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نگاهی به عناصر زیباییشناسانه در هفتپیکر نظامی
ناهید دهقانی



چکیده
هفتپیکر یکی از زیباترین منظومههای غنایی فارسی است که از دیرباز مورد توجّه و تقلیدد شداررا قدرار داشدهه اسدت .نظدامی
سرایندۀ این منظومه مانند افالطو و نوافالطونیا زیبایی راسهین را مفهومی آسمانی و معنوی میداند .این شارر زیبدایی شدعر را
نیز در معنای واال و مهعالی آ جستجو میکند و به زیبایی لفظی شعر وزنی نمینهد .اما میا این گفهۀ نظامی با آ چده از اشدعار
وی دریافت میشود دوگانگی آشکاری وجدود دارد؛ زیدرا نظدامی از شداررا ندا آور سدب
شگردهای گوناگو ادبی و زبانی و نیز چند الیه بود از ویژگیهای مهمّ شعر سب

آذربایجدانی اسدت و بهدر منددی از

آذربایجانی شمرد میشدود .هفدتپیکدر از نظدر

آفرینشهای ادبی خوشآهنگی زبا تصویری و کنایی بهگزینی واژ ها توصیفات زیبدا تخیّد قدوی همداهنگی تصدویر و راطفده
شگردهای هنری و داسهانی نوآوری در آمیخهن تاریخ و افسانه و معانی و مفداهیم ژرف شایسدهۀ توجده اسدت .اگرچده بسدیاری از
آرایهپردازیها در این منظومه از تکلّف و تصنّع خالی نیست و این ویژگی در کنار محدودیت وز و نارسایی زبا از زیبایی برخدی از
بیتها کاسهه است اما با چشمپوشی از این موارد میتوا هفتپیکر را در شمار زیباترین منظومههای فارسی قلمداد کرد.
در پژوهش پیش رو به برجسههترین رناصر زیباییشناسانۀ این منظومه پرداخهه شد است.
کلیدواژهها :نظامی هفتپیکر زیباییشناسی تخیّ
 -1درآمد
مفهو «زیبایی» از گذشهههای بسیار دور ذهن انسا ها را به خود مشغول داشهه است .این مفهو در ذهن و باور انسا های باسدها
به انداز ای اهمیّت داشهه است که سرچشمۀ آ را در آسما ها جستوجو میکرد اندد؛ پدیددار شدد ایزدبدانوا «زیبدایی» مانندد
آفرودیت در اساطیر یونانی ونوس در اساطیر رومی و آناهیها در اساطیر ایرانی گواهی بر درسهی این گفهه است.
با وجود دیرینگی مفهو هنر و زیبایی و بحث در ماهیّت آ این پرسش که «زیبایی چیست؟» تاکنو پاسدخی روشدن نداشدهه اسدت.
مفهو «زیبایی» قلمرو بسیار گسهرد ای دارد و نمیتوا آ را در چارچوب باورها و اندیشههدای آیدین و مسدل

دانش آموخهه دکهری زبا و ادبیات فارسی دانشگا شیراز شیراز ایرا
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برخی از زیباییشناسا تعریفهایی برای زیبایی بیا کرد اند اما گروهی دیگر هرگونده تدالش بدرای تعریدف زیبدایی را کداری بیهدود
دانسههاند .رواملی مانند ناهمسانی سلیقههای شخصی باورهای مکهبی-فلسفی فرهنگ ملّی و جایگا تاریخی افراد و گرو هدا پیچیددگی
زندگی اجهماری و روابط انسا ها نیز به این ناهمسوییها دامن زد و این مفهو را بسیار پیچید تر و مبهمتر کرد اسدت .از سدوی دیگدر
زیباییشناسی با دنیای درونی انسا پیوند دارد و قوارد و اصول آ کامالً نسبی است؛ از این رو این رلم با وجدود پیشدینۀ کهدن هندوز
نظم و ساما روشنی پیدا نکرد است (صهبا 32 : 21؛ صیادکو  3- 2 : 21؛ یوسفیا ) 1- 1 : 13
ادبپژوها فارسیزبا نیز به بررسیهای زیباییشناسانه در مهو ادبدی گونداگو پرداخهدهاندد امدا تداکنو پدژوهش جدامع و
مسهقلی دربارۀ رناصر زیباییشناسانۀ هفتپیکر نظامی انجا نشد است .با توجه به پررنگی رناصر زیبداییشناسدانۀ هفدتپیکدر و
کمبود پژوهش دربارۀ این موضوع انجا پژوهشی مسهق در این زمینه بایسهه مینماید.
بسیاری از زیباییشناسا بر این باورند که برای نخسهین بار افالطو

از «هنر» و «زیبدایی» سدخن گفهده اسدت .وی زیبدایی را

واقعیّهی رینی میداند و معهقد است که اشیاء زیبا به دلی برخورداری از زیبایی کلی زیبا شمرد میشوند .به باور افالطو زیبدایی
امری نسبی است اما سرچشمۀ زیبایی (زیبایی راسهین) از پیامدهای نسبیّت برکنار است؛ به بیدا دیگدر زیبدایی راسدهین همدوار
زیباست و در کنار این برتری زمینۀ همۀ زیباییهای دیگر نیز به شمار میرود .از نگا افالطو کسی که به زیبایی راسهین با دیدۀ
روح بنگرد و از زیباییهای زمینی که سایههای زیبایی راسهیناند روی برتابد به آفریدد و پدرورد شایسدهگیهدا و نیکدیهدای
راسهین توانا میگردد و پاداش چنین انسانی این است که در جرگۀ دوسها خدا درآید و به زندگی جاویدا دسدت یابدد .از نگدا
وی کار هنری به معنای آفرینش ساما و قارد ای خاص است و مفاهیم بهساما سودمند و هماهندگ کده بده همداهنگی روح و
جسم یاری میرسانند زیبا شمرد میشوند (یوسدفیا  11 : 13؛ افالطدو 111 : 11؛ صدیادکو  2 1 : 21؛ احمددی
 1 : 22؛ دانشور  21 : 11؛ وی دورانت ) 2 : 11
پس از افالطو دیدگا ارسطو دربارۀ زیبایی شایسدهۀ توجده اسدت .بده بداور ارسدطو نظدم همداهنگی و انددازۀ مناسدز از
ویژگیهای اصلی هر شیء زیباست و شعر و درامی را میتوا زیبا دانسدت کده اجدزاء آ وحددت و یکپدارچگی داشدهه باشدند.
ارسطو بر خالف افالطو بر این باور است که کار شارر و هنرمند تقلید صرف از دنیای بیرونی نیست بلکه هنرمند پدید هدای
هسهی را گاهی بههر و گاهی بدتر از آنچه هست به تصویر میکشد (ارسطو  21 : 11و.) 22
اندیشمند برجسهۀ دیگری که به بحث دربارۀ زیبایی پرداخهه فلوطین 1است .فلوطین پیشرو نوافالطونیا و حلقدۀ پیوندد میدا
افالطو و فیلسوفا سدۀ میانه است .نوافالطونیا همۀ دیدگا های مهمّ پیش از خود بهویژ دیدگا های افالطو و ارسطو را پایۀ
اندیشههای خود قرار دادند و حکمت و اندیشههای شرقی را به آ افزودند و بدین ترتیز مکهبی بزرگ را پایهگدذاری کردندد .از
آ جایی که نوافالطونیا برخی از دانشها را از فیلسوفا مشرقزمین گرفههاندد میدا دیددگا هدای آ هدا و بسدیاری از شداررا
رارفمسل

ایرانی همانندیهای زیادی دید میشود .افلوطین نظریۀ خود دربارۀ زیبایی را در فصلی از رسالههای نهگانۀ خدویش

شرح داد است .در پرتو اندیشۀ افلوطین زیباییشناسی بخش جداییناپذیر فلسفه شدد و تعیدین تفداوت میدا زیبدایی طبیعدی و
زیبایی هنری مدیو اوست .به باور افلوطین زیبایی حاص از هماهنگی و تناسز اجزا نیست بلکده واقعیّهدی معندوی و روحدانی
است که هماهنگی و تناسز را به گونهای روشن نمایش میدهد و موجز خشنودی انسا میشود.
وی زیبایی را به دو گونۀ زیبایی مادّی (جسمی) و زیبایی غیرمادّی (معنوی) تقسیم کرد است .زیباییهای مادّی از را حواس
دریافت میشوند اما دریافت زیباییهای معنوی به اندازۀ پیوند آ ها با روح انسا بسهگی دارد .به دیگر سدخن هرچده شدیء یدا
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پدید ای با روح انسا پیوند بیشهری داشهه باشد زیباتر جلو میکند .بدین ترتیز افلدوطین میدا زیبداییهدای زمیندی و زیبدایی
راسهین پیوند برقرار کرد است .وی بر این باور بود است که اشیاء زیبا از زیبایی راسهین بهر برد اند و زیبایی امور غیرمادّی نیز
در تهی بود آ ها از آالیشها و ناپاکیهاست .بر پایۀ این سخن زشت مطلق پدیدد ای اسدت کده از هرگونده صدورت و مفهدو
آسمانی تهی باشد .از نگا افلوطین شخصیت زشت به شهوتهای ابهدایی آلدود اسدت درحدالی کده روح نید

