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چکیده:
خانه تعیّنی وابسته به پدیدارهای بشری نیست؛ بلکه شرط امکان ظهور پدیدارهای انسانی استت.
نوستالوژیایی که در تبعید و دوری یا هجرت از خانه و مکان مادری و یا در صورت رانده شدن اجباری
توسط نیرویی بیرونی برای خانه و مسکن و مأوی به وجود میآید ،همان مادر و بنیاد بودن خانه برای
همه چیز انسانی را میرساند که در غیابش انسان احساسی از بی ریشگی و بی بنیادی پیتدا متیکنتد.
خانه آثارش را به صورت آشکاری در وجود ما میگذارد به شکلی که تتوان زدودن ایتن آثتار از وجتود
ناممکن است .از خالل تجربهی زیسته شده شناخته میشود و از خالل همین تجربه وجودش تحقت
مییابد .بدون خانه پریشان و غریب میمانیم؛ انگار که کسی فاقد هویتیم؛ چرا که میعاد گاه عطوفت و
مهربانی و زیبایی وجود انسانی است .در خانه پیوند و ارتباط ذات انسانی و مکان بترای همیشته خلت
میشود و ارتباطش با انسان چون ارتباط روح با جسم استت وحضتوری متداوو و وجتودی الیتزال در
درون بشری دارد .روش مقاله ،تحلیلی – تبیینی است .گسترهی مقاله :اشعاری از شتاعر استت کته در
آن خانه را سرودهاست .خانه ظهوری فلسفی و در عین حال شاعرانه و نوآورانه دارد و داللتهتایش را
از مبنا بودگی وجود مکانی خود خانه و همچنین از عم درون و وجتدان و روان شتاعر متیگیترد .در
تجربهی شعری بدرشاکر سیاب ،گذشته ،همان خانه و وطنی است که بستان ریشتهای ،اکنتون بتدان
متکی میشود و مرگ گذشته به مفهوو مرگ اکنون است .در دوری از خانه ،زندگی را ساکن شتده در
خانهی مرگ مییابد ،و بزرگترین پوشش این زندگی مرگ است کته پوستتهای پتارهناپتذیر و بختش
جداناشدنی آن است.
کلیدواژهها :خانه ،مکان ،بدر شاکر السیاب ،مکان بچگی
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 .1مقدمه
. 1-1بیان مسأله و ضرورت آن
خانه مفهومی است چند بعدی و عمی که بطن آن بسی ژرف و گستره هتایش نامحتدود و دیتر
پیداست ،اما وجود دارد ،وجودی که چند الیه است و هر الیهاش بخشی از هستی ما انستانهتا را بته
طور عاو و شاعران و ادیبان را به صورتی خاص شکل داده است .خانه نه یک مکتان تعریتش شتده و
محدود و متعین؛ بلکه بسان خود مکان است که به قول کانتت نته فقتط چیتزی در میتان موجتودات
نیست ،بلکه مبتنی بر هیچ امر موجودی هم نیست" .می توانیم تصور کنیم که هتر چیتز موجتودی از
مکان خارج شود ،اما هر گز نمی توانیم در ارتباط با آن چه موجود است تصور کنیم کته هتیچ مکتانی
وجود ندارد .بنابراین مکان باید به شرط امکان ظهور پدیدارها و نه به منزلهی تعینی وابسته به آن هتا
لحاظ شود"(عبدالکریمی .)201: 0090 ،خانه هم همین طور است تعیّنی وابسته به پدیدارهای بشتری
نیست ،بلکه شرط امکان ظهور سایر پدیدارهای انسانی است .نوستتالوژیایی کته در تبعیتد و دوری یتا
هجرت از خانه و مکان مادری و یا در صورت رانده شدن اجباری توسط نیرویی بیرونی بترای خانته و
مسکن و مأوی به وجود میآید ،همان مادر بودن و بنیاد بودن برای همه چیز انسانی را میرستاند کته
در غیابش انسان احساسی از بی ریشگی و بی بنیادی پیدا میکند" .مکان باید مستقل از موجود بودن
این یا آن متعلَّ (ابژه) موجود ،یعنی مستقل از احساس هر چیزی ،موجود باشد .مکان و زمان در بنیتاد
هر آن چه موجود است قرار دارند و بدان تعیّن میبخشند"( همان .)209 ،این تئوری ارتباطی بنیتادین
با امر خانه هم دارد چرا که خانه هم جزئی از مکان الیتناهی است و در بنیاد سایر پدیتدارهای بشتری
قرار گرفته است .هنراز هر نوع آن و به ویژه هنر کالمی شعر یا نثر ،ابزار نسخه برداری از واقعیتت آن
چنانکه وجود دارد ،نیست؛ بلکه چه بستا ،ذات وجتوهر شخصتی هنرمنتد ،رویکتردو نگترش اصتلی و
ارزشهای تمدنیاش را در هنر جلوهگر میسازدو در این تجلی یافتگی استت کته متیبینتیم دالهتای
مکانی نوعی ارتباط روانشناختی و درونی حیات شاعر را مینمایاند که وجود شعری یا هنتری شتاعر و
نویسنده در آنها تحق یافته است و این وجود نه چون امری مجزا از وجود شتاعر کته چتون بخشتی
الینفک از هستی زبانی و واقعی او نمایان میشود؛ که خاک خانه و وطن همان وجتود انستانی شتاعر
است و انفکاک از آن مستحیل است و هر آن چه از فیزیک و فرو انداو و اقتصاد و معیشت و فرهنت
هست ،به نوعی از خانه و وطن و خاک آنها در انسان وجود یافته و هستی به خود گرفتته استت .بتین
خانه و شاعر دیالکتیکی ایجاد میشود .خانه به شاعر وجود و هویتی خاص میبخشد و از دیگر ستوی
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خانه هویتاش را از صدق احساسات و عم رنجها و شدت غریب شتدگی او متیگیترد .بنتابراین بته
سوژهی شعری و یکی از شخصیات شعریاش بدل میشود .خانته ظهتوری فلستفی و در عتین حتال
شاعرانه و نوآورانه دارد و داللتهایش را از مبنا بودگی وجود مکانی ختود خانته و همچنتین از عمت
درون و وجدان و روان شاعر میگیرد .گاهی شاعر بخشندهی این هویتها به خانه استت و گتاهی بتر
عکس .نشانههای خانه گاهی به سمت واقعیت میگرایند و ذات شاعر بدان در متیآمیتزد و عینیتت و
ذهنیت و خودآگاه و ناخودآگاه شاعر با هم در میآمیزند .پناهبردن به خانه بترای شتاعر ابتزاری بترای
بازگشت به وجود اولیه و نفوذ به درون عم هستی و وجود خود و بشریت به طور عاو است .او زمانی
خانه را به مکان وطن و وطن را به مکان خانه بدل میکند و در هتر صتورت متأوایی بترای ختود بتر
میگزیند تا بتواند در آن بزید و زندگی برایش میسز باشد .این زندگی گاه به متتن زبتان متیرود و در
متن زبان است که شاعر به وجود واقعی خودش باور پیدا میکند .غیالن ،طفتل عزیتز شتاعر بهترهی
وافری از خاطرهی خانه و داللت وطنی در زبتان شتعری شتاعر دارد .گتاهی عتراق در ختاطرهاش در
مهتابی تعیّن مییابد که غیالن را میبوسد و پدر شاعر ،اینکه ماه رخسار غیالن را لمس نموده باشتد،
در غربت او را بسنده است .قصیدهی (مرحی غیالن)عمی ترین تجسم فرزندی در نگرش سیاب است؛
چرا که در موضع جاودانه کردن حیات خودش او را میبیند ،غیالن امتداد خودش در خانه و در هستی
است؛ بلکه تحق آرزوها و رؤیاها و آرزوهای کاو نایافتهی شاعر هست.
 .2-1پرسشهای پژوهش
.0

