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 ادبیات : معماری درعنوان پژوهش

 
 معصومه محلوجی زاده مهابادی

 m_mahluji@yahoo.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
 

 چکیده
کاربرد اصطالحات معماری در ادبیات. شاعران و نویسندگان از کلماتی مانند  –1جنبه می توان بررسی کرد:  ادبیات را از سهارتباط معماری و 

هوم و مقصود کاروانسرا ، خانه ، طاق و... استفاده کرده اند تا مفاهیم و مطالب ذهنی ، حکمی و عبرت آموز را برای خوانندگان ملموس تر نمایند و مف

الم خود ی کبرسانند. در این راستا از آرایه های مختلف ادبی چون تشبیه، استعاره، اسلوب معادله، کنایه و.... استفاده کرده اند؛ تا بر تأثیرگذارخود را 

ها آمده است. با  اشاره به بناها و ساختمان هایی که ضمن داستان -2ان ضرب المثل به کار می رود. در زبان فارسی به عنو عدادی از آن ها. تبیفزایند

به گونه خواندن این آثار با شیوه ی معماری در دروه های مختلف آشنا می شویم و ازنحوه ی کار معماران به عنوان افرادی هنرمند آگاهی می یابیم 

مورد دوم شاهنامه حکیم سعدی و برای د. برای مورد اول ،کلیات شیخ اجل، ای که گوشه های مبهم تاریخ معماری ایران برای همگان آشکار می شو

م اابوالقاسم فردوسی انتخاب شده است. حماسه و اسطوره با فردوسی به اوج می رسد وکلیات سعدی هم دریایی است که می توان برای پژوهش در تم

 ر و جمله های زیبا در کاشیاستفاده از اشعا -3جلوه ی معماری در ادبیات است. هر دو محور پژوهشی، هنری از آن استفاده کرد.  –شاخه های ادبی 

به طور مختصر  وجلوه ی ادبیات در معماری است  ،. این موضوعها، گنبدها و....... دیده می شودرودی  بری ها که در سردر عمارت ها، و کاریی ها و گچ

 است.  با توصیف و تحلیل اشعارهمراه شیوه ی کتابخانه ای و  . پژوهش بهبه آن اشاره شده

 
 ، ضرب المثل، ادبیات، حماسهمعماری:  کلیدیواژگان 
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 مقدمه
دستخوش فترت یا انحراف ، که هرچند باره بر اثر کشمکش های داخلی یا هجوم خارجی عماری ایران دارای استمراری بودهم»

ئیات بر حتی در مواردی که جز . این مطلبهیچ سبک دیگری قابل اشتباه نیست ، با این همه به سبکی دست یافته که باموقتی شده

گاهی  تأثیرمعماری در ادبیات ایران انکارناپذیر است.. (1382،10، پوپ«)ییر کرده باز درست استاثر ضرورت یا اوضاع و احوال  تغ

 یشود. شاعر با نگاهمی که دست مایه ای برای سرودن یک شعر ماندگار  نده یک اثر معماری چنان عبرت انگیزو جذاب استبازما

تأثیر یک اثر معماری را بیش از سخن خود می داند آن هم نه شاعری عادی بلکه شاعری توانمند که فخرفروشی و  هنرمندانه

، مهارت خود یز خود می داند و درچالشی پنهانیخودستایی های او در ادبیات زبانزد است. وی معماری را گویاتر از سخنان عبرت انگ

 ایوان مداین می گوید: ؛ آنجا که خاقانی در توصیف وتحلیلمی کشد را به رخ در بهره گیری از محیط بیرونی

 (246: 1379خاقانی،("/ پند سر داندانه بشنو ز بن دنداندندانه ی هر قصری پندی دهدت نونو"

 ،کاربرد بناکه با ؛روی کاشی کاری ها دیده می شود ، جمالت زیبا یا اشعاری حکمت آموزدر بناهای فاخر و ماندگار همیشه

سلطنتی متفاوت است.  های با کاخ ها ی مدرسههابر کاشی کار ها واشعار لهمفهوم جمبه عنوان نمونه  دارد. و تناسب کامل سازگاری

ر مکن تکیه بآفرین بند و بس// / دل اندر جهان جهان ای برادر نماند به کس"بر طاق ایوان فریدون نبشته بود:»سعدی می فرماید:

شیوه ی  با آشناییبرای بررسی آثار ادبی همچنین  .(86: 1393)سعدی، "/ که بسیار کس چون تو پرورد و کشتپشتملک دنیا و 

