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چکیده

علــم باستانشناســی در دهههــای اخیــر شــاهد ظهــور مکاتــب نوینــی همچــون باستانشناســی
روندگــرا 1و پس ـاروندگرا 2بــوده اســت .ایــن مکاتــب همــواره کوشــیدهاند تــا بــا بهرهگیــری از
ســایر علــوم ،باستانشناســی را از قالــب ســ ّنتی خــود جــدا ســاخته و دســتاوردهای جدیــد و
ادبیــات میباشــد .نیــک
متفاوتــی از آن حاصــل نماینــد .یکــی از ایــن علــوم میــان رشــتهایّ ،
ادبیــات نقــش تأثیرگــذار و قابــل توجهــی
میدانیــم در تاریــخ ،فرهنــگ و معمــاری ایرانزمیــن ّ
داشــته اســت .بــه نظــر میرســد ،فــارغ از بکارگیــری کتیبههــا و کاش ـیهای نفیــس مز ّیــن
بــه اشــعار بــزرگان ادب پارســی در معمــاری ،از آنجایــی کــه مفهــوم اشــعار در بردارنــده ّ
تفکــرات
و عقایــد جامعـهای بــوده کــه شــاعر در آن میزیســته ،میتــوان کاربردهــای مــا ّدی و معنــوی
عناصــر معمــاری را در کالم ایــن شــاعران جســتجو کرد .از اینــرو ،در پژوهش حاضر تالش شــده
اســت تــا بــرای نخســتین بــار بــا بهرهگیــری از مبانــی نظــری مکاتــب نویــن باستانشناســی
و ســایر علــوم وابســته ،مفاهیــم کاربــردی و معنــوی عناصــر معمــاری دوران اســامی ایــران در
تخصصــی معمــاری از
اشــعار حافــظ مــورد توجــه قــرار گیــرد .در ایــن بیــن تمامــی اصطالحــات ّ
دیــوان اشــعار حافــظ اســتخراج گردیــده و بــه گونـهای تفســیر شــدهاند تــا در بردارنــده مفاهیــم
کاربــردی و معنــوی عناصــر معمــاری باشــند.

کلیدواژگان:

هنر و معماری اسالمی ،دیوان حافظ ،باستانشناسی ادراکی ،حس مکان ،نمادپردازی
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نــشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
چون که گل رفت و گلستان در گذشــت
بوی گل را از چه یابیم ،از گــــالب
چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب
(موالنا)
آنچــه کــه اکثــر ایرانیــان از باستانشناســی میداننــد مربــوط اســت بــه کاوشهــای
باستانشناســی و کشــف اشــیاء زیبــا و گرانبهــای کهــن کــه زینتبخــش موزههــا هســتند.
ایــن نگــرش چندیــن دهــه اســت کــه در اروپــا و آمریــکا منســوخ شــده ،ا ّمــا در ایــران همچنــان
مــورد توجــه اســت .اســتفاده از علــوم میانرشــتهای در باستانشناســی کــه شــامل علــوم پایــه،
علــوم تجربــی ،علــوم انســانی و حوزههــای هنــری میشــود در اروپــا و آمریــکا طرفــداران
بســیاری بــه خــود دیــده اســت .امــروزه تفســیر دادههــای باســتانی از موضوعــات داغ و مــورد
عالقــه پژوهشــگران باستانشناســی میباشــد .تفســیرها و تحلیلهــا از توصیفــات محــض
گذشــته کــه بعضـ ًا بــه مقایســه تطبیقــی مــی انجامیــد ،فاصلــه گرفتــه و بــا مبانی نظــری جدید
گــره خــورده اســت.
باستانشناســی صــرف کاوش و توصیــف دادههــای مکشــوفه نیســت .باستانشناســی جدای
ی رفتارهــای معنــوی گذشــتگان مــا را نیز
از مطالعــه تمامــی رفتارهــای مــادی؛ مطالعــه و بررسـ 
در بــر میگیــرد .ایــن گونــه مطالعــات میتوانــد در زمینههــای دینــی ،آئینــی ،اسطورهشناســی،
ـی انجــام گرفتــه
ادبیــات صــورت پذیــرد .بــا نگاهــی بــه پژوهشهــای باستانشناسـ ِ
هنــری و ّ
الیتهــا در حیطــهی بازســازی رفتارهــای مــا ّد ِی
در ایــران ،در مییابیــم کــه اکثــر ایــن ف ّع ّ
گذشــتگان بودهاســت و کمتــر بــه آثــار هنــری و خصوصـ ًا معمــاری ،فــارغ از مســائل کاربــردی،
بــا دیــدی فلســفی وحکمــی نگریســته شــده اســت .آموزههــای معنــوی و باورهــای فرهنگــی،
زیربنــای فرهنگــی یــک معمــاری ارزشــمند و پویاســت .از اینــرو ،بازشناســی دســتاوردهای
شــکوهمند معمــاری دوران اســامی بــدون آگاهــی از مبانــی اندیشـهای آن امکان پذیــر نخواهد
بــود .کســانی کــه ناآگاهانــه معمــاری اســامی را مســتقل از معنویــت و حکمــت میخواننــد،
ادبیــات و خصوصـ ًا شــعر یکــی از
نــا خــودآگاه راه پیشــرفت و تعالــی آن را مســدود مینماینــدّ .
عرصههایــی اســت کــه میتوانــد در ایــن زمینــه کمــک شــایانی بــه محقّقــان برســاند .در شــعر
میتــوان نحــوه ّ
تفکــر ،شــیوه معیشــت ،ارزشهــا ،باورهــا ،عــرف و بســیاری از شــاخصهای
فرهنگــی و معنــوی گذشــتگان را یافــت .در ایــن مقالــه ســعی نویســندگان بــر آن اســت تــا بــا
اســتفاده از مبانــی نظــری باستانشناســی نویــن ،بــه عناصــر معمــاری و هنــر دوران اســامی بــا
دیــدی حکمــی و فلســفی بنگرنــد .در ایــن راســتا بــا بهرهگیــری از اشــارات خاصــی کــه حافــظ
در اشــعار خــود بــه برخــی از عناصــر معمــاری داشــته ،ســعی خواهــد شــد مفاهیــم کاربــردی و
ـاری از دیــد مردمــان آن روزگار شناســایی و تبییــن گــردد.
معنــوی هــر یــک از ایــن عناصـ ِر معمـ ِ

پرسش تحقیق

ـرات
 :1اشــعار حافــظ چگونــه و تــا چــه میزانــی میتوانــد بــه پژوهشــگران در بازســازی تفکـ ّ
ـان روزگاران گذشــته بــه معمــاری پیرامــون خــود یاری رســاند؟
ـرش مردمـ ِ
و نحــوهی نگـ ِ
ـم کاربــردی و معنــوی
 :2حافــظ در دیــوان اشــعار خــود چگونــه و تــا چــه انــدازه بــه مفاهیـ ِ
عناصــر معمــاری عصــر خویــش اشــاراتی داشــته اســت؟

فرضیات تحقیق

 :1بــه نظــر میرســد بــا بکارگیــری از مبانــی نظــری نویــن باستانشناســی و علــوم وابســته

میتــوان اشــعار حافــظ را مــورد کنــکاش قــرار داد و نحــوه نگــرش شــاعر و مردمــان هــم عصــر
خــود را نســبت بــه عناصر معمــاری پیرامونشــان شناســایی کرد.
 :2حافــظ در دیــوان خــود هــم بــه مفاهیــم کاربــردی و هــم معنــوی عناصــر معمــاری عصر
خویــش اشــاراتی داشــته کــه ایــن اشــارات بــه صــورت تشــبیه ،اســتعاره و مجــاز قابل شناســایی
اســت .در ایــن بیــن مفاهیــم معنــوی بیشــتر در اشــعار عرفانی شــاعر مشــهود اســت.

روش تحقیق

تحقیــق حاضــر بــر اســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و بــر اســاس ماهیــت و روش از
نــوع تحقیقــات تاریخــی اســت .روش گــردآوری اطالعــات نیز بــه شــیوه اســنادی (کتابخانهای)
انجــام گرفتــه اســت .بــرای تأمیــن ایــن منظــور ،نخســت اصطالحــات معمــاری از دیــوان حافظ
اســتخراج گردیدنــد و بــا اســتفاده از مبانــی باستانشناســی ادراکــی و حــس مــکان ،ایــن ابیــات
بــه گونـهای تفســیر شــدند کــه دربردارنــده پاســخی بــرای پرسـشهای تحقیــق باشــد .در ایــن
بیــن ســعی شــده اســت از منابــع باستانشناســی و هنــر و حکمــت اســامی بهــره گرفتــه شــود.

