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  به   را  سپهري  رویکرد   متمایز،  و  متفاوت   يدوره  سه   به  آن  بندي بخش  با  و  پردازدمی

  همچنین   و  کتاب  هشت  يمجموعه   در  شاعري  يدوره   انتهاي  تا  ابتدا  از  ،خانه  مفهوم

توان دریافت که چگونه  از بررسی این سه دوره می   .کند بررسی می  آبی  اطاق  ناتمام  کتاب

است و   گرفته  ناخودآگاه سپهري شکل  تخیّل  متفاوت، در  ایماژ  در سه  مفهوم خانه، 

در محور جانشینی تخیّل، به تصویري    –در اینجا خانه    –چگونه یک ایماژ مشخص  

 یابد. دیگر، دگردیسی می

 گاستون باشالر، هویت. ي خانه، سهراب سپهري،انگاره  :های کليدیواژه

 

 . مقدمه 1

هایی که در آن زیسته  انسان و خانه دو مفهوم توأمان هستند. وابستگی انسان به خانه، مکان

دل  که  است  موضوعی  او،  در  سکونت  روانی  تأثرات  و  فیلسوفان، است  مشغولی 

است.  روان هرمنوتیک  دانش  اندیشمندان  و  از  درشناسان  یکی  فضا  و  مکان  حقیقت 

ل  هستی ایدئاکند و هاي فرهنگ انسانی است؛ انسان در فضا زندگی میترین مؤلفهاصلی

خانه  به سخن باشالر،    کند.خود را نیز در قالب »خانه« یا فضاي مطلوب خود بازسازي می

: 1391باشالر، )رک. کندمیپارچه را مهیا  ده و هم یکهاي پراکن زمان هم خیال براي ما هم

در باب فضاي مطلوب این فیلسوف نامی سخن    هایدگر   يکلبه »آدام شار« در کتاب  (.  14

کند. این  اي که کارل گوستاو یونگ ساخته، مقایسه می ي او را با خانه گوید و فضاي کلبه می 

ي ساده  کند؛ یکی کلبه شناختی را بازنمایی می هاي فلسفی و روان قیاس، تفاوت میان اندیشه 

ي شیب و محلی مناسب براي تفکرات انتزاعی و دیگري ساختمانی  در خلوتی دورافتاده بر لبه 

بخش  با  )رک.  گوتیک  دارد  انسانی  روان  ناخودآگاه  همچون  طرحی  که  زیرزمینی  هاي 

 اند.ود را بازسازي کرده مکان ذهنی« خ »   – شناس فیلسوف و روان  - (. این هر دو 12:  1394شار، 

بازنما خانههر       فضاست؛ ي  و  انسان  میان  تعامل  از  سطح     ودي  سه  در  که  تعاملی 

دلبستگی  .  (52:  1396،حجت رک. ) ردیابی و مطالعه است، قابل عاطفیرفتاري و    شناختی،

چنان عمیق است که همواره در رؤیا، آثار   ي پدري،خانهي زادگاه یا  خانهویژه  بهبه خانه،  

  ، این حس دلبستگی دهد.  یمو هنر تجسمی خود را نشان    -اعم از شعر یا رمان    -ادبی
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واقع »پیوندي احساسی و نوعی وابستگی عاطفی مثبت است که بین فرد و خانه شکل  در

امنیت، اعتماد    خانه به لنگرگاهی عاطفی بدل شده و احساسی از  ،گیرد. در اثر این پیوندیم

هایدگر این حس امنیت و لنگرگاه را در    .(53:و رضایت را با خود به دنبال دارد« )همان

اساسًا    ، انسان   ، کند. از نظر هایدگر ی م ي »سکونت« در زبان آلمانی جستجو  ي واژه خود ریشه 

است. از  ي »وجود« با »سکنی«گرفتن از یک تبار واژگانی  مند« است و ریشه فضا موجودي » 

اي بر  یعنی همچون میرنده   ، بودن داشتن« است و »انسان »هستن« به مفهوم »سکونت   ، دیدگاه او 

سکونت  زمین  است«    « گزیدن سکنی » النفسه    فی «  ساختن » » گوید:  ی م هایدگر  داشتن.  روي 

 . ( 1:  1395  )غزنویان، 

  انسانی در عالم ین کیفیت هستی  ترمهم (  spatiality)  »فضامندي«  ،از دیدگاه هایدگر

تنها   ،ي او عجین در فضاست و ذهن انسانیاست. وجود انسانی در بنیان و ذات هستیانه

بدون »بودن    ،»فضا« خویش را بازیابی کند و به شناخت درآورد. بودن  تواند در قالبیم

گی  شدپرتاب بنابراین    در »جایی« باشم؛  توانمیممن تنها    ؛ ستا معنامفهومی بی  در مکان«

رو در شعر شاعران مدام به  اینگی به مکان نیز هست و از شدپرتاب )دازاین(    هستی  به

برمی خانه  و  زمین  مفهوم  دو  نیما  (؛  45:  1391باشالر،رک.  ) خوریمهمنشینی  تعبیر  به 

   من است. يیوشیج: دنیا خانه 

خانه این  که  است  آن  مقاله  این  بنیادین  هایدگر(،   يپرسش  تعبیر  )به  زبانی  وجود 

که  و این  یابدمیهیئت تصویري خود را باز  چگونه در نظام هندسی و زیباشناختی خانه،

  توان هاي مختلف شعري یک شاعر مشخص، میچگونه با دگردیسی ایماژ خانه در دوره 

به    ،هاي مختلفکه زبان یک شاعر در دورهگرفت. اینتحول هستی زبانی آن شاعر را پی

سمت تمثیل، نمادپردازي، معناگرایی انتزاعی یا تصویرپردازي استعاري و مانند آن متمایل  

و قطعاً خانه یکی از    کردگیري ایماژ مشابه و سیر آن دنبال   توان از طریق پی گردد را می

، مانند براي چنین جستجویی است. از سوي دیگرکم  ايترین این ایماژها و سوژهبنیادي

گاهشمارانه در   بررسی  تحول  )  این  ایماژ(،  تاریخ  چه  مییک  که  کرد  بررسی  توان 

به تصویر بعدي وام داده شده؛  در سیر تحول و دگردیسی آن،    ،هایی از یک ایماژبخش
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همچنان براي شاعر اهمیت    آن،یا تأثرات حسی برآمده از    خانه  هاي کدام قسمتمثال،  

 است.  ه و در ذهن و شعر او ماندگار بودهداشت

 

 پژوهش   ی. پيشينه2

شماري نگاشته شده است.  هاي بی کتاب ،در باب خانه و اهمیت آن در اسطوره و ادبیات

دستویژگی ادبیات،  و  مذهبی  متون  اسطوره،  در  آن  بازتاب  و  خانه  ي  مایه هاي 

براتی  بوده است.  با عنوان »  اي( در مقاله1382) جستجوهاي بسیاري  بازشناسی  مفصل 

مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی« تصویري چکیده و جامع از ارتباط ادب  

داده ایرانی و خانه در دوره به دست  تا زمان معاصر  پیشاتاریخی  از عهد  هاي مختلف 

به تقارن مفاهیم درونی    آشنایی با معماري اسالمی( در دو جلد کتاب  1392) پیرنیا  است.

یابی تأثرات و مفاهیم در صورت بیرونی و جسمی خانه  یتو برونی خانه و چگونگی عین

آن در در مقاله  (1378) بختیاري محموديپردازد.  می »تکواژ خانه و عملکرد معنایی  ي 

ساخت زبان فارسی  نحوي و ترکیبی خانه در ژرف  يزبان فارسی« به جنبه  يساخت واژه

شهر  ( در کتاب  1393) است. بمات  پردازد و از این بابت اثر وي بسیار نادر و خواندنی می
هاي مراکش که  ویژه خانهاسالمی و به  هايبحثی مفصل در باب زیباشناسی خانه  ،اسالمی

( نیز در  1382) پورت پرداخته است. ایمس راپو   ،از قرن سوم هجري تا امروز باقی مانده

قالب    هاي فرهنگی درهاي فرهنگی معماري« به چگونگی تجلی فرهنگ و سنت»خاستگاه

هاي  خانهجلد کتاب نفیس با عنوان  ن، چندینهاي ایراپردازد. در باب خانهساخت خانه می
هاي معمارانه و    لفهمؤ  ترینبه مهمنوشته شده و در آن،  و مانند آن    هاي یزدکاشان، خانه

متناسب با    ،هاي متفاوت و تقسیمات فضایی خاصهاي قدیمی با بافتزیباشناختی خانه

ي  مقاله ( در  1375) هاشمیبومی مختلف در ایران پرداخته شده است.    –شرایط اقلیمی  

خیال« به بازتاب ساختار خانه در ادبیات پرداخته و چگونگی انعکاس    ي»معماري خانه

  ي کلبهنیز در کتاب    (1394) شار  این مفهوم را در شکل ایماژهاي ادبی توضیح داده است.

