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میپردازد و با بخشبندي آن به سه دورهي متفاوت و متمایز ،رویکرد سپهري را به
مفهوم خانه ،از ابتدا تا انتهاي دورهي شاعري در مجموعهي هشت کتاب و همچنین
کتاب ناتمام اطاق آبی بررسی میکند .از بررسی این سه دوره میتوان دریافت که چگونه
مفهوم خانه ،در سه ایماژ متفاوت ،در تخیّل ناخودآگاه سپهري شکل گرفته است و
چگونه یک ایماژ مشخص – در اینجا خانه – در محور جانشینی تخیّل ،به تصویري
دیگر ،دگردیسی مییابد.

واژههای کليدی :انگارهي خانه ،سهراب سپهري ،گاستون باشالر ،هویت.
 .1مقدمه
انسان و خانه دو مفهوم توأمان هستند .وابستگی انسان به خانه ،مکانهایی که در آن زیسته
است و تأثرات روانی سکونت در او ،موضوعی است که دلمشغولی فیلسوفان،
روانشناسان و اندیشمندان دانش هرمنوتیک است .درحقیقت مکان و فضا یکی از
اصلیترین مؤلفههاي فرهنگ انسانی است؛ انسان در فضا زندگی میکند و هستی ایدئال
خود را نیز در قالب «خانه» یا فضاي مطلوب خود بازسازي میکند .به سخن باشالر ،خانه
براي ما همزمان هم خیالهاي پراکنده و هم یکپارچه را مهیا میکند (رک .باشالر:1391،
« .)14آدام شار» در کتاب کلبهي هایدگر در باب فضاي مطلوب این فیلسوف نامی سخن
میگوید و فضاي کلبهي او را با خانهاي که کارل گوستاو یونگ ساخته ،مقایسه میکند .این
قیاس ،تفاوت میان اندیشههاي فلسفی و روانشناختی را بازنمایی میکند؛ یکی کلبهي ساده
در خلوتی دورافتاده بر لبهي شیب و محلی مناسب براي تفکرات انتزاعی و دیگري ساختمانی
گوتیک با بخشهاي زیرزمینی که طرحی همچون ناخودآگاه روان انسانی دارد (رک.
شار .)12 :1394،این هر دو -فیلسوف و روانشناس– «مکان ذهنی» خود را بازسازي کردهاند.
هر خانهاي بازنمودي از تعامل میان انسان و فضاست؛ تعاملی که در سه سطح
شناختی ،رفتاري و عاطفی ،قابلردیابی و مطالعه است (رک .حجت .)52 :1396،دلبستگی
به خانه ،بهویژه خانهي زادگاه یا خانهي پدري ،چنان عمیق است که همواره در رؤیا ،آثار
ادبی -اعم از شعر یا رمان  -و هنر تجسمی خود را نشان میدهد .این حس دلبستگی،
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درواقع «پیوندي احساسی و نوعی وابستگی عاطفی مثبت است که بین فرد و خانه شکل
میگیرد .در اثر این پیوند ،خانه به لنگرگاهی عاطفی بدل شده و احساسی از امنیت ،اعتماد
و رضایت را با خود به دنبال دارد» (همان .)53:هایدگر این حس امنیت و لنگرگاه را در
خود ریشهي واژهي «سکونت» در زبان آلمانی جستجو میکند .از نظر هایدگر ،انسان ،اساس ًا
موجودي «فضامند» است و ریشهي «وجود» با «سکنی»گرفتن از یک تبار واژگانی است .از
دیدگاه او« ،هستن» به مفهوم «سکونتداشتن» است و «انسانبودن ،یعنی همچون میرندهاي بر
روي زمین سکونتداشتن .هایدگر میگوید«« :ساختن» فی النفسه «سکنیگزیدن» است»
(غزنویان.)1 :1395 ،
از دیدگاه هایدگر« ،فضامندي» ( )spatialityمهمترین کیفیت هستی انسانی در عالم
است .وجود انسانی در بنیان و ذات هستیانهي او عجین در فضاست و ذهن انسانی ،تنها
میتواند در قالب «فضا» خویش را بازیابی کند و به شناخت درآورد .بودن ،بدون «بودن
در مکان» مفهومی بیمعنا است؛ من تنها میتوانم در «جایی» باشم؛ بنابراین پرتابشدگی
به هستی (دازاین) پرتابشدگی به مکان نیز هست و ازاینرو در شعر شاعران مدام به
همنشینی دو مفهوم زمین و خانه برمیخوریم (رک .باشالر)45 :1391،؛ به تعبیر نیما
یوشیج :دنیا خانهي من است.
پرسش بنیادین این مقاله آن است که این خانهي وجود زبانی (به تعبیر هایدگر)،
چگونه در نظام هندسی و زیباشناختی خانه ،هیئت تصویري خود را بازمییابد و اینکه
چگونه با دگردیسی ایماژ خانه در دورههاي مختلف شعري یک شاعر مشخص ،میتوان
تحول هستی زبانی آن شاعر را پیگرفت .اینکه زبان یک شاعر در دورههاي مختلف ،به
سمت تمثیل ،نمادپردازي ،معناگرایی انتزاعی یا تصویرپردازي استعاري و مانند آن متمایل
گردد را میتوان از طریق پی گیري ایماژ مشابه و سیر آن دنبال کرد و قطعاً خانه یکی از
بنیاديترین این ایماژها و سوژهاي کممانند براي چنین جستجویی است .از سوي دیگر،
در این بررسی گاهشمارانه (تاریخ تحول یک ایماژ) ،میتوان بررسی کرد که چه
بخشهایی از یک ایماژ ،در سیر تحول و دگردیسی آن ،به تصویر بعدي وام داده شده؛

4

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،2تابستان ( 1399پياپی)44

مثال ،کدام قسمتهاي خانه یا تأثرات حسی برآمده از آن ،همچنان براي شاعر اهمیت
داشته و در ذهن و شعر او ماندگار بوده است.
 .2پيشينهی پژوهش
در باب خانه و اهمیت آن در اسطوره و ادبیات ،کتابهاي بیشماري نگاشته شده است.
ویژگیهاي خانه و بازتاب آن در اسطوره ،متون مذهبی و ادبیات ،دستمایهي
جستجوهاي بسیاري بوده است .براتی ( )1382در مقالهاي مفصل با عنوان «بازشناسی
مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی» تصویري چکیده و جامع از ارتباط ادب
ایرانی و خانه در دوره هاي مختلف از عهد پیشاتاریخی تا زمان معاصر به دست داده
است .پیرنیا ( )1392در دو جلد کتاب آشنایی با معماري اسالمی به تقارن مفاهیم درونی
و برونی خانه و چگونگی عینیتیابی تأثرات و مفاهیم در صورت بیرونی و جسمی خانه
میپردازد .محموديبختیاري ( )1378در مقالهي «تکواژ خانه و عملکرد معنایی آن در
ساخت واژهي زبان فارسی» به جنبهي نحوي و ترکیبی خانه در ژرفساخت زبان فارسی

میپردازد و از این بابت اثر وي بسیار نادر و خواندنی است .بمات ( )1393در کتاب شهر
اسالمی ،بحثی مفصل در باب زیباشناسی خانههاي اسالمی و بهویژه خانههاي مراکش که
از قرن سوم هجري تا امروز باقی مانده ،پرداخته است .ایمس راپوپورت ( )1382نیز در
«خاستگاههاي فرهنگی معماري» به چگونگی تجلی فرهنگ و سنتهاي فرهنگی در قالب