مفهوو خانه چیست؟ مدلولهای متکثرش کداو است؟

.2

وجود پیشینی خانه چگونه امکان انکشاف سایر پدیدارها را برای انسان و از جمله شاعر مهیا

میکند؟
 .0رابطهی معنادار بین تکرار مکان بچگی و منزلو وطن چیست؟
 .3-1پیشینهی تحقیق :کتابها و مقاالت فراوانی در مورد بدر شاکر سیاب نگاشته شده استت
و برخی از آنها در مورد مکان وفضا هستند" .فضاء المکان فی خطاب الستیاب؛ مقاربت ستیمائی فتی
قصیدة العودة لجیکور"( )2100نگاشتهی خانم عزت مال ابراهیمی و آقتای حستین الیاستی استت کته
رهیافتی نشانه شناسانه به امر مکان در شعر "العودة لجیکور بدر شتاکر الستیاب" دارنتد .ختانم دکتتر
سوسن رجب حسن در مجلهی کلی اآلداب جامع بورسعید مقاله ای طوالنی و عتالی ،تحتت عنتوان:
المکان و تشکیالته فی شعر بدر شاکرالسیاب دراس نقدیت تطبیقیت ( )2102دارد کته مستائل زمتان و
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مکان و ارتباطشان با هم و رمز به عنوان یکی از ابعاد شعری و پدیدهی اغتراب را در شتعر ستیاب بته
خوبی بررسی کرده است" .موتیش نهر در شعر سیاب" نوشتهی صالح الدین عبدی و نسرین عباستی
در مجلهی نقد أدب معاصر عربی ( )0090به چاپ رسیده است" .سیمیائی الزمکان فی شعر بدر شتاکر
السیاب" نوشتهی راضی بوعذار و محمد شایکانی مهتر در مجلتهی دراستات اددب العربتی المعاصتر
( )0091نگاشته شده است که به مسائل زمان و مکان به شکل عمومی پرداختتهانتد .مقالتهای تحتت
عنوان "المدین الحلم فی شعر بدر شاکر السیاب" از دکتر جاستم حستین و ستلطان الخالتدی()2101
است که شهر را در چندین قصیدهی سیاب به خوبی بررسی کردهاند .این مقتاالتی کته گفتته آمتد تتا
حدی زیاد به امر مکان در شعر سیاب پرداختهاند و لی آن چه که تحقی حاضتر را از ستایر تحقیقتات
پیشین ،متمایز میکند ،برداشت فلسفی و نگاه فلسفی آن به خانه به مثابهی وجتودی استت کته ستایر
پدیدههای بشری ،ابتنای خود را بر آن میسازند .دیگر اینکه این مقاله به شکل ویتژهاز بتین مکانهتا
فقط به بحث خانه پرداخته است و نگاهی جامع نگر به دال خانه در شعر بدر شاکر سیاب انداخته است.
 .2بخش نظری -تحلیلی
 .1-2تبیین مفهومی مکان
مکان تصوری ضروری و ماتقدو هست یعنی تصوری است که از خود ذهن و به نحتو مستتقل از
تجربه ظهور پیدا میکند .این مطلب بدین معناست که مکان نه فقتط چیتزی موجتود در میتان ستایر
موجودات نیست ،بلکه همچنین مبتنی بر هیچ امر موجودی نیز نیست .مکان در بنیتاد هتر آنچته کته
موجود است قرار دارد و بدان تعین میبخشد .خانه هم همین طور استت .اینجتا خانته ،همتان مکتانی
است که بنیان وجودی سایر پدیدارهای بشری قرار میگیرد .مکانی کته انستان در آن میزیتد ،مکتان
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و معیشتی و آموزشی اوست؛ یعنتی انستان ،ایتن داده هتا را
چون وجودی بر خود منکشش مییابد و گاهی دادههای واقعیت محسوس را تغییری میبخشد وآنها را
تنظیم میکند .این امر نه فقط از خالل کارکرد مادی برای رفع نیازهای معیشتی و کتارکرد روانتیاش
برای آرامش بخشیدن به روان انستان صتورت متیگیترد ،بلکته از ختالل دادن داللتهتای نتوین و
ارزشهای جدید به این دادههتای محستوس ،صتورت متیگیترد و عناصتر ایتن واقعیتت محستوس،
ویژگیهای مادی و داللتهای حستی و همچنتین ارزشهتایش را مالتک نمتیشتود؛ مگتر ازختالل
واردکردن این واقعیت محسوس در سیستم زبانی و زبان همان ما بته ازای نامحستوس بترای جهتان
محسوسات است .واقعیتهای وجودی که بعدها تدریجا بر آدمی منکشش متیشتود ،ختود را در قالتب
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واژگان و مفرداتی می نمایاند که خبر از وجود داشتن هسته ای نتامرئی از وجتودی مکتانی در ستاحت
حیات و هستی انسانی میدهد.
«اشیاء ،به خود ناو میپذیرندو در وقت این ناو گذاری حامل داللتی مثبت یا منفی از خالل بافتار
پذیرش درمنظومههاو سیستمهای فرهنگی است و زمانی که مکان ،در این سیستمها وارد میشود ،هر
یک از این اصطالحات ویژهی مکان ،داللت خاصی را مطاب با گفتمانی که وارد آن میشودو مطتاب
با گرایشهای هنری نزد هر شاعر و معطوف به طبیعت تجربهاش کسب میکند؛ زیرا که زبان در این
زمینهی هنری ،در دستان خال ماهر ،یعنی هنرمند ابزار و سرشتتی ستر بته راه استت ،آن چنتان کته
میخواهد آن را شکل میدهد و داللتهایی را که بخواهد به آن میدهد وآن را در بافتهایی میریزد
که با مزاجش سازگار یا با ناخودآگاهش متناسب افتد .بنابراین در حقیقت زبان ،مکانیسم بنیانی اولیته-
ای برای سیستم الگومند آغازینه ،جهت دگردیسی جهان به بافتهاو داللتهای متفاوت به شمار می-
آید (عقاق.» .)200-202 :2110 ،
مکان و زمان نه موجوداتی در میان سایر موجودات هستند و نه مفاهیمی که به واسطهی فاهمته
از اشیاءو موجودات و اوصاف و عوارض آنها انتزاع شده باشند ،بلکه آنها شهودهای محضی هستند کته
