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  هنر شاعري يا شاعر هنري
  )اشعار نظامي گنجوي درنگاهي به پيوند ادبيات و هنر (

 ∗طباطبايي سيد مهدي

 تهران ،يبهشت ديشه دانشگاهي فارس اتيادب و زباني دكتري دانشجو
  )27/04/1388: ، تاريخ تصويب12/02/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
اين پژوهش، با بررسي پيوند ادبيات و هنر، درپي يافتن پاسخي بـراي ايـن پرسـش    

ر و شـاعري  است كه دليل گستردگي اين پيوند در شعرهاي نظـامي، بـه هنـر شـع    
يا اينكه شاعر هنري  - كه قابليت جاي دادن ساير هنرها را در خود دارد - گردد  برمي

به مانند نظامي، با آگاهي گسترده از هنرهاي گوناگون، اين گنجايي را در شعر ايجاد 
  كرده است؟

اي و بينـامتني اسـت كـه     رشـته  ضرورت اين تحقيق، نياز پرداختن به مباحث ميان
امعة ادبي، فراوان احساس مي شود و سنجة ما در اين بخش، آميختگي امروزه در ج

اي  سازي هنرها در شعر است و به همين دليل از برخي هنرها كه تنها اشاره و جريان
  .ايم ها شده بود، گذشته به آن

آغاز پژوهش، بررسي ادبيات و هنر در مفهوم سنتي و خاص آن است و در ادامـه بـا   
  .شود از ديدگاه نظامي، نمود هنرها در اشعار او برجسته مي گريزي به تعريف هنر

ادبيات، هنر، نظامي گنجوي، موسيقي، نقاشـي، معمـاري، شـعر و     :ها كليدواژه
  .آواز

                                                            
∗. E-mail:m_tabatabaei@sbu.ac.ir 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

1388 تابستان، 40، شماره بان و ادب پارسيزفصلنامه    64

   

  مقدمه

هنر و ادبيات، براي خدمت به انسان و پاسخگويي به بخشي از نيازهاي روحي او پديدار شـده  
هاي آدمي، نقاشي را بـه   نوشته نخستين دست. اند هو همراه با دگرديسي زندگي، دچار تحول شد

تـوان   هاي او، يادآور شـعر و ادبيـات اسـت، از همـين رو مـي      كند و اولين زمزمه ذهن متبادر مي
  .اي به ديرينگي تاريخ بشر دارد نتيجه گرفت كه پيوند اين دو، پيشينه

توان اين دو  ياد است كه نميقدري ز اي موارد، به پيوستگي دروني و ذاتي هنر و ادبيات در پاره
اي كه در اين تحقيق بايد به آن توجه كـرد، جامعيـت ايـن دو     اولين نكته. را از هم تفكيك كرد

ادبيـات  . واژه در گذشته است و فضاي حاكم بر ادبيات و هنر، برخاسته از اين نوع نگـرش اسـت  
(literature) درازدامـن اسـت كـه هـر نـوع      اي گسـترده و   اندازه در معناي عام و سنّتي خود، به

اند؛ ولـي در   هايي است كه در قالب ادبيات جلوه يافته گيرد و شامل تمام دانش نوشته را دربرمي
بـرجستة ادبـي يعنـي حماسـه،    ) Genres(هاي  به آثاري در گونه«معناي خاص و امروزي خود 

  ).Cuddon, 1984: 365(» درام، غزل، رمان، داستان كوتاه و قصيده اطالق مي شود
انسان   عمليو   فكري شامل تمام دستاوردهاياي داشت كه  هنر نيز در گذشته، مفهوم سنّتي 
گرفت بلكـه تمـام كمـاالت و فضـايل بشـري را شـامل        قرار نمي artو در دايرة محدود واژة  بود
 مـرد يـا  (» نر«و ) نيك(» سو«دانند كه از تركيب كلمة  ريشة اين واژه را سانسكريت مي. شد مي
در فارسي ميانـه  » هونر«تبديل شده و ) هـ (به ) س(شكل گرفته و در زبان اوستايي حرف ) زن

 »نـر «و ) خـوب ( »هو«گروهي ديگر اين كلمه را شكل گرفته از . درآمده است» هنر«به صورت 
  . دانند مي) مرد(

هنـر را واكـنش هوشـيارانه و ژرف انسـان نسـبت بـه جهـان مـي دانـد          ) Caudwell(كادول 
. كوشد تا جهان را با خالقيت خود بازآفريني كند كه مطابق آن، انسان مي) 66: 2536امسون، ت(

دهد، عقيـدة ورون   ترين تعاريف هنر كه هنرهاي امروزي را در خود جاي مي شايد يكي از جامع
است كـه از خـارج، بـه وسـيلة     ) emotion(هنر تجلي احساس «باشد كه ) 1825-85) (التين(

ها و يا از راه توالي اشارات و حركات، صداها يا الفاظ كه تـابع اوزان   ها، رنگ شكل ها، تركيب خط
  ). 45-6: 1345تولستوي، ( »معيني هستند، انتقال مي يابد

اي از ادبيـات، ارتبـاط    اي از هنـر اسـت يـا هنـر شـاخه      پاسخ به اين سوال كه ادبيـات، گونـه  
ر مفهوم عام يا خاص خـود در نظـر بگيـريم و    مستقيمي به نگرش ما دارد كه هنر و ادبيات را د