ساخت خانه میپردازد .در باب خانههاي ایران ،چندینجلد کتاب نفیس با عنوان خانههاي
کاشان ،خانههاي یزد و مانند آن نوشته شده و در آن ،به مهمترین مؤلفه هاي معمارانه و
زیباشناختی خانههاي قدیمی با بافتهاي متفاوت و تقسیمات فضایی خاص ،متناسب با
شرایط اقلیمی – بومی مختلف در ایران پرداخته شده است .هاشمی ( )1375در مقالهي
«معماري خانهي خیال» به بازتاب ساختار خانه در ادبیات پرداخته و چگونگی انعکاس

این مفهوم را در شکل ایماژهاي ادبی توضیح داده است .شار ( )1394نیز در کتاب کلبهي
هایدگر ،به تعامل میان اندیشه و مبانی فلسفی یک فیلسوف و روانشناس و بازنمود آن
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در ساخت خانهي خیال توجه کرده است .میتوان فهرست جستجوها در باب خانه را تا
صدها صفحه همچنان ادامه داد؛ اما آنچه در اینجا مورد توجه ماست ،چگونگی شکلبندي
تصویر یا ایماژ خانه در آینهي ناخودآگاه سهراب سپهري و بازتاب آن در تصویرهاي
شعري اوست؛ بنابراین ،موضوع اصلی مورد پژوهش ،هرمنوتیک و بوطیقاي خانه در
اشعار سپهري است؛ درنتیجه جستجوهاي مرتبط با تخیل خانه در ادبیات بیشتر مورد نظر
ما بوده است .بنیان اصلی مقالهي حاضر ،مبتنیبر تحلیلهاي ایماژیک «گاستون باشالر»
از معماري خانههاي خیال در کتاب بوطیقاي فضاست.
 .3خانه و کيفيت فضایی :بالنو؛ آلتمن و شولتز
«اتو فردریش بالنو» ( )f.balenoاز منظري انسانشناختی به اهمیت خانه در وجود انسان
مینگرد .بالنو ابتدا به این نکته اشاره میکند که هرگاه به سفر میرویم ،هتل یا خانهاي
که اجاره میکنیم ،مبدل به «نقطهي صفر» آن شهر میشود و به هر کجاي شهر که میرویم،
همواره فاصلهي خود را با این نقطهي مکانی ارزیابی میکنیم .همچنین است ،سنجش
مکانهاي مختلف شهر با خانهي مسکونی خود؛ اینکه فالن نقطه دور است یا نزدیک،
همواره با «نقطهي صفر» که خانهي محل سکونت ماست ،سنجیده میشود .بدین لحاظ،
«خانه» همواره مرکز ثقل اندیشه و «بودن در فضاي عمومی» است .در مفهوم انسانی
فضاي بالنو ،نقاط صفر یا ثابتی وجود دارند .وي بهطورمفصل ،قطبیت حرکت و بازگشت
به مکانهاي موروثی (خانه) یا نقطههاي صفر موقتی (هتل) را توضیح میدهد و آنها را
بهعنوان مراجع اصلی ،درون یک سامانهي ذهنی از جهتیابی فرض میکند .این چیزي
است که او «مرکز فضا» میخواند .با این اوصاف ،سکونت در یک مکان ،نوعی نظام یا
سامانبندي فضایی در ذهن بهوجود میآورد که موجب قطبیت فضا و تشخیص موقعیت
فرد در جهان اطراف میگردد .نقطهي ثقل یا «مرکز فضا» نیز محل سکونت فرد است؛
بدین لحاظ بالنو میگوید« :اگر ما از آپارتمان خود به یک آپارتمان جدید نقل مکان کنیم،
تمامی دنیاي ما ،مجدداً به شکل تازهاي سازماندهی میشود» (اگنتر.)29 :1384 ،
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از نظر بالنو «خانه» با مفهوم «ریشه» و «ریشهداشتن» پیوندي عمیق دارد .انسان ،بی
خانه ،موجودي بیریشه است و سکونت ،اولین شرط هویتیابی آدمی است .سکونت از
نظر بالنو به معناي «در خانه بودن» است و این بر وضعیت خاصی دللت دارد .وضعیتی
که مبتنیبر مفاهیم عمیقی همچون پناه ،امنیت ،حس آرامش و وجود مرکز است (همان:
 .)34بدینترتیب است که از نظر بالنو خانه یا محل سکونت ،امري انسانشناختی است؛ وي
میگوید« :خانه در سراسر متن زندگی انسان ،مبنایی بنیادین است .خانه براي احساس امنیت
در خودشناسی انسانها ضروري است .فقط یک موجود ساکن میتواند ،گوهر خود را یافته
و انسانی کامل گردد .بدون مسکن ،تباهی درونی انسان اجتنابناپذیر است» (همان).
«آلتمن» از دیدگاهی دیگر به رابطهي انسان و خانه پرداخته است .به نظر او این ارتباط،
چندوجهی و در سطوح متفاوت است و مفهومی است که آلتمن آن را «نیروي گرانش
مؤثر میان انسان و مکان» تعریف میکند .تأثیر حسی ،عاطفی و درونی مکان بر انسان،
اساس تفکر دلبستگی به مکان میباشد ،رابطهاي که «توان» ( )tuanآن را «توپوفیلیا» یا
«عشق به مکان» تعریف کرده است (رک .حجت .)52 :1396،از این زاویه ،خانه به معناي
«تعلقداشتگی» است و این «تعلق» جداي از مفهوم «عالقه» ،به معناي «وابستگی» نیز
هست ،البته وابستگی دو سویه؛ نهتنها انسان به یک خانهي خاص وابسته است و جهان
ذهنی و تخیلی او در آن شکل گرفته ،بلکه آن خانه نیز براي تفسیر دقیق از خویش و
بازنمایی امکانات ذهنی نهفته در خود ،نیازمند «ساکن» آن خانه است« .جی کابز» این معنا
را در حس «تعامل دوجانبه» بررسی میکند و «دلبستگی به مکان را بهعنوان خصیصهاي
عمیق میداند و معتقد است که افراد در مواجهه با برخی مکانها ابراز میکنند که :من به
آن تعلق دارم و بدینوسیله بدان مفهوم خانه میبخشند» (همان.)52:
«هویتِ مکانی» در ادبیات روانشناسانه مفهومی بسیار آشناست؛ «بیگانه» همواره با
«بیخانه» همطراز قرارمیگیرد؛ چراکه «گان» سویهي دیگر «خان» است .این پیوند عمیق
میان «هویت» و «خانه» امري است که نوربرگ شولتز بدان توجه کرده است .به باور
شولتز ،خانه ،مبناي «هویتبخشی» به انسان است .دیوارهاي خانهي پدري ،ساختار
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چهارچوب ذهنی و هویت فرد را تعریف و مشخص میکنند .تنها با سکونت و احساس
«قرار» و «امنیت» است که خشتهاي هویتی هر فرد ،ساخته میشود؛ بنابراین ،خانه تنها
یک سرپناه ساده نیست؛ فضاي انضمامی و محسوسی است که با فضاي ذهنی هویت
تطابق مییابد« :محیط تنها در صورتی به محیط اجتماعی بامعنایی مبدل میشود که
امکاناتی غنی در تعیین هویت به ما ارزانی کند .زندگی بشر در هر جایی «قرار» نمیگیرد؛
بلکه فضایی را که حقیقتاً عالم کوچکی است؛ یعنی نظامی از مکانهاي بامعنا ،پیشانگاري
میکند» (نوربرگشولتز .)54 :1382،این هویت فضایی (چنانکه بعدتر خواهیم گفت،
همپوشانی فضا و منِ درونی) را می توان به روشنی در غزل حافظ جستجو کرد:
رواق منـظر چـــشم مــــن آشیانهتست

