شعر »تا انتها حضور«

اثر سهراب سپهري از ديدگاه نقد فرماليستي



حري
● ابوالفضل ّ

چکيده
اين مقاله يکي از اشعار سهراب را از ديدگاه نقد فرماليسـتي مـورد سـنجش قـرار مـيدهـد .در نقـد
فرماليستي ،شکل تجسم محتواي شعر است .اين شعر چهار بند نـا مسـاوي دارد و انديشـهمحـوري آن ـ
»وجود زندگي ديگر« ـ در شکل صوري شعر نيز بلورسته شده است .زمان شعر از شب شـروع شـده و تـا
اوايل صبح ادامه پيدا ميکند .افعال همگي از نوع حرکتي و جنبشي هستند .ضـرباهنگ شـعر بـا کـاهش
تعداد مصراعها تندتر ميشود .در نهايت ،شکل کلي شعر شبيه پيچک است که ريشه ،ساقة و نوک آن بـه
ترتيب بند اول ،دوم و سوم شعر را تشکيل ميدهند .وانگهي ،بند اول نيز شبيه يک حشره است .در شـعر
سپهري مرگ و زندگي که در ظاهر خالف آمد يکديگرند ،درهم آميختهاند.
کليد واژهها :نقد فرماليسيتي ،باطل نما ،انواع تصاوير ،آشناييزدايي ،برنهاد ،برابرنهاد ،همنهاد
آقاي دکتر پاينده )پاينده ،کيهان فرهنگي ،سال هفتم( در مقاله کاربردي و انديشهآفرين خود عصـاره
نقد فرماليستي را موجزوار اينگونه تشريح ميکند:
"در نقد فرماليستي مبنا »شکل« است .در واقع شکل ،ترجمان محتوا است .در نزد رمانتيکهايي کـه
کليتي است که اجزاي تشکيل دهندهاش از
فرماليستها در بعضي نظرياتشان وامدار آنها هستند ،اثر ادبي ّ
پيوندي انداموار برخوردار است .هر جزء اثر با اجزاي ديگري همـاهنگي دارد و تـأثير کلـي کـه در ذهـن
 زبان و ادب )مجله دانشکده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه عالمه طباطبايي( ،شماره  ،27بهار  ،1385ويژهنامه ادبيات
فارسي ،صص .75-61
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خواننده باقي ميماند هم ناشي از تک تک اجزا و هم ناشي از ارتباط اين اجزاست که در شکل اثـر تبلـور
مييابد .بنابراين اگر شکل از درون شعر نشأت ميگيرد ،پس الجرم براي نقد آن نيز بايد فقط خود شعر را
محک قرار داد و به منطق درونياش توسل جست .پس نخستين کار منتقد فرماليست اين است که تبيين
کند شاعر حرف خود را چگونه زده است .نه اينکه شاعر چه گفته است .و براي اينکه منتقـد بيابـد شـاعر
حرف خود را چگونه زده ،بايد به جوهر اثر به ديد عيني 1نگاه کند .بدينسان نقطه شـروع نقـد فرماليسـتي
شکل شعر است و چون بين اجزا و شکل و محتوا پيوندي انداموار 2برقرار است ،نهايتاً محتواي شعر از دل
شکل بيرون خواهد آمد .براي نيل به اين هدف ،منتقد سعي خود را روي بررسي واژه مبذول مـيدارد کـه
ملموسترين تبلور شکل است .سپس منتقد بايد پيوند واژهها در متن را بررسي کند تا به ساختار اثر برسد.
عالوه بر اينها منتقد فرماليست بايد به بررسي صنايع لفظي و معنوي و همچنين مناسب بودن )يا مناسـب
نبودن( جايگاه تک تک اين صنايع در پيوند با ديگر ويژگيهاي شکل بپردازد .در چنين تحليلي تمهيـدات
آوايي به کار رفته در متن از قبيل تالطم 3و تنافر 4در پيوند با موضوع اثر بررسي ميشـوند تـا نشـان داده
6
شود که با ترکيب اصوات و تکرار آنها مثالً با استفاده از تمهيـداتي چـون هـم صـامتي 5و هـم مصـوتي
چگونه موسيقي خاص کالم بوجود ميآيد ،موسيقياي که شکل آوايي اثر را تشکيل ميدهد«.
شعر »تا انتها حضور« سپهري در مجموعة »ما هيچ ما نگاه« آمده و در واقع آخرين شعر هشت کتاب
اوست.
امشب
در يک خواب عجيب
رو به سمت کلمات
باز خواهد شد.
