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استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده
نقد اسطورهشناختی که گاهی نقد کهنالگویی هم گفته میشود ،توجه خود
را بر عنارص عام ،تکراری و قراردادی در ادبیات متمرکز میکند ،عنارصی
که نمیتوان آنها را در چارچوب سنت یا تأثریات تارخیی توضیح داد .این
نوع نقد هر اثر ادبی را به منزلهی بخشی از کل ادبیات مطالعه میکند .اصل
پایهی این نوع نقد آن است که کهنالگوها ـ تصاویر ،شخصیتها ،طرحهای
روایی و درونمایههای نوعی و سایر پدیدههای نوعی ادبیات ـ در متامی آثار
ادبی حضور دارند و به این ترتیب ،شالودهای را برای مطالعهی ارتباطات
متقابل اثر فراهم میآورد .شاعر با انتخاب حلزون به عنوان یک نشانهی زبانی
میان خود و حلزون دست به مهذاتپنداری زده و خود را با حلزون در یک
یگانهانگاری استعاری در جوهر شعرش یگانه ساخته است .او با انتخاب
حلزون که با هستی او یگانه شده ،تصاویر گوناگونی در شعر خلق کرده که
خواننده را به ژرفای متن میکشاند .از سوی دیگر او با برگزیدن حلنی روایی
حلزون را مهانند یک شخصیت داستانی در شعرش تصویر کرده و سبب شده
تا خواننده در شط زمان شناور شود .حلن روایی موجب شده که حلزون مهانند
یک شخصیت داستانی عرصهی شعر شاعر را درنوردد و افق متن را به سوی
خوانشی فراواقعیت و اسطورهای بگشاید .به این دلیل در این اثر حلزون به
عنوان نشانهای از خود شاعر نقد کهنالگویی شده است.
1

کلیدواژهها :اسطوره ،ژرفساخت ،مهذاتپنداری ،شاعر ،حلزون و
حممدرضا کلهر ،بیستون.
1- naliakbary@yahoo.com
2- Archetypal Criticisem
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 -1مقدمه
آن حلـزون آن حلـزون حمـزون نوعـی حیاتاحلیـوان اسـت .حیاتاحلیوانـی از نـوع و
ِ
ِ
ماننـد «عقـاب» از دکتر پرویـز ناتـل خانلـری .در آن اثـر عقـاب بر
مثنـوی قصیـده
جنـس
اسـاس طـول حیاتـش شـخصیتپردازی میشـود .طـول عمـر او انـدک انـدک در تقابـل
بـا زاغ کـه در خواصاحلیـوان آمده اسـت« :سـیصد سـال عمر میکند» مقایسـه میشـود.
شـاعر دیـدگاه خـود را در بـارهی ایـام حیـات و طـول آن ممثـل میسـازد و خواننـده را در
شـط اندیشـه رهـا میسـازد کـه تـا خـود بسـنجد کـه طـول حیـات از نـوع زاغـی یـا نـوع
عقابـی را برگزینـد و هـر کـدام را چگونـه بسـنجد و ارزیابـی کنـد .بدیـن ترتیـب وارد
سـاحت نامدیـن شـعر میشـود و زاغ و عقـاب انسـانگون میشـوند.
آن حلـزون آن حلـزون حمـزون ،اثـر شـاعر کرمانشـاهی ،حممدرضـا کلهـر نیـز بـا
نقـل قولـی از یـک دفتر گمشـدهی قدیمـی شـعر و مداقـه دربـارهی حلـزون آغـاز شـده
اسـت« :حلـزون از خردمندتریـن جانـوران اسـت آرام و مـدام مداقـه میکنـد جهـان را
کهکشـان را ...میگوینـد تنهـا اوسـت کـه راز کائنـات را میدانـد و احتماال درسـت
میگوینـد» .شـاعر بـا انتخـاب ایـن نقـل قـول از ایـن دفتر خیالـی ضمـن آنکـه وجهـی
فراداسـتانی بـه اثـر خـود میبخشـد ،حلنـی روایـی را برمیگزینـد کـه خواننـده را در شـط
زمـان شـناور میسـازد .او بـا انتخـاب ایـن حلـن روایـی میـان خـود و حلـزون دسـت بـه
مهذاتپنـداری 1میزنـد .او خـود را بـا حلـزون در ایـن یگانهانگاری اسـتعاری در جوهر
شـعرش یگانـه میسـازد .او و حلـزون در سـاحتی یگانـه طـول شـعر را درمینوردنـد و
بـا هسـتی یگانهشـدهی خویـش افـق متن را بـه سـوی خوانشـی فراواقعیت و اسـطورهای
میگشـایند.
 -1-1نقد اسطورهشناختی
اسـطوره تـاری اسـت بر اعامق وجـود آثار ادبی« .منتقد اسـاطریی در جسـتجوی عنارص
مرمـوزی اسـت کـه بعضـی از آثـار ادبـی متأثـر از آنهـا هسـتند ،و واکنشهـای انسـانی
جهانـی و نامیشـی را بـا قدرتـی کـم و بیـش غریطبیعـی برمیانگیزنـد .منتقـد اسـطورهای
بـه اصطلاح کهنالگوهـا یـا انگارههـای کهنالگویـی را کـه نویسـنده بـر سـیمهای
کشـیدهی سـاختار شـاهکارش بـه پیـش آورده اسـت و لـرزش آنهـا بـه گونـهای اسـت
1- Transubstantiation.