و زیبدا همانندد

خداست؛ زیرا خداوند سرچشمۀ خودِ هسهی یعنی زیبایی است (فروغی 1 : 11؛ یوسفیا  12- 11 : 13؛ فلدوطین : 11
 2؛ صیادکو .)13- 11 : 21
به باور بسیاری از اندیشهورزا

در فاصلۀ میا دورۀ تمد یونا تا قر هفدهم میالدی زیباییشناسی به معنای واقعی کلمه

وجود نداشهه است؛ زیرا هنر در اندیشههای سقراط فرایندی انهزاری و جدا از دیگر مفاهیم فلسفی است .اگرچه بخشهایی از
فلسفۀ دکارت و مالبرانش نظریۀ فلسفی افالطو در زمینۀ شعر و توجیه نیروی خیال طرح فلسفۀ زیبایی پلوتن مبنی بر
بازتاب جزئی رالم معنا در طبیعت و به صورت شک در ذهن هنرمند و نیز طرح نظریۀ اصالت تصوّر بعد از کانت 1در همین
دور وجود داشهه است طرح این نظریهها به معنای وجود رلم زیباییشناسی به معنای واقعی نیست.
پیشینۀ زیباییشناسی به رنوا رلمی مسهق به نیمۀ قر هجدهم یعنی حدود سالهای  1 1تا  112میرسد که باومگدارتن

1

فیلسوف آلمانی زیباییشناسی را به رنوا «رلم معرفت حسّی» تعریف کرد و مکهز زیباییشناسی مهدافیزیکی 1را بنیدا نهداد .در
پرتو اندیشههای کانت زیباییشناسی انهقادی 1و بحث از زیبایی و کارکردهای آ آغاز شد .پس از وی تالش بزرگانی مانند کانت
کانت و هگ

2

موجز گسهرش زیباییشناسی به رنوا یکی از شاخههای فلسفۀ هندر گردیدد .نظریدۀ «زیبدایی نداب» کده غایدت

زیبایی را در خود زیبایی میداند از فلسفۀ کانت سرچشمه گرفهه است .این اندیشه پایۀ فلسفی نظریدههدای «هندر بدرای هندر» 3و
زیباییشناسی شک گرا

2

در هنر معاصر به شمار میرود .فلسفۀ کهن احساس لذت را اساس زیباییشناسی میدانسهه اسدت .ایدن

دیدگا در نظریههای زیباییشناسا قر هجدهم که به پیروی از خواسهههای نفسدانی بداور داشدههاندد و نیدز در پیددایش «انهقداد
قضاوت» کانت نقش بهسزایی داشهه است .در قر نوزدهم به موازات تغییراتدی کده در فلسدفه روی داد مکهدز زیبداییشناسدی
رمانهی ها و اندیشههای کانت مورد انهقاد قرار گرفت و نظریات دیگری در مقاب آ مطرح شدد (رطدایی آشدهیانی - 11 : 21
 12؛ صهبا 3 -3 : 21؛ احمدی 11 : 22؛ امید 211 : 13؛ کروچه .) 21 : 22
بیاغراق میتوا گفت که سراسر تاریخ زیباییشناسی از روزگار باسها تا پدیدار شد مدرنیهه تاریخ جدایی زیبدایی معقدول و
محسوس را روایت میکند .در روزگار کنونی نیز زیباییشناسی با پیامدهای این جدایی دست به گریبدا اسدت .هددف فیلسدوفا
بزرگی مانند هگ

نیچه و بودلر (فاصله گرفهن از فلسفۀ افالطونی یا ارسطوییِ جداسازی معقدول و محسدوس بدود .آندا بده

میراث بر جای ماند از سنّت دلبسهگی نداشهند؛ درنهیجه مدرنیهه دیگر مفهو سازی مهافیزیکی را برنمیتافت بلکده بدر پیامددهای
رینی و محسوس فعالیت هنری و تجربۀ زیباییشناخهی فردی در تاریخ و جامعه تأکید میکرد (ژیمنز .) 23- 22 : 32
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هر انسانی زیبایی را مهناسز با اندیشه سلیقه و باورهای خود برای آنچه به وی احساس خشنودی و لذّت میبخشد به کدار مدیبدرد.
بنابراین نمیتوا انهظار داشت که این مفهو تعریف مشخّص و واحدی داشهه باشد؛ از سوی دیگر هر ی

از نظریههای مطدرحشدد در

زمینۀ زیباییشناسی تنها بر جنبههای خاصّی از زیبایی تمرکز دارند و نمیتوا این نظریهها را اصولی کلّی و فراگیر دانست.
 -2زیبایی از نگاه نظامی گنجوی
در اینکه شعر به رنوا یکی از شاخههای مهمّ هنری از دیدگا زیباییشناسی قاب بررسی است تردیدی وجود نددارد؛ امدا پاسدخ
به این پرسش که زیبایی چگونه پدید میآید و چه معیارهایی برای ارزیابی آ باید مدورد توجّده قدرار گیدرد دشدوار اسدت؛ زیدرا
بسیاری از نظریههای زیباییشناسی نسبی است و بر پایۀ ذوق و سلیقه اسهوار است.
شاررا و نویسندگا ایرانی نیز از دیرباز دربارۀ زیبایی بسیار سخن گفههاند اما از این مفهو تعریف روشن و معیار دقیقدی بده
دست نداد اند .نظامی گنجوی شارر نا آور ایرانی نیز در هفتپیکر به گونهای گذرا به مفهدو زیبدایی و ماهیّدت آ اشدار کدرد
است .نظامی زیبایی را به طور ضمنی به دو گونۀ ظاهری (مادّی) و حقیقی (معنوی) تقسیم کدرد اسدت .شدرح ماجراهدای بزمدی
بهرا گور یعنی ساخهن خورنق و هفت گنبد و نیز ماجراهای فرری کهاب بیشهر همسو با سدهایش زیبداییهدای ظداهری اسدت و
شارر کامروایی بهرا را در بز و رز به تصویر کشید است .در بخشهای توصیفی که ویژگیهای زیبارویا برشمرد شد جدز
زیباییهای ظاهری زیبارویا و ویژگیهایی مانند طنازی مهربانی و هنرمندی به ویژگی دیگری اشار نشدد اسدت (بدرای نمونده:
نظامی - 1 : 21

) .اما در برخی از بخشها ازجمله مقدّمه گنبد پیروز رنگ و فرجا کار بهرا بیدنش صدوفیانه و زهددی

نظامی کامالً آشکار است؛ بهویژ در گنبد پیروز رنگ نظامی بهروشنی زیباییهای ظاهری را ناپایدار و دروغین خواند و انسا را
از فریزکاری این زیباییهای مجازی و پوچ بر حذر داشهه است:
گفدددت بدددا خویشدددهن :رجدددز کددداری اسدددت

ایددن چدده پیونددد و ایددن چدده پرگدداری اسددت؟

دوش دیدددددددددد شدددددددددکفهه بسدددددددددهانی

دیددددددددددد امددددددددددروز محنهسددددددددددهانی

گددد نمدددود بددده مدددا و خدددار چددده بدددود؟

حاصددددد بدددددا روزگدددددار چددددده بدددددود؟

واگهددددی ندددده کدددده هرچدددده مددددا داریددددم

در نقددددددداب مددددددده اژدهدددددددا داریدددددددم

بیندددددددددی ار پدددددددددرد را براندازندددددددددد

کابلهددددا رشددددق بددددا چدددده مددددیبازنددددد

ایدددددن رقدددددمهدددددای رومدددددی و چیندددددی

زنگدددددی زشدددددت شدددددد کددددده مدددددیبیندددددی

پوسدددددهی برکشدددددید بدددددر سدددددر خدددددو

راح بیدددددددددددددرو و مسدددددددددددددهراح درو

گددددددر ز گرمابدددددده برکشددددددند آ پوسددددددت

گلخنددددددی را کسددددددی ندددددددارد دوسددددددت
(هما ) 11- 11 :