اساسا هر گونه مواجهه با موجودات و متعلَّقات شناسایی را ممکن میسازند .خانه همان مکان است که
میستر متیستازد.
شهود محض میشود و امکان مواجهه با هر پدیدار دیگریو ازجمله جهان شعری را ّ
یکی از دالهای با داللت متکثر و بسامد فراوان در شعر شاعران دال بیت /دار ،میباشد .پر پیداست کته
خانه ،هستی متمایزی برای بررسیهای پدیدار شناختی ارزشهای انس والفت وصتمیمیتی استت کته
مکان از درون خود نهفته دارد به شرطی که آن را بسان یک وجود متمایز بتا تمتامی پیچیتدگیهایش
بررسی کنیم .این که تالش کنیم تمامی ارزشهای ویژهاش را با ارزشهای یک وجود وحدت یافتهی
بنیادین ومتمایز مشاهده کنیم .خانه با تصاویر پراکنده اش ،ما را به سوی خود متیکشتاندو در همتان
زمان مجموع تکامل یافتهای از تصاویر را به ما میدهد .ارزش ها ،نوعی از کشش به ستوی تصتاویر
را در خانه ایجاد میکنند .اگر درخاطراتمان در تمامی خانههایی که در آنها سکونت کتردهایتم وخانته-
هایی که آرزو داشتیم ساکنشان باشیم ،گذرکنیم ،آیا میتوانیم جوهری اصلی و واقعی وتعریش شتده را
استخراج کنیم که ارزشهای شیوع نایافته برای تمامی تصاویر متعل به انس والفت صمیمی را توجیه
کند؟ در تجربهی شعری بدرشاکر سیاب ،گذشته همان خانه و وطنی است که بستان ریشتهای اکنتون
بدان متکی می شود و مرگ گذشته به مفهوو مرگ اکنون است و بریدن از خانته و وطتن بته مفهتوو
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مرگ درونی است و سیاب اگر گذشته و رویای خانهاش از وی بریده شود مردهای بیش نیستت(محمد
حسن .)210 :2100 ،تمایل به خانه و تعل ودلبستگی به آن ،در افتواه عامته و در زبتان شتعری و در
نوشتار روایی واقعیتی روان شناختی و جامعه شناختی است کته اصتالت بنیتادین درونتی و فلستفی در
پشت آن قرار گرفته است .مبرهن است که این تعل بته خانته نمایتانگر پدیتدهای ختاص در آگتاهی
انسانی است که از نگاهی آئینی نیز مرتبط به فطرت آدمی میشود .ذات واقعی انسان ،ایتن بختش از
وجود خودش را که ارتباط ناخودآگاهانهی آدمی با خانه باشد را مداو تحق متیبخشتد و ایتن ارتبتاط
استمراری وجودی تا گاه مرگ دارد .بی شک شاعران هتم کته در ایتن بختش از وجتود بتا ستایرین
مشترکند و عنصر احساس و عاطفه در آنها قویتر تبلور پیدا میکند ،چنان در مورد خانه و منزل و وطن
می سرایند که انگار رسالتی دیرینه است که از سوی ناخودآگاه جمعی جامعه بدانان سپرده شده است تا
این رسالت اجتماعی را به سر منزل مقصود برسانند و گویا همتهی جامعته در ایتن خصتوص وحتدت
اندیشه دارند و یک رویه را دنبال میکنند و گذشته و منزل گذشته را چنان میسرایند که انگتار آوازی
جمعی در بین عواو الناس است و این آواز در ذهن جامعه زندهای نامیراست.
 .2-2منزل ،گذشته و اکنون و دالیل رجعت بیشتر انسانهابه گذشته:
اینکه شاعر یا نویستنده در متورد خانتهی پتدری و منتزل متادری و گذشتتهی خودشتان بیشتتر
میسرایند و اغلب انسانها تمایل بر این دارند که بیشتر در مورد گدشته صحبت بکنند ،یکی از دالیلش
یادآوری ایاو رفته و حسرت انسان بر تباهی این گذشته و اینکه دیگر انسان بتا گذشتته مواجته نمتی
گرددو گذشته مسئولیتی برای وی خل نمی کند و مسئولیتش در برابر گذشته تعیین و مشخص نمتی
شود ،بنابراین گذشته پایان یافته و با پایان آن ،ترس از مواجهه با آن نیز پایتان یافتته استت .تحمتل
مسئولیت در اکنون و پایش آینده ،ترس را بنیان ارتباط و پیوند بین این دو بعد از زمان قرار داده است
به ویژه در جامعههایی که ثبات سیاسی چندانی نداشته باشند؛ جوامعی که به جای قتانون ،قتدرت بتر
آنها حکم میراند .از این جاست که امنیت مربوط به گذشته است و ناامنی و بی ثباتی مرتبط با اکنون
و آینده است و چنان که مشهور است مصیبتی که اتفتاق افتتاده و اکنتون بتا آن دستت و پنجته نترو
میشود ،خیلی سبک تر و ساده تر از توقع رخداد آن در آینده است .احساس بتر طنتاب انتظتار معلت
است و با قبضهی زمانی محکمی محاصره گشته است که مداو ترس از آینده را بر میسازدو برگشتت
مداو به گذشته را بر او تحمیل میکند .در این برگشت به گذشته آن مکانی که جای امتن و آستایش
است و امنیتی فراگیر را بر وی میپوشاند خانه و منزل پدری و مادری است.
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یا سلّم الدو و ادمان :من المیاه إلی السماء
غیالن یصعد فیه نحوی من تراب أبی و جدی
و یداه تلتمسان ثَمَّ یدی و تحتضنان خدی
فأری إبتدائی فی إنتهائی
"بابا . . . .بابا" . . . .
جیکور من شفتیک تولد من دمائک من دمائی
فتحیل أعمدة المدین
أشجار توت فی الربیع
و من شوارعها الحزین
تنفجر ادنهار إسمع من شوارعها الحزین
ورق البراعم و هو یکبر أو یمص ندی الصباح
و النسش فی الشجرات یهمس و السنابل فی الریاح
تعد الرحی بطعامهن کأن أوردة السماء
تتنفس الدو فی عروقی والکوکب فی دمائی
یا ظلی الممتد حین أموت ،یا میالد عمری من جدید(سیاب.)021 : 0900-0900 ،