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کـه طنینـی مهدالنـه را در اعماق وجـود خواننـده آغـاز میکنـد» (گریـن.)160 :1376 ،
نقـد اسطورهشـناختی کـه گاهـی نقـد کهنالگویـی 1هـم گفتـه میشـود ،توجه خـود را بر
عنـارص عـام ،تکـراری و قـراردادی در ادبیـات متمرکـز میکنـد ،عنـارصی کـه نمیتـوان
آنهـا را در چارچـوب سـنت یـا تأثیرات تارخیـی توضیـح داد .ایـن نـوع نقـد هر اثـر ادبی
را بـه منزلـهی بخشـی از کل ادبیـات مطالعـه میکنـد .اصـل پایـهی ایـن نوع نقد آن اسـت
کـه کهنالگوهـا ـ تصاویـر ،شـخصیتها ،طرحهـای روایـی و درونمایههـای نوعـی و
سـایر پدیدههـای نوعـی ادبیـات ـ در متامـی آثـار ادبـی حضـور دارنـد و بـه ایـن ترتیـب،
شـالودهای را بـرای مطالعـهی ارتباطات متقابـل اثر فراهم مـیآورد» (مکاریک:1384 ،
 .)401ایـن نـوع نقد از دسـتاوردهای علمی دانشـمندانی مانند جیمز فریزر مردمشـناس
و فرویـد و یونـگ روانـکاو هبرهمند شـده اسـت« .بـه نظر یونـگ ،موقعیـت کهنالگویی،
جمازهـا ،تصاویـر و اندیشـهها معنـای عاطفـی نریومندی دارنـد و بیانی از جتربهی انسـانی
نوعـیای هسـتند کـه جایـگاه مهمـی پیدا کردهانـد» (مهـان .)402 ،در آثار بیسـت جلدی
یونگ از کهنالگوهای بسـیاری یاد شـده یا توصیفاتی از آنها به دسـت داده شـده اسـت
کـه از آن مجلـه میتـوان بـه مهمتریـن آنها یعنی خود اشـاره کـرد« .خود در کانـون فرایند
تفـرد قـرار میگیرد؛ و ایـن مفهوم سـهم اصلـی او در روانشناسـی حتلیلـی را رقم میزند
ّ
کـه در پـی اسـطورهی قهرمانـی و ارتبـاط آن با شـیوهی اسـتقرار فـرد در جهان ،بـه نیمهی
دوم زندگـی فـرد مربـوط میشـود» (مهـان .)402 ،میتـوان حلـزون را کهنالگویـی از
خویشـتن خویـش حممدرضـا کلهر پنداشـت.
 -2-1حلزون ()Snail
حلـزون بـا متـام خـردی خـود موجـودی عجیـب اسـت .شـاعران غرب بـه ویژه شـاعران
آملانـی در تصاویـر شـعری خـود توجـه خاصی بـه آن دارنـد .این توجه حاصل شـخصیت
اسـطورهای آن اسـت .پیونـد حلـزون بـا زمین و خـاک حضـور او را در سـاختار زندگـی
انسـان کشـاورز نشـان میدهـد .ایـن موجـود کوچـک نرمتـن در زندگی انسـان کشـاورز
دارای امهیـت اسـت .انسـان کشـاورز بـرای آن نقشـی ممتـاز قائـل شـده اسـت و آن را بـا
متـام عنـارص و نشـانههای طبیعـی مرتبـط بـا کشـاورزی همپیونـد سـاخته اسـت .یکـی از
ایـن نشـانهها مـاه اسـت .مـاه و گـردش آن در طـی مـاه و پیونـد آن بـا خورشـید در طـی
1- Archetypal Criticisem.
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سـال نقـش آن را در زندگی انسـان کشـاورز حائز امهیت سـاخته اسـت« .حلـزون عموم ًا
نمادی قمـری اسـت .حلزون شـاخهایش را نشـان میدهـد و پنهـان میکند ،ماننـد ماه که
پیـدا و ناپیـدا میشـود .حلـزون نماد تولـد و مـرگ اسـت و نشـانهی جتدید حیـات دوره به
دوره ،پـس موضوع بازگشـت ابدی اسـت» (شـوالیه و گربـران .)17 :1382 ،این پیوند
سـبب گشـته تـا حلـزون نماد کشـاورزی گـردد« .حلـزون نشـانهی حاصلخیـزی اسـت،
بـه صـورت مارپیـچ اسـت و وابسـته بـه اهلـهی قمـری و افزایـش هالل مـاه .بدیـن ترتیب
حلـزون حمـل جلوههـای خـدای قمـری اسـت» (مهـان .)18 ،یـک عامـل دیگـر کـه میـان
حلـزون و زمین بـه عنـوان کهنالگـوی مادرانـه پیونـد برقـرار میکنـد ،شـکل آن اسـت.
سـاختار پیـچ در پیـچ ،آن را بـا «قـرار مکین( »)1مرتبـط میسـازد« .حلـزون مهچون مههی
صدفهـا ،بـه دلیل شـباهتش با فـرج ،به خاطر جنس ،حرکت و ترشـحاتش نشـانهی نامد
جنسـی اسـت» (مهان ،)18 ،به مهنی دلیل با کشـتزار وابسـته اسـت و نامد حاصلخیزی.
