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بررسی روابط متقابل تغزل سعدی و موسیقی آوازی ایران
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چکیده
فرمهاي شعر فارسی ـ حداقل از زمان رودكی تاكنون ـ نقش عمدهاي در شكلگیري موسیقی آوازي ایران ایفا كرده است .در
اغلب آوازهاي ایرانی ،از روزگاري كه بر روي صفحههاي گرامافون ضبط میشده تا امروز ،رد و نشانی از غزلهاي سعدي
آشكار است .این نشان گاه چنان برجسته است كه گویی براي روایت موسیقایی احوال درونی خواننده (و نوازنده) ،بستري
سازگارتر از غزل سعدي فراهم نبوده است .پرسش اینجاست كه چرا تا این اندازه غزل سعدي با موسیقی ایرانی عجین شده
است؟ یا كدام ویژگی در سخن سعدي است كه غزل او را در روایت موسیقی ایرانی با چنین اقبالی مواجه كرده است؟
چنانكه گویی سعدي غزل هایش را جز به این هدف نسروده ،یا با ردیف كنونی موسیقی ایرانی آشنا بوده است! برخالف
شعرایی مانند منوچهري ،رودكی ،فرخی و ...كه بهصراحت به نوازندگی و خوانندگی خود اشاره كردهاند ،سعدي ادعایی در
موسیقیدانی ندارد .پس كدام لطیفه نهانی شعر وي را بیشتر از شعراي مدعی با ردیف موسیقی ایران سازوار كرده است؟
مقالۀ حاضر ،با تكیه بر روش تحلیل محتوا ،تالشی براي پاسخ به این چراهاست .نتیجۀ بررسیها نشان میدهد كه غزل
سعدي نمونهاي بینقص از سهولت و روانی توأم با وحدت موضوع و اشتراک مضمون است .همچنین ،سخن سعدي داراي
وزن سیال و روان ،مبتنی بر روایت یک واقعه است .از سوي دیگر ،همنشینی سحرآمیز واجها اثرگذاري آهنگ غزل او را
بیشتر كرده و رابطه متقابلی را میان ابیات غزل و نغمههاي موسیقی پدید آورده است .چنین مشخصههایی سخن سعدي را
در روایت موسیقی آوازي ایران با اقبالی بینظیر مواجه كرده است.
کلیدواژهها :تغزل سعدي ،موسیقی آوازي ایران.
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است .اگر نیمی از موسیقی فنون ،آالت و دستگاهها ،نغمات و نقرات و… باشد ،بیتردید نیم دیگر آن شنیدن است و حالتی كه از
شنیدن یک اثر موسیقایی به انسان دست میدهد.
این حالت ،در حیطۀ زیباییشناسی امري نسبی و آن چیزي است كه بر هر كس -در پرتو یک القاي كلی -نوعی اثر میگذارد .حتی
اگر همۀ غزلها در یک دستگاه واحد و ثابت ارائه شود ،درک موسیقایی حاصل از هر غزل متفاوت خواهد بود؛ زیرا بهرغم شباهت
شكل كلی غزلها ،هر كدام بار معنایی متفاوتی دارند .همچنین ،احوال هر مخاطب در شنیدن و درک معنی غزل متفاوت با دیگري است.
این امر سبب شد تا در مقالۀ حاضر ،صرفنظر از تحلیل موسیقایی ساختار غزلها ،كه مجالی بیشتر از یک مقاله میطلبد ،به
طرح دالیلی پرداخته شود كه غزلهاي سعدي را با موسیقی سازگار كرده است.
بنا به شواهد موجود در آثار سعدي ،تردیدي نیست كه او در مجالس موسیقی مستمع و از آن بهرهمند بوده و با اصطالحات و
اسباب موسیقی آشنایی داشته است .از این رو ،در ابیات متعددي نامی از اصطالحات و سازهاي موسیقی به میان آورده است.
گرچه تحول در همۀ علوم و فنون ازجمله در موسیقی ،از گذشته تاكنون ،امري مستمر بوده و موسیقی دوران سعدي از سیاق
مدون امروزي خود فاصلۀ زیادي داشته است ،این تحول ناقض این دعوي نیست كه شیخ شیراز در بهكارگیري اوزان و بحور
گویی نوعی تعمد داشته ،به طوري كه اغلب آنها بهرغم مزاحف بودن ،روان و با لحنهاي موسیقی سازگارند.
همین امر موجب گرایش هنرمندان به استفاده از غزلهاي سعدي در موسیقی ردیفی امروز شده است .در واقع ،اگرچه غزل
سعدي قرنها از موسیقی كنونی ما فاصله دارد ،از نظر بهره مندي از رموز و دقایق موسیقایی و جوهرۀ شعري با ردیف آوازي
امروز نزدیكی انكارناپذیر دارد .گویی سرّ نهان و سحر سخن او ،خود به زبان اشارت ،خواهان روایت این نوع از موسیقی است.
ازاین رو ،با توجه به پیوندي كه شعر با وزن و موسیقی دارد و «با در نظر گرفتن ارتباطی كه عاطفه با صوت ،صوت با
موسیقی و موسیقی با عاطفه دارد ،میتوان گفت اگر قدرت موسیقی را در بیان و انتقال عواطف با قدرت كالم كه وسیلۀ بیان
عواطف و اندیشههاي ناشی از آن در شعر است همراه كنیم ،به نتیجهاي مضاعف میرسیم» (پورنامداریان.)113 :3131 ،
به باور گروه زیادي از اهل ادب ،جوهرۀ اصلی شعر و وجه تمایز آن با نثر در آهنگ و وزن است و وزن موجود در اشعار
منثور یا نثرهاي شعرگونه نیز وزنی موقتی و عارضی است (مالح .)83 :3183 ،لذا بسیاري از بزرگان ادب كوشیدهاند تا این پیوند
مهم و جدانشدنی را استحكام بخشند و به جدایی وزن ،كه حقیقت درونی شعر و عامل پیوند آن با موسیقی است ،تن در ندهند.
غزلهاي سعدي هم به دلیل تنوع در وزن و آهنگ ،دستمایهاي قوي است براي آنكه رابطۀ شعر و موسیقی را آشكارتر سازد.
به زبان ساده تر ،در نظر اهل شعر و موسیقی ،شعري كه قالب و وزن عروضی درستی ندارد ،كمالیافته نیست و نمیتواند باعث
غناي موسیقی شود.

 .2تعریف چند اصطالح
پیش از پرداختن به بحث و بررسی ،توضیح چند اصطالح الزم مینماید:
-3دستگاه موسیقی :عبارت است از توالی نظامیافتۀ قراردادي نمونهها و الگوهاي موسیقایی كه در حوزۀ تنال

3

مشخصی

ترتیب یافته است (سپنتا.)183 :3182 ،
-2گوشهها :هر دستگاه از نغمههایی تشكیل میشود و هر نغمه شامل تعدادي گوشه است .گوشه كوچكترین واحد سازندۀ هر
دستگاه موسیقی است .اگر موسیقی ایران را مملكتی فرض كنیم ،دستگاه را والیت ،نغمهها را شهر و گوشهها را خانه
تعبیر میتوان كرد (همان .)183 :به بیان دیگر ،گوشهها بافتهایی 2موسیقایی هستند كه به عنوان نمونه و الگویی قراردادي
tonal 3 .
. textures 2
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براي ایجاد خالقیت موسیقایی و بداههنوازي یا بداههسرایی به كار میروند (همان )183 :و نقش زمینهسازي براي تأویل و
تداعی بداههنوازي یا بداههسرایی و ساختن قطعات را گوشهها به عهده دارند (همانجا).
-1ردیف :موسیقی سنتی موسیقی یکصدایی و مجموعهاي از ملوديها 3است كه به ترتیب خاصی توالی یافتهاند و به نام
ردیف خوانده میشوند .در واقع ،ردیف شیوه ،روش ،كیفیت تنظیم و ترتیب گوشههاست (همان .)183 :همچنین ،ردیف
عبارت است از روش ترتیب و تركیب گوشهها و نحوۀ تقدم و تأخر و روایت آنها (همان188 :؛ ر.ک :مشحون:3131 ،
338؛ دورینگ 312 :3181 ،و 331؛ كیانی 33 :3188 ،و .)33
2

