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  19/10/2016                           نجیب سخی

 ادب
 

بان ز این اصل باور داشته باشیم که ادب عبارت از راسترین و آراسته ترین کالم در یکه ب اگر

زیرا سخن از دو بخش  ؛اصوات خواهد بود با؛ سخن ادبی عبارت از آمیزش همین کالم است

شعر موزون و مقفی نابترین سخن ادبی زبان پارسی دری را  گردد. حرف و صوت تشکیل می

 :در این بیت حضرت ابوالمعانی بیدل صاحب دل دهد؛ مثالا  تشکیل می
 

 نیست یک صاحب نفس کز وی دلی روشن شود

 این زمـان تأثیـر اگر دارد دم آهنگر است

از  .بال تحاشی قابل درک و تمیز هستندهجائی و تلفظی مبرهن و  ،های ساختمانی شعر اصلی و مقفی تمام نزاکت در

ه خن بس ،کالم بدیهه و مسجع تمایز بخشیده ، شیوه  بیان؛ آنرا ازگردد قافیه افاده می سوئی چون کالم در قید وزن و

این  .الزم منسجم است تنسته  آن مقداری از کار کند، هنری است؛ چون در نهج پدیده  هنری عرض وجود می

 !از نظر شکل و دیگری از دید محتوا؛ یکی دو جنبه استهنری کالم حاوی   خصوصیت 

 ن و تجانس هجا ها در دو کفه  یک بیت خصلت ذاتی آهنگ زبانتواز ،بلیغ است نظر شکل آنست که کالم فصیح و از

 متن حالت موسیقیائی کسب می ،جنبش و تحرک آوردهه ؛ بسالله داردذهن ُجز محروسات در  را، که هریک در ته  

 .کنند ها را در آهنگ خود غرق می ها صامت حقیقت مصوت . درکند

ُجز در کل شعر یا قطعه حیث ه که همزمان ب ،و هنری از خود مفهوم مستقل دارد از دید محتوا هر بیت شعر حقیقی

اره  دهد عص و مفهوم قطعه یا شعر را انکشاف می کند اینکه با ابیات قبل مفاهمه می بیت عالوه بر ، هرمضمحل است

؛ دارد مشخص در نفس خود مجموعه  قطعه مفهوم مستقل و ، که در عین وقت جدا ازمفاهیم قبلی اضافه کرده جدیدی بر

تواند  خواننده  عادی می این دو خصلت را هر .نحوه  منزوی در فوق شاهد آوردیمه چنانچه بیت حضرت بیدل را ب

ه که از دیده  نا آزمود ،و ساختمان فنی شعر است این جدا از صنایع ،ا در آزمون مجدد شعر تطبیق نمایددرک کند و آنر

 .مکتوم است

 یسرایان نم که در عدم شناخت علم عروض بدیهه، آن پیکر اصلی ادب پارسی دری است شعر حقیقی و خصوصیات 

ا داد سخن کنند؛ زیرا با عروضپارسی دری عیتوانند در وصف ادب  ، شود ارزش و تعلق حرکات تشخیص می نا

 واضح شده و انشای کلمات ثبوت و و ءبا قافیه بندی اصالت تناسب امال ، وگردد تشکل هجا شعوری می شناخت و

 .شود سخن ناب خلق می
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 3از 2

ا به  از الفاظ و ه ایمجموعخوانند،  می «شعر نو» اصطالحه که اکنون آنرا ب ،در بدیهه سرائی کلمات است که ندرتا

؛ لهذا اکمال ذهن فرد در غیبت آن مستطر و مندرج نیست نوع اصول و قانونی در چون هیچ ؛کند سخن انکشاف می

ا ر ؛ اگر این ردبندی هابندد ، بر فرآورده  تاریخی زبان چنگ زده الفاظ را بدنبال هم رده مینوع پایه و تهدابی هر

ه چه رسد ب ؛شکل در حصار سخن منطوق داخل آیندمه گردد، که ب ؛ مالحظه میآواز بلند بخوانیمه ، بنکردهمطالعه 

  !ر حقیقی پیرو هیچ قانونی نیستهمچو شع ؛زیرا زاده  ذهن فرد بوده ؛تداعی آهنگ زبان

عر که در فوق بر هنری ش. مجزا از قوانین علمی و اری از پوشش مردمی استعحقیقی و  بدیهه گوئی خارج از بستر

بدیهه  این علته ؛ بوابسته دانستو شعری متعلق  یا گروه   شعر وه ؛ از اینجاست کاین کالم را نباید بچیدیم قرار دارد

برعکس نقش مخرب اصول  ؛قلمداد کنند ، خود را ناو خدای زبان اجدادی مامتوانند با فراستی چنین نیم خا نمی گویان

 .کنند سخن را ایفا می

 خن میتمکین و عین سه ، وابسته بآئین واصله که پابند ب ییاه هستند چهره ؛حین راهگرائی ازین محضر کشفم شد در

خودش سروده؛ ه ، و اشاره  بکه در شرح زبان پارسی دری ای ؛ و قصیده«راهی سی آبی» معاصر سخنسرای گویند. 