يكي از آن دو را زيرشاخة ديگري قرار دهيم اما درهرحال، بايد گوشه چشمي به سـخن يـاكوب   
تـر   اند و اين مهـم  در يكديگر سهيم«داشته باشيم كه اين دو ) Jacob Bronowski(برونوفسكي 

  ).9: 2536طال مينايي، ( »ي كندهاي مضاميني واقعي است كه از يكديگر جداشان م از تفاوت
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  هنر به معناي عام از ديدگاه نظامي

هـا   هاي مختلف هنر در اشعار خود بهره برده و به آن نظامي از جمله شاعراني است كه از گونه
هـا را   گويد كه گويي خود همـة آن  اي درباب هنرهاي مختلف سخن مي گونه او به. پرداخته است

اي ديـرين دارد امـا    ها و اصطالحات هنري در ادب فارسي، پيشينه ژهكاربرد وا. تجربه كرده است
هـا، سـاختة    اگرچه اين شخصيت. هاي هنري در اشعار است كارگيري شخصيت هنر نظامي در به

ها به دست آورد، اما بايد پذيرفت كه  توان ردپايي از آن نظامي نيست و در آثار پيش از او نيز مي
يابند و به نوعي، دسـت پـروردة    اي نظامي، رنگ و بوي ديگري ميه ها در منظومه اين شخصيت

  .شوند كه از بافت كلي داستان جدا نيستند نظامي محسوب مي
به معناي بسياري از قبيل حسـن و شـجاعت و حرفـه و پيشـه و فنـون      «ي، هنر در آثار نظام

ظاهر بـد، كـه   رزمي و سخنوري و شاعري و پيكرتراشي و نوازندگي و تقوي و حتي هر عمل به 
و بـا ايـن توصـيف    ) 104: 1372فرشبافيان صادقي، ( »منتهي به خيري باشد، به كار برده شده

شـود و هـم نگـرش     شود كه در اشعار نظامي، هم نگاه جامع و سنتي به هنر ديده مي روشن مي
است،  گيرد اما در ابتدا بايسته درونماية اين تحقيق، هنر به معناي خاص را دربرمي. خاص به آن

  :نگاه كلي نظامي به هنر را بررسي كنيم
هاست و نظامي  هاي تمييز بين انسان خالقيت هنري و آفرينش دوبارة طبيعت، يكي از سنجه

  :شمارد ها بر يكديگر مي نيز آن را معيار برتري انسان
  ز هر پايگاهي كه واال بود نجويد كسي بر كسي برتري

  ايه باال بودهنرمند را پ پروريمگر از طريق هنر
  )25: 1]تا بي[نظامي، ( 

اي نهفت چراكه خـود را   توان در پس پرده اي است كه آن را نمي او اعتقاد دارد كه هنر لطيفه
  :كند در وجود آدمي پديدار مي

  چو نور از مه و تابش از مشتري هنر تابد از مردم گوهري
  )38: همان(

سخناني مطرح مـي كنـد كـه امـروزه هـم      نظامي خود هنرمند است و شايد به همين دليل، 
او به صراحت به ارتباط بالندگي هنر در وجود هنرمند و ميزان اقبال مردم اشـاره  . مصداق دارند

دارد؛ همانگونه كه پسند مردم، هنر را پرورده مي كند، هنر بدون نواخت جامعـه، فرجـامي جـز    
  : تباهي نخواهد داشت

  هنري گم بودچون نپسندي  گر هنري در تن مردم بود
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  چشمة آن آب دوچندان شود گر بژسنديش دگرسان شود
  گر هنري در طرفي بنگرند مردم پروره به جان پرورند

  )425: 1384نظامي، (
دانـد كـه ايـن     از طرف ديگر، تشخيص و تمييز هنر و اهل هنر را، در گرو تجربه و تحقيق مي

  :شود توان در وجود همه كس يافت نمي
  آنكه عيب از هنر نداند باز ي داندقدر اهل هنر كس

  زو هنرمند كي پذيرد ساز كاو هنرنامه ها بسي خواند
  )20: 1344نظامي، (

باورداشت نظامي اين است كه هنر در سرشت همه وجود دارد اما شرط ديـدن هنـر، داشـتن    
  :ديدة هنربين است

 عيب مبين تا هنر آري به دست در همه چيزي هنر و عيب هست
  )367: 1384 نظامي،(

اند و عرصه را بـر   هنران در قاعدة هرم جامعه و در اكثريت بوده كه، از ديرباز، بي نكتة آخر اين
ماننـد   اند و نظامي هم به كرده تنگ ميدان مي -دهند كه رأس اين هرم را تشكيل مي-هنرمندان 

آن را از شأن و شكوه يازي نااهالنه به سوي هنر،  ها كه با دست فضل، از جفاي آن بسياري از اهل
   :شوند، شكوه دارد حقيقي به سقوط رهنمون مي

 وين هنر امروز در اين خاك نيستخاك زمين جز به هنر پاك نيست
 دـدان درزنـبي هنري دست بدـر ز ميان بر زنـري سـگر هن

 ان آورندـه زيـرش را بـا هنـتد ـان آورنـه جـند بـار هنرمـك
         )429: همان(

  نر به معناي خاص از ديدگاه نظاميه

شد، در آثار نظـامي جلـوه    شايد بتوان گفت نمايي از هر آنچه در گذشته خنياگري ناميده مي
باشـد كـه در    سرايي و رقص مـي  شامل موسيقي، آواز، شعر، داستان«نموده است؛ چه خنياگري 