کرم نما و فرودآ که خانه خانهي تست

(حافظ)22 :1371،
رواق ،ورودي خانه است .یک آرگ بلند که چشمانداز بیرونی را قاب میبندد؛ درست
همچون ابرو که سایهبان چشم است و «منظر» دید را تعین میبخشد .این طاق قوسی،
بیدرنگ در تخیل شاعر ،با «لنه»ي پرندگان ،لنههاي تخممرغیشکل بر فراز شاخ و
برگها پیوند مییابد و مأمنی گرم ،همچون خانه را براي ورود یار ،شکل میبخشد .در
اینجا ،یار اثیري که از فراز آسمان فرودمیآید ،آستانهاي در بال (بر بام) براي پانهادن
میخواهد و بالفاصله ،شاعر ،ابروي خویش را چون طاقی بر لنهي چشمان خود آرگ
میزند تا آستانهاي براي خانهي دل بسازد :ورود یار از طبقهي بام به سرداب دل .این
هویت فضایی ،یا همسانی درون با فضاست که تن تخیلی را با خانه همسان میکند.
از این گفته کامالً پیداست که به دیدگاه شولتز« ،معنا» همواره با «خانه» در ارتباط
است .انسان ،مکانِ زیستهي خود را معنا میکند و مکان نیز به هویت انسانی معنا
میبخشد؛ معنا همواره حاصل زیستن در مکان است .دقیقاً از همین زاویه است که شولتز،
بحران هویتی معاصر را نتیجهي آن میداند که «خانه» ،بهعنوان فضاي مسکون ،نه تابعی
از «هستی مطلوب ،یا مکان مطلوب براي زیستن ،بلکه تابعی از بورسبازي اقتصادي
است ،به تعبیر زیباي داریوش شایگان« ،انگار که آدمی با محیطی خالی از هر نوع محتواي

8

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،2تابستان ( 1399پياپی)44

عاطفی و تهی از اقلیم حضور سروکار دارد .برحسب تصادف ،بسته به قواعد اقتصادي
میخمد و باز میشود ،از بورسبازي زمین پیروي میکند و بر پایهي معیارهاي کمّی
بیخاصیت و سترون شکل میگیرد» (شایگان .)88 :1392،سپهري در صداي پاي آب این
«بیگانگی و بیهویتی» شهر جدید را که مکان را از هرگونه حضور هویتبخشانه عاري
میکند ،بهزیبایی ،به شهري هندسی تعبیر کرده است« :شهر پیدا بود :رویش هندسی سیمان،
آهنگ ،سنگ /.سقف بی کفتر صدها اتوبوس /گلفروشی گلهایش را میکرد حراج»...
(سپهري.)280 :1358 ،
شولتز ،کیفیت خانههاي قدیمی را در برابر کمیّت خانههاي جدید میگذارد و
مینویسد« :امروزه ما فقط با کمیتها در ارتباطیم .از کودکی یادمیگیریم که اندازه گیري
و تقسیمبندي کنیم .نوعی ادراک سیطرهیافته که عموماً بهعنوان ادراک علمی شناخته شده
است و اینکه بهطورکلی فقدان چیزها و مکانها به ازدستدادن «عالم» می انجامد .انسان
مدرن «بی عالم» میشود! ازاینرو ،هویتش را ازدستمیدهد؛ همانگونه که ادراک
اجتماعی و مشارکتش را ازدستمیدهد .وجود ،بیمعنا میشود و بشر «بیخانمان»؛ چراکه
تعلقی به یک تمامیتِ بامعنا ندارد» (نوربرگشولتز .)31 :1382،از نظر شولتز انسان جدید،
داراي هویتی کمّی است؛ حالآنکه انسان دیروز واجد هویتی کیفی بود .این رابطهي معنا
و خانه را میتوان در افسانهي هفتگنبد نظامی دنبال کرد .آنجا که هر خانه یا گنبد ،رنگ،
نماد ،معنا و حکایتی درون خود نهفته است .قصهگوي هر خانه ،حکایت تخیّلی خود را

براي شاه میگوید و شاه از شاهراه خوابآلود داستان ،به حریم معنا راه مییابد .هفتگنبد
بنایی بهشدت انسانی و معنایافته است و شاید بررسی روانشناختی روایت نظامی از این
دیدگاه ،بسیار جذاب باشد .در نمونهاي دیگر این رابطه را در بناي کاخ خورنق میتوان
یافت و سنمار ،معمار افسانهاي این بنا .در این خانه است که طاق ایوان با گنبد آبی میناي
آسمان قرینه میگردد و قندیل ستارگان از قوس ایران ،خوشهي پروین ،چون لوستر
آویخته میگردد .در اینجا تخیّل نظامی بهواقع جنبهاي سروشگونه میگیرد:
طاقـــی از ِگــل چنــان برآرایــــد

کــــز ستــــــاره ،چــــــراغ برباید
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کوشکــی بــرج برکشیــده بــه ماه

قبلهگــــــاه همــــــه سپیــد و سیاه

ز آسمــان برگذشــــت رونــــــق او

خور بــــه رونــــق شد از خورنق او

(نظامی)59:1376،
شاید بهتر از این نتوان تفاوت درک «کیفی» از خانه -در قیاس با ارزش «کمی» از نگاه
شولتز -را نشان داد.
 .4باشالر و تخيّل
گاستون باشالر ،ریاضیدان ،فیزیکدان ،شاعر ،فیلسوف و معرفتشناس فرانسوي
( )1926-1884را «فیلسوف خیال» نامیدهاند .وي گرچه از شناخت شناسی علمی آغاز
کرد ،رفتهرفته به سمت فلسفهي شناخت کشیده شد و زیر تأثیر ادموند هوسرل ،به
پدیدارشناسی روي آورد و در آخر ،یکسره به پدیدارشناسی تخیل پرداخت و در باب
عناصر اربعه (آب ،خاک ،باد ،آتش) کتابهاي بسیار مهمی نگاشت« .بوطیقا» شاهکلید
فلسفهي باشالر است .وي درک و شناخت آدمی را از جهان ،درکی تخیلی مینامد و بر
این نظر است که تخیل همواره بر شناخت و کنش مقدم است .به نظر باشالر ،انسان،
برخالف نظر هانري برگسون ،پیش از آنکه «موجودي ابزارساز» ) (homo fabrباشد،
موجودِ تخیّل امکانات بالقوه است؛ پرسش اصلی وي نه «چیستی» جهان ،بلکه آن است
که جهان چهچیزي «میتواند باشد»؛ بنابراین آنچه تخیل آدمی را به حرکت وامیدارد،
«گشودگی» جهان است؛ اینکه جهان ،سرشار از امکانات بیشمار است و میتواند
صورتهاي بسیار به خود بگیرد.
از نظر باشالر ،انسان ،جهان را در صورت چهار عنصر اصلی به تخیل میآورد و
پدیدارها را در ذات این عناصر و مراتب چهارگانه به شناخت درمیآورد .به گفتهي
ستاري ،باشالر که در روانکاوي آتش ،بهشدت زیر تأثیر علم روانشناسی فرویدي است،
رفتهرفته از نگاه روانشناختی فرویدي فاصله میگیرد ،سپس به کارل گوستاو یونگ تمایل