شارر در بخش فرجا کار بهرا آ جا که بهرا از خوشگذرانی و بز آرایی دست میکشد و هفتگنبد را به موبدا میسدپارد
تا آ را به پرسهشگا تبدی کنند نیز برتری زیباییهای معنوی را بر زیباییهدای مدادّی یدادآوری کدرد اسدت .مدرگ شدگفت و
رازآلود بهرا و پند و اندرزهای نظامی که همگی بر گذشهن از زندگی مادّی و توجّه بده معنویّدت تکیده دارندد نیدز نشدا دهنددۀ
باورهای فرازمینی نظامی دربارۀ زیبایی راسهین است؛ گویا یکی از اهداف نظامی از سرود هفتپیکدر تعلدیم و ربدرتآمدوزی و
گوشزدکرد ناپایداری زیباییها و کامرواییهای اینجهانی بود است:
بددددر چنددددین رنددددگهددددای راریددددهسدددداز

چددددده نهدددددی دل کددددده داد بایدددددد بددددداز؟

غایبددددددانی کدددددده روی بسددددددهه شدددددددند

از چنددددین رنددددگ و بددددوی رسددددهه شدددددند
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گددد نمدددود بددده مدددا و خدددار چددده بدددود؟

حاصددددد بدددددا روزگدددددار چددددده بدددددود؟

...چدددددو تدددددو بددددداری ز دسدددددت بددددداالیی

زیددددر هددددر دسددددت خددددو چدددده پدددداالیی؟

آسددددددما زیردسددددددت خددددددواهی خیددددددز

پددددددای بدددددداال ندددددده از زمددددددین بگریددددددز

مدددددددیرو و هدددددددی گونددددددده بدددددددازمبین

تددددددا نیفهددددددی از آسددددددما بدددددده زمددددددین
(هما ) 11- 11 :

این نکهه شایسهۀ درنگ است که فضای کلی هفتپیکر بهویژ گنبدهای سیا سرخ و فیروز ای تفسیر ررفانی را برمیتابندد و
سفارش به گذار از زیباییهای مادّی به زیباییهای حقیقی و معنوی که با بینش دینی و زهدی درآمیخهه است در ژرفساخت این
کهاب بهروشنی دید میشود؛ این نکهه نشا میدهد که نظامی سرایندۀ مخز االسرار در الیههای درونی هفتپیکر نیز حضدور دارد
اگرچه مفاهیم ررفانی به گونهای ظریف و پنها در منظومه گنجاند شدد اسدت .در بخدشهدایی از کهداب مانندد مقدّمده برخدی از
بخشهای ماجرای بهرا و پایا کهاب که زمینۀ مناسبی برای پند و اندرز و بیا اندیشدههدای مدذهبی و حکمدی فدراهم بدود شدارر
آشکارا به بیا باورهای دینی و زهدی خود پرداخهه است .اندیشۀ نظامی دربارۀ زیبایی نیز در البهالی این بخشها دریافتپذیر است.
دیدگا نظامی دربارۀ زیبایی به دیدگا فیلسوفا یونا کهن بهویژ افالطو و نوافالطونیا بسدیار نزدید

اسدت .نظدامی نیدز

مانند این اندیشمندا زیبایی راسهین را آسمانی و معنوی میداند و بر این باور است که زیبایی راسهین با پاکی و بیآالیشی پیوندد
دارد و پدیدۀ نازیبا از هرگونه صورت و مفهو آسمانی تهی است .توجّه نظامی بده زیبدایی معندوی در برابدر زیبدایی ظداهری تدا
آ جاست که حهی در دیدگا وی دربارۀ شعر زیبا نیز تأثیر داشهه است؛ به دیگر سدخن نظدامی زیبدایی شدعر را در معندای واال و
مهعالی آ جستجو میکند و به زیبایی لفظی شعر وزنی نمینهد:
بددددر مددددن آ شددددد کدددده در سددددخنسددددنجی

د دهددددددی زر دهددددددم ندددددده د پنجددددددی

...گدددددر ز الفدددددا خدددددود بددددده تقصدددددیریم

در معددددددددددانی تمددددددددددا تدددددددددددبیریم

پوسدددت بدددیمغدددز دیدددد ایدددم چدددو خدددواب

مغدددددز بدددددیپوسدددددت داد ایدددددم چدددددو آب

بدددددددا همددددددده ندددددددادریّ و نوسدددددددخنی

برنهددددددددددددددابیم روی از آ کهنددددددددددددددی

حاصددددددلی نیسددددددت زیددددددن درآمددددددود

جددددددز بدددددده پیماندددددده بدددددداد پیمددددددود

چیسددددددت کددددددا را مددددددن جواهرسددددددن

برنسددددددددنجید از جددددددددواهر و گددددددددن
(هما  ) - 2 :و(نیز ر.ک :هما ) 11- 11:

با وجود این اشعار نظامی از نظر زیباییهای ظاهری و لفظی نیز شایسهۀ توجه است .در مقالۀ پیش رو به برجسههترین رناصدر
زیباییشناسی هفتپیکر نظامی پرداخهه شد است.
 -3زیبایی شعر
زیبایی شعر برآیند زیبایی واحدهای ساخهاری آ است .منظور از ایدن واحددهای سداخهاری زبدا تخیّد و موسدیقی در بخدش
روساخت و معنا و محهوای شعر در بخش ژرفساخت است (صهبا .)3 : 21
 -1-3زیبایی زبان
اگرچه مهمترین کارکرد زبا پیا رسانی است اما زبا کارکردهای هنری و ادبی نیز دارد .به باور فرمالیستها ما هموار بدا دو
نوع زبا سر و کار داریم :زبا رادّی که برای رساند پیا های روزانه به کار میرود و ارجاری و خبری است؛ و زبا ادبی کده در
قلمرو هنر و ادبیّات به کار گرفهه میشود و ریز کاریهای ویژ ای دارد که آ را از زبا روزانه به کلّی مهمدایز مدیکندد .بده دیگدر
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 /فنو ادبی سال هشهم شمار

(پیاپی) 1پاییز31

سخن ادبیّات نوری زبا است که به کم

هنجارگریزی یا قارد افزایی از آ آشناییزدایی شد است.

در حالی که بسیاری از زیباییشناسا مانند بندتو کروچه بر این باور بودند که زبا جنبدۀ هندری و خلّداق دارد و بدا سدب

و

زیبایی در هم آمیخهه است برخی دیگر مانند هگ به زیبایی زبا شعر باور نداشههاند .اما باید به این نکهه توجّه داشت که رناصدر
زبانی بیرو از ساخهار شعر نه زشهند و نه زیبا؛ زیبایی زبا شعر نهیجۀ گزینش ترکیز و هماهنگی رناصر شعر با یکدیگر اسدت.
این تناسز و هماهنگی میا زبا و مضمو شعر در خوانند لذّت زیباییشناسی پدید میآورد (زمدرّدی 121-121 : 2؛ حدق
شناس  11 : 2؛ پورنامداریا

12 : 2؛ صهبا .)31-3 : 21

هما گونه که اشار شد نظامی در ارزیابی شعر زیبایی و پرباری معنا را بر زیبایی ظاهری و زبانی شعر برتری داد اسدت امدا
میا این گفهۀ نظامی با آنچه از اشعار وی دریافت مدی شدود دوگدانگی آشدکاری وجدود دارد؛ نظدامی از شداررا ندا آور سدب
آذربایجانی است؛ بهر گیری از شگردهای گوناگو ادبی و زبانی پیچیدگیهای لفظی و معنوی و نیز چندالیه بود از ویژگیهدای
مهمّ شعر سب
سب

آذربایجانی است .روی آورد شاررا این دور به شگردهای زبانی و ادبی برای پیشی گرفهن از دیگری شعر این

را بسیار پیچید و نیازمند شرح و تفسیر ساخهه است .نظامی نیز مانند شاررا همدورۀ خود در بهکارگیری آرایههدای ادبدی

گوی سبقت را از دیگرا ربود است؛ بنابراین با وجود تأکید نظامی بر زیبایی معنوی و پافشاری بر پرباری معندا در اشدعار ایدن
شارر میتوا زیباترین نمونههای آرایههای ادبی را یافت؛ در این جا به برخی از شگردهای ادبی هفتپیکر میپردازیم.
-1-1-3موسیقی شعر
موسیقی شعر ساما ویژ ای است که در محور افقی و رمودی شعر دید میشود و حاص تدواز و همداهنگی رناصدر آوایدی
مصراع بیت یا بند در محور همنشینی زبا است .اهمیت موسیقی شعر تا آ جاست که میتوا گفدت شدعر بازتداب موسدیقیایی
زبا است .موسیقی شعر چهار گونۀ موسدیقی بیروندی (وز ) موسدیقی کنداری (قافیده) موسدیقی دروندی و موسدیقی معندوی را
دربرمیگیرد (فیاضمنش  11 : 21؛ شفیعی کدکنی 23 : 12