هـاي   د، عروسي، عـزاداري، جشـن  ارتباط با امور بزمي، رزمي، درماني، ديني و ماوراءالطبيعه، تول
  ):15: 1387اللهي،  امان(» ساليانه و ديگر مراسم انجام مي گيرد

  غريب اوستادي و رامشگرينشسته به رامش ز هر كشوري
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  به قانون اوزان برآورده حرفنواساز خنيانگران شگرف
  به گردون برآورده آواز رود بريشم نوازان سغدي سرود

  ز بس نغمه داده نوا را نواي لويـان ره ژهـدگـسراين
  معلق زن از رقص چون ديو باد همان ژاي كوبان كشمير زاد
  كه بردند هوش از دل هر كسي ز يونانيان ارغنون زن بسي

  ) 284-5: 2]تا بي[نظامي، (
بـرد، كـه    هـا نـام مـي    از آن »نظام هنرهـا «هايي از برخي هنرها كه هگل در افزون بر آن، رگه

هاي متفاوتي به انجام  هاي نهان روح را برعهده گرفتند و آن را به شكل كردن توان رسالت آشكار
شـود كـه مـا بـه تفكيـك موسـيقي،        در آثار نظامي يافت مي -)106: 1374احمدي، (رساندند 

  .ايم نقاشي، معماري، شعر و آواز و خوشنويسي را بررسي كرده

  موسيقي در اشعار نظامي )الف
 و يـا صـداهايي كـه داراي ريـتم    » هنـر صـداها  «، »علم صداها»  ي نظيرموسيقي را با جمالت«

)series of sounds( ملودي يا آهنگ و ساخت ،)structure( هستند، تعريف مي كنند« ) رفيع
  ).35: 1375پور، 

گردد؛ در آن هنگام كـه روح از ورود   پيشينة ارتباط انسان و موسيقي به ماجراي خلقت بازمي
  :زد، او را با نواي موسيقايي در تن جاي دادند بازميبه كالبد آدمي سر

از . پس فرمان الهي شرف نفاذ يافت كه روح به جسد آدم نقل كرده، متمكّن شود... 
آنجا كه لطافت و نزاهت روح بود و اكنون دارد از تحويل به جسد آدم علـي نبينـا و   

ارة ابوالبشر نامتناهي بود، چون رحمت پروردگار درب. السالم متوهم و متنفّر بود عليه
الحيل روح را به مسكن ابـدي   السالم رسيد كه به لطايف نداي عزّت به جبرئيل عليه

العالمين به درون پيكر مطهر حضرت ابوالبشـر   االمين به فرمان رب روح. او راه نمايد
ل مقارن ايـن حـا  . ادا فرمود »درآ در تن«درآمده، به آواز حزين و مقام راست كلمة 

منسـوب بـه ارمـوي،    ( ...السـالم درآمـد   خاليق آدم عليهروح به درون حضرت خيرال
1322 :110.(  

اي در جامعـة ايرانـي    دانان از جايگاه ويژه دهد كه خنياگران و موسيقي بررسي تاريخ نشان مي
مد بسـا . اند ها، طبقة اجتماعي خاصي را تشكيل داده اند تا جايي كه در برخي نظام برخوردار بوده

هايي از سرگذشـت خنيـاگران در ادبيـات     باالي استفاده از اصطالحات موسيقي و يادكرد روايت
  :فارسي، نمود ديگري از جايگاه واالي آنان در اجتماع است
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  غزل گيسوكشان در دامن چنگنوا بازي كنان در پردة تنگ
  فكنده حلقه هاي محرم آوازبه گوش چنگ در ابريشم ساز

  )359: 1383نظامي، (
فالمكـي،  ( »تمامي كوشش موسيقي ايراني در طول قرنها، ايجاد انساني متعادل بـوده اسـت  «

با اطالع كـافي و جـامع از ابـزار موسـيقي،     «او . ؛ و هدف نظامي هم جز اين نيست)122: 1369
ها در موقعيتهـاي مختلـف،    چگونگي نواختن، طرز ساختن، جنس و نوع مواد سازنده، كاربرد آن

بم نواها و بسياري اطالعات ديگر از موسيقي، ايـن ابزارهـا را بـه خـوبي بـه كـار گرفتـه و         زير و
جا كه دو دلداده  در داستان خسرو و شيرين، آن). 27: 1385امين، ( »تصاويري بكر آفريده است

برند، نظامي با ظرافت و هنرمندي، باربـد و نكيسـا را بـه عنـوان      با سخن گفتن ره به جايي نمي
) Heinrich Heine(ه هاينـ كند تا مصداق ايـن كـالم هـاينريش     ي آن دو وارد عرصه ميرمزگو

  ).1: 1374احمدي، ( »شود رود، موسيقي آغاز مي هرجا كه كالم نتواند پيش«باشد كه 
اي است كه در موسيقي صد دستان داشته و نظامي، سي لحـن او را ذكـر كـرده     باربد نوازنده

  :است
  گرفته بربطي چون آب در دستتـل مسبـون بلـدرآمد باربد چ

  گزيده كرد سي لحن خوش آوازز صد دستان كه او را بود در ساز
  گهي دل دادي و گه بستدي هوشلحني بدان سي لحن چون نوش ز بي

