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روزنه
شنبه  31فروردین 1398

توضیح الزم:
مقالــه ای کــه می خوانید
مکمــل مطالبــی اســت که
پیش از این در شماره روز
سه شــنبه  28اســفندماه
 1397همیــن روزنامه به
چاپ رســیده است .درهر
دو مقالــه روی ســخن بــا
شــخص معینــی نیســت و
نقــدی بر روال رایج ادب شناســی کالســیک اســت که
متناســب با وضع و حــال امروز و شناســاندن حقیقی/
مایــه گرانســنگ ادبیــات کهن ایــن مرز و بــوم پرگهر
نیست و جا دارد که رسمی نو و امروزین جانشین رسم
مدروس و قدیمی شود.
بعضــی دوســتان نقد مرا بــر طرز کار ادب شناســی
معمــول ،انتقاد بی مالحظه ای درباره یکی از اســتادان
ادب دانســتند .اصال ً چنین نیســت .آن استاد شخصی
فاضل و از احباب است ،شعر نیکو می سراید و تألیفات
ارزنده ای دارد و به حســن خلــق و جوانمردی موصوف
اســت .تصدی ایشــان در بنیاد حافظ شناســی رســمی
نیست .حافظ شناســی زیر نظر ایشان بنیادی ملی است
کــه با کمک نیکــوکاران ادب دوســت این شــهر اداره
می شود و با مؤسســه ی حافظ شناسی که مسعود فرزاد
ســال ها پیش به کمک «علم» وزیر دربار نظام سیاسی
گذشــته برپا کرد و یک مؤسسه تشریفاتی درباری بود
یکی و یگانه نیست.
***
فردوسی ،سعدی و حافظ هنوز ناشناخته مانده اند.
مدتی است هر ســاله  -و حتی گاه هرچند ماه نشست های تکراری
و تشــریفاتی به نام سعدی شناســی و حافظ شناسی ،فردوسی و نظامی
گنجوی شــناس با ادعاهای بزرگ و واقعیت های بی مایه و معمول…
برگزار می گردد و افراد دســت چین شده و غالب ًا ناآگاه از موازین شناخت
ادب و هنر ،برای سخن رانی درباره ی افکار و باورهای این چند تن نام آور
ادب ایران در مجالس ولیمه و ســور در ظاهر برای شعر و شاعرشناسی
و در باطن بــرای بهم بافتن مفهوم ها و موضوع هــای معین  -که در
بیان آنها نه ســیخ بسوزد نه کباب -دعوت می شــوند .البته این روزها
دیگر کســی به این قبیل فرمایش ها گوش نمی دهد و دست اندرکاران
برپا کردن مجالس ولیمه و ســور  -که درس خود را از حفظ اند  -برای
گردآوری بیشتر مشــتریان ،واژگان ایرانی و فرنگی را چاشنی شوربائی
کــه دارند می پزند ،می کنند و زیرکانه با یک تیر چند نشــان می زنند و
ظاهرآرائی می کنند .متأســفانه القاب بخشی در اختیار کسانی است که
«نام» و «نشــانی» دارند و دیگران را در این حریم راه نیست .دولت ابد
مدت تصدی این مشــاغل به نام نامی این «بزرگواران» به ثبت رسیده
و ارثیه ای اســت که از قدیم االیام از شادروان مسعود فرزاد (نویسنده ی
و غ و غ ســاهاب) به ایشان واگذار شده ،دیگران حاال حاال برای رسیدن
به این «منصب های عالی» باید سماق بمکند!
***
اما خود قضیه ی حافظ و سعدی شناسی ...کسی را نمی رسد که در این
وادی گام نهد پیش از آن که از متولیان کار اجازه بگیرد .متولیان سعدی
و حافظ شناســی فقط به کسانی اجازه ی شــرکت در حوزه ی شناختن
دو شــاعر بزرگ شــهر را می دهند که قب ً
ال در «محکمه ی ادب شناسی
رسمی» پذیرفته نشده باشند و مدلول این گزاره نیز ،چنانکه گفته اند:
تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
در این چند دهه ی توفانی به زعم رویدادهای مهمی که بســیاری از
بناهایی را که استوار و پوالدین می نمود ...زیر و زبر ساخت ،جشن های
ولیمه و ســور به کوشش متولیان زیرک ادب کالسیک همچنان برقرار
ماند و هزینه های گزاف بابت تشــریفات و تعارفات از اوقاف جیب ما به
دست اندرکاران نمایش های روحوضی ادبیات پرداخت شد و سر ادیبان
کالســیک هر دو بی کاله ماند .از سوی دیگر متولیان کار ،کاری به کار
ادب معاصر نداشتند و ندارند .برای آنها نه هدایتی موجود بود و نه دهخدا
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شناخت ادبیات و راه و روش آن
عبدالعلی دست غیب

