
سعدی؛ صرّاف ارِز ادب زندگی 

                         تأملي در قابلیت های ارز ادب  در شکستن تحریم های زندگی

درنگی به صراحت تأسف:
پیش از هرچیز ضرورت دارد که به این پرسش پاسخ دهم که چرا با اتکاء 
به اصطالحات و واژگان بازاری و اقتصاد،پای ادبیات معصوم را به برزخ اقتصاد 
کش��انده ام؟ به جای تعجب، این چند س��طر را به لطف، میزبانی کنید. ش��اید به 

دردی بخورد. حاال این شما و این»ارز ادب«.
 ارزان ترین ارز در میان ارزهای جاری، ارز ادب است. من هم بسیار وقت ها
 به مدد همین ارز، دس��ت تأس��ف را گرفته ام و با هم گش��تی در میان همنوعانم 
زده ام. در بازار کاالهای اساسی وزندگی امروزی. در بازار کتاب و هنر. در بازار 

صنعت مونتاژ. در بازار بهداشت و حتی  در بازار اموات.
با این حال،هرچه پیش تر رفته ام، دراین  پرسش  حیرت زده  مانده ام  که 
چرا میل به جاودانگي  در میان ما  ایرانیان، از شکوهمندی دیرینه اش، ازمفاهیم 
و فضیلت هاي بلند انس��اني، س��قوط کرده و در حصارآلونک هایی از جنس آهن 
پاره های بازیافتی و مصالح تقلبی و هندسه ای زمخت و روح ُکش گرفتار تکرار 
و سرگش��ته مانده اس��ت. آیا از دل این همه  ویرانی می توان به آبادانی و امید 
اندیشید؟ آیا قسمت می شود تا از هیوالی کرونا کووید 19 جان به در ببریم  و 

حقیقت زندگی را بچشیم؟
ش��اید ش��ما که هم اکنون در حال مطالعه این مطلب هس��تید، از خودتان 
بپرس��ید که �� به قول نس��ل امروز �� فاز این نویس��نده و نویسنده هایي که مدام 
 در حال نوشتنند، چیست؟ مگر نویسندگان این روزها را و مصائب این زندگی را 

نمی بینند؟ پس چرا به 
جای ُجستن راه چاره، 

در پی خیالبافی  اند؟!
این  واقعیت��ش 
اس��ت ک��ه خی��ال، 
دروازۀ اصلی زندگی 
در جایی است که هیچ 
چیز سر جای خودش 
عبارتی،  به  نیس��ت. 
آنج��ا که هم��ه چیز، 
ریز و درشت، اسباب 
آزارند، بای��د با تدبیر 
تخیل،س��المت را و 
زندگ��ی را جس��تجو 
ک��رد. م��ن ب��ر این 
عه��دم و ادبیات برای 

من، فرصت چنین تدبیری است: تدبیر ارز ادب!
 دراین فرصت، با هم این عنوان را تقطیع کنیم تا از تقطیع این عنوان،به 
حال و هوای محصوالتی  برس��یم که ارز ادب،در دامان زندگی ما می گذارد  و 
اقتصاد ادب را سرپا نگاه می دارد و محصوالت جذاب و دلنشین را روی پیشخوان 
ادب می چیند و برایش فروشنده  تبلیغ گر و نمایشگاه عرضه مهیا می سازد. به 

راستی امروز نرخ ارز ادب ایرانی چند است؟

ارز ادب را در کدام صرافی جویا شویم؟
چندي پیش در س��میناري ادبي،بحثي انتقادي در گرفت که:ادبیات امروز 
ما از اندیشه هاي انساني تهي شده است و ...  دامنۀ این تلقي تیز و تند به دیگر 
عرصه هاي علمي و حتي پژوهش نیز کش��یده ش��ده است. اما اگر چنین تلقي اي 
صحت داشته باشد، باید ببینیم که علت این کسادی از کجاست و در کجا بایست 