شناس و بازنمود آن به تعامل میان اندیشه و مبانی فلسفی یک فیلسوف و روان،  هایدگر
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ا تا  توان فهرست جستجوها در باب خانه رمی ي خیال توجه کرده است.در ساخت خانه 

بندي  ، چگونگی شکلاما آنچه در اینجا مورد توجه ماست  صدها صفحه همچنان ادامه داد؛

آ یا ایماژ خانه در  بازتاب آن در تصویرهاي  ي ناخودآگاه سهراب سپهري و  ینهتصویر 

اوست؛ در   ،بنابراین  شعري  خانه  بوطیقاي  و  هرمنوتیک  پژوهش،  مورد  اصلی  موضوع 

جستجوهاي مرتبط با تخیل خانه در ادبیات بیشتر مورد نظر  ت؛ درنتیجه  اشعار سپهري اس

ي ایماژیک »گاستون باشالر«  ها یلتحلبر  ، مبتنیحاضر  يبنیان اصلی مقاله ما بوده است.  

 . ستبوطیقاي فضاي خیال در کتاب هاخانهاز معماري 

 

 . خانه و کيفيت فضایی: بالنو؛ آلتمن و شولتز 3

شناختی به اهمیت خانه در وجود انسان  از منظري انسان( f.baleno) بالنو«»اتو فردریش 

ي  ا خانههتل یا    رویم،یمگاه به سفر  که هر  کندیمنگرد. بالنو ابتدا به این نکته اشاره  یم

  ،رویمیمشود و به هر کجاي شهر که  یمصفر« آن شهر    ي»نقطه   مبدل به  ،کنیمیمکه اجاره  

سنجش    ،کنیم. همچنین استیم مکانی ارزیابی    يخود را با این نقطه   يهمواره فاصله

که فالن نقطه دور است یا نزدیک، مسکونی خود؛ این  يف شهر با خانه ي مختلها مکان

  ، شود. بدین لحاظیممحل سکونت ماست، سنجیده    يصفر« که خانه  يهمواره با »نقطه

و اندیشه  ثقل  مرکز  همواره  انسانی    »خانه«  مفهوم  در  است.  فضاي عمومی«  در  »بودن 

مفصل، قطبیت حرکت و بازگشت طوروي بهفضاي بالنو، نقاط صفر یا ثابتی وجود دارند.  

را   هاآندهد و یم)هتل( را توضیح  ي صفر موقتیهانقطه)خانه( یا   ي موروثیها مکانبه 

کند. این چیزي  یمرض  یابی ف ذهنی از جهت  يعنوان مراجع اصلی، درون یک سامانه به

نوعی نظام یا    ،سکونت در یک مکان  ،خواند. با این اوصافیم »مرکز فضا«    است که او

آورد که موجب قطبیت فضا و تشخیص موقعیت  یموجود  بندي فضایی در ذهن بهسامان

  ؛ ثقل یا »مرکز فضا« نیز محل سکونت فرد است  ينقطه گردد.  یمفرد در جهان اطراف  

»اگر ما از آپارتمان خود به یک آپارتمان جدید نقل مکان کنیم،  :  گویدیمبدین لحاظ بالنو  

 .(29: 1384 ،شود« )اگنتریمي سازماندهی ا تازهبه شکل  تمامی دنیاي ما، مجدداً
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 داشتن« پیوندي عمیق دارد. انسان، بی»ریشه  »خانه« با مفهوم »ریشه« و  از نظر بالنو    

یابی آدمی است. سکونت از  اولین شرط هویت  ،ریشه است و سکونتبی  خانه، موجودي

وضعیتی و این بر وضعیت خاصی دللت دارد.    است  نظر بالنو به معناي »در خانه بودن«

:  )همانحس آرامش و وجود مرکز است  پناه، امنیت،    بر مفاهیم عمیقی همچونکه مبتنی

شناختی است؛ وي  خانه یا محل سکونت، امري انسان ترتیب است که از نظر بالنو  (. بدین 34

گوید: »خانه در سراسر متن زندگی انسان، مبنایی بنیادین است. خانه براي احساس امنیت  ی م 

گوهر خود را یافته    ، تواند ی م ضروري است. فقط یک موجود ساکن    ها انسان در خودشناسی 

 ناپذیر است« )همان(. جتناب و انسانی کامل گردد. بدون مسکن، تباهی درونی انسان ا 

به نظر او این ارتباط،    است.  انسان و خانه پرداخته  ي »آلتمن« از دیدگاهی دیگر به رابطه   

که آلتمن آن را »نیروي گرانش  است  مفهومی    سطوح متفاوت است ووجهی و در  چند

، عاطفی و درونی مکان بر انسان،  حسی  کند. تأثیر یممؤثر میان انسان و مکان« تعریف  

  یا   آن را »توپوفیلیا«(  tuan)  ي که »توان«ارابطهباشد،  یماساس تفکر دلبستگی به مکان  

خانه به معناي  از این زاویه،    .(52:  1396،حجت رک.) تعریف کرده است»عشق به مکان«  

این  است   داشتگی«»تعلق مفهوم  و  از  معناي  ،»عالقه«  »تعلق« جداي  نیز  بستگی«  »وا  به 

خاص وابسته است و جهان   يتنها انسان به یک خانه نه  هست، البته وابستگی دو سویه؛ 

ذهنی و تخیلی او در آن شکل گرفته، بلکه آن خانه نیز براي تفسیر دقیق از خویش و  

بز« این معنا  نیازمند »ساکن« آن خانه است. »جی کا  ،بازنمایی امکانات ذهنی نهفته در خود

اي  یصهخصعنوان  و »دلبستگی به مکان را به  کندیمجانبه« بررسی  »تعامل دورا در حس  

من به کنند که: یم ابراز  هامکانداند و معتقد است که افراد در مواجهه با برخی یمعمیق 

 .(52)همان:بخشند« یموسیله بدان مفهوم خانه آن تعلق دارم و بدین

همواره با    شناسانه مفهومی بسیار آشناست؛ »بیگانه«در ادبیات روان»هویتِ مکانی«       

»خان« است. این پیوند عمیق  ر  دیگ  ي»گان« سویه  کهچرا  ؛گیردیمطراز قرار همخانه«  »بی

و »هویت«  است.    میان  توجه کرده  بدان  نوربرگ شولتز  که  امري است  باور  »خانه«  به 

»هویت مبناي  خانه،  دیوارهايشولتز،  است.  انسان  به  ساختار    ،پدري  ي خانه  بخشی« 
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کنند. تنها با سکونت و احساس  یمچهارچوب ذهنی و هویت فرد را تعریف و مشخص 

، خانه تنها  بنابراین  شود؛هویتی هر فرد، ساخته می  يهاخشت»امنیت« است که    و  »قرار«

با فضاي ذهنی هویت    یک سرپناه ساده نیست؛ فضاي انضمامی و محسوسی است که 

»محیطیمتطابق   با  یابد:  اجتماعی  محیط  به  صورتی  در  مبدل  تنها  که  یم معنایی  شود 

  ؛ گیردینمامکاناتی غنی در تعیین هویت به ما ارزانی کند. زندگی بشر در هر جایی »قرار«  

انگاري  معنا، پیشي با هامکانی از  یعنی نظام  یی را که حقیقتاً عالم کوچکی است؛بلکه فضا

)یم )(54:  1382،شولتزنوربرگکند«  فضایی  هویت  این  گفت.  خواهیم  بعدتر    ، چنانکه 