مییابد و در دو کتاب آخرش ( )2011 ،2002که در باب زمین و خاک نگاشته (خاک و
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رؤیاپردازي اراده و خاک و رؤیاپردازي آرمیدن) ،پدیدارشناسی خاص خود را ارائه میکند
(رک .باشالر .)8 :1366 ،باشالر همواره در حال شناخت و واکاوي صورخیال (ایماژ)
است .از نظر او ،یک ایماژ با بهرهگیري از ادات بالغی مختلف ،تخیلی پیچیده و چندلیه
را به نمایش می گذارد .باشالر بارها براي توضیح نظر خود از اصطالح «صورت فلکی»
استفاده میکند .یک صورت فلکی ،مجموعهاي از ستارگان منفرد با درجههاي متفاوت از
درخشش است که در تخیل آدمی به هم پیوند مییابد و مبدل به شکلی مخیل میشود.
هر ایماژ نیز سازوکاري همانند صورت فلکی دارد .تجربههاي حسی ،تأثرات حسی،
برداشتهاي ذهنی ،عواطف و تداعیهاي روانی و ناخودآگاه بر یکدیگر تأثیر میگذارند؛
درنتیجه ایماژي عمیق و چندلیه در تخیّل هنرمند شکل میگیرد که هم ،سویهاي عینی
(ابژکتیو) و هم ،جنبهاي ذهنی (سوبژکتیو) دارد.
به نظر باشالر براي تحلیل و درک هر ایماژ میباید به هر دو سویهي عینی و ذهنی آن
توجه داشت و البته در این تحلیل ،همواره میباید کهن الگوها را نیز از نظر دور نکرد؛
چراکه کهنالگوها از تجربههاي نیاکان ،غنی و سرشار شدهاند؛ براي مثال ،تجربهي «خانه»،
تجربهاي فردي وآمیزهاي از تخیّل و تجربهي زیست خود شاعر و همچنین کهنالگوي
خانه در ذهن نیاکان اوست که زیر تاثیر شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی قراردارد.
باشالر مینویسد« :خانه براي ما همزمان هم خیالهاي پراکنده و هم خیالت یکپارچه
را مهیا میکند و در هر دو مورد ،خیالپردازي بر ارزش واقعیت میافزاید» (باشالر:1391،
 .)43وي بدین گفته میافزاید که «در خانه جذبهاي وجود دارد که خیالها را به سمت
آن میکشد» (همان) .از همینجا کامالً پیداست که پدیدارشناسی باشالر ،تا چه اندازه
چند لیه ،پیچیده ،عمیق ،جامع و دیریاب است .دقیقاً بدین لحاظ است که از نظر او،
پدیدارها و واژهها از معناي قاموسی خود بسیار فراتر میروند و با مفاهیم و ذهنیت دیگر،
بهواسطهي نیروي تخیل پیوند مییابند .از همینجاست که باشالر تأکید میکند که معنا،
زبان را میبندد و شعر زبان را میگشاید .از دیدگاه وي ،تصویر خانه در آینهي شعر ،مبین
گشودگی به سمت معناي خانه است .وي مینویسد« :در فضاي خانهي خود ،منطبق با
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تمام دیالکتیکهاي زندگی سکنی میگزینیم و روزبهروز ،در گوشهاي از جهان ریشه
میدوانیم؛ چراکه خانهي ما گوشهاي از دنیاي ماست ...و اولین جهان ما و به تمامی معنی،
نظامی است واقعی» (همان.)44:
 .5خانه و تخيّل باشالر
اما در باب ارتباط خانه و تخیّل (قوهاي که انسان را از تمامی موجودات جهان ممتاز
میکند) ،گاستون باشالر بیش از همه اندیشیده است .باشالر که دو دیدگاه فلسفی هایدگر
و روش پدیدارشناسانهي هوسرل را با نگرش روانشناسانهي یونگ به هم تنیده ،بر این
باور است که فضاهاي زیستهشده و اساساً خانه و بهویژه خانهي زادگاه ،نقش خود را در
ناخودآگاه روان آدمی باقی میگذارد .سپس این نقش در رؤیاها و شعر و نقاشی و دیگر
پدیدارهاي روانی انسان بازنمود مییابد .بدین لحاظ «تخیّل» یا انگارهي شاعرانه ،همواره
پایهاي در «تجربهي زیستهشده» دارد .بدینصورت تجربههاي زیستهشده ،درونی میشوند
و مبدل به ذهنیتی درونی میگردند .براي او «خانه پیش از هر چیز ،فضا و مکانی درونی
است» و این درون را باید در قیاس با «بیرون» مثل کوچه یا خیابان یا گشت و صحرا و
مانند آن سنجید.
از نظر باشالر« ،خانه» مفهومی بسیار پیچیده است؛ مجموعهاي از احساسها ،خاطرهها،
اندیشهها ،امیدها و آرزوها ،ارتباط با دیگرانی که در آن خانه زیستهاند ،کابوسها و
رؤیاهاي شیرین درون خانه ،حس امنیت ،شادي ،غم و بسیاري وجوه دیگر .تمامی این
وجوه در وجود یک «خانهي خیالی» تمثل مییابند و همواره جلوههاي خود را در
ناخودآگاه فرد ثبت و تبیین میکنند .شاید بتوان این مفهوم را در عبارت «خانهکردن» بیان
کرد :این مطلب در ذهنم خانه کرده است« .براي باشالر مهمترین حسن خانه این است
که رؤیاها را در خود میپروراند و محافظ رؤیاپرداز است :خانه به ما این امکان را میدهد
که در آرامش در خیالت خود غرق شویم» (هاشمی .)23 :1375،درواقع از دید باشالر،
«امنیت» خانه ،نهفقط یک مفهوم بیرونی و انضمامی که مفهومی روانی نیز هست؛ بدون
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خانهاي خیالی ،امکان تخیل و رؤیاپردازي وجود ندارد؛ این خانهي روانی است که امکان
خیال پردازي را براي شاعر فراهم میکند.
از نظر باشالر آنچه مایهي آرامش خانه است ،مفهوم «درونبودگی» ()Interiority
است که حاصل «سکونت» است؛ سکونتی که در شکل «گرماي خانه» در ناخودآگاه نمود
یافته است« .گرماي نهان در چیزها» که امري درونی و کانونی است و خود را نهان میکند
و پنهان میکند» ()Bachelard, 2011: 38؛ ازاینرو ،شاعر در تخیل خویش ،مدام به
امنیت خانهي پدري بازمی گردد .شاید بهترین تعبیر براي این سخن باشالر را بتوان در
اشعار فروغ فرخزاد یافت؛ خانهي آنها با حیاطی پر از عطر اقاقیا در کوچهي «خادم آزاد»
که شاعر در تمام دورهي شاعري خود ،همواره براي تخیل بدان بازمیگردد« :اکنون تو
اینجایی /گسترده چون عطر اقاقیها /در کوچههاي صبح( » ...فرخزاد.)285 :1383،