 .ضروری استطراحی فضای شهری و..... موقعیت اقلیمی، ،معماری، نوع مصالح

 

 مقایسه معماری و ادبیات
ضی بع؛ پذیرش خالقیت مدتی طول بکشد. امکان داردهر چند . است مخاطبان بیشتر  جذب ، بزرگترین عاملخالقیت و نوآوری

محتوای احساسی برج »زمان ارزش آن را مشخص کرده است.گذشت  اماا اقبال عمومی روبه رو نشده؛ از ساختمان ها در دوره خود ب

تان تهدیدی بر زیبایی کهنه پرس شناخته شد ....قبل از آن به دید قدر آن 1910ایفل سال ها بر کسی آشکار نبود تازه در حدود سال 

در ادبیات . ا و ساختارهای تازه استذهن بشر همیشه به دنبال طرح ه(. 242 :1350شرمی برپیکره این شهر بود)گیدئین، پاریس و 

تساوی مصراع های شعر سنتی ناپسند در برابر  و کوتاهی و بلندی مصراع ها رابا سبک شعر نیمایی مخالفت می کردند  هم عده ای

 الفهمانطور که شاهنامه به دالیل اخت ؛ممکن است در دوره خود مورد بیمهری حاکمان وقت قرار گیرد یک اثر ادبی ، .دانستندمی 

سنت شکنی در هر ماندگاری شاهنامه نشد . اما این موضوع مانع رار نگرفت.ق مورد توجه وی محمود غزنوی مذهب و نژاد فردوسی با

پیشنهاد افراد زیادی است (.115: 1379آرمسترانگ،)«معماری باید سنت شکنی کند»جمله ی اما دارد،همیشه مخالفانی زمینه ای

دربار خویش جمع  در ی راشاعران متعددمحمود غزنوی » حاکمان در ادبیات و معماری می توانند باعث پیشرفت چشمگیری شوند..

 ، سهمی به آنان می بخشید آنچناناز گنجینه های بیکران خودو قصیده های ستایش آمیز ترغیب کرده بود و آنان را به گفتن  کرده

کوهش و شاعران دوره های بعد با حسرت و گاه با نحب تجمالت فراوان شدند که بعضی از شاعران درباری چون عنصری و فرخی صا

رونق نوع خاصی از ادبیات تأثیر حاکمان هر دوره در پرورش و . (112: 1377 غالمرضایی،«)از ثروت و تجمل ورفاه آنان یاد می کردند

محمود ]غزنوی[ الهام بخش بلند پروازی های مشابهی در میان بزرگان »معماری و ایجاد بناهای ارزشمند همین طور در  ؛ دارند

ین آب انبارها و قنات عالی در مراکز ایالت ساختند. پسرش مسعود اول ا، هاکشورش بود و آنان کاخ ها ، مسجدها ،کوشک ها، باغ 

 ..ولی نظامی در این باره چنین می گوید :..عشق به ساختمان سازی را دنبال کرد..
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 که از رفعت همی با مه مرا کرد /کاخا که محمودش بنا کرد بسا

 .(99: 1382، )پوپدیح عنصری مانده است برجای/ منبینی زان همه یک خشت برپای

چگونگی ترکیب عناصر دو بعدی و سطوح افقی و عمودی آن ، فضاهای معماری موفق دارای فضاهای داخلی مطلوب بوده و »

فضا سازی در هر اثر هنری اعم از نظم و نثر (.70: 1380سیدصدر،«)گردد مطلوب را تشکیل داده و موجب موفقیت ساختمان می

 فضایچند بیت از  شود.می ارزش یک اثر چند برابر  ده شاعر حس کند وباعث می شود خواننده بتواند خود را در فضای ساخته ش

خود را شاهد زنده د آن را در ذهن مجسم کنید یا حتی یکه شما می توان در این جا آورده می شود جنگ رستم با اشکبوس حماسی

 .ی صحنه بدانید

سزد / // که بنشین به پیش گرانمایه جفت بخندید رستم به آواز گفت// رویه آمد ز باال ب ر/ که اسب اندیکی تیر زد بر براسب اوی»

 گر بداری سرش بر کنار/ زمانی بر آسایی از کارزار

همی / / به ببر بیان بر ببارید تیر/ تهمتن بدو گفت بر خیره خیر//  رخ سندروس تنش لرز لرزان و اشکبوس/ سرد پکه کمان را بز

