پيشوایي*

حميدرضا
مهرداد قیومی بیدهندی**

تاريخ دريافت91/09/04 :

تاريخ پذيرش92/05/26 :

چکیده

مولوي معمار يا نظريهپرداز معماري نبوده است؛ اما در مثنوي به سببهاي گوناگون ،به تصريح يا به تلويح ،به
عمد يا غيرعمد ،به معماري توجه کرده است .اين ویژگی را ميشود در چند مرتبه مشاهده کرد :خبر دادن از عالم
معماريای که در آن ميزيسته است؛ به کار بردن صورتهاي معماريانۀ خيال در سخن؛ برقرار کردن نسبت ميان
معماري و هستي؛ پيش نهادن نظرهاي کلي که به معماري هم تعميمپذیر است؛ دعوت به ذکر خدا به واسطۀ
معماري .در اين مقاله کوشيدهايم ،به روش تفسير متن با متن ،شأن معماري را از خالل ابيات مثنوي دريابيم .اين
کار را در مراتب يادشده و در جهت پاسخگويي به چند پرسش اصلي انجام دادهايم :نسبت معماري با هنر و صنعت و
پيشه؛ تجلي معماري در زبان مثنوي؛ نسبت معمار با خيال؛ ويراني در برابر آباداني؛ تجلي جهان معماري مولوي در
آثار و مناقبنامههايش؛ ويژگيهاي مادي و غيرمادي مکان مطلوب؛ معماري در مقام واسطۀ ذکر.

کلیدواژهها
مولوي ،مثنوي معنوي ،منابع تاريخ معماري ايران ،حکمت معماري اسالمي ،نظريۀ معماري ،تاريخ معماري.
* کارشناس ارشد مطالعات معماري ايران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،نویسنده مسئولh.pishvaie@gmail.com ،
** استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  3ـ بهار و تابستان 92
17

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 16:17 +0430 on Saturday June 23rd 2018

خاک و ِخ َرد
تأملي در شأن معماري در مثنوي معنوي

پرسشهای پژوهش

اين خاک به مجاورت عاقل چنين سرايي خوب شد.
(مولوي )۲۱۳ ،۱۳۸۸

مقدمه
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مکانهايي که انسانها براي زيستن پديد ميآورند ،رنگي از انديشۀ پديدآورندگان در خود دارد .فارغ از آنکه به چه
نوع رابطهاي ميان کالبد بناها و فرهنگ و انديشۀ سازندگان بناها قايل باشيم و اين پيوند را چه اندازه استوار و مؤثر
بدانيم ،عقل بر نحوي از پيوند ميان اين دو گواهي ميدهد .مطالعۀ اين پيوند در حيطۀ مطالعات نظري معماري
فرهنگ پديدآورندۀ آثار معماري
است .سادهترين و البته رايجترين کار در مطالعۀ اين پيوند آن است که وجه عمدۀ
ِ
مطابق اين الگو ،شماري انديشمند ،از فيلسوف
در هر قوم را نتيجۀ انديشۀ قلههاي فرهنگي معاصر آن آثار بشماريم.
ِ
و عارف و عالم ،در هر عصر زيستهاند و انديشۀ رايج قوم در آن عصر برآمده و متأثر از انديشۀ آنان است .در اين
صورت ،با شناختن اصول افکار آنان ميتوان به اصول انديشهاي پي برد که در پس آثار معماري آن عصر بوده است.
با چنين الگويي ،بايد به سروقت آثار مکتوب آن انديشمندان رفت و اصولي را که به نظر ميرسد ربطي آشکار يا نهان،
مکتوب قلههاي انديشه در هر عصر براي شناخت بنيادهاي
با معماري و ساختن دارد به دست آورد .بدین سبب ،آثار
ِ
نظري معماري در آن عصر ،يا عصرهاي پس از آن ،مهمترين منابع است .از چنين منظري ،مثنوي و ديگر آثار موالنا
جاللالدين محمد بلخي از مهمترين منابع سدۀ هفتم و بلکه سدههاي پس از آن است .پرداختن به معماري ايران
و به مثنوي معنوي از اين منظر ،اگر بهدرستي انجام گيرد ،فوايد و محاسني دارد.