باد چيزي خواهد گفت.
سيب خواهد افتاد،
روي اوصاف زمين خواهد غلتيد
تا حضور وطن غايب شب خواهد رفت.
سقف يک وهم فرو خواهد ريخت.
چشم
هوش محزون نباتي را خواهد ديد.
پيچکي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد.
راز ،سرخواهد رفت.
ريشه زهد زمان خواهد پوسيد.
سر راه ظلمات
لبه صحبت آب
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برق خواهد زد،
باطن آينه خواهد فهميد.
امشب
ساقه معني را
وزش دوست تکان خواهد داد،
بهت پرپر خواهد شد.
ته شب ،يک حشره
قسمت خرم تنهايي را
تجربه خواهد کرد.
داخل واژه صبح
صبح خواهد شد.
اين شعر چهار بند نامساوي دارد که سه بند اول آن با واژه »امشب« و تنها بند آخر است که بـا واژه
»صبح« آغاز شده است .بنابراين ،شعر از شب شروع ميشود و تا صبح ادامه مـييابـد .انديشـه محـوري
شعر ،وجود زندگي ديگر يعني »صبح« دردل و پس از اين زندگي دنيوي يعني »شب« است.
اگر مسير شب را به چهار بند نامساوي تقسيم کنيم ،هجده مصرع بند اول شعر به جاي سر شب ،بند
چهار مصرعي دوم به جاي نيمههاي شب ،بند سه مصرعي سوم به جاي بعد از نيمه شب تا دميدن صـبح
و بند دو مصرعي نهايي به جاي اوايل صبح قرار ميگيرد.
بند ابتدايي شعر به دو بخش مساوي  9مصرعي تقسيم شـده اسـت .بخـش اول بنـد اول بـا کلمـه
»امشب« شروع ميشود.
امشب
در يک خواب عجيب
روبه سمت کلمات
باز خواهد شد.
اولين نکته مهم که با خواندن اين مصراع به ذهن خطور ميکند ،مسـأله زمـان اسـت .شـاعر وقتـي
ميگويد"امشب" ،اين طور استنباط ميشود که زمان باز شدن در هنوز فرا نرسيده است ،و شاعر پـيش از
شروع امشب ،شعرش را روايت ميکند .به عبارت مهمتر ،او وقايع امشـب را از طريـق ترکيبـات سـاده و
مرکب فعلهاي زمان آينده پيشگويي ميکند.
سهراب در اين چند مصراع مقدماتي ،زمان ،مکان و فضاي شعرش را معرفي ميکند» :عجيب« .و با
ذکر عبارت »رو به سمت کلمات« روايت شعرش را شروع ميکند .از طرف ديگر اين خواب عجيـب يـک
"در" دارد ،يعني خواب به ساختماني تشبيه شده که در آن رو به سمت کلمات بـاز مـيشـود .حـال ايـن
کلمات چيستند پرسشي است که جوابش بعداً مشخص خواهد شد .به ظاهر باز شدن در ،نتيجه وزش بـاد
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است که »چيزي ميگويد« )وزش باد( .اين وزش سيب را مياندازد ،سيب روي اوصاف زمين مـيغلتـد و
تا حضور وطن شب ميرود و در نهايت سقف وهم را فرو ميريزد .پس ريزش سـقف و هـم نتيجـه يـک
سلسله فراشد علّي و معلولي و اين همان اساس طرح روايت شعر است .در مصـراع هشـتم از بخـش اول
سيب تا حضور وطن غايب شب به پيش ميرود .شاعر براي حضور و غياب شب از »باطلنما« )خالف آمد
عادت( 7استفاده کرده است .در اينجا ،شب وطني است که به دليل سياهي غايب است و ديده نمـيشـود.
يکي از ويژگيهاي افعال مورد استفاده در بخش اول سياليّت و حرکت موجود در آنهاست:
در باز ميشود،
باد سخن ميگويد،
سيب ميافتد،
ميغلتد،
ميرود
و سقف را فرو ميريزد.
درست مثل سياليّت ساختار خواب که در آن همه چيز حرکت دارد هيچ چيز ثابت نيست و همـه چيـز
در حال شدن است .از وجود يک پديده ،پديدة ديگري سر بر ميآورد و آيا ايـن پديـدههـا همـان کـالم
نيستند که تصوير سيال 8غالب بخش اول را ميسازند؟ به عبارت دقيقتـر ،در يـک طـرح ديـالکتيکي از
ترکيب دو پديده ،پديده سومي سر بر ميآورد ،بنابراين در اين بخش بـاز شـدن در )بـه سـبب وزش بـاد(
نهاد ،افتادن سيب ،برابر نهاد و ريزش سقف وهم» ،همنهاد« است.