 (254: 1386فردوسی،«)دو بازو و جان بداندیش را رنجه داری تن خویش را/ 

جوهر و اصل معماری است بدان معنی نیست که ارزش یک معماری فقط در وجود ارزش فضائی آن نهفته است زیرا هر ، فضا»

،تزئئنی و فضائی بوده و حقیقت یک ساختمان وعه ای از ارزش های مختلف فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، فنی، کاربردیساختمانی مجم

. هیچ یک از این عوامل را نمی توان نادیده انگاشت مل و عناصر می باشدب صحیح به جای کلیه عواحاصل تلفیق و ترکی

تنها ظاهر زیبا و فضاهای متنوع یک اثر ادبی ماندگاری آن را تضمین نمی کند بلکه روح حاکم بر یک اثر . (71: 1380سیدصدر،«)

 اصالت می بخشد.که ریشه در فرهنگ و ارزش های انسانی دارد ؛ به یک اثر 

ور و تط» است و عوامل مؤثر در آن . زبان همیشه در حال تغییر و تحولافکار و اندیشه های ادیبانه است زبان وسیله اصلی بیان

تراش خوردن و تخفیف لغت ها به مرور ایام و تأثیر لهجه ها به وسیله شعرا و نویسندگان در زبان علمی و ادبی ، گردش های ادبی

بنیاد و اصل نویسندگی بر سادگی و روانی و آسانی لفظ و معنی است مگر جایی که که نویسنده قصدش اظهار ذوق و هنر ...]است.[ 

معماری هم در طول زمان تغییر کرده است و از .(267 :1381ملک الشعرای بهار، « ) دن شگفتی و حیرت در خواننده باشدو پیدا کر

باشد مگر آنکه هدفش  آسایش و آرامشباید ایجاد اساس یک معماری ،  می توان آن را دریافت. مقایسه معماری در دوره های مختلف

 ه داشتهااعجاب بیننده و اظهار تجمل گرایی صرف باشد. ادبیات و معماری وقتی برای مخاطب و استفاده کننده خود، آرامش به همر

 باشد؛ تأثیرگذار و خوشایند است.

 

 ر ادبیاتکاربرد اصطالحات معماری د
ا ؛ آن جست از حکیم ابوالقاسم فردوسی استاز ادبیات و معماری دانشعری که می توان آن را مقایسه ای هم اولین و زیباترین 

 که می گوید:

 خراب / ز باران و از تابش آفتاببناهای آباد گردد 

 (816:  1386، ز باد و بارن نیابد گزند) فردوسیپی افکندم از نظم کاخی بلند / که ا

؛ عالوه بر مقایسه با استفاده از تناسب بین واژه باد و بارن گزندی به آن نمی رسد وی نظم را به کاخی بلند تشبیه کرده است که از

 و زیبایی سخن می افزاید. ی پی افکندن و کاخ بلند ، برارزشها

 اید:اده شده است چنانچه سعدی فرمگاهی از اصطالحات معماری برای بیان مفاهیم استف
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 (.180: 1393/ خواجه در بند نقش ایوان است)سعدی،خانه از پای بست ویران است

 ( 787: 1393، نه ساختن آیین کاروانی نیست)سعدیدل ای رفیق درین کاروانسرای مبند/ که خا

 ، استعاره از دنیای فانی و انسان مثل مسافری است که نباید به دنیا دل ببندد.اروانسراک

تشبیه به خانه ای  "وجود عاریتی" (787 :1393، اغ عمر نهادست بر دریچه باد)سعدیخانه ای است بر ره سبیل / چروجود عاریتی 

 است. "ناپایداری "ه باشد و وجه شبه آنکه درگذرگاه ساخته شدشده 

 : ارزش بازسازینمی کند کرای مرمت(  892: 1393، تاب تا عمارت دارالبقا کنیم)سعدیکرای مرمّت نمی کند/ بش،دارالفنا 

 منظور از دارالفنا)سرای نیستی(، دنیا و منظور از دارالبقا، آخرت است.ندارد. 