در تجربهی شعری بدر شاکر سیاب ،وابستگی به خانهی پدری و گذشتته و تمایتل عمیت بتدان
جهانها فاصلهو امتداد عمیقتری را به خاطر اکنون بسیار ویرانش و آینتدهای کته بیمتاری ،کفتن آن را
میبافد به خود میگیرد و بازگشت مداو به گذشته را بر او تحمیل میکند(سعید .)010 :0912 ،مشتهور
است که زندگی سیاب ویژگیهای خاص خود را در مصتیبتهای فاجعته بتارش دارد ،یتیمتی و فقترش،
احساس حاد او را به عدو شایستگیو الی بودنش ریشهدارتر کردهاند .دو عامتل در تثبیتت نشتانگان
هویتیاش ،سهم به سزایی داشتهاند و ابعادو خطوط عمیقی را بدان افزوده و بر او تحمیل کردهاند کته
به درون خودش فرو بلغزد؛ اولین عامل :شکست سیاسی او بود که سبب غربت و فقر و تنگدستی او و
منجر به این شد که عزلتی تلخ در پیش گیرد .عامل دوو :بیماری او بود که در آغاز ساده نمایتان شتد
اما بعدها مسیری تراژدیک بر خود گرفت و سبب شد که سیاب همهی ابعاد مصیبتش را یادآوری کنتد
ابعادی که فقر و غربت و انزوا را در جالیی بسیار روشن مینمایاند(بالطه.)00 :0900 :
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 .3بخش تبیین عملی و کارکردی
 .1-3خانه در زبان شعری سیاب:
«دانش جغرافیا وانسانشناسی توصیفی ،مشخصات متفاوتی از انواع خانه را به ما میدهند .اما بته
نسبت پدیدارشناس ،به کنکاش از هست بنیادین و جوهری و قطعی و مستقیم ،روی خواهتد آورد کته
نوعی از آسایش وآرامش خاطر را فراهم میکند .اولین اصل مهم برای پدیدارشتناس ،بته نستبت هتر
خانهای آن است که هسته و صدف اصلی را بیابد .پدیدارشناس  ،این سایههتای دقیت را بایستتی بته
عنوان برنامهریزی اولیه ،برای پدیدهای روانی به شمار آورد؛ زیرااین سایههای دقی  ،زیتوری ستطحی
نیست .بنابراین بر ما واجب است که کیفیتی را که در آن به عنوان خانه ساکن هستیم ،تفستیر کنتیم.
مکان ما دارای اهمیت بسیار حیاتی است واین امر متناسب بادیالکتیک زندگی میباشد ،این تفسیر بته
متن ابزاری که هر روز ریشهمان را به وسیلهی آن در گوشهای از این دنیا عمیت تتر متیکنتیم ،نفتوذ
میکند .خانه همان ستون اصلی ما در جهان و همان هستی اولی ماست ،هستی حقیقی در معنی واقع
کلمه .و آن گاه که صمیمانه بنگریم ،مصیبت بارترین خانته ،بتاز هتم زیبتا نمایتان خواهدشد(باشتالر،
 « .)02-01 : 2112خان بچگی ،جهان اولی انسان است ،در آن فردیتو ذات شخصتی آدمتی تجلتی
مییابد ،از خان بچگی است که احساساش ،در وجدان عم واصالت میگیرد .پس خانه ،وطن انس و
وابستگیای است که حالت ارتباط زهدانی با رحم زمین – مادر را مینمایاند و مرتبط با آرامش بچگی
واشتیاقهای کودکی است واین احساس زمانی شدیدتر میشود که در معرض فقدان یا تباهی قرارگیرد،
یااینکه آن گاه که از دست رفت در موردش بنویسیم(عثمان .»)00:0911 ،خانه ،محتل امانتت نهتادن
ارزش ها ورویکردهاست واز خالل خانه ،شخصیت انسان به لحاظ جسمی ،روحتی و اندیشتگی شتکل
میگیردو از اینها میگذردو کارکرداجتماعی را در هستیاش بدو میبخشد .به لحاظ روانتی ،نمایتانگر
تأثیر متقابل میان مکانو ساکنانش و میزان انعکاس این تأثیر وتأثرات در آیندهاش هست و به لحتاظ
ظاهری این کارکردها به کارکردی تجسم یافته عبورو گذر متیکنتد « .خانته ،مکتان انتس وحمایتت
وآرامش است .از خانه است که تجربهی اولیه سرچشمه میگیرد که بر حستب تحقیقتات روانشناستی،
تکیهگاه بنیادینی است که تجارب بعدی بر اساس آن بنا میشوند و انسان نمیتواند به شکل درونی از
آن جدا شود ،علیرغم این که آگاهانه میداند بعدها از آن به شکل فیزیکی جدا میشتود(احمد یتونس،
 .»)02:0992اتحادی تاو و تماو بین ذات شاکر سیاب و منزلش و روستای محل تولتدش (جیکتور) در
قصایدی این گونه نمایانده میشود:
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لوالک یا جنتی الخضراء یا داری
لوالک یا وطنی
لم تل أوتاری ریحا فتنقل آهاتی و اشعاری (سیاب)019 :0900-0900 ،
و کانت دروبی خیوط اشتیاق
و وجد و حب
إلی منزل فی العراق
تضیء نوافذه لیل قلبی (همان)200 :
و لوال الداء ما فارقت داری یا سنا داری
و احلی ما لقیت علی خریش العمر من ثمر (همان)211 :
أعدنی یا إله الشرق والصحراء و النخل
إلی أیاو الحلوه
إلی داری إلی غیالن ألثمه إلی أهلی (همان)221 :