پیشینهیتحقیق

مبانی نظری و اصطالحات تحقیق

چارچــوب نظــری در تحقیــق ،نوعــی مبانــی نظــری هدایــت کننــده بــرای دســتیابی بــه علــل
واقعیــت را در مــورد آن پدیــده
واقعیــت یــا بخشــی از ّ
وقــوع یــک پدیــده اســت کــه میتــوان ّ
کشــف کــرد و بــه تبییــن ،تفســیر ،تحلیــل و تشــریح پدیــده مــورد تحقیــق پرداخــت .مح ّقــق
بــا بکارگیــری از مبانــی و مباحــث نظــری در تحقیــق مــورد نظــرش بــه اثبــات و تائیــد نظریــه
واقعیــت ،شــناخت ،توصیــف
پرداختــه و آن را نوعــی چــراغ در نظــر میگیــرد کــه او را بــه ســمت ّ
و تبییــن هدایــت میکنــد .مبانــی نظــری بــه آشکارســازی مفاهیــم و شاخصســازی دقیــق
تحقیــق پرداختــه و بــه کشــف روابــط علّــت و معلولــی بیــن پدیدههــا از طریــق قواعــد منطقــی
و قوانیــن کلّــی توجــه میکنــد .اصطالحاتــی کــه اســاس و شــالودهی تحقیــق حاضــر و بنیــان
نظــری آن را تشــکیل میدهنــد عبارتنــد از:

باستانشناسی ادراکی

3

باستانشناســی ادراکــی کــه یکــی از شــاخههای باستانشناســی نــو اســت ،میتوانــد تمــام
جنبههــای فرهنگهــای باســتانی را کــه زائیــدهی ذهــن انســان اســت را مــورد مطالعــه قــرار
دهــد .باستانشناســی ادراکــی مطالعــه و بررســی نحــوهی ّ
تفکــر در گذشــته اســت کــه از طریــق
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چندیــن دهــه اســت کــه پژوهــش در خصــوص ابعــاد معنــوی معمــاری دوران اســامی توســط
محق ّقــان بــزرگ غربــی و شــرقی در حــال صــورت پذیرفتــن اســت .از بزرگتریــن ایــن محققّان
ـید حســین نصــر اشــاره نمــود کــه ســهم بســزایی در ایــن
میتــوان بــه تیتــوس بورکهــارت و سـ ّ
عرصــه داشــتهاند .ا ّمــا تحقیــق بــر روی ابعــاد معنــوی و کاربــردی عناصــر و فضاهــای معمــاری
دوران اســامی بــر اســاس اشــعار کهــن تاکنــون بســیار پراکنــده و محــدود بــه چنــد ســطر
بــوده کــه بــا تکیــه بــر فلســفه و علــوم دینــی انجــام گرفتــه اســت .بــا ایــن وجــود نــوآوری
چشــمگیری کــه در ایــن مقالــه بــرای نخســتین بــار صــورت پذیرفته ،تطبیــق مســتقیم مفاهیم
کاربــردی و معنــوی عناصــر و فضاهــای معمــاری دوران اســامی بــا اشــعار حافــظ شــیرازی و
تحلیــل بــر اســاس رویکردهــای نویــن باستانشناســی اســت.
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بقایــای بــه جــا مانــده بــه ایــن طــرز ّ
تفکــرات پــی بــرده میشــود« .در مفهومــی گســتردهتر
ممکــن اســت چنیــن پنداشــته شــود کــه ایــن تعریــف مق ّدماتــی در بردارنــده هــر نــوع تالشــی
"ذهنیــت" ســازندگان و مصــرف کننــدگان آن اشــیاء و نمادهــا در گذشــته
بــرای بازســازی
ّ
اســت کــه باستانشناســان آن را بازیابــی کردهانــد»( رنفــرو .)73 :1390 ،رنفــرو در خصــوص
ذهنیــت مردمــان باســتان اعتقــاد دارد کــه تفــاوت هــای ذاتــی بیــن فرایندهــای ذهنــی گذشــته
ّ
و امــروز بعیــد اســت و هیــج تمایــزی بیــن ذهــن باســتانی و ذهــن مــدرن امــروز وجــود نــدارد.
همچنیــن او معتقــد اســت هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه بتــوان فهمیــد کــه چنیــن تفاوتهایی
وجــود داشــته ،بــرای همیــن نمیشــود هیــچ فرضــی در مــورد آنــان در نظــر گرفــت .همچنیــن
رنفــرو ایــن بــاور را نیــز در ســر دارد کــه نمیشــود ایــن حقیقــت را کــه امــکان دارد بیــن
فرآیندهــای ذهنــی مــورد اســتفادهی بشــر مــدرن و فرآیندهــای ذهنــی مــورد اســتفادهی
اجــداد نزدیــک و دور مــا تفاوتهایــی وجــود داشــته باشــد را در نظــر نگیریــم,Renfrew(. .
«)1994باستانشناســی ادراکــی موضوعــات مختلفــی را شــامل میشــود ،از جملــه هــر آنچــه
کــه بــه باورهــا ،اندیشـهها ،بینشهــا و نحــوهی تصمیمگیــری مــردم باســتانی مربــوط اســت.
در ایــن مقولــه مــوارد مختلفــی چــون مذهــب و آییــن و نمادگرایــی و طبقهبنــدی موجــودات
جانــدار و بیجــان جــای میگیــرد .باستانشناســان ادراکــی همچنیــن در پــی آننــد کــه
دریابنــد در فرهنگهــای باســتانی مــردم بــر چــه مبنایــی دســتورالعملهای مختلــف را بــر چــه
اساســی تدویــن میکردنــد و بــر چــه اساســی قوانیــن ،نــگارش ،انــدازه ،و طراحــی آثــار را شــکل
میدادنــد»( .دارک .)175 :1387 ،هرچنــد باستانشناســی ادراکــی و نظریههــای مربــوط بــه
آن در قلمــرو باستانشناســی پیــش از تاریــخ شــکل گرفتنــد و کاربــرد دارنــد ،ولــی ایــن نظریــه
چــون در حیطـهی انسانشناســی فرهنگــی نیــز مطــرح اســت ،قابــل تعمیــم بــه تمامــی ادوار
تاریــخ بشــر میباشــد .در ایــن راســتا بــرای تفســیر اشــعار مــورد نظــر ســعی شــده اســت مبانــی
باستانشناســی ادراکــی پایــه و اســاس ایــن تفســیرها باشــد .بدیــن شــکل کــه بــا اســتفاده از
ذهنیــت ســازندگان ،مصــرف کننــدگان و همچنیــن ّ
تفکــرات
شــواهد و قرایــن ،بتــوان پــی بــه ّ
غالــب بــر جامعــه نســبت بــه معمــاری پیرامــون خــود بــرد.

حس مکان

4

حــس مــكان تركيبــي اســت پيچيــده از معانــي ،نمادهــا و كيفيتهايــي كــه شــخص يــا گــروه
بــه صــورت خــودآگاه يــا ناخــودآگاه از فضــا يــا منطقهــاي خــاص ادراك میكننــد .حــس مــكان
بــه نگرشهــا ،جهــان بينيهــا و پيونــد افــراد بــا مــكان ماننــد نــام مــكان ،حكايــات مربــوط
بــه مــكان ،تجربههــاي مــكان و پيوندهــاي معنــوي بــا مــكان بســتگي دارد.
فعاليتهــاي
حــس مــکان بــه معنــاي مرتبــط شــدن بــا مــكان بــه واســطه درك نمادهــا و ّ
روزمــره اســت .ايــن حــس ميتوانــد در مــكان زندگــي فــرد بــه وجــود آمــده و بــا گــذر زمــان
عمــق و گســترش يابــد )1976,Relph(.ارزشهــاي فــردي و جمعــي بــر چگونگــي حــس
مــكان تأثيــر ميگــذارد و حــس مــكان نيــز بــر ارزشهــا ،نگرشهــا و بــه ويــژه رفتــار فــردي و
فعاليتهــاي اجتماعــي بــا توجــه
اجتماعــي افــراد در مــكان تأثيــر میگــذارد و افــراد معمــو ًال در ّ
بــه چگونگــي حــس مكانشــان شــركت ميكننــد( .)1971,Canterبنابرایــن حــس مــكان،
حســی اســت كــه شــخص در نتیجــه یــك اتفــاق یــا سـ ّنت در درون خــود شــکل میدهــد و بــا
حــس بازیابــی و خوانــدن دوبــاره وقایــع ،نگهــداری میشــود(.)1994 ,Jackson