( سعدی بااستفاده از تناسب 486: 1393؟/ سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت)سعدی ،ابد به روز چیست که در خانه تافتماه نت

 ، برتر و زیباتر می داند.ماه و سرو معشوق را از م خود افزوده است وخانه و بام بر زیبایی کال

( در بیت برای بیان ویژگی 885:  1393)سعدی ، رف اندرون را گو برون دیوانه باشخانه آبادان درون باید نه بیرون پرنگار/ مردعا

 .آباد باشدمرد عارف که باید درونی پاک و زیبا داشته باشد از توصیف خانه استفاده شده است که باید درون آن 

می اده ستفبه عنوان ضرب المثالو در ادبیات فارسی ته، کنایه است ت معماری در آن به کار رفاصطالحا گاهی اشعار و عباراتی که

خشت از »"امثال و حکم "دهخدا انتخاب شده است .در اینجا ضرب المثل های مشهور فارسی، با اصطالحات معماری ،از کتاب  شود.

 صالح نماندن .تمثل:و اندیشد و دانست که خشت از جای خود برفت.ابوالفضل بیهقی.جای رفتن *امید ا

 خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج.

 ...بام برین کژ شود ز کژی بنالد. ناصر خسرو.......بر واره کژ آید چو بود کژ مبانیش. نظیر:

 د بر فلک باشد همان دیوار کج . مولوی چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج/ گر رسان

 خشت بر آب زدن :کاری بیهوده و عبث کردن . 

 در عشق تو بر دل رقم صبر کشیدن/چون خشت زدن بر زبر آب روان است . ابن یمین

( هر که بامش بیش برفش بیشتر)همان 739: 1379، ت بر دریا زدن بی حاصل است)دهخدا/ خشنیک خواهانم نصیحت می کنند

(. دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندیده .ما را از همه ضعیف تر دیده و از آن رو به 1079(ظالم همیشه خانه خراب است)همان: 1950:

 ما ستم روا می دارد.تمثل:.....

 (خانه را بساز به بیگانه بتاز .تمثل851غمت صد رخنه در جان کرد ما را/ مگر دیوار ما کوتاهتر دید)همان: 

 آمد به شاه اردشیر /چو اندیشه شد بر لب آبگیرچو آگاهی 

 چرا ساختیم رزم بیگانه را. همی گفت نا ساخته خانه را /

خانه را یار و راه را یاران ......خانه ی ساخته جامه ی دوخته. مثلی که گوید ساختن خانه و دوختن جامه، تعب و رنجی فراوان 

 (.چو پای دیوار کندی مایست714دارد)همان :

 (658اوراق سعدی چنین پند نیست /که چون پای دیوار کندی بایست)همان:در 

 (402( به در می گوییم دیوار تو گوش کن)همان :648/نگون زود گرددد به بنیاد سست)همان: چو دیوار بر برف سازی نخست

 (370بام کسان را چه عمارت کنی /چونکه نبندی خود دیوار خویش)همان:

 (83: 1393گفتار/ پای بست آمده است و پس دیوار)سعدی،اول اندیشه وآنگهی »
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 ماری در شعرحکیم ابوالقاسم فردوسیمع
 : سیاوش گرد و گنگ دژ

، محتوی و مفهوم اجتماعی -1ی باید به دو عامل مهم توجه نمود: در تجزیه و تحلیل و بررسی یک ساختمان یا یک معمار»

شکل فیزیکی و خارجی آن و چنانچه ترکیب یک ساختمان از لحاظ شکل مطلوب و کالبد و  -2، اقتصادی وسیاسی یک بنا فرهنگی

«) شه های اجتماعی خواهد بود خالی از رسالت و حقیقت اجتماعی باشد آن ساختمان دارای ظاهری آراسته و فاقد اصالت و ری

دو اصل باال رعایت شده ؛ ن گفته شدهضرورت از آن سخبه شهرها و کاخ هایی که در اشعار حماسی  (.در ساخت15: 1380، سیدصدر

 .است
ه به جایی رسیدند ک». در داستان سیاوش تا برای ساخت یک شهر انتخاب شود یک منطقه باید ویژگی های خاصی داشته باشد

/ دوز آن پس یکی کوه بینی بلن رده جوان....../ همی شد دل سالخو// درختان بسیار و آب روان/ یکی خوب فرخنده بنیاد بودبود آباد

ت// س// مرین کوه را گنگ دژ در میان .....//ز هر سو که پوئی برو راه نیست// همه گرد برگرد او بریکیکه باالی او برتر از چون وچند

ف و دفع ارای تسلط بر محیط اطرب (164:  1386/ از این روی و آن روی دیوار سنگ ) فردوسی ، برین گونه سی و سه فرسنگ تنگ

کزین بگذری شهری بینی فراخ/ همه » بعد از طی مراحل صعب العبور » .، شهرها را در میان کوه می ساختندحمله های احتمالی

