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   چکیده

 

عماری ایران در معماری جهان بی تاثیر نبوده است و این تاثیرات خود بیانگر اهمیت ویژه ی فرهنگ پایدار ایرانی می باشد اثرات م

.در معماری ایران می توان ادبیات را شاخصه ی مهمی به شمار آورد که تاثیر خود را در سبک زندگی مردم گذاشته است .شاخصه 

ی می باشد . فردوسی با بیان اسطوره و نمادهای معماری سعی در معرفی معماری ایرانی نموده ی مهم این تاثیر شاهنامه ی فردوس

است که هرچند در اشعار شاهنامه از اسطوره و الفاظ معماری استفاده ی بهنیه شده است اما می توان شاهنامه را به جرات یک 

دژ ,ایوان ,طاق و... با معرفی اساطیر "ی تمام از کلماتی چون کتاب کامل برای معرفی معماری در نظر گرفت زیرا فردوسی با زیرک

ایرانی , به کار برده است .در این تحقیق سعی شده است که نقش این شاعر بزرگ در معرفی اساطیر و معماری ایرانی به تحلیل 

 گذاشته شود .

 

 : شاهنامه , اساطیر , معماری ایرانی , فردوسی  کلید واژه
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 مقدمه 

 

شاهنامه دارای ابعاد بسیاری می باشد که از آن جمله می توان اکثر ایرانیان از شاهنامه می دانند جنبه ادبی آن می باشد , آنچه که

به بعد معماری آن اشاره کرد که در این مقاله سعی میشود تاثیر شاهنامه در بیان اساطیر و معماری ایرانی را تحلیل نماییم .فارغ از 

و کاشیهای نفیس مزین به اشعار بزرگان ادب پارسی در معماری ,از آن جاییکه مفهموم اشعار در بر دارنده بکار گیری کتیبه ها 

تفکر و عقاید جامعه ای بوده که شاعر در آن می زیسته ,می توان کاربردهای مادی و معنوی عناصر معماری را در کالم شاعران هر 

توان شاهنامه نام برد ,زیرا سرامد تمام اشعاری که برای معرفی فولکوریت جامعه عصر جستجو کرد .نمونه ی بارز این اشعار را می 

سروده شده است , شاهنامه ید طوالنی دارد .فردوسی با بیان اسطوره های ایرانی و معرفی نمادهای معماری در اشعار خود به 

ی برای ارتباط به جامعه ی زمان شاعر و جامعه ی زیبایی فرهنگ ایرانی را بیان کرده است .این اشعار و تعاریف را می توان پل

در کنونی برشمرد .زیرا شاهنامه ی فردوسی , سرگذشت قومی و ملی ما , آمیزه ای پربها از اسطوره , حماسه و تاریخ می باشد .

شده است به گونه ای که اشعار شاهنامه نه تنها به معرفی شاهان و اسطوره ها بلکه به ظرافت به بیان معماری ایرانی نیز پرداخته 

 خواننده به راحتی می تواند با طاق و گنبد و دژ ارتباط برقرار کند .

 

 بیان مسئله

 

بودن ، چه بودن و یا چه باید بودن سخن می گوید و نیز با آیین ها و عقاید , که اسطوره الیه ی ژرف اندیشه ی انسانی است که از 

ستان هایی از موجودات مافوق طبیعی بیان می شود . اساطیر ایران شامل سه مرحله ی ، پیوندی نا گسستنی دارد که در قالب دا

 کهن ، میانه و نو است :

 ( اساطیر اوستایی 1) 

 مانوی –( اساطیر پهلوی  2) 

 ( 14،  1331( اساطیر شاهنامه ای ) بعد از اسالم ( ) بهار ،  3) 

مسئله را تشکیل می دهد ، مرحله سوم اساطیر ایران  رد و در واقع حدودآنچه در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می گی

در این پژوهش تالش می .یعنی اساطیر شاهنامه ای است ؛ که از آن میان به طور خاص به شاهنامه ی فردوسی توجه شده است 

شاهنامه روح حماسی ، مبین روح زندگی . در   تعریف فردوسی و دید ایشان را به معماری در اشعار و اساطیر نشان دهیم  گردد تا 

است . در بر دارنده ی موضوع نبرد آدمی با هر چه پیرامون اوست و در تضاد با او . در این روحیه ، برخورد آدمی با طبیعت و با 

 1331،  خودش بسیار مطرح است . در حقیقت ، آغاز کار حماسه ، انسان است در طریق شدن ، ساختن و پرداختن حیات . ) ناصح
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(. آنچه این پژوهش ، قصد پرداختن به آن را دارد ؛ این است که آیا می توان مفاهیم مندرج در شاهنامه را چنانکه به طور گسترده 

در نگارگری ، و به طور پراکنده در دیوار نگاری ها ، تندیس سازی و کاشی کاری و نیز در معماری دوره بعد از فردوسی و ... وارد 

در معماری امروز ایران نیز وارد کرد ؟ این پژوهش در جستجوی نقش و جایگاه شاهنامه در هنر و معماری امروز ایران شده است ؛ 

 است .

این تحقیق در جهت شناساندن شاهنامه به نسل جدید می باشد . بدانسان که از این منبع غنی فرهنگ ایران که شناسنامه ی 

 کاربردی کرد و به آن در معماری صورت کالبدی داد .فرهنگی ایران نام گرفته ، استفاده ی 

 

 پیشینه تحقیق

 

تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه ارتباط بین ادبیات و معماری و باالخص شعر و معماری در ایران و جهان صورت گرفته است . 

