پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال  18شماره  34بهار و تابستان ( 1399صص )29-4۶

سیر کاربرد و جلوههای ادبیِ دو واژۀ معمار و معماری
(در شعر کالسیک فارسی از آغاز تا جامی)
1ـ مهری

پاکزاد

 -2مالک شعاعی

چکیده
معماری رابطۀ استواری با ادبیات و هنرهای زیبا دارد .بیتردید همان طور که شعر به عنوان
بخش عظیمی از ادبیات ایران ،نقش و تأثیر بسزایی در معماری سنتی ایران ایفا کرده است ،متقابالً
هنر معماری نیز در ادب پارسی جایگاه ویژهای دارد؛ در این مقاله به بررسی و کاربرد ادبی واژههای
«معمار و معماری» در شعر پرداخته شده است .این تحقیق به شیوۀ نظری و کمی ،دیوان شعرای
کالسیک فارسی از هزار سال پیش تا جامی را جامعهی آماری خود قرار داده و پاسخ این پرسش
را تبیین میکند؛ که آیا واژههای معمار و معماری در شعر پارسی کاربردی داشته و شیوه کاربرد و
قدمت آن به چه دورهای برمیگردد؟ توجّه شعرا به ساخت ترکیبهای تشبیهی و استعاری ،نمادها
و سایر صورخیال از دو واژه مورد بحث این حقیقت را تبیین میسازد که هنر معماری چون رکنی
استوار در اتحاد و پیوند خود با سایر ارکان ،تمدن و فرهنگ ایرانی را ساخته و پیریزی کردهاست.
یافتن این واژه ها در شعر از قدمت این هنر فنی نیز حکایت دارد و در شناخت و بازشناسی و
بازنشانی معادلهای کهن معمار ـ که واژهای عربی است ـ معادلهای فارسی آن مانند
مهندس( )engineerمعرب اندازهگیرنده و اندازیار ،سازنده و استاد را پیشنهاد کند.
کلید واژه ها :معمار ،معماری ،شعر ،صورخیال ،کاربرد.
-1مقدمه
اگر به تعاریفی که اهل فن از معماری و معمار ارائه دادهاند ،نظری بیفکنیم متوجه این نکته

 -1استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد (نویسنده مسئول)Email:pakzad@iau.mahabad.ac.ir
 -2استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
تاریخ دریافت98/2/12 :