نماد شناسی

5

نمادپــردازی یــک ابــزار دانــش کهــن و قدیمیتریــن بیــان مفاهیــم اســت .نمادگرایــی در طــی
زمانهــا و قــرون بــه دســت آمــده و در ّ
تفکــرات و رویاهــای نژادهــای مختلــف جــا گرفتــه
اســت و در فراســوی مرزهــای ارتباطــی جــای دارد .نمــاد اندیشــه را بــر میانگیــزد و انســان را
بــه گســترهی ّ
تفکــر بــدون گفتــار رهنمــون میکنــد« .نمــاد بــه ســادگی چیــزی اســت کــه بــه
جــای چیــز دیگــری بــکار مـیرود و نشــانهی آن اســت یــا بــر آن داللــت دارد» (هــال:1380،
«.)14نمــاد ،شــکلی از بازنمایــی غیــر مســتقیم اســت کــه هیــچ شــیءای را بــه نــام خــودش
صــدا نمیکنــد بلکــه از توصیــف صریــح خــودداری ميکنــد تــا چهــرهی آن شــئ را تغییــر
آن واحــد قیافــهاش را تغییــر دهــد و
دهــد یــا بــه طــرز برجســتهای بنمایانــد ،یــا ح ّتــی در ِ
بنمایاندش»(هــاوز« .)63 :1363 ،نمادهــا همچنیــن بــرای بازنمــود و تــاش بــرای قاعدهمنــد
ســاختن روابــط انســانی بــا عالــم دیگــر یعنــی عالــم غیــر مــادی و ماوراءاطبیعــی اســتعمال
میشــوند کــه ایــن ویژگــی باستانشناســی دیــن و فرهنــگ را بوجــود میآورد»(رنفــرو:1383 ،
« .)26امــروزه کام ـ ً
ا پذیرفتــه شــده اســت کــه آنچــه انســان را از دیگــر گونههــای جانــدار
جــدا میکنــد توانایــی او در اســتفاده کــردن از نمادهاســت .هــر اندیشــه هوشــمندانهای و در
واقــع هــر ســخن منســجمی بــر اســاس نمادهاســت» (رنفــرو .)26 :1381 ،آلفــرد هوهنهگــر
میگویــد...« :نمــاد دارای جنبــهای وســیعتر و ناخــودآگاه اســت کــه هرگــز نمیتــوان بــه
طــور دقیــق آن را تعریــف و یــا بــه طــور کامــل آن را توصیــف کرد»(هوهنهگــر.)13 :1386 ،
والدت حافــظ در اوایــل قــرن هشــتم هجــری و حدود ســال  727ه.ق در شــیراز اتفــاق افتاد(صفا،
 .)214 :1367و اوایــل و اواســط ایــن قــرن مصــادف بــا اواخــر عصــر حکمرانــی ایلخانیــان بــر
ایــران اســت .بــه دلیــل وجــود وزرای الیــق و دانشــمند در دربــار ایلخانیــان ،هنــر و معمــاری این
دوره بیشــک یکــی از اعصــار درخشــان تاریــخ ایرانزمیــن محســوب میگــردد .معمــاري
ايلخانــي را ميتــوان ادامــه معمــاري عهــد ســلجوقيان دانســت .در ايــن دوره ســبك معمــاري
و ســاختماني ســلجوقي ادامــه يافــت ولــي در شــكل و مقيــاس ســاختمانها تفاوتهايــي بــه
وجــود آمــد كــه بــه تدريــج بــه ايجــاد ســبك معمــاري ايلخانــي(آذری) منجر گشــت« .شــیوهی
آذری دارای دو دوره اســت :دوره نخســت از زمــان هوالگــو و پایتخــت شــدن مراغــه و دوره دوم
آن از زمــان تیمــور و پایتختــی ســمرقند آغــاز مــی شــود»(پیرنیا .)214 :1389 ،معمــاری ایلخانی
کیفیــت روحانــی
تکنیکهــا و قالبهــای معمــاری ســلجوقی را بــه کار گرفــت و آثــاری بــا ّ
متفــاوت بــه وجــود آورد ،ا ّمــا ایــن قالبهــا بــه وســیلهی نیروهــای متشــکلهی ســبک معمــاری
ایلخانــی بــه کلــی اســتحاله یافتــه و در فضــای معنــوی خــاص آن زمــان معنــای جدیــدی پیــدا
میکننــد.
از مشــخصههاي معمــاري ايــن دوره تأكيــد فــراوان بناهــای مذهبــی بــر ابنیــه غیــر مذهبی
اســت و در ایــن بیــن بــر ايجــاد تزئينــات زيبــا و هنرنمايــي در داخــل بناهــا بیشــتر توجــه
اهمیــت زيــادي داده نميشــده اســت .در ایــن دوره،
شــده و بــه نمــاي خارجــي ســاختمانها ّ
صحــت در کنار
جزئیــات بندکشــی آجرهــا ،گـچکاری و تزئینــات کاشـیکاری بــا کمــال د ّقــت و ّ
آجــرکاری پیشــرفته دوره قبــل تــداوم داشــت و رواج پیــدا کرد(ویلبــر .)50-55 :1346 ،از جملــه
فضاهــا و عناصــر زیبــا و شــاخص معمــاری ایلخانــی میتــوان بــه گنبــد ،ایــوان ،طــاق ،منــاره،
مقرنــس ،گچبــری ،آجــرکاری و کاش ـیکاری اشــاره نمــود .در ایــن عصــر گنبدهــا بزرگتــر،
مرتفعتــر و ماهرانهتــر بنــا گردیدنــد کــه در بســیاری از مــوارد بــا کاشـیهای زیبــای فیــروزهای
مز ّیــن گشــتند .ایوانهــای ایــن دوره باریکتــر و مرتفعتــر شــدهاند و ســتونچههای گوشــه
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ویژگیهای معماری عصر حافظ

خصوصیــات معمولــی
بــه تعــداد زیادتــر نزدیکتــر بههــم قــرار گرفتهانــد .مقرنــسکاری از
ّ
مفصلتــر شــد
معمــاری ســلجوقی بــود ،ولــی در دورهی ایلخانــان اشــکال مزبــور کاملتــر و ّ
و تنــوع زیــاد حاصــل کــرد و بــه شــکل بــدون آویــز در خــارج و داخــل بناهــا اســتفاده گردیــد.
در دورهی ایلخانــان ســطح داخلــی طــاق بــا گــچ ســفید پوشــیده و طرحهــای هندســی روی آن
کنــده میشــد کــه بــا اضافهکــردن رنــگ جلــوهی بیشتــری پیــدا میکــرد.
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ادبیــات در ایــران برقــرار بــوده اســت .بــه عنوان
از دیربــاز پیونــدی ناگسســتنی میــان معمــاری و ّ
مثــال ،هــم در عناصــر تزیینــی معمــاری میتــوان شــاهد کتیبههــای اشــعار ادیبــان بــود و
هــم در اشــعار ادیبــان میشــود اشــاراتی بــه معمــاری و عناصــر وابســته بــه آن را جســتجو
کــرد« .پیوســتگی میــان شــعر ،نقاشــی ،موســیقی و معمــاری بــه حـ ّدی اســت کــه بــا تکیــه
بــر تمامــی آنهــا میتــوان ،در فراگیــری رازهــا و رمزهــای حاکــم بــر جهــان هســتی توفیــق
بیشــتری یافت»(پیرنیــا .)15 :1372 ،بــا مــروری در دیــوان اشــعار حافــظ در مییابیــم کــه ایــن
شــاعر بالــغ بــر هشــتاد بــار از لفــظ عناصــر اصلی وابســته بــه معمــاری همچــون ایــوان ،حوض،
رواق ،شبســتان ،طــاق ،قصــر ،کاخ ،کنگــره ،گنبــد و محــراب اســتفاده کــرده اســت .ا ّمــا ســوال
ایــن اســت کــه آیــا منظــور حافــظ از بکارگیــری ایــن الفــاظ ،معنــی و کاربــرد اصلــی ایــن
عناصــر بــوده یــا معنــی اســتعارهای آنهــا ؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال نخســت باید مشــخص
ـخصیت شــاعرانه حافــظ چگونــه بــوده اســت؟ اکثــر محقّقیــن و ادبــای زبــان و ادب
کــرد ،شـ ّ
پارســی بــر ایــن باورنــد کــه اشــعار حافــظ لبریــز از معانــی فلســفی و عرفانــی اســت و کمتــر بــه
مســائل زمینــی اشــاره کــرده اســت .الب ّتــه عـ ّدهای نیــز کامـ ً
ا بــا ایــن موضــوع موافــق نبــوده
و میگوینــد« :بــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجــه داشــت کــه در غزلهــا و بیتهــای حافــظ،
دیــد و فکــر و مفهــوم کلّــی عرفانــی اســت نــه مفــردات کلمــات .هــر کلمــه بــه همــان معنــی
ســاده و مصطلــح در زبــان آمــده ،و هــر بیــت همــان معنــی ســاده و روشــن خــود را دارد .ا ّمــا در
مجمــوع اندیشــه خــاص عرفانــی حافــظ هــم از آن اســتنباط میشــود»( ریاحــی.)94 :1374 ،
امــروزه بســیاری از محقّقیــن انسانشناســی فرهنگــی بــر ایــن باورنــد کــه اوضــاع
اجتماعــی ،تأثیــر بســیاری بــر نحــوه ّ
تفکــر و جهــان بینــی افــراد جامعــه میگــذارد؛ در ایــن
بیــن ایــن پرســش پیــش میآیــد کــه اوضــاع اجتماعــی عصــر حافــظ چگونــه بــوده اســت کــه
همــگان اشــعار او را لبریــز از احساســات و عرفــان و صــور خیــال میداننــد؟ شــیراز در دورهای
کــه حافــظ تربیــت میشــد اگرچــه وضــع سیاســی آرام و ثابتــی نداشــت لیکــن مرکــزی بــزرگ
از مرکزهــای علمــی و ادبــی ایــران و جهــان اســامی محســوب مــی گردیــد و ایــن نعمــت
از تدبیــر اتابــکان ســلغری فــارس بــرای شــهر ســعدی و حافــظ فراهــم آمــده بــود .حافــظ در
چنیــن محیطــی کــه هنــوز مجمــع عالمــان و ادبیــان و عارفــان و شــاعران بــزرگ بــود تربیــت
علمــی و ادبــی مییافــت و بــا ذکاوت ذاتــی و اســتعداد فطــری و تیزبینــی شــگفتانگیزی کــه
داشــت میــراث خــوار نهضــت علمــی و فکــری خاصــی میشــد کــه پیــش از او در فــارس
فراهــم آمــدو اندکــی بعــد ازو بفتــرت گراییــد( .صفــا .)215 :1367 ،اســتاد عبدالحســین زریــن
کــوب نیــز در ایــن خصــوص میگویــد کــه «شــیراز پــر غوغــا در ســکوت و آرامــش بــه ســر
میبــرد و شــاه ابواســحق ،حکمــران محبــوب نیــز کــه م ّدعیــان را از میــدان بــدر کــرده بــود،
خاصه
جــزء از جانــب امیــر یــزد -مظفــر -دلنگرانــی نداشــت .بــا اینهمــه ،جوانــی و شــادخواریّ ،
در هــوای ســکرانگیز لطیــف شــیراز ،ایــن نگرانــی را هــم از خاطــر او بــرده بود»(زرینکــوب،
 .)1:1385همانطــور کــه اشــاره شــد فراغــت خاطــر و آســودگی خیــال آن عصــر گویی در اشــعار
حافــظ نیــز بازتابــی درخشــان داشــته اســت .بــر همیــن اســاس اســت کــه شــعر حافــظ لبریــز از