یران در قالب شعر می باشد حائز اهمیت در این میان شاهنامه فردوسی به عنوان بخشی مهم از ادبیات ایران که گنجینه اساطیر ا

معماری و  "بیشتری است . از پژوهش هایی که تاکنون در زمینه ی ارتباط بین شاهنامه ی فردوسی و معماری انجام شده کتاب 

به نگارش دکتر حسین سلطان زاده است . در این کتاب ابیاتی از شاهنامه  "شهر سازی ایران به روایت شاهنامه ی فردوسی 

برگزیده شده که ارتباط بین شاهنامه و معماری را مشخص می نماید . این ابیات در مورد خصوصیات معماری و شهر سازی ایران از 

ز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض سلسله ی ساسانی است که در این کتاب بر اساس ابیات موجود ، در قالب تعاریفی از عناصر و اآغ

 شده است .ویژگی های معماری گرد آوری 

از دیگر موارد پژوهش در ارتباط شاهنامه و معماری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس حمید ممانی است که به تحقیق در زمینه 

 ی ارتباط معماری و شاهنامه ، در قالب آرامگاه فردوسی پرداخته است و به نتایجی از این ارتباط دست یافته است . از جمله اینکه :

 شاهنامه ، شامل عدالت ، جاودانگی ، شکوه و قدرت و ... را می توان وارد معماری کرد .مضامین  – 1

سنبل های موجود در شاهنامه ، اعم از شنبل های عددی ) هفت خان و ... ( و سنبل هایی به صورت شخصیت شاهنامه )  – 2 

 رستم و ... ( را می توان در عناصر معماری تعریف کرد .

 ( می توان در تعداد عناصر و فضا ها استفاده کرد . 3و  1طوره ای ) از اعداد اس – 3

دکتر مهرداد بهار ، محقق اسطوره شناس ایرانی است که در طول عمر خود تحقیقات زیادی در زمینه ی اساطیر ایران ، فرهنگ 

تشکیل گروه مستقلی برای تحقیق در  ایرانی و نیز شاهنامه ی فردوسی انجام داده است . وی در فرهنگستان ادب و هنر ایران به

 1332)  "اساطیر ایران  "زمینه ی اساطیر همت گمارد و کتاب های بسیاری در این زمینه تألیف کرد که از آن جمله می توان به 
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گهگاه ( اشاره کرد . در این کتب ،  1332)  "سخنی چند درباره ی شاهنامه  "( ، و  1332)  "پژوهشی در اساطیر ایران  "( ، 

 .( 1333معماری اساطیری نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است . ) رحمتی ، 

بررسی طراحی معماری برمبنای تقابل خیر و شر در شاهنامه ی فردوسی "همچنین حسنا ورمقانی در پایان نامه ای با نام همچنین 

 دارد.( 1331)" )در قالب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران 

قراگوزلو نیز تحقیقات زیادی در مورد زیبایی شناسی هنر از شعر به معماری انجام داده و سخنرانی هایی در این زمینه دکتر آرش 

 داشته است .

نمونه های معماری مجموعه های فرهنگی و مخصوصاً فرهنگستان ها ، نشان می دهند که در طراحی این گونه بنا ها سعی می 

 گی آن کشور در کالبد بنا متجلی شود .شود که عناصر هویت ملی و فرهن

افسانه ی رمئو و  "است . در این بنا سعی شده تا یکی از داستان های شکسپیر ، به نام  "پیتر آیزنمن  "نمونه معماری دیگر ، اثر 

 ری است .را وارد معماری کند این هم نمونه موفق دیگری است که سعی در ورود اذبیات و اسطوره به عرصه ی معما "ژولیت 

از پروژه های معماری که در ایران در این زمینه کار شده می توان به بنیاد آفرینش های هنری نیاوران ) فرهنگسرای نیاوران ( ، 

مرکز همایش های فرهنگستان هنر ، ساختمان صبا ) نگارخانه خیال ( و مجموعه ی فرهنگستان های ایران و موزه ی ایران باستان 

بنای مجموعه ی فرهنگستان های ایران سعی شده است که از ترکیب عناصر معماری بومی و نو استفاده شود . و نیز اشاره کرد . در 

برای القای اهمیت فرهنگستان به عنوان یک بنای شاخص و یادمانی تالش شده است . در موزه ی ایران باستان از عناصر معماری ، 

 مخصوصاً در ایوان ورودی استفاده شده است .

 از پروژه های معماری که در خارج از ایران کار شده این موارد را می توان نام برد :

مرکز هنر های سئول ، موزه فرهنگ سوئد ، مرکز هنر و مطالعات بریتانیایی در دانشگاه یال و موزه ی ادبیات هیمجی ) تادائو آندو 

ی شده که به حالت چهار زانو نشسته است و نمادی از انسان در ( . در مرکز هنر های سئول ، جایگاه حضار به شکل انسانی طراح

 حال تفکر در فرهنگ کره می باشد .

 

 روش تحقیق

در این تحقیق ، ابتدا به معرفی و توصیف اساطیر ایران ، خاصه شاهنامه ی فردوسی پرداخته می شود ؛ در این زمینه ، از تحقیقات 

می شود . همچنین مفهوم آن ها در معماری همراه با ذکر نمونه هایی ، بررسی شده و انجام شده و مفاهیم شاهنامه بهره گرفته 

 بیان می گردد . و این ، به معنای مرحله ی گرد آوری اطالعات در تحقیق کیفی است .