چشم
هوش محزون نباتي خواهد ديد
با شروع بخش دوم بند اول شعر به اولين نقطه خود ميرسد .يعنـي مسـير شـعر بـه جهـت ديگـري
9
متوجه ميشود که اينجا همان چشم است .پس تصوير جنبشي )سيالي( بخـش اول بـه تصـوير ديـداري
تغيير مسير ميدهد و شاعر براي آن که اين تغيير نظرگيرتر شود و روي جنبه ديداري تاکيد بيشتري کند،
واژه »چشم« را به تنهايي و در يک مصراع ميآورد تا عالوه بر شکستن وزن و ريتم مصـراعهاي بـااليي
که چشم خوانندگان بدانها عادت کرده بود ،مکث الزم را هم براي توجه عميقتـر بـه وجـود آورد .يعنـي
خواننده بالفاصله بعد از آن که مصراع »سقف يک وهم فرو خواهد ريخت« را ميخواند ،به واژه چشـم و
فضاي خالي جلوي آن بر ميخورد که خود گواه ديگري بر جنبه ديداري واژه چشم نيز اسـت .در مصـراع
»پيچکي دور تماشاي خدا خواهد پيچيد« ،هم صامتي )نغمـه( حـروف پـيچ در »پيچـک« و »پيچيـد«،
تصوير ديداري و در عين حال ،حرکت نرم و پيچکوار گياه را در ذهـن تـداعي مـيکنـد .خـدا تماشـاي
شوندهاي شده که پيچکي دور آن پيچيده و در نتيجه توليد گرمـا و انـرژي کـرده اسـت .بنـابراين وقتـي
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پيچک به تماشاي خدا نايل ميآيد و حجابها برداشته ميشود ،گرما فزوني گرفته و راز سر ميرود .اينجا
شاعر از فعل مرکب »سر رفتن« آشناييزدايي 10کرده است.
در استفادههاي روزانه ،سررفتن به معناي بيش از حد پرشدن و در نهايت سرريز شدن مايعات است و
معموالً در استفاده بهنجار از زبان ،کلمه »راز« را که واژهاي تجريدي اسـت ،بـه کـار نمـيبـريم» .راز«
معموالً سرپوشيده است و افشا ميشود؛ اما شاعر اينجا با نسبت دادن فعل »سر رفتن« که ترکيبي عينـي
و ملموس است ،راز را برجسته و افشا کرده است .بنابراين شاعر با آوردن تصوير دمايي» 11سر رفـتن« از
يک سو که حاصـل تماشـاي خداسـت ،واژه تجريـدي »راز« را برجسـته 12و از سـوي دگـر از آن فعـل
آشناييزدايي کرده است .بنابراين ،وقتي راز جوشيد و سـر رفـت ،حاصـل ايـن جوشـيدن و توليـد گرمـا،
»ريشه زهد زمان را ميپوساند« .به عبارت بهتر ،مفهوم زمان خطي ،منطق خـود را از دسـت مـيدهـد و
مفهوم ديگري از آن به وجود ميآيد و فراموش نکنيم که اين مفهوم در خواب و رويا که از منطق جهـان
واقعي پيروي نميکنند ،به وقوع ميپيوندد .شاعر با همصامت کردن حـرف »ز« در زهـد و زمـان ،آوايـي
کشيده و ممتد ايجاد کرده و مفهوم طوالني بودن زمان و گستردگي ريشة آن را که در اثر تماشـاي خـدا
ميپوسد ،بهتر تصوير ميکند و دليل ذکر فعل »پوسيدن« هم به اين منظور است که زمان چون درختـي
که ريشه گسترده دارد در برابر تابش گرماي تماشاي خدا ميپوسد )اين گستردگي از طريـق هـمصـامتي
حرف »ز« بيان شده است( .در چهار مصرع پاياني نيمة دوم بند اول مجدداً تماشاي خدا باعـث مـيشـود
که سر راه ظلمات لبة صحبت آب برق بزند و سبب گردد باطن آينه بفهمد .سؤال اينجاست که باطن آينه
چگونه ميفهمد و  /يا لبة آب چگونه برق خواهد زد؟ همان طور که گفته آمد تماشاي خدا ايجـاد گرمـا و
روشني ميکند .اين روشني سبب ميشود تا لبة جلويي آب که در ظلمات رو به پيش دارد ،بدرخشد .يعني
از ترکيب برنهاد )لبه آب( با برابر نهاد )ظلمات( همنهاد )برق( ايجاد ميشود و در اثر اين برق بـاطن آينـه
ميفهمد .وانگهي ،مصراع آخر نيز نوعي هنجارگريزي معنايي است .به عبـارت روشـنتـر ،انتصـاب فعـل
فهميدن به آينه که بيجان است نميتواند مصداق داشته باشد مگر آن که آينه به جاي شاعر آمده باشد.