 -1تصنیف :معمولترین و رایجترین قطعات ساختهشده تصنیف است كه وزن متریک دارد (سپنتا.)133 :3182 ،
 -2رنگ :عبارت از قطعهاي است مخصوص رقص كه در انتهاي اجراي دستگاه  -در موسیقی سنتی -نواخته میشود (همان:
.)131
 -8پیشدرآمد :فرمی است تا حدي شبیه به تصنیف( ،اما بدون كالم) كه بر مبناي درآمد یا چند گوشه از دستگاه یا نغمه
ساخته میشده است .این فرم نسبت به تصنیف و رنگ جدیدتر است و ساختن آن را به درویشخان نسبت میدهند
(همان.)132 :
 -3چهارمضراب :قطعهاي است كه نوازنده معموالً بهتنهایی آن را مینوازد و غالباً براي ایجاد تنوع و پرهیز از یكنواختی
اجراي آوازها و نیز براي نشان دادن مهارت نوازنده ساخته میشود (همان.)132 :

 .3بحث و بررسی
در پاسخ به پرسشهاي مطروح در چكیدۀ این جستار ،آثار موسیقی و غزلهاي شیخ اجل بررسی شد و آنچه از این پس میآید،
توضیح و تفسیر آن پاسخهاست.

 .1-3سادگی و روانی
سخن سعدي نمونۀ بینقصی از سهولت و روانی است .وي از یک سو به اساس و مبناي كار شاعران و نویسندگان پیشین توجه
میكرد ،نه به ظاهر سخن آنان ،و از سوي دیگر ،در تواناییها و قابلیتهاي زبان فارسی غور داشت .در نتیجه ،توانست در شعر
نیز ،چنانكه در نثر ،سبكی نو ایجاد كند ،كه همان ایراد معانی بسیار در الفاظ اندک ،لطف سخن و نوآوري در كاربرد واژههاي
ساده و روان و در عین حال برخوردار از همۀ شرایط فصاحت در حد اعالست (صفا :3132 ،ج /1ب .)832/ 3افزون بر این،
سخن سعدي معرف نوعی زبان اندیشیده ،پرداخته و تراشخورده و برخوردار از عنصر گزیدهگویی و ایجاز است؛ ایجازي كه
درواقع رعایت اعتدال و اقتصاد در بیان مطلب است؛ براي مثال در غزلی به مطلع:
گر تیغ بركشد كه محبان همیزنم /اول كسی كه الف محبت زند منم
بیتی هست كه هر بار خوانده شود ،بر حیرت خواننده از تردستی ،خوشذوقی و نكتهسنجی سعدي و آگاهی او از رمز و راز و
تواناییهاي زبان فارسی میافزاید ،و آن بیت این است:
دردیســت در دلــم كــه گــر از پــیش آب چشــم

برگیـــرم آســـتین ،بـــرود تـــا بـــه دامـــنم
(سعدي)283 :3133 ،

. melodies 3
. metric 2
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این بیت نه تنها از الفاظ دشوار ،بلكه از پس و پیشی اركان جمله از نظر دستور زبان فارسی نیز عاري است .نگارندگان بارها
و بهآزمایش بیت را براي كسانی بدون تقید به اركان و افاعیل عروضی (درخوانش) به صورت یک سطر پیوسته نوشتند و از نثر یا
نظم بودنش پرسیدند ،اما تنها معدودي كه داراي ذهن موسیقایی بودند توانستند آن را از نثر بازشناسند .این همان سادگی در به
كار بردن الفاظ و دوري از تعقید است .بنا براین ،زیبایی این بیت و امثال آن صرفاً به الفاظ ساده منوط است.
از میان صد و هشت غزل پیشنهادي فرصتالدوله شیرازي براي ارائه و اجرا در دستگاهها و آوازهاي موسیقی ،حدود نود
غزل در مقولۀ سادگی صرف میگنجد؛ یعنی پیوند آنها با مناسبات موسیقایی از وجه سادگی است و این سادگی تقریباً در غالب
غزلهاي سعدي به چشم میخورد .از غزلهایی كه مثل اعالي سادگی است و از سوي بزرگان موسیقی با اقبال مواجه شده است،
میتوان به عنوان نمونه به غزلهایی با مطلعهاي زیر اشاره كرد:
برخیز تا یـک سـو نهـیم ایـن دلـق ازرقفـام را

بــر بــاد قالشــی دهــیم ایــن شــرک تقوانــام را
(همان.)188 ،

الابــــالی چــــه كنــــد دفتــــر دانــــایی را؟

طاقــــت وعــــس نباشــــد ســــر ســــودایی را
(همان.)183 ،

وقتــی دل ســودایی مــیرفــت بــه بســتانهــا

بــیخویشــتنم كــردي بــوي گــل و ریحــانهــا
(همان.)133 ،

مـــا را همـــه شـــب نمـــیبـــرد خـــواب

اي خفتــــــــۀ روزگــــــــار! دریــــــــاب
(همان.)133 ،

سلســـلۀ مـــوي دوســـت حلقـــۀ دام بالســـت

هركه در این حلقه نیست ،فارغ از این ماجراسـت
(همان.)133 ،

هــر كــس بــه تماشــایی رفتنــد بــه صــحرایی

مــا را كــه تــو منظــوري خــاطر نــرود جــایی
(همان.)838 ،

همه عمـر بـر نـدارم سـر از ایـن خمـار مسـتی

كــه هنــوز مــن نبــودم كــه تــو در دلــم نشســتی
(همان.)831 ،

ندانمت به حقیقت كـه در جهـان بـه كـه مـانی

جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی
(همان.)828 ،

نه طریـق دوسـتان اسـت و نـه شـرط مهربـانی

كــه بــه دوســتان یكــدل ســر دســت برفشــانی
(همان.)823 ،

در مجموع ،غزل سعدي كیفیت هنري اصیل و زندهاي دارد كه سیر غزل در طی دویست و اندي سال بدان دست یافته بود.
این سبک غزلسرایی حاصل تركیب سادگی و روانی و یكدستی با پختگی و غناي اندیشه است (عبادیان.)88 :3181 ،
بر این اساس ،می توان حكم كرد كه یكی از دالیل همراهی سخن سعدي با موسیقی ،روانی و یكدستی و تناسب كالم اوست ،كه
براي بیان مضامین موسیقایی كامالً مناسب است .به سخن دیگر ،هر دو عنصر شعر و موسیقی براي اداي مقصودي به كار میروند؛ یعنی
ابزاري هستند براي انتقال اندیشه ،و نقطۀ اوج و پیوند كالم و موسیقی را ،كه به تعبیر شجریان گاهی ضرورت دارد ،در سخن سعدي
میتوان دید (مطلق .)288 :3181 ،در این تلفیق ،همسازي و تناسب ناگزیر است .از این روي ،نمیتوان از اشعاري استفاده كرد كه نه
مقتضی حال و مقاماند و نه از شدت پیچیدگی صور خیال و كثرت وجوه بیانی قادر به پیامرسانی فوري و بیواسطه هستند.
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از سوي دیگر ،در ارائۀ موسیقایی شعر ،نوع جملهبندي ،بیان دستوري شعر ،نوع بیان موسیقایی شعر ،زمانبنديها ،تنوع در
ملوديها و تحریرها و حالتهایی كه خواننده براي تأثیر مطلوب به صدا میدهد ،در گرو انتخاب شعر است .چنانكه پیشتر هم
گفته شد ،موسیقی و زبان ،دو گوهر همزادند كه ریشه و پایۀ هر دو صداست و هر دو میخواهند معنی را منتقل كنند .این گفته
بهویژه در مورد زبان فارسی صدق میكند كه در آن پیوندي ذاتی میان زبان شعر و زبان موسیقی برقرار است .این پیوند وقتی
استواري و استحكام مییابد كه لحن و لفس از هر سو همعنانی و همراهی داشته باشند.