او که «دربرگریندهی متامی نامدهای سـطح آسمان و باران رمحت اسـت» (مهان )18 ،آمده
اسـت تـا زمین را حاصلخیـز کنـد .سـاختار منحنیشـکل آن نیـز در ذهـن اسطورهسـاز
آدمـی تأثیر بـر جـای هنـاده و آن را نمادی از ناپایـداری هسـتی گردانـده اسـت« .شـکل
منحنـی مارپیـچ صـدف حلـزون خاکـی و دریایـی ،حرفنـگارهای جهانـی از ناپایـداری
اسـت ،و نشـانهی موجـودی کـه دای ً
ما بـه دلیـل نوسـانات تغییر میکنـد» (مهـان.)18 ،
بـه مهین دلیـل «نماد حرکـت مـدام نیـز هسـت» (مهـان .)18 ،شـکل هندسـی مارپیـچ آن
ناظـر بـر تغییر در زندگـی اسـت .ایـن موجـود در میان بعضـی از اقـوام «به عنوان طلسـم
عشـق محل میشـد و در عالئم خانوادگی ،سـمبل اسـتقامت ،پشـتکار ،تعمق ،کنکاش و
مشـورت اسـت» (جابـز .)40 :1370 ،در بعضـی از فرهنگهـا بـه حلـاظ ماهیـت نامدین
آن سـاحتی دوگانـه دارد .در فرهنـگ هنـد بـا دو عنصر آب و آتـش در پیونـد اسـت؛ «آب
بـه عنـوان مظهـر تکامـل تدرجیـی دنیـا و آتـش به عنـوان اصل فعـال و جمهول» (مهـان40 ،
و کوپـر .)121 :1379 ،ایـن سـاحت نامدیـن دوگانـه مبنـای هستیشناسـانه دارد و ناظـر
اسـت بـر روابـط زوجیـت موجـودات .بـه مهین دلیـل «مظهـر دو جنسـی اسـت» (کوپـر،
 .)121 :1379ایـن موجـود نرمتـن نقرهفـام بـا درگذشـتگان و راه شیری پیونـد دارد؛
زیـرا «اثـرات نقرهفـام کـه از حرکـت حلـزون باقـی میماند به معانی سـمبلیک راه شیری
و رد پـای ارواح توصیـف شـده اسـت» (جابـز .)40 :1370،درخشـش پوسـت حلـزون
و نقرهفامـی آن سـبب گشـته کـه نامد نویسـندگان قرون وسـطی گردد؛ زیرا آنهـا «از خود
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مسیر درخشـانی بـر جـای گذاشـتند» (مهـان .)40 ،این پیوسـتگی شـاید با شـکل منحنی
آن و سـاختار اجتامعـی قـرون وسـطی مرتبـط بـوده اسـت .به ایـن دلیل نویسـندگان قرون
وسـطی کـه بـا اجیـاد حلقههـای بسـته از کیـان مسـیحیت حفاظـت میکردهانـد ،بـا ایـن
جانـور مهاننـد پنداشـته شـدهاند .شـکل آن متضمـن مفهوم تداوم اسـت و نامدی از آسمان
گردنـده و جنبـهی فعـال اشـیا .شـکل پرپیـچ و خـم آن نامدی اسـت از زندگی« .در سـطح
مـاوراء طبیعـی ،نامد قلمروهـای وجود و تغیریات گوناگون وجـود و رسگردانی روح در
جتلـی و بازگشـت هنایـی به مرکز اسـت» (کوپر .)127 :1392 ،این موجود نامدی اسـت
از مرکزیـت هسـتی؛ زیـرا بـا «ناف به عنـوان مرکز حیـات پیوند دارد» (مهـان .)128 ،این
موجـود «نماد بودایـی ناپایـداری زمین اسـت» (هـال .)43 :1380 ،در ایـن جمموعه یک
نـوع سـیالیت اسـطورهای در تصویرگـری حلـزون مشـاهده میشـود کـه بـه آن پرداختـه
میشـود.
 -3-1حممد رضا کلهر
حممـد رضـا کلهـر شـاعر و نویسـندهی معارص اسـت .از او تا کنون شـعرهای و بـاد ،ذهن
منتشر شـاعر (هبـار  ،)91یـک بادکنـک آبـی (پاییـز  ،)91مـاه ،مـدّ مـدام انـدوه و جمموعه
شـعر و کاریکلامتـور و طرحهـای تایپوگرافـی آشـوب متناطـرح (هبـار  )92منتشر شـده
اسـت .از ایـن شـاعر چنـد جمموعـه داسـتان نیـز منتشر شـده کـه توجـه صاحبنظـران و
منتقـدان را برانگیختـه اسـت .ایـن جمموعـه هـا عبارتنـد از :یـک وقـت میبینـد (زمسـتان
 ،)90صـد حلظـهی روشـن از رسزمین تاریک من (هبـار  ،)91من ،کیشلوفسـکی و خانم
شیمبورسـکا و داسـتانهای سـه اپیزودیـک بعـد از دشـت اول صبـح (زمسـتان .)91
جمموعـه شـعر آن حلـزون آن حلـزون حمـزون آخریـن جمموعـه از اشـعار ایـن نویسـنده و
شـاعر اسـت کـه در تابسـتان  1394منتشر شـد.

 -4-1جمموعهی آن حلزون آن حلزون حمزون
جمموعـهی آن حلـزون آن حلـزون حمـزون دربردارنـدهی هشـتاد قطعـه شـعر اسـت .ایـن
جمموعـه طرحـی روایـی دارد و حلزون در آن به ایفای نقش میپـردازد یا به عبارت دیگر،
بـه گونـهای اسـتعاری به نفس 1شـاعر شـکلی دیگر بخشـیده اسـت .در ایـن جمموعه نقش
1- Self.
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و نفـس درهمتنیـده شـدهاند .نفسـی کـه حمـل تالقـی خودآگاهـی و ناخودآگاهـی اسـت.
خـودآگاه نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی و اجتامعـی و ناخـودآگاه تداعیگـر میراث فکـری
و فرهنگـی گذشـته .در پرتـو ایـن خودآگاهـی تصویـری از رابطـهی ناخـودآگاه شـاعر
و جهـان پریامونـش آشـکار میشـود کـه حاصـل رابطـهی دال و مدلولهایـی اسـت کـه
شـاعر در انطبـاق نقـش و نفس آن را درگری قراردادهایی کرده اسـت کـه پریامون حلزون
پدیـد میآیـد .حرکـت حلـزون بـه عنـوان یـک نشـانهی زبانـی بر سـطور ایـن جمموعه یک
حرکـت دارای جهـت اسـت که در پرتو آگاهی خواننده مشـخص میگـردد .از این روی
اسـت کـه مطالعـهی شـخصیت موجود در این اثـر ،حلـزون ،الگویی کارآمـد برای درک
ایـن اثر اسـت.
 -2یگانگی ابژه و سوژه
حلـزون و شـاعر در ایـن اثـر بـه تنـاوب جـا عـوض میکننـد .حلـزون بـرای شـاعر حکـم
سـایه بـرای صـادق هدایـت در بـوف کـور را دارد .بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن اثـر حلزون
رصفـا ابـژه نیسـت ،بلکـه در بیشتر تصاویـر شـعر فاعـل شناسـا اسـت و شـاعر بـا او
احسـاس یگانگـی میکنـد .گاهـی شـاعر حلـزون را خماطب قـرار میدهـد و زمانی مورد
خطـاب حلـزون قـرار میگیرد خطابـی درآمیختـه بـه عتـاب اسـت:
کاش اصال اینجا نبودیم در غروب غریب این بیشه
کاش شب زودتر بر این قصه دامن گسرتاند
کاش ماه باال نیاید هیچ وقت
کاش این قصهی نامتام ،متام شود...