  ) 190: 1383نظامي، (
  :و نكيسا هنرمندي است كه زمانه در لحن آواز از او خوشگوتري را به ياد ندارد

 نديمي خاص، اميري سخت سنگيمردي بود چنگينكيسا نام
 نديد اين چنگ پشت ارغنون سازكز او خوشگوتري در لحن آواز

 ع او برآوردـم تقطيـنا را رسـغرآوردـز رود آواز موزون او ب
  )357: همان(

شود، معقول و پذيرفتني است؛ به همـين دليـل،    هاي شيرين كه از زبان نكيسا بيان مي شكوه
دو رازگـوي از  . وفـايي مبـرا كنـد    برد تا ساحت خود را از ننگ بي و نيز به موسيقي پناه ميخسر

ميدان شده بود، فراخي  گويند و عرصة سخن را كه تنگ زبان دو دلداده سخن آميخته با هنر مي
  . بخشند مي

 هيچ گونه قراردادي براي تعبير و تفسير صوتهاي عرضـه شـده بـين   «برخي بر اين باورند كه 
آورد مگـر   موسيقي در قلب پديـد نمـي  «و ) 122: 1352قطبي، (» نوازنده و شنونده وجود ندارد

به همين دليل، خسرو و شيرين، نـواي موسـيقي را بـر    ) 81: 1366فارمر، ( »آنچه در قلب است
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كنند و از اينجاسـت كـه خواننـده انتظـار      مقتضاي روحيات و حاالت دروني خويش برداشت مي
  .يابد تر مي ا در وجود خويش پررنگوصال اين دو ر

داستان ديگري است كه در آن سـخن از موسـيقي    »اغاني ساختن افالطون بر مالش ارسطو«
تابد و درپي اثبات  كند كه از همه داناتر است و افالطون اين سخن را برنمي ارسطو ادعا مي. است

از موسيقي افـالك اسـت كـه     آيد كه نتيجة اين تالش، خلق نواهاي موسيقي برگرفته مي خود بر
  :مثالي دارد تأثير بي

 نشست اندر آن خط نوا بركشيدخطي چارسو گرد خود دركشيد
 ود گروها گروهـدوانيد بر خوهـان و كـدد و دام را از بياب

 ر خط ساز اوـر بـادند سـنهك به آواز اوـر يـدند هـدوي
 بر روي خاك د چون مردهـفتادنيك از هوش رفتند پاكهمه يك

 نه شير ژيان داشت پرواي گورنه گرگ  جوان كرد بر ميش زور 
 درآورد نغمه به آن جفت سازه دانست بازـدگر نسبتي را ك

 از آن بيهشي باز هوش آمدندچنان كĤن ددان در خروش آمدند  
  )67: 1]تا بي[نظامي، ( 

دهد امـا موسـيقي او تنهـا موجـودات را      ارسطو بعد از شنيدن آوازة افالطون، ترتيب اغاني مي
بخشي موسيقي او را بيـاموزد   آورد تا جان مي كند، بدين دليل دوباره به افالطون روي بيهوش مي

جـا فضـل جـاي     در اين. كند اما افالطون پيش از به هوش آوردن حيوانات، ارسطو را بيهوش مي
كه دوباره ارسطو را به شـاگردي او  داني افالطون، تنها دليلي است  ديگر نشسته است و موسيقي

  .دارد وا مي
دهنـد؛   درست است كه افالطون در موسيقي دستي داشته و اختراع ارغنون را به او نسبت مي

دارد و  مـي  اما خارخاري در وجود نظامي است كه او را در سرودن اين اشعار به وسواس بيشتر وا
  .ارة موسيقي و مطالب پيرامون آن، داد سخن دهدتابد تا درب اي دلنشين، دامن او را برمي گونه به

  نقاشي در اشعار نظامي )ب
يك نقاش در عين نقاش بودن، نويسنده نيز بـه  «اوليه چون خطي اختراع نشده بود  در قرون
هـاي انتقـال پيـام و شـايد،      بنابراين يكي از اولين شـيوه ) 19: 1351جانسون، ( »رفت شمار مي

  .ها پديدار شده، نقاشي است دگي انسانترين هنري كه در زن ديرينه
شود اما اين، تقليدي صرف نيسـت   تقليد از طبيعت و بازآفريني آن در نقاشي فراوان ديده مي

چون خواهند اصل چيزي را تصوير نمايند، تصويري سازند شبيه به اصل امـا  «بلكه اهل اين هنر
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قدرت سحر كننـدة آن را از زبـان   بهتر است جادوي نقاشي و ). 69: 1353ارسطو، ( »بهتر از آن
از قلم صورتها انگيزد  ،نقاش چابك دست«: نصراهللا منشي كه تقريبا معاصر نظامي است، بشنويم

 »باشد و ديگري مسطح نمايد و انگيخته باشـد  نظر انگيخته نمايد و مسطحه و بپردازد چنانكه ب
    ).67: 1371منشي، (

و نقاشي ايران بـه هـم منطبقنـد و نظيـر همـان       صور خيال در شعر فارسي«گذشته از اينكه 
دهند، در كار نقاشـان   توصيفهاي نابي را كه سخنوران از عناصر طبيعت به اشيا و انسان ارائه مي

هـا و   ؛ مظـاهر مشـهور نقاشـي نيـز در داسـتان     )11: 1367مقـدم اشـرفي،   ( »توان يافت هم مي
  :رزترين نمادهاي آن استاند كه شاپور از با هاي منظوم فارسي وارد شده حكايت