تاریخ پذیرش98/10/28:
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میشویم که بیشتر تعاریف ،این مسأله را تأیید میکند که معماری در نوع خود چه از لحاظ ساختار
چه از لحاظ محتوا و درونمایه با سایر علوم و هنر و ادبِ یک ملت یا قوم ارتباط استواری دارد به
گفتهی پژوهشگر معاصر فالمکی« :معماری یک هنر اجتماعی است؛ معماری ،ایدهها و ارزشهایی
را به وسیلهی سیستمی از عالئم بصری بیان میکند و با فضای اطراف انسان مرتبط است»(فالمکی؛
 .)131 :1381جفری هوارد بیکر معتقد است که :معماری همانند نقاشی ،موسیقی و ادبیات مولودی
است زمینی و به مانند پوستهای برای فعالیتهای بشری ،عاملی پیوسته به موجودیت اوست(بیکر،
 .)18 :1381در دایرۀالمعارف بریتانیکا ،معماری علم و هنرِ ساختمان معرفی شده است .یعنی ترکیبی
از مسایل تکنیکی ،فنی با مسایل هنری و سلیقهای و قریحهای است(علی باقرزاده architect-
 .)http://bulletin.blogfa.comمعماری ،عبارت است از« :بیان عاطفه و احساسی که توسط
ساختارها در فضا شکل میگیرد و شعر عبارت است از نمایش کالمی عاطفه»(ادوارد.)42 :138۶ ،
شعر بیش از هر هنر دیگری ،به موسیقی شباهت دارد ،اما از طرف دیگر میشود گفت شعر به اعتبار
کارکرد مکانی و محیطی و فضایی با معماری هم تناسب دارد و این تناسب را میتوان از حد
هارمونی واژگان معماری در شعر در نسبت با عناصر سازهای ،تا باالترین گونههای هماهنگی در
فضا و تأثیرات فضاسازی بیان نمود .موالنا ،یک شاعر عارف با افکاری پویا و با بینش شهودی،
پیش از آنکه بر یک حالت مکانی و صرف فضایی فیزیکی بپردازد ،به تعلیق احساسات و عواطف
در جاری زمان و موسیقی نزدیک است(آنتونیادیس.)175.17۶ :1385 ،
1ـ 1بیان مساله و سؤاالت تحقیق
واژۀ معماری ریشۀ عربی دارد و در لغت به معنای علم بنّائی و آبادسازی آمده و معمار به معنای
بسیار عمارتکننده و کسی است که در آبادانی جهان میکوشد(لغتنامه ،ذیل واژه) .شعرا در ادب
فارسی ،معنای این هنر و علم یا حرفه و شغل را در جایگاهها و مواضع خاصی به کار بردهاند که به
تناسب دورههای فکری و سبکی ،سیر تحولی در میزان کاربرد و ایفای نقش در شعر را طی کرده
است .با تفحص در دیوان شعرا از قدیمیترین شاعر یعنی رودکی گرفته تا دورۀ جامی متوجه این
نکته میشویم که این دو واژه در شعر شعرای نامداری چون رودکی ،فردوسی ،باباطاهر ،فرخی،
منوچهری ،کسایی ،عنصری ،خیام ،ناصر خسرو ،نظامی ،عطار و بسیاری از شاعران سبک عراقی
مانند عراقی ،سراج قمری ،همام تبریزی ،شیخ محمود شبستری ،عاللدوله سمنانی ،خواجوی کرمانی،
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عبید زاکانی ،سلمان ساوجی و کمال خجندی ،اثری از واژههای معمار و معماری دیده نمیشود و
مطلقاً کاربرد نداشته است .حال پرسشهای زیر پیش میآید که هزار سال شعر شاعران فارسی زبان
تا چه میزانی میتواند به پژوهشگران در باستانشناسی و زبانشناسان در بخش اتیمولوژی و تشخیص
میزان قدمت کاربرد واژهی معمار به معنای سازندهی خانهها و عمارتها ،و معماری به معنی ساخت
و عمارت ،یاری رساند و ما را به نتیجه قطعی در جایگزینی و جانشینسازی اسم و اصطالحی در
اصل ایرانی رهنمون سازد.
ـ نحوۀ نگرشِ ادبا و مردم روزگاران گذشته به معمار و معماری چگونه بوده است؟
ـ بسامد کاربرد معمار و معماری در دیوان شعرا چگونه بوده و شعرا تا چه اندازه به مفاهیمِ
کاربردی و معنوی عناصر معماری عصر خویش اشاراتی داشتهاند؟
قبل از واژههای معمار ،و معماری و معادلهای آن ،برای چنین شغلی ،در قرنها پیش چه واژهو اصطالحاتی به کار برده میشد؟ -آیا تعیین قدمت و بسامد کاربرد معمار و معماری میتواند آغاز
یک تحقیق ژرفتر و گستردهتری در این زمینه باشد؟
 -1-2هدف تحقیق
ی واژگان یا
هدف از این پژوهش آنست که با به کارگیری مبانی نظری نوین باستانشناس ِ
اتیمولوژی و علوم وابسته اشعار را مورد کنکاش قرار داد و با جستجو در محتوای دیوانهای کهن
به عنوان اسناد معتبر ،سیر تحول تاریخی «معمار» را از جنبۀ زبانی بررسی کرد تا جایی که در جوار
آن بسیاری از ابزار و اصطالحات کهن و مهجور و ناشناخته در این هنر کشف و شناسایی شود.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
تحقیق حاضر براساس هدف ،از نوع تحقیقات بنیادی و براساس ماهیت و روش از نوع
تحقیقات تاریخی است .روش گردآوری اطالعات نیز به شیوه اسنادی (کتابخانههای) انجام گرفته
است .برای تأمین این منظور ،نخست معمار و معماری از دیوان شعرا استخراج گردیدند و با استفاده
از تحلیل ادبی و سبکشناسانه این ابیات به گونه ای تفسیر شدند که دربردارنده پاسخی برای
پرسشهای تحقیق باشد .در این بین سعی شده است به شیوه نظری و کمی ،برای نتیجهگیری و
میزان و قدمت کاربرد واژههای مورد بحث ،در کل دیوان شعرا از روش بسامدی و نمودار بهره
گرفته شود .کار دیگر در این تحقیق مشخص نمودن نقش این دو واژه در کاربرد ادبی آنها در شعر
است.
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 -1-4پیشینۀتحقیق
تاکنون محققان ادبی و هنرمندان معمار در راستای فضا و حرکت و اصطالحات رایج در معماری
و تطبیق و مقایسه آن بر شعر و ادب پارسی یا تأثیر شعر شعرایی چون فردوسی ،حافظ ،سعدی،
خیام ،مولوی و ...بر شیوههای معماری در قرون مختلف و حتی معماری آرامگاه رجال ،تحقیقات
و پژوهشهایی ارائه دادهاند(رک .به http://anthropology.ir/node/ ،مقالۀ "رد پای شعر در
معماری" از الهام تقوی ،زهره سنایی ،آزاده موحدنژاد /سایت فرزاد خمیسی "شعر در
معماری" .)www.memar7.blogfa.com/post-55.aspxامّا در محدودههایی که اختصاصاً
به فن شعر و ترکیب و امتزاج هنری ـ ادبی این هنر و فن معماری در شعر پارسی مربوط میشود،
پرداخته نشده است .مقالههای دیگری نیز با موضوعهای کامالً متفاوت با موضوع مقالهی حاضر
موجود است اما هیچ کدام اختصاصاً روی این دو واژه ،به صورت بسامدی و فراگیر کار نکردهاند.
 -2معمار و معماری در شعر شعرای کالسیک به ترتیب قرن
با بررسی دواوین شعرای کالسیک ایران این حقیقت که معماری یک هنر اجتماعی است بیشتر
به اثبات می رسد و از دیگر سو قدمت کاربرد و نمود این واژه در شعر مشخص میگردد و اینکه
این تحقیق دریچهای نو برای پژوهشگران باز میکند تا به پژوهش در زمینه تاریخچۀ اطالق معمار
یا معماری به طراحان و سازندگان بناها در ایران بپردازند و اینکه در دورههای قبل از قرن پنجم
هجری چه اصطالح یا واژۀ دیگری به جای معماری یا معمار به کار برده میشده است و از چه
دورهای این دو واژه به شیوه فراگیر جایگزین واژگان پیشین خود گشته است .بیشک چنین آگاهی-
هایی ،کلیدی مستند به دست پژوهشگران امر میدهد و حتی به هنرمندان در شناختن نام و کاربرد
قدیمی و ابزار و اصطالحات قدیمی معماری کمک میکند که بتوانند برای مثال متن فیلم یا سریال-
های تاریخی را صحیحتر بنویسند؛ ضمن اینکه برای جامعۀ مهندسین نیز میتواند کاربردهای ویژۀ
خود را به لحاظ واژهیابیهای نو و بهکارگیری اصطالحات دقیق ادبی به جای واژگان فرنگی و
خارجی داشته باشد .از سویی نمود این واژهها از جنبه ادبی و تأثیرپذیری شعرای ایران از این هنر
و حرفه و گنجاندن آن در قالب تصویرسازیهای شاعرانه بیانگر میزان توجه ایرانیان ادیب به
معماری و دید هنری و شاعرانه نسبت به معماری است و اینکه معمارانی در ایران میزیستهاند که
خود شاعر و ادیب نیز بودهاند مانند قوامالدین شیرازی ،ابوعمران سالم مغربی و کمالالدین محمد
بنایی .سبکهای شعر فارسی معموالً به سبک خراسانی یا ترکستانی ،عراقی ،هندی یا اصفهانی و
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دورۀ بازگشت تقسیم شده است .این نامها ـ بجز دوره بازگشت ـ از مناطق رواج شعر گرفته شده
است ،دورههای بینابین را نیز در برندارد(غالمرضایی .)30 :1377 ،در جستجوی این دو واژه سعی
شده است در دیوان شعرا به ترتیب قرن و سبک کار پژوهش صورت گیرد:
-2-1مسعود سعد سلمان515( :ـ 440هـ.ق) دورهی غزنویان(سبک خراسانی)
تشبیه ممدوح به معمار در ساختن و آبادانی بنای دنیا:ای نبوده بنای گیتی را