در اینجا ، سپس در مرحله ی تحلیل و تفسیر ، ارتباط بین معماری و شاهنامه ی فردوسی ، از منظر این ویژگی بررسی می شود . 

دو دسته اطالعات داریم . یک دسته ، اطالعات مربوط به معماری و دیگری اطالعات و روایات مربوط به شاهنامه . از داخل این دو 
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دسته روایت ها ، باید موارد مرتبط را با هم پیدا کنیم . در این روش ، در عین برداشت اطالعات ، همزمان تحلیل و ساماندهی 

جام می شود . در روش کیفی ما در نهایت به یک قطعیت نمی رسیم ؛ بلکه تفسیر جدیدی از یک پدیده ارائه می اطالعات هم ان

 دهیم ، اما این ، تنها تفسیر نیست .

 

 روش گرد آوری اطالعات

 

 د :گرد آوری اطالعات پروژه ، از روش های مختلف میدانی و کتابخانه ای بهره می گیرد که شامل موارد زیر می باش

( استفاده از مدارک موجود در سازمان ها و مؤسسات ) گزارشات دفتر مهندسین مشاور طراح ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی  1) 

 و اساسنامه فرهنگستان (

 ( استفاده از منابع اطالعاتی کتابخانه ای ) کتب معماری ، ادبیات و هنر ( 2) 

 هایی که در ارتباط با هنر و ادب فارسی برگزار می شود .( برداشت مطالب از سخنرانی ها و کنگره  3) 

 ( بهره گیری از نشریات داخلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران . 1) 

 ( استفاده از شاهنامه ی فردوسی به عنوان منبع اصلی مورد مطالعه در پروژه و نیز کتاب ها و مقاالت مرتبط با آن .3) 

 

 شاهنامه فردوسی

 

... سخن را به آسمان  "( ، بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران ، با نبوغ و استعداد  113یا  111 – 321القاسم فردوسی )استاد ابو

( در فن خویش ، بزرگ آیتی است که نام او همواره با  31) چهار مقاله ، بی تا ،  "علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید ...

فرهنگ کشور ایران خواهد بود . منظومه ی حماسی بی نظیر او نیز که شامل داستان ها و اساطیر  احترام زینت بخش تاریخ ادب و

 ( 131،  1334ملی و وقایع تاریخی از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض سلسله ی ساسانی است . ) صفا ، 

م آداب و رسوم و سنن و عقاید دیرینه ، یعنی عالوه بر محسنات و فوائد بی شمار ادبی و تاریخی ، از لحاظ اشتمال بر بخش اعظ

فرهنگ کهن و جاودان مردم این سامان اهمیت فراوان دارد . شاهنامه در سلسله آثارحماسی سترگ جهانی مکانی بس رفیع دارد ؛ 

ی اسالم در که حتی هومر شرق نامیده است . و نخستین اثر درخور توجه به نظم در آغاز رنسانس ادب پارسی پس از رواج و تسر

 ( 341،  1331ایران است . ) ظهیری ، 
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 عصر حیات فردوسی

 

که  –( ، دوران تحکیم پایه های ادب فارسی بود ؛ که در سایه ی حمایت پادشاهان بزرگ این سلسله  331 – 231عهد سامانیان ) 

یا شد و نظر به حمایتی که از نظم و نثر فارسی بسیاری از آداب و رسوم ایرانی اح –بازمانده ی خاندانی کهن و ایرانیدوست بوده اند 

می شد ، نویسندگان و شاعران به ایجاد آثار متعددی ترغیب و تحریض گردیدند . شاعران بزرگی مانند رودکی ، شهید بلخی و 

 ( 13،  1333استاد بزرگ ، حکیم ابوالقاسم فردوسی در این عهد ظهور کرده اند . ) صفا ، 

سال دیگر هم از آن پس زیست ؛ که سی سال آن را  14سالگی آغاز به نظم شاهنامه کرد .  14سی ، در حدود حکیم ابوالقاسم فردو

به شاهنامه مشغول بود ؛ ده سال دیگر را هم در ارتباط با آن . شاعر از این چهل سال عمر با شاهنامه زیستن ، بیست سال اولیه را 

 ( 333،  1331نی را در ایام سلطنت محمود غزنوی سپری کرد . ) سیدی ، تحت والیت سامانیان گذراند و بیست سال پایا

 

 رد پای اسطوره در معماری

 

وظیفه هر بنا به عنوان بخشی از فرهنگ معماری ، عینیت بخشیدن به یک اندیشه ذهنی بوسیله ظرف خاص آن است و بدین 

اختمان خود یک شاهد فرهنگی می باشد . فرهنگ ، ترتیب این ظرف نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ ، لذا هر س

اعتقادات و تأثیر آن بر کالبد بوجود آوردن مرز های معماری را داراست و می توان به وسیله اجزایشان هر کدام را از دیگری 

تان ، برخاسته از بازشناخت . بنابراین سبک معماری هر دوره ، انعکاسی از فرهنگ آن محسوب می شود . این فرهنگ در ایران باس

 اساطیر بوده و این اساطیر ویژگی های مشترکی را در معماری آن زمان موجب شده اند .