بررسی این وجه تخیّلی خانه یا به تعبیر باشالر «خانهي به تخیّل درآمده» در اشعار سهراب
سپهري ،موضوع این مقاله است .سبکشناسی مواجههي سپهري با مفهوم خانه ،در هشت
دفتر شعر مجموعهي هشت کتاب نشان خواهد داد که این شاعر ،چگونه با معناي
«سکونت» و «فضا» بهگونهاي شاعرانه رودررو گردیده است .دراقع شناخت «بوطیقا» یا
نظام ادبی خانه ،در شعر سهراب ،بنیان اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.
 .6سپهری و سه انگاره از خانه
اگر بخواهیم نگاه سپهري به خانه ،یا انگارههاي خانه را در آثار او تقسیمبندي کنیم ،به
سه دورهي مشخص برمیخوریم :دورهي اول که تقریباً از دفتر اول شروع میشود و تا
منظومهي «صداي پاي آب» ادامه مییابد؛ دورهي دوم از «صداي پاي آب» تا دفتر «ما هیچ
ما نگاه»؛ سپس دفتر آخر و نوشتهي ناتمام اطاق آبی که سومین دوره انگارهپردازي او در
باب خانه است و جنبهاي کامالً نمادپردازانه دارد .این تقسیمبندي اساساً با نگاهی
پدیدارشناسانه و با توجه به دیدگاههاي گاستون باشالر انجام میپذیرد و درواقع نوعی
«تخیّل نگاري» خانه در آثار سپهري است.
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چنانکه گفتیم بدیهی است که از نگاه باشالر ،انگارهها ،همواره جنبهي زیستهشده را
نیز نشان میدهند و بدینلحاظ ،میتوان در تمامی اشعار سپهري ،جنبههایی از فضاي
محیطی کویري کاشان و خانههاي کویري را باز جست .حسینپور و سقایی مینویسند:
«شعر سپهري آیینهاي است که در آن میتوان چشماندازها و مناظر طبیعی و تاریخی و
گلها و گیاهان منطقه کویري کاشان را در آن به تماشا نشست» (حسینپور و سقایی،
 .)52 :1384از این لحاظ ،تمامی بخشهاي خانههاي قدیمی کاشان از قبیل سردابهها،
اتاقهاي چند دري ،تالر ،ایوان ،مهتابی ،طاقهاي ضربی گنبديشکل ،حیاط ،حوض و
مانند آن را در شعر سپهري میتوان نشانهشناسی کرد.
باشالر در کتاب بوطیقاي فضا ،ابتدا به مفهوم «دیالکتیک درون و برون» و تعاملی که
همواره میان درون خانه و برون در کار است ،توجه میکند .در این حوزه ،باشالر به
مفهوم روانشناختی بسیار مهمی نیز اشاره میکند؛ اینکه برخی شاعران دچار هراس از
فضاهاي بسته (کالسترو فوبیا) و بعضی دچار هراس از فضايهاي باز (آگورا فوبیا)
هستند (رک .باشالر)55 :1385 ،؛ براي مثال ،فروغ فرخزاد شاعري است که از بیرون و
فضاي باز میترسد .براي او «در کوچه باد میآید /این ابتداي ویرانیست» (فرخزاد،
 .)325 :1383کوچه و فضاي بیرون پر از ترس است؛ بنابراین «اتاق» ،مرکز امنیت است؛
فضایی بسته که به شاعر اجازه میدهد تا به درون خویش فرورود و «امنیت» تخیل داشته
باشد .تخیل رؤیاپردازانهي فروغ ،در امنیت اتاق ساخته و پرداخته میشود و به قول
باشالر« ،همین واقعیت متمرکزشدن در درونیترین مکان محصور و محدود است که
دیالکتیک درون و برون را در تمامیت خود آشکار میسازد» (باشالر .)43 :1385 ،در
مقابل ،سپهري از فضاهاي بسته در هراس است و جویاي «تا بخواهی خورشید ،تا بخواهی
پیوند ،تا بخواهی تکثیر» (سپهري« ،)277 :1358 ،دشتهاي فراخ» و «کوههاي بلند» است
که محرّک لزم را براي تخیل سپهري آماده میکنند .سه دورهي تحول ایماژپردازي سپهري
را میتوان چنین سیاهه نمود:
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 .1.6خانهی ترسهای کودکی
در دورهي اول شعر سپهري ،فضاي درون و بسته و محصور و بهطورکلی اتاق ،همواره
یادآور اندوه و غم است« :رخنهاي نیست در این تاریکی /در و دیوار بهم پیوسته است»
(همان .)12:تمامی عناصر مانند «خشت»« ،خانه»« ،سقف» و هر فضاي محصور ،شاعر را
دچار اندوه میکند« :خشت میافتد از این دیوار /رنج بیهوده نگهبانش برد /دست باید
نرود سوي کلنگ /سیل اگر آمد آسانش برد /.باد غمناک زمان میگذرد /رنگ میریزد از
پیکر ما /.خانه را نقش فساد است به سقف /سرنگون خواهد شد بر سر ما» (همان.)38:
حتی پنجرههاي اتاق نیز به جاي نور و روشنی و چشمانداز بیرون ،مایهي هول و
هراسهاي ناشناختهاند .پشت پنجره ،هیولي شب به انتظار نشسته و اتاق شاعر را با
سیاهی دهان خود میبلعد« :شب ایستاده است /خیره نگاه او /بر چارچوب پنجره من... /
دیري است مانده یک جسد سرد /در خلوت کبود اتاقم» (همان.)48:
در اتاق سپهري «ابرها میگرید» ،پنجرهها «به تهی بازمیشوند» و صداي نفسهاي
تیرهي پردههاي اتاق را میتوان بهخوبی شنید (همان .)89:این گیجی خانه ،برخالف
خانهي مأنوس و سرشار از اطمینان کودکی فروغ ،برآمده از تردید در شناخت و بازیابی
هویت کودکانه و ایجاد نظامی همگن و اطمینانبخش از خانهي تخیّل در ذهن شاعر
است؛ بههمیندلیل ،حتی آنجا که سپهري بهروشنی ،به خانهي کودکی خود ارجاع میدهد،
نمیتوان ساختاري نظامدار از خانهاي ساختارمند را در شعر او دید .گویی خانهي کودکی
تکههایی ناهمگن و بدون ارتباط است؛ این مطلب را میتوان در واژههایی همچون «لک»،
«ناشناس»« ،بیخودانه» و مانند آن دید« :هنگام کودکی /در انحناي سقف ایوانها /درون
شیشههاي رنگی پنجرهها /،میان لکهاي دیوارها /هرجا که چشمانم بیخودانه در پی
چیزي ناشناس بود /شبیه این گل کاشی را دیدم /و هربار رفتم بچینم /رؤیایم پرپر شد»
(سپهري .)92 :1358 ،این خانهي رؤیایی پرپرشده ،خانهاي که هرگز در ناخودآگاه شاعر،
هیئت ساختاري منظم ،مطمئن ،نظامدار و منسجم را نیافته ،ویژهي دوران نخست هستی
شاعر است.