به کف و رای ،چون تو معماری
(مسعود سعد)500 :1339 ،

در ستایش پادشاه و دعوی ترتیب کتابخانه سلطنتی ،انتظار دارد رونق و مدیریت کتابخانه رابه او بسپارد چون به ادعای خودش هیچ کس مثل شاعر ،معمار(آباد کننده) نیست و باعث نظم و
ترتیب و رونق کتابخانه نمیگردد .تشبیه شاعر به معمار:
به جان آن را عمارت پیش گیرد

که چون بنده نباشد هیچ معمار

دهد هر علم را نظمی که هر کس

بود از علم نوعی را خریدار
(همان)224 :

تشبیه«سلطان عالءالدوله مسعود» به معمارِ خانه عدل و داد:عدل بنیادیست عالی مُلک را

تو به حق معمار آن بنیاد باش
(همان)297 :

تشبیه بهروز(ممدوح) شاعر به معمار:به دهر با چو تو داور کجا بود مظلوم

به مُلک با چو تو معمار کی شود ویران
(همان)398 :

-2-2سنایی( :فوت  535هـ .ق) اواخر دورهی غزنویان(سبک خراسانی)
سنایی مبدأ تحول عظیمی در شعر گشته لذا نقش و اهمیت معماری در شعر او ولو اندک ،مهم
است- .اضافۀ تشبیهیِ معمار دین ،تشبیه راهنما و مرشد به معمار ساختمان دین و ترکیب اضافی
معمار جاه ،تشبیه شکوه و جاه به معمار در شواهد زیر قابل تأمل است:
ایا معمار دین اول دل و دین را عمارت کن پس آنگه خیز و رندان را سحرگاهی زیارت کن
(سنایی)978 :13۶2 ،
-در قطعهای ،اضافۀ تشبیهی (معمار جاه) را آورده است:
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اگر معمار جاه او نباشد

بنای مملکت ویران نماید
(همان)1071 :

-2-3انوری( :وفات )585دورۀ سلطان سنجر سلجوقی(سبک خراسانی)
«معماری کاینات :ساختار هستی» در مراعات نظیر و همنشینی با شکسته طارم(ایوان):در عدل تو آوخ ار نبودی
زیر لگد نحوس هستی