راه چاره اش را  جست و جو کرد؟ 
آیا ما ایرانیان،آن گونه که خود به تمنا و سماجت،از شش جهت،درتبلیغات 
فری��ب، غوط��ه م��ی خوری��م، در این نکته نیزتامل می کنیم ک��ه در این روزگار 
وانفس��ا داری��م چ��ه کار می کنیم و از ج��ان خودمان چه می خواهیم؟ آیا ما واقعًا 
فاقد امکانات و قابلیت هایي هستیم که بتواند درهیاهوي جهان پر سر و صداي 
امروز، دس��ت مان را بگیرد و روي خط امروز، تا  رس��یدن به آینده اي روش��ن، 

همراهي مان کند؟
آیا بسیاری از نیازهایی که برای ما و زندگی مان بافته می شود، قابل کنار 
گذاش��تن از زندگی نیس��تند؟ آیا نمی توان تجمل را به اجمال تبدیل کرد؟ این 

همه تجمالت از جان ما چه می خواهد؟
 ب��ه تجرب��ه دریافت��ه ام که با اندکی ارز ادب م��ی توان جهانگرد مفاهیم و 
مضامینی ش��د که تجمل و تجمل پرس��تی، ریشه آنها را در زندگی بشر سوزانده 
اس��ت.نمی خواهم درس اخالق بدهم؛اما حق خود می دانم که به خاطر گزیده 

شدن از هیوالی تجمالت فریاد بر بیاورم. 

حاال و همین جا از همه کسانی که دست شان به بارگاه ها می رسد، عاجزانه 
م��ی خواه��م ک��ه برای نجات جان آدمی��ان، ارز ادب را ارز اصلی ترین مراودات 
در بازار اقتصاد زندگی کنید. ضرر ندارد. به امتحانش می ارزد. ما گمش��ده های 
بسیاری داریم که بازیافتن آنها و رهاندن شان از بدمرگی، به تخصیص ارز ادب 
نیاز دارد. ارز ادب،پول رایج در شریف ترین مبادالت انسانی است. ما به این ارز 

نیاز داریم: نیاز حیاتی و حیثیتی.

سعدی؛ صّراف ارِز ادب زندگی 
در جهان معاصر، آنچه  س��عدی را فراتر از یک ش��اعر و س��خنور معمولی 
می نشاند، نه تنها  سبک و سیاق ساده نویسی و نواندیشی های او، که  نگرش 
جهان ش��مولش به ارتباطات، مس��ائل  اخالقي و حقوق انس��انی است. او نه یک 
شاعر شیرازی فخرآور برای  ایرانیان و تاریخ ایران، که منتقدي همیشه حاضر 
و ناظر در برابر دستگاه دولت وقت  و انسانی شایسته و مسئولیت  پذیر است که 
جهان اندیشه به فراخور نیازش وامدار نگرش و اندیشه هاي اوست. دولتمردانی 

که صرافی او را معتبر شمرده اند، ضرر نکرده اند.
س��عدي منتق��د زمانه خود و اصالح گر س��اختار ق��درت در فرهنگ ایراني 
اس��ت. تامالت او براین مفهوم را می توان در بوس��تان و گلس��تان به عنوان دو 
کتاب ش��اخص تعلیم  حقوق و اخالق  انس��اني به ملک زادگان دید.  بخش��ي 
از آث��ار او دقیق��ًا ب��ه منظ��ور تربی��ت  فرزن��دان حاکمان عصر خودش نوش��ته 

 

شده است. 
مق��ام  در  او 
ی��ک آموزگار،ب��ا بیان 
حکای��ت  های��ي صریح 
حق��وق  و  اخ��الق  از 
انس��اني، با  خطاب قرار 
دادن مس��تقیم ش��اه و 
شاهزادگان،س��طر ب��ه 
س��طر به موهبت  گوهر 