(. سپس به 164:  1386گلشن و باغ و ایوان و کاخ //همه شهر گرمابه و رود و جوی / بهر برزنی رامش و رنگ و بوی) فردوسی ، 

ت/ بهشت این چو بینی نخواهی شود که برای شکار و زندگی الزم است : همه کوه نخجیر و آهو به دش ویژگی های محیطی اشاره می

 / همه جای شادی و آرام و....نه گرماش گرم و نه سرماش سرد/ بیابی چو بر کوهها بگذری ..تذروان و طاوس و کبک دری//گذشت

ها و فضای سبز دست ساز هم اشاره می شود که از لحاظ زیبایی شناسی  بنا ،به مصالح ساختمانی(164:  1386، خورد) فردوسی

 قابل بررسی است: 

 ز سنگ و زکج ساخته وز رخام / وزین گوهری کش ندانیم نام 

 توجه شده است: ضعیت امنیتیودر ساخت شهر به 

 /بباید تورا دیدن آن ناگزیر ...نیاید برو منجنیق و نه تیر

 ه گرد بر گرد خاکش مغاک/ هماکز تیغش دو فرسنگ تا بوم خ

 دد ستوه.......گر / هم از بر شدن مرغبر تیغ کوه نه بینند زین دیده

 ن خوب جای/ یکی شارسان اندر آبنا کرد جایی چنان دلگشای

 / درختان بسیارش اندر نشاخت بدو کاخ و ایوان و میدان بساخت

 (165:  1386، کشت)فردوسیو سمبل و نرگس و الله /گل بهشتبسازید جای چنان چون 

خواه  –در اعصار اسالمی باغ های انبوهی کاخ را احاطه می کرد و از لحاظ معماری بخشی از آن در نظر گرفته می شد......در باغ»

. باغ محصور که حیوانات وحشی و غارتگران را دور می محیط اطراف خود در صلح و صفا بودانسان با  –طبیعی بود یا ساخته آدمی

، از روزگار هخامنشی پردیس نامیده می شد که همانا متمرکز کمال مطلوب پدید می آورد اخت و یک مملکت محصور کوچک وس

در توصیف  (. فردوسی246،ص1382، پوپ«)دندفردوس یا بهشت بود. در اینجا انسان و طبیعت در همسویی کاملی بو

ایرانی  باغ( »165:  1386فردوسی ، «)ارجمند یاراست شهری ز کاخ بلند/ زپالیز و از گلشن ب»است:  هدچنین سرو "سیاوشگرد"شهر

ی ، جای. جایی است برای تأمل و تحقیقرای تفکر آرام یا مذاکرات فلسفی، که در عین حال جایی است بنه تنها جای امن و آسایش
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باغ و کاخ بهم  .(249: 1382، )پوپ«تازه ای مکشوف گردد و منظره هایکه روح خسته آدمی می تواند تازه شود و آرامش یابد 

 .دیده می شود و حماسی نیز پیوسته در معماری اسطوره ای

 (166:  1386، د و ز دشت و ز کوه ز زاغ )فردوسی/ زروز ایوان و گنبد و پالیز و باغ

 گنبد های مختلف اشاره شده است.  به تزئینات داخلی ایوان و ساخت "سیاوشگرد"درتوصیف

 1386 ،سرش را بابر اندر افراخته)فردوسی/ ......به هر گوشه ای گنبدی ساخته/ ز شاهان و از بزم و از کارزار بایوان نگارید چندین نگار

دو ب» ند ن می ک، سیاوش را تحسی"پیران "به ویژگی طراح و به وجود آوردنده بنا اشاره شده است. "سیاوشگرد"( در ساخت166: 

/ کجا آمدی جاه از اینسان بپای// بماناد تا رستخیز نبودیت با دانش اندر میان// چو آغاز کردی بدین گونه جای /گفت گر فرّ و برز کیان

باعث حسادت گرسیوز  "سیاوشگرد"و  "گنگ دژ"( ساخت دو شهر 166:  1386، فردوسی«)میان دلیران و گردنکشان /این نشان

اصلی ترین ».سیاب می شود.وی ساخت این شهرها را نشانی از اعالم استقالل و خطری برای پادشاهی افراسیاب می داند برادر افرا

فعالیت دلیل هر فعالیت انسانی و از جمله شهرسازی و معماری فراهم آوردن فضایی است که انسان بتواند در آن به گونه ای زندگی 