با اين حال ،ميتوان در مفروضات چنين منظري و دقت و در درستي آنها ــ دستکم فراگير بودن آنها ــ
چونوچرا کرد .چنين نقدي موضوع نوشتار حاضر نيست .مقصود از اين نوشتار جلب توجه محققان معماري ايران
به نوعي ديگر از معامله با مثنوي و ديگر متون ايراني است .کساني که نوشتههايي ،با هر موضوعي ،از خود به جا
گذاشتهاند ،از فلسفه و طب و طبيعيات و علوم دين گرفته تا داستان و پند ،همه در اين دنيا بودهاند؛ پس ناگزير در
مکانهايي زيستهاند؛ مکانهايي که بيشتر آنها ساختۀ انسان بوده است .پس در محصول «معماري» زيستهاند .آنان
براي تعامل با خواننده يا شنوندهشان ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،به تصريح يا تلويح ،کم يا بيش ،از مکان سخن گفتهاند.
مورخان از زندگي انسانهاي همروزگار يا پيشينيان خود گفتهاند و بخشي از آن زندگيها و گزارش ايشان از آن
ناگزير در مکان و از مکان بوده است .فيلسوفان و عارفان و عالمان اخالق به تمثيلهاي مکان توسل کردهاند ،تا
سخن خود را دربارۀ بناي هستي يا بناي وجود آدمي براي خواننده فهميدني کنند .عالمان حِيل از علمها و فنهايي
گفتهاند که بسياري از آنها به کار ساختن مکان ميآيد يا در مکان روي ميدهد . ...هرچه مضمون نوشتهها متنوعتر
و چنداليهتر باشد ،مطالب مرتبط با مکان مصنوعـ با معماريـ در آنها فراوانتر و پرمايهتر و متنوعتر است .ميتوان
آنچه را در اين متون در خصوص معماري روزگار يافت ميشود؛ برگزيد و با سياق روزگار سنجيد و سخنهاي تازهای
دربارۀ تاريخ معماري گفت .ميتوان مبناهاي نظري آنها را برگرفت و پيوند ميان آنها را با معماري آن روزگار
سنجيد .از اين باالتر ،ميتوان بنيادهاي نظري مستعد براي انديشۀ معماري را ،فارغ از زمان و مکان ،از آنها برگرفت
و بر آن بنيادهاي کهن ،نظريههاي نو بنا کرد.
اينها همه نيکوست؛ اما آنچه بر همۀ اين کارهاي مهم شأن مقدمه دارد ،اين است که خود را در معرض هر متن
قرار دهيم و ببينيم آن متن در خصوص جنبهها و اليههاي گوناگون معماري خود چه ميگويد؛ و چيزهاي گوناگوني
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 .۱جايگاه صنعت و پيشه در مثنوي چيست و معماري چگونه پيشهاي است؟
 .۲جايگاه معمار در مثنوي چيست و چه نسبتي با خيال دارد؟
 .۳جايگاه مکان در مثنوي چيست و صفات مطلوب آن کدام است؟
 .۴جايگاه معماري در مثنوي چيست و چه نسبتي با ذکر دارد؟
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که دربارۀ معماري ميگويد ،با هم چه نسبتي دارند و از چه دستگاه انديشهاي برميخيزند .با مثنوي ميتوان چنين
معامله کرد .چنين معاملهاي خود چند مرتبه دارد:
ـ مرتبۀ اول ،عالم معماري موالنا:
جاللالدين محمد بلخي رومي يکي از هزاران کسي است که در سدۀ هفتم هجري در پارهاي از داراالسالم ،در
جهان ايراني ميزيستند .او مثنوي را در مکاني ميسرود .پيش از سرودن مثنوي ،در حدود پنجاه سال
گوشهاي از
ِ
۱
در مکانهايي در جهان ايراني زيست و مکانهاي بسياري را ديد و از مکانهاي بسياري شنيد .در چنين مرتبهاي،
زبان فارسيگونۀ موالنا،
مثنوي گواهي است بر خاطرههاي مکاني موالنا و شنوندگانش ،بر محملهاي معماري در ِ
و مانند اينها ،در پارهاي از زمان و پارهاي از مکان .در اين مرتبه ،موالنا را چنان مينگريم که همچون همۀ انسانها
عالمي دارد .اين عالم مشخصههايي دارد و با شناخت آن مشخصهها ،ميتوان از آن عالم سخن گفت .خاطرههاي
مکانی و محملهاي زباني ّ
دال بر مکان در زمرۀ اين مشخصههاست؛ مشخصههاي عالم معماري موالنا از آن حيث
که در قيد سياق ۲زماني و مکاني است.