 يدس گشادهـبه رسامي در اقلاني مژده دادهـز نقاشي به م
 كه بي كلك از خيالش نقش مي رستقلم زن چابكي، صورتگري چست
 كه بر آب از لطافت نقش بستيچنان در لطف بودش آبدستي

  )48: 1383نظامي، (
صويري از خسرو را به اقامتگاه شيرين پس از فريفته شدن خسرو بر تصويري از شيرين، شاپور ت

  :شناسد شود كه صاحب آن را نمي برد و شيرين نيز دلباختة تصويري مي مي
  ر گرفتنـدر بـشايستش انيـنه مرفتنـرگـداد از او دل به دل ميـن

  به هر جامي كه خورد از دست مي شدشدر ديداري از وي مست ميـبه ه
  جست يـكردند پنهان بازمچو ميسستشد دلشديد از هوس ميچو مي

  )  60: همان(
شـود و هـم شـرار عشـق خسـرو، بـا        دقت در اين نكته كه هم خسرو فريفتة تصوير شيرين مـي 

نظـامي بـا    دهـد و  افتد، اوج تأثير هنر نقاشي را نشان مـي  تصويرگري شاپور در جان شيرين مي
توانـد   اعتقاد نگارنده، هيچ اصطالحي نمـي خواند كه به  مي »رنگ آميز«ظرافتي خاص، شاپور را 

  :تر از اين توصيف كند كه همزمان به هنر نقاشي و فريبكاري او اشاره داشته باشد شاپور را كامل
  كه باد از روي خوبت چشم بد دوربه پاسخ گفت رنگ آميز شاپور

  )67: همان( 
بـل اعتناسـت امـا ايـن     مطـرح شـده، قا  ) 402( شرفنامهمناظرة نقاشان چيني و رومي كه در 

 »صـورتگري مـاني در چـين   «فرسـود گشـته و مـا بـه داسـتان       حكايت از بسياري توجه، دست
شوند، تصـويري از حـوض آب    كه چينيان از سفر ماني به كشور خود مطلع مي وقتي. پردازيم مي

ماني به مجرد رسيدن به چين و از شـدت تشـنگي، كـوزة    . نمايد كنند كه طبيعي مي نقاشي مي
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برد اما كوزه، به دليـل برخـورد بـه زمـين،      شده از حوض فرو مي فالي خود را در تصوير نقاشيس
  :كند و او به تالفي اين كار همين امر ماني را متوجه فريب چينيان مي. شكند مي

 رقم زد بر آن حوض ماني فريب كي به آيين و زيبـبرآورد كل
 وي آن آبگيرسگي مرده بر رنگاريد از آن كلك فرمان پذير
 كزو تشنه را در دل آمد هراسدر او كرم جوشنده بيش از قياس
 سگي مرده بيند نيارد شتاببدان تا چو تشنه در آن حوض آب

  )405: 2]تا بي[نطامي، (
اوج مهارت ماني را در نقاشـي بيـان كـرده     »كلك فرمان پذير«نظامي در اين قسمت با تعبير

انـد، بـه او    ز به صورت نقاشي است و چينياني كه خود نماد نقاشيپيامبري كه كتاب او ني. است
  .گروند مي

  معماري و هنرهاي مربوط به آن در اشعار نظامي )ج
از جمله هنرهايي است كه هنرهـاي  ) 136: 2536طال مينايي، (معماري يا موسيقي منجمد، 

سته از هنرها، انجـام  ناميده مي شوند؛ اصل و اساس مهم در اين د)  Minoral Arts(مستظرفه 
  ). 62: 1374احمدي، (آورند  و نتايج واقعي به بار مي) 12: 1348آپچان، (كاري ويژه است 
بخشـي اثـر هنـري در فـرع قـرار       كه در هنر معماري، جنبة نمايشـي يـا رضـايت    با وجود اين

دل توانـد تعـا   ترين هنـري اسـت كـه مـي     كامل«اما در عين حال ) 12، 1348چان، آپ(گيرد  مي
هـا،   در بين اين توصيف) 106: 1374احمدي، ( ».درونمايه و شكل را در ميان هنرها نشان دهد

هر معمار بزرگـي، الزامـاً   «: هم شنيدني است) Frank Lioyd Wright(تعبير فرانك لويد رايت 
  ). 85: 2536طال مينايي، ( »د معبر حساس زمان و عصر خود باشدشاعر بزرگي است زيرا باي

سي آثار نظامي، دو شخصيت برجستة اين هنر، فرهاد و سنمار هسـتند و نكتـة جالـب    در برر
هنگامي كه شيرين . ها تأثير دارد اي در مرگ آن گونه اين است كه هنرمندي اين دو شخصيت به

  : كند خواهد، شاپور، فرهاد را به او معرفي مي براي انتقال شير به قصر خود، از شاپور كمك مي
  اهي نگاردـر مـرغ بـفلك را مسر صنعت بخاردبه تيشه چون

  به آهن نقش چين بر سنگ بنددبه صنعت سرخ گل را رنگ بندد 
  به پيشه دست بوسندش همه رومبه تيشه سنگ خارا را كند موم

  )216: 1383نظامي، (
آشكارشـدن  . شـود  جا به قصر شيرين روان مـي  آورد كه شير از آن بستي پديد مي فرهاد سنگ