و نیمایی .هدایت و نیمایی که «انگاری گوهر شــب چراغی در انگشت
داشتند» هیچ انگاشته شدند و «از هیچ نیز چیزی کم»!
***
دنیــا عوض شــده ،زمانه و اندیشــه و ذوق ها عوض شــده ولی ما
همچنان در اول وصف جهان جدید مانده ایم .رومانتی سیســم در باختر
زمین بســیاری از باورها و پسندهای زمان گذشــته را به هم ریخت و
بســیاری از صور و فورم ها را دگرگونه ساخت .در مثل جویس در رمان
«چهره ی هنرمند در جوانی» این نظر هنری را چنین گســترش داد که
می بایســت رمان ،شعر و داســتان از فورمی غنائی که ساده ترین فورم
است یعنی از اکسپرسیون شخصی وهله ای عاطفی از راه صورت نقلی،
نه دیگر شــخصی ناب به فورم دراماتیک برسد یعنی برسد به واالترین
و کامل تریــن فورم جائی که هنرمند همچون آفریننده ی آفرینشــگر،
درون آن یا پس پشــت آن یا فراسوی آن یا بر فراز مصنوع دست خود
می نشیند ،نامشهود و بدون اظهار وجود در حالی که بر اورنگ خسروی
خود نشسته و با خونسردی ناخن های خود را می چیند!
این نظر درباره ی هنری کــه متضمن عینیت محض حتی در غیاب
هنرمند اســت (گرچه حتی هنرمند منحصراً مواد کار را به بهای عمری
تالش فراهم آورده باشد) مرتبط است همچنین با نظریه ی شاعران قرن
نوزدهم و گسترده تر مرتبط است با رد و افکار دنیای معمول ارزش های
طبقه ی متوســط و کنش های آنها که همین طور متساوی ًا به شیوه ای
دیگــر در جنگ «ماثیوآرنولد» با عوامانگــی و نیز در مفهوم هنرمند در
مقام فردی الابالی دیده می شود ،مشاهده می کنیم».
ایــن نظــر در تمدن باختر زمین متعلق اســت به تئوری اســتقالل
هنرمند و در نهایت به بیگانگی هنرمند از جامعه می انجامد اما حتی اگر
«جویس» با جامعه بیگانه شــده بود  -که به قســمی شده بود  -او آن
را به خدمت هنرش گماشــت .رمان هایی از قبیل «بولیس» و «بیداری
فینی گان» موفق ترین هنرورزی هائی است که در خدمت بینش کمیک
انســانی کل زندگانی قرار داده شده .این آثار در هنر جهان یگانه است و
احتما ًال بی نظیر نیز خواهد ماند.
مراد ما البته این نیست که همه مانند جویس بیندیشند یا هنر بسازند.
نه ،مراد این اســت که شناســائی هنری و پی بردن به زیر و بم واحدی
شعری یا داستانی یا کمیک مســتلزم دانستن افکار و عقاید صوفیان یا
زاهدان در مثل نبوده و نیســت .اهمیــت کار هنری البته منحصراً در به
کار بردن فوت و فن شــاعری یا صورت سازی در شعر و نقاشی نیست و
عظمت آن نیز موقوف به کاربرد این شــگردها ،نمی باشد اما برای این