 

 جایگاه اساطیر در ایران باستان

 

در میان آثار معماری گذشته ، هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان بیش از دیگران تحت تأثیر اساطیر زمان خود بوده اند . در این 

بیش از همه در بنا ها به چشم می خورد اوج گیری و ارتفاع زیاد بنا هاست . در تمام بنا های بازمانده از آن دوران ، دوران آنچه 

تالش برای ایجاد ابهت و شکوه در معماری به چشم می خورد . می توان گفت واالیی و شکوه اساطیر ، بدین گونه در معماری بروز 

در بسیاری موارد ایوان های بلند که اکثراً در دل کوه ساخته شده اند در مقابل دشتی وسیع  یافته است . همچنین در این دوره ،
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کوه کنده شده و روبروی آن دشتی دل  دیده می شود . از آن جمله می توان طاق بستان را نام برد که در آن دو ایوان عمیق در

ه رفعت و وسعت در معماری است که آن نیز ایوانی بسیار بلند در مقابل وسیع قرار دارد . ایوان مدائن ، نمونه دیگری از ایجاد اینگون

ویژگی اسطوره ای آن را آشکار می کند . مبالغه و اغراق که جانمایه اصلی میدانی وسیع می باشد . مقیاس مبالغه آمیز این بنا ،

برخاسته اما این چهار طبقه ، تنها نمایی بیش اسطوره است در این بنا به این صورت متجلی شده که چهار طبقه ساختمان از زمین 

نیست و پشت این صفحه عظیم بنایی یک طبقه وجود دارد . این مسئله که قطعاً نمی توان آن را عملکردی پنداشت ؛ نشان می 

ویژگی دهد که معمار در پی بیان مفهومی خاص در معماری بوده . شاید برجسته کردن افسانه و کوچک نشان دادن واقعیت که 

 تخت جمشید ( – 1)عکس شماره اساطیر است ؛ در اینجا به صورت تقابل مقیاس انسانی و فرا انسانی بیان شده است .

 

 

 

نمونه کامل این تقابل مبالغه آمیز افقی گرایی و عمود گرایی ، در نقش رستم بکار گرفته شده است ؛ قرار گیری کوهی تراشیده و 

 نقش رستم (– 2)تصویر شماره  . عظیم در مقابل دشتی وسیع 
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کوه را در اساطیر بر دیواره کوه ، فرم چلیپا که نشان آفرینش است کنده شده . شاید بتوان ارتباطی بین یزدان و شهریاران نیک با 

 شهر کیش ( -3)تصویر شماره  ایران بازیافت که اینگونه در معماری تبلور عینی یافته است . 
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، مسلماً معماران ایرانی از نفوذ و تأثیر اساطیر زمان بی نصیب نبوده اند . در نتیجه می توان رد پای اسطوره را در با این توصیفات 

معماری جستجو کرد و انگیزه ، معنا و حقیقت عناصر زیبایی دهنده معماری چون آب ، خاک ، باد و نور و ... را در البالی اساطیر 

بر آن است تا ضمن شناخت و تبیین اجمالی اساطیر ایران ، به جنبه های ارتباط بین اسطوره و  جست . در ادامه این نوشتار سعی

 معماری در زمان رواج اساطیر پرداخته شود .

 

 معماری 

 

معماری هنری است که معمار یا معماران در فرایند شکل دادن به فضا به مقتضای سنت ها و ارزش ها و فرهنگ مردمی به دست 

پس معماری هر قوم و نژاد و فرهنگ و تمدنی در درجه اول به جهان بینی آن تمدن متکی است .در هر رهیافت  می دهند .

معمارانه زمینه های فرهنگی و پیوند میان بنای ساخته شده با اعتقادات سازندگانِ آن جدا ناشدنی است . یک معمار به ناچار 

گان خود و در جهت خواسته های آن ها کار می کند ، پس بناچار ذهن همواره سفارش گیرنده یی است که برای سفارش دهند

خود را با توجه به نیاز ها ، سلیقه ها و اعتقادات سفارش دهندگان تربیت می کند . اما از آنجا که سفارش دهنده در واقع مجموعه 

ن و جامع ترین آن هاست ، و پیش از هر ی افراد یک جامعه و اعتقادات آن هاست ، لذا در میان هنر ها معماری غیر شخصی تری

هنر دیگری نماینده ی هویت یک تمدن است .از آنجا که معماری از مبرمترین نیازهای همه ی اجتماعات متمدن است و نیاز مادی 

م وجوهِ و معنوی هر دو پاسخ می دهد ، در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده است .معماری ایران که پس از اسال

اعتقادیِ اسالم را منعکس کرد ، اگر چه ریشه در معماری ایران باستان ) که خود متأثر از یونان و روم بود ( داشت اما توانست 

مصالح و ابزار و توانایی های فنی خود را با شئون اسالمی منطبق کند و شاخه ای از معماری اسالمی گردد . هنرمند اسالمی ، چون 

در آن هست را مظهری از تجلیات خداوند می داند ، لذا طبیعت را چنان می بیند که گویی جلوه یی از صفات الهی  جهان و هر چه

 را می بیند .هدف هنر اسالمی ساختن پیرامونی است که ضمن طبیعی بودن از کیفیتی معنوی برخوردار باشد .

 

 معماری در عصر شاهنامه 

 

ث شریف نبوی ، بزرگترین ارج و اعتبار را به شاهنامه ی فردوسی اختصاص داده و بدان سلجوقیان بعد از قرآن کریم و احادی

حکم شاهنامه  "گنجینه ی بی نظیر ، به صورت شعر و دیوان نمی نگریستند ؛ بلکه آن را گنجینه ی پند و حکمت دانسته و با لفظ 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

10 
 

، شمرده و  "شاه نامه ها و سرآمد دفتر ها  "اهنامه را ، یاد کرده و گرامی داشتند . همان طوری که مؤلف راحه الصدور ، ش "

 اشعارش را حِکَم شاهنامه نوشته است .