 توان به روشنی در غزل حافظ جستجو کرد:یمرا  (همپوشانی فضا و منِ درونی

 ست تیانهآشن  ــــ شم مـــظر چـ رواق من

  

که خانه     فرودآ  نما و   تست   يخانهکرم 

 

 ( 22  :1371)حافظ،

درست    ؛بنددیمانداز بیرونی را قاب  یک آرگ بلند که چشم  ، ورودي خانه است.رواق

  ،بخشد. این طاق قوسییم »منظر« دید را تعین    چشم است و  بان همچون ابرو که سایه 

بر فراز شاخ و مرغیتخم  يهالنهپرندگان،    ي»لنه«  با  ،درنگ در تخیل شاعربی شکل 

بخشد. در یمشکل    ،همچون خانه را براي ورود یار  ،یابد و مأمنی گرمیم پیوند    هابرگ

اثیري این یار  فراز آسمان فرود  جا،  از  آستانه یمکه  بال   اي آید،  بام(  در  پانهادن   )بر  براي 

چشمان خود آرگ    يابروي خویش را چون طاقی بر لنه   ،شاعر  ،خواهد و بالفاصلهیم

تا  یم ي بام به سرداب دل. این  طبقهي دل بسازد: ورود یار از  ي براي خانه اآستانهزند 

 کند.یمهویت فضایی، یا همسانی درون با فضاست که تن تخیلی را با خانه همسان  

به دیدگاه شولتز     پیداست که  کامالً  این گفته  ارتباط  »مع  ،از  در  با »خانه«  نا« همواره 

مکانِ انسان،  معنا    يزیسته  است.  را  معنا  یمخود  انسانی  هویت  به  نیز  مکان  و  کند 

،  معنا همواره حاصل زیستن در مکان است. دقیقاً از همین زاویه است که شولتز   ؛بخشدیم

نه تابعی    مسکون،عنوان فضاي  به  ،داند که »خانه«یمي آن  را نتیجهبحران هویتی معاصر  

بلکه»هستی مطلوباز   زیستن،  براي  مکان مطلوب  یا  بورس  ،  از  اقتصادي  تابعی  بازي 

  »انگار که آدمی با محیطی خالی از هر نوع محتواي   ،است، به تعبیر زیباي داریوش شایگان
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کار دارد. برحسب تصادف، بسته به قواعد اقتصادي  عاطفی و تهی از اقلیم حضور سرو

بایم و  بورسشود،  یمز  خمد  پیروي  از  پایهیمبازي زمین  بر  و  معیارهاي کمّی    يکند 

این    صداي پاي آب (. سپهري در  88:  1392گیرد« )شایگان، ی م خاصیت و سترون شکل  بی 

بی  از هرگونه حضور هویت   »بیگانگی و  را  که مکان  را  بخشانه عاري  هویتی« شهر جدید 

تعبیر کرده است: »شهر پیدا بود: رویش هندسی سیمان،  زیبایی، به شهري هندسی کند، به ی م 

بی  سقف  سنگ./  گل   آهنگ،  اتوبوس/  صدها  را  ها گل فروشی  کفتر  حراج...«  ی م یش  کرد 

 (. 280:  1358)سپهري،  

کمیّت  هاخانهکیفیت    ،شولتز    برابر  در  را  قدیمی  جدید  هاخانهي  و یمي  گذارد 

گیري   گیریم که اندازهیماز کودکی یادها در ارتباطیم.  یتکم نویسد: »امروزه ما فقط با یم

عنوان ادراک علمی شناخته شده  یافته که عموماً بهنوعی ادراک سیطرهبندي کنیم.  و تقسیم

انجامد. انسان    دادن »عالم« میبه ازدست  ها مکانکلی فقدان چیزها و  طور که بهو ایناست  

« ازاینیمعالم«    بیمدرن  ازدست روشود!  را  هویتش  ادراک  همان  ؛دهدیم،  که  گونه 

که  چرا  ؛خانمان«  شود و بشر »بییممعنا   بی  ،دهد. وجودیمدست اجتماعی و مشارکتش را از

از نظر شولتز انسان جدید،    (.31:  1382، شولتزنوربرگ« )معنا نداردبا  تعلقی به یک تمامیتِ

ي معنا  رابطهکه انسان دیروز واجد هویتی کیفی بود. این  آنی کمّی است؛ حال داراي هویت

، رنگ،  آنجا که هر خانه یا گنبد  نظامی دنبال کرد.  گنبدهفت  يتوان در افسانهیمو خانه را  

حکایت تخیّلی خود را    ،گوي هر خانهمعنا و حکایتی درون خود نهفته است. قصهنماد،  

  گنبد هفتیابد.  یمبه حریم معنا راه    ،آلود داستانراه خوابگوید و شاه از شاه یمبراي شاه  

شناختی روایت نظامی از این  شدت انسانی و معنایافته است و شاید بررسی روانبنایی به

توان  یمورنق  ي دیگر این رابطه را در بناي کاخ خانمونهبسیار جذاب باشد. در    ،دیدگاه

ي این بنا. در این خانه است که طاق ایوان با گنبد آبی میناي  ا افسانهیافت و سنمار، معمار  

قرینه   ایران،    گرددیم آسمان  قوس  از  ستارگان  قندیل  پروین،خوشهو  لوستر    ي  چون 

 گیرد: یمگونه ي سروشا جنبهواقع در اینجا تخیّل نظامی بهگردد. یمآویخته 

گِ ی  ـــ طاق چنــ از  برآرایــ ل   د ــــ ان 

 

 راغ بربایدــــــ چ   ،ارهــــــ ز ست ــــک  
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بــ کوشک  برکشیــ ی  بــ رج  ماه  ــ ده   ه 

 

 د و سیاهــ ه سپیــــــ اه هم ــــــگقبله 

 

 ق او ــــــ ت رونــــ ان برگذشــآسم  ز

 

 ق شد از خورنق اوــــه رون ــــ خور ب  

 

 ( 59:1376)نظامی، 

»کمی« از نگاه   در قیاس با ارزش  -»کیفی« از خانه  نتوان تفاوت درکشاید بهتر از این  

 را نشان داد.  -شولتز

 

 . باشالر و تخيّل 4

ریاضی باشالر،  فیزیکگاستون  معرفت دان،  و  فیلسوف  شاعر،  فرانسويدان،   شناس 

از شناختیدهنام  «فیلسوف خیال »را    (1926- 1884) شناسی علمی آغاز    اند. وي گرچه 

سمت  رفته  ،کرد به  و  فلسفهرفته  شد  کشیده  شناخت  هوسرل   زیر ي  ادموند  به    ،تأثیر 

خیل پرداخت و در باب  یکسره به پدیدارشناسی ت  ،آخر  درپدیدارشناسی روي آورد و  

کلید    ي بسیار مهمی نگاشت. »بوطیقا« شاههاکتابباد، آتش(  آب، خاک،  )  عناصر اربعه

نامد و بر یمدمی را از جهان، درکی تخیلی  ي باشالر است. وي درک و شناخت آفلسفه

ان،  به نظر باشالر، انساین نظر است که تخیل همواره بر شناخت و کنش مقدم است.  

ابزارساز«  برخالف نظر هانري برگسون، پیش از آن باشد،    (homo fabr)که »موجودي 

بلکه آن است    پرسش اصلی وي نه »چیستی« جهان،  موجودِ تخیّل امکانات بالقوه است؛

ت  ؛تواند باشد«یمچیزي » که جهان چه  ، داردیمخیل آدمی را به حرکت وابنابراین آنچه 

است؛  »گشودگی«   جهاناینجهان  بی  ،که  امکانات  از  و  سرشار  است  تواند  یمشمار 

 ي بسیار به خود بگیرد. هاصورت

نظر باشالر      به تخی  ،انسان  ،از  آورد و یمل  جهان را در صورت چهار عنصر اصلی 

عنا  این  ذات  در  را  درپدیدارها  شناخت  به  چهارگانه  مراتب  و  گفتهآورد.  یمصر  ي به 

  ، شناسی فرویدي استتأثیر علم روان  زیرشدت  ستاري، باشالر که در روانکاوي آتش، به

گیرد، سپس به کارل گوستاو یونگ تمایل  یم شناختی فرویدي فاصله  رفته از نگاه روانرفته

خاک و  ) در باب زمین و خاک نگاشته( که 2011، 2002)  خرش یابد و در دو کتاب آیم
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  کند یمارائه  (، پدیدارشناسی خاص خود را  نخاک و رؤیاپردازي آرمیدو    رؤیاپردازي اراده

)ایماژ(  واکاوي صورخیال حال شناخت و  باشالر همواره در  (.  8:  1366  باشالر،  )رک.

