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چكيده
ترجمان احساس عاشقانه شعر خسرو و شيرين نظامي را مي توان بار ديگر در تزيينات داخلي تاالر موسيقي 
کاخ عالي قاپو مشاهده کرد. بر اين اساس سئوال اصلي چنين مطرح مي شود که آيا هنر هاي سنتي را مي توان 
ترجمة يکديگر قلمداد کرد؟ هدف اصلي مقاله حاضر نمايان ساختن ميزان انطباق بنيان مشترک ادبيات منظوم 
و هنرهاي سنتي بر يکديگر است. فرض بر اين است که هردو اثر ترجمان يکديگرند به ويژه مشابهت آن ها در 
نمايش وحدت. اين پژوهش با روش توصيفي و تحليلي عناصر تزييني و مفاهيم نمادين کاخ را با عناصر منظوم 
شعر خسرو و شيرين بررسي نموده و يافته هاي تحقيق نشان مي دهد؛ رابطة معناداري بين فرم و تزيينات 
معماري تاالر موسيقي با ابيات عاشقانه قطعة؛ (برون آمدن شيرين از َخرگاه) نظامي وجود دارد كه هر دو صحنه 
مفهو م وحدت را به نظم و تصوير کشانده اند و بيانگر وصالي حقيقي هستند. حقيقتي که از طريق عشق و طلب 

و تهي شدن از خود آغاز و تا رسيدن به وصال مقصود ادامه دارد.
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مقدمه
تجليات بسيار متنوع هنر اسالمي در گسترة وسيع زمان 
مطرح  آن  وحدت بخش  بنيان  مورد  در  پرسشي  مکان  و 
مي سازد: سرمنشأ اين هنر کجاست و ماهيت چنين اصل 
وحدت بخشي که تأثير خيره کنندة آن را نمي توان انکار کرد 
چيست؟ بهتر است اين طور بگوييم که با وجود تفاوت هاي 
مواد و مصالح، فنون ساختاري و نظاير آن، چه در فضاي 
اتاق موسيقي کاخ عالي قاپو باشيم و چه در حال مطالعة ابيات 
خسرو شيرين نظامي خود را در عالم واحد هنري و معنوي 
مشابهي مي يابيم. خلق اين عالم هنري با نبوغي سرشار از 
حس و حدت، به رغم ويژگي هاي متمايز و تجانس صوري 
آن، که در بطن اختالف هاي يک سرشت جغرافيايي و زماني 
نهفته است، حتمًا علتي دارد و نمي تواند صرفًا پيامد اتفاق 
يا تجمع تصادفي عوامل تاريخي باشد. هنر اسالمي، همتاي 
به کاررفته  مصالح  و  مواد  در  صرفًا  ديگر،  قدسي١  هنر 
خالصه نمي شوند، بلکه به اين امر مي پردازند کة ک جامعة 

ديني خاص با مواد و مصالح مد نظر چه کرده است.
اين هنر بر علم باطني مبتني است که به ظواهر اشيا نظر ندارد، 
بلکه به حقيقت دروني آن ها نظر دارد. اگر نظرية عالم خيال 
در آثار حکيماني چون نظامي (خسرو و شيرين) بررسي 
شود، پيوند بين نظريه هاي مابعدالطبيعي و هنر در اين آثار 
و معماري دوران صفويه (تاالر موسيقي کاخ عالي قاپو) که 
يکي از خالق ترين آثار هنر اسالمي است آشکار مي گردد. 
بلکه  نيست،  هنجار  خالف  حرکتي  متضمن  نسبت  اين 
نمونه اي انديشمندانه از يک اصل کلي است که ادراک اين 
رابطة اساسي را حتي در موارد ديگري که در آن ها امکان 
دستيابي به فرمول بندي هاي صريِح اصول عقالني به کاررفته 
وجود ندارد ممکن مي سازد. اين واقعيت در پرتو اين تحقيق 
به معناي بروز تغييري در معنويت اسالمي نيست، بلکه از 
تداوم کاربرد اصول سنتي زنده در موقعيت ها و شرايط 

متفاوت حکايت مي کند.
بناي عالي قاپو را شاه طهماسب صفوي به صورت کوشکي 
سه طبقه آغاز کرد، اما در سال هاي بعد شاه عباس پس از 
تغيير پايتخت از قزوين به اصفهان در سال ١٥٩٨م/ ١٠٠٧ق 
آن را به شکل امروزي گسترش داد. تاالر موسيقي اين بنا 
مجموعه اي از تزيينات بسيار نفيس و ظريف را در خود جاي 
داده است. از ديوارها گچ بري هاي زيبا آويخته شده و در 
قسمت انتهايي اين تاالر تزيينات ترکيبي از شيشه و سراميک 
هندسي،  نقوش  ديوارها  روي  است.  پوشانده  را  ديوارها 
اسليمي و فرم هاي شبيه به آالت موسيقي نقش و تزيين شده 
است. اين عمارت محل پذيرايي رامشگران و نوازندگان بوده 
است. چنان كه اشاره كرديم غايت هنر سنتي بيان حقيقت 
است كه از طريق عشق و ظاهر مجازي به بيان عشق حقيقي 
و ازلي مي پردازد. ادبيات عرصه اي بس مهم براي درک 
ارتباط ميان هنر و معنويت اسالم فراهم مي کند. شعر با زبان 
بشري سروکار دارد که همان اصول هماهنگي و ريتم حاکم 

بر عالم هستي را بدان شکل مي دهند. طبق آموزه هاي سنتي، 
حقيقت دروني جهان که با چشم دل و شهود عقلي قابل رويت 
است بر پاية نوعي هماهنگي بنا شده و اين هماهنگي در جهان 
و زبان کلمات نيز تجلي يافته است که خود مظهر جان انسان 

و جهان است.
 شعر خسرو و شيرين دومين منظومه نظامي است 
كه (بيرون آمدن شيرين از خرگاه) آن اوج و لحظه وصل 
عاشقانه را تداعي مي كند. در اين قطعه کلمات، رنگ، اصوات و 
ريتم آدمي را افسون مي کند. شعر با آهنگي دروني و کلماتي 
که گويي از جهاني ديگر بر ما نازل مي شوند ـ گرچه همان 
کلمات هر روزه هستند ـ در جهتي فراتر از ما و زبان سير 
مي کنند و هم زمان با خواندن جلوي ديد گان تصويري زيبا از 
وصل عاشقانه مجسم مي سازند و تأثيري شگرف بر حاالت 
ما مي گذارند. حال پرسش اصلي اين مقاله را مي توان مبتني 
بر اين دانست که: آيا هنر هاي سنتي را مي توان ترجمة يکديگر 
قلمداد کرد؟ به عبارت ديگر، بر اساس مقايسة تطبيقي بين 
دو مورد ذکرشده نقطه اشتراك بين كاخ عالي قاپو و شعر 
در چيست؟  عاشقانه  بيان وصل  براي  و شيرين  خسرو 
عناصر تغزلي وصل در تزيينات معماري اتاق موسيقي كاخ 
عالي قاپو و عناصر تصويري و موسيقايي در شعر خسرو و 
شيرين (بيرون آمدن شيرين از َخرگاه) كدام اند؟ اين پژوهش 
پيش از هرچيز نمونه نگرشي تازه و متفاوت به تاالر كاخ 
عالي قاپو و قطعه اي از شعر خسرو و شيرين نظامي است. به 
عبارتي ديگر بيان اين موضوع كه هنر در هر دوره ترجمان 
هنرهاي ادوار گذشته است. عالوه بر آن از دستاوردهاي 
ديگر اين پژوهش مي توان به تعميم اين نظريه در رابطه با 

ديگر هنرهاي سنتي و مبناي تفکر آن ها اشاره کرد.

روش تحقيق
آن هنگام که هنر در صدد بيان مفاهيم عميق دروني و قدسي 
اين  در  کرد.  استفاده  واقع گرايانه  زبان  از  نمي توان  است، 
هنگام گوياترين زبان براي بيان امور معنوي زبان نمادها 
و نشانه هاست. شاخه هاي متعدد هنر اسالمي نيز همگي 
در مسير بيان مفاهيم قدسي از يک منبع الهام گرفته اند و 
همگي ريشه در آسمان داشته اند و از آنجايي که بنيان فکري، 
اعتقادي و زيباشناسي همة اين هنرمندان يکي بوده است، 
تمام اين آثار با زبان هاي متفاوت يک سخن را مطرح کرده اند 
که با بررسي و تحليل اين نمادها، نشانه ها و عناصر مي توان 
به ترجمان همة آن ها بر يک موضوع واحد پي برد و تفاوت 
زماني هرچند طوالني نمي تواند مانع از دريافت مفاهيم مشترک 
بين اين آثار شود. همان طور که ژرژ مارسه مي گويد، «فرض 
کنيد به تناوب با عکس هايي از آثاري چون تصوير يک قطعه 
گچ بري، صفحه اي از يک قرآن و يک ظرف مسين متعلق به 
ايران برخورد مي کنيد، در اين هنگام هرچند با عالم هنر ناآشنا 
باشيد بالفاصله ميان اين سه اثر وجوه مشترکي پيدا مي کنيد 

که آن ها را با يکديگر مرتبط مي کند» (تجويدي، ۱۳۵۲: ۶۲).