معماری کاینات

مدغم

هر هفت فلک شکسته طارم
(انوری)340 :137۶ ،

در شاهد زیر ،صنعت تشخیص و تشبیه مضمر یعنی تشبیهِ تدبیر به ملک ،وجود دارد چرا کهگویی شاعر خیال تشبیه ندارد اما در واقع تشبیه صورت گرفته است:
ملک معمورست تا معمار او تدبیر تست تا جهان باقیست این معمار و آن معمور باد
(همان)100 :

تشبیه فتح به معمار:قلمش تا مهندس ملکست

فتح معمار و تیغ مزدورست
(همان)۶9 :

«معمار حزم» اضافه تشبیهی است .دوراندیشی در واقع نوعی بنای ذهنی محسوب شده:معمور کرده از پی امن جهانیان

معمار حزم تو در و دیوار روزگار

در دهر جز خرابی مستی نیافتند

زان دم که هست حزم تو معمار روزگار
(همان)172 :

در مناجات باری تعالی به ابزار دو شغل معماری و نجاری اشاره دارد .مراعات نظیر بین خشتو رشته(ریسمان از ابزار معمار) و معمار از آرایه های بارز بیت است:
نه خشت و رشتهی معمار را درو بازار

نه چوب و تیشهی نجّار را درو رونق
(همان)272 :

 -2-4خاقانی520( :ـ 595هـ .ق) شاعر دربار شروانشاهان (سبک آذربایجانی)
معمار باغ ملک :تشبیه ملک و حکومت به باغ /معمار باغ :استعاره از فرمانروا یا «ممدوح شاعر»جاوید عمر باش که مُلک از تو یافت ساز

معمــار بــاغ ملــک مُعمَّر نکوتر اســــت
(خاقانی)78 :1373 ،
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در مدح ممدوحان خویش در دو شهر «خوی و ری» یکی را به مهندس حسابگر و ماهریتشبیه کرده و دیگری را برای اجرای قوانین و ارکان پنجگانه شرع به معمار تشبیه نموده است:
کلک آن رکن چون مهندس عقل

پــنــج دکــان شــــرع را مــعــمــار

این ز خوی حاکمی مَلِکعصمت

و آن ز ری عــا ل می فلــک مقــدار
(همان)202 :

تشبیه آثار دینی ممدوح به عمارتهای معماری شده که باعث احیای دین شده و چونان گنجیپنهان در زیر دیواری است که بنّای آن حضرت خضر است.
مع مار دین آ ثار او ،دین ز نده از کردار او

گنجی اســت آن دیوار او از خضــر بنّا داشــته
(همان)38۶ :

در شریطهی قصیدهای ،با ایجاد آرایهی تناسب بین معمار ،بیت معمور و معمّر« ،معمار کشوردین» را استعاره از ممدوح(محمد بن محمود) گرفته است:
ای در زمین ملت معمار کشور دین

بادی چو بیت معمور اندر فلک معمّر
(همان)195 :

در ترجیعبندی در مدح خاقان اعظم جاللالدین ،ضمن آرایهی تشخیص برای معمار ،چناناغراقی در مدح به کار برده که تنها یک هندسهی تدبیرِ او را معمارِ همهی عالم میداند و رای
هندسهوار ممدوح اشاره به طراحی درست و دقیق پیش از ساخت است یعنی کار اصلی یک معمار.
میتوان به این نتیجه نیز دست یافت آنچه امروز طراحی ساختمان گفته میشود در گذشته رای
هندسه و یا هندسۀ رای نیز تعبیر میشده:
جمشیدِ مَلِکِ هیئت ،خورشیدِ فلکهیبت

یک هندسهی رایش معمار همه عالم
(همان)498 :

معمارِ دلِ خراب ،در بیت ذیل حضرت رسول است:مصـــطفی آمـده بـه معمـاری

که دلم را خراب د یدســـت ند

نعت او حرز جان خاقانی است

کز جهان احتســـاب دیدســـتند
(همان)878 :

در قطعهای در رثاء جمالالدین اصفهانی وزیر قطبالدین با استناد به شعر میتوان حدس زدکه در آن عصر ،ممدوح برای معماری و احیاناً تعمیر کعبه و یا مسجدالحرام اقداماتی کردهاست:
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به معماری کعبه چون دست برد

زمــانــه برا ه یم پنــداشــــ تش
(همان)892 :

-2-5سعدی 691( :ـ  606هـ  .ق)( ،سبک عراقی)
حاکم فارس در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد زنگی (حکومت ۶23 :ـ  ۶58هـ .ق) بود .سعدی
که در بوستان نمایندهی ادب تعلیمی است،
این حاکم پرهیزگار را معمارمُلک میداند:که معمار مُلک است پرهیزگار