و آرمان حیاتش را  ، این گونه از زندگی ، امکان وصول او را به غایت. در واقعتعریف می کنندرای او تعیین و کند که آرمان هایش ب

. به همین دلیل است که تکرار و تقلید الگوهای بیگانه در معماری، شهرسازی،برنامه ریزی و طرّاحی و ایجاد فضای فراهم می سازد

یش یاری رساند، که فراتر از آن ، در صورت تقابل یا تضاد یا تفاوت غایات و زندگی ، نه تنها نمی تواند جامعه را در وصول به آرمانها

، واهد شد)نقی زادهآرمان های جهانبینی های دو جامعه مبدع و مقلّد،جامعه ی مقلّد از آرمان ها و زندگی مطلوب خود نیز دور خ

گذرد/ سیاوش بدل گفت سالی دگر ن»و منش شاهانه بوده است.  و توجه به معماری نشان بزرگی (پس ساخت شهر: مقدمه1392

انیان رتودر توران زمین ایجاد کرد باعث شد؛ ( معماری منحصر بفردی که سیاوش 168: 1386)فردوسی ، «کسی را به کس نشمرد

ا ت ان یک هشدار سیاسی بودرانی در کشور خود وحشت زده شوند؛ درواقع معماری سیاوش برای تورانیاز انتقال فرهنگ و نمادهای ای

 او را بکشند تا از گسترش هویت و فرهنگ ایرانی جلوگیری نمایند.جایی که تصمیم گرفتند؛ 

 

  سورسان انوشیروان

ت // بخفتند در دشست/ جز از آفرین در بزرگی نخواستاز آن پس که گیتی برو گشت را»:داستان انوشیروان چنین آمده است در

// همه سربسر طاق / به یکدست رود و به یکدست راغغبدو اندرون کاخ و میدان و با //آبشخور آمد همی میش و گرگ/ به گخرد و بزر

iشیزو i/ به پیکر ز پیلسته و عاج // یکی گنبد از آبنوسم و زر/ بدو اندرون چند گونه گهرها را سی iو ساجi i i که هم شارسان /.........//

iبود و هم کارسان v( زمانی که امنیت کامل 655: 1386)فردوسی،«سور یابد جهانجوی کاماند کسری بنام/ که در سان خور// ورا سو

که نشان می دهد شهرسازی در دوران  ( را در راه روم صادر کردشهرستاند؛ انوشیروان دستور ساخت شارسان)در کشور برقرار ش

 وساخت کاخی با ایوان گوهر نگار آمده در شاهنامه توصیف فضای شهری و صلح، آرامش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اتفاق می افتد. 

ا به این شهر آورد انوشیروان افراد ماهر و استاد در حرفه های مختلف ر .است سپس جزئیات تزیین ها و مصالح ساختمانی مطرح شده

مامی کسانی که از او آزرده ن جنگی، گروگانان و تکار. این شهر را جایگاه اسیرا ی برایبود و هم محلچرا که هم مکانی برای سکونت 

قرار داد. بعد از پایان ساخت شهر، اطرافش را روستا ساختند که برای تأمین ضروریات زندگی شهرنشینی الزم است. کشت  بودند؛

 ایجادزمینه های  ،ادر ساخت شهره خانه و شغلی را واگذار کرد.زازها و زمین های کشاورزی در اطراف شهر قرار گرفت به هر کس 

 برای آسایش ساکنان در نظر گرفته می شده است. ،کسب درآمدشغل و 
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 :طاق کسری 

سه هزار نفر مراجعه  ، هند و چین می فرستد و به اصطالح فراخوان می دهد.را به رومخسرو برای ساخت ایوان مداین ابتدا کسانی 

از بین آنان صد نفر استاد کار و از بین صد نفر ،سی نفر و از بین سی نفر یک ایرانی و شخصی رومی انتخاب می شوند.  می کنند؛

(این بیت نشان دهنده ی حساسیت کار و گزینش 783: 1386فردوسی،«)گرانمایه رومی که بد هندسی/ بگفتار بگذشت از پارسی»

زرگان به دنبال افرادی بودند که در معماری سرآمد دیگران باشند ؛امروزه هم اعتقاد بر افراد از راه مصاحبه حضوری است. شاهان و ب

اهمیت و حساسیت معماری نسبت به برخی از دیگر تخصص ها در این است که در این رشته نمی توان به سادگی » این است که

گ سترانآرم«)ال دانش و تجربیات حرفه ای اقدام کردمانند رشته هایی مثل علوم طبیعی یا رشته های فنی و مهندسی نسبت به انتق