تخیل شاعر در این اشعار تا اوج ارتقاء پیدا میکند و منزل مادری و روستایش را تتا چنتان عمت
هستیای میبرد که او را به مطل نزدیک میکند؛ بنابراین او خلود و جاودانه بودنش را در این اشتعار
میجوید و ترسی از آن ندارد که این جاودانه ماندن در هستی شعری باشد که وجودش را بدان وابسته
نموده چه در این جا دیالکتیکی بین هستی خودش و هستی شعریاش هست که در غیاب هتر کتداو،
آن دیگری تحق نمی یافت و سیاب ،خلود خودش را در شعرش مییابد .خانهی شاعر ،گفتمان اصلی
و تکیه کالو او در این قصاید استو آن گاه که مشتاقانه روی به سوی عراق میکند ،تیتر ایتن شتوق
وافر جز به سوی منزلش روی نمی کند ،منزلی که به قول خودش پنجرههایش ،شب دیجتور دلتش را
روشنایی میبخشد .او روی به سوس خانهاش دارد که در آن دست یاریگری را مییابد که در هر حتالی او
را کمک مینمود ،و االن او مریض است و محتاج رعایت و آن دستت یتاریگری کته بتی منتت کمکتش
میکرد .او در شعر و در رؤیایش ،خانهاش را میجوید که در آن آرامشی یابد ،آرامشی که در جتوارش پنتاه
گیردو بچهای که با زبان کودکانهاش او را شاد کندو همسری که به او مهربانی کندو اندوه جسم ضتعیفش
را بزداید .در ایاو بیماریاش چنان میشود که وطن را به منزل فرو میکاهد و در وطن جز منزلش را نمتی
بیند و قصائدش خاطرات صمیمانهی خانوادگی را مداو تداعی متیبخشتند .ختاطرات و بتازگفتن ختاطرات
خانوادگیاش ،چنان در ذهن و روانش هویداست که حقیقتا در لحظهاش نمود مییابتد و ختود را در عتراق
میبیند و غیر خانهاش ،چیزی را نمی یابد که داللت وطن را برایش مجسم نماید و میسراید:
نباح الکالب المبعثر فی وشوشات النخیل
ینبه فی قلبی الذکریات العتاق
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002
و یربط دقات قلبی بأرض العراق

دسمع (بابا)فیطفأ حبی ،و تبرد نار الغلیل
و أعدو علی الدرب سدت خطای علیه
نوافذ بیتی تجمد فیه الضیاء
تغربت عنه و عدت إلیه (همان.)201 :

همسرش همیشه قرین و همدو خانه هست و او برای این خانه مهربانی نثار میکندو قبل از هتر
کسی به همسرش محبت و انس میورزد و رخسار همسرش در اشعارش تعدد مییابد .او زنی صتبور و
منتظر است و تجسم عشقی افالطونی است .خیال شاعر سخت نیازمند مهربانیهای اوست:
و زوجتی ال تطفیء السراج :قد یعود
فی ظلم اللیل من السفر
و تشعل النیران فی موقدنا برد هو المساء
و هو یهوی الدفء و السمر (همان.)010 :