خدا ترس را بر رعیت گمار

(سعدی :13۶۶ ،بوستان)1۶ ،
آباد شدن دل مردم کشور دعای دیگر سعدی برای سعدبن زنگی:دل کشورت جمع و معمور باد

ز ملکــت پراکنــدگی دور بــاد
(همان)10 :

آن هنگام که سعدی برعمر تلف کرده تأسف خورده و سنگ سراچهی دل به الماس آب دیدهمیساید از ناپایداری و عاریتی بودن سرای دنیا یاد میکند که هرکسی که به دنیا آمد برای خود
معماری کرد و عمارتی ساخت سپس مُرد و عمارت دنیا را به دیگری سپرد:
هر که آمد عمارتی نو ساخت

رفت و منزل به دیگری پرداخت

وان دگر پخت همچنین هوسی

وین عمارت بسر نبرد کسی
(سعدی ،گلستان)5 :13۶۶ ،

نکتۀ قابل توجه دیگر در ارتباط با معماری ،نوسازی عمارتهای کهن است وی اولین شاعریاست که جهان و زندگی را به طور کلی به ساختمان تشبیه کرده است.
-2-6مولوی 604( :ـ 672هـ  .ق)( ،سبک عراقی)
وی که حامل دو فرهنگ ایران و عثمانی است؛ هم عصر خوارزمشاه و همزمان با هجوم چنگیزخان
از بلخ کوچ کرد .سپس با دعوت عالءالدین کیقباد سلجوقی به قونیه رهسپار شد و تا پایان عمر
همانجا ماندگار شد.
موالنا در بیتی از غزلیات برای اولین بار نان را به معماری تشبیه میکند که تن را تعمیر میکند.منظور از نان ،مطلق خوردنی است:
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نان معماریست حبس تن را

می بارانیست باغ جان را
(مولوی :1352 ،ج اول)55 ،

تا قبل از موالنا هیچ شاعری نان را به معمار و تن را به زندان تشبیه نکرده که اشارهای ضمنی
به اهمیت ساخت زندان دارد.
 ارتباط معماری و موسیقی در شاهد زیر از دیگر بدایع ادبی موالنا است .اصطالح زنبور باتوجه به تناسبی که با طنبور دارد ،یادآور این نکته است که در ایران باستان پردهای از الحان موسیقی
به نام پردهی زنبور بوده است .موالنا از ایهام تبادر بهره گرفته و ذهن را متبادر ًا به یاد این لحن
موسیقی میاندازد .واژهی انگبین در بیت زیر مجازاً به معنی کندوی پر از نظم و معماری دقیق
ساختمان آن است .زنبورِ جان که صوت و های هویی دارد مانند «معماری» به ساخت و ساز کندوها
مشغول است و نظم در ساخت کندو را با نوای زنبوریش هماهنگ ساخته تو گویی هارمونی
ساختاری ایجاد کرده همان طور که نوای معنوی و عرفانی طنبور با هارمونی خود به معماری دل
میپردازد .میدانیم که هارمونی بحث مشترکی است بین موسیقی ،ادبیات و معماری:
طنبور دل برداشته ال عیش االّ عیشنا

زنبور جان آموخته زین انگبین معماری یی
(همان :ج دوم)448 ،

تشبیه عارف به معمار:تو همچو وادی خشکیّ و ما چو بارانی

تو همچو شهر خرابی و ما چو معماری
(همان :ج دوم)702 ،

معمار استعارهای برای خدا:آن کس که بع ید شـــد ز مع مار

کی گردد کــارهــاش م ع مور
(همان :ج اول)42۶ ،

ز هر کجا که گشادم دهان فروبستی

نهشتیم که بگویم چه گویم ای معمار
(همان :ج اول)4۶0 ،

در دفتر ششم مثنوی ،ضمن اینکه معمار را استعاره از خدا گرفته ،اندیشه یا رای معمار نیز بهمعنای طرز طراحی و تأکید بر آن ،پیش از ساخت است:
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صــورت دیوار و ســقف هر مکان

ســـا یهی ا ندیشـــهی مع مار دان
(مولوی)950 :1379 ،

 در غزلی آبادانی دل را نزد خدا بهتر از تعمیر و آباد کردن و رعایت ظواهر دین میداند:دلِ خراب چو منظرگه اله بود

زهی سعادت جانی که کرد معماری

عمارت دلِ بیچارهی دوصد پاره

ز حج و عمره به آید به حضرت باری
(همان:1352 ،ج دوم)721 ،

موالنا در حکایت حضرت رسول(ص) و مهمان در دفتر پنجم ،حکمت الهی را معادل ساختمانو سازه میداند و میگوید که چه بسا خرابیهایی که پیش میآید در اصل ،معماری و سازندگی
انسان در آن خرابی و به دنبال آن ساخت و نوسازی است:
بس عداوتها که آن یاری بود