ـ مرتبۀ دوم ،صورتهاي معماريانۀ ۳خيال:
موالنا شاعر است .مثنوي گرچه کتابي تعليمي است نه شاعرانه ،آکنده از شاعري و کالم مخيل است .موالنا در
بيان خود از فنون شاعري ،از اقسام صور خيال بهره ميگيرد تا آنچه را ميخواهد ،بيان کند .برخي از اين صور خيال
مرتبط با مکان است؛ يعني معماريانه است .صور خيال موالنا با خاطرات مکاني او و مخاطبانش مرتبط است؛ اما
عين آنها نيست .به سخن ديگر ،صور خيال معماريانۀ مثنوي در مرتبهاي ژرفتر از مرتبۀ اول قرار دارد؛ زيرا چيزي
از خيال موالنا ،از آنچه در تخيل او ميگذشت يا آنچه در عالم خيال و عوالم باالتر از آن ميديد و مييافت ،در آن
مندرج است.
ـ مرتبۀ سوم ،جهانشناسي معماري:
موالنا ميخواهد به ياد مخاطبان مثنوي بياورد که از کجا آمدهاند و در کجايند و به کجا ميروند .براي اين کار،
از درون آدمي و بطون آن ،از جهان و چيستي و آغاز و انجام سخن ميگويد .در اين سخن ،خواهينخواهي کار او
با مکان و معماري ميافتد .موالنا نه فقط به تمثيلهاي معماري دست ميزند (مرتبۀ دوم) ،بلکه به نظر دادن به
معماري به منزلۀ پارهاي از جهان ميپردازد و به آن استشهاد ميکند.
 مرتبۀ چهارم ،نظريههاي فراگيرندۀ معماري:نظرهايي که موالنا دربارۀ آدم و عالم ميدهد فراتر از معماري است .اگرچه بسياري از انديشههاي موالنا دربارۀ جهان
مستقيم ًا به معماري معطوف نيست ،معماري را نيز شامل ميشود .ميتوان آن انديشهها را بر معماري حمل و آنها
را از اين منظر دوباره قرائت کرد .در اين صورت ،سخنان تازهاي از موالنا دربارۀ مکان و معماري به دست ميآيد.
برخي از اين انديشهها مايههايي براي پرداختن نظريههاي معماري به دست ميدهد؛ نظريههايي که از موالنا نيست،
اما از سخن و انديشۀ موالنا برآمده است.
 مرتبۀ پنجم ،معماري ذکر:کار موالنا سخن گفتن دربارۀ جهان و معماري و مانند آن نيست؛ بلکه يادآوري فراق از اصل و شور بازگشت به آن
است .در اين جهان ،هر چيزي فقط از آن حيث ارزش دارد که در خدمت اين ياد (ذکر) باشد و انسان را در پيمودن
راه به سوي مبدأ و مقصد نهايي ياري کند .از نظر موالنا ،همۀ مراتب و مراحل معماري ،از انديشه و خيال و غرض
معمار گرفته تا بناها و شهرها ،هم ميتواند مايۀ غفلت باشد و هم محمل ذکر .مثنوي ،بر محور دعوت پيامبرگونۀ
موالنا ،حاوي ظرايف بسيار دربارۀ معماري غفلت و معماري ذکر است.