۱. بين هنر قدسي و هنر سنتي اسالمي 
تمايز است. هنر قدسي با اعمال اصلي 
رابطة  معنوي  زندگي  شيوة  و  دين 
مستقيم  به شيوه اي  و  دارد  مستقيم 
باز  را  اسالمي  معيارهاي  و  اصول 
مي تاباند که به گونه اي غيرمستقيم تر 
سنتي  هنر  عرصه هاي  تمامي  در 
و  بصري  هنرهاي  انواع  شامل 
شنيداري، از منظره نگاري تا شاعري 

تجلي يافته است (نصر، ۱۳۸۹). 
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بر اساس آنچه گفته شد در اين پژوهش ابتدا در مورد 
آن  غايي  جايگاه معماري و شعر در هنر سنتي و هدف 
بحث مي شود و بعد از آن به معرفي اتاق تاالر موسيقي کاخ 
عالي قاپو و شعر خسرو و شيرين خمسة نظامي پرداخته 
مي شود. در ادامه به بررسي و جست وجوي نماد ها و عناصر 
مشترک وصل عاشقانه و شاعرانه در تزيينات معماري اتاق 
موسيقي كاخ عالي قاپو و عناصر تصويري در شعر خسرو 
و شيرين مي پردازيم و به  دنبال کشف معنا و هدف اصلي از 
ساخت هر دو اثر يعني عشق ازلي هستيم. روش تحقيق در 

اين پژوهش به صورت توصيفي ـ تحليلي است.

پيشينة تحقيق
در ميان انبوه پژوهش هايي که در رابطه با هنرهاي سنتي 
صورت گرفته است بررسي رابطه ها بين دو هنر دغدغة اکثر 
پژوهشگران بوده است. در اينجا به نمونه هايي از پژوهش هاي 

انجام شده در اين خصوص اشاره مي شود.
در سال ١٣٨٠ آقاي ه.م. بخاري لوبيس  مقاله اي تحت 
عنوان «رابطه ميان شعر و خوشنويسي به عنوان هنر ديني» 
در اولين کنفرانس بين المللي هنر ديني ارائه داده است. او در 
مقالة خود به رابطة  بين شعر و تصوف در هنر ديني پرداخته 
است و بعد از آن ميان خوشنويسي و تصوف رابطه اي را 
نشان مي دهد. درواقع او از تصوف به عنوان عامل مشترک و 
ارتباط بين دو هنر استفاده کرده است. او مي گويد: «با توجه 
به مواضعي که مکاتب عمدة فکري در جامعة اسالمي در برابر 
هنرها دارند، رابطة ميان طريقت يا تصوف و هنرها در اسالم هم 

طبيعي بوده است و هم ناگزير» (بخاري لوبيس ،٢٩١:١٣٨٠).
حميد آملي در مقالة خود تحت عنوان «هنر بومي دين 
و طرز بيان معاصر» در کتاب راز و رمز هنر ديني نشان 
مي دهد که چگونه «علم الميزان»، يعني اساس مابعدالطبيعه 
و عرفاني اسالمي، نمادهاي اعداد را «اساسًا براي تعادل و 

توازن اشيا و هنرها» به کار مي برد. (ممتاز ،٣٠٩:١٣٨٠).
مهرداد بهار براي اولين بار در مورد بررسي تطبيقي 
او  است.  داده  نظريه اي  اسطوره ها  با  سياوش  داستان 
مي گويد: «داستان سياوش بسياري از عناصر اساطير الهة 
باروري و ايزد گياهي شهيدشونده را در خود دارد»(خجسته 
داستان  که  مي کند  بيان  او  واقع  در  حسني،٩٣:١٣٨٩).  و 
سياوش به گونه اي ترجمان همان داستان هاي اساطير الهة 

باروري و ايزد گياهي است.
مقالة فرامرز خجسته و محمدرضا حسني جليليان تحت عنوان 
«تحليل داستان سياوش بر بنيادژرف  ساخت، اسطورة  الهة  
باروري و ايزد گياهي» دو اسطورة سياوش و الهه باروري را 
با هم بررسي و تطبيق داده مي گويد: «اگرچه در فرهنگ ايران 
اسطوره هايي که اين باور را به صراحت بيان کنند که نقش گياه 
را ايزدي بر عهده دارد؛ کمتر ديده مي شود، اما داستان سياوش 
ممکن است طرحي از اين باور باشد که در دورة  تاريخي ثبت شده 
است و سياوش را به همان ايزد گياهي نسبت مي دهد»(خجسته و 

حسني، ۱۳۸۹: ۷۷).در مقاله اي تحت عنوان «تأثير صور خيال 
ادبي بر نگارگري مکتب شيراز» موضوع اصلي محقق بيان 
تأثيرپذيري و نزديکي هنرها به يکديگر است، و اين گونه بيان 
مي کند که «خيال از عناصر اساسي شکل گيري يک اثر هنري 
است، صورت هاي خيالي که هنرمندان براي بيان مقاصد و 
انديشه هاي خود به کار مي گيرند. از اين رو، ميان صورت هاي 
خيالي هنرهاي مختلف نوعي قرابت و خويشاوندي است و 
خيالي  به کار گيري صورت هاي  در  مختلف  هنرهاي  غالبًا 
تحت تأثير يکديگرند» (ماه وان،١٦١:١٣٨٩). پژوهشگر در اين 
مقاله به اين نتيجه مي رسد که «ادبيات و نگارگري رابطه اي 
ديالکتيکي دارند و براي دستيابي به درکي جامع از نگاره ها 
بايد از مفاهيم ادبي مدد جست و از سوي ديگر نگارگري نيز 
به مفهوم ادبي تجسم و عينيت مي بخشد. بنابراين مي توان 
گفت متن و نگاره ها ترجمان يکديگرند» (همان:١٦٢). پژوهش 
اخير در واقع اشاره اي کوچک به ترجمان هنرها در امتداد هم 
دارد. «شاعران تمام زيبايي ها را تشبيه مي کنند و نگارگران 
معادل تجسمي اين زبان استعاري را مي آفرينند. بدين ترتيب، 
مضامين ادبي تصاويري قراردادي براي رسم نگاره ها خلق 
مي کنند» (همان:١٦٨). اگرچه هنر غرب با مفهوم هنر قدسي 
رابطه اي ندارد اما مطالعة تطبيقي بين هنر ها مسئله اي است که 
ذهن پژوهشگران غربي را نيز به خود مشغول کرده است. 
«طي سده هاي نوزدهم تا بيستم ميالدي، تأليف کتاب هايي 
زيادي در رابطه با رواج انديشه هاي هنرهاي زيبا به عنوان 
مجموعه ايي در ارتباط با يکديگر انجام شده است تا جايي که 
معماري را جايگزين رقص کردند. پس از آن، توجه فيلسوفان 
و نظريه پردازان زيباشناسي به جمع ميان هنرهاي زيبا در 
چارچوب پژوهش فلسفي واحدي معطوف گرديد که در آن 
تحقيقات فراواني پيرامون ارتباط هنرها با يکديگر و مقايسة 
ميان آن ها در جهت کشف طبيعت در هر يک صورت گرفت» 

(کفافي، ۱۳۸۲: ٢٥-٣٢).

مفاهيم و تعاريف
«ادبيات عرصه اي مهم براي درک ارتباط ميان هنر ومعنويت 
اسالمي فراهم مي کند. «نظرية سنتي وجود دارد که مطابق 
آن منطق و شعر به يک «حقيقت» مشترک اشاره دارند که اين 
دو را به هم مي پيوندد و در عين حال از آن ها فراتر مي رود. 
تعاليم اين آموزة سنتي را به صورت تام و تمام در تعاليم 
افرادي چون افالطون يا دانته هم مي توان پيدا کرد و از اين رو 
نبايد آن را صرفًا به مفهوم جغرافياي کلمه «شرقي» ناميد» 
جنبه اي  شعر  همواره  شرق  در  (بورکهارت،١٣٦٩: ١٠٢). 
منطقي و نمودهاي عظيم تفکري شاعرانه داشته است. شعر 
سنتي ذاتًا منطقي است، تا آنجا که براي اثبات نکته اي، به جاي 
توسل به بحث هاي استداللي عاري از ظرافت، به شعر متوسل 

مي شوند تا درک آن ها آسان تر شود.
صورت  يابد،  افزايش  صورت  بر  معنا  تأثير  «هرچه 
خارجي شفاف تر مي شود و معناي دروني خود را با سهولت 



بيشتري آشکار مي کند. در مورد شعر و زبان شعري به طور 
کلي اين روند شدت مي يابد تا آنجا که در شعر الهام گونه معنا 
کامًال بر صورت مسلط مي شود و فرم خارجي را از درون 
به تمامي دگرگون مي کند ـ البته بي آنکه قوانين شعري را 
مخدوش کند. در چنين مواردي، با استفاده از زبان سنتي 
مابعدالطبيعة ارسطويي و توماسي، مي توان مدعي شد که 
جوهر زبان به طور کامل انکشاف مي يابد و در نتيجه به مرتبة 
فعليت يافتن کامل قوا و امکانات خود مي رسد. پس بنا به 
آموزه هاي شرقي شعر ماحصل نفوذ اصل معنوي و عقلي 
بر ماده يا جوهر زبان است. اين اصل در ضمن به نحو تفکيک 
ناپذيري با هماهنگي کيهاني و ضرباهنگ مالزم با آن، که در 
کل تجلي و ظهور عالم هستي مشاهده مي شود، پيوند دارد» 

