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  *سارا طباطبايي
  استاديار زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد بهشتي،

  تهران، ايران
  )09/11/95 :، تاريخ تصويب15/09/95 :تاريخ دريافت(

  چكيده
 ي نيـست  بـه معنـاي    نزد سهراب سپهري   »هيچستان« نزد آنتونن آرتو و    »ألخ  «مضامين  ر كه   اين تصو 

 مـورد نظـر آنهـا المكـان و       در حقيقت خـأل   .  خالف واقع است   انگارانه و كامالً   د بيش از حد ساده    نباش
 »امكـانِ وجـود  «ا بـه  جاي خـود ر   » قطعيتِ موجود «فضايي كه در آن     ،  الزماني است پر از امكان هستي     

 مطلقـاً هـر      و آيـد  شناسي پس از عمل اپوخـه بـه دسـت مـي            ه پديد ةهمان فضايي كه در فلسف     .دهد مي
ورد تا امكان رويـارويي اصـيل ذهـن بـا           آ  مي مكاني را به حالت تعليق در      -قضاوتي دربارة وجود زماني   

 كـه بـه اعتقـاد لكـان         » پدر نامِ«ادين   دال بني  است، ينژند رواندچار  اما آرتو   . ها فراهم آيد   پديدهماهيت  
ي پر رمـز  ئ به وجود نيامده و جاي خود را به خالاودر ذهن است ساختار ذهني هر سوژه بر آن استوار        

درحاليكه سپهري هيچستان را اختيار مـي    خأل استمحكوم به تجربة ناگزيرِآرتو پس . و راز داده است
  .كند

شناسـي، آنتـونن آرتـو، سـهراب      شناسـي، روان   ليـق، پديـده   خأل، هيچستان، تع  :   هاي كليدي     واژه
  .سپهري
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  مقدمه 
شناسـي   شناسـي و روان    ههـاي فلـسفة پديـد       با تكيه بر نظريه    سعي بر آن است   اين مقاله   در  

 معاصـر   ة نويسند آنتونن آرتو نزد   »خأل«ميان مضمون    تباين معنايي احتمالي     )يا(لكاني، تشابه و    
پـس قبـل از هـر       . شودبررسي    شاعر معاصر ايراني   راب سپهري نزد سه » هيچستان« و   فرانسوي

نژنـدي و ادبيـات را        شناسـي، روان    پديده: هاي موردِ تحقيق يعني       چيز بايد فصل مشترك حوزه    
 . تعيين و تعريف كرد

يعنـي بـه   .  كنـد 1»سازي شفاف«شناسي بر آن است تا در وحلة اول ماهيت اين دنيا را          پديده
 هـر آنچـه پـيش قـضاوت و          2»تعليـق «ي اين دنيا نيست، بلكه صـرفاً بـا          ها  دنبال توضيح پديده  

هـا را     كوشد امكان رويارويي اصيل ذهن بـا پديـده          تعاريف از پيش ساخته و پرداخته است، مي       
كنـد و     ها مالقات مي    اي بيافريند كه گويي براي اولين بار با پديده          يافته  ذهن پااليش . فراهم آورد 

پريشي نيز به اعتقاد لكان، در مرز گـذر   نطفة جنون و روان. داند خود ميآنها را مسئلة    » چيستي«
 و ورودش به دنياي واژگان و تعـاريف موجـود بـسته             3»يافتگي سوژه   پيش از فرديت  «از دنياي   

اي است كه نتوانسته حقيقتِ محض وجودي خود را در قالـب              پريش همان سوژه    روان. شود  مي
به ديگر سـخن،   .نجاند تا فرديتش موجود آيد و محقق شودشده بگ ساختارهاي از پيش تعريف

شك آفرينش هنـري نيـز چـه     بي. نژندي است منشأ قَلق و بيماري روان  » وجودِ ناموجود «مسئلة  
واسـطة ذهـن      اي موسيقي و چه متن ادبي، محـصول ارتبـاط بـي             تابلوي نقاشي باشد، چه قطعه    

كنـد مرحلـة گـذر از          هنرمند را وادار مـي     خلق يك اثر،  . خالق هنرمند است با جهان پيرامونش     
بـديل از نـو       يافتگي را براي رسيدن به قالب و تصويري بـديع و بـي              فرديت و پيشاصورت    پيش