 .3 -3وحدت موضوع و اشتراك مضمون
این موضوع كه در بارۀ غزلهاي سعدي از اهمیت زیادي برخوردار است ،از قدیم كانون توجه بوده است؛ چنانكه فرصتالدوله
در این باره مینویسد ...« :همچنین میباید خواننده از هر شعري و هر مضمونی با خبر بوده باشد كه به مقام خود خرج دهد و من
در این معنی كه گفتم كتابی دیدم از حكیمی كه او خدمت خواجه نصیرالدین را نموده بوده ،مینویسد :همچنان كه براي مستمع
لحنی باید تغنی نمود كه در خور و مالیم طبع او باشد( .شیرازي 8 :3183 ،و.)3
آوازهاي ایرانی قرنها میان مردم این سرزمین متداول و معمول بوده و هر یک از این نغمهها یادگار یكی از خاطرات گذشتۀ
مردم این سرزمین است .حالت اغلب این نغمهها ،با حزن و اندوه عجین است ،و چنین پیداست كه گذشتگان را با غم انس و
الفتی دیرین بوده است .در نتیجه ،موسیقی ما نیز مخزن نغمهها و لحنهایی چون حزین ،مویه ،غم انگیز ،بیداد ،شكسته ،جامهدران
و ...شده است .سوز نغمۀ دشتی ،زاري آهنگ سهگاه ،غمگساري افشاري ،فریاد حزنآور منصوري ،اندوه حاكم بر شور و ...از
همین گونهاند .اما ناگفته نماند كه غم حاصل از شنیدن این نغمهها همواره موجب ندبه و زاري نمیشود ،بلكه اغلب موجبات
تأمل و تفكر را فراهم میآورد و در عین حال نشاطی مالیم طبع و ذوق سلیم پدیدار میكند.
از سوي دیگر ،اوج هنر شاعران توانایی كه میشناسیم ،در ترسیم لحظههاي غمگین و سرشار از اندوه بوده است؛ تا آنجا كه
گاهی غم را چنان گدازنده و توانسوز گزارش كردهاند ،كه گریزي یا گزیري از گریستن نیست .این از آن روست كه سیر تاریخی
اندوه بر احوال سخن پارسی نیز عارض بوده است.
یک وجه این اندوه روي آوردن به زهدورزي و سلوک و سرودن مرثیه و حبسیه و مانند آن است ،كه از حوصلۀ این مقال
بیرون است ،اما وجه دیگر این اندوه در مناسبات دلدادگی و عشقورزي است ،كه بزرگترین تجلیگاهش غزل و نقطۀ اوج و
اعجازش سخن سعدي است .حدیث غالب در غزل سعدي شكوه از فراق و انتظار است؛ چنانكه گویی موسیقی ایرانی براي اداي
مقصود ،ابزاري جز سخن او نداشته و هیچ لفظی تا این اندازه قادر به ركابداري سلطان لحن نبوده است:
عشـــق در دل مانـــد و یـــار از دســـت رفـــت

دوســتان! دســتی كــه كــار از دســت رفــت
(سعدي.)3133:113 ،

بــازت نــدانم از ســر پیمــان مــا كــه بــرد؟

بــاز از نگــین عهــد تــو نقــش وفــا كــه بــرد؟
(همان.)128،

جـــزاي آنكـــه نگفتـــیم شـــكر روز وصـــال

شـــب فـــراق نخفتـــیم الجـــرم ز خیـــال
(همان.)212 ،

شكســــت عهــــد مــــودت نگــــار دلبنــــدم

بریـــد مهـــر و وفـــا یـــار سســـتپیونـــدم
(همان.)218 ،

بــار فــراق دوســتان بــس كــه نشســته بــر دلــم

مــیروم و نمــیرود ناقــه بــه زیــر محملــم
(همان.)223 ،
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بگـــذار تـــا بگـــریم چـــون ابـــر در بهـــاران

كـــز ســـنگ گریـــه خیـــزد روز وداع یـــاران
(همان.)283 ،

خبــرت خــرابتــر كــرد جراحــت جــدایی

چـو خیـال آب روشـن كــه بـه تشـنگان نمــایی
(همان.)831 ،

بســم از هــواگرفتن كــه پــري نمانــد و بــالی

بـه كجــا روم ز دسـتت كــه نمـیدهــی مجــالی
(همان.)811 ،

مــن چــرا دل بــه تــو دادم كــه دلــم مــیشــكنی

یا چـه كـردم كـه نگـه بـاز بـه مـن مـینكنـی؟
(همان.)823 ،

ذوقــی چنــان نــدارد بــی دوســت ،زنــدگانی

دودم بـــه ســـر برآمـــد زیـــن آتـــش نهـــانی
(همان.)822 ،

چشم رضـا و مرحمـت بـر همـه بـاز مـیكنـی

چون كه به بخت ما رسد این همه نـاز مـیكنـی
(همان.)823 ،

سعدي با روش تعمیم موضوعاتی چون غم به خوبی آشناست و این شیوه یكی از صفات بارز هنر سخنوري اوست .در بیت
زیر جنبۀ همگانی غم را گوشزد میكند:
دلم تـا عشـقباز آمـد در او جـز غـم نمـیبیـنم