شود كـه   آميز منعقد مي دارد و پيماني فريب مي دلباختگي فرهاد به شيرين خسرو را به غيرت وا
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كه كـوهكن باشـد،    فرهاد بيش از اين. فرهاد به شرط كندن بيستون بتواند با شيرين ازدواج كند
كنـد،   اولين كاري كه او در بييستون مي. عاشق شيرين است و عشق، از كوهكني او نيز پيداست

  :ويرگري سيماي شيرين بر كوه استتص
  كمر دربست و زخم تيشه بگشادبر آن كوه كمركش رفت چون باد 
  ز بنگاشتـر او تمثالهاي نغـبنخست آزرم آن كرسي نگه داشت 
  چنان برزد كه ماني نقش ارژنگبه تيشه صورت شيرين بر آن سنگ 

  )237: همان(
ه بعد از تصميم نعمان بـراي سـاختن قصـري باشـكوه،     سنمار نيز از نمادهاي معماري است ك

  :وارد داستان مي شود
 زيركي كاو ز سنگ سازد مومور روم ـام آوري ز كشـت نـهس

 ...سام دستي و نام او سنماركار دست و شيرينچابكي چرب
 زار نقاش استـاوستاد هاش است  ـگرچه بناست وين سخن ف

  )37: 1344نظامي، (
سـازد كـه    نظيـر مـي   كارگيري توانايي و هنر خويش در طول پنج سال، بنايي بـي  با بهر سنما

اما سرانجام او هم بهتـر   دشو ميرنگ سفيد  ،گاهانبانو ش ؛طاليي ،نيمروزان ؛كبود ،انسپيده دم
كه كاخي بهتر از خورنق براي ديگري نسازد، او را از فـراز   از سرنوشت فرهاد نيست چه براي اين

  :اندازند پايين مي كاخ به
 به از ايني كند به جاي دگرگفت اگر مانمش به سيم و به زر  

  تا برند از دز افكنندش زودرمودـكارداران خويش را ف
  )39: همان(

  شعر و آواز در آثار نظامي )د
شعر خود بخشي از ادبيات است كه تأثيرگذاري بيشتر، آن را فـاخرترين گونـة ادبيـات كـرده     

هر آن سخن كـه در نثـر بگوينـد در نظـم     «توصية پيشينيان بر اين است كه  جايي كه است تا
را  پادشاه را هم ،شايدنرا  رعيتآن چيز كه  كه نثر چون رعيت است و نظم چون پادشاه، مگوي،
   ).190: 1352عنصرالمعالي، ( »نشايد

 Jean( ژان كوكتـو  توان از كلمات كمك گرفت و بهترين كار هم آوايي با در توصيف شعر نمي
Cocteau ( ؟!دانسـتم چـرا   كـاش مـي  . گريـزي نيسـت  از شـعر  «است كه« )  ،6: 1354فيشـر .(
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هـاي   اي همگاني و قومي بود اما تحوالت و دگرگـوني  اي كه در ابتداي پيدايي خود، مقوله پديده
. تهاي اجتماعي شد كه شعر هـم يكـي از آنهاسـ    زندگي بشر، منجر به تحوالتي در تمام پديده

دهد و به  بر اثر اين تحوالت، شعر، خصلت قومي، همگاني، غنايي و گروهي خود را از دست مي«
  ). 79: 1357هاوزر، ( »شود ترانة ويژه، دربارة سرنوشت فرد تبديل مي

. هـا موسـيقي آوازي اسـت    يابد كـه يكـي از آن   در كنار شعر، هنرهاي ديگري نيز پرورش مي
سـازي،   شعر رواج بيشتري داشته و هنرهاي گونـاگون موسـيقي   شايد بدان سبب كه در ايران،«

كـه همـراه بـا شـعر عرضـه       –كمتر معمول بوده است و نيز علل تاريخي ديگر، موسيقي آوازي 
در ادبيات فارسي، شـعر و آواز بـه   ). 17: 1381دهلوي، ( »اهميت زيادتري يافته است -شود مي

شود كه نمونة بارز آن  راي اين همراهي يافت ميطور معمول همراه هم هستند و شواهد زيادي ب
  :وجود شاعران خوش آوازي چون رودكي است

  باده انداز كو سرود انداخترودكي چنگ برگرفت و نواخت
  )100: 1373رودكي، ( 

هاي داسـتاني او،   زند و برخي از شخصيت نظامي در آثار خود گريزي به شعر و شاعري هم مي
توصـيفي  . خواننـد  خوشي دارند و اشعار خود را بر سر كوچه و بازار مـي  شاعراني هستند كه آواز

  :گونه است كنند، بدين كه افراد قبيلة ليلي از مجنون مي
كـبكĤشفته جواني از فالن دشت   م  ا يـدن د گشتـن  ا  م ر   ا

 ادهـو سگ از پي اوفتـوقي چـجرگشاده ـآيد همه روز س
 وسـص كند گهي زمين بگه رقدر حلة ما ز راه افسوس 

 هم خوش غزل است و هم خوش آوازدم غزلي دگر كند سازهر
  )113 :1364نظامي، (

مالً مشـخص اسـت؛ شـعر هنـري     ارتباط ليلي با مجنون، به زبان شعر است و دليل آن هم كا
هـيچ يـك از هنرهـاي    . گيـرد  به سبب محتوايش، هميشه برتر از ساير هنرها قرار مي«است كه 