لیه  تخیلی پیچیده و چند   گیري از ادات بالغی مختلف، یک ایماژ با بهره  ،است. از نظر او

گذارد. باشالر بارها براي توضیح نظر خود از اصطالح »صورت فلکی«  یمرا به نمایش  

از    ي متفاوت هادرجهي از ستارگان منفرد با  امجموعه  ،کند. یک صورت فلکییماستفاده  

شود. یمیابد و مبدل به شکلی مخیل  یمدرخشش است که در تخیل آدمی به هم پیوند  

ساز نیز  ایماژ  دارد.  وهر  فلکی  همانند صورت  حسی،  هاتجربهکاري  تأثرات  حسی،  ي 

؛  گذارندیمهاي روانی و ناخودآگاه بر یکدیگر تأثیر  یتداعي ذهنی، عواطف و  هابرداشت

 اي عینییهسو  ،گیرد که همیمدلیه در تخیّل هنرمند شکل  ایماژي عمیق و چن  درنتیجه

 )سوبژکتیو( دارد.  ي ذهنیاجنبه ،)ابژکتیو( و هم

ي عینی و ذهنی آن  باید به هر دو سویهیمبه نظر باشالر براي تحلیل و درک هر ایماژ      

 ؛نظر دور نکردالگوها را نیز از   باید کهن یمهمواره    ،توجه داشت و البته در این تحلیل

ي »خانه«،  تجربهبراي مثال،    ؛اندشدهي نیاکان، غنی و سرشار  هاتجربه  الگوها از  که کهنچرا

الگوي  ي زیست خود شاعر و همچنین کهن تجربهاي از تخیّل و  یزهآماي فردي وتجربه

. دارداقلیمی و فرهنگی و اجتماعی قرار  شرایط  زیر تاثیرکه    خانه در ذهن نیاکان اوست

پارچه  هاي پراکنده و هم خیالت یک زمان هم خیال نویسد: »خانه براي ما همباشالر می

: 1391باشالر،)  افزاید«پردازي بر ارزش واقعیت میخیال   ،کند و در هر دو موردرا مهیا می

ها را به سمت  وجود دارد که خیال اي  افزاید که »در خانه جذبه (. وي بدین گفته می 43

تا چه اندازه    ،جا کامالً پیداست که پدیدارشناسی باشالراز همین   .(همان« )کشدآن می

نظر    چند از  لحاظ است که  بدین  دقیقاً  پیچیده، عمیق، جامع و دیریاب است.    او،لیه، 

دیگر،   یتذهنهیم و  روند و با مفا یماز معناي قاموسی خود بسیار فراتر    هاواژهپدیدارها و  

  ،کند که معنایمجاست که باشالر تأکید  از همینیابند.  یم نیروي تخیل پیوند    يواسطه به

مبین   ،ي شعرتصویر خانه در آینه  ،. از دیدگاه ويگشایدیمبندد و شعر زبان را  یمزبان را  

ي خود، منطبق با  نویسد: »در فضاي خانهگشودگی به سمت معناي خانه است. وي می
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دیالکتیک زندگی سکنی میتمام  روزبههاي  و  ریشه  در گوشه  ،روزگزینیم  از جهان  اي 

تمامی معنی، ... و اولین جهان ما و به  اي از دنیاي ماستي ما گوشهکه خانه ؛ چرادوانیممی

 .( 44:)همان «نظامی است واقعی
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تخیّل ارتباط خانه و  باب  تمامی موجودات جهان ممتاز  اقوه)  اما در  از  را  انسان  ي که 

، گاستون باشالر بیش از همه اندیشیده است. باشالر که دو دیدگاه فلسفی هایدگر  (کندیم

بر این  یونگ به هم تنیده،    يشناسانهش روانهوسرل را با نگر   يو روش پدیدارشناسانه 

ي زادگاه، نقش خود را در خانهویژه  اساً خانه و بهشده و اس باور است که فضاهاي زیسته 

سپس این نقش در رؤیاها و شعر و نقاشی و دیگر   .گذاردیمناخودآگاه روان آدمی باقی  

همواره   ،اعرانهي شانگارهیابد. بدین لحاظ »تخیّل« یا یمنمود  بازپدیدارهاي روانی انسان  

شوند  یمدرونی    ،شدهزیسته  ي هاتجربهصورت  بدین  شده« دارد.زیسته   يتجربهاي در »یهپا

»خانه پیش از هر چیز، فضا و مکانی درونی   گردند. براي اویم و مبدل به ذهنیتی درونی 

»بیرون« مثل کوچه یا خیابان یا گشت و صحرا و    است« و این درون را باید در قیاس با

 انند آن سنجید. م

، هاخاطره،  هاي از احساسا مجموعه  مفهومی بسیار پیچیده است؛از نظر باشالر، »خانه«      

خانه  یشهاند آن  در  که  دیگرانی  با  ارتباط  آرزوها،  و  امیدها  و    هاکابوساند،  یستهزها، 

تمامی این  ، شادي، غم و بسیاري وجوه دیگر.  رؤیاهاي شیرین درون خانه، حس امنیت

»خانه یک  وجود  در  تمثل  وجوه  خیالی«  همواره  یمي  و  در هاجلوهیابند  را  خود  ي 

کردن« بیان  کنند. شاید بتوان این مفهوم را در عبارت »خانه یمناخودآگاه فرد ثبت و تبیین  

ن حسن خانه این است  یترمهمکرد: این مطلب در ذهنم خانه کرده است. »براي باشالر  

دهد  یمپروراند و محافظ رؤیاپرداز است: خانه به ما این امکان را  یمکه رؤیاها را در خود  

،  واقع از دید باشالر. در(23:  1375،)هاشمی  «در آرامش در خیالت خود غرق شویمکه  

 که مفهومی روانی نیز هست؛ بدون  انضمامی فقط یک مفهوم بیرونی و  ، نه »امنیت« خانه
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روانی است که امکان   ياین خانه  ان تخیل و رؤیاپردازي وجود ندارد؛امک   ،ي خیالیا خانه

 کند. یمپردازي را براي شاعر فراهم   خیال 

( Interiority)  «بودگیمفهوم »درون  ،ي آرامش خانه استاز نظر باشالر آنچه مایه  

است که حاصل »سکونت« است؛ سکونتی که در شکل »گرماي خانه« در ناخودآگاه نمود 

کند  که امري درونی و کانونی است و خود را نهان می   «گرماي نهان در چیزها»یافته است.  

مدام به    در تخیل خویش،    شاعر  ،رو ایناز  ؛(Bachelard, 2011: 38« )کندو پنهان می

گردد. شاید بهترین تعبیر براي این سخن باشالر را بتوان در  یمپدري بازي  خانهامنیت  

»خادم آزاد«   يکوچهبا حیاطی پر از عطر اقاقیا در    هاآني  خانهاشعار فروغ فرخزاد یافت؛  

اکنون تو  : »گرددیمي خود، همواره براي تخیل بدان بازي شاعر دورهکه شاعر در تمام  

اقاقی عطر  چون  گسترده  در  اینجایی/  صبح...ها کوچهها/  )فرخزاد،  ي   »1383  :285  .)