دلی بی غم كجا جـویم كـه در عـالم نمـیبیـنم
(همان.)283 ،

غم فردي در مصراع نخستین ،در مصراع دوم خوي عام انسانی پیدا میكند ،بی آنكه در جریان این تعمیم ،جنبۀ اندرزگونه یا
انتزاعی به خود بگیرد .غزل هاي سعدي در واقع نوعی چكامه منسجم است كه در آن ،مطلب مورد نظر شاعر در قالب اندیشه و
تصویرهایی وصف میشود؛ به بیان دیگر ،اندیشهاي كه از موضوع صادر میشود ،مراحل تعمیم و تشخص را میپیماید و در
پایان ،حامل پیام شاعر میشود .در ضمن ،به اجزاي غزل انسجام و قوام درونی میبخشد .سعدي یگانه غزلسراي پارسی است كه
موضوع را به كمک اندیشههاي حاصل از دریافت و تجربه ،به سبكی احساسی و عاطفی میسراید و در بیشتر موارد به آن وحدت
موضوع میبخشد.
اما مضمون چه جایگاهی در سخن سعدي دارد؟ در این بررسی ،مضمون به معنی آن محتواي فكري است كه از یک اثر
هنري یا چكامه منتج میگردد .هر اثر هنري -موسیقی یا شعر -متضمن چنین نتیجهاي است و این نتیجه برداشتی نسبتاً عینی است
كه اثر آن را به طور ضمنی القا میكند .مضمون همان مایۀ فكري پیامی است كه هنرمند بیان آن را در سر دارد و در ذات هنر نیز
حالتی بالقوه دارد .نقطۀ اوج تناسب میان موسیقی و سخن سعدي نیز همین جاست كه هر دو روایتگر غمی دیرینه هستند.
یک وجه دستمایگی غزلهاي سعدي در روایت ردیف كنونی موسیقی ،همین اشتراک در موضوع و مضمون است ،زیرا هر
دو شكوهگر و منتظرند .این سازواري میان موسیقی و غزل وقتی گویا و رساست كه اندیشۀ اصلی محمول موسیقی ،بتواند به تار و
پود تصویرهاي غزل جان بخشد و استنتاج فكري واحد را از كل اثر ممكن سازد .در هر اثر موسیقایی حاصل از چنین تلفیقی،
اتحاد مضمون و موضوع ،گام به گام ،باعث اعتالي زیباشناختی بیشتر میشود و سرانجام به كمال زیبایی و حتی اعجاز میرسد.
معموالً وقتی سعدي موضوعی را براي بیان مطلب مناسب مییابد ،آن را با توجه به امكانات موضوع توصیف میكند و در
توصیف آن از نكتهها ،تجربهها و احساس شخصی خود كمک میگیرد .انتخاب موضوع به معنی شكل دادن طرح فكري مطلب
است ،نه خود آن .موضوع به بركت مطلب ،اندیشه را با تصویر پیوند میدهد و پیوند اندیشههاي تصویري غزل و موسیقی ،در
قالب یک كل منسجم مبناي مضمون فكري اثر خلقشده میگردد.
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آنچه در آثار موسیقایی به بركت قریحۀ سعدي در غزلسرایی و مهارت موسیقیدان در نوازندگی و خوانندگی به وقوع
میپیوندد ،چنین است :شعر حاوي پیامی است كه شاعر آن را به كمک اندیشهها و تصاویر هنري ابالغ میكند و از كار او یک
مضمون فكري مناسب با موسیقی و دمساز با نغمههاي آن به دست میآید .به عبارت بهتر ،آنچه از مضمون و موضوع غزل به
اندیشه و تصویر هنري و از آن به مضمون دستگاههاي موسیقی راه میبرد ،نشاندهندۀ فعالیتی است كه در آن ابزارهایی به تصویر
درمیآید تا فكري را به صورت یک پیام هنري ارائه كند.

 .4-3وزن سیال
خوجه نصیرالدین طوسی در تعریف وزن میگوید« :وزن هیئتی است تابع نظام ترتیب حركات و سكنات و تناسب آن در عدد و
مقدار» (طوسی .) 22 :3183 ،خانلري وزن را تناسب حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزاي متعدد میداند كه در زمان واقع
میشود (خانلري .)21 :3131 ،پس وزن نوعی حركت مداوم با نظم و تأكید بر هجاها و به عبارتی نظم و تناسبی است كه میان
اصوات شعر وجود دارد.
مطابق گفتۀ صاحب كتاب بحورااللحان «چون دانستی كه علم عروض را در موسیقی مدخلیتی تام است و شخص مغنی البته
باید عروضی باشد تا اینكه مزاحف را از مستوي بازداند ،به نحوي كه در عروض مذكور و مسطور است» (شیرازي)8 :3183 ،؛
چنانكه غزل هاي سعدي نیز در قالب چند وزن مشخص و با بسامدي معین سروده شده است و پیوستگی میان موسیقی عروضی و
موسیقی ردیف بالمنازع است.
وزن در شعر و موسیقی یكی از عوامل مؤثر در انگیزش حس شنوایی انسان به شمار میرود .خسرو فرشیدورد با توجه به كار
آماري مسعود فرزاد در خصوص اوزان فارسی ،پراستعمالترین اوزان را زیباترین آنها میداند و میگوید :سه وزن «فاعالتن
فعالتن فعالت»« ،مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت» و «مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالت» زیباترین وزنهاي شعر فارسی هستند .از
این رو ،بهترین قصاید ،قطعات و غزلیات بر این سه وزن آمدهاند (فرشیدورد.)232/2 :3138 ،
بر این اساس و با مطالعۀ آماري غزلهاي سعدي به این حكم و نتیجۀ نسبی دست مییابیم :از میان حدود  813غزل-
براساس نسخۀ فروغی -با مزاحفات ،بحر رمل با  ،232بحر هزج با  ،322بحر مجتث با  ،321بحر مضارع با  ،32بحر خفیف با
 ،18بحر رجز با  23و بحر منسرح با  28غزل به ترتیب از بیشترین اشتمال برخوردارند كه همۀ این بحور از اوزان كثیراالستعمال
به شمار میآید (شمیسا 11 :3183 ،و .)12
در كتاب بحورااللحان نیز تعداد و نوع بحور غزلهاي پیشنهادي براي ارائه در نغمات و الحان موسیقی ردیفی ایران از
بسامدي چنین برخوردار است 13 :غزل در بحر رمل 22 ،غزل در بحر مضارع 32 ،غزل در بحر مجتث 31 ،غزل در بحر هزج3 ،
غزل در بحر رجز 8 ،غزل در بحر منسرح و  2غزل در بحر خفیف .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه بحور مزبور با گوشهها و
چهارچوب دستگاههاي موسیقی ایرانی سازگاري بیشتري دارد .از سوي دیگر ،آن دسته از غزلهایی كه در بحورااللحان پیشنهاد
نشده ،اما در روایات موسیقی به كار رفته است ،نیز تابع این ردهبندي است .حاصل سخن اینكه اوزان كثیراالستعمال و مزاحفات
آنها اوزانی مطبوع و سازگار با قریحۀ موزون مخاطب است؛ زیرا روانی و سهولت بیان بر مبناي آنها ،با تمایل به نرمكامی و
كمكوشی اندام گفتار انسان موافقت دارد .بنابراین ،وجه دیگر دمسازي غزلهاي سعدي با موسیقی دستگاهی همین وزن روان و
نرم است .این روانی وزن وقتی با سادگی الفاظ و تركیبها درمی آمیزد ،به بهترین شكل قادر بر تفهیم مضامین فكري مورد نظر
شاعر و خنیاگر است .از این دست است غزلهایی با مطلع:
عشـــق در دل مانـــد و یـــار از دســـت رفـــت

دوســتان! دســتی كــه كــار از دســت رفــت
(سعدي.)113 :3133 ،
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هركه چیزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد

هركه محرابش تو باشی ،سـر زخلـوت برنیـارد
(همان.)122 ،

هشـــیار كســـی بایـــد كـــز عشـــق بپرهیـــزد

ویــن طبــع كــه مــن دارم بــا عقــل نیــامیزد
(همان.)183 ،

ما در ایـن شـهر غـریبیم و در ایـن ملـک فقیـر

بــه كمنــد تــو گرفتــار و بــه دام تــو اســیر
(همان.)232 ،

این چه رفتارسـت كررامیـدن از مـن مـیبـري؟

هوشم از دل مـیربـایی عقلـم از تـن مـیبـري
(همان.)818،

همین ویژگی است كه شعر سعدي را از همان دوران نزدیک به حیاتش ،مطابق حكایتی كه ابنبطوطه تحت عنوان «شعر
پارسی در چین» آورده ،چاشنی روایت پاروزنان چینی كرده است ...« :سه روز در ضیافت او به سر بردیم ،هنگام خداحافظی پسر
خود را به اتفاق ما به خلیج فرستاد و ما سوار كشتیاي شبیه حراقه شدیم و پسر امیر در كشتی دیگري نشست .مطربان و
موسیقیدانان نیز با او بودند و به چینی و عربی و فارسی آواز میخواندند .امیرزاده آوازهاي فارسی را خیلی دوست میداشت و
آنان شعري به فارسی میخواندند .چند بار به فرمان امیرزاده آن شعر را تكرار كردند؛ چنانكه من از دهانشان فراگرفتم و آن آهنگ
عجیبی داشت و چنین بود:
تـا دل بـه محنـت دادیـم در بحـر فكـر افتــادیم