نقد و انتقاد اشاره دارد.
از  بخ��ش  ای��ن 
آموزه  های س��عد،بدون 
فرهنگ  شک،پشتوانه  
ایراني در رفتار شناس��ي 
انتق��ادي  و گفت و گو با 

ارکان  قدرت  است.
 جامعه ما س��خت نیازمند زنده س��اختن روح  تعامل،مدارا،هوشیاری ورفتار 
اخالقي  در زندگي اجتماعي است. چرا که تقریبًا تمام نامالیمات و قانونگریزي ها 

همگي  محصول بي توجهي مان به  گوهر نقد و نقد پذیري است. 
متأس��فانه درآمیخت��ه ش��دن حی��ات معنوي ب��زرگان اندیش��ه و ادب ما 
ب��ا سیاس��ت و سیاس��ت ب��ازي  و بدتر از هم��ه، فرصت طلبي  و س��ودجویي و 
منفع��ت ان��دوزي ب��ه نام  ایش��ان؛ از جمله آس��یب هاي  ویرانگري  اس��ت که 
 ح��اال  جمی��ع حوزه ه��اي اجتماعي  مان را  در بن بس��تي حی��رت انگیز گرفتار 

ساخته است. 
همه س��عدي شناس��ان جهان معترف اند  که س��عدي مرد اخالق و مدارا و 
راس��تگویي و قانون مداري اس��ت.همگی او را از طالیه داران نقد قدرت سیاسي 
اجتماع��ي ایران��ي م��ی دانند.همه بي هیچ اس��تثنایي او را نصیحت گوي بزرگ 
ش��اهان و امیران مي دانند و تقریبًا هیچ کس��ي را نمي توانید در ایران بیابید که 

سعدي را نشناسد.
 ب��ا ای��ن حال، کمتر ش��هروندي حاضر به انتقاد س��ازنده از خود و دیگري  
اس��ت. به راس��تي چرا نمي توانیم از دانش متفکران خود و انسان هاي اندیشمند 
خود و دلسوزان خود براي بیرون زدن از بن بست ها استفاده کنیم؟ آیا این خود 
هیچ بیني ها روي دیگر س��که اعتماد به نفس بیش از حد و اندازه اي اس��ت که 

ما را به این حال و روز کشانده است؟ 
 س��عدي،یکي از ش��هروندان ایران��ي اس��ت ک��ه  اندیش��ه هایش وق��ف 
تعلی��م اخالق،قانون،تدبی��ر و مداراس��ت. برزخ ش��هر نش��یني در ای��ران امروز 
و مش��کالتي ک��ه زندگ��ي در هندس��ۀ زمخ��ت س��نگ و گ��چ و دود و آه��ن  
 پی��ش روی م��ا گذاش��ته اس��ت، مي طلبد که  ق��دري به این مس��ئله جدي تر

 نگاه کنیم .
اگ��ر بتوانیم و بش��ود  یک گام، فقط ی��ک گام، ازکینه توزي وانتقام جویي 
وبدي هایي که وجود مان را پوشانده فاصله بگیریم، بي شک مي توانیم  به تجربه 

دوست داشتن و محترم شمردن حقوق دیگران نیز بیندیشیم. 

ادبیات اجتامعی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات
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 به گفتۀ امرسن:  »این وزن نیست که شعر را مي سازد، 
بلکه این اندیشه ها و تجربیات وزن آفرین است که تبدیل به 
شعر مي شود، اندیشه اي آنچنان پرشور و هیجان که همچون 
روح ی��ک درخ��ت، معم��اري و طرح و ترکی��ب خود را دارد و 

طبیعت را با هویت تازه اي زینت مي بخشد.«
از مجال��س س��ماع موالنا نق��ل کرده اند که گاه وزني و 
ضربي در محفل در مي گرفته و موالنا به ذوق آن، در همان 