حتی شهرزاد هم اگر بود خوابش میگرفت دیگر
من حتمل این هزار و یک شب را ندارم
کلهر
کاهلی نکن
متامش کن( ...کلهر)23 :1394،
یـا در قطعـهای دیگـر بـاز هـم شـاعر مورد عتـاب حلزون قـرار میگرید گویـی که او
مـن درونـی شـاعر و نسـبت بـه او بیناتـر و داناتر اسـت و نقش مرشـد او را ایفـا میکند:
کشدار و کج
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به سمت ذرهای نور میخزد
سپیده رس میزند وقتی میرسد
نورباخته شبتاب
حلزون زمزمه میکند با خویش
هی کرم کور «کلهر» ...
هی کرم کور «کلهر» (مهان)25 :
آن دو آنچنـان در هـم تنیـده میشـوند تـا عاقبتاالمـر یکی میگردند و اعضایشـان
را بـه مهدیگـر میبخشـند آنچنان که فروغ دسـتهایش را بـه باغچه:
وز وز زنبورها
ورجه ورجهی مدام سنجاقکها
لیلی پروانگان بر گلها
حلزون ا ّما آرام و حمزون
در اندیشه
فلسفیدن را پی میگرید!
***
هی جتسم تباهی و تنبلی
اینجا نشستی کتاب میخونی!
پدرش مثل مهیشه کتابش را از دستش خواهد کشید
ـ برو رس کوچه چن تا نون بگری
مادرش اسکناس را به سمتش خواهد گرفت!
***
شاخکهای خردورزانهاش فروخواهد افتاد
وقتی صف طویل نان را ببیند (مهان)26 :
حلزون یگانگی خود را با خلیدن در ذهن شاعر آغاز میکند:
و وقت ِ
ضیق ضیق است
رسیدن به نقطهی صفر انفجار یک بمب ساعتی
میان این مصیبت
در ذهن من
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از مهه جا بیخرب
حلزونی میخزد (مهان)29 :
حلـزون اعماق ذهـن شـاعر را درمینـوردد ،آن را در تصرف خـود میگیرد ،اندک
انـدک بـر سـپیدی کاغـذ او راه مییابـد و بـر آن مینشـیند تـا اینکـه اندیشـهی شـعری او
را شـکل دهـد ،بـا شـعر او ماهیـت یکسـانی مییابـد ،جتسـموارهای از شـعر او و نـه اصال
خـود شـعر او میشـود .ایـن شـعر «بتتـراش» نـادر نـادر پـور را تداعـی میکند:
درنگ کرد تکهای سنگ
جنبید ناگاه
و
حلزونی شد
و از اعامق ذهن شاعر
که سالهای سال لج کرده بود و
نرسوده بود
آرام آرام بر سپیدی کاغذ پدید آمد و
شعری شد
 ها ...نام این دفرت مهنی است:«آن حلزون آن حلزون حمزون ( »...مهان)27 :
خزیدنهـای حلـزون در افـکار شـاعر گاه بـه او سـیامیی سنگوارهشـده و زمانـی،
جلـوهای بودایـی میبخشـد .او هـر شـکل و جلـوهای داشـته باشـد دائـم در ذهـن شـاعر
میخـزد و وجهـی از دانایـی اوسـت .از ایـن روی حلـزون بـه دور از روزمرگیهـای
آسانپسـند زندگـی بـا پروانـه بـه مناظـره مینشـیند و شـعر روزگار را بـه نقـد میکشـد:
ردیف بدهیی شعری که پروانه برای حلزون آرام میخواند
درست مثل حلظهایست که توپ کنج دروازه جای میگرید
و مههی هواداران یک صدا فریاد میزنند:
گل  ...گل ...
حلزون به پروانه میگوید یک راست رفتهای رس اصل موضوع!
اما میدانی اوضاع شعر امروز هم مهنی شده است!
انگار که گروهی هیجاندوست ،یکریز داد میزنند گل  ...گل ...
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ردیف غزلهایشان هم مهنی است
گل گل گفتن آن هم به گواه عرصی که بوی تعفنش آزاردهنده است!
گل گل گفتن
شبیه شعری از آب گرفته است در یک روز بارانی
که از اول شاعری آن را به آب داده است!
***
ناگهان پروانه پرید
حلزون اصال نخندید (مهان)31 :
 -3همپیوندهای حلزون
اولین نشـانهی شـعری کـه در ایـن جمموعـه با حلـزون پیونـد مییابد کفش اسـت .نگاهی
واقعنامیانـه ا ّمـا سـمبولیک را نشـان میدهـد .نظـر بـه زیستشناسـی حلـزون ،موجودی
اسـت کـه بیشتر عمر خـود را بـر روی زمین میگذراند .کفش اولنی نشـانهای که انسـان
را بـا زمین مرتبـط میسـازد و جنبـهی فرهنگـی دارد ،بـا حلـزون پیونـد یافتـه اسـت.
کفـش سـبب متاس انسـان بـا زمنی میشـود .از سـوی دیگر حالـت گستردگی دامنههای
پریامـون طاقبسـتان نسـبت به کـوه در چشـمانداز خیال شـاعر جتسـمی پوتنیمانند دارد.
ایـن چشـمانداز خیالـی کـه نامیـی از واقعیـت را تصویر میسـازد زاویهی دیدی اسـت که
بـه صـورت نامدیـن شـاعر و حلـزون را در یـک یگانگی وجودی به عرصهی شـعر شـاعر
میکشـاند .حلـزون کنـار کفـش شـاعر ـ راوی جـا خـوش کرده اسـت .ایـن موقعیت این
گونه توصیف شـده اسـت:
حلزونی کنار کفشم جا خوش کرده بود
یا این که کفشم کنار او (مهان.)9 :
نحـوهی توصیـف ایـن موقعیـت مکانـی ،حلـزون و کفـش را در یـک چشـمانداز
تردیدآمیـز قـرار میدهـد .چشـماندازی کـه جـای ابـژه و سـوژه را در یـک سـیالیت
موقعیتـی میهنـد .موقعیتـی کـه بـه حلـاظ روایتشناسـی کنشـگر و کنـش موقعیتـی
تثبیتشـده ندارنـد .فاعـل دسـتوری و فاعـل موقعیتمنـد دچـار آمیـزش و تداخـل
شـدهاند .مهانطـور کـه خـود شـاعر نیـز ابـراز تردیـد کـرده بـه درسـتی روشـن نیسـت کـه
حلـزون فاعـل ایـن موقعیـت اسـت یـا کفـش .بـه حلـاظ دسـتوری نیـز بـه درسـتی روشـن
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نیسـت کـه فاعـل دسـتوری کـدام اسـت .انتخـاب ایـن حلـن تردیـد آمیـز بـه حلـاظ زبانـی
سـبب سـیالیت یافتـن دسـتورمندی زبـان میشـود .بـه ایـن ترتیـب خواننـده وارد یـک
جهـان شـناور و بیثبـات میشـود .جهانـی سـیال کـه نـه تنهـا ذهـن خواننـده آونگآسـا
میـان موقعیـت حلـزون و شـاعر بـه جـوالن درمیآیـد ،بلکـه میـان جهـان عین و ذهن نیز
پـرواز میکنـد .ا ّمـا شـاعر بسـیار زود خواننـده را از این رسگشـتگی نجـات میدهد و در
بنـد دیگـر بـا یـک التفـات شـاعرانه ماهیـت یکسـان حلـزون و شـاعر را هویدا میسـازد.