چون در نماز استادیم قوي بـه محـراب انـدري
(ابنبطوطه.)323:3183 ،

كه صورت صحیح بیت در دیوان سعدي بدین شكل است:
تــا دل بــه مهــرت دادهام در بحــر فكــر افتــادهام

چون در نماز استادهام گـویی بـه محـرابم دري
(سعدي.)822 :3133 ،

با توجه به نوع بیان پاروزنان چینی كه از روي طبع قادر به اداي درست واژههاي فارسی نبودهاند ،بیت بدان شكل به گوش
ابنبطوطه رسیده است.

 .5-3روایت یك واقعه
طرح سخن یا براي القاي موضوع یا تفهیم مضمون صورت میگیرد .اگر به سیر و ساختار هر غزل به عنوان یكی از قالبهاي
سخنسرایی بهتأمل بنگریم ،به روند و روالی منطقی میرسیم .این روند از نخستین مراحلش شروع میشود ،در مسیري پیش
میرود و به انجام میرسد تا تصویرگر واقعهاي باشد كه بر احوال سخنور عارض شده است .این روند اگرچه در ذات همه نوع
سخنی وجود دارد ،ولی در كالم منظوم كه با صور خیال پرداخته میشود ،بسیار دلنشینتر و تأثیرش در طبایع بیشتر و محسوستر
میشود.
این ارائۀ مطلب در غزل سعدي ویژگی خاصی دارد و در حركت واقعه از جزء به كل و از نقص به شمول نمود مییابد ،در
نتیجه ،رشد اندیشه در بیتهاي غزل را پویایی هنري میبخشد .در واقع ،غزل سعدي را میتوان به فرایندي تشبیه كرد كه مطلب
در بستر آن بازنمایی میشود و چون با دیگر جنبههاي مورد نظر پیوند میخورد ،شناخته میشود و سرانجام با غنایی كه در این
رهگذر یافته است ،آبستن پیام شاعر میگردد .در این حركت ،آنچه در موضوع توصیفشونده تصادفی و فاقد ارزش عام است،
تعدیل میگردد و به تشخص و تجسم فردیتیافته میگراید .در اصل ،این ویژگیها موجب و موجد فراز و نشیب در غزل سعدي
میشود؛ مثالً در غزلی به مطلع:
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بخت باز آید از آن در كه یكی چون تـو درآیـد

روي میمــون تــو دیــدن در دولــت بگشــاید
(همان)233 ،

موضوع جلوۀ زیبایی یار است كه با بررسی آن میتوان به بیشتر نكات هنري غزل سعدي پی برد .سعدي زیبایی را با صفات
و تصویرهایی میستاید كه تعینهاي خود زیبایی نیست ،بلكه آثار تجلی آن و نتایجی است همراه وجود زیبایی .بخت و دولت در
بیت اول چنین صفاتی هستند .بخت و دولت با رنج و بردباري به كف میآیند .شاعر از این امر براي توصیف و توجیه كمیابی
زیبایی مدد جسته است (بیت دوم) .خاطرۀ غمی كه از رنج در راه زیبایی به جاي میماند ،در بیت سوم جبران میشود و شاعر از
آن دلفریبی و شادي كه زیبایی به همراه دارد ،سخن میگوید .آنچه در بیتهاي چهارم و پنجم تصویر شده است ،در بیتهاي بعد
شمول و تعمیم مییابد و دریافت شاعر از زیبایی رنگ همگانی به خود میگیرد و شاعر به آن اعتال و معنویت میبخشد.
این حكایت زیبایی كه در سرتاسر غزل به انحاي گوناگون بازتاب یافته ،مركب از وجوه متفاوتی است كه سعدي در هر بیت
براي منظور خود قائل شده است؛ یعنی غزل با حالتی از مخاطبه و ابراز وضعی از شادي ،غم و ...آغاز میشود ،آنگاه در این سیر
روایی ،متضمن انتساب صفات و حاالتی میشود كه گوینده را به تمجید وامیدارد ،از نوایب و مصایب خود میگوید و سرانجام
در پرتو اقرار به قضاي آمده كه همان عشق است ،جز تسلیم و وانهادن كار به معشوق ،چارهاي نمییابد.
مشابه چنین روایتی در ساختار هر دستگاه موسیقی نیز قابلدرک است .پیشتر گفته شد كه هر دستگاه موسیقی یا هر ارائۀ
موسیقایی تركیبی از چند مرحله است ،كه مجموع آنها القاگر حالتی است .این گونه بیان ،كه در پرتو غزل قوت میگیرد ،همۀ
عناصر الزم براي طرح یک داستانواره را داراست .یک اجراي موسیقی در هر یک از دستگاههاي هفتگانه با چهار مضراب شروع
میشود تا ذهن خواننده و مخاطب را وارد حالتی كند ،كه مقتضی درک و دریافت مضامین هنري است .این چهار مضراب معادل
با وضع روانی شاعر یا سخنور در آغاز انتظام غزل است.
پس از چهار مضراب ،پیشدرآمد است كه از شروع داستان حكایت میكند و در مقابل مطلع شعر مینشیند .جایی كه موضوع
در آن نضج میگیرد و واقعه با آن آغاز میگردد .پس از آن ،ماجرا با آوازي كه در هر بیت گوشهاي را با معنی خاص خودش ارائه
میكند و با تحریري كه یادآور تب و تنش آن واقعه است ،دنبال میشود .نهایتاً ،فرود موسیقی به مثابۀ پایان یافتن آن رویداد و به
نتیجه رسیدن امر است .با این وصف و با توجه به اشتراک اركان لفس و لحن ،تركیب موسیقی و غزل چیزي جز تشدید و القاي
بهتر حس و حال پرداختهشده در متن روایت و واقعه نیست .حال اگر غزلی بر مبناي چنین اشتراكی تفسیر شود ،حالتی را به
نمایش میگذارد كه گویی عناصري به یاري و زیر نظر گردانندهاي توانا و كارآگاه ،یک رخداد را به تجسم میبخشند .از این
دست است غزلی به مطلع:
همه عمـر بـر نـدارم سـر از ایـن خمـار مسـتی

كه هنـوز مـن نبـودم كـه تـو در دلـم نشسـتی
(همان)831،

كه در مقدمۀ دیوان غزلیات سعدي به تصحیح غالمحسین یوسفی و هم به قلم وي ،استادانه و دلكش ،به زیور تفسیري ادیبانه
و موسیقایی آراسته و حق لفس و لحن ادا شده است.
از این دیدگاه ،اگرچه همۀ غزلها داراي یک آغازند ،این آغازها از جهاتی متفاوتاند كه اهم آنها از چند قسم خارج نیست.
گاه اخبار با وصف زیبایی و جمال محبوب است:
روي تـــو خـــوش مـــینمایـــد آینـــۀ مـــا