تمامی مکانهایی که خانواده در آن ساکن هستند ،حقیقتاً جوهر اندیشهی بیت را بتا ختود دارنتد.
خیال در این رهیافت تأثیرگذاری میکند .هر کجا انسان به مکانی متیرستد ،انتدکی از ویژگتیهتای
پناهگاه را با خود دارد .خواهیم دید تخیل ،دیوارهایی از سایههای دقی میسازد و خودش را با تتوهم
حمایت راحت میکند؛ یا بر عکس ،آن را میبینیم که پشت دیوارهای بلند میلرزد و از بهره و فایدهی
قویترین قلعههای محکم شک میکند .برابر با دیالکتیک بی نهایت ،ساکن خانه ،به منزلش مرزهایی
را اضافه میکند .او تجربهی خانه را با تمامی واقعیت ها و حقیقت ها ،در خالل افکارو رؤیاها میزیتد.
گذشتهی شاعر کامال ًمیآید تا در خانهی جدید ساکن شود .ضرب المثلی قدیمی میگویتد :متا النته-
هایمان را با خودمان میآوریمواین ضربالمثل در بر دارنتدهی احتمتاالت محتتوایی متعتددی استت.
حقیقتاً رؤیاهای بیداری تا حدی عمی میشوند که منطقهای از تاریخ دور ،در برابر رؤیا ،روبروی خانته
گشوده میشود؛ منطقهای که به قدیمیترین خاطرههای انسانی گذر میکند .بایستی گفتته شتود کته
خانه یکی از مهمترین عواملی است که افکار وخاطرهها ورؤیاهای انستانی را بته هتم در متیآمیتزد و
بنیان این اختالط واساس اش ،همان رؤیاهای بیداری است وگذشته واکنون وآینده ،تکاپو ودینامیستم
متفاوتی را به خانه میدهد .این زمانهای متفاوت چه بسیار با هم تداخل و اختالف مییابند و بعضتی
اوقات هم دیگر را نیرو میبخشند .در زندگی بشر ،خانه ،عوامل ناگهانی را کنار میزند و استمرار وتداوو
را ایجاد میکند .بنابراین بدون خانه ،انسان ،هستندهای پاره پاره میشود .خانهاست که انستان را در میتان
تندبادهای آسمان و وحشتهای زمین حفظ خواهد کرد .خانه ،جسمو روح استو جهان اولی انسان استت،
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قبل از این که حتی انسان به دنیا بیاید؛ آن چنان که بعضی از فالسفهی متافیزیکی ادعا میکنند مکتانش
را درگهوارهی خانه مییابد .زمانی که خوابو رؤیای خانهای را میبینیم که در آن تولد یافتهایم و در حالی
که ما در عم سستی کوتاه زمانی هستیم ،در آن گرمی واقعی فترو متیرویتم در آن متاده بترای بهشتت
مادیمان ،این همان فضایی است که انسان دلگترو در دروناش متیزیتد .خانته ،آثتارش مادرانته استت و
رؤیاهای بیداری ما را به سوی آن مادر میکشاند .این چنین است که سیاب در قصاید دیگرش ،خانهاش را
در لباس فرزندش غیالن ،تجسم میبخشد و به پسرش ،بختش بیشتتری از ختاطرات خانته را اختصتاص
میدهد و با تکرار اسم فرزندش ،داللت خانه و منزل را صمیمیتی صد چندان میبخشد ،امری که وجودش
منکشش است و بر شاعر این وجودو هستی کشش شدهاست .شاعر هستتی را یکتی متیبینتدو متاه را کته
تجسم هستی بخشی نور است در لمسی وجودی کافی میپندارد؛ چرا که بر ایتن بتاور استت همتین متاه
رخسار پسرش غیالن را دیده ،لمساش کردهو میسراید:
و تنطفی مدفأتی فأضرو اللهیب
و أذکر العراق :لیت القمر الحبیب
من أف العراق یرتمی علیَّ آه یا قمر
أما لثمت وجه غیالن ،أنا الغریب
یکفیه ،لو لثمت غیالن ،أن أنتشر
منک ضیاء عبر شباک ادب الکئیب
و مس منه الثغر و الشعر:
أحس منه أن غیالن (شذی و طیب
من کفه اللین إنتشر)
عابث شعری ،صاح" :آه جاء
أبی و عاد من مدین الحجر !(همان)012 :

این منزلی که سیاب در خیال بدان پناه برده ،منزلی که غیالن پسرش را در بغل متاه متینشتاند،
همان پناهگاهی است که او پیشتر قبل از آوارگی و بیماری هم بدان پناه میبرد و پناهگتاه همیشتگی
او بعد از کار و رنج و مشقت بود و اینک در تخیل ،پناهگاهش میشود تا ارتباط او با هستی واقعیاش
که در خانهاش تجلی پیدا میکند ،نگسلد .خانه مرکز هستی واقعی و هستتی تخیلتی او ومنبتع انتدک
آرامش و امنیت درونی اوست.
« بنابراین صدای شاعر ،به ایجاد نوعی عش واحساس عاطفی بین زمانو مکانی پناه میبرد که
این جا در آشکارسازی رهیافتی سهیم هستند که در زمانیکردن مکان ،عمل میکند؛ یعنتی مکتان را
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سرشار از انرژی زمانی (قدیمی)کرده ،و از انبوهی سیالیت وحرکت مکتانی ،درختالل ایجتاد دگرگتونی
زمانی که از درونش سرچشمه میگیرد ،فرو میکاهد(صابرعبید» .)201-229 :2111 ،
 .2-3بازتاب خانه به وقت کودکی در خاطرات شعری شاعر:
مفهوو کودکی و مفهوو خانه ،انگار همزاد و همراهی دائمی هستند که جداییشان مستحیل مینمایتد.
به محض تکلم هر یک از این دو واژه ،آن دیگری در ذهن مجسم میشتود .شتاعر هتم گتاهی اوقتات از
خانهو وطناش جز بچگیاش را نمی بیندو وطن و منزل ،تصویر و هستتی شتعری خودشتان را از تصتاویر
مرحلهی کودکی میگیرند .جیکور روستای شاعر در این تحقی چنان ظاهر خواهتد شتد کته عمیت ترین
تصویر بچگی شاعر است و دال بر روستا یا وطن نیست؛ بلکه نشانی از خانهی بچگی است کته ستیاب در
آن پناهگاهی را برای هستی خودش مییابد .به دلیل پیوسته بودن جیکتور بته ذات و هستتی شتاعر کته
ابتنای وجودی شاعر بر آن است و چنانکه در مقدمهی تحقی گفته شد ،مکان وجودی است که وجتود آن
بر هیچ چیز دیگری وابسته نیست؛ داللتش را از واقعیت شخصی شاعر میگیرد و سمبولی درونی میشتود
کهابعادش را از همان ذاتو هستیای میگیرد که در اصل هستی خود شتاعر بتدان وابستته بتود .بنتابراین
مرکز وجود و منبع رؤیاهای شاعر میشود .جیکور به مفهوو عمی ترین تصاویر کودکی است که همزمتان
داللت بر وجود شاعر و وطن او دارد و نشانه ها و آثار خاطرات را با عتالم کتودکی همتراه متیکنتد :عتالم
حرکت و پاکی و محبت که در قصیدهی (أفیاء جیکور) تجسم مییابد:
نافورة من ظالل من أزاهیر
ومن عصافیر
جیکور یا جیکور یا حقال من النور
یا جدوال من فراشات نطاردها
فی اللیل فی عالم ادحالو و القمر
ینشرن أجنح أندی من المطر
ظل من النخل ،أفیاء من الشجر
أندی من السحر
فی شاطیء ناو فیه الماءو السحب
ظل کأهداب طفل هدّه اللعب
نافورة ماءوها ضوء من القمر (همان)010-012 :