بس خرابیها که معماری بود
(مولوی)۶49 :1379،

در این بیت موالنا با کاربرد کفچلیز به معنای کمچۀ بنّایی ،مراعات نظیر زیبایی ساخته و ضمنبیان حکمت صبوری مؤمن در دفتر سوم ،به ادوات معماری اشاره نموده است:
تو درین جوشش چو معمار منی

کفچلیزم زن که بس خوش میزنی
(مولوی ،همان)473 :

-2-7امیر خسرو دهلوی725( :ـ 651هـ .ق) دورهی مغول قرن هشتم( ،سبک عراقی)
شاعر دل را تشبیه به خانهای کرده که خراب و ویران شده و نیاز به معماری دارد:پندگویا ،هم ازین گونه خرابم بگذار

که نمیآید از این خسرو معماری دل
(امیر خسرو دهلوی)512 :1380 ،

-2-8اوحدی738( :ـ 673هـ .ق) معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید( ،سبک عراقی)
در تقابل خرابی و معموری ،تشبیه عقل به معمار در سازندگی:راست پرسی؟ درین خراب آباد

بهتر از ع قل نیســــت مع ماری
(اوحدی)39 :1340 ،

و بالعکسِ بیت فوق تشبیه عشق به معمار در سازندگی:دل دَرِ غارت گرفت ،ترک عمارت گرفت

تا چه خرابی کند؟ عشق چو معمار شد
(همان)170 :
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 -2-9سیف فرغانی( :تولد؟ـ وفات  749هـ..ق) دورۀ ایلخانان مغول (غازانخان)( ،سبک
عراقی)
مراعات نظیر در تناسب استون(ستون) ،سقف ،معمار و عالیسرا از اصطالحات معماری:گهی استون

آن سقف

رفیعم

گهی معمار این عالی سرایم
(سیف فرغانی)27 :13۶4 ،

-2-10حافظ792( :ـ  727هـ. .ق) دورۀ مغول(تیمور لنگ) در شیراز در امارت شاه ابواسحاق
و در دربار شاهان آل مظفر نیز راه داشتهاست (سبک عراقی)
حافظ در دیوان خود هم به مفاهیم کاربردی و هم معنوی عناصر معماری عصر خویش اشاراتی
داشته که این اشارات به صورت تشبیه ،استعاره و مجاز قابل شناسایی است .در این بین مفاهیم
حکمی و فلسفی بیشتر مشهود است .حافظ معتقد است در این دنیا آدمی(انسان کامل و وارسته)
یافت نمیشود و عالمی از نو بباید ساخت وز نو آدمی ،مستقیماً لفظ معمار را برای سازندهی عمارت
در اشعار خود به کار نبردهاست اما شکل دیگر واژهی معمار را در قالب واژگان و اصطالحاتی چون
عمارت کردن و بنا استوار کردن را در چند غزل به طرز بسیار اعجاب انگیزی به کار برده است
برای مثال در شاهد ذیل متوجه میشویم که ظاهر معنیِ شعر این تفسیر را دارد که« :منِ عاشق با
یاد چشمان تو که همیشه مست و خراب است ،خود را ویران میسازم و از نو دوستی قدیم را از
سر میگیرم و تجدید پیمان میکنم» و ایهاماً بنا و آثار باستانی روزگاران پیشین را دوباره بازسازی
و تعمیر خواهدکرد .همان طور که مشاهده میشود ایهامی بسیار ظریف و زیبا به علم معماری و
مرمت آثار باستانی(بنای عهد قدیم) دارد .ایهام :1(:اساس دوستی قدیمی و دیرین  :2پایههای درهم
پیچیدهی خانه و بنای قدیمی):
به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

ب نای ع هد قدیم اســـتوار خواهم کرد
(حافظ)183 :1373 ،

از نکات مربوط به معماری و آداب و سنن بنّایی در قدیم میتوان به سقف شکافتن اشاره کرددر گذشته وقتی کسی میمرد سقف خانه را میشکافتند و طرحی نو به دیوارها و معماری میدادند
تا حضور فرد مرده را کمرنگ کرده و فراق را بیشتر قابل تحمل کنند ضمن آن که در این نوسازی
طراحی تازه به کار میبردند تا شادابی و طراوت خاصی به محیط زندگی ببخشند:
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بیا تا گل برافشانیم و می در ساغراندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
(همان)510 :
در بیت زیر با اشاره به ابزار و آالت معماری مانند خاک و خشت .ضمن دعوت مخاطب بهشادمانی ،مجازاً به خاک بودن انسان به عالقهی ماکان اشاره میکند که وقتی با می عجین شود گل
درست میشود و نهایتاً این دنیای خراب از وجود انسان خاک و خشت میسازد و همۀ ما فنا
میشویم .جواب خرابی دنیا را با خرابی و مستی باید داد:
به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
(همان)111 :

و در جایی دیگر با تعبیری پارا ُدوکسی برای معمار و سازندۀ «خرابات /میخانه» دعای خیر میکندچراکه خرابات را آباد کرده:
مقام اصـــلی ما گوشـــهی خرابات اســـت