ماهیتـی کـه حاصل یگانگی ابژه و سـوژه اسـت و نتیجـهی درهمآمیختگـی زبانی نقش و
نفس .او عدم تناسـب کفش و حلزون را با تصویری که سـخت موقعیتمند اسـت ممثل
سـاخته اسـت؛ موقعیـت کـوه تارخیـی طاقبسـتان و رشـتههای در امتـداد آن (کـوه زرد).
 -1-3طاقبستان
هـر چنـد انتخـاب کـوه طاقبسـتان در نـگاه اول جنبـهی نوسـتالژیک دارد و نشـان از
خاسـتگاه شـاعر ،ا ّمـا انتخاب این کوه تارخیی کـه نقشهای تارخیی یکی از کهنسـالترین
متدنهـای بشری را بـر سـینهی خـود دارد نوعـی شـکافتن سـینهی تاریـخ و رس فروبـردن
در چـاه آن اسـت .شـاعر بـا ایـن انتخـاب آغازیـن مرکـزی بـرای جهـان متـن خـود تعیین
میکنـد .مرکـزی در جهـان عین و مرکـزی در جهـان ذهـن.
 -2-3مرکزگرایی
مرکزگرایـی وجهـی ناخـودآگاه و اسـطورهای دارد .در اندیشـههای اسـاطریی ،جهانـی
مشـاهده میشـود که هنوز تقدسزدایی نشـده اسـت .این جهان مرکزی دارد که آن مرکز
پاینیتریـن سـطح عـامل را بـه عالیتریـن سـطح آن پیونـد میزنـد .ایـن نقطـه حمـل اتصـال
زمین و آسمان اسـت« .کـوه یکی از نامدهای مرکز اسـت ؛ زیرا آسمان و زمین در آنجا به
هـم میپیونـدد ،در مرکـز جهـان قـرار گرفتـه اسـت» (الیـاده .)26 :1390 ،تصویری که
شـاعر در ایـن فـراز از شـعر بـه خواننـده داده یـا ایـن کـه تصـوری کـه خواننده از ایـن فراز
شـعر مییابـد ایـن اسـت کـه گویـی شـاعر بـه مثابـهی کوهنـوردی از فـراز کوه بـه دامنهی
آن افتـاده اسـت .در آنجـا یکـی از اصلیتریـن لـوازم رسپـا ایسـتادن او کفشهایش اسـت
کـه از او دور افتـاده و در کنـار حلزونـی قـرار گرفتـه اسـت .ایـن تصویـر در چشـمانداز
اسـطورهای آن هـم نگاهـی از درون بـه موقعیـت انسـان دارد و هـم نگاهـی از بیرون .از
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آنجـا کـه «سـکونتگاه هـر کـس نامیشـگر تصویـر فضـای کیهانـی اسـت ،لـذا بـه گونهای
نامدیـن در مرکـز جهـان قـرار داده میشـود .مـراد از فضا در اینجا فضای هندسـی نیسـت
بلکـه نوعـی فضـای قدسـی و وجـودی اسـت کـه سـاختاری کیفـا متفـاوت دارد و شمار
ناحمـدودی از گسسـتها را میپذیـرد و از ایـن رو قـادر بـه اجیـاد ارتبـاط و متـاس بـا امـر
متعالـی به شـیوههای گوناگون اسـت» (الیـاده .)49 :1388،مرکز اصوالً شـخصیت را
در یـک فراینـد جسـتجوگری قـرار میدهـد؛ زیـرا مرکـز در حقیقـت مبدأ حرکت اوسـت
بـه سـوی مقصـد .حرکت شـخصیت از مبدأ به سـوی مقصـد به صورتهـای گوناگونی
امـکان مییابـد و نتایـج خمتلـف دارد« .نتیجـهی سیر و سـلوک قهرمـان بازکـردن قفلهـا
و آزاد کـردن جریـان انـرژی حیـات در کالبـد جهـان اسـت .ایـن معجـزه به چنـد صورت
نمـود مییابـد .بـه صـورت فیزیکـی کـه نشـان از چرخـهی غذایـی اسـت ،بـه صـورت
دینامیـک کـه نشـان آن جریـان انـرژی اسـت یـا بـه صـورت معنوی کـه ظهور رمحـت اهلی
بـر روی زمین اسـت .ایـن تصاویـر گوناگـون بـه راحتـی جایگزیـن یکدیگـر میشـوند و
نامیانگـر تراکـم نیروی حیـات ،در سـه الیـه هسـتند .فراوانـی حمصـول نشـان رمحـت خدا
و رمحـت خداونـد غـذای روح اسـت .شـعاع آذرخـش ،منادی بـاران ،بارور کننده اسـت
و در مهـان حـال نمادی از انـرژی آزاد شـدهی خداونـد میباشـد .رمحـت ،غـذا ،انـرژی
ایـن سـه بـر زمین زنـده جـاری شـوند و هـر گاه مانعی ،جریـان یکـی از آنها را سـد کند،
زندگـی در دسـت مـرگ فاسـد میشـود» (کمپبـل .)48 :1389 ،نقطـهی ورود بـه آن
جهـان نامرئـی و نامدیـن مرکـز هسـتی اسـت و جهـان بـه دور آن میچرخـد .ایـن نقطه در
تشرف در پیوند اسـت .در
متـام فرهنگهـا نمادی دارد کـه بـا اسـطورهی بـاروری و آیین ّ
افسـانهی بـودا نماد ایـن جهـان مـار اسـت و در روایـت شـاعرانهی کلهـر حلـزون« .ایـن
موجـود اسـاطریی صـورت مو ّلـد و زایشـگر آن وجـود جاودان اسـت کـه درخت حیات
یـا بـه عبارتـی دیگـر خـود جهـان ،از ایـن نقطـه میرویـد .ایـن درخـت ،ریشـه در تاریکی
محایتگـر دارد ،پرنـدهی طالیـی خورشـید بـر نـوک آن مینشـیند و یـک چشـمه ،چاهـی
جـاودان ،در پـای آن از زمین میجوشـد .یـا ممکن اسـت این نامد به شـکل یـک کوه ظاهر
شـود کـه بـر قلـهی آن شـهر خدایان به شـکل نیلوفـر آبی ،جـای دارد» (مهـان )49 ،به این
ترتیـب در ایـن قطعـه شـعر یـک مثلـث متشـکل از شـاعر ،کـوه و حلـزون پدیـد میآید که
هر سـه مانند مثلث عشـق عاشـق و معشـوق در چشـمانداز عرفانی دارای ّاتاد هسـتند،
قابلیـت تبدیـل بـه مهدیگـر را دارنـد و در غایـت ماهیتـی یگانـه دارند.