که تشــخیص بدهیم «پولیس» جویس یک اثر هنری است باید سر از
کار و طرز ساخته شدن این رمان درآوریم و بدانیم چرا این رمان جویس
در ادبیات انگلیسی یکه و بی بدیل است؟ در این جا قواعد هنری به درد
می خورد نه ارائه ی شرح کشافی از اصول و قواعد تص ّوف
ســعدی و حافظ  -این دو شــاعر محبوب ملی البته افکار و باورهای
خاص خودشان را داشته اند که برخی از آنها امروز نه کاربردی دارد و نه
اهمیتی مانند این گزاره های حافظ:
دال معاش چنان که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
یا این گزاره ی سعدی :عشق ورزی دگر و نفس پرستی دگر است!
ســعدی و حافظ و بســیاری دیگر از ادیبان کالســیک گاه به سبب
مصلحت کار و گاه به واسطه ی رواج و رونق مشهور است از آفرینشگری
و شــاعری ( )Pooticمنحرف شــده و به اندرزگویی یا بیان مدح و
خوشامدگویی از بزرگان و شاهان ،طلب صله و سخنوری افتاده اند .امروز
این قســم گزاره ها را کنار باید گذاشت و منحصراً به گزاره های مجازی
و اســتعاری آنها باید پرداخت .البته در آثار همه ی شاعران و نویسندگان
اســتعاره و بیان مجازی است که اهمیت دارد وگرنه گاه ممکن است که
پیامی را به وسیله ی کلمه ها و تعابیر عادی و رایج نوشت یا بیان کرد و
چه بسا که تأثیر فردی و اجتماعی نیز داشته باشد:
شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد
قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
این گزاره  -گرچه گوینده اش حافظ اســت -نظم اســت و نه شعر و
بیان موقتی و عادی نیز هســت .در واقع اگر سراینده آن را ننوشته بود
آســمان به زمین نمی آمد و حاال هم که نوشــته زمین به آسمان نرفت.
در آثار هنرمندان باید در پی آن عاطفه ای بود که مشــترک احساسات
بشــری اســت و این گونه بیان حاالت یا تفکرات طبع ًا با زبان کنائی و
استعاری ارائه می شــود .در مثل هدف شاعر رومانتیک انگلستان -وراز
ورث در چکامه های غنایی این نبود که رئالیسم را دوباره ارائه دهد بلکه
همچنان که در «مقدمه» ی منظومه اعالم می کند ،هدف شاعر شادمان
شــدن از هوائی اســت که تنفس می کند و انتقال دادن آگاهی شخص
خود و شادی از زندگانی به دیگران ،شاعر در این کار حتی اگر مضمون
اشــعارش اندوهبار باشد خود آن می بایست شادمانی بیافریند .این عامل
در اشــعار حافظ و سعدی نیز به وضوح دیده می شود و پروردن و آشکار
ساختن آن کار ادب شــناس خبره است .اما در گردهم آئی های حافظ و
سعدی شناســی رسمی این درونمایه ها طرح نمی شود و نباید طرح شود

چرا که غرض ،ادبیات شناسی نیست ،مقصود از برپایی مجالس حافظ و
سعدی شناســی «تعریف های گوناگون از انسان و مفهوم انسان  -ماهو
انســان -و انسان متعالی است که در سراســر دیوان حافظ به گونه ای
فراگیر(!) گسترده است!
***
شعرشناســی کار هر کس باشــد ،کار متولیان ادب شناس رسمی و
سخنرانان حرفه ای که همه چیز می خوانند و هیچ چیز نمی دانند ،نیست.
«مصلحت وقت» این طور پیش آورده که وجوه مالی ما که می بایســت
صرف پرورش کودکان و کارآمدگی نوجوانان و عمران و بهداشت کشور
شــود ،به طرق گوناگون خرج تشریفات و نشست های بی نتیجه گردد و
دراین زمینه می توان گزاره گویا و زیبای حافظ را به یاد آورد که:
دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت
اهلل اهلل که تلف کرد و که اندوخته بود!؟
ســعدی که بود؟ حافظ که بود؟ چــه می گفتند و چه طور می گفتند؟
ســبک کارشان چیســت؟ و غرض از برپایی مراســم برای آن چه؟ ما
به ســعدی و حافظی که کرسی های رســمی «شعرشناسی» به مردم
می شناســانند نیازی نداریم .مردم خود به اندازه ی کافی این آگاهی را
دارند که دریابند مورد مصرف اشــعار کم نظیر و زیبای دو شــاعر بزرگ
فال گیری و «زیارت اهل قبور» نیســت .این اشــعار در شرایط خاص
سروده شده و در شرایط خاص باید خوانده شود .سعدی و حافظ دو شاعر
رامشگرند( .به فارسی میانه :گوســان و به انگلیسی troubadour
نوازنده و خواننده ی دورگرد ،نغمه سرایی سیار و کار آنها نصیحت کردن
یا ســاختن «انسان معتدل» یا برپا کردن انقالب و ضد انقالب یا فراهم
آوردن آجیل مشکل گشــا نبوده اســت گرچه گاهی نیز کوچه عوضی
رفته اند و نصایحی نیز ســر قلم رفته اند یا راه هایی پیش پای حاکمان
وقت گذاشته اند اما همچنان که بارها خود گفته اند سرود و سروده ایشان
«زهره ی رامشــگر» و نیز «مســیحا» را به رقص و پایکوبی وا داشته
است .و این راست است و درست:
رند عالمسوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش!
برای آگاهی دادن به مدعیان فردوسی و حافظ شناسی و سعدی شناسی
می توان گفت :بیائید کاله خود را قاضی کنید زمانی که از غم ایام خسته
می شوید یا دوستی بر شما جفا روا می دارد یا از آنچه دوست دارید ،دور
می مانید (می خواســتم بنویســم به ویژه زمانی که مواجب در می رسد
یا نمی رســد!) گزاره ی «جای در گوشــه محراب کنند اهل کالم ...را
می خوانید؟
می خواهید خود را مجهــز به دانش های عروض و قافیه و بالغت و
فصاحت ،بسازید؟ می خواهید اخالق در ظاهر غیر حسنه ی خود را حسنه
کنید؟ اگر بخواهید صاف و راســت پاســخ درست و حسابی  -نه پاسخ
دروغکی -بدهید چه خواهید گفت؟ آیا باز خواهید خواند :مزد آن گرفت
جان برادر که کار کرد؟
یا می روید سراغ این یکی:
دلم ربوده لولی وشی است شورانگیز
دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
فدای پیرهن چاک ماهرویان باد
هزار جامه ی تقوی و خرقه ی پرهیز
یا این یکی:
ببند یک نفس ای آسمان دریچه ی صبح
بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم
سعدی و حافظ «سرچشمه های شور و نشاط زندگانی»اند و کارشان
این اســت که در گیر و دار ُپر دردســر و پر مالل زندگانی ما را از اندوه
برهانند و به زیســتن امیدوار سازند یا شــاعرانی مانند والری هستند که
می خواهند قسمی لحن و مایه ی دراماتیک به شعر بدهند و از کشمکش
ســخن به میان آورند که بین ساختارها و عناصر متفاوت هستی بشری
درمی گیرد؟ کشمکش توفانی بین سر و دل ،بین سر و معادالت ریاضی
آن و دل فــرو رفتــه در حواس و عواطف دل انگیز کــه محیط و قیود
اجتماعی می خواهد آن را خفه کند ،با بیان زیبای انتزاعی از این دست؟
ریزش این همه سایه بر روی این همه مرمر! «والری»
دامنه ی ســخن دراز و وقت تنگ اســت .همین اندازه توضیح کافی
است و نیز حکایت همچنان باقی!