  . تجربه كند
شناسي در اين مطالعه از    شناسي و روان    كارگيري دو حوزة پديده     و اما ضرورت انتخاب و به     

انـد از حالـت تعليـق و         تعبيري شـاعرانه  نظر  به  » هيچستان«و   »خأل«شود كه     آنجا دو چندان مي   
يافتگي كه آرتو و سپهري، همچون هر هنرمند راستين ديگري تجربه             فرديت و پيشاصورت    پيش
براي اثبـات چنـين   . اند اند، و هر يك البته به شيوة منحصر به فرد خويش به تصوير كشيده             كرده

  .پردازيم آفرينندگانشان ميتر اين دو مضمون نزد  تر و عميق ادعايي به بررسي دقيق
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  پيشينه و روش تحقيق 
شـناختي از متـون ادبـي پيـشينه و جايگـاه            شـناختي و يـا جامعـه        شناختي، روان   خوانش فلسفه 

اي ميان آن دسته از منتقدان ادبي دارد كه به وجود تأثير متقابل و ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان ايـن               ويژه
شك تسلط كافي بـر       هايي از متون ادبي بي       چنين خوانش  الزمة. ها و حوزة ادبيات باور دارند       حوزه

گرنـه منتقـد همـواره در             ها و درك عميق و درست محتواي متون مورد مطالعه اسـت؛ و              اين حوزه 
  .است معرض اين خطر بزرگ است كه متن را وادارد چيزي را بگويد كه هرگز خواستش نبوده

 و  1شناسـي هوسـرل     هاي پديـده    به نظريه پس در تحقيق پيش رو با استناد مستقيم و مستمر           
 يـك بـه يـك بـه مطالعـة دقيـق و              ،2نژنـدي   هاي لكان در مورد اختالالت روان       همچنين نظريه 

پـردازيم تـا رابطـة ميـان مـضمون خـأل و يـا            موشكافانة آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهري مي       
ايـن ميـان از نظـرات ديگـر         هيچستان را با اين دو حوزه در بوتة نقد بيازماييم؛ و البتـه كـه در                 

انـد نيـز بهـره        تر، از جوانب مختلف، آثار اين دو هنرمند را بررسي كرده            منتقدان حاذق كه پيش   
 .خواهيم جست

  اپوخه يا بازگشت به خلوص 
ترين گام براي  پردازد و نخستين و مهم      ها مي   شناسي به مطالعة ماهيت و جوهرة پديده        پديده

تعليقِ رويكرد طبيعي و عادتي ما نسبت      : داند    مي» تعليق« يا   3»خهاپو«نزديك شدن به ماهيت را      
اي  هيچ شـائبه  ، دنيايي كه ما را در خود جاي داده و وجودش را بي      4» آنجا -از هميشه «به دنيايي   

شايان ذكر است كه تعليق از هيچ روي به معنـاي انكـار، رد و يـا                 . ايم  آنچنان كه هست پذيرفته   
باشد، بلكه صرفاً به معناي معلق گذاشتن و به بـازي نگـرفتن        دنيا نمي چنيني    شك در وجود اين   
بـين  «ايـم     گويي دنيـا را آنچنـان كـه تـا امـروز شـناخته             . ست    مان دربارة دنيا    باورهاي هميشگي 

 قرار دهيم و از اين طريق از آن خارج شـده، فاصـله بگيـريم تـا امكـان پرسـشگري                      5»الهاللين
بـه ادراك     ترتيب از پس از تعليق، شناخت منِ نوعي از دنيا،           دينب. اش مهيا شود    دربارة چيستي 

پـس اپوخـه   . قضاوتي دربارة چيـستي آن   يابد، بري از هر پيش       مي 6»تقليل«و آگاهي من در دنيا      
___________________________________________________________________________ 

  .ين نشر : رانيا تهران،. آثارش متن در هوسرل). 1388. (ع ان،يديرش: تاب كبا استناد به خصوص به . 1
  Lacan. J. (1966). Écrits.  Paris, France : Seuil : تابكبا استناد به به خصوص . 2
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بازگشت به نقطة آغازين است؛ بازآفريني فضاي نخستين ادراك و آگـاهي از حقيقـت محـض                 
سـت و قبـل از هـر چيـز بازگـشت بـه                صالت چيزها تعليق بازگشت به ا   . ست  ها  وجودي پديده 