با کمي دقت در اين بخش شعر ،متوجه ظرايفي ميشويم .نکته ظريف اول در استفاده شاعر از افعـال
حرکتي و جنبشي است :ديدن ،پيچيدن ،رفتن و  ...و در نهايت فهميدن )فراشد ادراکي( .نکته دوم در اين
است که علت سياليت تمام افعال به خاطر تماشاي خداست که نتيجه پيچش پيچک است ،بدانگونه که
در بخش اول باد باعث وقوع افعال شده بود.
بنابراين آيا نميتوان اذعان کردن که کلمة »در« در بخش اول با کلمة »چشم« در بخش دوم قابل
مقايسه است؟ به ديگر سخن »چشم« نيز مانند »در« رو به سمت کلمات باز ميشود .پس شعر تا اينجـا
از يک کليت »در« شروع شد و ناگهان با يک پرش ناگهاني بـه چشـم محـدود آمـد .يعنـي خواننـده در
قسمت اول با عوامل طبيعي )باد (... ،روبرو ميشود و در قسمت دوم با عوامل انساني که چشم مشخصـه
بارز آن است و نکتة آخر اين بند در اين است که دو قسمت مساوي  9مصرعي بند اول با يکديگر ايجـاد
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تقارن 13کرده که واژه چشم در مرکز آن است و شکل اين بند را به حرکت نرم يک پيچک و  /يا دو بـال
يک حشره شبيه کرده است) .در بند چهارم به کلمه حشره اشاره شده است(.
بند سوم نيز با کلمه امشب آغاز ميگردد:
امشب
ساقه معني را
وزش دوست تکان خواهد داد
بهت پرپر خواهد شد.
حال اين بند را با قسمت ابتداي بند اول مقايسه کنيد:
امشب
در يک خواب عجيب
رو به سمت کلمات باز خواهد شد.
با کمي دقت ،در مييابيم که شاعر در بند سوم ،مانند قسمت اول بند اول ،از عوامـل طبيعـي )سـاقه
وزش و پرپر( استفاده و هر دو بخش را نيز با کلمة شب شروع کرده است .بنابراين ،ساختار دو بند مشـابه
هم است .هر چند در اينجا توجه از »در« به »ساقه« جلب شده است .پس آيا نميتوان بـه جـاي سـاقه
طبق قاعده جانشيني از »در« و به جاي »دوست« از »بـاد« و بـه جـاي »تکـان دادن« از »بـاز شـدن«
استفاده کرد؟ جواب مثبت است.
امشب
در )ساقه( معني را
وزش باد )دوست( باز خواهد کرد )تکان خواهد داد(
سقف )بهت( پرپر خواهد شد.
بنابراين از فرم و ساختار ميتوان به محتوا رسيد .طبق الگوي ارائه شده ،يعني ارتباط يـک در ميـاني
ساختار شعر ،قاعدتاً بند سوم هم بايد به قسمت دوم بند اوّل برگردد ،جداي از اينکه ادامه منطقي بند دوم
نيز ميتواند باشد:
ته شب ،يک حشره
قسمت خرم تنهايي را
تجربه خواهد کرد.
بنابراين وقتي در قسمت دوم بند اوّل ،باطن آينه بر اثر تماشاي خدا ميفهمـد و در بنـد دوم بهـت از
ساقة معني فرو ميريزد ،آيا اين حشره در اثر عرياني معني تنها نخواهد شد و قسمت خـرم تنهـايياش را
تجربه و صبح ديگري را شروع نخواهد کرد؟ در اينجاست که شاعر با نسبت دادن فعـل تجربـه کـردن و
عبارت "قسمت خرم تنهايي" که از مختصات انسان است به يک حشره ،از صـنعت جانبخشـي اسـتفاده
ميکند .اين صنعت ذهن خواننده را از تصوير يک حشره صرف فراتر برده و متوجه انسان ميکند .عـالوه
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بر اين ،تنهايي حشره به بند دوم بر ميگردد ،آنجا که بهت پرپر ميشود و معنـي »سـاقه« لخـت و تنهـا
ميگردد .بنابراين ،حشره که موجود کوچک اندامي است و معموالً در شب پرواز ميکند سرنوشت خـود را
خرمي آن را تجربه ميکند ،يعني وارد دنيايي ميشود که صبح آغاز آن است:
که تنهايي بوده قبول کرده و به ّ
داخل واژه صبح
صبح خواهد شد.