و مادامی که جیکور نقشهی سرزمین کودکی است که شاعر ترسیمش کردهو هیچ گونه جزئیتات
طبیعتش را که نور بر آن تابیده ،مهمل نگذاشته ،الزو است در مورد این تتابلوی نقاشتی کته او را بته
سمت پرسشهایی گاه سرد میکشاند ،تأمل کنیم آن گاه که بدان چون ماحصل آگاهی شاعر نگریسته
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شود؛ اما اگر چنان بنگریم که ماحصل ذوب شدن خودآگاه در ناخودآگاه در عنصر خیال است که بچگی
آن رامحاصره کرده است ،آن را شدیدا گرو و برافروخته میبینیم:
هل إن جیکور کانت قبل جیکور
فی خاطراهلل فی نبع من النور( همان.)011 :

بنابراین آن گاه که اندوه به وی حمله میکند یا در زیر بار سنگین زندگی کمترش ختم متیشتود،
چارهای ندارد جز اینکه آرزوی بازگشت به وطن کودکی و زمان کودکی بکند:
یالیتنی مازلت فی لعبی
فی ریش جیکور الذی ال یمیل
عنه الربیع ادبیض ادخضر
السهل یندی والربی تزهر (همان.)212 :
فی داخلنا فقط تعیش الطبیع
نحن ثوب عرسها و نحن کفنها (همان.)201 :

مکان دراین جا برای شاعر ،تمامی چیزهایی است که زمان از سرعت بته ختاطره در آوردن آنهتا
عاجزو ناتوان گردیده است .خاطره ،آن ابزار عجیب ،استمرار و تداوو واقعی را ثبت نمتیکنتد .حقیقتتا ً
شاعر و ما ،هر دو از همزیستی مداومی که در هم شکستته شتده ،نتاتوانیم .شتاعر فقتط متیتوانتد در
سطحی مجرد و انتزاعی وخالی از انبوهی و تراکم بدان بیندیشد .اما در هر صورت متیتتوان بته طتور
خالصه گفت :تمامی مکانهای لحظات شاد و غمگین حیاتمان و اماکنی کته در آن هتا از تنهاییمتان
لذت بردهایم یا رنج کشیدهایم ،راسخ و استوار در درونمان میماند ،هر چند تا حتدی در تتداوو و مترور
زمان مبهم میشود؛ چرا که آدمی مشتاق به ماندن آن است و نیک آگاه است که آینده ،آن مکانها را
به او باز نخواهد گرداند .بازگشت سیاب به گذشته و جیکور و متوسل شدنش به خاطرات بچگی بعد از
این که انواعی از زندگی پر تپش و نماد سعادت و خوشی را بر آن متیریتزد ،صترفا فتراری رمانتیتک
نیست ،بلکه نوعی از چن

زدن به خود زندگی است و عالوه براین برای سیاب این بازگشت به خانته

و ایاو کودکی ،بخشی از ابزار او در کشمکش با بیماری است که او را شل و فلج و ناتوان کرده بتود و
در اکنونش جز تنهایی و وحشت و رنج را نمی بیند .بنابراین از گذشتهاش جهانی را پر از زیبایی و بهار
خل میکند که او را به تسلیم تدریجی به سمت مرگ میکشاند مرگی که بدون شک خود ،بخشتی از
هستی است که در آن وجود به سمت ابهامی میرود که تعریش عدو را برای بشریت واجب میکند.
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 .4نتایج
مکان تصوری ضروری و ماتقدو هست یعنی تصوری است که از خود ذهن و به نحتو مستتقل از
تجربه ظهور پیدا میکند .این مطلب بدین معناست که مکان نه فقتط چیتزی موجتود در میتان ستایر
موجودات نیست ،بلکه همچنین مبتنی بر هیچ امر موجودی نیز نیست .مکان در بنیتاد هتر آنچته کته
موجود است قرار دارد و بدان تعین میبخشد .خانه هم همین طور استت .اینجتا خانته ،همتان مکتانی
است که بنیان وجودی سایر پدیدارهای بشری قرار میگیرد .خاک خانه و وطن همتان وجتود انستانی
شاعر است و انفکاک از آن مستحیل است و هر آن چه از فیزیک و فرو انتداو و اقتصتاد و معیشتت و
فرهن

هست ،به نوعی از خانه و وطن و خاک آنها در انسان وجود یافتته و هستتی بته ختود گرفتته