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
(همان)178 :

-2-11جامی898( :ـ  817هـ .ق) (سبک عراقی) ،خاتمالشعرا و مشهورترین شاعر پارسیگوی
سده نه هجری .از آغاز شعر مکتوب پارسی تا قرن نهم ه.ق
ممکن است شعرایی چون فردوسی از ساخت و ساز بنا (رک .به شاهنامه؛ داستان سیاوش و
بنای سیاوش گرد /سیاوش جرد و داستان بهرام گور و هفت گنبد و )...در اشعار خود صحبت کرده
باشند اما اولین شاعری که در داستان یوسف و زلیخا ،مفصالً به فنّ ساخت و ساز پرداخته
جامیاست .در بخشی از این داستان دایۀ زلیخا برای جذب یوسف پیشنهاد میکند که زلیخا دستور
دهد برای او سرایی که روی دیوارهایش پیکر وی و یوسف را در حالت هم آغوشی نشان دهد
بسازند .این نمونه میتواند نمونۀ بارزی از تأثیر روانی و روحی نوع و نقش معماری بر افراد باشد:
مرا در خاطر اف تادهســــت کاری

کــز آن کــار تــو را خــیــزد قــراری

بســــازم چون اِرم ،دلکش بنــایی

بگویم تــا در او صـــورت گشــــایی

به موضع موضع از طبعش هنرکوش

کشــد شــکل تو با یوســف هم آغوش

ب ج نبــد در د لش م هر جمــالــت

شـــود از جان طلب کار وصــــا لت...

چنین گوینــد معمــاران این کــاخ

که چون شــد بر عمارت ،دایه گســتاخ

به دســـت آورد اســـتادی هنرکیش

به هر انگشــت دســتش صــد هنر بیش
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به رســـم ه ندســـی کارآز مایی

قــوانــیــن رصــــد را رهــنــمــایــی

چو از پرگار بودی خالیاش مشــت

نمودی کار پر گار از دو انگشــــت...

به جســتی بر شــدی بر تاق اطلس

بر ا یوان زحــل بســــ تی م قر نس

چو سوی تیشه کردی دستش آهنگ

ز خشـــت خام گشـــتی نرمتر ،ســـنگ

بــه طراحی چو فکر آغــاز کردی

هــزاران طــرح زیــبــا ســــاز کــردی

به حکم دایه زریندســـت اســـتاد

زر انــدودهســــرایــی کــرد بــنــیــاد

در اندرهم ،در آنجا هفت خانه

چو هفــت اورنــگ بی مثــل زمــانــه
(جامی :1378 ،ج 127 ،2ـ )123

در شاهد زیر از سلسله الذهب« ،عدل» جانبخشی شده نقش معمار را ایفا میکند:عدل چون ملک را شود معمار

ه یچ چ یز د گر نیــایــد کــار
(همان)327 ، :

اضافۀ تشبیهی«معماری عدل» در حکایت معموری مملکت نوشیروان که جغد از بیخرابگیخراب بود و ویرانه چون گنج نایاب ،نیز آمده است:
بازگشتند همه دست تهی

شاه را در صدد عرضهدهی

که ز معماری عدلت به جهان

نیست ویرانه نه پیدا نه نهان
(همان)۶80 :

«معمار ارکان نبوت» استعاره از حضرت پروردگار است:قسم گفتا به آن کان فتوت

به آن معمار ارکان نبوت
(همان)180

«راز» جانبخشی شده و تعمیر کننده و آباد کنندۀ دل دوستاناست:در خلوت دوستان دمساز

معماری دوستان کند راز
(همان)359 :

معمار :سازنده ،استاد بنّادیوار چو سست شد ز یک نم

از یک دو نم دگر شـــود خم

گر رو ننمــایــدش ز معمــار

پشـــتیوانی شـــود نگونســـار
(همان)270:
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در خردنامهی اسکندری پادشاه ،معمار مملکت دانسته شده:ز هی ب هر م عمــاری ا ین ســـرای

تو را ز آب و گل بر کشیده خدای
(همان)425 :

معماری :ساختنچو معمورۀ عمر شد خاک تود

ز معماری هفت پیکر چه سود
(همان)432 :