.) 1

-1-1-1-3موسیقی بیرونی (وزن)
در سرود های فارسی سیصد و پنجا وز با موسیقی ویژ وجود دارد که هری

با فضای راطفی خاصّی هماهندگ اسدت امدا

تنها هفت وز در سرود مثنویهای مهمّ فارسی به کار رفهه است؛ یکی از این وز ها بحر خفیف (فعالتن مفارلن فعلدن) اسدت
که وزنی شاد و ضربی است و نظامی هفتپیکر را در این وز سدرود اسدت (وحیددیا کامیدار  11-11 : 22و  .)1ایدن وز
یکی از وز های رای مثنوی فارسی است و آثار دیگری مانند حدیقهالحقیقۀ سنایی سلسلهالدذّهز جدامی جدا جدم اوحددی و
هشت بهشت امیر خسرو دهلوی نیز در همین وز سرود شد اند.
برخی از صاحزنظرا پرکاربردترین وز ها را زیباترینِ آ ها میدانند .اما برخی دیگر بر این باورند که «زیباترین وز برای هر
راطفهای آ است که همزما با انفجار آ ظهور کند .اگر وز قب از سرود شعر انهخاب شود و واژ های شعر در قالدز آ وز
منهخز ریخهه شود ممکن است یاور شارر در بیا احساسات خود به صورت موزو باشدد امدا هماهندگ بدا احسداس نیسدت»
(صهبا  .)32 : 21بسیاری از اندیشمندا مانند ارسطو ابن سینا و خواجه نصیرالدّین طوسی نیز بر اهمیّت هماهنگی میا وز و
محهوا و نقش آ در زیبایی اثر تأکید داشههاند (وحیدیا کامیار .)11 : 22
مثنویهای بلند فارسی با وجود دربرگرفهن موضورات و مضامین گوناگو که هر ی

با وز ویژ ای هدمسدویی و همداهنگی

بیشهری دارند در وز واحدی سرود شد اند؛ به دیگر سخن وز در همۀ بخشهای مثنوی با هر مضمو و محهوایی یکسدا
است .از آ جا که هفتپیکر منظومهای بزمی است بحر خفیف که بحری تند ضربی و شاد است برای القدای شدور و هیجدا در

Deviation
Benedetto Croce
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این کهاب بسیار مناسز است؛ زیرا اوج و فرود موسیقایی حاص از آ

تحرّک و پویایی داسها را برجسدههتدر مدیکندد .اسدهفادۀ

شارر از لحن سهایشی و حماسیگونه در کنار وز ضربی و شاد شور و حالی شبهررفانی و فضایی صمیمانه زند و پویا به شعر
بخشید است .بخشهای آغازین کهاب مقدّمۀ مناسبی برای ورود به ماجراهای بزمی این منظومه است .البهه این سخن به این معنا
نیست که وز انهخاب شد در سراسر بخشهای کهداب بدا فضدای رداطفی شدعر همداهنگی دارد؛ بدرای نمونده ایدن وز بدرای
بخشهایی مانند «خطاب زمینبوس» «در نعت پیغمبر اکر » «سهایش سخن و حکمت و اندرز» چندا مناسز به نظر نمدیرسدد؛
زیرا گونهای شهابزدگی را به شعر تحمی میکند و از ژرفای شعر میکاهد .این بخشها از نظر ادبی نیز نسبت به بخشهای دیگدر
کهاب ضعیفتر هسهند؛ زیرا بحر خفیف برای بیا مضامین حکمی و پند و اندرز چندا مناسز بده نظدر نمدیرسدد .همچندین در
بخشهایی از «گنبد سیا » و «فرجا کار بهرا » که فضایی غمآلود و نومیدانه بر شعر حاکم اسدت نیدز ایدن وز شداد و ضدربی بدا
فضای راطفی شعر هماهنگی ندارد.
هما گونه که اشار شد وحدت وز از ویژگیهای مثنویهای فارسی اسدت و ایدنگونده محددودیتهدا و ناهمداهنگیهدا در
منظومههای بلند داسهانی گریزناپذیر است .یکی از دالیلی که نیما یوشی و شاررا پیرو او به کوتا و بلند کرد مصراعها و تغییدر
وز شعر روی آوردند تالش برای ایجاد هماهنگی میا طول مصراع و نیز وز شعر بدا راطفده بدود؛ بده دیگدر سدخن شداررا
نواندیش بر این باور بودند که در شعر سنهی فارسی به دلی گزینش قالز و وز مشخّص و تغییرناپذیری طول مصراعهدا شدارر
گاهی ناگزیر است سخن را تا جایی گسهرش دهد که مصراع کام شود حهّی اگر این رویکرد به درازگدوییهدای کسدالتآور و
تکرارهای نابهجا بینجامد؛ گاهی نیز محدودیت وز و کوتاهی مصراعها شارر را ناگزیر میسازد که تصاویر شعری و سخن خود
را هرچه بیشهر فشرد کند و در قالز بیت یا مصراع جای دهد و اگر این شگرد نیز کارساز نباشدد شدارر چدار ای جدز گسدهرد
سخن در بیتهای پیاپی ندارد .البهه در میا قالزهای سنهی مثنوی مناسزترین قالز برای سرود منظومههای بلندد اسدت؛ زیدرا
قافیه در هر بیت مهفاوت است و شارر با برگزید این قالز میتواند از محدودیت واژ های قافیه که در قالزهدایی مانندد قصدید
وجود دارد تا حد زیادی رهایی یابد؛ از این رو در ارزیابی اینگونه سرود ها باید بده همداهنگی وز بدا فضدای کلّدی منظومده و
برآیند رواطف و مضامین شعری توجّه کرد؛ بر این اساس میتوا گفت وز بهکار رفهه در هفتپیکر مناسزتدرین وزندی اسدت
که شارر میتوانسهه است با توجه به فضای کلّی سرودۀ خود که بزمی و غنایی است برگزیند.
-2-1-1-3موسیقی کناری (قافیه و ردیف)
«قافیه با تأثیر موسیقایی تشخّصی که به کلمات خاصّ هر شعر میبخشد لذّت حاص از بدرآورد شدد ید
معنوی یا تنوّع در رین وحدت تنظیم فکر و احساس اسهحکا شعر کم
شعر جدا کرد و تشخّص مصراعها کم

انهظدار زیبدایی

به حافظه و سررت انهقدال ایجداد وحددت شدک در

به تداری معانی توجّه داد به زیبایی ذاتی کلمات تناسز و قرینهسازی ایجاد قالز

مشخّص و حفظ وحدت توسعۀ تصویرها و معانی و باألخر القای مفهو از را آهنگ کلمات» (شفیعی کددکنی  )1 : 12بدر
زیبایی شعر میافزاید.
اگرچه همۀ ابیات هفتپیکر مردّف نیست اما توجّه به ردیف در تقویت موسیقی و اسهحکا ابیات این منظومده نقدش زیدادی
داشهه است .قرار گرفهن ارکا جملهها در جای خود موجز شد که بیشهر قافیهها و ردیفهای این کهاب را قافیهها و ردیفهدای
فعلی تشکی دهد .تراکم افعال در ی

بیت بهویژ فع های حرکهی با تصاویر پویا و مضامین شاد و بزمی کهاب هماهنگی کامد

دارد .از سوی دیگر بسیاری از قافیههای این کهاب بدو تکلّف و در راسهای معنا است؛ همین ویژگی تسدلّط نظدامی بدر زبدا و
مهارت وی را در سخنوری نشا میدهد؛ پافشاری بر به کار برد دو یا چند حرف قافیه در هر بیدت نیدز همداهنگی موسدیقیایی
شعر را دوچندا کرد است .بنابراین درمجموع میتوا گفت که نظامی در شناخت ظرفیتهای موسیقایی زبا نسبت به بسدیاری
از شاررا دیگر موفّقتر رم کرد است.
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-3-1-1-3موسیقی درونی
«هر کدا از جلو های تنوّع و تکرار در نظا آواها که از مقولۀ موسیقی بیرونی (رروضدی) و کنداری(قافیده) نباشدد در حدوزۀ
مفهومی این نوع موسیقی قرار میگیرد .یعنی مجمورۀ هماهنگیهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و مصوّتها
در کلمات ی

شعر پدید میآید جلو های این نوع موسیقی است ...این قلمرو موسیقی شعر مهمترین قلمدرو موسدیقی اسدت و