آرایههــای ادبــی زیبــا و صــور خیــال اســت .او بســیار از تشــبیه و اســتعاره در کالم خــود بهــره
جســته و بســیاری از تشــبیهات و اســتعارههای شــعر او مربــوط بــه عناصــر معمــاری میباشــد
کــه نشــان از ارزش واالی زیباشناســی ایــن عناصــر دارد .در ادامــه بــه تفســیر برخــی از عناصــر
معمــاری بــه کار رفتــه در اشــعار حافــظ میپردازیــم: 6

طاق

نقش میبستم که گیرم گوشهای زان چشم مست
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشـند
هاللی شد تنم زین غم که با طغرای ابـــرویش
هر دم به خون دیده چه حاجــت وضو چو نیست
به چــشم و ابــروی جانـان سپردهام دل و جان
محبـــت کنـــون شـــود معمور
طربـــسرای ّ

طاقت و صبر از خم ابروش طاق افــــتاده بود
مـــنظر چــــشم مرا ابروی جانان طـاق بود
که باشد مـــه که بنماید ز طاق آســمان ابرو
بی طاق ابــروی تو نـــــماز مـــرا جـــواز
بیــا بیـا و تمــاشــای طـــاق و منـــظر کن
که طــــاق ابــــروی یــــار منش مهنـدس

مقرنس

شــاعر ســه مرتبــه از لفــظ مقرنــس در دیــوان خــود بهــره بــرده کــه مــراد از آنهــا در همه مــوارد
به معنــای آســمان و روزگار اســت.
تا به میخانه پناه از همه آفات بریم
فتنه میبارد از این سقف مقرنس برخیز
چتری بلند بر سر خرگاه خویش دان
وین اطلس مقرنس زرد و ز زرنگار
در این مقرنس زنگاری آشیان گیرد
به رغم زال سیـه شاهباز زرین بال
مقرنــس از جهــت ایجــاد تناســبات و زیباییهــای هندســی و مقیــاس انســانی ،شکســت نور
و صــدا ،ســقف ثانویــه ،در مــکان دیگــر (غیــر از مســجد) بــه عنــوان عایــق حرارتــی و مهمتــر
از همــه ،بیــان مفاهیــم اســامی از جملــه وحــدت در کثــرت و کثــرت در وحــدت و اشــاره بــه
هســتی و آفریننــدهی آن اســت .شــاعر در بیــت ا ّول ســقف را مجــازی از آســمان بــر میشــمارد
و مــراد او از آســمان ،روزگار و زمانــه اســت .مقرنــس نیــز در پیونــد بــا آســمان در ایــن ابیــات گره
میخــورد و معنــا پیــدا میکنــد« .8پیوســتگی میــان گنبــد و فضــای مک ّعــب زیــر آن در معمــاری
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حافــظ در دیــوان خــود در پانــزده نوبــت از لفــظ طــاق بهــره بــرده کــه در شــش مــورد ابــروی
یــار را بــه طــاق تشــبیه کــرده اســت .الب ّتــه غیــر از حافــظ ،شــعرای دیگــری نیــز از واژهی طــاق
بــرای بیــان گیرایــی و زیبایــی ابــروی یــار ســود بردهانــد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه
ســعدی شــیرازی ،مولــوی و عطــار نیشــابوری اشــاره کــرد .7بــه نظــر میرســد ایــن تشــبیه از دو
دیــدگاه قابــل بررســی اســت .دیــدگاه نخســت از لحــاظ فــرم و ظاهــر اســت کــه قــوس و کمان
ابــروی معشــوق بــه قــوس و کمــان طاقهــای بــکار رفتــه در معمــاری قابــل قیــاس اســت .امــا
ادبیــات فارســی و غزلهــای
اهمیــت دارد .معمــو ًال در ّ
دیــدگاه د ّوم از لحــاظ زیباییشــناختی ّ
جذابیــت معشــوق ،در اجــزای صــورت و خصوص ـ ًا چشــم و
عاشــقانه کانــون زیبایــی و عمــق ّ
جذابیــت و عمــق
ابــروی یــار معطــوف اســت؛ حافــظ هــرگاه قصــد دارد بــه نهایــت زیبایــیّ ،
معنــای چشــم و ابــروی یــار اشــاره کنــد ،آن را بــه طــاق تشــبیه میکنــد .ســوال ایــن اســت
چــرا بــرای ایــن منظــور ،طــاق مــورد توجــه بــوده اســت .در پاســخ بایــد گفــت احتمــا ًال طــاق
در عصــر حافــظ از عناصــر مهــم و بســیار زیبــا و ارزشــمندی بــوده کــه شــاعر نهایــت زیبایــی
معشــوق خــود را بــه آن تشــبیه کــرده اســت .البتــه اگــر ایــن ابیــات حافــظ را در جرگــه ابیــات
عرفانــی آن برشــمریم و مــراد از معشــوق را عشــق الهــی بپنداریــم بــاز پــی میبریــم طــاق
مظهــر زیبایــی و جــال اســت .بطوریکــه دوبوکــور در ایــن مــورد چنیــن میگویــد« :طــاق
مــکان متعــال و جایــگاه قــدرت و دیمومــت و قداســت اســت»(دوبوکور.)104 :1373 ،

اســامی ،از طریــق ایجــاد مقرنــس پیونــد میخــورد .فضــای ابداعــی مقرنــس هماننــد مظهــر
نســبت آســمان بــه زمیــن اســت ،گنبــد همچــون مظهر آســمان و فضــای مک ّعــب زیــر آن مانند
مظهــر زمیــن و قــوس مقرنـسکاری شــده ،هماننــد حلقـهی واســطهي آســمان و زمیــن تلقــی
میگردد»(مددپــور .)1374: 269 ،مقرنــس بــه دلیــل شــکل هندســی تــو در تــو و زیبــای خــود
میتوانــد مجــازی از دلبســتگیهای دنیــوی نیــز باشــد .بورکهــات مقرن ـسکاری را پدیــدهای
بســیار ویــژه از معمــاری اســامی و وســیلهای بــرای انتقــال بــار گنبــد یا دایــره بر محــوری مربّع
شــکل میدانــد کــه در واقــع معــرف نهــاد حســاب شــدهای از کهکشــان نســبت به زمین اســت،
و اظهــار م ـیدارد کــه مقرنسهــای کنــدووار اســت کــه گنبــد را بــه تگی ـهگاه چهارگــوش آن
تحرکــی
پیونــد میدهــد و انعکاســی از حرکــت آســمانی در نظــم زمیــن و بیثبــات اســت .بــی ّ
مک ّعــب نمــودار کمــال ،ثبــات و بــی زمانــی جهــان اســت .کــه بیشــتر در معمــاری جایگاههــای
مقــدس اســتفاده شــده اســت(بورکهارت.)85 :1365 ،
در ابیــات یــاد شــده ترکیــب ســقف مقرنــس بــه معنــا دلبســتگیهای دنیــوی اســت .در
ابیــات د ّوم و سـ ّوم نیــز شــاهدیم منظــور از مقرنــس ،روزگار اســت .ایــن اشــعار نشــان از زیبایــی
وصــف ناپذیــر و جایــگاه واالی مقرنــس در آن عصــر را میدهــد تــا جایــی کــه حافــظ تمــام
زیباییهــا ،خوش ـیها و دلبســتگی هــای ایــن دنیــا را بــه آن تشــبیه میکنــد.
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گفت آن روز که این گنبد مینا میکـــرد
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید
مــا مــی به بانگ چنگ نه امروز میکشـیم
کوته نظر ببین که سخن مختـصر گرفت
زین قـــصه هــفت گنبد افالک پرصداست
وین برکشــیده گنــبد نیلی حــصار هم
گوی زمیــن ربــــوده چوگـان عدل اوست
یادگاری که در این گنـــبد دوار بـــماند
از صــدای سخــن عشــق نـدیدم خوشتر
غلغل چنــــگ در این گنـبد مینا فکنم
جرعه جــام بر این تــــــخت روان افشانم
حالیا غــلغله در گنـــبد افـــالک انداز
عاقبت مـــنزل ما وادی خاموشــــان است
حالیا غلغله در گنبد افالک انداز
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
در همــه ابیــات مذکــور ،مــراد از گنبــد ،آســمان و روزگار اســت .در اکثــر مســاجد فضــای
زیــر گنبــد اصلیتریــن بخــش عبــادت مســلمین میباشــد .نمازگــزان همگــی در زیــر گنبــد
مینشــینند و دســت بــه دعــا بــر میدارنــد .هنرمنــد معمــار گنبــد را بــه شــکلی زیبــا ،رفیــع،
مــد ّور و نیلگــون میســاخت کــه گویــی قصــد داشــت آســمان را بــرای نمازگــزار بازســازی
کنــد و حــال و هــوای قدســی و طبیعــی بیشــتری بــه مســجد ببخشــد .او بــا ایــن کار بــه
مــکان ســاختهی دســت و فکــر خویــش روح و قداســت میبخشــد تــا نمازگــزار بــه آســانی
بــا معبــود خــود ارتبــاط برقــرار کنــد .10هــدف از ایجــاد حــس مــکان نیــز همیــن میباشــد .در
تعریــف حــس مــکان از دیــدگاه انسانشناســی آمــده اســت کــه :حــس مــکان مجموعـهای از
دلبســتگیهای ( احساســی و عاطفــی) نمادیــن اســت کــه در یــک گــروه و یــا جامع ـهای بــا
فرهنــگ و اعتقــادات مشــترک شــکل میگیــرد )1992 ,Low(.از طرفــی دیگــر «معمــاري
قدســی اســام ،بــه واســطه فرمــان الهــی که طبیعــت را عبــادتگاه مســلمانان قــرار داده اســت،
بــه گســترش طبیعــت مخلــوق پــروردگار در چهارچــوب محیــط مصنــوع دســت انســان تبدیــل
میشــود»(نصر« .)51-55 :1389 ،گنبــد هــر چنــد یــک فضــای داخلــی وســیع و بــدون مانــع
را کــه الزمــه مراســم دینــی و مقاصــد عملــی دیگــری اســت فراهــم میســازد ،کامـ ً
ا آگاهانــه
مجســم مینمایــد .بــه طرحهــای گل و بوتــه و هندســی هــر
طــاق آســمان را نیــز در نظــر ّ
ّ
دو بــه عنــوان اجزائــی از یــک کل بینهایــت تمدیدپذیــر کــه در عالــم تصــ ّور بــا فضــای