است .بین خانه و شاعر ،دیالکتیکی ایجاد میشود .خانه به شاعر وجود و هویتی خاص متیبخشتد و از
دیگر سوی خانه هویتش را از صدق احساسات و عم رنجهتا و شتدت غریتب شتدگی او متیگیترد.
بنابراین به سوژهی شعری و یکی از اصلیترین شخصیتهای شعری اش بدل میشود .خانه ظهتوری
فلسفی و در عین حال شاعرانه و نوآورانه دارد و داللتهایش را از مبنا بودگی وجود مکانی خود خانه و
همچنین از عم درون و وجدان و روان شاعر میگیرد .گاهی شاعر ،بخشندهی این هویتها به خانته
است و گاهی بر عکس .نشانههایی خانه گاهی به سمت واقعیت متیگراینتد و ذات شتاعر بتدان در
میآمیزد و عینیت و ذهنیت و خودآگاه و ناخودآگاه شاعر با هم در میآمیزند .تخیل شاعر در این اشعار
تا اوج ارتقاء پیدا میکند و منزل مادری و روستایش را تا چنان عم هستی ای متیبترد کته او را بته
مطل نزدیک میکند؛ بنابراین او خلود و جاودانه بودنش را در این اشعار میجوید و ترسی از آن نتدارد
که این جاودانه ماندن در هستی شعری باشد .در تجربهی شعری بدر شاکر سیاب وابستگی به خانتهی
پدری و گذشته و تمایل عمی بدان جهانها ،فاصتله و امتتداد عمیقتتری را بته ختاطر اکنتون بستیار
ویرانش و آینده ای که بیماری ،کفن آن را میبافد به خود میگیرد و بازگشت مداو به گذشته را بتر او
تحمیل میکند .خانه ،هستی متمایزی بترای بررستیهای پدیتدار شتناختی ارزشهتای انتس والفتت
وصمیمیتی است که مکان از درون خود نهفته دارد به شرطی که آن را بستان یتک وجتود متمتایز بتا
تمامی پیچیدگیهایش بررسی کنیم .این که تالش کنیم تمامی ارزشهای ویژهاش را بتا ارزشهتای
یک وجود وحدت یافتهی بنیادین و متمایز مشاهده کنیم .خانه با تصاویر پراکندهاش ،متا را بته ستوی
خود میکشاند و در همان زمان مجموع تکامل یافتهای از تصاویر را به ما میدهد.

بررسی و تحلیل مفهوو خانه در شعر بدر شاکر السیاب

020

کتابنامه:
احمد ،یونس سعود( ،)0992المکان فی الشعر العراقی الحدیث ،العراق :کلی اآلداب ،جامع موصل.
باشالر ،غاستون ( ،)2112جمالیات المکان ،ترجمه غالب هلسا ،بیروت :مجد المؤسس الجامعی للدراستات
والنشر والتوزیع.
بالط  ،عیسی( ،)0922بدر شاکر السیاب :حیاته و شعره ،بیروت :دارالنهار للنشر
بوعذار ،راضی ،شایکانی مهر ،محمد( ،)0091سیمیائی الزمکان فی شعر بدر شاکر السیاب ،مجل دراستات
اددب العربی المعاصر ،المجلد  ،1ش 01
حسین ،جاسم ،الخالدی ،سلطان( ،)2101المدین الحلم فی شعر سیاب،
رجب حسن ،سوسن(" ،)2102المکان و تشکیالته فی شعر سیاب دراست نقدیت تطبیقیت " ،مجلته کلیت
اآلداب ،جامع بورسعید ،العدد السابع
السیاب ،بدر شاکر( ،)0900-0900دیوان بدر شاکر السیاب ،بیروت :دارالعودة ،مجلدان
سعید ،خالدة( ،)0912حرکی اإلبداع ،بیروت0912 :
عبدالکریمی ،بیژن( ،)0090هایدگر و استعال شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت ،تهران :انتشارات ققنوس.
عبدی ،صالح الدین ،عباسی ،نسرین( ،)0090موتیش نهر در شعر شاکر الستیاب ،مجلته نقتد ادب معاصتر
عربی ،دوره  ،1ش ،9
عبید ،محمدصابر ( ،)2111حرکی التعبیرالشعری ،عمان ،ادردن :دارمجدالوی للنشروالتوزیع.
عثمان ،إعتدال( ،)0911إضاءة النص ،بیروت :دارالحداث للطباع والنشر والتوزیع.
عقاق ،قادة( ،)2110دالل المدین فی الخطاب الشعری العربی المعاصر ،دراس فی إشکالی التلقی الجمتالی
للمکان ،دمش  :منشورات إتحادکتاب العرب.
محمد حسن ،لطیش( ،)2110الفضاء فی شعر السیاب ،سعودی  ،مدین  :دارلزمان للطباع والنشر والتوزیع
مال ابراهیمی ،عزت ،الیاسی ،حسین(" ،)0092فضاء المکان فی خطاب السیاب ،مقاربت ستیمائی لقصتیدة
العدة لجیکور" ،إضاءات نقدی  ،سال هفتم ،ش .22

0  شماره-0011  بهار-  سال اول- فصلنامه التنظیرات و النقد فی االدب العربی

022

Investigation and analysis of the concept of house in the poetry of
BadrShakir Al-Sayyab
Mohammad Yaaghobi
Abstract
The house is not dependent on human phenomena, but it is a condition for
the possibility of the emergence of other human phenomena. The nostalgia that
arises in exile or away from home and motherly place or in case of forced
outcast by an external force for the house, home and shelter, conveys the same
motherhood and foundation of the house for all human beings, in the absence of
which human beings Finds a sense of beardlessness. home explicitly places its
works in our existence in such a way that it is impossible to remove these works
from existence. The house is known through lived experience, and it is through
this experience that its existence is realized. Without it we remain disturbed and
strange, like we have no identity; because the promise is sometimes of
compassion, kindness and beauty of human existence. In the house, the
connection between human nature and place is created forever, and its
connection with human it likes the connection of the soul with the body, and it
has a constant presence and eternal existence within human beings. The method
of the article is analytical-explanatory. The scope of the article is poems by the
poet in which he composed the house. The house has a philosophical emergence
and at the same time poetic and innovative appearance and derives its
implications from the basis of the spatial existence of the house itself as well as
from the depth within the poet's conscience and psyche. In Badr Shaker's poetic
experience, the past is the house and homeland that it relies on as a root now,
and the death of the past means death now. At a distance from home, he finds
life settled in the house of death, and the greatest cover of this life is death, of
which the shell is inseparable and an integral part.
Keywords: house, place, BadrShakir al-Sayyab, childhood place