كاینـــه پـــاكیزه اســـت و روي تـــو زیبـــا
(همان)183،

متناســــبند و مــــوزون حركــــات دلفریبــــت

متوجــه اســت بــا مــا ســخنان بــیحســیبت
(همان)132 ،

و گاه انشا كه اغلب داراي وجه تمنایی است:
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ماهرویــــا! روي خــــوب از مــــن متــــاب

بــیخطــا كشــتن چــه مــیبینــی صــواب؟
(همان)133،

و گاهی در وجه استفهامی:
كمـــان ســـخت كـــه داد آن لطیـــفبـــازو را؟

كــه تیــر غمــزه تمــام اســت صــید آهــو را
(همان)188 ،

الابــــالی چــــه كنــــد دفتــــر دانــــایی را؟

طاقـــت وعـــس نباشـــد ســـر ســـودایی را
(همان)183 ،

گاهی هم شرط است:
گـــر مـــاه مـــن بـــرافكنـــد از رق نقـــاب را

برقــــع فروهلــــد بــــه جمــــال آفتــــاب را
(همان)181 ،

اگـــر تـــو برفكنـــی در میـــان شـــهر نقـــاب

هــزار مــؤمن مخلــص درافكنــی بــه عقــاب
(همان)133 ،

گاه خبري دایر بر تقریر است:
وقــت طــرب خــوش یــافتم آن دلبــر طنــاز را

ساقی بیار آن جام می مطـرب بـزن آن سـاز را
(سعدي)138: 3133 ،

گاه ندا و گفتوگو با معشوق است:
اي كـه از ســرو روان قــد تـو چــاالکتــر اســت

دل بــه روي تــو ز روي تــو طربنــاکتــر اســت
(همان)133 ،

گاهی نیز از سر تجاهل میگوید:
این تویی یـا سـرو بسـتانی بـه رفتـار آمـده اسـت؟

یا ملک در صورت مردم به گفتار آمـده سـت؟
(همان)132 ،

و در مواضعی هم وصف مناسبات دلدادگی است:
بخـــت آیینـــه نـــدارم كـــه در او مـــینگـــري

خاک بازار نیرزم كه بـر او مـیگـذري (همـان)21 ،

خبـــر از عـــیش نـــدارد كـــه نـــدارد یـــاري

دل نخواننـــد كـــه صـــیدش نكنـــد دلـــداري
(همان)813 ،

 .6-3وضع واجها
در مورد اقبال اهل موسیقی به غزلهاي شیخ اجل ،ویژگیهاي زبانی هم ایفاگر نقشهاي بنیادي هستند .در جریان گفتار ،هر جمله
و هر كلمه و هر هجایی دارا ي حدودي از ارتفاع صوت زیر و بم است و هیچ یک از بخشهاي گفتار طبیعی بدون استفاده از
آهنگ اجرا نمیشود .وجود الگوهاي آهنگین در كالم بر حسب سازمانبندي دقیقی انجام میگیرد .این الگوها در هر زبانی
متفاوت است و زبان فارسی هم از این نظر الگوهاي خاص خود را دارد.
دكتر شفیعی كدكنی از این مبحث ،با عنوان جادوي مجاورت یاد میكند و در این زمینه معتقد است :جادوي مجاورت در همه
زبانها بوده و هست و خواهد بود و چنان نیست كه فقط ما پارسیزبانانیم كه بخشی از مقدرات تاریخی و فرهنگی ما را جادوي
مجاروت شكل داده است .بیگمان دیگر اقوام جهان نیز در تأثیرات غیرمستقیم این جادوي مجاورت زیستهاند و خواهند زیست.
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میتوانم بگویم جادوي مجاورت در فارسی و عربی بیشتر از زبان انگلیسی سرنوشتساز بوده است (شفیعی كدكنی.)22 -21 :3133 ،
الگوهاي آهنگ كالم ،خود نوعی موسیقی است كه عالوه بر تأثیر بر برخی مقولههاي دستور زبان ،مثل جملههاي اخباري و انشایی،
میتواند حامل اطالعاتی از حاالت روحی و عاطفی و احساسی گوینده باشد .در واجشناسی ،هر واج به وسیلۀ مشخصههاي معتبر آوایی
خود معین میشود و در دستگاه صوتی زبان نقش میگیرد .آن نقش حاصل مشخصههاي آوایی واجد اعتبار است.
آواهاي شعر عالوه بر نقشی كه در زیبایی موسیقایی شعر دارند ،گاه هماهنگ با بقیه واحدها القاكنندۀ معنیاند و بدون توجه به معنی
آشكار واژهها تصویرساز ،زیباییآفرین و بیانگر عواطف هستند .در چنین حالتی است كه شاعر با انتخاب واژههاییكه داراي حروف
خاصی هستند ،تصویري را از آنچه قرار است بیان كند ،به وسیلۀ آن حروف القا میكند؛ براي نمونه ،حضور واژۀ «سلسبیل» و سپس
تعمدي كه شاعر در بهكارگیري واژه «سبیل» روا داشته به همراه واجآرایی حرف «ق» بیت زیر را جلوهاي ویژه بخشیده است:
شـــراب از دســـت خوبـــان سلســـبیل اســـت

وگــر خــود خــون میخــواران ســبیل اســت
(سعدي)131 :3133 ،

حالت سیالی و روانی موجود در حرف سین ،دلیل بر آفرینش زیبایی و اثرگذاري از طریق كاربرد آواهاي مناسب است.

 .7-3اثرگذاری آهنگ غزل
شعر حقیقی یک تجربۀ شاعرانه است كه حالت یک دستگاه را دارد؛ یعنی هر جزء آن باید پیوندي ارگانیک 3و سازمانیافته با بقیۀ
اجزا داشته باشد .عناصر شعر با یكدیگر مربوطاند ،اما نه به صورت گلهایی كه در یک دسته گل كنار یكدیگر قرار گرفتهاند ،بلكه
ارتباط آنها مانند ارتباط گل با دیگر قسمتهاي آن است .زیبایی شعر همانند گل دادن گیاه است كه مستلزم ساقه ،برگ و
ریشههاي نهان آن است .اجزاي شعر نیز با یكدیگر به صورت نظاممند و ارگانیک و با محتوا و مضمون شعر به شكل غیرمستقیم
مربوط است (علوي مقدم.)22 :3133 ،
یكی از نكات دقیقی كه در انگیزندگی شعر نقش اساسی دارد ،نوع وزن و حسن تركیب كلمات و استفاده از تمهیدات آوایی
است .انتخاب وزن متناسب با محتوا وسیله اي براي قدرت بخشیدن به مقصود شاعر است؛ براي مثال« ،وزنی كه مولوي براي هر
یک از غزلیات خود انتخاب كرده است ،از نظر موزیكالیته با مضمون و درونمایۀ آن نطباق كامل دارد .به هنگام درماندگی و
سرگردا نی ،وزن انتخابی او آهسته ،عمیق و سنگین است و به هنگام وجد و شادي ،ریتم غزل او شادمانه میشود» (كریستین سن،
.)81 :3181
جز آنچه شاعر میآفریند ،شیوۀ بیان و عرضه هم در اثرپذیري شنونده نقش دارد .اگر بخواهیم در این مورد قیاس كنیم،
میتوان تصنیف شعر را به ساختن یک آهنگ و شیوۀ تحویل شعر را به اجراي آن آهنگ مانند كرد .اگر قطعهاي مثالً یک سونات
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از بتهون 1با آن عظمتی كه در ملودي و آفرینش بتهون موجود است توسط نوازندۀ ضعیفی ارائه شود ،ارتباط هنري اثر با شنونده
مخدوش میشود .بنابراین ،آفرینش شاهكارهاي هنري و عرضۀ مناسب الزم و ملزوم یكدیگرند.
از سوي دیگر ،خود واژههاي سازندۀ شعر نقش مهمی در ایجاد شگفتی و التذاذ حاصل از شعر دارند« .شاعر با موسیقی
كلمات خویش قلمرو پهناوري از خالقیت هنري را در پیش روي دارد و بدین اعتبار هر شاعري نظام آوایی خاص خود را
داراست و هر شعر موسیقی ویژۀ خویش را دارد كه با دیگر بخشها متفاوت است و حتی هر مصراع در این چشمانداز نظام
خاص خود را داراست» (خانلري .)381 :3112 ،واژهها در زمره و از مقولۀ اصواتاند .برخی از آنها گوشنوازند و برخی دیگر
3

. organic
sonata 2.