در اشعار سهراب  ي به تخیّل درآمده«  خانه»  این وجه تخیّلی خانه یا به تعبیر باشالربررسی  

ي سپهري با مفهوم خانه، در هشت  مواجههشناسی  موضوع این مقاله است. سبکسپهري،  

شعر   دادنشان    کتاب  هشتي  مجموعهدفتر  شا  خواهد  این  معناي   ،عرکه  با    چگونه 

»بوطیقا« یا    اقع شناخترو گردیده است. دردري شاعرانه رواگونهبه»فضا«    »سکونت« و

 دهد. یمنظام ادبی خانه، در شعر سهراب، بنیان اصلی این مقاله را تشکیل 

 

 . سپهری و سه انگاره از خانه6

بندي کنیم، به  تقسیم  اوي خانه را در آثار  ها انگارهاگر بخواهیم نگاه سپهري به خانه، یا  

شود و تا  یماول که تقریباً از دفتر اول شروع    يخوریم: دورهمیي مشخص بردورهسه  

ما هیچ  »تا دفتر    «صداي پاي آب»دوم از    يدوره  ؛یابدیمادامه    «صداي پاي آب»ي  منظومه

پردازي او در   که سومین دوره انگاره  اطاق آبیناتمام   يسپس دفتر آخر و نوشته  «؛نگاهما  

و   است  خانه  تقسیما جنبهباب  این  دارد.  نمادپردازانه  کامالً  نگاهی  ي  با  اساساً  بندي 

  واقع نوعی و در  پذیردیمهاي گاستون باشالر انجام  یدگاهدپدیدارشناسانه و با توجه به  

 نگاري« خانه در آثار سپهري است.  »تخیّل 
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شده را  ي زیستههمواره جنبه  ،هاانگارهچنانکه گفتیم بدیهی است که از نگاه باشالر،      

بدینیمنیز نشان   تمامی اشعار سپهريیم  ،لحاظ دهند و  از فضاي  هاجنبه  ،توان در  یی 

نویسند:  یمپور و سقایی  جست. حسین ي کویري را باز هاخانهمحیطی کویري کاشان و  

اندازها و مناظر طبیعی و تاریخی و  توان چشمیماي است که در آن  یینهآ»شعر سپهري  

  پور و سقایی، )حسینو گیاهان منطقه کویري کاشان را در آن به تماشا نشست«    هاگل

ها،  ي قدیمی کاشان از قبیل سردابهها خانهي  هابخشتمامی    ،از این لحاظ(.  52:  1384

حوض و شکل، حیاط،  هاي ضربی گنبديدري، تالر، ایوان، مهتابی، طاق  ي چندهاتاقا

 شناسی کرد.نشانهتوان می مانند آن را در شعر سپهري 

که  تعاملی و    »دیالکتیک درون و برون«  ابتدا به مفهوم  ،بوطیقاي فضاباشالر در کتاب       

برون در کار استهمواره   این حوزه  کند. توجه می،  میان درون خانه و  به    ،در  باشالر 

شاعران دچار هراس از  که برخی  کند؛ اینشناختی بسیار مهمی نیز اشاره میمفهوم روان

فوبیا(  )کالسترو  بسته  از    فضاهاي  هراس  دچار  بعضی  بازفضايو  فوبیا( آ)  هاي     گورا 

فروغ فرخزاد شاعري است که از بیرون و   ،براي مثال ؛  (55:  1385  ،باشالر رک.)هستند  

می  باز  او    ترسد.فضاي  میبراي  باد  کوچه  ویرانی»در  ابتداي  این   )فرخزاد،  «ستآید/ 

مرکز امنیت است؛   ،بنابراین »اتاق«؛ کوچه و فضاي بیرون پر از ترس است (.325:  1383

منیت« تخیل داشته  »ا  رود ودهد تا به درون خویش فروفضایی بسته که به شاعر اجازه می

رؤیا  تخیل  می  ،فروغ  يپردازانه باشد.  پرداخته  و  ساخته  اتاق  امنیت  قول  در  به  و  شود 

متمرکز  واقعیت  »همین  درونیباشالر،  در  که  شدن  و محدود است  ترین مکان محصور 

تمامیت خود آشکار می در  (.  43:  1385  )باشالر،  «سازددیالکتیک درون و برون را در 

»تا بخواهی خورشید، تا بخواهی    سپهري از فضاهاي بسته در هراس است و جویاي  ،مقابل

است    ي بلند«هاکوه»  و  ي فراخ«هادشت»  (،277:  1358  ،)سپهريتا بخواهی تکثیر«  پیوند،  

پردازي سپهري  تحول ایماژ  يکنند. سه دورهلزم را براي تخیل سپهري آماده میمحرّک  که  

 سیاهه نمود:توان چنین  را می 
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 های کودکی  ی ترس . خانه1.6

کلی اتاق، همواره  طوربهي اول شعر سپهري، فضاي درون و بسته و محصور و  در دوره

اي نیست در این تاریکی/ در و دیوار بهم پیوسته است«  »رخنه   یادآور اندوه و غم است:

فضاي محصور، شاعر را  و هر »سقف« ، «خانه»، «خشت»تمامی عناصر مانند . (12همان:)

افتد از این دیوار/ رنج بیهوده نگهبانش برد/ دست باید  یم »خشت    کند:دچار اندوه می

ریزد از  گذرد/ رنگ مینرود سوي کلنگ/ سیل اگر آمد آسانش برد./ باد غمناک زمان می

.  (38همان:« )رنگون خواهد شد بر سر ماپیکر ما./ خانه را نقش فساد است به سقف/ س

جاپنجره  حتی به  نیز  اتاق  چشمهاي  و  روشنی  و  نور  مایهي  بیرون،  و  انداز  هول  ي 

ناشناختههراس با  هاي  را  اتاق شاعر  و  نشسته  انتظار  به  پنجره، هیولي شب  اند. پشت 

...   /»شب ایستاده است/ خیره نگاه او/ بر چارچوب پنجره من بلعد:سیاهی دهان خود می

 .(48« )همان:ر خلوت کبود اتاقمددیري است مانده یک جسد سرد/ 

اتاق سپهريد     پنجره»ابرها می  ر  باز»  هاگرید«،  تهی  هاي  شوند« و صداي نفسمی به 

پردهتیره را  ي  اتاق  )همان:به  توانیمهاي  شنید  خانه،    (.89خوبی  گیجی  خالف  براین 

شناخت و بازیابی  ي مأنوس و سرشار از اطمینان کودکی فروغ، برآمده از تردید در  خانه

نظامی همگن و اطمینانهویت کودکا ایجاد  و  از  نه  تخیّل  خانهبخش  در ذهن شاعر  ي 

  دهد، میي کودکی خود ارجاع  به خانه   ،روشنیدلیل، حتی آنجا که سپهري بههمیناست؛ به

کودکی  ي  گویی خانه  .اي ساختارمند را در شعر او دیددار از خانهتوان ساختاري نظامنمی

»لک«،    هایی همچونتوان در واژهیمهایی ناهمگن و بدون ارتباط است؛ این مطلب را  تکه

ها/ درون  »هنگام کودکی/ در انحناي سقف ایوان  »ناشناس«، »بیخودانه« و مانند آن دید:

پنجرهشیشه رنگی  لکهاي  میان  دیوارها/  ها،/  پی  هرهاي  در  بیخودانه  چشمانم  که  جا 

«  رؤیایم پرپر شدبار رفتم بچینم/  و هر  د/ شبیه این گل کاشی را دیدم/چیزي ناشناس بو

 ،اي که هرگز در ناخودآگاه شاعرشده، خانه رؤیایی پرپري  این خانه .  (92:  1358  ،)سپهري

ي دوران نخست هستی  هیئت ساختاري منظم، مطمئن، نظامدار و منسجم را نیافته، ویژه

 شاعر است. 
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ین نیروهاي  تربزرگیکی از    ،»خانه  کند کهاشاره می  بوطیقاي فضا،باشالر در کتاب      

اندیشه پیوندادغام  عنصر  و  است  آدمی  رؤیاهاي  و  است.    يدهنده ها  تخیّل  ادغام،  این 

هایی که اغلب در هم  کنند؛ پویش ی م هاي متفاوت  گذشته، حال و آینده، خانه را واجد پویش 

:  1375  ي تخّیل، انسان موجودي پراکنده است« )هاشمی، خانه که بدون  کنند و این تداخل می 

ي آغازین سپهري، فاقد پیوند محکم است؛ هرچند  ي دوره توان دید که خانه خوبی می (. به 24