گـذار ايـن     اپوخـه از نظـر هوسـرل، پايـه         .اصالت وجودي خودِ من و زيستة آگاهي من در دنيا         
  : بخشد فلسفه، دو امر اساسي را تحقق مي

آورد؛ ثانياً جهان را به مثابه متضايف  اوالً جهان را در خلوص ماهوي آن به دست مي«
 و يگانه معنـاي حقيقـي   – وجود دارد براي منبه مثابه جهاني كه ن، مو همبسته با آگاهي   

   ).176و175: 1384رشيديان، (» كند  كشف مي–وجود جهان نيز همين است 

اين بازگشت به خلوص ماهوي و كشف جهان به مثابه متضايف و همبسته با آگـاهي مـن،                  
ير خأل و هيچـستان در آثارشـان       اي است كه آرتو و سپهري را به تعابيري نظ           دقيقاً همان دغدغه  

  .كند نزديك مي

  آرتو و سفر به بدويت ذهن 
هاي عصيانگر ادبيات فرانسه است كـه در تمـام            ترين چهره   شده  آنتونن آرتو يكي از شناخته    

بـه اعتقـاد وي     . طول عمر و در تمامي آثارش همواره عليه دستاوردهاي تمـدن غـرب شـوريد              
آورد و از  شـده درمـي   تعيـين  حـصر سـاختارهاي از پـيش     غرب، ذهن را در  1»عقلگراي«تمدن  

هـا را مايـه زوال فكـر       هاي فلـسفي و كتـاب       او نظام . دارد  رويارويي با حقيقت چيزها بازش مي     
  .ست داند و خواستار نابودي آنها مي

هاي فلسفي بايد اين قابليت را داشته باشند كه مستقيماً و  منظورم اين نيست كه نظام    «
  : زندگي انسان به كار گرفته شوند، اما از دو حال خارج نيستبالفاصله در 

ها در درون ما وجود دارنـد و مـا آنچنـان از آن سرشـار و بـا آن عجـين                  يا اين نظام  
كنيم، در اين صـورت نيـازي نيـست كـه در              كشيم و زندگي مي     ايم كه با آن نفس مي       شده
ايـم،   ها بيگانـه   وجود ندارند و با آنها به جستجوي آن بپردازيم، يا اينكه در درون ما       كتاب

هـا   پس قابليت آن را ندارند كه زندگي را به ما بياموزند و در اين صورت از بين رفـتن آن             
   ).24: 1384آرتو، ( » چه اهميتي دارد؟
، تئاتر ايدئال خود را بـه مثابـة طـاعوني معرفـي        )1964 (تئاتر و همزادش  او حتي در كتاب     

___________________________________________________________________________ 
1. Rationnel 
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شـكنند و     ارزش شده و ساختارها همه در هم مـي          ها بي   بر صحنه، ارزش  كند كه با شيوع آن        مي
ل       يافته  بدين ترتيب پس از ترك سالن تئاتر، همچون نجات         مـهـاي چـركينش      اي از طاعون كه د

سر بازكرده تا از عفونتِ جسم خالي شوند، ذهن تماشاگر نيز از فسادِ فرهنگي كه در آن رشـد                   
  ). 54: همان( يافته خالي شده است

عيار است كـه پـس از آن ديگـر     طاعون يك رنج واالست، زيرا بحراني كامل و تمام       «
تئاتر هـم يـك درد اسـت و در طلـب     . ماند مگر مرگ يا يك پااليش نهايي        هيچ باقي نمي  

: همـان » آيـد   تعادل متعالي و نهايي است كه بدون تخريب و ويرانگري به دسـت نمـي               آن
55.(  

شناسـان بـه دنبـال كنـار      م كه آنتونن آرتو نيـز همچـون پديـده   توانيم بگويي بدين ترتيب مي 
دهنده؛   فرد و تكان    هم با روشي منحصربه     گذاشتن رويكرد طبيعي و جزمي نسبت به دنياست، آن        

تـا شـايد فرصـت      ) 65: 1982گـارلي،    (1»شـده   هاي از پيش فكر     فهم  پيش«سازي    به دنبال ملغي  
هـاي تمـدن غـرب        اما پايـه  . آگاهي فراهم آيد  حلول دوبارة چيزهاي محض در حيطة ادراك و         