اسهواری و انسجا و مبانی جمالشناسی بسیاری از شاهکارهای ادبی در همدین ندوع از موسدیقی نهفهده اسدت» (همدا  .) 3 :در
قالزهای سنّهی شعر فارسی که وحدت وز از ویژگیهای اصلی آ ها به شمار میرود موسیقی درونی (میانی) در ایجداد تناسدز
میا لفظ و مضمو نقش اساسی دارد .شارر میتواند با به کار گرفهن واجهای نر و خشن و صدنایع گونداگو لفظدی و معندوی
معنای نهفهه در شعر را برجسههتر کند (فیاضمنش  .) 11 : 21یکی از ویژگیهای مهمّ هفتپیکر نظامی برجسدهگی واجآرایدی
در این کهاب است .این ویژگی تقریباً در همۀ ابیات این کهاب دید میشود .یکی از دالی بسیار مهمّ بسامد بیشهر برخی از واجهدا
در هفتپیکر تکرار هنری و غیرهنری واژ ها و ربارتها در این کهاب است؛ مانند نمونۀ زیر:
ای جهددددا دیددددد بددددود خددددویش از تددددو

هدددددی بدددددودی نبدددددود پدددددیش از تدددددو

در بدددددددایت بددددددددایت همدددددده چیدددددددز

در نهایدددددددت نهایدددددددت همددددددده چیدددددددز

سدددددازمند از تدددددو گشدددددهه کدددددار همددددده

ای همدددددددددده وافریدددددددددددگار همدددددددددده

شددز شددز تسددت و وقددت وقددت دراسددت

یافدددت خدددواهی هرانچددده خدددواهی خواسدددت
(نظامی  : 21و ) 2

در هفتپیکر تقسیم واجهای مشهرک تابع قاردۀ خاصّی نیست و این واجها در برخی از ابیات بدا نظمدی خداص و در ابیدات
دیگر با بینظمی توزیع شد اند .این واجها بار راطفی مهفاوتی دارند؛ با وجود این نمیتوا گفت که در هفتپیکر لزومداً هدر واج
در بخشهای خاصّی از کهاب که از نظر محهوا و فضای راطفی با آ واج هماهنگی دارد بده کدار رفهده اسدت؛ بده دیگدر سدخن
واجهای پربسامد در هفتپیکر در سراسر بخشهای کهاب تقریباً بده شدکلی یکنواخدت توزیدع شدد اندد .در ایدن منظومده اندواع
مصوّتها و نیز صامتهای «ر» «د» «ش» «س» «چ» «ت» «گ» « » «خ» «ل» و «ب» نسبت به واجهای دیگدر بسدامد
بیشهری دارند .در سراسر بخشهای هفتپیکر تناوب مصوّتهای کوتا و بلند به پویایی و اوج و فرود آوایی شعر کمد

زیدادی

کرد است .از سوی دیگر بسامد باالی هجاهای کشید و مصوّتهای بلند به ویژ مصوت «ا» ابیدات ایدن منظومده را ژرفتدر و
پراحساستر جلو میدهد و در بسیاری از ابیات که فضای غمآلود و نومیدانهای بر آ ها حاکم است آهنگ شعر را اندکی مالیمتر
و سنگینتر میکند و از شهابزدگی و تحرّک آ میکاهد؛ این ویژگی تا حدّی موجز تعدی وز شاد و ضدربی و تناسدز آ بدا
بار راطفی بسیاری از بیتها شد است؛ مانند بیتهای زیر:
ای ز بهدددددددددرا گدددددددددور داد خبدددددددددر

گدددددور بهدددددرا جدددددوی ازیدددددن بگدددددذر

ندددده کدددده بهددددرا گددددور بددددا مددددا نیسددددت

گددددددور بهددددددرا نیددددددز پیدددددددا نیسددددددت

آ چدددده بینددددی کدددده وقهددددی از سددددر زور

ندددددا داغدددددی نهددددداد بدددددر تدددددن گدددددور

دا گددددددورش مبددددددین بدددددده اول بددددددار

گدددددور داغدددددش نگدددددر بددددده آخدددددر کدددددار

گرچددددده پدددددای هدددددزار گدددددور شکسدددددت

آخدددددددر از پایمدددددددال گدددددددور نرسدددددددت
(هما ) 11- 1 :

کامال آشکار است:
ً
اما در بسیاری از بیتهای این کهاب ناهماهنگی آواها و تصاویر شعر
گدددددرد کدددددافور و خددددداک رنبدددددر بدددددود

ریددددددگ زر سددددددنگالخ گددددددوهر بددددددود

نگاهی به رناصر زیباییشناسانه در هفت پیکر نظامی /

چشدددددمههدددددایی روا بدددددهسدددددا گدددددالب

در میدددددددداتش رقیددددددددق و درّ خوشدددددددداب

کدددددددددوهی از گدددددددددرد او زمرّدرندددددددددگ

بیشدددددۀ کدددددو سدددددرو و شددددداخ خددددددنگ

همددددده یددددداقوت سدددددرخ بدددددد سدددددنگش

سددددددرخ گشددددددهه خدددددددنگش از رنگددددددش
(هما ) 13 :

در نمونۀ باال که شارر فضایی لطیف و رؤیایی را توصیف میکند واجهای خشن مانند «خ» و «ع» و ناهمواری آوایی در بیدت
با آرامش لطافت و زیبایی تصویر توصیف شد هماهنگی ندارد .از سوی دیگر در بسیاری از بخدشهدا واجهدای یکسدا بدرای
توصیف فضاهای ناهمسا راطفی به کار رفههاند؛ در بیتهای زیر نمونۀ این ناهماهنگیهای آوایی را میتوا دید:
گفددددت شددددهری اسددددت در والیددددت چددددین

شدددددهری آراسدددددهه چدددددو خلدددددد بدددددرین

نددددددا آ شددددددهر شددددددهر مدهوشددددددا

تعزیددددددددتخانددددددددۀ سددددددددیهپوشددددددددا

مردمدددددانی همددددده بددددده صدددددورت مدددددا

همددددده چدددددو مدددددا در پرندددددد سدددددیا

هددددر کدددده زا شددددهر بدددداد نددددوش کنددددد

آ سدددددددوادش سدددددددیا پدددددددوش کندددددددد

رو پرندددددددد سدددددددیا ندددددددزد مدددددددن آر

رفدددددت و آورد پدددددیش مدددددن شدددددز تدددددار

در سددددددر افکنددددددد آ پرنددددددد سددددددیا

هددددددم در آ شددددددز بسددددددی کددددددرد را

سدددددوی شدددددهر خدددددود آمدددددد دلهندددددگ

بدددددر خدددددود افکندددددد از سدددددیاهی رندددددگ

مدددددددن کددددددده شدددددددا سیاهپوشدددددددانم

چددددددو سددددددیه ابددددددر از آ خروشددددددانم
(هما  1 :و ) 22

بدددددر سدددددر تخدددددت شدددددد بددددده پیدددددروزی

بددددددر جهددددددا تدددددداز کددددددرد نددددددوروزی

هددددر کسددددی پددددیش او زمددددین مددددیرفددددت

درخددددددور فدددددده آفددددددرین مددددددیگفددددددت

پهلدددددددویخدددددددوا پارسدددددددیفرهندددددددگ

پهلدددددوی خواندددددد بدددددر ندددددوازش چندددددگ

شدددددداررا رددددددرب چددددددو درّ خوشدددددداب

شدددددعر خواندندددددد بدددددر نشدددددید ربددددداب

شدددددددا فرهندددددددگدا شدددددددعر شدددددددناس

بدددددیش از آ دادشدددددا کددددده بدددددود قیددددداس

کددددددرد از آ گددددددن و آ غنیمددددددت پددددددر

وقددددددددف آتشددددددددکد هددددددددزار شددددددددهر
(هما ) 1 :

در نمونه های یاد شد شارر دو فضای راطفی کامالً مهفاوت را به تصویر کشید است؛ در حالی که واجهدای برجسدهۀ هدر دو
بخش یکسا است .در بخش نخست که گونهای سکو و یکنواخهی مهناسز بدا فضدای مداتمزدۀ شدهر مدورد نطدر بدود اسدت
ترکیزهای واجهای «ا» و « » در تداری این فضا بسیار مؤثر است .از سدوی دیگدر واج «ش» کده بدرای القدای شدور و هیجدا و
پایکوبی گرو دو ابیات مناسزتر است در نمونۀ نخست نیز دید میشود .بنابراین نمیتوا ادّرا کرد که نظامی در آفرینش ادبدی
خود هموار به بار راطفی آواها و تناسز آ با فضای راطفی هر بخش توجّه داشهه است.
بسامد باالی جناس و سجع نیز رام مهمّ دیگری در پررنگی موسیقی هفتپیکدر اسدت .در ایدن سدرود گوندههدای مخهلدف
جناس با بسامد باالیی دید میشوند اگرچه شمار آ ها در برابر حجم کهاب چندا چشمگیر نیست .اما به دلی کداربرد سدجع در
قافیهپردازی سجع تقریباً در همۀ بیتها دید میشود .محدودیت وز و کوتاهی بیتها شارر را در آورد آرایههای لفظی در هدر
بیت تا حدّ زیادی محدود کرد است؛ اما در سراسر کهاب بهویژ در بخشهای توصیفی و بزمی آرایههای گوناگو بسامد بسیار
باالیی دارند؛ در بیتهای زیر از هفتپیکر گونههای مخهلف سجع و جناس را میتوا دید:

1
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گددددده در ابدددددروی هندددددد چدددددین فکندددددد

گدددده بدددده هندددددی سددددپا چددددین شددددکند

لخدددت بدددر هدددر سدددری کددده سدددخت کندددد

چددددددو در طددددددارمش دو لخددددددت کنددددددد
(هما :

)

خاندددده را خددددوار کددددن خددددورش را خددددرد

از جهدددددا جدددددا چندددددین تدددددوانی بدددددرد

درّۀ محهسدددددددز کددددددده دا نددددددده اسدددددددت

از پدددددددی دو کدددددددمدهدددددددا د اسدددددددت

در چندددددددددین د کسدددددددددی دهدددددددددا دارد

کدددددددده بهددددددددی را بدددددددده از بهددددددددا دارد

بگددددددددذر از دا اوی و دیددددددددر مبدددددددداش

منبدددددددرت دار شدددددددد دلیدددددددر مبددددددداش
(هما ) 13 :

-4-1-1-3موسیقی معنوی
«هما گونه که تقار ها و تضادها و شباهتها در حوزۀ آواهای زبدا موسدیقی اصدوات را پدیدد مدیآورد همدین تقدار هدا و
شباهتها و تضادها در حوزۀ امور معنایی و ذهنی موسیقی معنوی را ساما میبخشد ...بنابراین همۀ ارتباطهدای پنهدانی رناصدر
ی

بیت یا ی

مصراع و از سویی همۀ رناصر معنوی ی

واحد هندری ...اجدزای موسدیقی معندوی آ اثرندد و اگدر بخدواهیم از

جلو های شناخههشدۀ این گونه موسیقی چیزی را نا ببدریم بخشدی از صدنایع معندوی بددیع از قبید تضداد و طبداق و ایهدا و
مراراتالنّظیر از معروفترین نمونههاست( » .شفیعی کدکنی .) 3 : 12
نظامی با شناخت ظرفیتهای زبا و بهگزینی واژ ها توانسهه است در شعر خود هماهنگی و یکپارچگی پدید آورد؛ هما گونده
که پیشتر گفهه شد اطناب در هفتپیکر در محور رمودی شعر دید میشود و شعر در محور افقی (هری

از بیتها بده تنهدایی)

در نهایت ایجاز و کوتاهی سرود شد است؛ این محدودیتها شارر را بر آ داشهه است که به فشرد کدرد آرایدههدا و تصداویر
شعری روی آورد؛ مانند نمونۀ زیر:
چددددو کدددده مددددا دو هفهدددده از سددددر ندددداز

کددددرد هددددر هفددددت از آنچدددده بایددددد سدددداز

پددددیش آ گدددداو رفددددت چددددو مدددده بدددددر

مددددددا در بددددددرج گدددددداو یابددددددد قدددددددر

سدددددر فدددددرو بدددددرد و گددددداو را برداشدددددت

گدددداو بددددین تددددا چگوندددده گددددوهر داشددددت

پایددددده بدددددر پایددددده بردویدددددد بددددده بدددددا

رفددددددت تددددددا تخددددددتپایددددددۀ بهددددددرا

گددددداو بدددددر گدددددرد ایسدددددهاد بددددده پدددددای

شدددیر چدددو گددداو دیدددد جسدددت ز جدددای

 ...مدددده ز گددددرد نهدددداد گدددداو بدددده زیددددر

بدددده کرشددددمه چنددددا نمددددود بدددده شددددیر..
(نظامی ) 2- 1 : 21

ناگفهه پیداست که در نمونۀ باال ایها میا واژ های ما هفهه؛ گاو گوهر؛ بهرا ما برج گاو شیر؛ مدا قددر در کندار آرایدۀ
لفظی و معنایی دیگر پیوندهای چندگانهای در شعر پدید آورد است .نمونۀ این آرایهپردازیها در هفتپیکدر فدراوا اسدت .البهده
باید توجّه داشت که آرایههای ادبی زمانی موجز زیبایی شعر میشوند که بدو تکلّف و در جریا طبیعی معنا آفرید شوند و بدا
دیگر ارکا شعر و نیز با فضای کلّدی شدعر و احسداس شدارر هماهندگ و هدمسدو باشدند؛ ایدن در حدالی اسدت کده بسدیاری از
آرایهپردازیها در هفتپیکر از تکلّف و تصنّع خالی نیست و همین ویژگی تا حدّی از زیبایی برخدی از بیدتهدا کاسدهه اسدت .از
سوی دیگر محدودیت وز فشردگی تصاویر بسامد باالی تمثی و مضمو آفرینی تلمیحات فدراوا و نارسدایی زبدا موجدز
پیچیدگیهای لفظی و معنوی و درنهیجه نازیبا جلو کرد برخی از بیتهای این منظومه شد است .با وجود این با چشدمپوشدی
از این ابیات هفتپیکر را میتوا یکی از زیباترین منظومههای غنایی فارسی به شمار آورد.
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-2-1-3زیبایی تخیّل
تخیّ و تصویرآفرینی نیز زمانی در زیبایی شعر نقش دارد که ساخهار آ تکراری نباشدد و بدا فضدایی کده در آ شدک گرفهده
است هماهنگی داشهه باشد (صهبا  .) 2 : 21از میا گونههای مخهلف صور خیدال تشدبیه و اسدهعار در هفدتپیکدر کداربرد
بسیار بیشهری داشهه و شارر کوشید است افزو بر نوآوری در آورد صور خیال به هماهنگی آ بدا فضدای رداطفی شدعر نیدز
پایبند باشد .البهه محدودیت وز و کوتاهی بیتها شارر را بر آ داشهه که به اسهعار -که نسبت به تشدبیه کوتدا تدر و فشدرد تدر
است -توجه بیشهری نشا دهد؛ اسهعار ها نیز مانند تشبیهات در بخشهای توصیفی که فشردگی و تمرکز آرایههدا و صدور خیدال
در آ ها بیشهر است بسامد باالتری دارند؛ گفهنی دیگر این که کداربرد گسدهردۀ اسدهعارۀ مکنیّده (جانددارانگاری) در پدیدد آمدد
تصویرهای زند جاندار و پویا که مناسز با محهوای شاد و بزمی کهاب است نقش مهمّی داشهه است.
«نظامی اسهاد بیبدی اسهعار است .زبا او زبانی است کامالً تصویری و کنایی و کمهر اتّفاق میافهد که در طی این داسها های
بلند به منطق نثری سخن بگوید بلکه هموار در همۀ زمینهها با منطق شعری مطلز را در طی تشبیه و اسهعار و کنایه به نمدایش
میگذارد و ررضه میکند .به طور کلی میتوا گفت به لحا شدعر مدن حیدث هدو شدعر (بدا توجّده بده حجدم کدار و مضدایق
داسها سرایی) کسی به گرد او نرسید است» (شمیسا .) 1 : 2
در نمونۀ زیر از هفتپیکر که به خودآرایی کنیز بهرا گور اشار دارد زبا تصویری نظدامی و گدرایش وی بده بیدا اسدهعاری
کامالً آشکار است:
سدددددیمتدددددن وقدددددت را شدددددناخهه بدددددود