 هاي وي وجود دارد. هاي متفاوت خانه، همواره در تخّیل و انگاره بخش 

کند؛ محوري که  نه اشاره میکاوي تخیّل خانه، به ساختار عمومی خاباشالر در مکان     

ترین جاي  شود. مسلماً امني بال، همکف و زیرزمین تعریف می طبقه   سه سطح،لاقل در  

جایی که زندگی روزمرّه در آن جریان دارد و جایگاه هستی  ي همکف است؛طبقه  خانه،

خانه و    يهاي فلسفی و روشنگرانه است. کلّهبال، جایگاه اندیشه  ي روزانه است. طبقه

و سرداب ترس  ،زیرزمین  است.  موضع  ناخودآگاه  تخیّل  خانه  ،صورتاین بههاي  به  ي 

سطحِ خیال(،  ي  خانه )  درآمده سه  در  که  دارد  انسان  روان  همچون  آگاهی،    ساختاري 

یابد. ناخودآگاه، همچون سرداب، مسکن مالیخولیا، ترس  فراآگاهی و ناخودآگاهی نظام می

  : گوید هاشمی به نقل از باشالر می .(85: 1391  ،باشالر رک.) ست هاي ناشناخته ا و جنبه

:  1375  )هاشمی،بام را در مقابل غیرمعقولیت زیرزمین قرارداد«    ت یمعقولتوان  آسانی می »به

هایی که با  ترس  هاي خاص خویش باشد؛تواند واجد ترسگاه بام نیز میهرچند  (،15

اصوًل بام، جاي اندیشه و شهود است و تفکر؛ به  کلی متفاوتند. اما  ها بههراس سرداب

گشت«  ها به سرآغاز هوش برمیها/ اشارهقول سپهري: »و در مصاحبت بام و شیروانی

خانه (.  312:  1358  )سپهري، عمودي  محور  تکهاین  همچون  خیال،  پراکنده ي  ي  هاي 

»سردابه«اي  ،  زیرزمینشود. فضاي  هاي مختلف خانه، در شعر سپهري بازنمایی میمکان

هایی که به سردابه الکل  پله»روند:  ها به سوي سردي و کرختی مستی میاست که با پله

: »انگار دري به سردي  »مرگ«  و گاه زیرزمین دري است گشوده به(  278« )همان:رفتمی

هاي سیاه  ام، روي این سنگهاي کودکیام تابید/ بازيیزندگخاک باز کردم/ گورستان به  

نیز:    (142:)همانپالسیدند«   بود«  و  انتظاري سرگردان  دهلیزها  ها  بام  .(139همان:)»در 
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  ( 140ن:« )هماشبیه غمیام،  »روي بام گنبدي کاهگلی ایستاده»اندوه« اندیشه است:    جایگاه

 . ()همان «نشست ها غمی، تنها،»روي این پلهبرند: ي غم میبه سو شاعر را   ،هاو پله

»روي این  یادآور غربت خاکی است:    ،کوتاه از سطح حیاط  يایوان، با چند پله فضاي  

هاي مهتابی ما را/ پیچک اندیشه  (، یا: »ستون 253بوي« )همان: مهتابی/ خشت غربت را می 

(. بعدها در دفتري دیگر، پدر شاعر »پشت دو خوابیدن در مهتابی«  210فروبلعیده است« )همان: 

رو شاید براي سپهري، مهتابی خانه، جایگاه غربت و اندوه و نماد  (؛ ازاین 274)همان: میرد  می 

 ي آن، به معناي پدر آسمانی و خدا است. دوري از پدر، البته به تعریف عارفانه 

پاره ناخودآگاه شاعراز دیگر  مانده در روان  و    ،هاي  اتاق  برخالف  »حوض« است. 

اي روشن و امیدوارانه  ون و گشوده( است، جلوه)فضاي بیر  زیرزمین، حوض که در حیاط

زیست«  ي  ها، روشنی، من، گل، آب/ پاکی خوشهنشینم لب حوض/ گردش ماهی»میدارد:  

(. در  343 تر/ من در ایوانم، رعنا سر حوض...« )همان: تر/ آب، آبی (، »آسمان آبی 336)همان: 

ها پایین  عمودي است؛ هرچه شاعر از پله توان دید که خانه، پدیداري  وضوح می این اشعار به 

رفتن در عمق  ، به معناي فرو ها پله رفتن از  رود. پایین رود، درواقع در درون خویش فروترمی می 

 برند. می ها، شاعر را به سمت اندوه درونی فرو که پله وجود است؛ همچنان 

 

 ای در فراسوی تاریکی شب . خانه2.6

تغییر  خانه  «،صداي پاي آب»از دفتر   این منظومهدریابد.  یمي سپهري  در    ، واقع شاعر 

ي کودکی، پاورچین  و البته همراه با آن خانه  و زمان کودکیدهد که چگونه »طفل«  نشان می

. اما  استي جدیدي  شود و شاعر در پی خانهگم می  هاسنجاقکي  پاورچین در کوچه

خانه یکاین  جدید،  دري  پا»ي  منظومه  باره  آبصداي  نمی  «ي  در    ؛یابدتجلّی  بلکه 

کند که در پی یافتن مکانی جدید براي سکونت و دفترهاي پیشین، شاعر مدام اشاره می

بسته  گرفتن اصلهف بیاباندیار من آن»ي خانه است:  از فضاي  (؛  99« )همان:هاستسوي 

بند عقدهدلیل شاعر میهمینبه از  تا  یابد و  کوشیده  ل«  »ایدئا  يخانههاي روانی رهایی 

دانه رویش  در یک شعر عجیب،  کند. سپهري  بنا  و شهود  اندیشه  با  را  این  خویش  ي 
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  ي ریزد/ و ساقهمیبام ایوان فرو»  دهد:جدید تخیّلی را در رؤیاي شبانه شرح می  يخانه

سرزمین  یلوفر را به  این ني  پروا/ دانه کدامین باد بیپیچد/  ها میستون  ينیلوفر بر گرد همه 

 .(119همان:« )خواب من آورد

اي که در و دیوارش  خانه  است؛  »خودساخته«  ايل سپهري، خانهایدئا   ياري خانهب    

ي کودکی، نظامی همچون  خالف خانه این خانه برحاصل جستجو و سلوک روحی اوست.  

دقت،  که بهاي  خواند؛ خانهي اندیشه« می »خانه   آنچه آدام شار آن را  دارد،  ي هایدگرکلبه

تا بتوانند فضایی مناسب را براي »اقامت« واجزایش چیده شده »سکناي« اندیشه و    اند 

وجود اندیشمند شاعر فراهم آورند. سپهري براي بناي این خانه، مجبور بود که از فضاي  

از تاریکی و    به تعبیر صوفیانه،  درواقع،  هاي پیشین عبور کند؛تاریک و اندوهناک دوره

اي در وراي سیاهی و ظلمات شب اندیشه بسازد. بح و نور قدم بگذارد و خانهبه ص  ،شب

»بار    آورد:چنین می  «صداي پاي آب»وي شرح چگونگی بناي خیالی خود را در دفتر  

... شهر من  /خود را بستم، رفتم از شهر خیالت سبک بیرون/ دلم از غربت سنجاقک پر.

ي در طرف دیگر  ا خانها تاب، من با تب/  کاشان نیست./ شهر من گمشده است./ من ب

 . (279همان:) «امساختهشب 

ي تصوف کالسیک و  جابلسایی سلوک عارفانه   -توان طنین مفهوم جابلقاروشنی می به    

  این   هاينشانه  ر جایگاه وجودي »غریب« و »گمشده« در عالم خاکی را درمعناي انسان د

این مسئله  شعر اما  کرد.  مقالي  جستجو  این  نظر  ویژگی  همورد  بلکه مهم،  هاي  نیست؛ 

  ؛ ساخته که سرشار از شهودگرایی شرقی استاي خود خانهي جدید سپهري است:  خانه

و فواره ها و درخت و حوض  باغچه  هاي کاشان،توان در آن ردپاي خانه اما همچنان می 

اوست که به قول باشالر و « ذهنی  مندنظام ي  »خانه   واقع اینو سقف و غیره را دید. در

شاعر  را براي زیست ذهنی، تخیّل و بازسازي هویت شخصی    اطمینان مکانی لزم  ،شولتز

می سلسلهیعنی    کند؛فراهم  که  سکونت»زادگاهی  مختلف  کارکردهاي  یا  مراتب  کردن 

 (. 14: 1375  )هاشمی، کند«زندگی در یک خانه را براي همیشه در وجود شاعر حک می
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شنوم/ و  ن خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم/ من صداي نفس باغچه را می»من در ای

روشنی از پشت درخت،/   يسرفهو صداي  ریزد./  صداي ظلمت را، وقتی از برگی می

و صداي صاف باز و  سنگ،/ چکچک چلچله از سقف بهار./   يآب از هر رخنه   يعطسه 

انداختن مبهم عشق./ ضربان سحر چاه  و صداي پاک پوستتنهایی./    يشدن پنجرهبسته

گیرم./ آشنا هستم با سرنوشت تر  ها را میکبوترها./ من به آغاز زمین نزدیکم/ نبض گل

 . (287: 1358  ،)سپهري« آب، عادت سبز درخت...