 است كه فراهم كـردن چنـين فرصـتي كـاري           ها در عمق اذهان ريشه دوانده       چنان در طول قرن   
اين انزجار از فرهنگ غرب سـرانجام آرتـو را راهـي مكزيـك              . نمايد  بس دشوار و ناممكن مي    

تقاد او همچنان ارتبـاط جـادويي   به اع كند تا در آنجا از نزديك با قبايل بدوي اين كشور، كه مي
پـس بـه    . خود را با دنيا قطع نكرده و هنوز به حقيقت چيزهـا دسترسـي دارنـد، مالقـات كنـد                   

رود، براي مدتي با سرخپوستان اين منطقه زنـدگي و سـرانجام راز ايـن       مي 2صحراي تاراهومارا 
مكزيـك از قـول كـاهن    ها در كتابي دربارة سفرش به  او بعد. كند ارتباط ديگرگونه را كشف مي   

  : نويسد قبيلة تاراهومارا مي

در آغاز دنيا كامالً واقعي بود، دنيا در قلب انسان          . هستي بسيار سالخورده شده است    «
به  و تنها راه رسيدن. [...] اند اكنون قلب و روح انسان از دنيا جدا افتاده. تپيد و همراه او مي

كنـد، يكـي شـدن بـا       را از آن دورتر و دورتر مي       ايم و زمان ما     آغاز، به آنچه از دست داده     
  ).1688 : 2004آرتو،( »  است3روح مقدس سيگوري
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بـودگي   آور آغـاز در جهـان    آرتو با بلعيدن ريشة اين گياه مقدس با روح سيگوري كـه پيـام             
گونه فرو رفته، ديگر نه خود و نه دنيـايي را كـه از                شود و در حالتي خلسه      انسان است يكي مي   

ــشه  ــيهمي ــي  در آن م ــاز نم ــسته ب ــد زي ــان( شناس ــع از  ) 1689: هم ــه واق ــب ب ــدين ترتي و ب
نهـد،    شـناختي پـاي مـي       رويكردهاي طبيعي و عادتي جدا شده و به دنياي تعليـق پديـده             دنياي

سـت   هـاي تـازه و امكـان بـودن، و همـان جـا       دنيايي اسرارآميز و كشف ناشده، پـر از فرصـت     
. شـود   راز آفرينش وجود بر او فـاش مـي        ) 1681: همان(ه   رسيد 1»نهايت  ادراك بي «گويي به    كه

چطور چيزها در خأل هستند، خالئي كه ازلي و ابدي اسـت؛            «دهد كه     اين تجربه به او نشان مي     
وي كـه   ). 1685: همـان (» گيرنـد   آينـد و واقعيـت مـي        و چطور چيزها از خأل به وجـود درمـي         

هايش در دانشگاه مكزيكو گفتـه        خنرانيقبل از سفر به صحراي تاراهومارا در يكي از س          درست
  :  بود

روم؛ و هنگامي  كنم و از خأل به سوي انبساط مي       من در خأل شروع به فكر كردن مي       «
  ).697: همان(» توانم به خأل باز ُافتم رسم مي كه به انبساط مي

حال از پس اين تجربه به راستي خأل را بـه مثابـة الزمـة تفكـرِ وجودشناسـي و نـوآفريني                      
آغـاز  «يـا همـان    » خـأل ذهـن   «و آيا رسيدن به     . كند  هاني متضايف با آگاهي خودش درك مي      ج
ها و همبستگي با دنيا، رسيدن به همان چيزي نيست كـه پيـروان                براي ادراك اصيل پديده   » فكر

 2004باربـارا، ( كنند؟   ياد مي2»بدويت ذهن«هوسرل همچون دريدا و مرلوپونتي از آن به عنوان  
توان چنين برداشت كرد كه آرتو به بدويت و خأل ذهن خود دسترسـي و             پس مي )  175و  174:

به اصالت و تقدم ادراك در شناخت ماهيت چيزها باور داشت و به جاي تكرار موجود، همواره          
   .در پي نوآفريني وجود بود

به راستي دغدغة ذهن پوياي اين هنرمند اسـت و بـسامد ايـن واژه در آثـارش بـس                   » خأل«
اش   باشد، حتي اگر به اعتقاد وي الزمه        نمي» نيستي«خالئي كه از هيچ روي به معناي        . يرچشمگ