 :کنم تنها چند بیت اختتامیه را اینجا اقتباس می است؛
 

 «راهی سی آبی»تار ـگف ز آمـــــد  ه  دری ای پارسیـچون شگفت نام

 ن ساز کردـغ سخـیـتـه کجی کس ب  از کردـتار بـفـگه ن اندیشه بـدام

 سره پیدا نمود یک ه  شعرـیـقافتا  دارا نمودــن مـد وزن سخـیـدر ق

 ری کیاستـیـدم پــق ذاشت درـسرگ  ان راستـسلک سخنگوی وسه زدـب

 ری ئی کهنـمـق ر آمـــد زـه بــالـن  پارسی دری سخنه گفت ب چنان نغز

 ل آیـــدـفـرنـا از قـوی خوش تنهـب  ل آیـــدـبـبل رودن زـه سـتـسـشای

 نیست دشمن ز که دوست نادان بهتر  سخن نیست قید ری درـه  قمـالـن

 نمود ش ادعـاـــــــه دانـتـسـدانـن  ن را تبـاه نمودـر سخـیـری پـقم

 د آشـــــــیان بمانـدـنـاخ بلـدر ش  دـدانـه نـد کـویـد گـدانـه نـچونک

 مانــــد و خاشاک گیر در تمام عمر  دـــد که بـدانـویـد گـه نـــدانـآنک
 

، این غزل نه تنها تمام انتقادات علم عروض کنم حضور همه پیش میه طور مکمل به در عوض غزلی از وی را ب

مصرع را واضح  ارکان هر ؛ گوینده در شروع قالب وزنی ودهد حقیقی را جواب قانع کننده می و ساختمان شعر

  .بیت را خود ارزیابی کند ، هر مصرع وبند کند تا هرکس بتواند موزون بودن هر اعالن می

 .کند مفهوم وسیع و رفیع فلسفی هستی را درین غزل با متانت و موشگافی فیلسوفانه شرح و بیان می 

 «راهی سی آبی» : کالمغزل هستی

 هستی

 مستفعلن( -فاعلتن  - فعولن -)فاعلتن 

 ده تــا طعمه  بدست آیدــزن ودـوینده شـج ام چو هستی بشکست آیدـدر فرسایش ای



  
 

 

 3از 3

 ازسنگ بدست آید گردد گوهر بسرمدت چو  در تمادئی ایامست خواهد بقاءگرهستی 

 بدست آید لعل جور شب و روزها یاقوت و از اصل گوهر چون دوران نگذشت بروی سنگست در

 لحظه که میگردد ازآن فضلی بدست آید هر و سلوک آئیم بسیر در جوالنگه  هستی گر

 حاصل میمون بدست آید شاخه شود پربارچون  تکمیل وجود گردددل میزند پی درپی تا زو 

 بدست آید اءباشد لیک ارتق بگذردوران   مجبور گذرانست اوقات شب روز و چرخشدر 

 ه بدست آیدـکه جـوان رکاتـد تحـاز نق ر باشدیتغ بینی در سکونش هردانه که می

ی دوبار بدست آید چ منزل بقرار نآیدـیـدر کاروان هستی ه  درآب روان بنگر که ک 

 بدست آید انگیزه بسر گردد چون زان رنگی گلشن بقدم ریزد گر بهار هستی را گاهی

 یدآهستی گرهمه رنگ بود ُجز فنا چه بدست  دما آـنــتحـول بر ـب دــا آمـجـهستی که ب

 درار کجـا بدست آیـا اســد تحیـر هـیـدر ق چراغست ملأتمکین و ت نبود شی   در بود و

 باش و تسلیم کن حقیقت را تقوا با «سی آبی»

 د و حق رستگاری بدست آیدـن زهـکـــــز دام
 

 .یک اثر ادبی زبان پارسی دری است در حقیقت همین غزل

، دو کفه  صیات ادب دری درین شعر مسطور استتمام خصو ؛رت تجسس کالم ادبی را داشته باشداگر شخصی مها

است.  که هر مصرع شامل پانزده هجا ،هر مصرع بر چهار پایه بنا شده ،بیت عین وزن و مقدار هجائی دارندهر 

ائی ، توازن هجآواز بلند خوانده شوده . اگر این شعر بشوند مصرع پابندانه تکرار می این پانزده هجا تا آخرین بیت

و  ثقیل . درین کالم لغاتکند دهد و زمینه  موسیقیائی این کالم عرض وجود می میء آهنگ زبان ارتقاه اصوات را ب

فریضه  دیگر قابل فهم و درک در ؛ زیرا هدف از کالم ادبی یکی هم اینست که مقدم بر هر ناما نوس بکار نرفته است

حیث کلمه  دو هجائی ه را ب« تغیر» ؛ مثالا گردد و انشای دقیق کلمات ظاهر می ءهمچنان طرز امال هر سطح باشد؛

 !نویسند نه طوریکه مطبوعات ایران و پیروان او این کلمه را بدو یا می ، وبکار برده

از اینجاست که شناخت عروض در  .ک کلمه  دو هجائی بدست آیده تا یبا همزه نوشت« آئیم می»همین نهج کلمه  ه ب

 بحث درست نویسی نقش اول را دارد.

 

  انتهی                                                                   

 

 