(نصر،١٣٨٩: ١٠٢-١٠٨).
مطالعات اولية منظومة خسرو و شيرين و عمارت عالي قاپو 
نشان دهندة اليه اي توصيفي از داستان عاشقانه در منظومة 
خسرو و شيرين و ترکيبي منسجم از تزييناتي اسالمي در 
عمارت عالي قاپوست. اما در وراي ظاهر با گشودن معناي 
رمزي اجزاي هر يک نكاتي جالب توجه رخ نمايي مي كند كه 
دريافت ارتباط ميان آن ها ما را به تحليل و تطبيق اليه هاي 

عميق تر و نمادين در اين دو اثر هدايت مي كند.
بديهي است که معماري هنري براي نظم بخشيدن به 
مشخص،  کامًال  هندسي  فضاهاي  به کارگيري  فضاست. 
نسبت هاي رياضي کامًال دقيق، خطوط و احجام معين مرتبط 
با اصول دقيق رياضي ابزاري است که به واسطة آن فضاي 
معماري اسالمي و نيز سطوح خارجي آن شکل  گرفته و 
انسجام پيدا کرده است. به اين سان اصل «وحدت» اجزا 
عيان تر مي شود. تمام اين اجزا در زير گنبد متمرکز مي شوند 
و نوعي نمايش وحدت گرايي داخلي را تدارک مي بينند. توجه 
به جنبه هاي رمزي مسلمًا براي درک مفهوم معنوي معماري 
ضروري است، چون به مدد آن هاست که «وحدت» در جهان 
فرم هاي معماري تجلي مي کند تا کيفيتي قدسي بيافريند و در 
آن اشکال زميني نشانه هايي از حقيقتي وراي اين جهان خاکي 

مشاهده شوند.
در معماري اسالمي، اگر رنگ سفيد رمز وحدت حقيقت 
نامتعين است، رنگ هايي که از تجزية نور حاصل مي شوند، 
رمز تجلي وحدت در کثرت موجود يا عناصر وابسته هستند؛ 
از اين رو، فضاي معماري اسالمي با استفادة هنرمندانه از نور 
با يکديگر ترکيب مي شوند و به وحدتي مي رسند که از تجربة 
فضاي عادي و ناسوتي فراتر مي رود.بورکهارت درمورد 
معماري و نقوش اسليمي چنين شرح داده است: «مي دانيم 
كه بعضي بر معماري اسالمي خرده گرفته اند كه كاركردهاي 
ايستايي و ستون را به طرز برجسته نمايان نمي سازد. اما مادة 
خام از طريق قلمزني هاي اسليمي و كنده كاري به شكل مقرنس 
و حجره هاي كندو شكل كه با  هزار َبر سطح تراش خورده 
نور مي گيرند و سنگ و اندود گچ يا گچ بري تزييني را به ُدر 
و گوهر مبدل مي سازند، به نوعي، َسُبك شده و شفافيت يافته 

است» (بورکهارت،١٣٦٩: ١٣٣).
در عالم کبير هماهنگي عالم هستي در سطوح عالي تر واقعيت 
آشکارتر است و هرچه به طرف مرزهاي پايين تر جهان نزول 
کنيم ضعيف تر و نامحسوس تر مي شود. اين هماهنگي در عين 
حال در بطن هنرهاي تجسمي سنتي جاي دارد و پايه و اساس 
معماري سنتي و هنرهاي ديگري است که با اشکال مادي 
سروکار دارند. همين اصل در عرصة زبان نيز قابل مشاهده 
است. هماهنگي همواره وجود دارد، اما وقتي اثر آن بر کلمه 
يا جوهر زبان بارزتر و عميق تر مي شود، شعر پديد مي آيد، 
شعري که از خالل بازتاب هماهنگي اساسي اشيا مي تواند به 
انسان کمک کند تا به مراتب عالي تر وجود و آگاهي رجعت 
کند.«بنابراين قالب هاي موزون شعر سنتي واجد حقيقتي جهاني 
است و به هيچ وجه صرف تمهيدات ساخته و پرداختة دست 
انسان نيست. شعر به واسطة فرم و محتوايش از طريق کلمات 
و همين طور ريتم و موسيقي اش محملي است براي حصول 
معرفت اصلي. پس شعر از اين نظر که وسيله و محملي براي 
بيان حقيقت است به منطق شباهت دارد و از اين نظر که با 
اشکالي از معرفت سروکار دارد که در دسترس قواي منطقي 
انسان هبوط کرده نيست، بلکه مکمل منطق است. شعر سنتي 

موجب تعالي جان انسان مي شود»(نصر،١٣٨٩: ١٠٨).
در قطعة شعر خسرو و شيرين شاعر با استفاده از 
کلمات، نمادها و رنگ جادويي مي آفريند که دروازه هايي از 
جهاني غريب پيش روي ما مي گشايد و با استفاده از نظم و 

بررسي تطبيقي بنيان مشترک ادبيات 
 منظوم و هنرهاي سنتي در اشعار 

خسرو  و شيرين و کاخ عالي قاپو

تصوير۱. قسمتي از ستون تاالر موسيقي کاخ عالي قاپو. فرم و حرکت 
اسليمي ها به خوبي وصل و هجران را به تصوير مي کشند. مأخذ: 

نگارندگان.
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ريتم و موسيقي صورتي تجسمي به کالم شعر مي بخشد. 
به کارگيري  با  عالي قاپو  کاخ  موسيقي  اتاق  که  همان گونه 
نشانه هايي نمادين قادر به انتقال مفاهيم از طريق سازمان 
معنايي ازپيش تعيين شدة خود است، به بيان يک احساس و 
ادراک نمادين مي پردازد. پس در شعر خسرو و شيرين و 

تزيينات اتاق موسيقي هر دو از بيان نمادين بهره جسته اند.

ويژگي هاي کاخ عالي قاپو
بناي عالي قاپو را شاه طهماسب صفوي به صورت کوشکي 
سه طبقه آغاز کرد، اما در سال هاي بعد شاه عباس پس از 
تغيير پايتخت از قزوين به اصفهان در سال ١٥٩٨م / ١٠٠٧ق 

آن را به شکل امروزي گسترش داد.
و  اول  دورة شاه عباس  نگارگر معروف  عباسي  رضا 
شاگردان چيره دست او با نقش ونگارهاي مختلف بر دروديوار 
اين قصر هنرنمايي كرده اند که به شكل گل و بوته و شاخ و برگ 
و اشكال و وحوش و طيور در سقف ها و تاق هاي مختلف و 

تو درتوي اين عمارت و راهروها و پلكان ها برجا مانده است.
طبقة ششم اين عمارت محل مخصوص پذيرايي هاي 
رسمي پادشاه و اجتماع رامشگران و سازندگان و نوازندگان 
بوده است. ساخت و پرداخت اشكال گچ بري در اين قسمت 
از ساختمان براي آن نبوده است كه در آن ها جام و ظروف 
قرار دهند، زيرا نوع اين كار كه با گچ تعبيه شده بسيار ظريف 
است و كوچك ترين اشارة دست يا هر شيء، آن ها را در 
هم مي شكند. «غرض عمده از نمايش انواع عالي تزيينات 
گچي، كه نوعي از هنر ايراني است، در تزيين اتاق هاي متعدد 
اين طبقه آن بوده است كه در اين قسمت از عمارت انعكاس 
نغمه هاي سازندگان و نوازندگان به وسيلة اين اشكال مجوف 
گرفته شود و نغمه ها و صداها طبيعي و بدون انعكاس صوت 

به گوش برسند» (زنده روح كرماني، ١٣٨٣: ١٥-١١).
در  زيبايي شناختي  گرايش  يا  نمادها  و  نشانه ها  حضور 

تاالر كاخ عالي قاپو، يكي در حجم هاي سترگ و ارزش هاي 
تزييني  ارزش هاي  و  سطوح  در  ديگري  و  ساخت مندي 
ديده مي شود. مي توانيم بگوييم اين دو در واقع ممكن است 
مضموني وحدت بخش را در اين بنا نشان دهند و مي توان آن 
را كوششي براي پندارآفريني از چيزي غير از خود بنا قلمداد 
كرد. از طريق نقش ونگار در عميق ترين معناي بنا نبوغ ايراني 

رساترين وسيلة بيان زيبايي بصري را يافته است.
«تزيين مي تواند هم شكل معماري را زيبايي بخشد و 
هم في نفسه از نظر نقش و نگار خالصش از لحاظ زيباشناسي 
كاري مستقل باشد. ذاتي بودن جنبة تمثيلي نقش و نگار ايراني 
چون با ممنوعيت نمايش صور انساني و ديگر نقوش طبيعي 
برخورد نمود به تزيين ايراني چنان حالت جذابي بخشيد» 

(پوپ، ١٣٦٥: ١٥٨).
صفوي  اول  شاه اسماعيل  زمان  در  که  «موسيقي، 
به دليل سخت گيري هاي مذهبي بي رونق شده بود، دردوران 
شاه عباس بزرگ حياتي تازه گرفت. جايگاه رامشگران در 
امر  اين  بر  عالي قاپو  کاخ هايي چون  بخش هاي شاه نشين 
داللت دارد. در اين دوران آواز و ترانه خواني هاي جمعي جاي 
خود را به تک خواني و تک نوازي داد و شعر و آواز جانشين 

ترانه خواني و نوازندگي گرديد» (رادفر، ١٣٨٥: ١٠٣).