بر عكس خأل فضايي است پر از امكـان هـستي، همـان جـايي كـه            . ها باشد   نابودي تمام هست  
شكند و جاي خود را به امكانِ وجـودِ سـاختارهاي تـازه      قطعيتِ ساختارهاي موجود در هم مي     

خأل پر از هياهو و تكاپوي زندگي است، سرشار از آرزو           .  آفرينش ناموجود  بخشد، به امكان    مي

___________________________________________________________________________ 
1. La perception de l’Infini » 1 

2. Une archè de la conscience «  
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، )110: 1964آرتـو،    (1»انبـساط ذهـن   «و اميد، آكنده از ادراكاتِ محض؛ خأل مساوي است بـا            
  .شود زند و با آن همسو و همراه مي جايي كه ذهن آزادانه در هواي تازة دنيا دم مي

، رسـيدن بـه     »هيچـستان «مثـال      ايراني نيز از تمثيل بي     اما آيا مقصود سهراب سپهري، شاعر     
وارستگي ذهن و ادراك محض وجود است يا تفاوتي ميـان ايـن هيچـستان و آن خـأل وجـود                     

براي اولـين  » هيچ«مفهوم . رويم  سپهري ميهشت كتاب دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال به سراغ         
و بسامد آن البته در دو منظومـة آخـر      خورد    به چشم مي  ) كتاب ششم   ( » مسافر«بار در منظومة    

رفته رفته فزوني گرفته و مضمون غالـب اشـعار سـپهري     » ما هيچ، ما نگاه   «و  » حجم سبز «يعني  
  . شود مي

  سپهري و سفر به كودكي ذهن
هاي شـعر نـو پارسـي اسـت، هـر چنـد               ترين چهره   شده  سهراب سپهري كه يكي از شناخته     

سـت تـا ذهـن        ها  واستار بيرون شدن از حصر كتاب     شاعري معترض نيست، اما همچون آرتو خ      
هـا رويـاروي شـود و بـه جـاي       آزادانه در فضاي بيكران هستي به پرواز درآيد، با افسون پديده        

  .شناور باشد» افسون گل سرخ«در » شناسايي راز گل سرخ«

  .كتاب را بايد بست«
  بايد بلند شد

  در امتداد وقت قدم زد،
  گل را نگاه كرد،

  ).428 : 1363سپهري، (» نيدابهام را ش

ها و تئاتر آرتو، رويكردي تهذيبي دارد و به دنبـال پـاك كـردن          شعر سپهري همچون نوشته   
او خواننـدة شـعرش را   . ذهن است از هر آنچه بر آن به هيئت عادت و قرارداد نقش بسته باشد         

ز جلد تعريفي خود    كند تا خرقة پوسيدة عادتي خود را از تن به در آورد، مفاهيم را ا                دعوت مي 
هـا   خارج كند و با ذهني برهنه و عريان جهـان را بـازبنگرد، و بـا همـه چيـز بـي حجـاب واژه           

  . برخورد كند

  .ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم«
___________________________________________________________________________ 

1. Un plein dans la pensée 
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  .ها را بايد شست واژه
  ).192و291:همان(» واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد

بايد روش شناختِ عـادتي را كنـار گذاشـت و           «معتقد است كه    پس سپهري نيز مانند آرتو      
. شـيفته شـد   » ندانستگي«جهان را از راه مكاشفة زندگي و نه از راه كتاب كشف كرد و به اصل                 

هاي سپهري نيـز پـر        سروده ). 46: 1393حقوقي،( » واسطه، برهنه و عريان     احساس و ادراك بي   
  :  تپيد، دوراني كه  تاراهومارا، دنيا در دل انسان مياز حسرت دوراني است كه به قول كاهن قبيلة

  كرد، دانش لب آب زندگي مي«
  انسان

  در تنبلي لطيف يك مرتع  
  .هاي الجوردي خوش بود با فلسفه      

  .كرد در سمت پرنده فكر مي
  .زد با نبض درخت نبض او مي

[...]  
  در متن عناصر   
   ).424 : 1363سپهري، ( » خوابيد مي      

دانـشي  «گويد ولي اين دانش به گفتـة سـروش دبـاغ         انش انسان آن دوران سخن مي     او از د  
اي اسـت و نـه از جـنس معرفـت مهـارتي، بلكـه دانـشي                   است كه نه از سـنخ معرفـت گـزاره         