شاعر بعد از تکرار چندين باره واژة »شب« در بندهاي پيشين ،در اينجا و در بند پاياني دوبـار از واژه
صبح استفاده ميکند و اين نکته را ميرساند که در خود واژه صبح روشنايي و صـبح پديـدار مـيشـود ،و
خواننده ،پديدار شدن صبح را با دوباره شنيدن  /خواندن آن )تکرار همخوان پاياني( حس ميکند.
ختم کالم
زمان شعر از شب شروع شده و تا اوايل صبح ادامه پيـدا مـيکنـد .افعـال همگـي از نـوع حرکتـي و
جنبشياند .همچنين شـاعر در دو بنـد ابتـدايي از ترکيبـات گيـاهي )گيـاه پنـداري( و  /يـا بطـور کلـي،
طبيعتگرايي استفاده کرده است .ضرباهنگ و ريتم شعر با کاهش تعداد مصراعها از باال به پايين ،تندتر و
زمان سريعتر ميگذرد و در پايان شعر با پديدار شدن صـبح ،شـب بـه پايـان مـيرسـد؛ و در نهايـت آيـا
نميتوان گفت که شکل کلي شعر شبيه يک پيچک است که ريشههـاي گسـترده آن در تـاريکي زمـين،
ساقه )ساقه معني( و نوک آن به ترتيب بند اول ،دوم و سوم شعر را تشکيل ميدهنـد .عـالوه بـر ايـن ،از
خاطر دور نداريد که بند اول همچنين شبيه يک حشره است.
اگر در نظر بگيريم که خود تصوير هم جزو معنا محسوب ميشود ،آنگاه تصوير غالـب در کـل شـعر،
شنيداري 14خواهد بود» .بنابراين محور همه چيز کالم ميشود و هر چيزي خود يک کلمه ميشود در اين
شعر معني در شکل تبلور يافته است :شاعر از کلمه درختي ميسازد ،ريشة آن را زهـد زمـان مـينامـد ،و
ساقة آن معني ،کلمه دوست را به اين ساقه ميوزاند تا بهت را پرپر کند )صالح حسيني ،ص  .(80نسـبت
دادن چنين قدرتي به کالم تنها در »وسعت بيواژه« امکانپذير است ،جايي که انسـان از طريـق سـخن
گفتن به ادراک حاق اشياء ميرسد و جهان را مطابق شناخت خود نامگذاري ميکند؛ چنان که قرآن کريم
ميفرمايد» :وَ عَلّم آدم االسماء کلّها« و در سفر پيدايش آمده است که در آغاز کلمه بود و کلمه نـزد خـدا
بود ،يعني دانش که چون به انسان در زمين ميرسد ،انسان قادر به اسـمگـذاري مـيشـود )شميسـا ،ص
 .(181خود سهراب هم جايي ميگويد:
و به تماشا سوگند
و به آغاز کالم
و به پرواز به کبوتر در ذهن
واژهاي در قفس است.
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و سخن آخر اينکه شعر »تا انتها حضور« از شب شروع ميشود و در صبح به فرجام ميرسد .به نظـر
ابتدا و انتهاي شعر باطلنماست هر چند بيهدف نيست .اما براستي وظيفه اين باطلنماست چيست؟
ميتوان اذعان کرد که در شعر سپهري مرگ و زندگي که در ظاهر خالف آمد )باطلنمـا( يکديگرنـد،
در هم آميختهاند :يک مفهوم است که يک سرش را زندگي و سر ديگرش را مرگ ميبينيم )شميسا ،ص
.(87
و نترسم از مرگ
مرگ پايان کبوتر نيست
مرگ وارونه يک زنجيره است
مرگ در ذهن اقاقي جاري است
مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن ميگويد.
و همه ميدانيم
ريههاي لذت ،پر اکسيژن مرگ است.
پي نوشتها
1. Objective
2. Organic
3. Euphony
4. Cacophony
5. Alliteration
6. Assonance
7. Paradox
8. Kinesthetic Image
9. Visual Image
10. Defamiliarization
11. Thermal Image
12. Fore grounded
13. Symmetry
14. Auditory
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