نوشتۀ حاضر ،مقدمهاي بر مثنوي معنوي براي فهم رمزگان معماري آن است .رويکرد نويسندگان در اين مقاله،
رويکرد تفسيري به شيوۀ تفسير متن با متن است .بر اين اساس ،کوشيدهايم که مثنوي را حتياالمکان با خود مثنوي
فهم کنيم و جز به وقت ضرورت ،آن هم به قيد احتياط ،به منابع ديگر مراجعه نکنيم .در اين تحقيق ،به سياقي
هم که مثنوي در دل آن پديد آمده است ،توجهي نداشتهايم .به پديدآورندۀ مثنوي نيز فقط از منظر خود مثنوي

 .۱هنر و صنعت و پيشه
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امروزه براي معماري جنبهها و وجوهي قايليم؛ از جمله اينکه معماري را ترکيبي از هنر و فن و علم ميشماريم .آنچه
از نظر انسان امروزي شاخصۀ معماري است و آن را از حوزههاي مشابه ممتاز ميکند ،هنر بودن معماري است .آيا
موالنا معماري را هنر ميداند؟ پيداست که در پرسيدن چنين پرسشهايي از متون کهن ،بايد به تطور معنايي واژهها
عنايت کنيم .اگر بپذيريم که هنر در معناي امروزياش با دو ويژگي خالقيت فردي و التذاذ زيباييشناختي شناخته
ميشود ،موالنا در سخن گفتن از معماري و امثال آن ،هيچ از چنين ويژگيهايي ياد نميکند؛ به سخن ديگر ،از يک
طرف ،لفظ «هنر» در مثنوي به معنايي جز معناي امروزي آن است؛ و از طرف ديگر در مثنوي ،معناي امروزي هنر،
ولو در غالب الفاظ ديگر ،به معماري نسبت داده نشده است .در مثنوي« ،هنر» معادل فضيلت و حسن است و متضاد
عيب .هرچه دانستنش به از ندانستنش باشد و آدميان را به کاري ،ظاهري يا باطني بيايد ،هنر است .پس معماري،
که دانستن آن بهتر از ندانستن آن است ،هنر است؛ اما نه به معناي امروزي هنر .از اين جهت ،همۀ علوم و صنعتها
۴
و پيشهها هنر است( .مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب۲۵۰۳ـ )۲۵۰۵
«علم» در مثنوي بيشتر معطوف بر وجه حکمي و نظري است (همان ،د ،۵ب)۳۵۷۸؛ مانند هندسه و نجوم و طب
و فلسفه (همان ،د ،۴ب۱۵۱۶ـ .)۱۵۱۸از اين جهت ،جنبهاي از تصرف در عالم براي ايجاد مکان زيست انسان که
با علوم سروکار دارد ،يعني وجهي از معماري ،علم است .در پيشهها ،بر خالف علوم ،وجه عملي غالب است (همان،
د ،۵ب .)۱۰۶۲در مثنوي ،صناعت و پيشه معاني نزديک به هم دارند .صناعت/پيشه آميزهاي است از علم و عمل؛
نوعي دانايي است که بايد به عمل بينجامد (پازوکي ۹۸ ،۱۳۸۶ـ  .)۱۰۰موالنا از بعضي از صناعات ،همچون ب ّنايي
و نجاري ،سخن ميگويد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب۱۳۶۹ـ  )۱۳۷۱و بر آن است که در خلق صناعات ،غايات و
حکمتهايي در کار است (همان ،د ،۶ب۲۸۸۰ـ .)۲۸۸۸خداوند نيز در کار صناعت است( .مولوی  1387ب ،ب)1139
او نقاش (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۱ب۶۱۱ـ )۶۱۳و ميناگر (همان ،د ،۲ب۶۹۵ـ )۶۹۶و معما ِر عالَم (همان ،د ،۶ب)۳۴۸۱
است و کارگاهش «نيستي» است (همان ،د ،۲ب۶۹۰؛ د ،۳ب۴۵۱۶؛ د ،۵ب۱۹۶۰؛ د ،۶ب۱۴۶۷ـ .)۱۴۶۹در مثنوي،
«نيستي» يکي از ارکان اصلي هر صناعت ،از جمله معماري است (همان ،د ،۶ب۱۳۶۹ـ .)۱۳۷۱پس صناعتگر
حقيقي از اين حيث بر مثال پروردگار خويش است.
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پرداختهايم؛ يعني به صاحب دستگاه انديشهاي که مثنوي معرف آن است.