پددددیش از آ کددددار خددددویش سدددداخهه بددددود

زیددددددور و زیددددددز چینیددددددا بربسددددددت

داد گدددددد را خمددددددار نددددددرگس مسددددددت

راندددددد بدددددر تقدددددویم

غمدددددددددز را داد جدددددددددادویی تعلدددددددددیم

سدددددددددرو را رندددددددددگ ارغدددددددددوانی داد

اللدددددددددده را قدددددددددددّ خیزرانددددددددددی داد

در برآمدددددددددود سدددددددددرو سدددددددددیمین را

بسددددددت بددددددر مددددددا رقددددددد پددددددروین را

درج یددددددددداقوت را بددددددددده درّ یهدددددددددیم

کددددرد چددددو سددددیز راشددددقا بدددده دو نددددیم

تددددداج رنبدددددر نهددددداد بدددددر سدددددر دوش

طددددوق غبغددددز کشددددید تددددا بددددن گددددوش

مدددددا را مشددددد

(نظامی ) 1- 1 : 21
اشار به این نکهه بایسهه مینماید که افزو بر محدودیت وز و کوتاهی مصراعها که موجدز شدد شدارر بده اسدهعار توجده
بیشهری نشا دهد روام دیگری از جمله لزو ررایت رفّت کال به ویژ در بخشهای تغزّلی نیدز در گدرایش شدارر بده بیدا
کنایی و اسهعاری بسیار تأثیرگذار بود است .هما گونه که گفهه شد هماهنگی تصویر با فضای راطفی شعر یکدی از ویژگدیهدای
بسیار مهمّ هفتپیکر است .در آغاز گنبدها این ویژگی نمود بیشهری دارد .در بخشهای توصدیفی و بزمدی مانندد بخدش زیدر نیدز
میتوا هماهنگی تصویر و راطفه و نقش آ را در زیبایی شعر دید:
بدددددر سدددددرش ناگهدددددا شدددددبیخو بدددددرد

گدددددرد بددددداالی هفدددددتگدددددردو بدددددرد

در شدددددددبی تیدددددددر کدددددددز سدددددددیهکاری

کدددددرد بدددددا چشدددددمهدددددا سدددددیهمددددداری

شدددددددبی از پدددددددیش برگرفهددددددده چدددددددرا

کدددددو و صدددددحرا سدددددیهتدددددر از پدددددر زا

گفهیددددددی صدددددددهزار زنگددددددی مسددددددت

سدددو بددده سدددو مدددیدویدددد تیددد بددده دسدددت

مدددددرد از بدددددیم زنگیدددددی کددددده دویدددددد

چشدددددم بگشددددداد اگرچددددده هدددددی ندیدددددد

چدددددددرخ روشدددددددندل سدددددددیا حریدددددددر

چددددو خددددم زر سددددرش گرفهدددده بدددده قیددددر

1

 /فنو ادبی سال هشهم شمار

(پیاپی) 1پاییز31

در شددددددبی رنبددددددرین بدددددددین خددددددامی

کددددددددرد بهددددددددرا جنددددددددگ بهرامددددددددی

 ...صدددددب چدددددو تیددد د آفهددددداب کشدددددید

طشدددددت خدددددو آمدددددد از سدددددپهر پدیدددددد

تیددد بددددیخدددو و طشددددت چدددو باشددددد؟

هرکجددددا تیدددد و طشدددددت خددددو باشدددددد

از بسدددی خدددو کددده خدددو خددددایش مدددرد

جدددوی خدددو رفدددت و گدددوی سدددر مدددیبدددرد

وز بسددددی تددددن کدددده تیددد پددددی مددددیکددددرد

زهددددر صددددفرا و زهددددر قددددی مددددیکددددرد
(هما ) 1- 1 :

ویژگی دیگری که در ارزیابی زیباییشناسانۀ شعر اهمیّت دارد این است که شارر چه بخشی از شعر را با ایجاز و چه بخشی را
با اطناب آورد است .هفتپیکر منظومهای غنایی است و بعد ادبی آ بیش از خود روایت اهمیّت دارد .از این رو در بخدشهدای
بزمی کهاب که جای مناسبی برای هنرنمایی و پرداخهن به بعد هنری و ادبی کهاب است حرکت سطحی روایت (داسدها پدردازی)
جای خود را به توصیف میدهد .به دیگر سخن در این بخشها داسها تقریباً مهوقّف میشود و توصیف جدای آ را مدیگیدرد.
بیشهر آرایهها و صور خیال نیز در همین بخشها تمرکز یافهه است .مکث بر تصاویر و تکیه بر توصدیف در هفدتپیکدر بدا هددف
شارر یعنی هنرنمایی و ادبپردازی هماهنگی و همسویی کام دارد.
در مجموع میتوا گفت که شارر صحنههای بزمی توصیفی و حکمی را با اطناب و صحنههای رزمی یا معمولی را با سررت
بیشهری پیش برد است .کوتاهی جملهها وکاربرد گسهردۀ فع های حرکهی که در بیشهر بخشهای هفتپیکدر دیدد مدیشدود در
آفرینش تصاویر زند و پویا بهویژ در بخشهای غیرتوصیفی بسیار مؤثر بود است .بخشهای آغازین کهداب کده در سدهایش و
مدح و اندرز است نیز با اطناب زیاد سرود شد است .سررت ربور شارر از تصاویر به اهمیّت شخصیت یا شیء توصدیف شدد
بسهگی زیادی داشهه است؛ به این معنا که توصیفها در بخشهای اصلی روایت که به زندگی بهرا اخهصاص دارد (مانند سداخهن
خورنق و هفت گنبد) با اغراق و اطناب بیشهری همرا است در حالی که در بخشهای فرری مانند شکایت هفدتمظلدو ایجداز
بیشهر است .هما گونه که در بیتهای زیر دید میشود داسها کامالً مهوقّف شد و بیتهای پیاپی بده توصدیف و آرایدهپدردازی
اخهصاص یافهه است:
...آتدددددش انگیخهدددددده ز صدددددندل و رددددددود

دود گددددردش چددددو هندددددوا بدددده سددددجود

آتشدددددددددی زو نشددددددددداط را پشدددددددددهی

کدددددددددا گدددددددددوگرد زرد زردشدددددددددهی

خددددددونی از جددددددوش منعقددددددد گشددددددهه

پرنیدددددددانی بددددددده خدددددددو درآغشدددددددهه

فندددددددددددقی رنددددددددددگ داد رنّددددددددددابش

گشددددددهه شددددددنگرفِ سددددددود سددددددیمابش

سددددددرخ سددددددیبی دل از میددددددا کنددددددد

بددددددددددددلش ناردانددددددددددده آگندددددددددددد

کهربددددددایی ز قیددددددر کددددددرد خضدددددداب

بسددددددهه نقدددددداب...

آفهددددددابی ز مشدددددد

(هما ) 2- 1 :
-2-3زیبایی درونی (محتوا)
منظور از محهوا رواطف اندیشهها معانی گوناگو حکمی و ررفانی و غیر است که الیۀ درونی شدعر را تشدکی مدیدهدد و
خوانند با درنگ بر ظاهر شعر به آ دست مییابد .نخسهین فرمالیستهای روسی بر این باور بودند کده رواطدف و اندیشدههدای
انسانی به طور کلی فاقد معنای ادبی است و تنها زمینه را برای آفرینش ادبی فراهم میآورد .اما جانشینا آ ها این مرزبندی دقیدق
میا صورت و محهوا را تعدی کردند .جز این گرو همۀ منهقدا ادبی محهوای شعر را در کندار زبدا شدعر دو روی ید