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باشالر در کتاب بوطیقاي فضا ،اشاره میکند که «خانه ،یکی از بزرگترین نیروهاي
ادغام اندیشهها و رؤیاهاي آدمی است و عنصر پیونددهندهي این ادغام ،تخیّل است.
گذشته ،حال و آینده ،خانه را واجد پویشهاي متفاوت میکنند؛ پویشهایی که اغلب در هم
تداخل میکنند و اینکه بدون خانهي تخیّل ،انسان موجودي پراکنده است» (هاشمی:1375 ،
 .)24بهخوبی میتوان دید که خانهي دورهي آغازین سپهري ،فاقد پیوند محکم است؛ هرچند
بخشهاي متفاوت خانه ،همواره در تخیّل و انگارههاي وي وجود دارد.
باشالر در مکانکاوي تخیّل خانه ،به ساختار عمومی خانه اشاره میکند؛ محوري که
لاقل در سه سطح ،طبقهي بال ،همکف و زیرزمین تعریف میشود .مسلماً امنترین جاي
خانه ،طبقهي همکف است؛ جایی که زندگی روزمرّه در آن جریان دارد و جایگاه هستی
روزانه است .طبقهي بال ،جایگاه اندیشههاي فلسفی و روشنگرانه است .کلّهي خانه و
زیرزمین و سرداب ،موضع ترسهاي ناخودآگاه است .بهاینصورت ،خانهي به تخیّل
درآمده (خانهي خیال) ،ساختاري همچون روان انسان دارد که در سه سطحِ آگاهی،
فراآگاهی و ناخودآگاهی نظام مییابد .ناخودآگاه ،همچون سرداب ،مسکن مالیخولیا ،ترس
و جنبههاي ناشناخته است (رک .باشالر .)85 :1391 ،هاشمی به نقل از باشالر میگوید:
«بهآسانی میتوان معقولیت بام را در مقابل غیرمعقولیت زیرزمین قرارداد» (هاشمی:1375 ،
 ،)15هرچندگاه بام نیز میتواند واجد ترسهاي خاص خویش باشد؛ ترسهایی که با
هراس سردابها بهکلی متفاوتند .اما اصو ًل بام ،جاي اندیشه و شهود است و تفکر؛ به
قول سپهري« :و در مصاحبت بام و شیروانیها /اشارهها به سرآغاز هوش برمیگشت»
(سپهري .)312 :1358 ،این محور عمودي خانهي خیال ،همچون تکههاي پراکندهي
مکانهاي مختلف خانه ،در شعر سپهري بازنمایی میشود .فضاي زیرزمین« ،سردابه»اي
است که با پلهها به سوي سردي و کرختی مستی میروند« :پلههایی که به سردابه الکل
میرفت» (همان )278:و گاه زیرزمین دري است گشوده به «مرگ»« :انگار دري به سردي
خاک باز کردم /گورستان به زندگیام تابید /بازيهاي کودکیام ،روي این سنگهاي سیاه
پالسیدند» (همان )142:و نیز« :در دهلیزها انتظاري سرگردان بود» (همان .)139:بامها
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جایگاه «اندوه» اندیشه است« :روي بام گنبدي کاهگلی ایستادهام ،شبیه غمی» (همان)140:
و پلهها ،شاعر را به سوي غم میبرند« :روي این پلهها غمی ،تنها ،نشست» (همان).
فضاي ایوان ،با چند پلهي کوتاه از سطح حیاط ،یادآور غربت خاکی است« :روي این
مهتابی /خشت غربت را میبوي» (همان ،)253:یا« :ستونهاي مهتابی ما را /پیچک اندیشه
فروبلعیده است» (همان .)210:بعدها در دفتري دیگر ،پدر شاعر «پشت دو خوابیدن در مهتابی»
میمیرد (همان)274:؛ ازاینرو شاید براي سپهري ،مهتابی خانه ،جایگاه غربت و اندوه و نماد
دوري از پدر ،البته به تعریف عارفانهي آن ،به معناي پدر آسمانی و خدا است.
از دیگر پارههاي مانده در روان ناخودآگاه شاعر« ،حوض» است .برخالف اتاق و
زیرزمین ،حوض که در حیاط (فضاي بیرون و گشوده) است ،جلوهاي روشن و امیدوارانه
دارد« :مینشینم لب حوض /گردش ماهیها ،روشنی ،من ،گل ،آب /پاکی خوشهي زیست»
(همان« ،)336:آسمان آبیتر /آب ،آبیتر /من در ایوانم ،رعنا سر حوض( »...همان .)343 :در
این اشعار بهوضوح میتوان دید که خانه ،پدیداري عمودي است؛ هرچه شاعر از پلهها پایین
میرود ،درواقع در درون خویش فروترمیرود .پایینرفتن از پلهها ،به معناي فرورفتن در عمق
وجود است؛ همچنانکه پلهها ،شاعر را به سمت اندوه درونی فرومیبرند.
 .2.6خانهای در فراسوی تاریکی شب
از دفتر «صداي پاي آب» ،خانهي سپهري تغییر مییابد .درواقع شاعر در این منظومه،
نشان میدهد که چگونه «طفل» و زمان کودکی و البته همراه با آن خانهي کودکی ،پاورچین
پاورچین در کوچهي سنجاقکها گم میشود و شاعر در پی خانهي جدیدي است .اما
این خانهي جدید ،یکباره در منظومهي «صداي پاي آب» تجلّی نمییابد؛ بلکه در
دفترهاي پیشین ،شاعر مدام اشاره میکند که در پی یافتن مکانی جدید براي سکونت و
فاصلهگرفتن از فضاي بستهي خانه است« :دیار من آنسوي بیابانهاست» (همان)99:؛
بههمیندلیل شاعر میکوشیده تا از بند عقدههاي روانی رهایی یابد و خانهي «ایدئال»
خویش را با اندیشه و شهود بنا کند .سپهري در یک شعر عجیب ،رویش دانهي این
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خانهي جدید تخیّلی را در رؤیاي شبانه شرح میدهد« :بام ایوان فرومیریزد /و ساقهي
نیلوفر بر گرد همهي ستونها میپیچد /کدامین باد بیپروا /دانهي این نیلوفر را به سرزمین
خواب من آورد» (همان.)119:
باري خانهي ایدئال سپهري ،خانهاي «خودساخته» است؛ خانهاي که در و دیوارش
حاصل جستجو و سلوک روحی اوست .این خانه برخالف خانهي کودکی ،نظامی همچون
کلبهي هایدگر دارد ،آنچه آدام شار آن را «خانهي اندیشه» میخواند؛ خانهاي که بهدقت،
اجزایش چیده شدهاند تا بتوانند فضایی مناسب را براي «اقامت» و «سکناي» اندیشه و
وجود اندیشمند شاعر فراهم آورند .سپهري براي بناي این خانه ،مجبور بود که از فضاي
تاریک و اندوهناک دورههاي پیشین عبور کند؛ درواقع ،به تعبیر صوفیانه ،از تاریکی و
شب ،به صبح و نور قدم بگذارد و خانهاي در وراي سیاهی و ظلمات شب اندیشه بسازد.
وي شرح چگونگی بناي خیالی خود را در دفتر «صداي پاي آب» چنین میآورد« :بار