راب/ زباران و // نشیند بدو در نگردد خهمان تا دو صد سال پیوند من/یکی جای خواهم که فرزند من»(. خسرو می گوید:7: 1379،

همان  /بنیاد ده شاه رشفرو برد » ری بناکه نشان درخواست شاه از استقامت و استحکام بنا است.برای سفت کا« از بوق و از آفتاب

(پس از آن که دیوار 783: 1376فردوسی،«)شاه رش پنج کرده برش// ز سنگ و زمج بود بنیاد کار/ چنین خواهد آن کو دهد داد کار

 هایوان ساخته شد از شاه خواست که افراد کاردان زیر نظر موبد، دیوار را با طناب ابریشمی اندازه گرفته و طناب را در گنجینه ی شا

چو هنگامه زخم ایوان »ه داد (و ادام783: 1376)فردوسی،« / ز کاریگران شاه بگزیندمدمچهل روز تا کار بنشین»بگذارند پس از آن 

)معمار ( شاه به فرعان783: 1376فردوسی،«)//  بدان کار خشمت نباید نمود/ مرا نیز رنجی نباید فزودبود/ بلندای ایوان چو کیوان بود

، می دانست اگر در زخم ایوان شتاب کندم داد تا ناراحت نباشد و کارش را با دلگرمی ادامه دهد اما فرعان می سی هزار در طاق(

زخم اصطالحی است یا ترجمه اصطالحی است مربوط به بنایی......هنوز هم بنایان....پی را می کنند و دیوار را باال می برند و » شکند.

(. او فرار می کند و شاه افراد 74-73: 1378،سعیدی سیرجانی«)قف همه شنیده اندباره سرا هم در "ضربی"سقف می زنند ، صفت 

را  بعد از چهار سال ، بازگشت فرعان فرار می کرد تا این کهند اما هر کس که دیوار را می دید؛ زیادی را می آورد تا کار او را ادامه ده

وار به یبیاورند با نهایت تعجب دیدند که د ؛آن دیوار را اندازه گرفته بودند باخبر دادند. او به حضورخسرو رفت و خواست ریسمانی که 

اصل اساس سازی اصل بسیار با اهمیت که موجب عمری طوالنی و مقاومت . »کرده است "نشست "اندازه هفت رش به اصطالح

وص عوامل طبیعی همچون تحرکات زمین و وپایداری معماری ایران در مقابل مسائل و واکنش ها از جهت استاتیکی ،جوّی و به خص

موجب به وجود آمدن اسکلت  "مصالح بسیار مرغوب ". اصلی که در آن شیوه اجرایی . به خصوص و رانش زمین و غیره شده اند زلزله

اجرایی ، اطاق ها و گنبدها و ساختن موارد فراوان دیگری با جزئیات ، پوشش قوس هااصولی از پی سازی سازی های بسیار فنی و

چنین گفت رومی که گر زخم کار/ برآوردمی بر سر ای شهریار// (. »5: 1377فنی همراه است)زمرشیدی، خاص به طور بسیار اصولی و

ه در این رابطه ( پس از آن خسرو کسانی را ک784: 1376فردوسی،«)نه دیوار ماندی نه طاق و نه کار/نه من ماندمی بر در شهریار

مان ه«)اردانان شنیدکس اندر جهان زخم چون آن ندید/ نه از نامور ک». ساخت ایوان هفت سال طول کشید. کرد رها دستگیر کرده بود؛

این بنا نه برای نمایش مهندسی بلکه به منظور نمایش عظمت ساخته » خسرو به فرعان رومی آب و زمین و دینار بخشید.( 784 :منبع

های دیگر را حیران سازد و به دولت های سرکش اخطار کند که این سلسله قدرت  ،سفیران ملتتا قدرت و ثروت را نشان دهد –شده

درهم شکستن هر مبارزه ای را دارد....هدف آن تأمین نوعی صحنه آرایی مؤثر برای قدرت شاهنشاهی بود و مسلما این منظور تأمین 

ی برتخت نشسته بود .تاج عظیم جواهر نشانی به وزن ،شاهنشاه ساسانی در جامه های فاخر سبززردوزارعامدر تاالرعظیم ب شده است.