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 -3-3کوه
کـوه نمادی اسـت از حرکـت در ارتفـاع .در بـاور هنـد و ایرانیـان سـکون در مقولهی کوه
غریقابـل تصـور بوده اسـت (مهـان .)145 ،کـوه در حیات متدنهای کهن بـا حیات مردم
گره خورده و در اسـاطری حمل کشـف و شـهود اسـت .کوه در دورانهای گوناگون متدن
بشر ،از عصر پارینهسـنگی گرفتـه تـا دوران مـس و مفـرغ کـه ابـزار و لـوازم مـورد نیـاز
انسـان از آن اسـتخراج میشـد ،مهـواره مـورد توجـه بـوده اسـت« .در جوامـع همخـون
مادرسـاالر کـه نـاف ـ مـادر حـرف نخسـت را مـیزد کـوه امهیـت ویـژهای داشـت و کـوه
مهـان زمین ـ مـادری بـود کـه ارتقـا یافتـه و بلنـد شـده بـود و تضـادی میـان زمین و کـوه
نبـود» (قرشـی .)47 :1389 ،کـوه در اسـاطری هنـد و اروپایـی منزلـگاه خدایـان بـوده
اسـت (مهـان .)49 ،در اسـاطری ایرانـی کـوه از زمین روییـده و بـه مثابهی اسـتخوانهای
آدمـی اسـت (فرنبـع دادگـی .)125 :1369 ،امهیـت کـوه در اسـاطری ایرانـی آنگونـه
تشرف
اسـت کـه آنهـا را «بنـد زمین دانسـتهاند» (هبـار .)76 :1362 ،در آینیهـای ّ
کـه رازآمـوز مـرگ نامدیـن را جتربـه میکنـد «الزمـهی صعـود بـه آسمان کـه گاه سـفرهای
خلسـهای دیگـری بـه دنیـای دیگـر را در پـی دارد» (الیـاده )211 :1392 ،بـاال رفتـن از
ارتفـاع اسـت« .ارتفاعـی که حمـور جهان در مرکز جهـان و کائنات ،یعنـی مرکز یا حموری
کـه ارتبـاط میـان سـه منطقـهی کیهانـی [زمین ،آسمان ،دنیـای زیریـن] را امکانپذیـر
میسـاخت» (الیـاده .)213 :1392 ،شـاعر ایـن ارتفـاع را در ایـن قطعـه در دو جلـوهی
درخـت و کـوه نامدیـن سـاخته اسـت .درخـت و کـوه دو جلـوه از دیرکی هسـتند که مرکز
فضـای قدسـی را بـه آسمان پیونـد میزنـد.
ناگاه مرگ به شامیل آن درخت انجری کوهی درآمد که:
میدانید هیچ جانوری به اندازهی آن حلزون عجیب نیست!
میدانم هیچ جانوری به اندازهی آن حلزون عجیب نیست!
این دفرت شاید رسآغاز این دانایی باشد
کـوه «طاقبسـتان» بـا دنبالـهی «کـوه زردش» عجیـب شـبیه کفشـی اسـت!(کلهر،
)8 :1394
اقامـت حلـزون در کنـار کفـش ،و بـودن کفـش در کنـار کـوه جتسـمی حلزونـی از
بـودن اسـت ،بـودن در آغـوش مـادر ،مـادر مثالـی.
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 -4-3مادر مثالی
دامنـهی کـوه طاقبسـتان بـه ویـژه در شـکل کفـش ماننـدش نمادی کهنالگویـی از مـادر
مثالـی اسـت .مـراد از مـادر مثالـی بـر اسـاس نگـرش افالطـون «پیشنمونـه یـا تصویـری
ازلـی از مـادر در مکانـی فراسـوی آسامنهاسـت» (یونـگ .)16 :1390 ،اسـاطری انـواع
بسـیار گوناگـون مـادر مثالـی را ارائـه میدهنـد« .سـایر مظاهـر مـادر بـه مفهـوم جمـازی
آن ،در چیزهایـی متجلـی میشـوند کـه مبین غایـت آرزوی ما بـرای نجات و رسـتگاری
اسـت ،ماننـد فـردوس ،ملکـوت خـدا و اورشـلیم هبشـتی .بسـیاری از چیزهایـی کـه
احسـاس فـداکاری و حرمتگـزاری را برمیانگیزنـد؛ میتـوان از مظاهـر مـادر بـه شمار
آورد .ایـن صـورت مثالـی بـا چیزهـا و مکانهایـی تداعـی میشـود کـه مظهـر فراوانـی
و بـاروری میباشـند» (مهـان .)23 ،شـاعر بـا درک مـرگ نامدیـن کـه در قالـب سـقوط از
کـوه رخ میدهـد و بازیافتـن خـود در دامنهی کـوه در واقع خود را در آغـوش مادر مثالی
بازمییابـد .حضـور حلـزون در کنـار کفـش کـه میتوانسـت سـبب مـرگ آن شـود پـای
مـرگ بـه سـاحت شـعر گشـوده شـود .مرگـی کـه میتوانسـت بیایـد ا ّمـا نیامـد؛ زیـرا هـم
شـاعر پـس از سـقوط از کـوه فقـط دچـار آسـیبدیدگی شـد و هـم حلـزون بـه لهشـدگی
در زیـر کفـش گرفتـار نیامـد .تالقـی شـاعر و حلـزون در یـک نقطـه کـه هـر دو زندگی را
بازمییابنـد سـبب یگانگـی آنـان میگـردد .این یگانگی در کولهپشـتی صدفگون شـاعر
جتلـی مییابـد کـه شـاعر آن را بـر پشـت خـود هنـاده اسـت.