 -3نتیجه
حاصل پژوهش این حقیقت را نشان میدهد که در طول هزار سال شعر فارسی در دیوان
شعرای برجسته از رودکی تا اواسط قرن پنجم یعنی تا شعر مسعود سعد ،اثری از واژهی معمار و
معماری نمیبینیم یعنی از بین  12شاعر برجستۀ سبک خراسانی :رودکی ،فردوسی ،باباطاهر ،فرخی،
منوچهری ،کسایی ،عنصری ،خیام ،ناصر خسرو ،مسعود سعد ،سنایی و انوری تنها سه شاعر اخیر
و از میان  2شاعر سبک آذربایجانی یعنی خاقانی و نظامی تنها خاقانی از این واژه و ترکیبات آن
استفاده کرده اند و از بین  17شاعر سبک عراقی :عطار ،عراقی ،سراج قمری ،همام تبریزی ،شیخ
محمود شبستری ،عالءالدولۀ سمنانی ،خواجوی کرمانی ،عبید زاکانی ،سلمان ساوجی و کمال
خجندی ،مطلقا اشارهای به واژهی معمار و معماری نکردهاند و تنها سعدی ،مولوی ،امیر خسرو
دهلوی ،اوحدی ،سیف فرغانی ،حافظ و جامی به این دو واژه و مشتقات آن اشاراتی داشتهاند .در
مجموع میتوان گفت بیشترین کاربرد از اواسط قرن پنجم هجری به شیوهای پراکنده شروع و در
قرن هفتم و نهم با وجود موالنا و جامی به اوج خود میرسد .بررسیها نشان داد که اطالق نام
معمار به استاد ،اوستاد ،طراح ،مهندس و سازندۀ بنا و عمارت در گذشتهای نه چندان دور در شعر
فارسی جلوهگر شده است و قبل از آن شعرای کالسیک هیچ نظری به این دو واژه نداشتهاست یعنی
حدود نهصد سال قبل ،استفاده از این دو واژه در شعر فارسی باب شده است .تا قبل از آن به طور
قطع اصطالحات دیگری به کار برده میشده که در پژوهشهای مستقلی میتوان به معرفی و
بازشناسی و بازنشانی آن پرداخت .در ادب عرفانی«معمار» استعاره از خداوند است و از ترکیباتی
چون معمارِ ازل ،معمار عالیسرا و معمار چرخ استفاده شده است و در بخش مدح و تغزل در بیشتر
موارد معمار را استعاره از پادشاه و ممدوح ،اعم معشوق ،وزیر یا کارگزاری گرفتهاند؛ مانند :معمار
باغ ملک یا معمار مُلک ،چرا که ممدوح چونان معماری باعث آبادانی مُلک میگردد .معمار جاه،

| 43

سیر کاربرد و جلوه های ادبیِ دو واژه معمار و معماری

معمار دین ،معمار پنج دکان شرع ،معمار حزم ،معمار روزگار ،معمار سلیقه ،معمار عشق و معمار
عقل از ترکیبات اضافی تشبیهی است و اضافههای استعاری مانند :معماری اشک ،معماری دل نیز
وجود دارد که از ترکیب اخیر بارها در شعر بهره گرفته شده است .بدون تردید دو واژۀ مورد بحث
با تمام ملزومات آن بر شعر شعرای کالسیک اثر گذاشته و ردپای این تأثیر در تشبیه و استعاره
جلوهگر شده است که حاکی از اهمیت این شغل و بازتاب آن در زندگی ،ادبیات و فرهنگ یک
ملت است .اگر چه حافظ مستقیماً این دو واژه را در شعر به کار نبسته اما اشتهار این شاعر و اشارات
بسیار بدیع و ظریف به معماری گذشته باعث شد سه مورد از این اشارات در مقاله بررسی گردد.
آمار درصدی دقیق و علمی بین شعرایی که بیشترین کاربرد را از دو واژۀ معمار و معماری داشتهاند
به این ترتیب است- 1:جامی با  7مورد کاربرد به نسبت شمار ابیات دیوان( ./%129 ،)5410یکصد
و بیست ونه هزارم درصد -2خاقانی با  7مورد کاربرد به نسبت شمار ابیات دیوان(./%052 ،)13300
پنجاه و دو هزارم درصد- 3مولوی با  9مورد کاربرد به نسبت شمار ابیات( ./%024 ،)3۶3۶0بیست
و چهار هزارم درصد .بنابراین بیشترین توجه را ،جامی به معماری و معمار دارد و اولین شاعری
است که در داستان یوسف و زلیخا ،با آوردن واژۀ معمار و معماری مفصالً به فن ساختوساز
پرداخته است .به طور کلی میتوان گفت اهمیت و جایگاه معمار و معماری تا جایی است که در
بیش از  29دیوان از شعرای دو سبک خراسانی و عراقی و سبک بینابین این دو یعنی آذربایجانی
تنها  11شاعر این دو واژه را در شعر به کار بردهاند.
جدول -1کاربرد تعداد واژههای معمار و معماری در شعر شعرا

ردیف
نام شاعر
مسعود سعد
1
سنایی
2
انوری
3
خاقانی
4
سعدی
5
مولوی
۶
امیر خسرو
7
اوحدی
8
سیف فرغانی
9
 10حافظ
 11جامی
جمع جمع کل46 :

معمار
4
2
۶
5
1
۶
ـ
1
1
ـ
3
29

معماری
ـ
ـ
1
2
2
3
1
1
ـ
3
4
17
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-1نمودار مقایسهای تعداد ابیات مورد استفادۀ شعرا از دو واژۀ معمار و معماری

 -2نمودار فراوانی «واژههای معمار و معماری» در دیوان شعرای کالسیک ایران
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