نزديکترين پيشينۀ اين تحقيق مقالهاي با عنوان «درآمدي بر نسبت ميان مکان و انسان در مثنوي معنوي»
(قيومي و پيشوايي )۱۳۹۱؛ مقالهاي از دکتر شهرام پازوکي به نام «مقدماتي دربارۀ مبادي عرفاني هنر و زيبايي در
اسالم با اشاره به مثنوي معنوي» (پازوکي )۱۳۸۲؛ و يک رسالۀ کارشناسي ارشد با عنوان آسمانها و آسمانهها در
مثنوي معنوي :بررسي مراتب معماري در نسبت با هستي و انسان (پيشوايي  .)۱۳۹۰همۀ اين سوابق ،بهويژه رسالۀ
يادشده ،متضمن مطالب مرتبط با موضوع اين مقاله است و در تحقيق منجر به مقالۀ حاضر ،از آنها استفاده شده
است؛ اما هيچيک از آنها مستقيم ًا متکفل موضوع مقالۀ حاضر نيست.
براي اينکه مثنوي را با مثنوي فهم کنيم ،الزم بود تا حد ممکن از هرگونه تحميل انديشههاي جديد معماري بر
مثنوي بپرهيزيم .براي اينکه جستوجوي معماري در مثنوي هم سبکبار از تعلقات روزگار ما باشد و هم چندان
شامل و فراگير باشد که چيزي از معماري از آن بيرون نماند ،معماري را «تصرف انسان در طبيعت براي ايجاد مکان
زندگي انسان» شمرديم؛ يعني فعاليتي که به ايجاد «مکان مصنوع» يا «محيط مصنوع» ميانجامد .افزون بر اين،
گاه الزم ميآمد برخي از صفاتي را که امروزه به معماري منتسب ميکنيم ،به مثنوي عرضه کنيم تا از اين راه نيز
تصور خود از معماري را در چنان دستگاهي روشن و اصالح کنيم .پرسش از مثنوي در خصوص هنر بودن يا نبودن
معماري و سپس نسبت معماري با صنعت و پيشه از اين قبيل است .پس از اين مبحث ،به صور خيال معماري،
معماري و مکان در زبان مثنوي ،معماري و خيال ،معماري و ضد معماري ،جهان معماري مولوي ،تصوير مکان
مطلوب در مثنوي ،و نهايت ًا معماري ذکر خواهيم پرداخت.
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اما اين يگانه شباهت صنعتگر زميني به صنعتگر آسماني نيست .خداوند هر روز در کاري است (همان ،د ،۱ب)۳۰۷۱
و انسان نيز ،چون صانع خويش ،نميتواند از کار فارغ شود؛ چه منوياتش به واسطۀ کار آشکار ميشود (همان ،د،۲
ب ،)۹۹۷ -۹۹۶کاري که با خود حامل «غفلتها» و «انديشهها»ست .هر پيشهاي بالقوه مايۀ غفلت است و از اين
غفلت سوي ديگري هم دارد .غفلت گرچه مهلک آدمي
رو ،قبحي پوشيده دارد (همان ،د ،۴ب)۱۳۳۳ -۱۳۳۰؛ اما
ْ
است؛ عامل بقاي کارگاه دنياست .همين انديشهها و سوداهاي غافالنۀ آدمي است که حرفههاي گوناگون را پديد
آورده (همان ،د ،۵ب۳۱۷ـ۳۲۸؛ همان ،د ،۶ب۳۷۲۸ـ )۳۷۳۰و موجب آباداني جهان شده است (همان ،د ،۲ب۱۰۳۴ـ
 .)۱۰۳۵آدميان دست به کار ميبرند تا هم بنياد عالم بر جاي بماند (همان ،د ،۵ب۲۴۲۱ـ )۲۴۲۳و هم خود کسب
روزي حالل کنند (همان ،د ،۳ب۳۰۹۳ـ۳۰۹۴؛ افالکي  ،۱۳۶۲ج۱۵۱ :۱.؛ ۲۴۴ـ .)۲۴۵اما از منظري ديگر ،انتخاب
پيشه خارج از تصرف انسان و واردي الهي است (مولوي ۱۱۸ ،۱۳۷۹؛ شمس تبريزي )۳۲۳ ،۱۳۸۵
هـر کسي را بـهـر کـاري ساختند مـيـل آن را در دلـش انـداخـتـنـد
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب)۱۶۱۸
با آنکه آدمي شوق کار دارد ،پرداختن به پيشه و دل دادن به آن تشنگي دروني او را فرونمينشاند« .در آدمي
عشقي و دردي و خارخاري و تقاضايي هست» که با هيچ «پيشهاي و صنعتي و منصبي و تحصيل علوم و نجوم