ه . ق در قونیه بر تخت سلطنت  313عالء الدین کیقباد اول ، پادشاه الیق و هنرمند سالجقه ی روم و حامی دانشمندان ، در سال 

ه . قبر گرد شهر های قونیه  313الدین کیقباد ، در سال  ت . به فرمان عالءنشست . شهر تاریخی قونیه ، تا آن زمان برج و بارو نداش

دروازه ، با منار های  12و سیواس ، سور های عظیم سنگی کشیدند . سور قونیه ، با سنگ های بزرگ و تراشیده بنا شده بود و 

انان و شیر و عقاب را از محتشم داشت . این حصار سنگی و با شکوه ، با نقاشی های زیبایی تزیین یافته بود و هیکل های پهلو

 سنگ تراشیده و به صورت برجسته ، در سر و سینه ی سور و بروج تعبیه کرده بودند .

عالوه بر این تزیینات ، آیاتی از قرآن کریم و نمونه هایی از احادیث شریف نبوی و قسمت هایی از شاهنامه  ی فردوسی را بر روی 

و در دیوارهای سور نشانده بودند تا بینندگان را تهییج نموده ، غرور ملی را زنده نگه  تخته سنگ های مرمر سفید ، حک و نقر کرده

، آن  "کارستن نیپور  "دارد . سور های سنگی شهر قونیه ، تا نیمه ی اول قرن نوزده میالدی ، باقی مانده بود و جهانگردانی چون 

 ها را دیده و عکس ها برداشته و مقاله ها نوشته اند .

مین عصر بوده است که در ایران هم ابیات شاهنامه را روی کاشی های هشت گوش منقوش ، نقش و نگار کرده ؛ در دیوار ها و در ه

 مواضع دیگر بقاع متبرکه و بناهای تاریخی نصب می کردند .

 

 شاهنامه در قلمرو هنر پردازی ایرانی

 

ابناک فراروی محققان ، هنرمندان ، شاعران و فرزانگان این مرز نزدیک به هزار سال است که شاهنامه ی فردوسی همچون گوهری ت

و بوم و دیگر کشور های جهان بوده و نیز هست ؛ زیرا محتوای این اثر حماسی در واقع چیزی جز بیان خواست ها و آرزو ها و 

کتاب عظیم ، همواره مورد  بالندگی های یک ملت و در نهایت ، آرمان های دلخواه مردم همه ی جهان نیست . از این رو این

 ( 331،  1331تحقیق و تتبع و ترجمه قرار گرفته و جلوه گاه هنرپردازی های هنرمندان گوناگون بوده و خواهد بود . ) رادفر ، 

 

 حماسه معماری

 

عت ماندگار و شعر حماسی فردوسی در ذات پویا و اصیل خود ، واجد کارکرد های اسطوره ای است که این کارکرد ها به لحاظ طبی

پایدار ، از خصلت فرازمانی و مکانی برخوردارند . در حقیقت اقبال صد ها ساله طیف های مختلف به شعر فردوسی می تواند از این 
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عنصر فرازمانی و فرا مکانی اسطوره بهره برده باشد . این شعر در فرم و ساختار نیز آشکار کنندِه مراتبی است که آن مراتب ، واجد 

 اسطوره ای یعنی ثبوت ، وحدت ارکان و هماهنگی با ارکان آفرینش است .خصلت 

چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم اسطوره ها را حداقل از پس زمینه وجدان بشری خارج کنیم . این کار کرد های اسطوره ای 

ه حضور شعر فردوسی برای انسان معاصر ، در حداقل در لحظاتی خاص ، حضور غیر قابل انکار و قاطع خود را می نمایانند . نیاز ب

حقیقت نیاز به تنفس در فضایی اسطوره ای و بی زمان و بی مکان است . آنچه پیش از هر چیز ، در شعر فردوسی دیده می شود 

قت اتفاق می توازن و تقابل میان دو مصراع است . همچنین در پس پردهِ تقارن و توازن مصاریع ، تقابلی پنهان میان انسان و حقی

 افتد که راه به وحدت می برد .

چنین تقابلی در کلیت خویش یکی از اختصاصات هنر های سنتی است . تقارن اعظم کیهانی که خود را در زوج های قابل تأویل 

کیهان و  "اًل همانند آسمان و زمین ، خیر و شر ، زشت و زیبا و آب و آتش ، می نمایاند ، قابل طرح در ذیل این تقابل است . اصو

زوج اصیل بنیانگذاری جهان شناخته شده است . چنانکه در روز نخست ، تقدیر الهی حکم بر این کرد که کیهان در میان  "هیوال 

. به همین  "کان عرشه علی الماء  "اقیانوس آب های آغازین تقدس یابد و جهان بنیان نهاده شود . در قرآن کریم هم آمده است : 

که عرش الهی بر آن استوار شده از میان آب سر بر می آورد . انسان نیز حاوی محتوایی کیهانی است و با  "لوتوس  " نسبت نیلوفر

دمیدن روح الهی در کالبدش تقدیس یافته و از دیگر مخلوقات متمایز گشته است . در ذیل تقابل اعظم کیهانی ، تقارن و توازن و 

ایرانی قابل رد یابی است . این گونه شعر به روشنی مایه ور از سرشت سنتی و  –ی تجانس در شعر فردوسی و معماری اسالم

آسمانی  –منطبق بر زوج های قابل تأویل است . اسطوره همچون حقیقتی فرازمانی و مکانی جلوه می کند که سرشتی زمینی 

 .1دارد

ایرانی به نظر می آید ، به بی نهایت بودن دایره  – این تناجس و توازن که گاه همچون تزئینات هندسی بی پایان معماری اسالمی

خلقت الهی و وحدت در عین کثرت داللت دارد . این نیز کارکردی اسطوره ای است زیرا اسطوره ضمن بیان قوای فرا بشری در 

 اغلب اوقات خود ، محدود به نوعی قوهِ تحدید کننده الهی است .