: 357چرنيشفسكي، ( »گويد، عرضه كنند ياراي آن ندارند كه يك سوم آنچه شعر به ما ميديگر 
ليلي، افـزون  . شود، امر شگرفي نيست عنوان زبان عاشقانه انتخاب مي بنابراين اگر شعر به). 127

  :سرايد بر زيبايي، در نظم سخن هم فصاحتي دارد و ابياتي بكر مي
  ظم سخن فصاحتي داشتدر نليلي كه چنان مالحتي داشت

  گفت چون خود همه بيت بكر ميسفتناسفته دري و در همي
  )130 :همان( 
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، آن را ركن اعالي شـاعري  چهارمقالهبديهه سرايي، نشانة تبحر فراوان شاعر است كه صاحب 
و از ديدگاه نظامي، مجنون به اين توان شعري رسيده است ) 56: 1331نظامي عروضي،(داند  مي

  :دهد سرايي پاسخ مي مة ليلي را با بديههكه نا
  گفتي به نشان آن نشانه اي روانههـاو نيز بديه

  اي چند رفت پيام گونهميگونه ميان آن دو دلبند  زين
  )131: همان(

اي  همـاهنگي موسـيقي و صـدا از اهميـت ويـژه     خـواني، درك مفهـوم شـعر و     براي هـر آوازه 
او شاعر است و شعر خـود را بـا   . سرچشمة همة اينها يكي است برخوردار است و دربارة مجنون،

تـرين   ترين و دلنشـين  خواهد، بدون واسطه و به ساده بنابراين آنچه او مي. خواند صداي خود مي
  .كند وجهي به مخاطب انتقال پيدا مي

  سرايي  كردي همه شب غزلمجنون ز مشقت جدايي
  ودگويان بر نجد شدي سرهردم ز ديار خويش پويان

)110: همان(  

  )Calligraphy(توجه نظامي به خوشنويسي  )هـ
ترين اختراعات بشري است كه عالوه بر برقراري ارتبـاط، از عوامـل رشـد و     خط يكي از بزرگ

بر اين اساس، پيشگيري از بروز اشتباه در نگارش و كتابـت، از  . بقاي فرهنگ و تمدن بوده است
خط كالبد معني است و هرگاه كـه در آن اشـتباهي افتـاد،    «ت چه ها بوده اس هاي انسان دغدغه

پرستي انسـان   باروري اين انگيزه و حس جمال) 41: 1371منشي، ( »دراك معاني ممكن نگردد
  . منجر به پديداري هنر خوشنويسي گرديده است

ي اي از زيبايي روح و بـه تعبيـر   خوشنويسي يكي از صنايع ظريفة بصري است كه آن را جلوه
كـه لـزوم     ظهور اسالم، يكي از عواملي بود كه اين هنر را تقويت كرد چرا. اند زبان دست شمرده

كرد تا جايي كه در حديثي منسوب  نگارش قرآن به خط زيبا، توجه به خوشنويسي را تأكيد مي
  .اي بر مسلمانان و از كليدهاي روزي است آمده كه خط زيبا، فريضه) ص(به پيامبر

يسي هم در آثار نظامي گنجوي قابل پيگيري است و او به شيوة خود، بـه ايـن   ردپاي خوشنو
  :هنر التفات داشته و فراخور كالم از آن استفاده كرده است

  آورده مثال حضرت شاهحال رسيد قاصد از راه در
  ده پانزده سطر نغز بيشمبنوشته به خط خوب خويشم  
  ه تر ز شب چراغيافروختهر حرفي از او شكفته باغي 
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  )48: 1364نظامي، (
كرد و همين امر  از سوي ديگر، اهميت كار دبيران درباري، خوب و خوش نوشتن را تقويت مي

كرد وسايل نگارش آن روزگاران  اي براي نظامي بود كه در آثار خود به زيبانويسي و ياد دستمايه
  :بپردازد

 مشك را با حريربه كار آورد طلب كرد كĤيد ز ديوان دبير 
 نوشت آنچه دارا بدو كرد ياداد ـو بـدبير نويسنده آمد چ

  اني و ارژنگ راـببرد آب مروان كرد كلك شبه رنگ را 
  به نغزي به كردار باغ بهشتامة نغز پيكر نوشت ـيكي ن

  )183: 2]تا بي[نظامي، (

  نتيجه

ها  توان بين آن سو مي از يك: د داشته باشدتواند وجو هاي هنري دو نوع نگرش مي دربارة گونه
معمـاري، هنـر نمـادين اسـت و     "چنينـي پرداخـت كـه     بندي اين تفكيك قائل شد و به تقسيم

؛ و از )106: 1374احمدي، (پيكرسازي، هنر كالسيك؛ و نقاشي، موسيقي و شعر، هنر رمانتيك 
بـراي  . هـا را آشـكار كـرد    باطي آنهاي ارت توان اين هنرها را به هم پيوند داد و رشته دگرسو مي

خواهنـد بـه مرحلـة     مبني بر اينكه همـة هنرهـا مـي   ) Schopenhaver(نمونه اعتقاد شوپنهاور 
ادبيـات و   موسيقي را بـي «فرضي است كه  مبتني بر پيش) 11: 1369فالمكي، (موسيقي برسند 