 جدید او به  ياگر سپهري از کودکی دچار ترس از فضاهاي بسته بوده است، خانه     

اي بدون بام، بدون دیوار، بدون سقف و زیرزمین. این  خانه  کیهانی است؛اي  خانه  ،وضوح

»کیهان«   شاعرکوچکیک  سراي  و  است  است. صفه  ،شده  جهان  گستردگی  به    اي 

اگر خانه در اوست،ي کودکی، خانهحقیقت  رؤیاهاي  و  خانه   ي  ذهن  ي جدید، مسکن 

. این خانه، به تعبیر باشالر  ي شناخت جهان استعنوان زمینهبهها و درک شهودي،  اندیشه

کند.  پوشانی« می ( که تمامیت کیهان را »هم16  :1375  ،هاشمی رک.) »پیکري یگانه« است

ي اوست. اي با وسعت جهان و زمان، مسکن اندیشهاي کوچک که خانهنه خانه  ،باراین

سکونت هم »روانی«  تواند امنیت لزم را براي  ي »بی در و پیکري« میاما آیا چنین خانه

گاه بهگاهپرسشی بسیار مهم است و بازگشت    ،شاعر فراهم آورد؟ این  ي»اندیشه«  و هم

شده« و »پیکرمند« را شاید بتوان نوعی جستجوي مأمن و پناهی  »ساخته  يخانهشاعر به  

شاعرانهب  ،مطمئن تخیّالت  درنظر  -راي  مادرم  گرفت:  کودکانه  بازگشتم،  خانه  به  »من 

( یا: »پلکان جلو ساختمان/ در 370:  1358  سپهري،یوه از میدان خریدي هیچ؟« )پرسید/ م

»نسیم گریان« در   بینیم که چگونهمی.  (372:فانوس بدست/ و در اسراف نسیم« )همان

ها را ترک  پلکان ،دفترهاي پیشین به »نسیم اسرافکار« و رها بدل شده و آن وجود غمزده

»استخوان روز« مبدل    هاي غربت« نیز به آجرهايت»خش،  کرده است. حتی در جاي دیگر

  : بخشندمیعنوان یک انگاره، متجسم  رنگ استخوانی روشنی روز را به  آجرها،  شود.می

آید که از این به  مینظر به  .(383:« )همانروي استخوان روز»طراوت روي آجرهاست،  

شده در فراسوي شب،  ذهنی بنا يواسطه خانه دنیاي واقعی شاعر نیز به يحتی خانه ،بعد
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نویسم، و دو دیوار، و چندین یمشود: »بخش براي شاعر میان و لذتاطمین مکانی قابل

شود و صداي طبیعت و »شاخ پیچک، و  و حیاط پر از نور می   (386:گنجشک« )همان

»مدار حافظه«اي    سوزنی کاجهاي  در حیاط خانه، انبوه شاخه )همان(.  رسیدن، وحیاط«  

»نیکی جسمانی«    درخت دارايکنند و  بهار را بدان القا میم  سارهاي مهاجر پیا   کهاست  

 ،این دورهخوبی پیداست که در  بهریزد.  شاعر می  ياست که عفت اشراق را روي شانه 

 به صلحی پایدار دست یافته است.   ،جان شاعر
 

 ها  استعاره یای پنهان در الیه. خانه3.6

ي خیال  ، خانههشت کتاب  يمجموعه   دفترهاي استعاري و گاه کالمی آخرین  پیچیدگی

کنند. در این  یمي سورئال نزدیک  ها انگارههاي تصویري و  يبازاو را به شکلی افراطی به  

بالفاصله    ،ي است و هر عنصري از خانها اسطورهشدت استعاري و  شاعر به  يخانه  ،دوره

سختی  که بهطوري؛ بهیابدیمبا مفهومی دیریاب و تصویري و سورئال و مجازي پیوند  

روست که سپهري به دوست  یافت. شاید ازاین  ها آن تأویل در  ي و قابل ا نشانه توان نظامی ی م 

ي سرگشتگی زبانی را پشت سر خواهد  خسروشاهی گفته بود که وي این دوره خود، جالل  

 (. 45:  1375  خسروشاهی،  گذاشت و دوباره زبان خود را پیدا خواهد کرد )رک. 

نموده  یم»برزخی« گذرنده براي شاعر    همچون  ،این زبان و این کتاب  بدیهی است که   

ي  ها آب : »رفتم نزدیک  شود بهیم»حوض« زیباي سه دفتر پیشین مبدل    ،براي مثال   ؛است

یا در    ،(415:  1358  سپهري، « )از حضور  يا تنهدار گالبی/ با  پاي درخت شکوفه  مصور/

 (.441)همان:  کرد«یماندازه انس ما پاره    /را  هاجمعهجاي دیگر: »پشت شمشادها کاغذ  

ي بیانی و سمبلیک  مجازهاآن در ابهام    یتجسمبالفاصله    ،حتی وقتی نشانی از خانه هست 

هاي فروزان الهام را دیده بودم/ در فساد گل  یوهم»گاه در سینی فقرخانه/    شود:یمذوب  

ها/ روي وجدان من جذبه یاطلسشد/ از پریشانی  یمو گوشت/ نبض احساس من تنومند  

  ي ... روي پاشویه؛ »(445:)همان  «... شاخه مو به انگور مبتال بود؛ »(442)همان:  ریخت«یم



 ( 44پياپی) 1399، تابستان 2ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  20

 

تنهایی زندگی شد از فلس  پر  از سر  ؛ »... حرمت رشد/  (« )همان حوض/ خون کودک 

 . (446همان:)« ي هلو روي پیراهنش ریخت...ها شاخه

از همین دوره، نوشته       به اما  بازسازي  ي منثوري  براي  ي  ا خانه جامانده که طرح سهراب 

با   که  است  اسطوره یه سو تخیلی  سمبلیک،  از  هاي  استفاده  با  و  شهودي  روانی،  شناختی، 

فلسفه  منتشر  ی م ي شرق و غرب ساخته  اصطالحات  را  این رساله  ازآنجاکه سپهري  شود. 

هاي  نویسی از حاشیه   توان ی م صورت دستنویس، پس از مرگ او به چاپ رسید،  نکرده بود و به 

ي خیالی را از کدام منبع برداشته  خشت این خانه او در کنار صفحات، دریافت که او خشت 

هاي شاعر است: »ته باغ ما، یک س طویله  ی کودک ي  شرح اطاقی در خانه   اطاق آبی، است.  

ق  بود. روي سرطویله یک اطاق بود. آبی بود. اسمش اطاق آبی بود«. بعد: »ما در این اطا 

بیند،  ی م اي در طاقچه  شود، مار چنبرزده ی م کردیم. یک روز مادرم وارد اطاق آبی  ی م زندگی  

 (. 12:  1392کنیم« )سپهري،  ی م ترسد. همان روز از اطاق آبی کوچ  ی م 

اطاق  کنند در شمال خانه؛  یمها به اطاقی سپید کوچ  دهد که آنیمسپس شاعر توضیح      

)همان:  افتد«  یم مانیم و اطاق آبی تا پایان خالی  یم»تا پایان در این اطاق  پنجدري سپید.  

)شمال    جغرافیایی  يهاقطبو    )آبی و سفید(هارنگشناسی سمبلیک  خوبی نشانه هب  .(12

»کوچ« کامالً    يتوان در این نوشته دید. واژهیمو وجود سمبولیک »مار« را    و جنوب(

عارفان نگارش  باري  پی  در  ابتدا  از  سپهري  که  پیداست  و  دارد  نمادگرایانه  ارسالهه  ي 

ي  هانشانهسیناست و به دنبال بازنمود  رسالت رمزي ابنیا    حیّ بن یقظاني  همچون رساله

ي در ازل که بازنمود باغ بهشت است و اغواي  ا خانهمادري؛    يسمبلیک در قالب خانه

 . مار و کوچ و هبوط...