رواق

چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست
سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
در راه جــام و ساقی مه رو نــــهادهایم
طـــاق و رواق مـدرسه و قال و قیل علم
اگــر بــه واژگان مختــص بــه عناصــر معمــاری ایــن دو بیــت توجــه کنیــم کلمــات طــاق،
رواق و مدرســه را در کنــار یکدیگــر و در پیونــد معنایــی و ســاختاری بــا هــم میبینیــم .احتمــا ًال
طــاق و رواق از جملــه عناصــر پرکاربــرد در مســاجد آن عصــر بودهانــد کــه شــاعر ایــن الفــاظ
را در کنــار هــم و بــا ترکیبــی منظــم بــه کار بســته اســت .بــا ایــن اوصــاف دو نظریــه مطــرح
میشــود .نخســت آنکــه در عصــر حافــظ مســاجد نیــز از جملــه محلهایــی بــوده کــه جــدا از
اجــرای مراســم دینــی و آیینــی در آن ،بــرای تعلیــم و تربیــت طـ ّ
ـاب نیــز اســتفاده میشــده و
مجســم اســت ،معمــاری مســاجد و مــدارس از لحــاظ ظاهری
یــا آنطــور کــه از توصیــف شــاعر ّ
بســیار مشــابه یکدیگــر بودهانــد .در تأییــد ایــن دو نظریــه پژوهشــگران و صاحــب نظرانــی بــه
نامــی ایــن چنیــن میگوینــد کــه ریشــه مــدارس را در مســاجد بایــد جســتجو نمــود .زیــرا در
اولیــه اســامی مــدارس منفــک و مســتقلی وجــود نداشــته اســت ،بلکــه حلقههــای
آغــاز قــرون ّ
ً
آموزشــی در مســاجد برگــزار میشــده اســت و از دوران ســلجوقیان و خصوص ـا ایلخانیــان بــه
بعــد اســت مــدارس بــه صــورت جداگانــه پدیــد میآینــد .از اینــرو دور از ذهــن نیســت شــکل
ظاهــری مــدارس بســیار مشــابه مســاجد باشــد(کیانی )9 :1384 ،و (ســلطانزاده.)124 :1386 ،
همچنیــن عـ ّدهای نیــز معتقدنــد کــه پــان چهــار ایوانــی مســاجد بــر گرفتــه از پــان چهــار
ایوانــی مــدارس در عهــد ســلجوقیان اســت(اتینگهاوزن و گرابــر 380 :1383 ،و .)379
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بیکــران اشــتراک هســتی داشــت ،پرداختــه میشــد»(پوپ156 :1365 ،و )155از طرفــی دیگــر
دایــره کاملتریــن شــکل هندســی اســت و از هــر جهــت نســبت بــه مرکــز قرینــه اســت .دایــره
رمــز بیکرانگــی ،روح الینتاهــی عالــم ،وحــدت تقســیم ناپذیــر مبــدأ اعلــی ،گــردش آســمان و
تجســم امــر وحــدت و
تصویــری از ابد ّیــت اســت« .دایــره ،م ّهمتریــن صــورت رمــزی بــرای ّ
ّ
یکپارچگــی در نظــام عالــم هســتی اســت .وحــدت نظــام هســتی ،رمــز تجلــی ذات الهــی در
پیکــر عالــم اســت .وحــدت در کثــرت؛ یعنــی گــذار از وحــدت بســیط و نامتکثــر و صــورت
هندســی دایــره همــراه بــا اشــکال هندســی منتظــم محــاط در آن و یــا چنــد وجهیهــای
منتظــم محــاط در یــک کــره ،کاملتریــن صــورت را بــرای بیــان ایــن مفاهیــم فراهــم مـیآورد.
مرتبــه ((کثــرت)) اشــاره بــه مقــام و مرتبــه ((واحد ّیــت)) و ظهــور اســماء متکثــره خداونــد دارد»
(آیــت اللهــی.)14 :1389 ،
معمــار مســلمان بــرای ایجــاد حــس مــکان از تمــام تجربــه و فنــون بهــره میجســته و
ـید حســین نصــر در ایــن مــورد میگویــد« :گنبــد در
دســت بــه خلــق آثــار بدیــع میزنــد .سـ ّ
عیــن حــال کــه ســقفی اســت کــه فضــای درون را از گرمــا حفــظ میکنــد ،در ضمــن نمــاد
گنبــد آســمان و مرکــز آن و نمــاد «محــور جهــان» هــم هســت کــه تمــام مراتــب وجــود را در
عالــم هســتی بــا پــروردگار یکتــا مربــوط میســازد»(نصر .)55 :1375 ،همچنیــن افالطــون
دایــره را کاملتریــن و زیباتریــن اشــکال میدانــد .فریتهــوف شــوان حکیــم و عــارف معاصــر در
بیــان رمــز دایــره مینویســد« :دایــره نقطـهای اســت گســترش یافتــه .نقطــه ،رمــز امــر مطلــق
یــا جوهــر اعلــی؛ شــعاعهای دایــره ،رمــز تشعشــع ،محیــط دایــره ،رمــز انعــکاس و تســطیح کل
دایــره ،رمــز خــود وجــود تــا ســطح خاصــی از وجــود اســت»(نصر .)119 :1380 ،حافــظ نیــز بــه
ـرار از لفــظ گنبــد بــرای تشــبیه آســمان اســتفاده کــرده کــه ایــن نشــان از رابطــه قــوی میــان
کـ ّ
معنــای گنبــد و آســمان در آن عصــر دارد.

رنگ (سبز – فیروزه)

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منــــظر چـــشم مرا ابروی جانان طاق بود

در ایــن بیــت حافــظ آســمان را بــه ســقف ســبز تشــبیه کــرده اســت .صفــت رنــگ ســبز یــا
فیــروزهای بــرای آســمان در ابیــات زیــر نیــز واضــح اســت :
چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست
ز جام گل دگر بلبل چـــنان مــست می لعل است
بــجز آن نرگــس مستانه که چشمش مرســــتاد
مـــه جــــلوه مینـــماید بر سبـز خنگ گردون
مـــزرع سبـــــز فلــــک دیـــدم و داس مه نو
روی خــــاکی و نم چشــــم مرا خــــــوار مدار
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مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی
که زد بر چــرخ فیروزه صـــفیر تخت فیروزی
زیر این طارم فیروزه کس خــــوش ننــشست
تا او به سر در آیــــد بر رخــــش پا بــگردان
یادم از کشتـــهی خویــش آمد و هنــگام درو
چرخ فیــــروزه طربــــخانه از این کهگل کرد

در معمــاری مســاجد کهــن ،اکثــر مــوارد از رنــگ ســبز یــا فیــروزهای بــرای قســمت داخلــی
گنبــد اســتفاده میکردهانــد .بــه نظــر میرســد هنرمنــدان آن دوره تعمــداً گنبدهــای زیبــا و
رفیــع مســاجد را کــه بــه نظــر عـ ّدهای نمــادی از آســمان اســت را بــه رنــگ طبیعــی آســمان در
میآوردهانــد تــا محــل عبــادت و اتصــال بــه عالــم معنــا بســیار طبیعیتــر و حقیقیتــر شــود.
از ایــن کاش ـیها بــا نقــوش گیاهــی در حیــاط مســاجد کهــن نیــز بــه وفــور دیــده میشــود.
ش پیچکهــا بــه همــراه آرامــش و جاودانگــی رنــگ آبــی و ســبز ،گویــی بهشــتی را تداعــی
نقـ 
9
میکنــد کــه پــروردگار بــه مومنــاش وعــده داده اســت  .و هنرمنــد مســلمان بــا فکــری خالقانه
دســت بــه هــر کاری میزنــد تــا بــه نوعــی حــس تعلــق بــه مــکان در نمازگــزار ایجــاد شــود.11
اتصــال بــه ابد ّیــت و جاودانگــی اســت ،وجــه اهلل تجلّیــات گوناگونــی دارد و یکــی
هنــر ّ
از ایــن تجلّیــات هنــر اســت« .هنرمنــد مســلمان بــه واســطه اســام ،یعنــی تســلیم در برابــر
واقعیــت اســت کــه خــود آفریــدگار و یــا منشــأ زیبایــی
شــریعت الهــی همــواره متذ ّکــر ایــن ّ
نیســت ،بلکــه اثــر هنــری ،بــه میزانــی کــه تابــع و مطیــع نظــم جهانــی باشــد از زیبایــی بهــره
جســته و زیبایــی کلّــی را جلوهگــر مــی ســازد» (بورکهــارت .)1370 :28 ،آنهــا بــا بکارگیــری
ســایر فنــون ســعی در ایجــاد کانــون توجــه نمازگــزاران بــه ســمت معبــود دارنــد .کالیــن رنفــرو
در خصــوص کانــون توجــه ایــن چنیــن میگویــد « :عمــل عبــادت نیازمنــد آگاهــی عظیــم و
هیجــان مذهبــی در فــردی اســت کــه مراســم را اجــرا میکنــد .ضمــن آن کــه ایجادگــر چنیــن
توجهــات بــه
چیــزی هــم هســت .در عبــادت جمعــی بــرای مطمئــن بــودن از ایــن کــه تمــام ّ
ســوی اعمــال مذهبــی معطــوف اســت ،وجــود بعضــی از وســایل تمرکــز دهنــده ضروری اســت،
کــه شــامل اســتفاده از مــکان و معماری(مثــل معبــد) ،نــور اصــوات و بوهــای مقدس میشــود».
(رنفــرو.)34 :1383 ،