معرفي منظومة خسرو و شيرين نظامي
االسرار در سال  از مخزن  نظامي كه پس  مثنوي  دومين 
٥٧٦ق سروده شده خسرو و شيرين است. اين منظومه از 
موفق ترين آثار نظامي است، زيرا عالوه بر ياد آفاق (همسر 
نظامي) زمينة داستان باب طبع شاعر است. از اين روست كه 
نظامي تمام استعدادهاي خداداده را در پرداخت داستان به 
كار مي گيرد و داد سخن مي دهد. «منظومة خسرو و شيرين 
به قول دكتر زرين كوب «آغاز تحولي در انديشة نظامي است 
که شور و شوق و زيبايي و هوس را مي آزمايد. اين داستان 
مانند  كتبي  در  و  است  ساساني  دوران  اواخر  به  متعلق 
المحاسن و االضداد جاحظ و بسياري كتب ديگر آمده است. 
شهرت خسرو و شيرين به حدي است كه در ديوان و اشعار 
كمتر شاعري مي توان يافت كه تأثيري از اين منظومه نباشد» 

(رادفر، ١٣٧١: ٨٩).
اگرچه شايد نتوان ادعا کرد که نظامي و يا هر شاعر 
ديگري آگاهانه و به عمد از صامت ها و مصوت هايي٥ خاص 
براي القاي احساس و معناي مد نظر خود استفاده کرده  
ايت، گه گاه شيوة سخن آنان به گونه اي است که خواننده را 
به دريافت چنين احساسي سوق مي دهد. در بحث دربارة 
شعر نظامي به خصوص وقتي که سخن از موسيقي آن در 
ميان است، آنچه بيش از هر چيز ديگر توجه خوانندة آثار او 
را به خود جلب مي کند موسيقي اي است که حاصل تکرار 
صامت ها و مصوت هاي واحد يا متشابه است. «بسامد باالي 
يک صامت يا مصوت در بعضي ابيات، بي آنکه بخواهيم آن 
را در چارچوب قاعده اي ثابت قرار دهيم، در موارد مختلف 

تصوير ۲. نمايي از سقف تاالر موسيقي. غالب رنگي گرم و سرخ. 
رنگ ها در کنار هم به باطني ترين شکل خود و بيان عشق مي پردازند. 
وجود رنگ هاي گرم و قرمز حالت پيشتاز و شور عشق را نشان 

مي دهد. مأخذ: همان.



ياور خواننده در درک احساس و معنايي است که شاعر 
است»  بوده  آن  اداي  پي  در  خويش  طبع  و  ذهن  به کمک 

(ميرهاشمي،١٣٨٠: ١١٩).
«داللت  عنوان  تحت  بحثي  در  کدکني  شفيعي  دکتر   
موسيقايي کلمات» مي گويد: «ساختار آوايي کلمه خود عالوه 
بر نقش معنايي در رسانگي خويش از رهگذر مجموعه اي 
اصوات به گونه اي غيرمستقيم مفهوم مورد نظر شاعر را 

ابالغ مي کند» (شفيعي کدکني، ۱۳۷۵: ۳۱۸).
از موسيقي شعر نظامي به ميان مي آيد  وقتي سخن 
آنچه بيش از هر چيز در شعر او جلب نظر مي کند موسيقي 
دروني است که حاصل تکرار صامت ها و مصوت هاي واحد 
يا متشابه است. بيان شگفت انگيز شاعر در توصيف حاالت 
عاشق و معشوق در شعر خسرو و شيرين و زيروبم ها و 
ظرايف عشق، نازونيازها، جزئيات وصال و سرانجام مرگ 
آن ها در اوجي است که هرگز پيش و پس از نظامي همتايي 

نيافته است. 
«بايد توجه داشته باشيم اگرچه اکثر ابيات نظامي در 
مناجات ها و ديگر مضاميني که در آثار وي آمده است بيشتر 
جنبة حکمي و اخالقي دارد، گاهي هم بارقه هايي از عرفان 
به مغز وي خطور مي کند و آن را در قالب شعري با بهترين 
وجه بيان مي کند. با بررسي هاي الزم در آثار نظامي با کمال 
اطمينان مي توان گفت نظامي شخصيتي است که در ادبيات 
فارسي در رديف فرزانگان است و داراي آگاهي بااليي از 
حقايق مربوط به االهيات و جهان هستي و اصول و مسائل 
اخالقي و ديگر معارف اسالمي بوده است» (جعفري، ١٣٧٠: ٤٥). 
«از اين رو نبايد چنان گمان کرد که آثار ادبي نظامي که 
به صورت داستان سروده شده است خالي از حقايق سودمند 
در انسان شناسي و معرفت است، بلکه بالعکس ما در آن 
داستان ها به اصول مربوط به علوم انساني مي رسيم که اگر 
از اشکال و نمودهاي ادبي محض آن ها صرف نظر کنيم و 
اصول ثابت در اعماق محتويات ابيات او را تحقيق کنيم قطعًا 
به نتايج فراواني در معارف به انسان دست خواهيم يافت» 

(همان:٤١).
و  اشتغال  مخزن االسرار  سرودن  هنگام  در  «نظامي 
رياضت نفساني و جسماني داشته و در عالم روحاني و 
مكاشفه و خلوت با دل سير مي كرده، ولي در هنگام سرودن 
خسرو و شيرين خود نيز گرفتار موي و گيسوي محبوبه اش 
(آفاق قيچاني) بوده است و شيرين را مظهري از معشوق 
خود مي دانسته است. از اين جهت، دنيا را با چشم عشق 
مي نگريسته و آن را ماية هستي و آفرينش مي دانسته و 
مي گويد بايد هر كس به چيزي دلبند باشد تا به عشق آن 
بتواند كاري كند و اگر عشق در سر انسان نباشد در آن 
صورت مرده است. در اينجا تصريح مي كند كه قوة جاذبه 
و ميل هر موجودي به مركز خود در حقيقت عشق است و 

حكما هم اين را عشق مي گويند» (شهابي، ١٣٧٧: ١٤٨).
او در شعر خسرو و شيرين دربارة انسان، غم غربت 
و  سختي ها  زميني،  معشوق  محضر  به  نيل  براي  آن ها 
ماللت هاي که در اين راه متحمل شده اند که درواقع سلوکي 
است براي رسيدن به عشق و سرانجام رسيدن به سرمنزل 

مقصود که نهايتًا عشق الهي است مي نويسد.
اوج  مجموعه  اين  در  خرگاه  از  شيرين  آمدن  بيرون 
داستان عاشقانه خسرو و شيرين را به تصوير كشيده است 
كه لحظة وصل را تداعي مي كند و هر دو عاشق و معشوق 
لحظة وصل  به  حال  فراق،  مدت طوالني  گذراندن  از  بعد 
رسيده اند. در اين لحظات دو عاشق عالوه بر گلة دوري از 

هم به معاشقه مي پردازند.
پري پيکر برون آمد ز خرگاه  

چنان کز زير ابر آيد برون ماه
لبش از مي  قدح در دست کرده 

به ُجرعه ساقيان را مست کرده  
فرومانده ز بازي هاي دلکش 

در آب و آتش اندر آب و آتش  
چو آمد در کف خسرو دل دوست 

برون آمد ز شادي چون گل از پوست  
گهي مي سود نرگس بر پرندش  

گهي مي بست سنبل با کمندش
گهي گفتي تنم را جان تويي تو  

گهي گفت اين منم من آن تويي تو
بدين سان هفته اي دمساز بودند

گهي با عذر و گه با ناز بودند   
 (خسرو و شيرين: ١٢٥-١٢٦)

عناصر و ويژگي هاي تصويري شعر خسرو و شيرين 
نظامي

١.وجود صامت ها
وجود صامت هاي «ت، ش» شور عشقي جوان و زميني را 
تداعي مي کند. کلمات نقطه اوج عشق و وصال دو عاشق را 

بيان مي کنند. کلماتي چون آتش و لبش. 

بررسي تطبيقي بنيان مشترک ادبيات 
 منظوم و هنرهاي سنتي در اشعار 

خسرو  و شيرين و کاخ عالي قاپو

تصوير ۳. قسمتي از ديوارهاي اتاق موسيقي. رنگ هاي سبز در کنار 
رنگ هاي قرمز مشخص است. مأخذ: همان.
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٢.استفاده از الفاظ مرتبط با معاني
در اين ابيات عالوه بر تشخيص صامت هايي چون «س، ش، 
ب» غالب الفاظ هم داللت بر معناي مد نظر شاعر که بيان 
وصال عاشق و معشوق و شور و نشاط جواني و عشق 

است دارد. کلماتي چون: قدح، مي، مست، ساقيان وغيره
 در ادامة ابيات وجود صامت هايي مثل «س،ش» رسيدن 

عشقي زميني به عشقي ازلي را تصوير مي کنند.