1

. Beethoven
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براي گوش ناخوشایند .شاعر در موقعیتهاي گوناگون به هر دو نوع نیاز دارد .او نمیتواند در جایی كه به واژۀ سلسبیل نیاز دارد،
به جهت تداعی نوعی كامیابی ،از واژۀ دیگري استفاده كند .بنابراین زیبایی موجود در آهنگ واژه ،در بافت و ساختار شعر جلوه
میكند .واژهها زمانی لذتآفریناند و از اركان زیبایی محسوب میشوند كه با بقیۀ اركان شعر بهویژه عاطفه هماهنگ باشند.
الیوت ،شاعر و منتقد انگلیسی معتقد است كلمه خوب و بد در شعر وجود ندارد .این جاي كلمات است كه میتواند خوب یا بد
باشد؛ یعنی در تركیب و بافت شعر است كه كلمات خود را زیبا یا نازیبا نشان میدهند و گرنه همان الفاظ نازیبا اگر به جاي خود
نشسته باشند ،زیباترین جلوهها را خواهند داشت (تی .اس .الیوت ،به نقل از شفیعی كدكنی.)232:3183 ،
سخنان الیوت بیانگر آن است كه زیبایی واژه نتیجۀ حسن گزینش و حسن همنشینی واژه در شعر است .در غزلهاي سعدي
امكانات واژگانی شاعر و آگاهی او از واژهها و شكل هاي مختلف آنها آنقدر گسترده است كه سخن او را یكدست و صاحب
توالی قابلحدسی ساخته است .غزل هاي سعدي داراي آهنگی موزون و یكنواخت است كه فارغ از شیوۀ روایت شاعر ،در بیان
موسیقایی نیز تابع نظمی برداشتپذیر است .به بیان دیگر ،همۀ غزلها با یک حس مشترک خوانده و با همان حس درک میشود.

 .8-3مبادلۀ میان ابیات و نغمات موسیقی
بحث اصلی این مقاله بررسی روابط متقابل میان ابیات غزلهاي سعدي و نغمات و نقرات لحنهاي موسیقی است .این دسته از
غزلها به بركت جادوي لحن و به دلیل ارائههایی كه موسیقی از آنها به دست داده ،از مشهورترین غزلها گشته و به وجهی
خاص بر سر زبان ها افتاده است؛ براي نمونه ،یک غزل از سعدي بر مبناي دستگاهی كه در آن ارائه شده است تحلیل میشود .در
این گزارش ،تنها ابیاتی بررسی شده كه به اجراي موسیقایی درآمده است ،تا از این رهگذر به نتیجه عینی و علمی دست یابیم.
غزل زیر كه دستمایۀ خلق یک شاهكار در زمنیۀ موسیقی ردیفی گشته ،داستانی غمانگیز و تراژدي عاشقانهاي است كه روایت
كاملی همراه با جزئیات بیشتري دارد.
بیت اول و دوم ،اجرا در درآمد بیات ترک:
اي پیــک پــیخجســته كــه داري نشــان دوســت

بــا مــا مگــو بــهجــز ســخن دلنشــان دوســت

حال از دهان دوسـت شـنیدن چـه خـوش بـود

یــا از دهــان آنكــه شــنید از دهــان دوســـت
(سعدي)121 :3133 ،

سخن با نداي عاشق آغاز میشود كه روي در قاصد دارد و از او هیچ چیز بهجز حكایت خوش دوست درنمیخواهد .عاشق
میداند بهرغم خواستهاش ،نمیتواند بیواسطه از احوال معشوق آگاهی یابد .در چنین مواقعی ،پیامرسان دوست نیز محترم و البته
خوشقدم و فرقپی است .همچنین لحن درآمد ،با التزام اندوهی سنگین و لحن ندا و طلبی كه در ظاهر سخن وجود دارد -براعت
استهاللوار -آغازگر این حدیث است.
بیت سوم ،در جامهدران:
اي یــــار آشــــنا علــــم كــــاروان كجاســــت

تــا ســر نهــیم بــر قــدم ســاربان دوســت؟
(همان)

با تغییري مختصر ،عاشق خود را تسلیم و از همان آغاز ،بار گران سر را از گردن انداخته است و آن را پایمال ساربان یار
میكند .آواز هم با دامنهاي نسبتاً متوسط براي تبیین وضع ندایی كالم آغاز میشود ،براي آنكه استفهام تمنایی را نشان دهد با
تحریر مالیمی به اوجی ملیح میرسد و با ایست بر روي واژۀ دوست به پایان میرسد.
بیت چهارم ،دو نوبت اجرا در گوشههاي داد و قرچه ،رضوي ،فرود به دلكش و برگشت به بیات ترک:
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دردا و حســـرتا كـــه عنـــانم ز دســـت رفـــت!

دســتم نمــیرســد كــه بگیــرم عنــان دوســت
(همان)

در نوبت اول بار معنیرسانی بیشتر بر دوش واژهها ،بهویژه درد و حسرت است .عاشق در قلب نبرد عشق گریزگاهی ندارد.
عنان اختیارش از كف رفته و دستش از دوست كوتاه است .در این نوبت ،صدا سوز چندانی ندارد و آنچه مینماید ،در پرتو كنار
آمدن عاشق با وضع پیشآمده رنگ میبازد .اما در نوبت دوم ،این صداست كه میداندار معنی است .درد بر قامت عاشق میپیچد
و زندگی را در كام او به زهر ذائق و مرگ را به شهد فائق بدل میكند .حسرت سراپاي وجود عاشق را به طرز وصفناپذیر
فرامیگیرد؛ چندانكه از همه ،هیچ نمیماند .صدا با برآمدي رو به افول ،حادثه را دنبال میكند و در نهایت با تحریري بهجا،
قضاوت مطلق قضا را بر كرسی قدر مینشاند.
بیت پنجم ،در فیلی:
رنجور عشـق دوسـت چنـانم كـه هـر كـه دیـد

رحمـــت كنـــد ،مگـــر دل نامهربـــان دوســـت
(همان)

تفسیر حال زاري است كه سراپاي وجود عاشق را در بر گرفته است؛ حالی كه دل هر بیننده و شنوندهاي را ،جز معشوق ،به درد
میآورد و او را در برابر فروبستگی كار عاشق ،مشفق میگرداند .در این میانه ،صدا نیز با آغازي روبهاوج ،چنانكه شایستۀ وصف
رنجوري است ،روایت كالم را به دست میگیرد و تا ارائۀ لفس «چنانم» یكدست پیش میرود .سپس با مكثی دیریاب ،پس از ایراد
پایۀ دستوري سخن ،با همان كشش و با اندكی فرود ،استرحام خبري گوینده را در بخش پیرو ادا میكند و این گونه ذهن مخاطب
را براي نقطۀ اوج و بحران حدیث عشق آماده میگرداند.
بیت ششم ،در دلكش:
گـــر دوســـت بنـــده را بكشـــد یـــا بپـــرورد