و طب و غيره» آرام نميگيرد؛ زيرا مقصود چيز ديگري است (مولوي  .)۵۹ ،۱۳۸۸پس به جاي اکتفا و دلمشغولي
به پيشههاي غفلتزا ،بايد دريچهاي به سوي تجليات الهي گشود (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۲۴۰۴ـ)۲۴۰۵؛ چه علم
حقيقي ،بر خالف علم حيواني ،بر دل صاحبدل فرو ميآيد (همان ،د ،۴ب۱۵۱۶ـ )۱۵۲۱و هنر حقيقي ،برخالف هنر
دنيوي ،حاصل مکاشفۀ حقيقت است (همان ،د ،۶ب۲۵۰۰ـ .)۲۵۰۵مولوي بارها تذکار ميدهد که هنرهاي دنيوي
راه به جايي نميبرد (همان ،د ،۳ب۱۱۶۷ـ۱۱۶۸؛ د ،۴ب۱۶۶۰ـ۱۶۶۲؛ د ،۵ب.)۶۴۸
هـر يکـي خاصـيـت خود را نمـود آن هنـــرها جمله بدبـختي فـزود
آن هـنـرهـا گـردن مـا را ببـست زان مناصب سرنگونساريم و پست
آن هنــر في جيـدنـا حبل مـسـد روز مــردن نيست زان فنها مـدد
(همان ،د۲۹۱۰ ،۶ـ)۲۹۱۲
ميبينيم که مولوي گاهي پيشهها را موجه ميشمارد و گاهي مايۀ غفلت؛ گاهي به آنها ميخواند و گاهي از آنها
بازميدارد .آيا اين نشان پريشانياي در دستگاه فکري اوست؟ چنين نيست .از ديد موالنا ،انسان ميتواند با همه چيز
در اين دنيا دو گونه معامله کند :غافالنه و ذاکرانه؛ به سخن ديگر ،مايۀ غفلت يا ذکر بودن چيزها در دل خودشان
نيست ،بلکه در قصد و طرز رفتار انسان با آنها نهفته است .موالنا ما را ميخواند که به همه چيز ذاکرانه بپردازيم؛
همه چيز را محمل ذکر بخواهيم؛ از ظاهر همه چيز بگذريم و به باطن آنها برويم .گرچه هيچ پيشهاي در ذات خود
«جاي اقامت و باش نيست؛ از بهرگذشتن است» (مولوي )۵۹ ،۱۳۸۸؛ وجه ذاکرانۀ آن ميتواند ،همچون تسبيحي،
نهايت عمارت «آن دنيا» باشد (همان۸۴ ،ـ .)۸۵پس صناعات ،به شرط داشتن چند خصوصيت ،ميتواند واسطۀ
در
ْ
سلوک باشد.
صانع خود به اين باور داشته باشد؛ يعني پيشهاش را همچون طريق سلوک خود
نخستين شرط اين است که
ْ
بداند (کوماراسوامي )۱۵۱ ،۱۳۸۹؛ چه اين دو منافي هم نيستند (شوان ۸۵ ،۱۳۹۰ـ .)۸۶شرط ديگر آن است که
صانع در خلق اثر ،آن را نوعي تذکار به صورتهاي ازلي و معنوي بداند .چنين صناعتي را ميتوان به کار وحي و
صناعت الهي شبيه دانست (لينگز  .)۱۳ ،۱۳۷۷هر چيز ،از جمله محصول صناعات ،به ميزان بهرهاش از «حق»
«حق» است (چيتيک  .)۱۷۹ ،۱۳۸۸هر چيز به شرطي َم ْجالي خداست که آن را بر مبناي حقيقت ساخته باشند
(کوماراسوامي  .)۹۷ ،۱۳۸۹مولوي صانع را رسولي ميداند که يادآور حسن الهي است (پازوکي  .)۶ ،۱۳۸۲صان ِع
صاحبنظر همواره از صورت صناعت ميگذرد و بر صورتهاي باطنيتر و اليههاي معاني آن نظر دارد (مولوي
۱۳۸۷الف ،د ،۴ب۲۸۸۰ـ .)۲۸۸۸چنين صانعي «اهل هنر» است .اما توجه به اين نکته مهم است که هيچکس به
عقل و تدبير خويش اهل هنر نميشود ،بلکه بايد از استادي تعليم بگيرد که اهل الهام است (پازوکي )۷ ،۱۳۸۲؛ زيرا
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مولوي بيش از هر صنعت ديگري به معماري و محصول آن ،يعني مکان مصنوع ،پرداخته است؛ زيرا معماري و مکان
اساس ًا با زندگي انسان درآميخته است .همچنین ،مقامها و منازل سلوک با مکان در تناظر است .سلوک به راهي
مکان مصنوع است و هم منزلها .درست است که راه سلوک و
ميماند که منزلهايي دارد .در اين تمثيل ،هم را ْه
ِ
منازل آن مکان مادي نيست؛ اما براي تفهيم آنها از تمثيل مکان مصنوع بهره گرفتهاند.