٣.استفاده از تکرار آهنگين کلمات
اگرچه موسيقي غالب در شعر نظامي از نوع موسيقي 
دروني است که بيشتر در تکرار صامت هاي واحد يا متشابه 
جلوه مي کند، و البته در مواردي متعدد هم اين تکرار در القاي 
معنا نقش دارد، اما در بسياري از اوقات آهنگ حاصل از اين 
تکرار بر داللت معنايي سخن پيشي مي گيرد. در مواردي که 
يک کلمه در پيکرة ابيات تکرار شده، بيشتر مي توان نقش اين 
تکرار را در رسانگي معنا مشاهده کرد.«نقل نمونه اي از اين 
تکرار در جايي از مخزن االسرار که نظامي از خلوت شبانة 
خود سخن مي گويد است. از جايگاهي زيبا ياد مي کند که در 
عالم خيال بدان راه يافته است و در آنجا به طور مستمر نزلي 

به مجلس مي رسيده است:
نزل فرستنده زمان تا زمان  

دل به دل و تن به تن و جان به جان
(مخزن االسرار: ٦٣)

در اين بيت موسيقي حاصل از تکرار منظم و منقطع اصوات 
در کلمات «زمان، دل، تن و جان» به گونه اي است که خواننده 
به خوبي استمرار اين نزل معنوي را احساس مي کند» (همان: 
١٢٧).نظامي در اين دو بيت نيز از اين شيوه استفاده کرده 

است.
فرو مانده ز بازي هاي دلکش 

در آب و آتش اندر آب و آتش  
گهي گفتي تنم را جان تويي تو 

گهي گفت اين منم من آن تويي تو  

٤.استقالل کلمات به عنوان يک شکل کامل براي تصويرسازي
اگرچه کل شعر و قطعه يک پيکرة واحد است اما کلمات به  
تنهايي به منزلة  عضوي از آن پيکره هستند و هر عضو به  

تنهايي نقش اصلي خود را در پيکره به خوبي ايفا مي کند.

عناصر و ويژگي هاي موسيقيايي تاالر موسيقي کاخ 
عالي قاپو

١.استفاده از رنگ ها
٢.استفاده از فرم ها

٣.نظم و هماهنگي در معماري
٤.استفاده از نقوش اسپيرال و اسليمي «شکل اسپيرال ها و 
حرکت اسليمي ها که در ساختار کلي بسياري از آثار وجود 
دارد داراي پيامي نمادين است. در حرکت هاي اسپيرالي، 
انقباض و انبساط مستمر و حرکت به سوي درون و بيرون، 
تصويري از تداوم بين عالم درون و زميني و بيرون يا ازلي 

است»(گودرزي،٨٩:١٣٨٦).
٥.استقالل فرم ها در کل اثر

٦.سرودن آواز از طريق عناصر بصري موسيقايي در تاالر

تحليل و تطبيق عناصر تصويري شعر خسرو و شيرين 
با عناصر موسيقيايي تاالر عالي قاپو

١.شرح وصل و هجران 
در شعر نظامي ابيات «پري پيکر برون آمد ز خرگاه/ چنان 
آيد برون ماه» و «بدين سان هفته ايي دمساز  ابر  کز زير 
بودند/ گهي با عذر و گه با ناز بودند» به روشني حکايت و 

تصوير سازي زيبا از گله و عشق بازي دو عاشق مي کند.
 اين توصيفات را مي توان در مورد فرم هاي اسليمي که 
روي ديوارها ي تاالر نمايان هستند نيز مصداق داد. اسليمي 
نوعي ديالکتيک در مقولة تزيين است که در آن منطق با 
پيوستگي زنده و جاندار وزن همدست مي شود و داراي 
دو عنصر اساسي به هم پيچيدگي و درهم تابيدگي نقوش و 
نقش ماية گياهي است. اين در واقع همان وصال و هجران 
است که در مصورسازي قطعة «بيرون آمدن شيرين از 
َخرگاه» داستان خسرو و شيرين به خوبي با دو واژة «عذر» 
و «ناز» در شعر تصوير شده است. صحنة وصل دو عاشق 
بيش از همه مورد توجه بوده كه به طور رمزي اشاره به لقا و 
رسيدن به عشق ازلي و عرفان دارد. شاعر در اين مجموعه با 
استفاده از عباراتي همچون «بيرون آمدن ز خرگاه، ز ابر آيد 
برون ماه» به تصويرسازي زيبايي از لحظة وصل عاشقانه 
مي پردازد که شباهت به نگاره ها و اسليمي هاي موجود در 
تاالر موسيقي دارند. به نظر مي رسد نگارگر از رموز عشق 
عرفاني همچون شاعر آگاهي داشته نگاره ها و کلمات به ظاهر 
و در ابتدا از عشق زميني  حكايت و در نهايت عشقي ازلي و 
عرفاني را تصوير مي كنند که مشابه هم اند. نگارگر با ترسيم 
تک ُگل درشت در تزيينات ديواري گويي بيرون آمدن شيرين 
را از انبوه ساقه  هاي ظريف و پيچان به تصوير کشيده است. 

تصوير ۴. تقارن و تکرار صورت ها و نظم حاکم در قسمت هاي مختلف 
تاالر در کنار يکديگر پرتحرکي زيبايي را خلق کرده است که چشم را 

نوازش مي کند. مأخذ: همان.



مي توان پيوستگي و درهمپيچيدگي اسليمي ها را ترجمان 
پيوند عاشقانه و تغزل و نظربازي هاي پس از وصل دانست 
و حالت عذر و ناز عشاق را با همگرايي و واگرايي نقوش 

اسليمي تطبيق داد.
پري پيکر برون آمد ز خرگاه 

چنان کز زير ابر آيد برون ماه  
بدين سان هفته اي دمساز بودند 

گهي با عذر و گه با ناز بودند  

٢.به تصوير کشيدن عشق 
بيت دوم توصيف شيرين از نگاه طالب عاشق شور و 
طراوت عشق را در عاشق و عشوق را به تصوير مي کشد: 
«لبش از مي  قدح در دست کرده / به ُجرعه ساقيان را مست 
کرده» در بيت سوم،  (فرومانده ز بازي هاي دلکش / در آب 
و آتش اندر آب و آتش) عالوه بر وجود صامت هاي «الف، 
ت، ش»، که شور و حرارت را تداعي مي کند و درواقع همان 
آتش عشق زميني و اوج عشق را نشان مي دهد، توالي منظم 
اصوات و قطعات و تکرار «الف، ت، ش» به خصوص در 
مصرع دوم موسيقي را تداعي مي کند که شور عشق جواني 

همراه دارد.
از سوي ديگر رنگ ها روي ديوار تاالر به خوبي نمايانگر 
و تداعي كنندة موضوع عاشقانه است. هنرورز سنتي از طريق 
سلسلة هم زماني از روابط كه سر و كارشان با پرتكليف ترين 
قوانين «ابعاد» رنگ با «اندازة» نسبي شان و با آميزه هاي 
بصري رنگ هاست به باطني ترين سطح صورت سازي رنگ 
دست مي يابد. «معروف است كه رنگ ها از كيفياتي واجد 
بعد برخوردارند: رنگ هاي گرم از قبيل سرخ، نارنجي و زرد 
فاعلي اند و پيشتاز، و رنگ هاي سرد از قبيل سبز، آبي، بنفش 
انفعالي اند و پس نشين. با اين اصل، سلسله هايي از ترازهاي 
اوليه، ثانويه، ثالثه، وابسته به پس زمينه، الگوها و روشنه ها 
از  با تأللو حاصل مي آيد» (اردالن، ١٣٧٩: ٥٩). «استفاده 
بناهاي رنگارنگ به تجلي حاالت بهشتي در زمين مي مانند» 

(بلخاري قهي،٣٨٧:١٣٨٨).

رنگ قرمز 
«سرخ تداعي با آتش دارد، نمايانگر صفات طبيعي و جفت 
گرمي و خشكي است. خود مبين روح حيواني است و فاعلي، 
انبساطي و انعقادي مي باشد. از لحاظ زماني همان بامداد، 
بهار و كودكي است» (اردالن، ١٣٧٩: ٥٠ و ٤٩). در نقوش 
و سطوح روي ديوار تاالر بيشتر از رنگ هاي گرم استفاده 
شده است. در قطعة «بيرون آمدن شيرين از َخرگاه» وجود 
واژگاني مثل «مي، قدح، ساقيان، آتش و لعل» به تأکيد رنگ 
سرخ اشاره دارد. بنا به مطالب گفته شده تمام رنگ هاي گرم 
حالت پيشتاز دارند و حركت و هيجان را نشان مي دهند. اين 
حركت و هيجان، جلوه اي از شور عشقانة لحظة ديدار، عشق 
جواني و احساس پرتحرك معشوق به هنگام ديدن عاشق را 

تداعي مي كند. به ويژه رنگ هاي سرخ با فرم هاي جهت دار 
به سوي مرکز به همان مطالبة عاشقانة وحدت در کثرت 

اشاره دارد.