دبـاغ،  (»  بـا عـالم  2بنـدي شـده     است؛ يك نوع مواجهة پيشاتصديقي و غيرصورت       1پيشامفهومي
از ديگر واژگان بسامدي سـپهري بـه   » نگاه«و  » ادراك«پس بيراه نيست كه دو واژة       ). 32: 1394

نمايد كه شاعر مشتاق درك حقيقت هستي است از طريق شـهود آنچـه                چنين مي . آيند  شمار مي 
. رسـد  مي» ما هيچ، ما نگاه«تابد تا آنجا كه در آخرين مجموعة اشعار خود به   از عين به ذهن مي    

» دانـد   مـي  هـست  بيند  گاهي است كه آنچه را مي     ذهنيت استعاليي همان ن   «شناسي نيز     در پديده 
. شناس  بين است و هستي     بين نيست بلكه ماهيت     نگاهي كه ديگر واقعيت    ،)116 : 2004باربارا،  (

زدايي از ذهن و رسـيدن بـه اصـالت            بايست به دنبال آشنايي     و براي رسيدن به چنين نگاهي مي      
___________________________________________________________________________ 

1. Pré-conceptuel 

2. Pré-catégoriel 



 211 در آثار آنتونن آرتو و سهراب سپهري» فضاي تعليق«نقد تطبيقي 

  .ر ذهن و ادراك در اين دنياادراك بود، به دنبال بازگشت به بدويت، به آغاز حضو

  !اي حضور پريروز بدوي«
  اي كه با يك پرش از سر شاخه تا خاك

  حرمت زندگي را 
   ).432 و431 : 1363سپهري، (» !ريزي طرح مي

براي احترام گذاشتن بـه معنـاي ذاتـي زنـدگي بايـد      «به نظر لويناس فيلسوف فرانسوي نيز       
در نظم اونتولوژيك، جهان علـم      . ش تقدم قائل شد   بودگي ادراك با همة عدم دقت       براي در جهان  

و هـر   ) 186: رشـيديان، همـان   (» مؤخر از جهان انضمامي و گنگ ادراك، و به آن وابسته است           
چه از اين حضور بدوي يا همان كودكي و معصوميت ذهن دورتـر و بـه جهـان علـم و ارقـام                       

  : شود تر شويم، رفته رفته از وزن ادراكمان كاسته مي نزديك

  .كودك آمد ميان هياهوي ارقام«
  !اي بهشت پريشاني پاك پيش از تناسب( 

  . )شتابم خيس حسرت، پي رخت آن روزها مي
  .هاي خطا باال رفت كودك از پله

  .ارتعاشي به سطح فراغت دويد
   ).446: همان(» وزن لبخند ادراك كم شد

خلوص سـاكت  «و در سفر كرد » زمان پيش از طلوع هجاها «پس بايد به عقب بازگشت، به       
» خون خود را ميزبان رقيق فضا     «،  »دست و رو در تماشاي اشكال شست      «فرو رفت؛ بايد    » نباتي

و قلـب ادراك در وجـود       ) 437و436: همـان (شـناور گـردد     » نبض در ميان عناصـر    «كرد تا كه    
  .محض تپيدن آغاز كند

  .رفتم قدري در آفتاب بگردم«
  : هاي خوشايند دور شدم در اشاره

  گاه كودكي و شن، م تا وعدهرفت
  هاي مفرح تا وسط اشتباه

  ).415: همان(» تا همه چيزهاي محض
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و هيچستان همان جايي است كه سپهري بـراي رسـيدن بـه چنـين خلـوص و نزديكـي بـا            
جـايي ميـان بيخـودي و    /نزديك انبـساط «گزيند، فضايي پر از خالي، جايي   ماهيت چيزها بر مي   

  : اش ، جايي درست شبيه اتاق آبي دوران كودكي )428 : 1383سپهري،( » كشف

 . [...]رسيد» آرامش در تهي«شد در آن به  مي. اتاق آبي خالي بود مثل روان تائويست«

شدم تا ميان اتاق آبي بمانم و         ها جدا مي    از هم بازي  . زد  گاه ميان بازي اتاق آبي صدايم مي      
. خـورد  گذشت و در من به من مـي        يدم چيزها از من م      جرياني از سپيده   . [...]گوش بدهم 