خود را بستم ،رفتم از شهر خیالت سبک بیرون /دلم از غربت سنجاقک پر ... /.شهر من
کاشان نیست /.شهر من گمشده است /.من با تاب ،من با تب /خانهاي در طرف دیگر
شب ساختهام» (همان.)279:
بهروشنی میتوان طنین مفهوم جابلقا -جابلسایی سلوک عارفانهي تصوف کالسیک و
معناي انسان در جایگاه وجودي «غریب» و «گمشده» در عالم خاکی را در نشانههاي این
شعر جستجو کرد .اما این مسئلهي مورد نظر این مقاله نیست؛ بلکه مهم ،ویژگیهاي
خانهي جدید سپهري است :خانهاي خودساخته که سرشار از شهودگرایی شرقی است؛
اما همچنان میتوان در آن ردپاي خانههاي کاشان ،باغچهها و درخت و حوض و فواره
و سقف و غیره را دید .درواقع این «خانهي نظاممند» ذهنی اوست که به قول باشالر و
شولتز ،اطمینان مکانی لزم را براي زیست ذهنی ،تخیّل و بازسازي هویت شخصی شاعر
فراهم میکند؛ یعنی «زادگاهی که سلسلهمراتب کارکردهاي مختلف سکونتکردن یا
زندگی در یک خانه را براي همیشه در وجود شاعر حک میکند» (هاشمی.)14 :1375 ،
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«من در ای ن خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم /من صداي نفس باغچه را میشنوم /و
صداي ظلمت را ،وقتی از برگی میریزد /.و صداي سرفهي روشنی از پشت درخت/،
عطسهي آب از هر رخنهي سنگ /،چکچک چلچله از سقف بهار /.و صداي صاف باز و
بستهشدن پنجرهي تنهایی /.و صداي پاک پوستانداختن مبهم عشق /.ضربان سحر چاه
کبوترها /.من به آغاز زمین نزدیکم /نبض گلها را میگیرم /.آشنا هستم با سرنوشت تر
آب ،عادت سبز درخت( »...سپهري.)287 :1358 ،
اگر سپهري از کودکی دچار ترس از فضاهاي بسته بوده است ،خانهي جدید او به
وضوح ،خانهاي کیهانی است؛ خانهاي بدون بام ،بدون دیوار ،بدون سقف و زیرزمین .این
یک «کیهان» کوچکشده است و سراي شاعر ،صفهاي به گستردگی جهان است.
درحقیقت اگر خانهي کودکی ،خانهي رؤیاهاي اوست ،خانهي جدید ،مسکن ذهن و
اندیشهها و درک شهودي ،بهعنوان زمینهي شناخت جهان است .این خانه ،به تعبیر باشالر
«پیکري یگانه» است (رک .هاشمی )16 :1375 ،که تمامیت کیهان را «همپوشانی» میکند.
اینبار ،نه خانهاي کوچک که خانهاي با وسعت جهان و زمان ،مسکن اندیشهي اوست.
اما آیا چنین خانهي «بی در و پیکري» میتواند امنیت لزم را براي سکونت هم «روانی»
و هم «اندیشه»ي شاعر فراهم آورد؟ این ،پرسشی بسیار مهم است و بازگشت گاهبهگاه
شاعر به خانهي «ساختهشده» و «پیکرمند» را شاید بتوان نوعی جستجوي مأمن و پناهی
مطمئن ،براي تخیّالت شاعرانه -کودکانه درنظرگرفت« :من به خانه بازگشتم ،مادرم
پرسید /میوه از میدان خریدي هیچ؟» (سپهري )370 :1358 ،یا« :پلکان جلو ساختمان /در
فانوس بدست /و در اسراف نسیم» (همان .)372:میبینیم که چگونه «نسیم گریان» در
دفترهاي پیشین به «نسیم اسرافکار» و رها بدل شده و آن وجود غمزده ،پلکانها را ترک
کرده است .حتی در جاي دیگر« ،خشتهاي غربت» نیز به آجرهاي «استخوان روز» مبدل
میشود .آجرها ،رنگ استخوانی روشنی روز را بهعنوان یک انگاره ،متجسم میبخشند:
«طراوت روي آجرهاست ،روي استخوان روز» (همان .)383:بهنظرمیآید که از این به
بعد ،حتی خانهي دنیاي واقعی شاعر نیز بهواسطه خانهي ذهنی بناشده در فراسوي شب،
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مکانی قابلاطمینان و لذتبخش براي شاعر میشود« :مینویسم ،و دو دیوار ،و چندین
گنجشک» (همان )386:و حیاط پر از نور میشود و صداي طبیعت و «شاخ پیچک ،و
رسیدن ،وحیاط» (همان) .در حیاط خانه ،انبوه شاخههاي سوزنی کاج «مدار حافظه»اي
است که سارهاي مهاجر پیام بهار را بدان القا میکنند و درخت داراي «نیکی جسمانی»
است که عفت اشراق را روي شانهي شاعر میریزد .بهخوبی پیداست که در این دوره،
جان شاعر ،به صلحی پایدار دست یافته است.
 .3.6خانهای پنهان در الیهی استعارهها
پیچیدگیهاي استعاري و گاه کالمی آخرین دفتر مجموعهي هشت کتاب ،خانهي خیال
او را به شکلی افراطی به بازيهاي تصویري و انگارههاي سورئال نزدیک میکنند .در این
دوره ،خانهي شاعر بهشدت استعاري و اسطورهاي است و هر عنصري از خانه ،بالفاصله
با مفهومی دیریاب و تصویري و سورئال و مجازي پیوند مییابد؛ بهطوريکه بهسختی
میتوان نظامی نشانهاي و قابلتأویل در آنها یافت .شاید ازاینروست که سپهري به دوست
خود ،جالل خسروشاهی گفته بود که وي این دورهي سرگشتگی زبانی را پشت سر خواهد
گذاشت و دوباره زبان خود را پیدا خواهد کرد (رک .خسروشاهی.)45 :1375 ،
بدیهی است که این زبان و این کتاب ،همچون «برزخی» گذرنده براي شاعر مینموده
است؛ براي مثال« ،حوض» زیباي سه دفتر پیشین مبدل میشود به« :رفتم نزدیک آبهاي
مصور /پاي درخت شکوفهدار گالبی /با تنهاي از حضور» (سپهري ،)415 :1358 ،یا در
جاي دیگر« :پشت شمشادها کاغذ جمعهها را /اندازه انس ما پاره میکرد» (همان.)441:
حتی وقتی نشانی از خانه هست ،بالفاصله جسمیت آن در ابهام مجازهاي بیانی و سمبلیک
ذوب میشود« :گاه در سینی فقرخانه /میوههاي فروزان الهام را دیده بودم /در فساد گل
و گوشت /نبض احساس من تنومند میشد /از پریشانی اطلسیها /روي وجدان من جذبه
میریخت» (همان)442:؛ « ...شاخه مو به انگور مبتال بود» (همان)445:؛ « ...روي پاشویهي
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حوض /خون کودک پر از فلس تنهایی زندگی شد» (همان)؛ « ...حرمت رشد /از سر