٣.رسيدن به عشق الهي
در بيت ششم (گهي گفتي تنم را جان تويي تو / گهي گفت اين 
منم من آن تويي تو) شاعر با استفاده از کلمات ترکيبي چون 
«تنم، جان تويي تو، منم من، تويي تو» و استفاده از معاني 
کلمات به بيان از خود گذشتن و رسيدن از عشقي زميني به 
عشق آسماني مي پردازد. از سوي ديگر، موسيقي حاصل از 
تکرار منظم و منقطع اصوات در کلمات «جان، تن، من، تو» 
به گونه اي است که خواننده معناي عشق واقعي و گذشتن از 

جان براي عشق را به خوبي احساس مي کند. 

رنگ سبز
«رنگ هاي سرد و آرام دامنه بخش قوة تخيل عقل اند و به نفس 
بيداري مي بخشند، همان گونه که مقبره هاي باستاني مصر و 
کاخ هاي بابلي صاحب سقف هاي نيلي پرستاره بودند. سبز 
مكمل سرخ است. نمايشگر صفات متضاد سردي و رطوبت 
است. سبز نمايندة آب است و نفس مطمئنه با صفاتي انفعالي، 

انقباضي و انحاللي است» (اردالن، ١٣٧٩: ٥٠ و ٤٩).
در تاالر موسيقي حضور بيشتر رنگ قرمز در سقف 
تاالر موسيقي (تصوير ٢) با فرم هاي زيبا و ريتميک که 
به طرف باال و مرکز حرکت مي کند نشان از عشق و شور 
جواني دارد که لکه هايي از رنگ سبز در بين آن خودنمايي 

مي کند و به بيان معرفت و جاودانگي عشق مي پردازد.
قرمزي  کنار  در  را  خودش  سبز  رنگ  که  همان طور 
تاق ها در تاالر نشان مي دهد در ابيات مجموعه (بيرون آمدن 
شيرين از َخرگاه) نيز اين موضوع به خوبي نمايان است، اما 

به بيان خاص خود:

بررسي تطبيقي بنيان مشترک ادبيات 
 منظوم و هنرهاي سنتي در اشعار 

خسرو  و شيرين و کاخ عالي قاپو

تصوير ۵. بخش کوچکي از تاالر موسيقي که به تنهايي با رنگ و فرم 
و رعايت تناسبات فضاي عاشقانه و شاعرانة مکان احساس مي شود. 

مأخذ: همان.
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 گهي گفتي تنم را جان تويي تو
 گهي گفت اين منم من آن تويي تو 
اين همان جادوي کلمات است که شاعر به کمک آن  به بيان 
معرفت و جاودانگي عشق و رنگ آميزي کلمات مي پردازد. 
شاعر بعد از بيان مراحل وصال دو عاشق و تصويرسازي 
زميني از عشق با بيان اين بيت از معرفت و ازلي شدن عشق 
و رابطة دو عاشق خبر مي دهد. عالوه بر آن حرکت صعودي 
رنگ ها در تاالر موسيقي به صورتي بسيار زيبا اين عشق 
زميني و رسيدن به معرفت الهي را نشان مي دهد (تصوير٣). 
در قسمت هاي پايين و نزديک به زمين رنگ ها قرمزند و در 
حرکت به طرف باال افزايش رنگ سبز را مشاهده مي کنيم که 

در مراحل باالتر به رنگ آبي تبديل مي شود. 

رنگ آبي
فرم هاي  بين  در  به خوبي  پررنگ  آبي  در تصوير ٣ رنگ 
اسليمي به شکل لکه هايي قوي ديده مي شود و با حرکت در 
رديف باالتر رنگ آبي، آسماني تر و مقدار آن افزايش پيدا 
کرده است. اين حرکت رنگ ها به طرف باال و همراه شدن با 
سفيد نشان از همان عشق ازلي است. اين تصوير به خوبي 
ديگر  طرف  است.  از  کرده  ترجمه  را  قطعه  اين  آخر  بيت 
بازي هاي نقوش دلکش آبي و رمز در کاخ را مي توان با 
عناصر معدل آن ها در شعر نظامي مطابقت داد. همان طور که 
رنگ آبي در اين تصوير کنار رنگ قرمز آمده است، در شعر 
نظامي تضادها کارگرداني شده و عناصر آبي آب با قرمز 
آتشين به بازي هاي دلکش مشغول اند: فرو مانده ز بازي هاي 

دلکش در آب و آتش اندر آب و آتش.
٤.تناسب و نظم

«به نظر فيثاغورت، اعدادي كه با اصوات و کلمات موجب 
ارضاي گوش و روح مي گردد همان ها هستند كه براي چشم 
يا ذهن نيز احساس مطبوع پديد مي آورند. از آلبرتي، معمار 
نامدار عهد رنسانس، چنين منقول است «تناسبات هماهنگ 

كه در بطن طبيعت وجود دارد در موسيقي و شعر تجلي مي 
يابد» (السعيد، ١٣٦٣: ١٥٣).«از سوي ديگر، مي توان معماري 
سنتي را شبيه به شعر تعبير و اثبات کرد. معماري سنتي با 
تكرار متقارن صورت ها به ترتيبي مسلسل يا مدور معماري 
پرتحركي خلق مي کند كه همچون يك قطعه از موسيقي تعبير 
(اردالن، ١٣٧٩: ٩٥). وجود مقرنس ها و فرم  و  مي گردد» 

نقوش قرينه در تاالر موسيقي اين ادعا را ثابت مي کند.
در شعر خسرو و شيرين، نظامي نيز از کلمات موزون و 

متقارن به زيبايي استفاده کرده است:
آتش؛  دلکش/  کرده؛  مست  کرده/  دست  ماه؛  خرگاه/ 
پرندش/ کمندش؛ دوست / پوست؛ جان تويي تو/ آن تويي 

تو؛ دمساز بودند/ ناز بودند.

٥.استقالل کلمات در شعر و اشکال و فرم در معماري تاالر 
موسيقي

هرچند براي دستيابي به درکي جامع از معاني نهفتة آثار 
هنري قدسي ناگزيريم از فرم ها و اجزاي ديگر در کنار آن 
مدد جوييم اما از آنجايي که شاخه هاي هنر اسالمي همگي 
در مسير بيان مفاهيم قدسي از يک منبع الهام مي گيرند و همه 
ريشه در آسمان دارند، هر فرم و قطعه استقالل و معناي 

نهفته در خود را دارد.
«در شعر، هر بيت داراي مفهومي كامل و مستقل است 
و در سراسر شعر داراي وزني ثابت مي باشد. پس هر بيت 
نسبت به مجموع مانند يك شكل به طرح كلي است» (السعيد، 
١٣٦٣: ١٥٠). در معماري نيز هر فرم تزييني داراي مفهومي 
كامل و مستقل است و هر فرم و نقش نسبت به مجموع اثر 
مانند يك شكل است به طرح كلي. بر اين اساس، مي توان 
به رابطة شعر با الگوهاي تزييني که در ساخت معماري 

عالي قاپو نيز ديده مي شود پي برد. 
 

٦.سرودن آواز در تاالر موسيقي و قطعة «بيرون آمدن 
شيرين از خرگاه»

«آواز نماد گفتاري است كه قدرت خالقه را به مخلوق اتصال 
مي دهد، تا به حدي كه اتكاي خود را به خالق باز مي شناسد 
و آن را با شعف، ستايش و يا استغاثه نشان مي دهد. آواز 
همانا دم پروردگاري است كه به دم مخلوق پاسخ مي گويد. 
بديهي است كه ضرباهنگ هاي گوناگون مختلف موسيقي، 
احساسات بس متفاوتي را به نحوي رمزي بيان مي كند، تا 
آنجا كه با تأثرات همانندي به همدلي و هم زباني مي رسند. 
رمز موسيقيايي مستقيم تر از تصوير ذهني، احساس عاطفي 

را برمي خيزاند و بيدار مي كند» (شواليه، ١٣٧٨: ٤١).
گفت وگوي موسيقي وار چهار مرتبه در منظومه ادامه 
مي يابد و از هر دو سوي، تعارف ها و هجران ها و اشتباهات 
گذشته و سخنان نغز عاشقانه و اظهار پشيماني از كوتاهي ها 
رد و بدل مي شود. در قطعة «بيرون آمدن شيرين از خرگاه» 

نيز همراه با معاشقه اين گفت و گوها همچنان ادامه دارد.

تصوير ۶. وجود عناصر تزييني به شکل آالت موسيقي در تاالر موسيقي 
کاخ عالي قاپو. مأخذ: همان.



وجود عناصر بصري موسيقايي و گچبري هاي تاالر 
موسيقي که به شکل صراحي و آالت موسيقي است تشابه 
و نزديکي اين دو اثر را به خوبي بيان مي کند گويي هنرمند 
خالق اين تزيينات با اين عناصر بصري موسيقيايي سعي در 

سرودن دوبارة منظومه داشته است.