آگهی

آگهی مناقصه

نوبت دوم 1398/02/07 :
نوبت اول 1398/01/31 :
شهرداری مبارک آباد در نظر دارد با توجه به بند  1مصوبه  97/30مورخه  1397/09/17شورای اسالمی شهر از طریق برگزاری مناقصه
عمومی اقدام به زیرسازی ،قیرپاشی و آسفالت معابر به متراژ  30000متر مربع به شرح ذیل به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.
- 1محل اجرا :معابر سطح شهر طبق نقشه پیوست به اسناد مناقصه
 - 2مدت اجرا(3 :سه) ماه
 - 3بخشی از قیر 6070موردنیاز جهت اجرای پروژه به صورت مشارکتی از طرف شهرداری تامین و به قیمت بورس اوراق بهادار در روز
عقد قرارداد در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت .
- 4محل اخذ اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :شــهر مبارک آباد – بلوار امام خمینی (ره) –امورمالی شهرداری مبارک آباد – تلفن:
071-54566012
- 5برآورد اولیه :الف :زیرسازی به مبلغ  3/500/000/000ریال  .ب :قیرپاشی و آسفالت معابر به مبلغ  10/500/000/000ریال می باشد.
 - 6تاریخ شروع فروش اسناد1398/01/31 :
- 7تاریخ نهایی دریافت اسناد مناقصه توسط متقاضی1398/02/17 :
- 8تاریخ نهایی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر1398/02/17 :
- 9تاریخ بازگشایی پاکات :راس ساعت  15روز چهارشنبه مورخه 1398/02/18
- 10به مدارکی که فاقد امضا  ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد
شد .
 - 11بودجه مورد نظر از محل اعتبارات شهرداری قابل تامین می باشد.
 - 12مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5 :درصد قیمت برآوردی می باشد
 - 13نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری مبارک آباد یا واریز به حساب جاری 350026531شهرداری
نزد بانک کشاورزی
- 14سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
میالد احمدی
 - 15حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
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اتحادیه جامعه انجمن اسالمی و شرکت تعاونی
صنف قناد شیراز و حومه
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کتابخانه شخصی شما را خرید اریم
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ای مهدی صاحب الزمان بیا که چشم دل از انتظار لبریز است

کتا

نوبت دوم98/2/7 :
نوبت اول98/1/31 :
شــهرداری اوز به استناد مجوز شماره  492مورخ  1390/09/12شورای محترم اسالمی شهر
اوز در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به خود واقع
در اوز -خیابان طالیی -متصل به منزل خان حلیمه غربی به مساحت  45متر مربع و از قرار
هر متر مربع  2000000را از طریق مزایده عمومــی را دارد .لذا از کلیه متقاضیان دعوت به
عمل می آید حداکثر  10روز پس از درج آگهی نوبت دوم جهت اخذ فرم شرکت در مزایده
به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.
واریز  5درصد قیمت پایه به مبلغ  4500000ریال به شماره حساب  3100002594009بانک ملی
مرکزی اوز الزامی است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده
می باشد.
متقاضیان می توانند جهت اطالع از وضعیت و موقعیت زمین همه روزه به واحد کارشناسی
شهرداری مراجعه نمایند.
مسعود کراماتی
شهردار مبارک آباد
شهردار اوز

