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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی

  
  سيدھاشم سديـد

  ٢٠١۶ جنوری ١٢
  

  قالب بندی مناسب در ھنر تصويرگری زبانی
  

چنين امری . از فردی به فرد يا افراد ديگریطوری که ھمه می دانيم، يکی از وظايف زبان بيان و انتقال مقصود است 

وجه وصفی يکی از وجوه پنجگانۀ فعل است در زبان . فارسی با وجوه پنجگانۀ فعل صورت می گيرد/در زبان دری

، کيفيات، احوال، اءفارسی که ھدف از آن، ھمانگونه که از ترکيب ياد شده پيداست، تصويرگری يا وصف اشي/ دری

  . ر، محسوسات و مشاھدات يک فرد می باشدوقايع، اوضاع، مناظ

ز بودن وصف، يا شرح و بيان يک وضعيت، زيبائی طبيعت، زشتی يا زيبائی يک پندار يا گفتار و عمل، ترحم انگي

يکی بيان محسوسات و مشاھدات با بھره : ًاصوال محتاج دو اصل است... ی حادثه ای وحالت يک انسان يا رقت بار

ۀ عادی يا ادبی و ديگری تأمل بر واقعيت يک پديده، يک پيشامد يا يک فعل در قالب ھای متناسب گيری از زبان به گون

و زمان و اگر ضرورت باشد اء با آنچه به وقوع پيوسته است؛ عاری از خطای فکر و باالخره از خاطر نبردن فض

وقتی ات و مالحظات و محسوسات، مکان وجود يا ظھور يک پديده يا يک رويداد؛ به اين معنی که مشاھدات و تجربي

، ھم بايد در قالب جمالت دلنشين و زيبا و لطيف و ادبی، با نظم و دقت خاصی گنجانده پای ھنر و ادبيات در ميان است

ی  و زمان و مکاناء مطابق واقعيت و حقيقت، يعنی موجوديت بيرونی و درونی آن در فضیء يک ش"بود"شود، و ھم  

  .د داشته يا صورت گرفته در مطابقت با ساخت ھنرمندانۀ زبان ترسيم گردد يا عمل وجویءکه آن ش

 در اين کار البته در بيان آرزوھا، عالم تخيالت و جھان پندارھا امريست که نمی توان آن را ناديده گرفت، اما اء استثن

اره و استعاره يا با تعابير ديگر، غير از اين چند حالت ھيچ توصيفی را، خواه با کلمات رسا و شيوا و بليغ، خواه با اش

َمانند تعابير موزون و مقفی و مخيل و ھنری، نمی توان  بيرون از زمان و مکان و فضای واقعی آن ترسيم و توضيح  َ

  .کرد

در به اصطالح قعر زمستان، آنگاه که انسانی با شکم خالی، خسته و کوفته در کنار اسبی از نفس افتاده اش در تاريکی 

ميان کوه ھای سر به فلک کشيدۀ پر از برف و سرمای کشنده، دور از آبادی، درمانده و بينوا به خود فرو رفته شب، در 

 گرم و غذای بامزه و گوارا و بستر نرم و مستريح و فضای ۀاست، بسيار محتمل است که اين انسان به فکر يک حجر

اشد، بر طبق عادت، در قالب بھترين و لطيف ترين کلمات آرام بيفتد و اين آرزويش را، اگر طبع شعر و شاعری داشته ب

يا کسانی که درعالم بی پولی . در ذھنش بريزد؛ و يا رو به آسمان کرده ضمن دعائی اين آرزو ھايش را بر زبان براند

  . خواب ميليونر شدن را می بينند
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، به  و توضيح جنگ در کربالسيمچنين تصوراتی در چنان حاالتی امری است مطابق به سرشت ھر انسانی، اما تر

رانان پيرامون  سخنۀ، در روز مولود، جائی که ھم"يزيد" و يارانش و مظالم سپاه "امام حسين"شھادت رسيدن حضرت 

 مطابقت اءميالد پيامبر سخن می زنند، با ھر کالمی و با ھر گونه ھنرمنديی که بيان شود، چيزی است که نه با آن فض