هم زماني زمان - صورت 
« مقام زمان و صورت همان فضاست كه جنبه هاي فاعلي و 
انفعالي خود را هم زمان به ميانجي حركت آشكار مي سازد. 
اين يكپارچگي كه نمايشگر نظام هاي حركتي هم زمان است، 
در معماري به تجسم مي آيند» (اردالن، ١٣٧٩: ١٩)، نظير تاالر 
موسيقي كاخ عالي قاپو كه جرياني متداوم از حادثات هماهنگ 
فضايي بر پاية عدد و هندسه پديد مي آورد و در واقع در 
حال فضاسازي است، به گونه اي که مخاطب را به عالم و 
زماني ديگر مي کشاند و حال و هواي عاشقانه را القا مي کند. 
بر اساس شواهد موجود مربوط به تزيينات و داليل پيش گفته 
و  تصويرسازي  همان  شبيه  مي تواند  تصويرسازي  اين 
موصوف لحظة وصال خسرو و شيرين در قطعة «بيرون 
آمدن شيرين از خرگاه» باشد، چرا که وجود کلماتي مانند 
«مي، مست، ساقيان» يادآور اشياي صحنة مي گساري و 
مستي است و نماد آن مي تواند گچ بري هاي ُصراحي شکل 
در تاالر  باشد. واژگاني همچون «عذر و ناز» حرکت دور 
و نزديک فرم هاي اسليمي کارشده روي ديوارها را تداعي 
مي کنند. کلماتي چون «آتش، لعل» تداعيگر رنگ  قرمز و شور 
و عشق جواني، کلماتي مانند «تن، جان، تو، من» نشان از گذر 
عشق از بطن زميني منيت به عالم آسماني و وحدت و رنگ 
سبز در چارطاق تاالر تداعيگر وحدت و تعالي است؛ گويي 
با خواندن اين قطعه تصويري شعرگونه و تغزلي از زيبايي 

تاالر موسيقي در ذهن خواننده ايجاد مي شود.

عشق
از ديدگاه اهل عرفان عشق بر دو نوع حقيقي و مجازي است: 
عشق مجازي يا ظاهري يا جسماني كه نهايتاً باعث دوام و بقاي 
نسل مي شود و بر دو نوع نفساني و حيواني است؛ عشق حقيقي 
يا روحاني يا معنوي يا افالطوني كه هدف آن حب اهللا و صفات 

و افعال اوست. 
اهل نظر و عرفان، راز آفرينش و سّر وجود را در كلمة 

عشق خالصه مي كنند و عشق را مبناي آفرينش مي دانند. عشق 
در عرفان نتيجة ادراك و معرفت و حاصل علم است و از آن 
تعلق علم و ادراك و معرفت و احاطة آن به حسن و جمال پيدا 
مي شود. پس هرچه علم بيشتر باشد عشق بيشتر و هر چه 
ادراك و معرفت و علم قوي تر باشد عشق قوي تر و شديدتر 
خواهد بود. عشق همواره متوجه  كمال و جمال است نه نقص و 
زشتي و چون ذات پاك خداوندي جمالش در حد كمال و علتش 
در حد تمام است عشق به جمال خويش و در حد اعال خواهد 
بود يا به عبارتي ديگر در مرحلة تجلي جمال ازلي بر علم ازلي 

عشق ازلي پيدا مي شود. 
مشابهت هايي مابين عشق عرفاني و عشق مورد بحث 
نظامي و عشق در تزيينات عالي قاپو مي توان پيدا كرد. «بين عشق 
عرفاني و شعر نظامي: تعطيل عقل مادي (خرد ابزاري) در هر 
دو تسليم محض معشوق در برابر عاشق، خاكساري و رنج كه 

مشابه  نفس كشي است (ثروت، ۱۳۷۸). 
صرف  از  فراتر  نيز  اسالمي  معماري  ديگر،  سوي  از 
تجربه اي زيباشناختي يا فضايي است و تاالر موسيقي از اين 
قاعده مستثني نيست. اين تاالر نيز جلوه اي نمادين از حقيقتي 
واالتر است. «رابطه ميان معمار و فضاي دور و بر او رابطه اي 
مبتني بر تعظيم است نه تكبر. از اين رو، اگر بايد تأثيري در اين 
محيط مادي بر جاي گذارد، اين تأثير بايد با خضوع صورت 
گيرد نه با حس بي اعتنايي به نظم طبيعي وجود» (عزام، ١٣٨٠: 
١٦٧ - ١٦٩).دوست داشتن و دل بستن نعمت بزرگي است كه 
خودپرستي را زايل مي سازد و موجب تطهير و پااليش روح 
مي شود. بنابراين عشق وسيلة اعتالي روح است. ذره را به 
خورشيد پيوند مي دهد و آدمي ناچيز را به مطلق بودن و ابديت 
جهان و خداوند مي رساند. اين موضوع را در هر دو اثر به خوبي 
مي توان مشاهده كرد. پس از بررسي و معناگشايي نشانه ها 
و از مقايسه و دسته بندي آن ها در معماري تاالر موسيقي و 
شعر نظامي مي توان به اشتراك مفهوم نوزايي در سراسر 
داستان به خصوص در قطعة «بيرون آمدن شيرين از خرگاه» 
و فرم ها، رنگ ها، ريتم و تزيينات در تاالر موسيقي پي برد. با 
وجود «رنگ هاي قرمز، سبز، آبي و طاليي، آالت موسيقي،نقوش 
اسليمي، نگاره ها...» نوزايي زماني در تاالر موسيقي روي مي دهد 
كه نياز به فراتر رفتن از يك شيوة وجودي و ورود به شيوه اي 
ديگر و عالي تر وجود را خواستار است. هرگاه مسئلة تحول 

روحي مطرح باشد نوزايي نيز رخ مي دهد. 

بررسي تطبيقي بنيان مشترک ادبيات 
 منظوم و هنرهاي سنتي در اشعار 

خسرو  و شيرين و کاخ عالي قاپو

جدول بررسي و تحليل عناصر تصويري شعر خسرو وشيرين با عناصر موسيقايي تاالر موسيقي کاخ عالي قاپو
عناصر موسيقايي در تاالر موسيقيعناصر تصويري شعر خسرو و شيرين نظامي

 کاخ عالي قاپو
نتيجه گيريتحليل دو اثر 

پري پيکر برون آمد ز خرگاه
چنان کز زير ابر آيد برون ماه 
بدين سان هفته اي دمساز بودند 
گهي با عذر و گه با ناز بودند 

عذر و ناز در شعر نشان از گلة دوري 
و شدت نياز و دلتنگي دو عاشق بعد از 
سال ها دارد. فرم همگرايي و واگرايي 

اسليمي ها نيز دوري و اتصال دوبارة دو 
عاشق را به خوبي حکايت مي کند.

هر دو اثر سال هاي 
هجران و لحظة وصل 

زيباي دو عاشق را 
توصيف مي کنند.



شماره۲۹  بهـار۹۳
۲۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
در آثار هنري هرچه فضاي هنري از قلمرو عينيت به ساحت ذهنيت نزديك شود بيان محتوي و مضمون 
عشق و عرفان الهي عميق تر و موفق تر عمل مي كند. عشق انسان را به خدا مي رساند. به اين ترتيب، 
ادبيات يكي از بسترهاي مضامين عاشقانه قرار مي گيرد و با توجه به رابطه اي كه ادبيات با هنرهاي ديگر 

دارد بخشي از اين رسالت (همان انتقال فرهنگ و تأثيرگذاري بر مردم) به عهدة هنرمندان بوده است.
اجزاي تزيينات و فرم ها و عناصر هنري در نهايت حالت رمزآميز دارد و اين زبان رمزي از ويژگي هاي 
كلي عناصر هنري است كه دليل سنخيتي آن ها با ماهيت رمزآميز عشق است. عشق مقوله اي است كه 
هنرمندان سنتي فارغ از آن نبوده اند و اگر چه شيوة بيان متفاوت است اما در هر دوره و با هر شيوه اي 
كه بيان مي شود غايت اصلي آن ها عشق ازلي است كه به ظاهر آن را با عشق طبيعي و مجازي نشان 
مي دهند و يكي از عناصر اصلي اين عشق مظاهر زيبايي زمين است كه در اين تحقيق سعي شد در دو 
مقولة ادبيات و هنر معماري مقايسه شود. تزيينات عالي قاپو غني ترين بيان کنندة فرهنگ و تمدن دوران 
شکل يابي خود بوده است: اول در انديشة هنرمند معمار نقش بسته (حقيقت)، سپس بيان شده (واسطه)، 
و در نهايت بر ساحت زمين يا فضا شکل گرفته  است(مجاز). تزيينات عالي قاپو اشاره اي است به نهان 
و نوعي کشف و شهود است. بناي عالي قاپو مجموعه  اي از ترکيب و هماهنگي فضايي نيروهاست. اين 

لبش از مي  قدح در دست کرده 
به ُجرعه ساقيان را مست کرده 
فرو مانده ز بازي هاي دلکش 

در آب و آتش اندر آب و آتش

وجود صامت هاي «الف، ت، ش» و توالي منظم 
اصوات و قطعات و تکرار «الف، ت، ش» شور و 

آتشي را تداعي مي کند که همان آتش عشق زميني 
و نقطة اوج عشق را نشان مي دهد. رنگ قرمز نشان از 
شور و هيجان عشق زميني دارد و در تاالر استفاده از 

رنگ انفعالي قرمز در اکثر فضا اين موضوع را حکايت 
مي کند.