. رسيدم  به سبكي پر مي    .ديد  و چيزها مي  . كرد  ديد؛ خالي درونم نگاه مي      چشمم چيزي نمي  
وقتي كه اين حالت ترد و نازك مثل يك چيني . [...] گرفت و حضوري كم كم جاي مرا مي

كه هـر چيـز   جايي  . دويدم ميان شلوغي اشكال     مي. پريدم بيرون   خورد، از اتاق مي     ترك مي 
   ).22 و 21 : 1383سپهري،(» اسمي دارد

پسِ پشت جهان پيرامون اسـت و بـا سـوختن و از ميـان        «هيچستان به اعتقاد سروش دباغ،      
رسـد؛ هيچـستاني كـه ارتبـاط          جهـاني، در مـي      رخت بربستن كثرات و تعددها و تضادهاي اين       

بـه   ). 67 : 1393دبـاغ،   ( » توجودشناختي وثيقي با اين جهان دارد و از آن منسلخ و جدا نيس            
شناختي است، آنجا كه همه چيز به هيچ تقليل      عبارت ديگر، هيچستان همان فضاي تعليق پديده      

طور كه گويي از هميشه آنجا بوده اسـت بـه اختيـار     سپهري دنيا را آن. يابد، به وجود محض  مي
مي موجود عبـور كنـد و در   دهد تا بدين ترتيب از كثرت اشكال و اسا    الهاللين قرار مي    خود بين 

» حوضـچة اكنـون   «هستي را درون آگاهي ناب خود در       فضاي خلسه و آرامشِ در تهي، جوهرة      
  :  پس براي رفتن به سراغ سهراب بايد راه رسيدن به هيچستان را بدانيم. باز يابد

   ).361 : 1383سپهري،(» پشت هيچستانم /آييد  به سراغ من اگر مي«

رود،   ، خواهيم ديد كه اگر سپهري به اختيار به سراغ هيچـستانش مـي             در ادامة اين بحث اما    
آرتو گويي محكوم به تجربة ناگزير خأل است؛ و اگر سپهري در هيچستان بـه آرامـش در تهـي     

  .رسد، دغدغة خأل بر عكس، منشأ نژندي روان آرتو است مي

  تجربة ناگزير خأل نزد آرتو 
بـرد و تنهـا راه    نژندي رنـج مـي   مر از بيماري روان  واقعيت اين است كه آنتونن آرتو تمام ع       

:  كـرد  دانست، نوشتن آنچه او را از بقية همنوعان خود جدا مـي         اش را نوشتن مي     غلبه بر بيماري  
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  .نوشتن خأل ذهنش
 1» پدر -نامِ«شناس فرانسوي، ساختار ذهني هر سوژه بر دال بنيادين            به گفته ژاك لكان روان    

 كه شاهراه رسـيدن بـه هويـت و موجوديـت روانـي              -ديپ فرويد را    او اسطورة اُ  . استوار است 
داند و بر اين اعتقاد است كه فرزند، نه با شمشير بلكـه               اي از جنس سمبوليك مي       واقعه –است  

 اسـت بـا      كار روان، ناميدن چيزها مساوي      و  رساند؛ چراكه در ساز     با ناميدن پدر، او را به قتل مي       
پس ناميدن يعني از يك سو احتضار وجود، و از سوي .  )121و113 : 1997لومر، (  ها مرگ آن

  . ديگر تولد موجوديت
را بـه   »  پـدر  -نـامِ «اي است كه در عنفوان كودكي نخستين دال يا همـان              نژند اما سوژه    روان

درون خود راه نداده و بدين ترتيب خشت بنيادين ساختمان ذهنش چيزي نيست جز يك جاي                
او كـه هرگـز كـشتن       . 2»حقيقتِ محضِ وجود  «اي به فراخي      ؛ حفره  )575 : 1966لكان،  ( خالي

وجود براي ناميدن موجود را نياموخته، نه تنها درگير مسئلة هويت خويش، بلكه همواره گرفتار            
. گيـرد   شود و موجوديت نمـي      خالئي پر از وجود، وجودي كه ناميده نمي       . خالئي هولناك است  

بيكـرانِ  «پس آرتـو بـه      . نژندي است    منشأ بيماري روان   »جودوجودِ نامو «به ديگر سخن، مسئلة     
  :  سپهري تنها» مسافر«گرفتار بود، و همچون ماهي شعر » وجود