تان فرش بهارس–بر پهنه ی زیر پای او معروف ترین قالی جهان گسترده بود  ،ی سرش با زنجیری زرین آویزان بودکلیو بر باال300

در دوره » (.54،ص1382، پوپ«)گرانبها نشانده بودند قطعه جواهر که از تارهای ابریشم و زر و سیم بافته شده و بر آن هزاران

نما را با تاقنما و اسپرهای گوناگون نماسازی و آرایش می کرده اند ودر کنگره سازی و طره سازی ، شکل دادن به بناساسانیان برای 
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معماری می تواند بیانگرعظمت و . (8: 1367زمرشیدی،«)تا اشکالی با شکوه به وجود آیدسردرها نهایت سلیقه به کار می رفته است 

 و ترقی خود را رخ جهانیانشکوه سازندگان آن باشد.هر کشوری سعی دارد تا با طراحی و ساخت بناهایی ارزشمند به نوعی پیشرفت 

 . فت و نمودی از فرهنگ هر کشوراست؛ چرا که معماری زبده و خالصه ای از پیشربکشاند

 

 نتیجه گیری
. تأثیر متقابل آن را با بررسی در ادبیات هر دوره می توان فرهنگ و عقاید سازندگان آن دارد ریشه دردبیات و معماری هر دو ا

دید. شاعران اصطالحات خاص ساخت و ساز و معماری را دست مایه ی سرودن اشعار زیبا قرار داده اند و در داستان های حماسی و 

معماری و فرهنگ ، می توان با ویژگی های اقلیمی به وسیله آناست که اسطوره ای هم به کاخ ها و بافت های شهری اشاره شده

ا در ر الزم است وجوه مختلف تمدن؛بسیار سودمند باشد. برای پژوهشگران هر دو رشته می تواند یرانیان آشنا شد که این یافته هاا

 .کرد را در آثار فاخر ادبی بررسی یک پیوستگی هماهنگ به عنوان بستر زیست انسان در نظر گرفت و تأثیر متقابل معماری و ادبیات

 

 فهرست منابع و مآخذ
 ان،تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، آموزش معمار(1379) ه کوشش حسین سلطان زاده(،، بنوه سی )مترجم، راشلآرمسترانگ

 جلدی،تهران،زوار 3 دروه فارسی، نثر تطور تاریخ یا شناسی سبک ،(1381) محمدتقی، بهار،

 ، اخترانتهران غالمحسین صدری افشار،(، معماری ایران ، ترجمه ی 1382) ،، آرتورپوپ

 ، نشرگل آرا،تهران(، دیوان1379) د فروزانفر،،مقدمه استاافضل الدین بدیل ،خاقانی

 ، انتشارات زمردی ایران مصالح شناسی سنتی، تهران،معمار (1377) زمرشیدی،حسین،

 (،طاق و قوس در معماری ایران ،تهران ،انتشارات کیهان 1367) زمرشیدی،حسین،

 سبز سوم،آدینه چاپ (،تهران،1393) ،(فروغی محمدعلی نسخه) سعدی،کلیات،

 ،انتشارات پیکانتهران، چاپ دوم در آستین مرقع ،(1387) ،سعیدی سیرجانی، علی اکبر

 ، چاپ اول، ناشر آثار اندیشه، تهراننسان، رنگ و ا(، معماری1380، سید ابوالقاسم، )صدرسید

 (، امثال و حکم )دوره چهار جلدی(، تهران،چاپخانه سپهر1379) ،علی اکبر،دهخدا

 ، تهران، انتشارات دانشگاه(، لغت نامه1392) ، علی اکبر،دهخدا

 ، تهران، بهزاد(، شاهنامه1386) تصحیح ژول مول،، ابوالقاسم ، فردوسی

 ، چاپ اول، تهراناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو، نشر جامی، سبک شن( 1377) ،، محمدغالمرضایی

 (، فضا ، زمان ،معماری، تهران، بنگاه و نشر کتاب1350، )زیگفرید، ترجمه منوچهر مزینی ،نگیدئی

 شگاهی، تهران، انتشارات جهاد داناحی فضای شهریرط(، تحلیل و 1392محمد، ) ،نقی زاده

 H پیلسته: استخوان فیل . دندان فیل . عاجi) دهخدا،1392(
ii :(1392)دهخدا، . آبنوس را گویند، و آن چوبی باشد سیاه که از آن چیزها سازندشییز 

 iii(1392. )دهخدا، درختی باشد بسیار بزرگ و بیشتر در هندوستان روید، طبیعت آن سرد و خشک است 
iv (1392. )دهخدا،شودمحل ّ کار. جائی که در آن کار پیدا 
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