نی زمان حیات فردوسی یکی از درخشان ترین و پر اهمیت ترین ادوار تاریخی و قرن چهارم و دهه ی اول از قرن پنجم ، یع

فرهنگی ایران است . شاعران بزرگی مانند رودکی ، شهید بلخی و استاد بزرگ ، حکیم ابولقاسم فردوسی در این عهد ظهور کرده و 

، داستانی ، حکمی ) اندرزی ( و ... بدست شاعران ادب فارسی را بنیانگذاری نمودند . در این دوره ، انواع شعر فارسی ، حماسی 

 ( 23،  1333چیره دست در سراسر ایران سروده شد و گنجینه ی غنی و بی نظیری برای ادب فارسی پدید آمد . ) صفا ، 

ردم جای با عنایت به حضور شاهنامه در این عصر ، در می یابیم که در عصر سامانی و پس از آن ، هنوز اسطوره ها در اذهان م

داشته و در جامعه کارکرد خود را حفظ کرده اند . معماری نیز به عنوان پدیده ای که از فرهنگ جامعه تأثیر می پذیرد ؛ تحت تأثیر 

این جو غالب بوده و از اشعار حماسی فردوسی بی نصیب و بهره نبوده است . لذا با بررسی ویژگی های شیوه رازی می توانیم 

                                                           
 سخنرانی دکتر آرش قراگزلو در مورد " زیبایی شناسی هنر از شعر به معماری " -  1
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در آن دریابیم . جانمایه اصلی شعر حماسی ، اغراق است ؛ به معنی بزرگ کردن واقعیت یا بزرگ جلوه  خصلت های حماسی را

 دادن آن .

ویژگی دیگر ، افسانه بودن آن است . فردوسی می کوشد تا افسانه را به جای واقعیت بگذارد وی با صراحت و شفافیت در بیان وقایع 

غیر واقع دارد و همه این ها ، فضای حماسی شعر او را به وجود آورده است . حماسه ای که افسانه ای ، سعی در واقعیت جلوه دادن 

در ذات خود صالبت ، عظمت و واالیی را به همراه دارد . لحن کوبنده و حماسی فردوسی ، فضای شعری او را محکم ، با شکوه و با 

مشاهده  "وس گنبد قاب "بنای استثنای مقارن فردوسی یعنی  صالبت ساخته است . همه این ویژگی ها را می توانیم به کمال در

 کنیم .

 

 توجه فردوسی به معماری ایرانی

 

 اطالعات موجود در شاهنامه ی فردوسی ، درباره ی معماری و شهر سازی دوران پیش از اسالم را می توان  به شرح زیر بیان کرد :

  واژه های معماری و شهرسازی 

 خصوصیات معماری ایران 

  نحوه ی استفاده از فضا ها 

  نحوه ی شکل گیری شهر ها 

   ، ( 1،  1333نمونه های خاص ) ایوان مدائن ، تخت جمشید ، ... ( )سلطان زاده 

 

 خصوصیات معماری ایران

 

ان به باغ درباره ی برخی از خصوصیات معماری ایران نیز ، نکات و اطالعات ارزشمندی در شاهنامه وجود دارد . برای نمونه ، می تو

مزار های موجود در کشور ، غالباً به دوران پس از ایلخانان  –مزار که گونه ای از انواع مزار به شمار می یابد ، اشاره کرد . باغ  –

تعلق دارند که ظاهراً هیچ کدام از آن ها با طرح آن ها پدید آمده است و طرح کنونی آن ها به تدریج شکل گرفته است . بر اساس 

مزار شده است ، می توان اظهار داشت که ممکن است پیشینه ی این نوع  –ای که در قسمتی از شاهنامه به وجود نوعی باغ  اشاره

 بنا به پیش از اسالم نیز برسد :

 سرش را به ابر اندر انداختند                           بباغ اندرون دخمه ای ساختند
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 بدان خوابگه شد گو نیک بخت                                  برابر نهادند زرین دو تخت

در جای دیگر، به طرح گونه ای باغ اشاره شده است که آبگیری در میان آن قرار داشت . همچنین به کاخ های واقع در باغ یا به 

 ( 11،  1333بخش اندرونی یا حرم ، اشاره هایی شده است . ) سلطان زاده ، 

 

 یت شاهنامهویژگی های ایوان به روا

 

حکومتی قرار داشت  –نوع دیگری از ایوان ها ، ایوان واقع در برخی از کاخ های دیوانی است که در کنار میدان حکومتی یا عمومی 

، مانند نمونه ای که در میدان امام در اصفهان وجود دارد . بررسی شاهنامه ی فردوسی نشان می دهد که به احتمال زیاد ، تقریباً 