  و فكر كن كه چه تنهاست -«

   ).307 : 1383سپهري،(» اگر كه ماهي كوچك، دچار آبي درياي بيكران باشد

وجـود خـويش نيـستند، تنهـا     او در دنياي موجوداتي كه در نظرش جز سنگ قبري بر مزارِ      
اي  اي بود كه خودِ وجود باشد و نه احتـضارش؛ واژه  شاعر تنهايي كه به دنبال آفرينش واژه      . بود

هاست، زورقـي   پس از هنر كه يگانه خاستگاه و مأواي ناگفتني. كه خودِ باد، كه خودِ باران باشد     
او .  در وجـود قلـم زد      آرتـو تمـام عمـر     . ساخت بر پهنة بيكـران وجـود و از قلـم خـود پـارو              

ها و عقايـد جزمـي برهانـد امـا در آخـر خـود در حـصر                    خواست جامعه را از تنگناي نظام       مي
زا بـراي     شـك بلعيـدن گيـاهي تـوهم         بـي . بهره مانـد    هاي رواني از وسعت زندگي بي       آسايشگاه
سِ اين مخاطره و از پ   كند كاري است بس پر      پنجه نرم مي    و  اي كه با اختالالت رواني دست       سوژه

تجربه آرتو ديگر هرگز نتوانست خود را باز يابد و براي هميشه از واقعيت اين دنيا گسـست و                   
  .ور شد در خأل ذهن خويش غوطه

___________________________________________________________________________ 
1. Nom-du-Père 

2. Le Réel 2  
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  گيري  نتيجه
طور كه بررسي شد و ديديم، آنتونن آرتو و سـهراب سـپهري هـر دو بـه دنبـال كنـار         همان

هـاي    ساخت  واستار رهايي از بند پيش    گذاشتن رويكرد طبيعي و عادتي نسبت به دنيا هستند، خ         
اي خودانگيخته و مستقل به تفكر دربـارة   هاي فكر نشده تا ذهن بتواند به شيوه فهم ذهني و پيش  

ور در پـي رسـيدن بـه اصـالت و      هر يك از اين دو شاعر ديده. ها و مفهوم هستي بپردازد      پديده
ياسـت، راه خـود را در پـيش         بودگي ادراك كه كليد راهگشاي كشف حقيقـت دن          آغاز در جهان  

گونـة از خـود       تجربة خلـسه  . كند  اي مشترك باز آنها را به يكديگر نزديك مي          گيرد اما تجربه    مي
نهايـت وجـود    ها شناور شدن، هر دوي آنها را بـه ادراك بـي   خود و در فضاي تعليق واقعيت       بي
وشند با بازآفريني آگاهانة ك شناسان مي رساند، به خأل، به هيچستان، به همان فضايي كه پديده        مي

توان  بدين ترتيب مي. آن امكان حلول چيزهاي محض را در حيطة آگاهي و ادراك فراهم آورند       
نتيجه گرفت كه مضامين خأل و هيچستان همپوشاني وسـيعي بـا فـضاي پـس از عمـل اپوخـة                    

ها از    سون پديده آيند تا اف    ها به حالت تعليق در مي       شناسي دارند، فضايي كه در آن واقعيت        پديده
هيچستان المكانِ ظهور آگاهي معصومانه و ادراكات محض است و خأل فرصـتِ        . نو رخ بنمايد  

  .الزمان نوآفريني حقيقتِ وجود
  اما نبايد فراموش كرد كه هيچستان اتاق آرامش و عزلت خودخواستة سپهري بود، در حالي              

و اين گونه است كه سـهراب  . ه او بود كه خأل زيربناي ذهنِ نژند و پريشان آرتو و هميشه همرا          
  .سپهري اهل سلوك خوانده شد و آنتونن آرتو از اهالي وادي جنون

ها از مقايسة اين دو هنرمند همچنـان بـاقي            مجال اندك اين تحقيق به پايان رسيد اما گفتني        
ت ولـي   نزد هردوي آنها كه هر چند اشاراتي بدان رف        » زبان بي واژه  «تر مقولة     از همه مهم  . است
تواند در قالب يك طرح پژوهشي توجـه   شك مستعد مطالعة عميق و بررسي دقيق بوده و مي    بي

  .مندان و پژوهشگران ادبيات تطبيقي را به خود جلب نمايد عالقه
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