هر دو اثر از شور و عشق جواني و لحظة وصل 
و معاشقه حکايت دارند.

گهي گفتي تنم را جان تويي تو 
گهي گفت اين منم من آن تويي تو

کلمات ترکيبي چون «تنم، جان تويي تو، منم من، 
تويي تو» و استفاده از معاني کلمات به بيان از خود 
گذشتن و رسيدن از عشقي زميني به عشق آسماني 

مي پردازد
در تاالر موسيقي رنگ سبز آرام و دامنه بخش قوة 

تخيل عقل است و به نفس بيداري مي بخشد. نمايندة 
آب است و 

به بيان معرفت و جاودانگي عشق مي پردازد.
حرکت صعودي رنگ ها در تاالر موسيقي بسيار زيبا 

اين عشق زميني و رسيدن به معرفت الهي را نشان 
مي دهد که در مراحل باالتر به رنگ آبي تبديل مي شود

و همراه شدن با سفيد نشان از همان عشق ازلي است.

حکايت رسيدن از عشق زميني به معرفت و 
عشق الهي دارد.

خرگاه/ ماه، دست کرده/ مست کرده، دلکش/ 
آتش، پرندش/ کمندش، دوست / پوست، جان 

تويي تو/ آن تويي تو، دمساز بودند/ ناز بودند.

در تاالر موسيقي با تكرار متقارن صورت ها به ترتيبي 
مسلسل يا مدور معماري پرتحركي خلق شده كه 

همچون يك قطعه از موسيقي تعبير مي گردد.
در شعر خسرو و شيرين، نظامي نيز از کلمات موزون و 

متقارن به زيبايي استفاده کرده است.

وجود تناسب و نظم ريتميک در هر دو اثر

هر قطعه از شعر که خوانده شود خواننده کامًال 
به موضوع اصلي داستان که داستاني عاشقانه 

است پي مي برد.

. هر فرم و قطعه استقالل و معناي نهفته در خود را 
دارد.

استقالل کلمات در شعر و اشکال و فرم در 
معماري تاالر موسيقي

در قطعة «بيرون آمدن شيرين از خرگاه» 
گفت وگوي موسيقي وار از طرف عاشق و 

معشوق به شکل تعارف ها و هجران ها و اشتباهات 
گذشته و سخنان نغز عاشقانه و اظهار پشيماني از 

كوتاهي ها رد و بدل مي شود. 

گفت وگوي موسيقي وار چهار مرتبه در منظومه ادامه 
مي يابد و در قطعة «بيرون آمدن شيرين از خرگاه» نيز 

همراه با معاشقه اين گفت وگوها همچنان ادامه دارد
وجود عناصر بصري موسيقايي و گچ بري هاي تاالر 
موسيقي که به شکل صراحي و آالت موسيقي است 
تشابه و نزديکي اين دو اثر را به خوبي بيان مي کند

سرودن آواز در تاالر موسيقي و قطعة «بيرون 
آمدن شيرين از خرگاه»

ادامه جدول



بنا نشان دهندة شناخت و احاطة جامع معمار به رنگ ها، فرم ها، مسير حرکت نيروها، ابعاد و روابط 
فضاهاي مورد نياز، تصور فضايي و واقعي قسمت هاي پر و خالي بناست که به طراحي و اجراي ماهرانه  
و صحيح پوشش ها و بيان اصل و غايت هنر، يعني عشق ازلي، منجر شده است. در تاالر موسيقي غير از 
نمايش ظاهري تزيينات، َغَرض عمده انعكاس نغمه هاي سازندگان و نوازندگان به وسيلة اشكال مجوف 
است. اين نقوش و تزيينات عالوه بر بيان زيبايي و ذوق هنرمندان آن دوران به بيان مفاهيم نمادين نيز 
پرداخته است كه بر اساس اعتقادات هنرمندان سنتي از ادوار گذشته اند و به ارث رسيده اند.ادبيات نيز 
يكي از بسترهاي مضامين عاشقانه قرار گرفت. تصويرگري خارق العاده سروده هاي نظامي همراه با 
عالي ترين اتفاقات به ظاهر زميني، با زيبايي هدف غايي بشر را در مسير رسيدن به عشق الهي ترسيم 
کرده است. خسرو و شيرين نظامي به لحاظ ذهني و عيني با اتاق موسيقي كاخ عالي قاپو داراي قرابت 
است. قطعة «بيرون آمدن شيرين از خرگاه» اين مجموعه اوج تصويرگري در شعر است كه لحظة ديدار 
دو عاشق را به تصوير كشيده است. وجود الفاظي جهت تصويرسازي فضاي عاشقانه و استفاده از 
وزن، ريتم و موسيقي مناسب کلمات در اينجا فضاي وصل دو عاشق را به اعجازي رسانده است كه 
با فضاي بصري تاالر موسيقي همنوايي دارد. با معناگشايي نشانه ها و از مقايسه و دسته بندي آن ها 
مي توان به اشتراك مفهوم دو اثر پي برد. تمامي كنش و واكنش ها، نشانه ها، حوادث و افت وخيزهاي 
داستان بستري مناسب براي طي مراحل كمال و رسيدن به اوج هستند. به واقع، اين داستان خالصه اي 
از مراحل توحيد و معراج را بيان مي كند. دراين قطعه بيان كلماتي مانند «مي، قدح، ساقي» مي تواند لحظه 
بزمي را به تصوير كشد كه تصوير آن در ذهن همان است كه به صورت عيني در اتاق موسيقي كاخ 
عالي قاپو با اشكال مجوف، رنگ ها و فرم و حرکت بنا مشاهده مي شود. كلماتي مانند «گل، پرند، نرگس، 
سنبل» تمام عناصر موجود از طبيعت را بيان مي كند اين عناصر در اسليمي هاي اتاق موسيقي كامًال 
مشهود است. صامت هايي چون«س، ش، ب» داللت بر معناي مورد نظر شاعر که بيان وصال عاشق 
و معشوق و شور و نشاط جواني و عشق است، در ادامة اين مطابقت ها همة عناصربصري و شعري 
رسيدن عشقي زميني به عشقي ازلي را تصوير مي کنند.وجود فرم و ريتم قرار گيري عناصر بصري و 
گچ بري ها و اشكال مجوف روي ديوارها و سقف در واقع به شكل زيبا و منظم همچون قرارگيري كلمات 
و الفاظ شعري و وزن و قافيه در كنار هم جاي گرفته اند. گويي وجود قرينه سازي در تاالر همچون 
قافيه سازي در شعر رعايت شده است. فرم و اسكلت اصلي نقوش اسليمي در کاخ بيانگر فراق و وصل 
و رويش دوباره و رسيدن به محبوب است.در مجموع تمام عوامل مؤثر در شکل دهي عمارت عالي قاپو 
مشخص کنندة شيوة تفکر هنرمندان و معماران آن زمان است که هماهنگ با ويژگي هاي مستدل و منطقي 
و اصول عرفاني بوده است و ضمن ايجاد تنوع و تمايز در کل به لحاظ رعايت اصولي مشترک براي 
اشاره به نهان (حقيقت) است که با اشعار نظامي قرابت و خويشي دارد. همچنين نشان دهندة فرهنگي 
عميق و وحدتي ديرينه بين هنرهاست. اصول مشترک در اين دو اثر گويي به بيان يک حقيقت مي پردازند، 
يعني عشق ازلي و «وحدت در کثرت»، اما با عناصر و واسطه هاي متفاوت که همان ترجمان هنر به هنر 
ديگر است. اين خصيصه مرهون معنويت جاري و اصل وحدت در بين هنرهاي اسالمي است که امروزه نقشي 

کم رنگ در تکوين  آثار هنري معاصر دارد.
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A translation of the romantic sensation of Nizami Ganjavi’s Khosrow and Shirinpoem can be 

found in the interior designs of the music hall in Ali Qapupalace.This leads to the principal 

question as whether traditional arts can be regarded as each others’ interpretations. The main 

purpose of this paper is to illuminate the extent of accordance in common bases of literature in 

verse and traditional arts.

It is assumed that both works are each other’s interpretations, specifically in their resemblance 

in depicting unity. This research using descriptive- analytical method, studies the ornamental 

elements and symbolic implications of the palace compared to the versified elements of Khosrow 

and Shirinpoem. the results indicate that there is a meaningful relation between the form and 

architectural ornamentations of the music hall with Nizami’sromantic verses of the part “Shirin 

comes out of the tent”, both versifying and portraying the notion of unity and expressing the true 

union,a truth that begins with love and pursuit and self-denial, and lasts till union with the desired 

one.

Key words:  Meaningof Unity, ArchitecturalOrnamentations, Poetry, NizamiGanjavi’sKhosrow 

and Shirin, Characteristics of the Ali Qapu Palace.
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