قصر و کاخ

شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین
چشـــم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
بزمــگاهی دل نشان چون قصر فردوس برین
قصر فردوس که رضوانــــش به دربانی رفت
قصــر فــــردوس به پاداش عمل میبخشند
باغ بهشت و سایــــه طوبـــی و قصر و حور

اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم
شیوه جنات تجری تحتها االنهار داشـــت
گلشنـــی پیرامنش چون روضه دارالسالم
منـــــظری از چمن نزهت درویشان است
ما که رنـــدیم و گدا دیر مــغان ما را بس
با خـــــــاک کوی دوست برابر نمیکنم

معنــای لغــوی هــر دو واژه قصــر و کاخ در فرهنــگ لغــت فارســی بــه معنــای کوشــک و
ســاختمان بــزرگ و عالــی کــه دارای چندیــن اتــاق باشــد ،آمــده اســت (عمیــد 807 :1359 ،و

 .)795بــا تأملــی در دیــوان حافــظ ایــن احتمــال را میتــوان در نظــر گرفــت کــه در آن عصــر
معنــای ایــن دو کلمــه تــا حـ ّدی بــا یکدیگــر متفــاوت بــوده اســت .حافــظ در دیــوان خود یــازده
مرتبــه لفــظ (قصــر) را بــکار بســته اســت کــه معنــای آن در شــش نوبــت ،قصــر بهشــتی اســت.
همچنیــن شــاعر پنــج مرتبــه لفــظ کاخ را در دیــوان خــود اســتفاده کــرده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در مــورد لفــظ کاخ درهــر پنــج مــورد بــه معنــای حقیقــی و غیــر بهشــتی آن خطــاب
داده شــده اســت.
با خــــاک آستـــانه این در به سر بریم
حافظ چو ره به کنـــگره کـــاخ وصل نیست
ســرها بر آستـــانه او خـــاک در شـود
این سرکشی که کنــــگره کاخ وصـل راست
راهروان وهم را راه هــزار سـاله باد
ذروهی کاخ رتبتت راست ز فرط ارتفاع
شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع
بامدادان که ز خــلوتگه کــــاخ ابداع
و از ســاقیان ســروقد گــلعذار هم
خـالی مـباد کــــاخ جاللش ز سروران
بــا ایــن اوصــاف شــاید در قــرن هشــتم هجــری بناهــای بــا شــکوه متعلــق بــه شــاهان و
فرمانروایــان بــه اســم کاخ مصطلــح بــوده و کمتــر از لفــظ قصــر اســتفاده میشــده اســت .و
کلمــه قصــر بیشــتر بــرای توصیــف و تشــریح بناهــای بــا شــکوه بهشــتی بــکار میرفتــه اســت.

حوض
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که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه
از جــام شــاه جرعــه کــش حوض کوثرم
راهـم مــزن به وصف زالل خضر که من
به هــوای سر کــوی تو بــرفـت از یـــادم
سایه طوبی و دلجویی حور و لب حـوض
در دیــوان حافــظ ســه مرتبــه لفــظ حــوض بــه کار رفتــه کــه در هــر ســه مــورد معنــای آن
حــوض کوثــر یــا حوض بهشــتی اســت .اگــر نگاهــی اجمالی بــه مســاجد بــه جامانده از گذشــته
داشــته باشــیم ،در اکثــر مــوارد میتــوان حــوض آبــی را در وســط حیــاط مشــاهده نمــود کــه
اغلــب نمازگــزاران از آب حــوض بــرای پاکیــزه کــردن خــود و وضــو گرفتــن اســتفاده میکردنــد.
آب حــوض ،آب تقریب ـ ًا راکــدی اســت .در اســام آب راکــد ناپــاک معرفــی شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه اغلــب نمازگــزان بــا علــم بــه ایــن موضــوع همچنــان از آب حــوض بــرای
وضــو گرفتــن اســتفاده میکننــد .چــه ّ
تفکــری باعــث میشــود کــه مســلمانان بــه ایــن کار
اصــرار بورزنــد؟ همانطــور کــه حافــظ در اشــعار خــود مــدام از حــوض بهشــتی بحــث بــه میــان
مـیآورد ایــن گمــان مـیرود کــه در آن عصــر مســلمانان بــرای حــوض داخــل مســجد نوعــی
قداســت قائــل بودنــد و بــه نوعــی مســجد را نمــادی از بهشــت و حــوض آن را نمــادی از حوض
کوثــر میدانســتند .12معمــاران از روی آگاهــی بــا پرداختــن بــه مســائل دینــی و قدســی ســعی
در جاودانــه کــردن اثــر خــود داشــتند« .معمــاري ،هنــري اســت بــراي نظــم بخشــیدن بــه فضــا
و معمــاري قدســی هــم بــه مــدد تکنیکهــاي مختلــف معمــاري ،هــدف اصلــی خــود را در قرار
دادن انســان در محضــر پــروردگار از طریــق تقــدس بخشــیدن بــه فضایــی کــه میســازد و
بــدان نظــم میدهــد و مز ّیــن میســازد ،تحقّــق میبخشــد»(نصر.)55-58 :1389 :
ایــن امــر باعــث میشــود محیــط مســجد روحانیتــر شــود« .معمــاری میتوانــد مق ـ ّدس
باشــد بــه ایــن معنــی کــه انســان را از کثــرت متوجــه وحــدت بکنــد .او را از غفلت نســیان کننده
بــه بــارگاه قــرب الهــی برســاند یــا بــر عکــس آن عمــل کنــد»( .اعوانــی )319 :1375پژوهــش
هــاي انجــام شــده نشــان مــي دهــد كــه محيــط عــاوه بــر عناصــر كالبــدي شــامل پيامهــا،
معانــي و رمزهايــي اســت كــه مــردم بــر اســاس نقشهــا ،توقعــات ،انگيزههــا و ديگــر عوامــل
آن را رمزگشــايي و درك ميكننــد(.)1990 ,Rapaport

کنگره

با خـــاک آسـتانه این در به سر بریم
حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست
ندانمت که در این دامگه چه افتادست
تو را ز کــنگره عــرش میزنـند صفیر
سرها بر آســتانه او خــــاک در شود
این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست
علم عشق تو بر بــام سـماوات بریم
کـوس نـاموس تو بر کنگره عرش زنیم
حافــظ در چهــار نوبــت از لفــظ کنگــره در دیــوان خــود اســتفاده کــرده اســت کــه در همــه
مــوارد کنگــره در باالتریــن نقطــه از کاخ و یــا جزئــی از آســمان متصــور شــده اســت .بــا ایــن
اوصــاف میتــوان ایــن ایــده را در نظــر داشــت کــه در عصــر شــاعر احتمــا ًال از کنگــره تنهــا
در فوقانیتریــن قســمت بناهــا و یــا کاخهــا اســتفاده میشــده اســت کــه حافــظ در مضمامیــن
خــود مــدام بــه آن اشــاره دارد.

محراب
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که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت
پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن
آن جا بـمـال چـهره و حاجت بخواه از او
ابـروی دوسـت گوشــه مــحراب دولت است
ای نصیحـتگو خدا را آن خم ابــرو بـبین
حافظ ار در گوشــه محــراب مینـالد رواست
طاعت غیر تو در مــذهب ما نتــوان کرد
بجز ابروی تو مـــحراب دل حافــظ نیــست
جای در گوشـــه مـحراب کنند اهل کالم
حافظ ار میــل به ابـــروی تو دارد شــــاید
جز گوشه ابروی تو محــــراب دعا نیست
در صومـعه زاهـد و در خــلـــوت صـــوفی
محراب و کمانـچه ز دو ابـــروی تو سـازم
در مســجد و میــخــانه خیــالت اگـر آیـد
بر میشتــکند گوشـــه محـــراب امامـت
در خرقه زن آتــش که خــم ابروی ســاقی
سجده شکر کنـم وزپـــی شــکـــرانه روم
گر ببینم خم ابــروی چو محــــرابش بــاز
کــــسی کـند که به خون جگر طهارت کرد
نــماز در خـــم آن ابـــروان مــحـــرابی
حالتی رفـــت که مـــحراب به فریـــاد آمد
در نـــمازم خـــــم ابروی تـــو با یاد آمد
جامی به یاد گــــوشـــه مـــحراب میزدم
ابــروی یـــار در نظــــر و خرقــه سوخته
مــحراب ابـــروی تــو حضــور نـــماز مــن
میترسم از خــــرابی ایـــمان که میبرد
دســــت دعا بـــرآرم و در گـــردن آرمـــت
محراب ابـــرویت بـنمـــا تا ســـحرگهی