پردازد: »فقدان ترس  یم ي خویش  هانشانهسپهري در خود رساله، به تأویل هرمنوتیک      

ماهایانه بودایی    يي در باب شاخه ا رسالهو این را از  ادر شمال است و »ترحّم« در جنوب.  

  ي اطاق آبی هم در جنوب خانه   .رنگ آبی در جنوب بودنویسد: »یمیافته است. سپس  

ب12)همان:  «بودما   در »خانهها نشانهترتیب سلسلهدین (.  آبی  ي«ي سمبلیک  ادامه    اطاق 

بهیابد. شاعر اسطورهیم با خاطرهیم»مار« را دنبال    ي مربوط  آن را مدام  مار    يکند و 
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خانه مارهاي  و  آبی  اتاق  گره    يکودکی  اینجا  درزند.  یمکاشان  در  سپهري  حقیقت 

ي کودکی در ذهن رویدادهاي واقعی بازمانده از خانه پوشانه،  کوشد تا در ساختاري همیم

 ،ترتیب هر رویدادبدیني سمبلیک باز تأویل کند.  ها نشانهو خاطر خویش را در سطح  

شود که تأویلی سمبلیک و کیهانی دارد و بازگشایی رمزها  یمي رمزي  مبدل به یک نشانه 

ی نمادین استوار است. این نظام  بر مبناي نظام   ،سینا یا سهرورديابن  ينیز، همچون رساله

»یک روز نزدیک سرطویله دیدم دو مار به هم    یابد.یمادامه    اطاق آبیرمزگرایانه تا پایان  

خانه در آن  حوض( ... دویدم تا اطاق سرNogakkal)  ي ناگاکال هاسنگنقش    اند،یچیدهپ

طویله  تا سر  لول خود را برداشت و با منطرف باغ، عموي کوچک را صدا کردم. تفنگ دو

 ؛پیچیده را بلد نبودهمدو مار بهمارها را دیدیم. عمویم نشانه رفت. عمویم معنی    دوید.

بدیهی است که چنین  (. 13)همان: «بودنه از اساطیر خبر داشت و نه تاریخ ادیان خوانده 

براي باشالر  انه است که  ي شاعرپردازانههاي ناخودآگاه روانی و انگارهیهل فاقد    ،يا رساله

بی مکانمنبعی  براي  کتاب  همتا  و  تخیل خانه است  آبینگاري  متنی    اطاق  تا سطح  را 

  کند. یمروانی دور    يگونهدهد و از نقش خیال یمتقلیل    ،رمزنگارانه و کامالً اندیشیده

دهد که  چنین نشان می ،شناسی ایماژیک اوهاي شعري سپهري و تبار شناسی دورهجریان

رفته به سوي استعاره  عار سمبلیک و مکتب سمبولیسم، رفتهاي تعلق به اشسپهري از گونه

گرایی مطلق ادامه داده  دا کرده و راه خویش را تا انتزاعو مکتب سوررئالیسم گرایش پی

هیچ  ما  »  دفتر که  گرایی  د که خود را از این انتزاعاست. سپهري به دوست خویش گفته بو

متأسفانه مرگ، مجالی براي او نگذاشت. نمودي از آن است، رها خواهد کرد؛ اما    ،«ما نگاه

اي است از روند تغییر ذهنیت سپهري و  نمونه   ،تحلیل سیر تحول ایماژ خانه  ،به هر رو

 ساختار شعري او از نمادگرایی تا سورئالیسم و انتزاع.  

 

 گيری . نتيجه7

خانه    ي شاعرانه است.هاانگارهي بررسی  ها جنبهین  ترمهمیکی از    ،خانه و تخیّل خانه

هرمنوتیک، اهمیتی اساسی در شناخت فضاي    انقد تنمویژه  و بهبراي بسیاري از متفکران  
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ي خانه در  هاجلوهشناسی تطور حضور  اگر بخواهیم به سبکذهنی و جهان شاعر دارد.  

بپردازیم بر به سه دوره  ،اشعار سپهري  بازنمودي از چگونگی  یمي شاخص  خوریم که 

هرگاه    ،ي باشالرعنوان مأمنی براي تخیّل است. به عقیده، به ي او با مفهوم خانهمواجهه

  گوید، یم ي زادگاه سخن ي کودکی یا خاطرات خود از خانه که شاعر یا نویسنده از خانه

 گشاید. یمواقع دري به سوي تخیل و روان ناخودآگاه خود در برابر خواننده در

تا  در دوره     تقریباً  پیدا    «صداي پاي آب»   دفتري اول، که  کند، خانه وجه و یمادامه 

کند  یمي کامالً عاطفی و حسی دارد و نمایی از اندوه و گمشدگی شاعر را بازنمایی  اصبغه

واقعی  هامؤلفهو   و  ها مکاني  عواطف  از  بازنمودي  که  را  خانه  مختلف  ي  ها دغدغهي 

از    توانمی  هاآندر    ،ذهنی شاعر هستند ما  »   دفترتا    «صداي پاي آب»  دفتر بازشناخت. 

کند که بیشتر وجه و رنگی فلسفی  یمي جدید در شعر خود بنا  اخانهشاعر    ،«هیچ، ما نگاه

ایش وي به بینشی شهودي است و البته  ها و گرگون دارد و تجلّی افکار و یافتهو اندیشه

گیرد و جهان  یمي کیهان، شکل  ي خیال و بزرگی آن به اندازهاین دگردیسی با توسّع خانه 

هر عنصري از    .تابانندیمیکدیگر را باز  صغیر با جهان کبیر، به تعبیر دینی و عرفانی آن،

  دفتر یعنی    ،ي سومورهنمودي از سلوک و جایگاهی براي شهود عارفانه است. در د  ،خانه

،  هااسطورهي از نمادها،  الفافهي خیال شاعر در  ، خانهاطاق آبی  يو رساله  «ما هیچ ما نگاه»

پیچیده شده و    ،ي بسیار پیچیده و گاه دور از ذهنهااستعارهتصاویر انتزاعی، مجازي و  

ي خاکی را از  هاي خاکی و مألوف و آشناي واقعیت محسوس خانه یهسوچه بیشتر  هر

ي رمزي و تأویلی در نظامی کیمیاگرانه و  انشانههر عنصري از خانه به  دهد.  یم دست  

هاي شرقی و یشهاندبا رمزگان  ،هانشانهتأویل این گردد. یمرازپردازانه و نمادین نزدیک 

 ، هایهحاششاعر چه در خود متن و چه در  گردد.یمهاي خاور دور و نزدیک ممکن یینآ

 ي جدید را در اختیار خواننده نهاده است.ي این خانهنقشه»خوانش«   یچگونگ

بنابراین    در باب هر شاعري انجام داد؛  توانبدیهی است که چنین جستجویی را می     

می حاضر  پژوهشموضوع  براي  مبنایی  و درباره  ، تواند  خانه  مفهوم  میان  نسبت   ي 

شاعران    ،شعر نواز    ي تاریخی مشخصدر یک دوره  باشد. همچنین  شاعرانصورخیال  
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اند که هریک  یدهثالث به ظهور رس، فروغ و اخواناي چون نیما، شاملو، سپهريبرجسته

ان و  اند؛ مفهوم خانه در شعر ایشداشته   عی متفاوتیسیاسی، فلسفی و اجتما  هاي گرایش

آرامش و  ،فاوت مفهوم سکنیتواند تصویري تازه از ت میشعر آنان از این منظر، ي مقایسه

با همین رویکرد،    تواندوره ارائه کند. همچنین می  اینهاي وجودي در نزد شاعران  مؤلفه

به شاعران پس از انقالب، براي مثال اوجی و کوشان و حتی شاعران جدید، پرداخت و 

و  که آیا در مفهوم و ایماژپردازي خانه در بین شاعران پیش    پاسخ دادبدین پرسش مهم  

 اق افتاده است؟ پس از انقالب تحولی جدي اتف 
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