تســـلیم از آن بنـــده و فرمـــان از آن دوســـت
(همان)

بیت ،ناظر به انقیاد بیچونوچراي عاشق و سلطۀ انكارناپذیر معشوق است .طریق صواب براي گوینده یا عاشق در هر دو حال
فنا و بقا ،رضا و سرسپردگی است .صدا نیز با همان لحنی كه از اداي بیت پیشین به خود گرفته بود ،پس از همراهی مصراع
نخست ،با فرود خاصی حزن ناتوانی عاشق و اقتدار مقام معشوق را به مخاطب القا میكند.
بیت هفتم ،در قرچه:
بــی حســرت از جهــان نــرود هــیچكــس بــه در

اال شــهید عشــق بــه تیــر از كمــان دوســت
(همان)

بیتردید عاشق در گرداب عشق گریزگاهی ندارد .او آماج هر تیر طعنه و سنگ فتنه و سرانجام شهید این راه است .صدا با
شكستی هنرمندانه قاصد بر گزارش حسرت میشود و با تحریري كوتاه ولی فزاینده این حسرت و اندوه را به بهترین وجه
مینمایاند .پس از تقریر حالت استثنایی موجود در لفس اال و حصر حسرت ،فرجام غمبار این رویداد با كشیدگی مصوت او در
واژۀ دوست ،طنینانداز نالهاي جانسوز میشود.
تكرار بیت چهارم ،در قرچه ،رضوي ،فرود به دلكش ،برگشت به بیات ترک:
دردا و حســـرتا كـــه عنـــانم ز دســـت رفـــت!

دســتم نمــیرســد كــه بگیــرم عنــان دوســت

تكراري كه خواننده در حق این بیت روامیدارد دایر بر تبیین درد و داغی جانگزاست؛ زیرا عاشق را در مواجهۀ یک حال ولی در
دو موقعیت میبیند؛ یكیكاذب و گذرا و دیگري صادق و پایدار .در وهلۀ اول صدا با اوجی پرشور و وصفناپذیر در راستاي
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اداي دو الف كثرت ماجرا را آغاز میكند و پس از تحریري پردامنه در یک روایت از حسرت وارد روایت دوم میگردد .از آن
پس ،با از سرگیري حدیث و با غلتی كه روي فتحه در واژه «رفت» پیاده میكند ،به مصراع بعد میرسد .سپس با اندكی افول كه
بیانگر دو دامنه صدایی متفاوت با كشش یكسان است ،سوز و گداز ناشی از همان حسرت را بیان میدارد.
بیت آخر ،فرود به بیات ترک:
بعــد از تــو هــیچ در دل ســعدي گــذر نكــرد

و آن كیست در جهان كـه بگیـرد مكـان دوسـت؟

همۀ حدیث عاشق وفاي به عهد است .پس در هر وضعی یک حال معین دارد كه از آغاز تا انجام ،زمینۀ ثابت نقش او بر پردۀ
ماجراست .افتی كه صدا از اواخر بیت پیش از شروع روایت معروض آن شد ،خاتمۀ كار را به دست میگیرد .آواز در این بیت ،با
تأكید بر انكار موجود در استفهام مصراع دوم ،مفید معنی آرامش و نوعی پایان براي ماجرا میشود.

 .4نتیجهگیری
بزرگان عرصۀ هنر و موسیقی ،از گذشته تا به حال ،بر نشان دادن پیوند شعر و موسیقی اهتمام ورزیدهاند .اوج موسیقی سنتی ایران
نیز آنجاست كه شعر شیرین ،موزون و آهنگین فارسی را چاشنی روایت خود میسازد .هم از این روست كه گفته میشود مبناي
ارزشی هر زبان به موسیقی درونی آن برمیگردد ،كه ویژۀ همان زبان است .این مقاله بر مبناي وجوهی ترتیب یافت كه هر چند
كامالً از هم جدا هستند ،ولی هر یک در حكم دریچهاي براي مشاهده پیوستگی لحن و لفس و هنرنمایی این پیوند در سخن
سعدي است.
نخست دانستیم كه لفس و لحن پیوندي دیرینه دارند و از دیرباز در پرتو یكدیگر پرورده و بالیدهاند و همعنان ،القاگر مفاهیم و
مصادیق جمالشناسانه بودهاند .بالغتی كه آن دو – توأمان -در رساندن پیام خود و خلق زیبایی به كار میگیرند ،چیزي ماوراي
استعاره ،تشبیه ،كنایه و ...در شعر و صوت ،لحن ،صدا و ...در موسیقی است .اعجاز توأم شعر و موسیقی به آفرینش «حال»
میانجامد .پدیدۀ حال صرفاً به مقولۀ موسیقی و شعر مربوط نمیشود ،بلكه تمامی مصادیق هنر بدان آراسته و مزین است .حال در
هر نوع خالقیتی دیده و گزارش شده است و ریشه در سرشت و طبیعت ایرانی و شرقی دارد .در موسیقی و شعر نیز این حال ،نما
و نشان ویژۀ خود را داراست .خصوصیت ظاهري این حال سرزندگی همراه با وجد و خوشبینی و خاصیت باطنی آن درک و
دریافت الهامهاي شهودي و ارادۀ آفرینندگی است .هرچه در درون است ،با شعر و موسیقی سیال و روان میشود .شعر زبان اسرار
است ،با لحنی آهنگین و مخلوق عاطفههاي حساس كه با بهره مندي از بافت ،ساخت و صورت نوعی كیمیاگري با واژگان زبان
در طیف خیال است .موسیقی نیز هنر خلق زیبایی با اصوات و الحان است و این هر دو موجد یک حال.
دیگر آنكه هر جا عنان امور از كف تدبیر عقل به در میشده ،تلفیق شعر و موسیقی تغییردهندۀ شرایط موجود بوده است .با
توجه به اینكه عروض و قافیه و نیز علم شعر تابع سرودههاي فحول این عرصه است ،نمیتوان گفت كه غزل بر چه اوزانی باید
عرضه گردد تا مطبوع افتد .اما اینكه بزرگان این فن چه گفتهاند و چگونه گفتهاند كه موافق طباع شده است ،با ظرفیت یک
پژوهش علمی سازگار است .نگارندگان مدعی نیستند كه سعدي غزلهاي خود را براي موسیقی ردیفی كنونی سروده است .اساساً
چنین ادعایی با در نظر آوردن فاصله زمانی چندین قرن معقول نیست .ولی از آنجا كه غزل در گذشته چاشنی تلحین خنیاگران
بوده است ،می توان با در نظر گرفتن غزل ملحون یا كالمی كه طالب اداي موسیقایی است ،حكم به نوعی تناسب قابلپیشبینی داد.
مطابق هفت اصلی كه در سازواري غزل سعدي با موسیقی تبیین شد ،یعنی سادگی و روانی ،وحدت موضوع و اشتراک مضمون،
وزن سیال ،روایت یک واقعه ،وضع واجها ،اثرگذاري آهنگ غزل و مبادلۀ میان ابیات و نغمههاي موسیقی شیخ شیراز غزل خود را
در پیوند با موسیقی كنونی ایرانزمین ارجح نشان داده است.
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