و یا الگویی شبیه به آن در برخی از شهر های مهم در دوران پیش از اسالم نیز وجود داشته است . در چند جای شاهنامه همین الگ

 ( 113به همجواری فضای ایوان یا کاخ بلند و میدان اشاره شده است . ) همان ، 

 

 گلشن ارجمندز پایین و                                       ز ایوان و میدان و کاخ بلند

 به هامون گل و سنبل و الله کشت                                    بیاراست شهری بسان بهشت

 

 نحوه ی استفاده از فضا ها

 

یکی دیگر از نکات مهمی که در شاهنامه ، درباره ی فضاهای معماری و شهری وجود دارد ، اشاره به نحوه ی استفاده از برخی 

استفاده از ایوان ، کاخ باغ و مانند آن از نکاتی است که از روی آثار باقی مانده به سادگی قابل بررسی نیست و فضاهاست . چگونگی 

 ( 12،  1333اطالعات موجود در شاهنامه در این زمینه بسیار ارزشمند است . ) سلطان زاده ، 
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 نمونه های خاص

 

 ایوان مداین

 

 سخن ها ز ایوان خسرو کنم                                         کنون از مداین سخن نو کنم

درباره ی چگونگی ساخته شدن ایوان مداین ، اطالعات بسیار سودمند و جالبی در مورد نحوه ی انتخاب یک معمار اصلی ، از بین 

ن ایوان ، سه سال انتظار برای سه معمار و برگزیدن آنان از میان سی نفر معمار منتخب از بین دویست نفر ، و نیز نحوه ی ساخت

 ( 132نشست دیوار ها و سپس ادامه کار ساختمان و اتمام آن پس از هفت سال ارائه شده است . ) همان ، 

 

 که بگذشت سال از برش چارسی                                          چنین گفت روشن دل پارسی

 به هند و به چین و به آباد بوم                                        که خسرو فرستاد کس ها به روم

 

 خُرّه ی اردشیر

 

اردشیر پس از شکست دادن سپاه اردوان و کشتن وی ، به سوی پارس رفت و در آنجا شارستانی موسوم به خره ی اردشیر ساخت . 

مین آب مورد نیاز ساکنان شهر و فضاهای سبز ، شماری کاخ و باغ در این شهر ساخته شد . چشمه ای نیز در شهر بود ، که برای تأ

شماری جوی از آن منشعب می شد . همچنین در محوطه ای که چشمه در آن قرار داشت ، آتشکده ای ساخته شد که محل 

باط برگزاری جشن مهرگان و سده نیز بود . در پیرامون آتشکده نیز باغ ، کاخ و میدانی ساخته شد که گویای پیوند کالبدی و ارت

کار کردی بین فضا های مذهبی و حکومتی در آن دوره است . وجود شماری روستا در پیرامون این شهر ، اشاره به ربض یا سواد در 

 ( 123،  1333پیرامون شهر است که یکی از ویژگی های مهم شهر های ایران به شمار می آید . ) سلطان زاده ، 

 

 برو تازه شد مهرگان و سده                                              بر آورد زان چشمه آتشکده
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 برآورده شد جایگاهی فراخ                                         بگرد اندرش باغ و میدان و کاخ

 

 ریشه های تقدس آب در معماری

 

کار روان آدمی است و آن موهبتی که در نگرش اساطیری ، گیتی سرشار از راستی و دروغ است . پس آگاهی از این دو نخستین 

خرد نام دارد . خرد ، صالح یزدان است و فضیلتی است که از گوهر او  _آنکه چشم جان است  –نیک و بد را از هم باز می شناسد 

رد است و می تراود . بی خردی ، نایزدانی و اهریمنی است و هر بیخردی در کار نابودی جهان دستی دارد . در اساطیر ، آب نماد خ

، نام دارد . اهورامزدا این خرد همه آگاه ، بسان آب بر دست های زرتشت ریخت ، آن را نوشید و  "خرد همه آگاه  "اهورامزدا ، 

 ( 133،  1331بینای هستی شد . بدینسان خرد را چشم جان می نامند . ) مسکوب ، 

زرتشت ، آب ها بالیدند .  در هنگام تولد ، همه آفریدگان خرد  در هنگام تولد زرتشت ، آب ها شادمان شدند . در هنگام تولد» 

 2«مقدس به خود مژده رستگاری دادند . 

 

 ز دانش منش را مکن در مغاک                              ز هستی نشان است بر آب و خاک

 نش به شایستگیروان را چو دا                                     جهان را چو باران به بایستگی

این جنبه تقدس آب ، در معماری به صراحت به نمایش در آمده است . در معماری باستانی ایران ، چشمه های مقدس در برابر 

هستند فراوان است . برخی از این ایوان ها در دل کو های  "الهه میترا  "و  "فروهر  "،  "نقوش اهورایی  "ایوان هایی که دارای 

 اند . مقدس کنده شده

تصاویر کنده  ساخته شده اند .ت که در دل کوه طاق بستان که جایگاه چشمه های مقدس می باشد ؛ شامل دو ایوان فرو رفته اس

 طاق بستان ( -1)تصویر شماره  شده در ایوان ، الهه میترا و برخی شهریاران نیک را نمایش می دهد . 