 -5-3صدف
شـاعر صـورت مثالـی مادر را در اسـتعارهی صدف نشـاندار میکند .صدف که پوشـش
حلـزون اسـت ،در ایـن شـعر در دو سـطح وابسـتگی و رهایـی نامدیـن شـده اسـت؛ یـک
سـطح آن اسـت کـه شـاعر نـه در صـدف وجـود مـادر بلکـه در بیرون از آن و در واقـع
حامـل آن اسـت کـه در شـعر آغازیـن جمموعـه ایـن حالـت به تصویر کشـیده شـده اسـت.
در ایـن تصویـر ،شـاعر کـه خود مذکر اسـت ،حالت رهایـی از مادر را جتربه کرده اسـت.
ایـن تصویـر علاوه بـر ایـن حالـت ،آیـهی امانـت را تداعـی میکنـد «انـا عرضنـا االمانـه
علـی السماوات و االرض و اجلبـال فأبین ان حیملنهـا و اشـفقن منهـا و محلها االنسـان انه
کان ظلومـا و جهـوال» (احـزاب .)72 /بـار امانتـی کـه بر پشـت شـاعر هناده شـده اسـت
و او صـدفوار آن را در کولهپشـتیش بـر پشـت خـود محـل میکنـد شـعر اوسـت .او بـه
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ماننـد شـاعران قـرون وسـطی در تاریکـی سـطرها جابهجـا میشـود و راه بـه روشـنایی
مسـئول ّیت میبـرد:
کور مال از پشت شب میآید
و به سوی دریاچهای ره میسپارد
که به راز شهره است
...
بیشتاب بیعجله
مهچون شعری در آستانهی رسودن
که رسوده نمیشود و میشود
و میرود آهسته آهسته در عرض جاده
حلزون ،آن حلزون حمزون ( ...کلهر)10-11 :1394 ،
فکرش را بکن ،یک اتفاق نادر خواهد افتاد!
فکرش را بکن ،یک اتفاق نادر خواهد افتاد!
به اندیشهی آن حلزون در آخرین شعرت واماندهای
و داری کاهوها را میشویی
و ناگاه
چسبیده به برگک کاهویی
آن حلزون
مهه نشانهای از معجزهای ممکن
از زیر مکافات الجرم الستیکی
تا ...
حتی سید اسد سبزی فروش هم آن را ندیده است!
و رسیده است به اینجا
بر سپیدی صفحهی این دفرت شعر
گریم کسی باور نکند
اما من به متامی نگاه
خریهاش هستم
فکرش را بکن یک اتفاق نادر افتاده است! (مهان)13-12 :
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شـاعر بـا یـک فرافکنی از خویش عبـور میکند و با کانونی نمـودن صدف وضعیت
روشـنفکران را توصیـف میکنـد .روشـنفکرانی کـه مهچـون علمای ملولگشـته از علـم
بیعمـل( )3خویـش دانـای بیعمل هسـتند:
رندان تن میدهند
به زندانهای انفرادی
در یک زیرزمینی نمور و ساکت
بر کاناپهای کهنه
بیآنکه بدانند مل میدهند و
بیهوده کتاب میخوانند!
بیآنکه بدانند برای سالها در حمبس هستی
شکنجه میشوند
با این تناقض آزاردهندهی حمض:
که آنچه در کتاب است
در زندگی و روزگارشان هیچ نشانی از آن نیست!
به واقع به حلزون حمزونی میمانند
که راز پروانهشدن را میدانند
اما هنوز صدفشان بر پشتشان سنگینی میکند! (مهان)47 :
تصویـر دیگـر صـدف آن اسـت کـه فـرد انسـان از آن رهایـی نیافتـه و مهچنـان بنـدی
وجـود مـادر مثالـی خویـش اسـت .شـاعر ایـن ختتهبنـد وجود مـادر بـودن را با یـک زاویه
دیـد خـاص تصویـر کرده اسـت:
در روزهای زیبای بازی
روزی به بازار رفتند
مادر صدایش کرده بود
ـ مهسا مادر برویم خرید!
آن وقت دانست پول رهایی است
مهان وقت دانست چرا مادر نتوانست
یک بادکنک آبی برایش بخرد
در زندانی زنجری بود گویی
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و مادر اسری قرصی نان بود گویی
و دخرتک در حمبس این حرست مهیشه ماند
مهچون حلزونی در صدف رسد خالیاش ( ...مهان)15 :
ایـن شـعر هـر چنـد شـعر ینگـهی شـاملو را هـم بـه حلـاظ صـورت و هـم بـه حلـاظ
حمتـوا تداعـی میکنـد ،ا ّمـا شـاعر رهایی از صدف و وابسـتگی بـه آن را با یک چشـمانداز
جنسـیتی مطـرح میسـازد؛ جنـس مذکـر از قیـد وابسـتگی بـه مـادر مثالـی رهایـی یافتـه
اسـت ،ا ّمـا بـر عکـس جنـس مؤنـث بـه آن وابسـته اسـت و فطـام رخ نـداده اسـت .شـاعر
جنـس مذکـر را آمـادهی پذیرفتـن مسـئول ّیت میسـازد ،ا ّمـا جنـس مؤنـث بنـدی صـدف
حسرت اسـت .جنـس مذکـر را از آسـتانه عبـور میدهـد ،ا ّمـا جنـس مؤنـث را بـر درگاه
آسـتانه متوقـف میکنـد .درهـای رسنوشـت بـه روی جنـس مذکـر گشـوده میشـود ،ا ّمـا
جنـس مؤنـث پشـت ایـن درهـا میمانـد .در ایـن عبـور و توقـف یـک نکتـهی دیگـر حائـز
امهیـت اسـت .ایـن نکتـه سـن نوآمـوز اسـت .شـاعر کـه مذکر اسـت به مـرز بلوغ رسـیده
اسـت پـس میتوانـد از آسـتانه عبـور کنـد و خـود را بـرای پذیرفتـن بـار مسـئول ّیت آمـاده
سـازد .ا ّمـا جنـس مؤنث در خردسـالی تصویر میشـود ،در نتیجـه یارای جدایـی از مادر
را نـدارد .در نتیجـه ،او در آسـتانهی نیـاز بـه رمحت مهچنان وابسـتهی مـادر باقی میماند.