از شــانزده بیتــی کــه در آن از کلمــه محــراب اســتفاده شــده اســت ،چهــارده مرتبــه محــراب
بــه ابــروی یــار تشــبیه شــده اســت .واژه محــراب همچــون بســیاری دیگــر از واژههــا در معانــی
اســتعارهای و کنایـهای در اشــعار عرفانــی بــه طــور گســترده بــکار رفتــه اســت کــه بیشــترین
مــورد اســتفاده آنرا در اشــعار عرفانــی حافــظ مشــاهده میکنیــم .13ایــن واژه در اصطــاح
متوجــه بــدان باشــد اشــاره دارد.
ســالکان بــه هــر مطلــوب و مقصــودی کــه دل مــردم ّ
در اینجــا نیــز ماننــد لفــظ طاق شــاهدیم که شــاعر ابروی یــار را کــه زیباتریــن و جذابترین
قســمت از چهــره معشــوق ( چــه عشــق زمینــی و چــه عشــق آســمانی) بــه شــمار مـیرود را به
محــراب تشــبیه کــرده اســت .حافــظ در شــش مرتبــه نیــز ابــروی یــار را بــه طــاق تشــبیه کرده
بــود .بــا اندکــی تأمــل رابطــه بیــن ابــرو ،طــاق و محــراب از دیــد حافــظ جلــب توجــه میکنــد.
هنــری کــه در ســاخت کالبــد و تزئیــن محــراب بــکار میرفتــه اســت جــدای از زیبایــی ظاهری
دارای ارزش هنــری و دینــی نیــز بــوده اســت کــه شــاعر در بیــان آن نهایــت زیبایــی و جــال
را بــکار بســته اســت .هنــر بــکار رفتــه در عناصــر معمــاری مســاجد بیشــتر هنــر دینــی اســت.
«اساس ـ ًا هنرهــای دینــی در یــک امــر مشــترکند و آن جنب ـهی ســمبلیک آنهاســت ،زیــرا در
همـهی آنهــا جهــان ســایهای از حقیقتــی متعالــی اســت .بــه همین جهــت ،هر ســمبلی ،حقیقی

مــاوراء ایــن جهــان پیــدا میکنــد .ســمبل در مقــام دیــداری اســت کــه از مرتب ـهی خویــش
نــزول کــرده تــا بیــان معانــی متعالــی کنــد .ایــن معانــی جــز بــا ایــن ســمبلها و تشــبيهات
بــه ميــان نميآيند»(مددپــور .)138 :1374 ،عنصــر مشــترکی کــه در بیــن ایــن ســه وجــود دارد
شــکل ظاهــری کمانــی و یــا قوســی آنهاســت کــه ســبب شــده شــاعر از ذوق هنری خــود بهره
بــرده و آنهــا را بــه هــم تشــبیه کنــد .فــارغ از ایــن موضــوع بــه نظــر میرســد محــراب نیــز
بســان طــاق در عصــر حافــظ از زیبایــی و جایــگاه واالیــی برخــوردار بــوده کــه شــاعر آن را بــه
زیباتریــن جلــوه معشــوق خــود تشــبیه میکنــد .ضمــن آنکــه ایــن احتمــال مـیرود در عصــر
شــاعر اکثــر محرابهــا بــه فــرم قوســی و یــا طاقــی شــکل بودهانــد .الب ّتــه ایــن نظریــه در
صورتــی پررنگتــر میشــود کــه مــا اشــعار حافــظ را بیشــتر از بعــد زمینــی تفســیر کنیــم تــا
بعــد عرفانــی آن.
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شــعر فارســی مملــو از صطالحــات متعلــق بــه معمــاری میباشــد کــه در معنــای حقیقــی و
گاه ـ ًا مجــازی بــه کار گرفتهشــدهاند .شــاعران بــه ایــن عناصــر همچــون دیگــر پدیدههــای
اطــراف خــود بــا دیــدی واقعبینانــه و در عیــن حــال شــاعرانه مینگریســتهاند .شــعر تجلّــی
افــکار و باورهــای درونــی شــاعر اســت؛ و شــاعر نیــز تــا ح ـ ّدی زبــان مــردم عصــر خویــش
اســت .از اینــرو شــعر میتوانــد در پاســخگویی بــه برخــی از ســواالت در خصــوص چگونگــی
دیــد انســانهای گذشــته بــه معمــاری پیرامــون خــود پژوهشــگران را یــاری رســاند .البتــه ایــن
نکتــه را بایــد یــادآور شــد کــه مــا هیــچ وقــت نمیتوانیــم ادعــا کنیــم معانــی تمامــی نمادهــا
فعالیتهــای گذشــتگان را میتوانیــم شناســایی کنیــم .باستانشناســی ادراکــی در ایــن بیــن
و ّ
میتوانــد راهکار مناســب و قابــل اطمینانــی بــرای شناســایی مفاهیــم و ّ
تفکــرات مردمان باســتان
ذهنیات
را در اختیــار پژوهشــگران قــرار دهــد .در باستانشناســی ادراکــی مبنــا بــر درک حــاالتّ ،
روحیــات گذشــتگان اســت .حافــظ از جملــه شــاعرانی اســت کــه همــگان او را بــا مضامیــن
و ّ
عرفانــی اشــعارش میشناســند؛ شــعر او سرشــار از ایــن اصطالحــات و مفاهیــم اســت .بــا
مــروری بــر دیــوان اشــعار حافــظ در خواهیــم یافــت کــه اصطالحــات بــکار رفتــه در خصــوص
عناصــر معمــاری توســط شــاعر هــم در معنــای حقیقــی و هــم مجــازی بــکار گرفتــه شــده
اســت .ایــن بــدان معنــا اســت کــه جامعـهی همعصــر شــاعر بــه عناصــر معمــاری تنهــا از دیــد
جنبــه کاربــردی آن نمیگریســتهاند و ایــن عناصــر دارای مفاهیــم عمیــق معنــوی و روحانــی
نیــز بــوده اســت .توضییــح اینکــه چــرا حافــظ در اشــعار خــود بــرای تشــبیهات و دیدگاههایــش
از عناصــر معمــاری بســیار ســخن بــه میــان آورده اســت نشــان از جایــگاه واالی معمــاری در
آن عصــر و نمادیــن بــودن بعضــی از ایــن عناصــر در بیــن مــردم دارد .حافــظ نیــز بــرای انتقــال
نمادهــا و پیامهــای ایــن عناصــر از تشــبیه آنهــا بــه پدیدههــای طبیعــی و ملمــوس اســتفاده
کــرده اســت .بیشــتر ایــن عناصــر معمــاری کــه شــاعر از آنهــا بــا معانــی عرفانــی نیــز یــاد
موقعیــت ویــژه روحانــی و معنــوی
میکنــد در مســاجد دیــده میشــوند کــه ایــن خــود حاکــی از
ّ
مســاجد در بیــن مــردم و بــه طبــع آن توجــه ویــژه آنهــا بــه نحــوه ســاخت و تزییــن آن دارد.
حافــظ ابعــاد معنــوی عناصــر معمــاری اســامی را در اشــعار خــود بــا آرایههــای ادبــی درآمیخته
و بــه زیباتریــن نحــو ممکــن آن را بــه شــعر تبدیــل کــرده اســت .در مجموع با بررســی بــر روی
تمامــی اصطالحــات وابســته بــه معمــاری کــه در دیــوان حافــظ بــه کار رفتــه بــه نظــر میرســد
اشــعار عرفانــی شــاعر بیشــتر دربردارنــده مفاهیــم معنــوی عناصــر معمــاری هســتند.

پینوشتها

Processual Archaeology .1
Post Processual Archaeology .2
Cognitive Archaeology .3
Sense of place .4
Semiotics .5
 .6تمامــی ابیــات حافــظ شــیرازی کــه در ایــن تحقیــق از آنهــا اســتفاده شــده ،مســتخرج از
دیــوان حافــظ شــیرازی بــه تصحیــح و اهتمــام محمــد قزوینــی و قاســم غنــی میباشــد.
 .7چشم جادوی تو بی واسطه کحل کحیل
ز چشم ترک دوست چه تیری که خوردهام
خـطــش فــــــتوی ده عـشاق بــــوده
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طاق ابروی تو بی شائبه وسمه و سیم (سعدی شیرازی)
وز طاق ابروش چه کــمانی خریــدهام (مولوی)
به زیــبائی چو ابـــــرو طاق بـــوده (عطار نیشابوری)