سدکه

میدانند (صهبا  2 : 21؛ به نق از سلد .)11 : 11
هما گونه که پیشهر نیز گفهه شد نظامی معنا و محهوای شعر را بر زیبایی ظداهری آ برتدری داد و بدا وجدود ایدن کده مانندد
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خاقانی به تزیین سخن و هنرنمایی توجه ویژ داشهه جانز معنا را فروگذار نکرد اسدت .وی بیشدهر «بده داسدها پدردازی و بیدا
رواطف و احساسات توجّه داشهه و مث دیگدرا در امدور حقیدری از قبید تقاضدا و مددح وقدت نگذراندد اسدت و از ایدن رو
موضورات شعری او جاذبۀ بیشهری دارند .نظامی مث شکسپیر است کسی است که در معیار جهانی قاب مالحظه است .زیرا رمر
خود را در سرود منظومههای داسهانی که در ایا کهن حکم رما امروزی را داشت سپری کرد است و مث معاصرا خود همدۀ
رمر خود را به ساخت مینیاتورهای ادبی هدر نداد است» (شمیسا  .) 1 : 2از سدوی دیگدر شدعر نظدامی از مضدامین ژرف
حکمی و ررفانی و آموز های اخالقی و زهدی سرشار است .بنابراین اشعار وی بدهویدژ هفدتپیکدر هدم در روسداخت و هدم
ژرفساخت بسیار زیبا و شایسهۀ توجّه است.
-3-3هماهنگی اجزای داستان
هفتپیکر نهتنها از جنبۀ زبانی ادبی و محهوایی که از نظر داسهانی نیز مورد توجّه ادبپژوها قرار داشهه است .نظامی در ایدن
منظومه ماجراهای تاریخی و افسانههای مردمی و ادبیات شفاهی را در هم آمیخهه و با نوآوری منظومهای با ساخهار پیچید پدیدد
آورد است .این منظومه با وجود داشهن روایتهای مهعدّد و درهمتنید نظم و سامانی ویژ دارد و شارر به خوبی توانسهه است
به اثر خود یکپارچگی و انسجا ببخشد .چینش روایتهای اصلی و فرری این منظومه با ژرفنگری زیادی صورت گرفهده اسدت؛
«در حکایتهایی که از هفتپیکر مطرح میشود میتوا به ارتباط زیبایی میا رنگهای هر گنبدد و محهدوای حکایدتهدا دسدت
یافت .بررسی هر حکایت با ابعاد روا شناسی رنگ مورد نظر بسیار جلز نظر میکند؛ همچنین ارتباط میا سدیّار و اقلدیم مدورد
نظر نیز قاب تأمّ است» (واردی-مخهارنامه .) 11 : 21
نکهۀ شایسهۀ توجّه این است که سرایندۀ هفتپیکر با وجود قدرت سخنوری و سرود منظومههای زیبدا نسدبت بده شداررانی
مانند خیّا سعدی حافظ و مولوی در میا خاورشناسا کمهر شناخهه شد است؛ زیدرا اشدعار نظدامی بده دلید زبدا پیچیدد و
اسهعاری و نیز بازتاب گسهردۀ فرهنگ ایرانی و اسدالمی بده سدخهی ترجمدهپدذیر اسدت .از سدوی دیگدر دور از دسدهرس بدود
منظومههای نظامی برای اروپاییا نیز ممکن است در کمتوجّهی آنا به آثار این شارر مؤثّر بود باشد (ثروت .)11 : 12
نتیجه
شاررا و نویسندگا ایرانی از دیرباز دربارۀ زیبایی بسیار سخن گفههاند؛ اما از این مفهو تعریف روشن و معیار دقیقی به دسدت
نداد اند .نظامی گنجوی نیز در هفتپیکر به گونهای گذرا به مفهو زیبایی و ماهیّت آ اشار کرد اسدت .وی زیبدایی را بده طدور
ضمنی به دو گونۀ ظاهری (مادّی) و حقیقی (معنوی) تقسیم کرد است .تأکید نظامی بر ناپایداری زیباییهای مادّی و سدفارش بده
گذار از زیباییهای مادّی به زیباییهای معنوی نشا دهندۀ باورهای مهافیزیکی وی دربارۀ زیبایی راسهین است .این شارر نیز مانند
فیلسوفا یونا کهن به ویژ افالطو و نوافالطونیا زیبایی راسهین را مفهومی آسمانی و معنوی میداند و بر این باور اسدت کده
زیبایی راسهین با پاکی و بیآالیشی پیوند دارد درحالی که پدیدۀ نازیبا از هرگونه صورت و مفهو آسمانی تهی و به شهوتهای
ویرانگر آلود است.
توجّه نظامی به زیبایی معنوی در برابر زیبایی ظاهری تا آ جاست که حهی در دیدگا وی دربارۀ شعر زیبا نیز تأثیر داشهه است؛
به دیگر سخن نظامی زیبایی شعر را در معنای واال و مهعالی آ جستجو میکند و به زیبایی لفظی شعر وزنی نمینهد .امدا میدا
این گفهۀ نظامی با آنچه از اشعار وی دریافت میشود دوگانگی آشکاری وجود دارد؛ نظامی از شاررا ندا آور سدب

آذربایجدانی

است؛ بهر مندی از شگردهای گوناگو ادبی و زبانی پیچیدگیهای لفظی و معنوی و نیز چند الیه بود از ویژگیهای مهمّ شدعر
سب

آذربایجانی است .توجّه فراوا شاررا این دور به شگردهای زبانی و ادبی برای پیشی گرفهن از دیگری شعر این سدب

را

بسیار پیچید و نیازمند شرح و تفسیر ساخهه است.
نظامی نیز مانند شاررا همدورۀ خود از نظر آرایهپردازی و توجّه به صور خیال در شعر گوی سبقت را از دیگرا ربود است.
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هفتپیکر نظامی از نظر آفرینشهای ادبی خوشآهنگی زبا تصویری و کنایی بهگزینی واژ هدا توصدیفات زیبدا تخیّد قدوی
هماهنگی تصویر و راطفه شگردهای هنری و داسهانی نوآوری در آمیخهن تاریخ و افسانه و معانی و مفاهیم ژرف شایسهۀ توجّده
است اگرچه بسیاری از آرایهپردازیها در این کهاب از تکلّف و تصنّع خالی نیست و همین ویژگدی از زیبدایی برخدی از بیدتهدا
کاسهه است .از سوی دیگر محدودیت وز فشردگی تصاویر بسامد باالی تمثی و مضمو آفرینی تلمیحات فدراوا و نارسدایی
زبا موجز پیچیدگیهای لفظی و معنوی و درنهیجه نازیبا جلدو کدرد برخدی از بیدتهدای ایدن منظومده شدد اسدت؛ امدا بدا
چشمپوشی از این موارد میتوا هفتپیکر را در شمار زیباترین منظومههای فارسی قلمداد کرد.
منابع
 .احمدی باب  .) 22( .حقیقت و زیبایی چ 1تهرا  :مرکز.
 .ارسطو .) 11( .فن شعر ترجمۀ ربدالحسین زرّینکوب چ تهرا  :امیر کبیر.
 .افالطو  .) 11( .دورۀ آثار افالطو ترجمۀ محمّدحسن لطفی-رضا کاویانی چ تهرا  :خوارزمی.
 .1امید جواد« .) 13( .زیبایی در زندگی و هنر» چیسها ش  11و  11صص .212 – 213
 .1پورنامداریا تقی .) 2 ( .سفر در مه ویراست جدید تهرا  :نگا .
 .1ثروت منصور .) 12( .گنجینۀ حکمت در آثار نظامی چ تهرا  :امیر کبیر.
 .1حق شناس رلی محمّد .) 2 ( .زبا و ادبیات فارسی در گذرگا سنّت و مدرنیهه .چ ]تهرا [ :آگه.
 .2دانشور سیمین .) 11( .شناخت و تحسین هنر چ تهرا  :بینا.
 .3زمرّدی حمیرا« .) 2 ( .بیدل و آشناییزدایی» مجلۀ رلمی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات (داخلی) ش 1

.131-121

 . 2ژیمنز مارک .) 32( .زیباییشناسی چیست چ ترجمۀ محمّدرضا ابوالقاسمی تهرا  :ماهی.
 .شفیعی کدکنی محمّدرضا .) 12( .موسیقی شعر چ 1تهرا  :فردوس.
 .شمیسا سیروس .) 2 ( .سب شناسی شعر چ 3تهرا  :فردوس.
 .صهبا فرو « .) 21( .مبانی زیباییشناسی شعر» مجلۀ رلو اجهماری و انسانی دانشگا شدیراز دورۀ بیسدت و دو ش
سو پیاپی .11
 . 1صیّادکو اکبر .) 21( .مقدّمهای بر نقد زیباییشناسی سعدی چ تهرا  :روزگار.
 . 1رطایی آشهیانی« .) 21( .زیباییشناسی در تحلی جنسیهی فمینیسم»  .کهاب زنا سال هشهم ش

.

 . 1فروغی محمّد رلی .) 11( .سیر حکمت در اروپا چ تصحی امیر جاللالدّین ارلم تهرا  :البرز.
 . 1فلوطین .) 11( .دورۀ آثار فلوطین چ ترجمۀ محمّد حسن لطفی تهرا  :خوارزمی.

 . 2فیّاضمنش پرند« .) 21( .نگاهی دیگر به موسدیقی شدعر و پیوندد آ بدا موضدوع تخیّد و احساسدات شداررانه» دو
فصلنامۀ زبا و ادبیات فارسی دورۀ جدید ش چهار

. 21 - 1

 . 3کروچه بندتو .) 22( .کلّیات زیباییشناسی ترجمۀ فؤاد روحانی چ 2تهرا  :رلمی و فرهنگی.
 . 2نظامی گنجهای .) 21( .هفت پیکر به کوشش سعید حمیدیا چ 1تهرا  :قطر
 .واردی زرّینتاج؛ آزاد مخهارنامه« .) 21( .بررسی رنگ در حکایتهای هفتپیکر نظامی» ادبپژوهی ش دو .
 .وحیدیا کامیار تقی .) 22( .وز و قافیه در شعر فارسی چ 1تهرا  :مرکز نشر دانشگاهی.
 .وی دورانت .) 11( .لذّات فلسفه ترجمۀ رباس زریاب چ 1تهرا  :رلمی و فرهنگی.
 . 1یوسفیا جواد« .) 13( .نگاهی به مفهو زیباشناسی» نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و رلدو انسدانی تبریدز ش 1 11
. 13

–