شاخههاي هلو روي پیراهنش ریخت( »...همان.)446:
اما از همین دوره ،نوشتهي منثوري بهجامانده که طرح سهراب براي بازسازي خانهاي
تخیلی است که با سویههاي سمبلیک ،اسطورهشناختی ،روانی ،شهودي و با استفاده از
اصطالحات فلسفهي شرق و غرب ساخته میشود .ازآنجاکه سپهري این رساله را منتشر
نکرده بود و بهصورت دستنویس ،پس از مرگ او به چاپ رسید ،میتوان از حاشیهنویسیهاي
او در کنار صفحات ،دریافت که او خشتخشت این خانهي خیالی را از کدام منبع برداشته
است .اطاق آبی ،شرح اطاقی در خانهي کودکیهاي شاعر است« :ته باغ ما ،یک س طویله
بود .روي سرطویله یک اطاق بود .آبی بود .اسمش اطاق آبی بود» .بعد« :ما در این اطاق
زندگی میکردیم .یک روز مادرم وارد اطاق آبی میشود ،مار چنبرزدهاي در طاقچه میبیند،
میترسد .همان روز از اطاق آبی کوچ میکنیم» (سپهري.)12 :1392 ،
سپس شاعر توضیح میدهد که آنها به اطاقی سپید کوچ میکنند در شمال خانه؛ اطاق
پنجدري سپید« .تا پایان در این اطاق میمانیم و اطاق آبی تا پایان خالی میافتد» (همان:
 .)12بهخوبی نشانهشناسی سمبلیک رنگها(آبی و سفید) و قطبهاي جغرافیایی (شمال
و جنوب) و وجود سمبولیک «مار» را میتوان در این نوشته دید .واژهي «کوچ» کامالً
باري عارفانه دارد و پیداست که سپهري از ابتدا در پی نگارش رسالهاي نمادگرایانه
همچون رسالهي حیّ بن یقظان یا رسالت رمزي ابنسیناست و به دنبال بازنمود نشانههاي
سمبلیک در قالب خانهي مادري؛ خانهاي در ازل که بازنمود باغ بهشت است و اغواي
مار و کوچ و هبوط. ...
سپهري در خود رساله ،به تأویل هرمنوتیک نشانههاي خویش میپردازد« :فقدان ترس
در شمال است و «ترحّم» در جنوب .او این را از رسالهاي در باب شاخهي ماهایانه بودایی
یافته است .سپس مینویسد« :رنگ آبی در جنوب بود .اطاق آبی هم در جنوب خانهي
ما بود» (همان .)12:بدینترتیب سلسلهنشانههاي سمبلیک در «خانهي» اطاق آبی ادامه
مییابد .شاعر اسطورهي مربوط به «مار» را دنبال میکند و آن را مدام با خاطرهي مار
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کودکی اتاق آبی و مارهاي خانهي کاشان گره میزند .درحقیقت سپهري در اینجا
میکوشد تا در ساختاري همپوشانه ،رویدادهاي واقعی بازمانده از خانهي کودکی در ذهن
و خاطر خویش را در سطح نشانههاي سمبلیک باز تأویل کند .بدینترتیب هر رویداد،
مبدل به یک نشانهي رمزي میشود که تأویلی سمبلیک و کیهانی دارد و بازگشایی رمزها
نیز ،همچون رسالهي ابنسینا یا سهروردي ،بر مبناي نظامی نمادین استوار است .این نظام
رمزگرایانه تا پایان اطاق آبی ادامه مییابد« .یک روز نزدیک سرطویله دیدم دو مار به هم
پیچیدهاند ،نقش سنگهاي ناگاکال ( ... )Nogakkalدویدم تا اطاق سرحوضخانه در آن
طرف باغ ،عموي کوچک را صدا کردم .تفنگ دولول خود را برداشت و با من تا سرطویله
دوید .مارها را دیدیم .عمویم نشانه رفت .عمویم معنی دو مار بههمپیچیده را بلد نبود؛
نه از اساطیر خبر داشت و نه تاریخ ادیان خوانده بود» (همان .)13:بدیهی است که چنین
رسالهاي ،فاقد لیههاي ناخودآگاه روانی و انگارهپردازانهي شاعرانه است که براي باشالر
منبعی بیهمتا براي مکاننگاري تخیل خانه است و کتاب اطاق آبی را تا سطح متنی
رمزنگارانه و کامالً اندیشیده ،تقلیل میدهد و از نقش خیالگونهي روانی دور میکند.
جریانشناسی دورههاي شعري سپهري و تبارشناسی ایماژیک او ،چنین نشان میدهد که
سپهري از گونهاي تعلق به اشعار سمبلیک و مکتب سمبولیسم ،رفتهرفته به سوي استعاره
و مکتب سوررئالیسم گرایش پیدا کرده و راه خویش را تا انتزاعگرایی مطلق ادامه داده
است .سپهري به دوست خویش گفته بود که خود را از این انتزاعگرایی که دفتر «ما هیچ
ما نگاه» ،نمودي از آن است ،رها خواهد کرد؛ اما متأسفانه مرگ ،مجالی براي او نگذاشت.
به هر رو ،تحلیل سیر تحول ایماژ خانه ،نمونهاي است از روند تغییر ذهنیت سپهري و
ساختار شعري او از نمادگرایی تا سورئالیسم و انتزاع.
 .7نتيجهگيری
خانه و تخیّل خانه ،یکی از مهمترین جنبههاي بررسی انگارههاي شاعرانه است .خانه
براي بسیاري از متفکران و بهویژه منتقدان هرمنوتیک ،اهمیتی اساسی در شناخت فضاي
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ذهنی و جهان شاعر دارد .اگر بخواهیم به سبکشناسی تطور حضور جلوههاي خانه در
اشعار سپهري بپردازیم ،به سه دورهي شاخص برمیخوریم که بازنمودي از چگونگی
مواجههي او با مفهوم خانه ،بهعنوان مأمنی براي تخیّل است .به عقیدهي باشالر ،هرگاه
که شاعر یا نویسنده از خانهي کودکی یا خاطرات خود از خانهي زادگاه سخن میگوید،
درواقع دري به سوي تخیل و روان ناخودآگاه خود در برابر خواننده میگشاید.
در دورهي اول ،که تقریباً تا دفتر «صداي پاي آب» ادامه پیدا میکند ،خانه وجه و
صبغهاي کامالً عاطفی و حسی دارد و نمایی از اندوه و گمشدگی شاعر را بازنمایی میکند
و مؤلفههاي واقعی مکانهاي مختلف خانه را که بازنمودي از عواطف و دغدغههاي
ذهنی شاعر هستند ،در آنها میتوان بازشناخت .از دفتر «صداي پاي آب» تا دفتر «ما
هیچ ،ما نگاه» ،شاعر خانهاي جدید در شعر خود بنا میکند که بیشتر وجه و رنگی فلسفی
و اندیشهگون دارد و تجلّی افکار و یافتهها و گرایش وي به بینشی شهودي است و البته
این دگردیسی با توسّع خانهي خیال و بزرگی آن به اندازهي کیهان ،شکل میگیرد و جهان
صغیر با جهان کبیر ،به تعبیر دینی و عرفانی آن ،یکدیگر را بازمیتابانند .هر عنصري از
خانه ،نمودي از سلوک و جایگاهی براي شهود عارفانه است .در دورهي سوم ،یعنی دفتر
«ما هیچ ما نگاه» و رسالهي اطاق آبی ،خانهي خیال شاعر در لفافهاي از نمادها ،اسطورهها،
تصاویر انتزاعی ،مجازي و استعارههاي بسیار پیچیده و گاه دور از ذهن ،پیچیده شده و
هرچه بیشتر سویههاي خاکی و مألوف و آشناي واقعیت محسوس خانهي خاکی را از
دست میدهد .هر عنصري از خانه به نشانهاي رمزي و تأویلی در نظامی کیمیاگرانه و
رازپردازانه و نمادین نزدیک میگردد .تأویل این نشانهها ،با رمزگان اندیشههاي شرقی و
آیینهاي خاور دور و نزدیک ممکن میگردد .شاعر چه در خود متن و چه در حاشیهها،
چگونگی «خوانش» نقشهي این خانهي جدید را در اختیار خواننده نهاده است.
بدیهی است که چنین جستجویی را میتوان در باب هر شاعري انجام داد؛ بنابراین
موضوع حاضر میتواند مبنایی براي پژوهش ،دربارهي نسبت میان مفهوم خانه و
صورخیال شاعران باشد .همچنین در یک دورهي تاریخی مشخص از شعر نو ،شاعران
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برجستهاي چون نیما ،شاملو ،سپهري ،فروغ و اخوانثالث به ظهور رسیدهاند که هریک
گرایشهاي سیاسی ،فلسفی و اجتماعی متفاوتی داشتهاند؛ مفهوم خانه در شعر ایشان و
مقایسهي شعر آنان از این منظر ،میتواند تصویري تازه از تفاوت مفهوم سکنی،آرامش و
مؤلفههاي وجودي در نزد شاعران این دوره ارائه کند .همچنین میتوان با همین رویکرد،
به شاعران پس از انقالب ،براي مثال اوجی و کوشان و حتی شاعران جدید ،پرداخت و
بدین پرسش مهم پاسخ داد که آیا در مفهوم و ایماژپردازي خانه در بین شاعران پیش و
پس از انقالب تحولی جدي اتفاق افتاده است؟
منابع
ابنسینا ،حسین بن عبداهلل .)1359(.قصّهي حی بن یقظان .به اهتمام غالمحسین فرمند،
کابل :آکادمی علوم افغانستان.
اگنتر ،نولد« .)1384(.مفهوم انسانشناسانهي فضا؛ نظریهي اتو فردریش بالنو در باب
مفهوم انسانشناختی فضا» .باغ نظر ،ترجمهي مونا کعبیان ،شمارهي ،4صص.41-24
باشالر ،گاستون .)1366(.روانکاوي آتش .ترجمهي جالل ستاري ،تهران :توس.
ــــــــــــــ .)1385(.دیالکتیک درون و برون .ترجمهي امیر مازیار ،تهران :فرهنگستان
هنر.
ــــــــــــــ .)1391(.بوطیقاي فضا .ترجمهي مریم کمالی و مسعود شیربچه ،تهران:
روشنگران.

براتی ،ناصر« .)1382(.بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی» .خیال
(فرهنگستان هنر) ،شمارهي ،8صص.55-24
بمات ،نجمالدین .)1393( .شهر اسالمی .ترجمهي محمدحسین حلیمی و منیژه
اسالمبولچی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
پیرنیا ،محمدکریم .)1392( .آشنایی با معماري اسالمی ایران .تهران :سروش دانش.
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