 .8ســاختارهاي مقرنــس بازتابــی از نمونههــاي مثالــی آســمانی ،نــزول مــأواي آســمانی بــه
ســوي زمیــن و تبلــور جوهــر آســمانی یــا اثیــر در قالبهــاي زمینــی اســت(نصر )62 :1389
ـخصیت
 .9روح مــکان ،ترکیــب ویژگیهایــی اســت کــه بــه یــک موقعیــت مکانــی ،شـ ّ
مخصوصــی میدهــد(.)2001 ,Cross
 .10رابطــهي تعــادل و برابــري میــان مفهــوم بــاغ و بهشــت ،نقــش کاشــی را در ایــن
مــورد کام ـ ً
اهمیــت اساســی و تعییــن کننــدهی رنگهــا را از
ا روشــن میکنــد و همزمــانّ ،
منظــر تشــابه بــه شــاخ و بــرگ درختــان و بوتههــاي بــاال رونــده بــه انســان میفهمانــد...
حیــاط مســجد را میتــوان بــا توجــه بــه تزئینــات کاشـیهاي زیبــاي آن بــه باغــی حقیقــی و
همیشــگی تجربــه کــرد .تج ّمــل و شــکوه نگارههــاي گل و بتـهاي و گوناگونــی انــواع گیاهانــی
کــه دیوارههــاي حیــاط را میپوشــاند میتوانــد نشــانهی فراوانــی نعمتهــا در ایــن بــاغ ابــدي
بــاغ بهشــت باشــد( اســتیرلین .)161-164 :1377
 .11تعلــق بــه مــکان کــه بــر پایــه حــس مــکان بــه وجــود میآیــد فراتــر از آگاهــی از
اســتقرار در یــک مــکان اســت .ایــن حــس بــه پیونــد فــرد بــا مــکان منجــر میشــود کــه
انســان خــود را جزئــی از مــکان میدانــد و بــر اســاس تجربههــای خــود از نشــانهها ،معانــی،
ـخصیت نقشــی بــرای مــکان در ذهــن خــود متصـ ّور میســازد و مــکان بــرای
عملکردهــا و شـ ّ
او مهــم و قابــل احتــرام میشــود(فالحت.)37 :1384 ،
تجســم نمادیــن و ســمبلیک بهشــت دانســت کــه در قــرآن کریــم
 .12مســجد را میتــوان ّ
بــه آن اشــاره شــده اســت (اســتیرلن  .)161 :1377از طرفــی دیگــر مســجد معمــو ًال در بردارنــده
حیاطــی داراي حــوض اســت کــه مؤمــن در آنجــا میتوانــد پیــش از عبــادت بــه طهــارت
بپــردازد .ایــن حیــاط بــا حوضــی در میانــه نــه تنهــا باغــی محصــور اســت کــه آب به واســطهی
چهــار جــوي بــه مرکــز آن جریــان دارد  ،بلکــه هماننــد بهشــت ســاخته شــده اســت ،قــرآن در
وصــف باغهــاي بهشــتی ذکــر میکنــد کــه در آنجــا در هــر باغــی یــک یــا دو چشــمهی آب
جریــان دارد و در آن حوریــان بهشــتی ســاکناند  .طبیعــت ج ّنــت ایــن اســت کــه پنهــان یــا راز
آلــود باشــد(بورکهارت .)179-180 :1386
 .13بــرای دریافــت مظهریــت محــراب در آداب نیایــش اســامی بایــد آن را در قــرآن کریــم
یافــت .ایــن واژه بــه تنهایــی بــه مفهــوم ((پناهــگاه)) اســت .قــرآن مجیــد بویــژه ایــن واژه را در
توصیــف نهانگاهــی در معبــد اورشــلیم آورده اســت کــه در آن مریــم عــذرا بــرای انــزوا گرفتــن و
در دعــا در آمــد و فرشــتگان بــه او روزی میرســانیدند(.بورکهارت .)97:1365
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 .1اتینگهــاوزن ،ریچــارد و گرابــر ،الــگ؛ “ ،1383هنــر و معمــاری اســامی ()1
 ،”650-1250ترجمـهی یعقــوب آژنــد ،تهــران ،انتشــارات ســمت.
 .2اســتیرلن ،هانــری؛ “ ،1377اصفهــان تصویر بهشــت“ ،ترجمهی جمشــید ارجمند،
تهران ،انتشــارات فــرزان روز.
 .3اعوانــی ،غالمرضــا؛ “ ،1375مجموعــه مقــاالت حکمــت و هنــر معنــوی“ ،ت ٌالیــف
و ترجمـهی غالمرضــا اعوانــی ،تهران ،نشــر ســروش.
 .4بورکهــارت ،تیتــوس؛ “ ،1365هنــر اســامی ،زبــان و بیــان“ ،ترجمـهی مســعود
رجــب نیــا ،تهــران .نشــر ســروش.
ـید مح ّمــد آوینی،
 .5بورکهــارت ،تیتــوس؛ “ ،1370جاودانگــی و هنــر“ ،ترجمـهی سـ ّ
تهــران ،انتشــارات برگ.
 .6بورکهــارت ،تیتــوس؛ “ ،1386مبانــی هنــر اســامی“ ،ترجمــه و تدویــن امیــر
نصــری ،تهــران ،انتشــارات حقیقــت،
 .7پــوپ ،آرتــور؛ “ ،1365معمــاری ایــران پیــروزی شــکل و رنــگ“ .ترجمـهی کرامت
اهلل افســر  ،تهران ،انتشــارات فرهنگســرا (یســاولی)  ،چــاپ دوم.
 .8پیرنیــا ،مح ّمــد کریــم؛ “ ،1389ســبک شناســی معمــاری ایرانــی“ ،تدویــن
غالمحســین معماریــان ،تهــران ،نشــر ســروش دانــش ،چــاپ هشــتم.
 .9حافــظ شــیرازی ،شــمس الدیــن مح ّمــد؛ “ 1387دیــوان اشــعار“ بــر اســاس
محمــد قزوینــی و قاســم غنــی ،تهــران ،انتشــارات جیحــون ،چــاپ یازدهــم.
 .10دارک.کــن آر؛ “ ،1387مبانــی نظــری باستانشناســی“ ،ترجمـهی کامیــار عبــدی،
تهــران ،مرکــز نشــر دانشــگاهی ،چــاپ دوم.
 .11دوبوكــور ،مونيــك؛ “ ،1373رمزهــاي زنــده جــان“ ،ترجمـ هی جــال ســتاري،
تهــران ،نشــر مركــز.
 .12رنفــرو ،کالیــن؛ “ ،1381گذشــتگان بــه چــه میاندیشــیدند ؟ باستانشناســی
شــناختی ،هنــر و دین(بخــش نخســت)“ ،ترجم ـهی ســپیده مازیــار ،مجلــه باســتان پژوهــی،
شــماره  ،10صــص26-30
 .13رنفــرو ،کالیــن؛ “ ،1383گذشــتگان بــه چــه میاندیشــیدند ؟ باستانشناســی
شــناختی ،هنــر و دین(بخــش دوم و پایانــی)“ .ترجمـهی ســپیده مازیــار ،مجلــه باســتان پژوهــی،
شــماره  ،12صــص 26-42
 .14رنفــرو ،کالیــن و بــان ،پــل؛ “ ،1390مفاهیــم بنیــادی در باستانشناســی“.
ترجم ـهی اکبــر پــور فــرج و ســمیه عدیلــی ،تهــران ،انتشــارات ســمیرا.
 .15ریاحــی ،محمــد امیــن؛ “ ،1374گلگشــت در شــعر و اندیشــه حافظ“،تهــران،
انتشــارات علمــی ،بهــار ،چــاپ دوم.
 .16زرینکــوب ،عبدالحســین؛ “ ،1385از کوچــه رندان(دربــاره زندگــی و اندیشــه
حافــظ)“ ،تهــران ،انتشــارات ســخن .چــاپ هفدهــم.
 .17ســلطانزاده ،حســین؛ “ ،1386مــدارس ،معمــاری ایــران (دوره اســامی)“،
گردآورنــده مح ّمدیوســف کیانــی ،تهــران ،نشــر ســمت ،چــاپ پنجــم.
 .18صفــا ،ذبیــح اهلل؛ “ ،1367تاریــخ ادبیــات ایــران از اوایــل قــرن هفتــم تــا پایــان
قــرن هشــتم هجــری“ ،تلخیــص از محمــد ترابــی ،خالصـهی جلــد ســوم( بخــش اول و دوم)،
انتشــارات فــردوس ،چــاپ دوم.
 .19عمیــد ،حســن؛ “ ،1359فرهنــگ فارســی عمیــد“ ،تهــران ،انتشــارات امیــر کبیر،
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چــاپ چهاردهم.
 .20فالحــت ،محمــد صــادق؛ “ ،1384نقــش طــرح کالبدی حــس مکان مســجد“،
تهــران ،نشــریه هنرهــای زیبا ،شــماره  ،22صــص 35-42
 .21کیانــی ،مح ّمــد یوســف؛ “ ،1384تاریــخ هنــر معمــاری اســامی در دوره
اســامی“ ،تهــران ،انتشــارات ســمت ،چــاپ هفتــم.
“تجليــات حكمــت معنــوي در هنر اســامي“ ،تهران،
 .22مددپــور ،محمــد؛ ،1374
ّ
انتشــارات امیــر کبیر.
 .23نصــر ،ســيد حســين؛ “ ،1375هنــر و معنويــت اســامي“ ،ترجم ـهی رحيــم
قاســميان ،تهــران ،انتشــارات دفتــر مطالعــات دينــي هنــر.
 .24نصــر ،ســید حســین؛ “ ،1380معرفــت و معنویت“ ،ترجمـهی انشــاءاهلل رحمتی،
تهران ،انتشــارات ســهروردی.
 .25ویلبــر ،دونالــد؛ “ ،1346معمــاری اســامی ایــران در دوره ایلخانیــان“ ،ترجمـهی
عبــداهلل فریــار ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب ،چــاپ اول.
 .26هــال ،جيمــز؛ “ ،1380فرهنــگ نــگارهاي نمادهــا در هنــر شــرق و غــرب“،
ترجمــهی رقيــه بهــزادي ،تهــران ،انتشــارات فرهنــگ معاصــر.
 .27هــاوز ،آرنولــد؛ “ ،1363فلســفه تاريــخ هنــر“ ،ترجم ـهی محمدتقــي فرامــرزي،
تهــران .انتشــارات نــگاه ،چــاپ اول.
 .28هوهنهگــر ،آلفــرد؛ “ ،1386نمادهــا و نشــانهها“ ،ترجمــهی علــي صلحجــو،
تهــران ،انتشــارات فرهنــگ و ارشــاد اســامي.
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Abstract
Archaeology has faced with different schools such as Processual and
Post-Processual Archaeology in the last decades. These, have always
attempted to change the traditional school of archaeology, using other sciences to gain new and different achievements; one of these
interdisciplinary sciences is literature. It is clear that the literature
has played a key role in the history, culture and architecture of Iran.
Regardless to using inscriptions and tiles in architecture decorated
by poems of the greatest Iranian poets, since their notions includes
thoughts and beliefs of the societies in which the poet had lived,
it is possible to study the practical and spiritual applications of architectural elements via their poems. Therefore, the current study is
trying to find out the practico-spiritual notions of the elements of the
Islamic architecture of Iran in Hafez’s poetry using the Processual
school and interdisciplinary sciences. Aiming to do so, all of professional words and idioms related to architecture have extracted, and
then have interpretated as includes practico-spiritual architectural
elements concepts.
Keywords:
Islamic Art and Architecture, Poetry of Hafez, Cognitive Archaeology, Sense of Place, Symbolism