ایـن دنیـا کـه دنیـای مادرانـهی دوران کودکـی اسـت در واقع هنوز قداسـت نیافته اسـت.
«دنیـای مادرانـهی دوران کودکـی متعلـق بـه جهـان نامقـدس (دنیـوی) بـود .دنیایـی کـه
اکنـون نوآمـوز در آن وارد میشـوند در جهـان مقـدس اسـت .میـان ایـن دو جهـان نوعی
انقطـاع و گسـیختگی تـداوم وجـود دارد .عبـور از جهـان نامقـدس بـه جهـان مقدس هم
تلوحیـا بـه نوعـی نامیانگـر جتربهی مرگ اسـت؛ فـرد داوطلب یـا نوآموزی که ایـن عبور را
انجـام میدهـد ،از یـک زندگـی میمیرد تـا بـه زندگـی دیگری دسـت پیـدا کنـد» (الیاده،
 .)38 :1392در ایـن تصویـر نوآمـوز قصـد نـدارد از دوران کودکـی و بیمسـئول ّیتی
خـارج شـود .او زندگـی کودکانـه ـ هسـتی نامقـدس ـ خود را در وابسـتگی بـه مادر حفظ
میکنـد .کما اینکـه هنگامـی کـه خـود مـادر شـده و بـا خریـدن بادکنـک آبـی بـرای فرزند
نوبـاوهاش آن روزهـا را بـه یـاد مـیآورد ایـن انعقـاد و وابسـتگی را مهچنان حفـظ کرده و
شـاعر آن را بـا بغـض کـه خـود صورتی دیگر از صدف اسـت ،نامدین سـاخته اسـت .این
وابسـتگی کـه مهچنـان وجـه اسـطورهای خـود را حفظ کرده اسـت نشـان از از پیوسـتگی
زن بـا زندگـی کشـاورزی دارد:
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حاال که برای دخرتکش خوشهای بادکنک آبی خریده است
بغض کرده است
یاد مادرش افتاده است (کلهر)15 :1394 ،
چشـماندازی دیگـر کـه جنبـهی اسـطورهای حلـزون را نشـان میدهد ،آگاهـی او از
راز کائنات اسـت.
 -6-3پهنای بیکران آسامن
یکـی از پیوسـتگیهای اسـطورهای حلـزون ،آسمان اسـت .شـاعر در قطعاتـی در ایـن
جمموعـه سـویههای نورانـی هسـتی را بـا فرافکنی به آسمان نشـان داده اسـت .شـخصیت
آسمانی حلـزون را بـه ماننـد عقابـی فروافتـاده از اوج آسمان تصویـر کـرده اسـت:
از گرگ و میش غروبی غریب
شب مهچون میشی معصوم
رها میشود بر پهنای بیکران آسامن
دو ستاره چشامن کمسویش
ماهپیشانی بخت کورش ...
تا سپیدهای رسبی
 -4نتیجه
جمموعـه شـعر آن حلـزون آن حلـزون حمـزون ژرفسـاختی اسـاطریی دارد .حلزون یکی
از نشـانههای زبانـی در ایـن جمموعـه اسـت کـه کنشـی روایـی یافتـه و بـار اصلـی بیـان
اسـطورهای ایـن جمموعـه را بـر عهـده گرفتـه اسـت .حلـزون موجـودی نرمتـن اسـت کـه
در حیـات انسـان کشـاورز وجهـی اسـطورهای یافتـه اسـت .شـاعر بـا انتخـاب یـک حلـن
روایـی میـان خـود و حلـزون یگانهانـگاری کـرده اسـت .او میـان حلـزون و بسـیاری از
عنـارص طبیعـی و فرهنگـی پیونـد برقرار کرده اسـت تا بتواند با دسـتیابی به ژرفسـاخت
اسـطورهای ایـن حیـوان نرمتـن نقرهفـام دیدگاههـای خود را در شـعرش منعکس سـازد.
او کـوه طاقبسـتان را بـه عنـوان نمادی از نـاف زمین و عامل پیوند آسمان و زمنی دانسـته
اسـت کـه دامـنهی آن نامد مادر مثالی انسـان اسـت .صـدف حلزون نمادی از زهدان ماد
و بـار امانـت انسـان دانسـته کـه دامـن بـه سـوی بغـض کودکـی حسرت زده میکشـاند.

80

پژوهشنامه ادبیات ُکردی /سال دوم ،شماره  ،3پاییز 1395

آسمان ،راه شیری ،زمـان ،خورشـید ،مـاه و عقـاب از مجلـه همپیونـدان طبیعـی حلـزون
هسـتند کـه سـاختار متدنـی کـه حلـزون در آن نماد اسـطورهای گشـته نشـان میدهند.
پینوشت
 .1قــرار مکــن تعبــر قرآنــی اســت در بــارهی زهــدان« .ثــم جعلنــه نطفــة فــی قــرار مکــن»
مؤمنــون13 /
 .2فصــل رسد تعبــری اســت از شــعر فــروغ فرخــزاد «ایــان بیاوریــم بــه آغــاز فصــل رسد»
ایــن تعبــر یکــی از تعابــر کلیــدی و در عــن حــال نامدیــن شــعر معــارص اســت کــه ســاحتی چنــد
معنایــی دارد.
 .3اشاره به این بیت حافظ است:
نــه مــن ز بــی عملــی در جهــان ملــومل و بــس ماللــت علــا هــم ز علــم بــی عملســت
(حافــظ ،بیتــا)32 :
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