حال و هوا، غزلي را مي سروده است. 
مي توان گفت که وزن ظرف هاي خالي به دست مي دهد 
که مي توان آنها را با کلمات ُپر کرد. چنان که در موسیقي نیز 
اغلب آهنگ سازان ریتم را با ملودي که در خاطرنشان مي آید 

ُپر مي کنند و هارموني ها و آکوردها را بعد مي افزایند. 
شعر به تمام معني کلمه موسیقي است؛ زیرا صرف نظر از 
معاني، مجموعه اي از اصوات است که در ترکیب آنها هم نظم 
ضربي هست و هم نظم آوایي در تک تِک حروف و به همین 
مناس��بت، صرف نظر از معني، ش��نیدن بعضي شعرها حتي در 

زباني که شنونده آن را نمي فهمد، لذت بخش است. 
البته وقتي ملودي وارد صحنه مي ش��ود، هم آوایي ها و 
هارموني ه��اي صوتي جان مي گیرن��د و اگر بعضي صوت ها 

هم آهنگ با معني نباشند، کلمات را تغییر مي دهند. 
همچنین پیوندي هس��ت میان وزن و آهنگ و ریتم و 
مت��ر و ع��دد )ب��ه زبان غربیان( از یک طرف و ش��ادي و امید 
و خورس��ندي از س��وي دیگر. گویي ضرب شادي را و شادي 

ضرب را فرا مي خواند. 
ضرب آهنگ، نش��ان ش��ادي و دلخوشي است و امید و 
بي خیالي و احالم شیرین و احساس سالمتي و تعادل جسماني 
را تداعي مي کند و از آن سو این اوصاف خود به خود آدمي را 
به  سوي ضرب و رقص مي کشانند. آدمي از شادي به رقص 

مي آید و از رقص شادي مي گیرد. 
از قدیم تری��ن روزگار، در فرهنگ هاي گوناگون، ش��عر 
پیوسته قرین موسیقي بوده است و این به سبب همان مالزمۀ 

میان شادي و موسیقي است: 
کي شعِر تو انگیزد خاطر که حزین باشد 

یک نکته در این معني گفتیم و همین باشد 
»حافظ«
غم و غصه عیني و حقیقي با پریشاني و آشفتگي مالزمه 
دارد. مادر در فراق فرزند خود یکي به سر مي کوبد و یکي به 

پاي و هیچ گاه ضربي چون 321 به خاطرش نمي آید. 
دیگر صفات و احوال نامطلوب، چون خش��م و حرص و 
حسد، به جاي ضرب، اقتضاي ضرب و شتم دارد و اگر انسان 
خش��مگین، در لحظۀ خش��م، از روي آگاهي و براي دفاع در 
برابر خش��م، ضربي را بنوازد یا ش��عر یا آوازي بخواند، اي بسا 

که خشمش فرو مي نشیند. 
ض��رب، چن��ان ک��ه »امرس��ن« اش��اره کرد، نش��ان 
س��ازمان یافتگي و به سامان  رسیدگي است و از روزگار قدیم، 
ض��رب درمان��ي ی��ا به طور کل��ي موس��یقي درماني در میان 
ملل گوناگون رواج داش��ته اس��ت. بدین نگاه، ما مناس��ب و 
هم آهن��گ دیدیم که در این پیش��گفتار گ��زارش کوتاهي از 
وزن و آهنگ ش��عر پارس��ي که پایه ها و پرده هاي آن بس��یار 
س��اده اس��ت و آش��نایي با آن بر لذت ش��عر و فهم بهتر آن 
 مي افزای��د؛ ب��ه گون��ه اي فش��رده و در عین ح��ال فراگیر در

 اینجا بیاوریم. 
* وزن عروضي در ش��عر پارس��ي موضوعي بسیار ساده 
است و شاید بتوان در چند صفحه همۀ مباني آن را به گونه اي 

آموختني بیان کرد. 

گنجينه آشنا
دكتر حسين الهى قمشه اى

شعر و موسیقی
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