 

                                                           
 39فروردین یشت ، بند  -  2
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 متر از سطح دشت واقع شده که در میان آن دریاچه بزرگی وجود دارد .  24تفاع تخت سلیمان ، بر روی یک بلندی طبیعی به ار

متر است و اندازه دهانه طاق  34آتشکده فیروز آباد نیز رو به دریاچه ای کوچک ساخته شده است . طول نمای این آتشکده ، حدود 

 ( 11،  1333متر می باشد . ) پرنا ،  13ایوان بزرگ آن 

ب مقدس در جلوی ایوان بلند حضور یافته است . این مصادیق به نحو بارزی بیانگر ارتباط آب با اهورامزدا ) نیکی ( در این موارد ، آ

 در اساطیر ایران است که در معماری عینیت یافته است .

 

 تأثیر ادبیات حماسی بر بنا های حکومتی و باغ ها

 

و حکومتی و نیز خانه های اشراف از دیرباز رواج داشته و مجالس نقاشی  استفاده از نقاشی ها بر روی دیوار های بنا های سلطنتی

در کنار یکدیگر ، وقایع مشخصی از یک تاریخ معین را بازگو می کنند . در این قلمرو ، شاهنامه ی فردوسی همواره یکی از منابع 

با تصاویر شاهنامه ای آذین شده اند . ) قانع ، غنی بوده است . باغ ارم و ارگ کریمخان در شیراز از بنا های تاریخی هستند که 

1331  ،314 ) 

 

 بررسی معماری بر مبنای حماسه فردوسی
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در این مبحث تالش داریم شعر فردوسی و معماری را که دو وجه از صورت های متجلی هنر هستند ؛ به یکدیگر نزدیک سازیم . 

در ادامه این نوشتار ، جنبه های ارتباط معماری ایرانی و اشعار فردوسی را تالشی برای بعد دار کردن دنیای شعر در قالب معماری . 

 حول دو محور به شرح زیر ، بررسی می کنیم :

 

فردوسی برای بیان مفاهیم شعرش از فضای شعری خاص خود بهره گرفته است که می توان کیفیت حاص را   .1

 در معماری به کار گرفت .

 فت که گرد زمان نتوانست از شیوایی کالم و ارزش اثرش بکاهد .قطعًا فردوسی به کیفیتی دست یا  .2

 

 کوشیدیم اکسیر حاصل را از اشعارش بیابیم و در کیفیت معماری ، آن را جستجو کنیم .
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 نتیجه گیری 

 

ن دو هنر شعر فردوسی و معماری هر دو هنر هستند ؛ شعر ، هنر کالمی و معماری ، هنر ساختاری و سازه ای ؛ که این نسبت میا

تصویری و آوایی ، باید با احتیاط صورت بگیرد و در تمام موارد این انطباق ، نظیر و مانند نخواهد داشت . شاهنامه چون منشوری 

است که از هر زاویه به آن بنگری ، رنگ و درخشش و جایگاهی بجز زاویه دیگر دارد . دوگانگی موضوعی است که شاهنامه و 

ارا هستند . بررسی نحوه برخورد با این موضوع در شاهنامه و معماری راهی برای ایجاد ارتباط بین این دو معماری هر دو آن را د

 هنر است .

می باشد ؛ لذا در این فصل سعی نگارنده بر آن بود که ابعاد  "دوگانگی خیر و شر در شاهنامه  "از آنجا که دیدگاه مورد بررسی ، 

 به های تأثیر پذیری و تأثیر گذاری این دو هنر را معرفی نماید .مختلف شعر فردوسی را توصیف و جن

به هر حال اگر چه در تمام موارد ، شعر و معماری با هم قابل مقایسه و متناسب نیستند ؛ ولی می شود به دور از افراط و بدون 

و باالخره این که با مقایسه عناصر اصولی مقایسه جزء به جزء در کارکرد گرایی و ساختار و زیبا شناسی ، این نسبت را بیان کرد 

 زیبا شناسی میان این دو هنر ، به تکامل و تعالی هر دو در جلوه بیرونی و مصداق عینی کمک کرد .

شعر فردوسی هنری ملی است و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران نیز طرح ملی و پاسدار زبان و ادب فارسی می باشد و این 

 نگاتنگ این دو هنر به یکدیگر را مشخص تر می سازد .مسئله ، ارتباط ت

 

 شناسه معمارانه در بخش حماسی

 

نمونه بارز معماری اسطوره ای تخت جمشید است ؛ یعنی شهری اسطوره ای برای انسانی اسطوره ای . جمشید ، یکی از انسان های 

جمشید ، شهری ساخته شده برای جمشید شهریار و بر  افسانه ای در بخش حماسی شاهنامه و نیز در اساطیر اوستایی است . تخت

بهره گرفته  "وندیداد  "اساس ترکیبی از الگوهای مربع شکل است . سازماندهی موجود در این شهر از الگوی اسطوره ای خود در 

 از طرفی تقابل های دو گانه خیر و شر ، دارای دو ویژگی هستند : است . 

 رفه و ضروری بین پر و خالی یک ظرف مکمل بودن : مانند رابطه دو ط

 تناوب داشتن : وقتی ظرف پر است آمادگی خالی شدن را دارد .
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 شناسه معمارانه در بخش تاریخی

 

در میان توصیفات فراوان شهرسازی و معماری در شاهنامه ، توصیف ایوان مدائن ، حائز اهمیت خاصی است . آنچه این بنا را به 

رتفاع مبالغه آمیز ایوان در بدو ورود می باشد . اغراق و نیز افسانه آمیز بودن موجب تقرب این معماری به افسانه نزدیک می کند ا

 اسطوره است . 
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