  ).133: همان( »توانيم خلق كنيم فلسفه، نمي بي
. سـازد  ر مـي اي از زيبـايي را متبلـو   ال و احساس نيست كه گونههنر چيزي جز آميختگي خي

ناميم و اگر بر روي  در قالب لغات بيان شود، آن را حكايت و داستان مي«حال اگر اين آميختگي 
بنـابراين، در يگـانگي هـدف    ) 9: 1351جانسـون،  ( »خوانيم كاغذ ترسيم گردد، آن را تصوير مي

هاي مختلف هنر، تنها در صورت و قالب ارائة آثار  و گونه عملي هنرمندان، اختالف نظري نيست
كند، همچنـان كـه نقـاش بـر روي      شاعر بر روي كلمات مكث مي«ادبي متفاوتند به بيان ديگر 

  ). 18: تا سارتر، بي( »رنگها و آهنگساز بر روي صوتها
كـه در  كه روح هنر، درونماية آميختـه بـا زيبـايي و احسـاس آن اسـت       آنچه مسلم است اين

آورد و اگـر از   هاي گوناگون هنر را پديـد مـي   كند و شاخه هاي متفاوتي جلوه مي ها و قالب ظرف
بـه  . ها مشاهده خواهيم كرد هاي هنري بنگريم اين روح واحد را در آن ديدگاه كلي به تمام گونه

شامل ود، ش تجسم هنري حتي آنگاه كه به حد اعال در يك قالب فردي نمايان مي«عبارت ديگر 
  .كه برخاسته از روح هنر است) 215: 1350كروچه، ( »كليت و آيينة جهان است
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 »هاي پراكندة طبيعت را يكجـا گـرد آورد   زيبايي«داند كه  هنر را چيزي مي) Pagano( پاگانو
ها، كاسـتن فاصـلة عـالم درون و     و تالش هنرمند براي گردآوري زيبايي) 31: 1345تولستوي، (

امـا  . شـود  تر مي ها چشم نوازتر و هنر متعالي هرچه فاصله كمتر شود، زيبايي عالم برون است كه
آميزد و مـا   اي ديگر به داوري نشست چراكه او هنر را در هنر مي گونه هنرمندي نظامي را بايد به

توانيم آميختگـي هنرهـا را در برخـي از شخصـيتهاي      به آساني و با يك نگاه سطحي و گذرا مي
شود، تصويري از او دلبري  براي نمونه، شيرين با نقاشي دلباخته مي. شاهده كنيمداستانهاي او م

  .كند بندد و نظامي او را به زبان شعر توصيف مي اش بر كوه نقش مي كند، پيكره مي
نظامي بر آن است كه با بهترين شيوه، از عوامل برانگيزانندة احساس، براي دستيابي به هدف 

عنصـر  . بخشـد  رد همين عوامل، به اشعار او، تأثيري ژرف و عميـق مـي  خود استفاده كند و كارب
گيـري اثـر هنـري دارد، در اشـعار نظـامي مـوج        ترين تأثير را در انسجام و شكل تخيل كه عالي

تـرين   اي كـه از كوچـك   گونـه  نظير است به تيزبيني و ظرافت نگاه او در بيان جزئيات كم. زند مي
او بـه  . آورد هاي امروزي را به يـاد مـي   اي اوقات نمايشنامه پاره كند و در پوشي نمي مسائل چشم

ها،  ها و خلسه دهد و بعد از درك كامل آن لحظه هاي هنري قرار مي خوبي خود را در گذر شراره
گيرد و آنچه را كه خـود از آن لـذت بـرده اسـت، بـه مخاطـب عرضـه         زبان هنري را به كار مي

  .كند مي
، از توانمندي ادبيات هـم نبايـد غافـل شـد و بايـد تـأثير آن را در       افزون بر هنرمندي نظامي

تـرين،   پركـارترين، باارزشـترين، پردامنـه   «اي ادبيـات را   عـده . در نظـر گرفـت   هنرمندي نظامي
شـايد يـك گونـة    ). 122: 1352قطبـي،  ( »دانند هنرها مي... ين و گوياترينتر تواناترين، پرپيرايه

بيرگر ديگر هنرها هم باشند اما گسترة ادبيات، از هنرها فراتر رفتـه  هنري بتواند با زبان خود، تع
هرگاه شعر به طور مستقل در هنر ادبي يـك ملـت يافـت    «. رسد به تمام امور زندگي بشر ميو 

كه وسيلة عمومي تـاريخ، ديـن، جـادو و     -نشود، بدان دليل است كه با مجموعة ادبيات آن ملت
  ).645: 2537اسپرك، ( »ه استدرآميخت -حتي قوانين قضايي است

توان چنين نتيجه گرفت كه هنر نظامي در اين است كـه ظرفيـت    از تمام آنچه گفته شد، مي
هـاي خـاص هـر هنـر، در      بالقوه ادبيات را با هنرمندي خود به كار گرفته و با وفاداري به ويژگي

به همين دليل در آثـار   .نهايت آن را به شكل ادبيات عرضه كرده و تعالي آن را نشان داده است
نظامي نيز، پيوند ادبيات و هنر از هم ناگسستني است و اين دو، چونان تار و پـودي بـه هـم در    

به . توان ميزان دخالت و تأثير هر كدام را در آثار درخشان نظامي مشخص كرد اند كه نمي تنيده
  .اند آثار سهيم عبارت ديگر، هنر شاعري و شاعري هنري به طور مشترك در پديداري اين
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