به ھمين دليل است که حافظ شرين بيان و . دارد و نه با آن زمان و مکان، و نه برابر است با عقل انسان ھای فرھيخته

  :نکته دان می گويد

  ".ھر سخن وقتی و ھر نکته مکانی دارد             با خرابات نشينان ز کرامات مالف"

که شاعر يا گويندۀ آن سخن بر نفس يک امر واقعی ترکيز می کند، سخنی خوب، يا يک اثر ھنری ـ ادبی زيبا، زمانی 

ھم شکل کالم و ھم محتوای آن؛ يکی زيبا و : وقتی مطبوع و خوش آيند است که ھر دو جنبۀ سخن در نظر گرفته شود

يا تخيل در شعر ضروری است، اما در بيان . ؤيانغز و فرح بخش باشد و ديگر مقرون به حقيقت، و نه متکی به ر

توصيف يک امر واقعی، توسل به نيروئی که با استفاده از آن چيز ھائی را که وجود خارجی ندارد، به وجود می آوريم، 

  .کاری نيست که انسان ھای دارای خرد آن را توصيه کنند

 زمان و  و موضوع واءکالمی را که در آن ھماھنگی ميان لفظ و معنی وجود نداشته باشد و اقتضای حال و احوال و فض

مکان در آن رعايت نشود، نمی توان شعر خوب و کالم نمکين و پخته خواند؛ و به تبع آن گويندۀ آن را آدم آزموده و 

  .فرزانه و فھيم و آشنا با زبان و ادب و حکمت ناميد

ار آغاز شده را وقتی می سرايد که زمستان پايان يافته و بھ" برآمد باد صبح و بوی نوروز"سعدی شيرازی شعر بھاريۀ 

از آغاز اين شعر سعدی تا آخرين مصراع آن، شاعر تنھا از باد . است ـ تمام بھاريه ھا ھمين خصوصيت را دارا ھستند

صبح، که موافق و مناسب طبع انسانی است، و بوی نوروز، و کام دوستان، و بخت پيروز، و گل و بلبل، و از بختياری 

  .تسخن گفته اس... و نيک اختری و برکت و

 اشعار ۀھم. فارسی است/زبان دری" بھاريه"ِشعر برآمد باد صبح و بوی نوروز سعدی يکی از اشعار بسيار معروف 

بھاريه به مناسبت حلول سال نو و روز نوروز، زمانی که زمستان سپری می شود و طبيعت تجديد حيات می کند، 

  . سروده می شود

شگوفه و بھار، گل و بھار، گريستن ابر و بھار، سبزشدن درخت . تدرچنين اشعاری لفظ با معنی متصل و موقوف اس

ھا و بھار، آب شدن برف ھا و بھار، رفتن زمستان و آمدن بھار، آواز خوش پرندگان و بھار، استقبال از بھار، شادی 

ھم زاده شده اند و ھمه چنان به ھم گره خورده اند که گوئی با ... کودکان و بھار، نو شدن طبيعت و بھار، کار و بھار و

  . ھيچ گاھی شاھد جدائی و دوری از ھم نبوده اند

ِھيچ شاعری در سرودۀ بھاريه حرفی از سردی و يخ و برف و گل و الی و پرپر شدن گل ھا و تن عريان درختان و قاغ 
ک سحری، ھيچ يا درسروده ھای پي. قاغ زاغ ھای سياه و آسمان تيره و تلخی ھا و سختی ھا سخنی بر زبان نمی آورد

گاھی ديده نشده است که شاعر به جای سرودن شعری پيرامون نفس و طبيعت سحر که با روشنی و گرمی و زيبائی و 

توأم است، سخنی از شام غمين و شب تار بر زبان براند؛ يا آھنگ عزا را در محفل شادی، و يا طبل ... اميد و زندگی و

با ھمين دريافت است . ، ھمين استبه خصوص استادانقالن و نکته دانان، رسم عا... جنگ را در موقع صلح بنوازند و

  : بود مسلم، می گويدیھمچنين در کالم و تفسير استاد که حافظ، کسی که در حکمت و ادب،

َبخرديا سخن دانسته گوی ای مرد        بربساط نکته دانان خود فروشی شرط نيست    يا خموشِ

١٠/٠١/٢٠١۵   

 