در دستهبندياي کلي ،سخن مولوي از معماري بر دو دستۀ اصلي است :نخست ،سخن ب ه تصريح؛ دوم ،سخن به
تلويح و در قالب صور خيال .اهميت تصريحات روشن است؛ اما در مورد دستۀ دوم ،بايد توجه کرد که مولوي صور
خيال را خودسرانه و تصادفي برنميگزيند ،بلکه «هر صورت خيال که به کار ميبرد از بيرون او ،و در نهايت ،از خدا
بر جان و ذهن او تلقين شده است» (چيتيک  .)۲۸۹ ،۱۳۸۵او ،که همۀ عالم را از عظمت الهي لبالب ميبيند ،استعاره
را پلي به سوي حقيقت ميسازد (شيمل ۴۸ ،۱۳۸۷ـ.)۴۹
خيال «مکان» از پربسامدترين صورتهاي خيال در مثنوي است .به اين نمونهها بنگريد:
صور ِ
گـفت هر دارو که ايشان کردهاند آن عمارت نيست ويران کردهاند
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۱ب)۱۰۴
تا نميري نيست جان کندن تمام بيکــمال نردبــان نآيي به بـام
(همان ،د ،۶ب)۷۲۴
سـر و سِ ـر بــاد داد
زين مناره صدهزاران همچو عاد درفتــادند و َ
سرنـگونافتـادگان را زين منــار مينــگر تو صدهـزار اندر هـزار
(همان ،د ،۶ب۱۳۵۱ـ)۱۳۵۲
مولوي به وجه غافالنۀ معماري و مکان ميتازد؛ اما باز در سخن او ،مکان اين قابليت را دارد که بارها از آن سخن
۶
بگويد و بسياري از انديشههايش را به واسطۀ آن بيان کند.
منبسـط بوديـم يکجوهـر همه بيسـر و بيپا بديم آنســر همه
يک گـهـر بوديم همچون آفتاب بيگره بوديم و صافي همچو آب
چون به صـورت آمد آن نور سره شد عـدد چون سايههاي کنگره
کــنگره ويران کنـيد از منجنيق تـا رود فـرق از ميـان اين فريق
(همان ،د ،۱ب۶۸۶ـ )۶۸۹
حــمله بردند اسـپه جسـمانيـان جـانـب قلـعـه و دز روحـانـيـان
تـا فـروگيـرند بـر دربـند غـيـب تا کسي نآيد از آن سو پاکجيب
۷
(همان ،د ،۴ب۲۴۴۱ـ )۲۴۴۲
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فقط استاد است که بر معاني صنعت واقف است (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۵ب .)۱۴۲۲اين آخرين شرط است (همان،
د ،۳ب۵۹۰؛ د ،۵ب :)۱۰۵۷جملۀ پيشههاي اين عالم را بايد از استاد آموخت (همان ،د ،۵ب۱۰۵۴؛ ب۱۰۶۱ـ۱۰۶۲؛
شمس تبريزي  )۶۴۰ ،۱۳۸۵؛ از جمله معماري را (مولوي .)۱۹۳ ،۱۳۸۸
در فرهنگ اسالمي ،اين اعتقاد رواج داشت که همۀ هنرها و پيشهها منشأ آسماني دارند .در اين فرهنگ ،اولين
نجار نوح نبي عليهالسالم ،و اولين معمار ابراهيم نبي عليهالسالم است .مولوي ،همچون بسياري ديگر از متفکران
ّ
مسلمان ۵،براي پيشهها منشأ قدسي قايل است؛ سرسلسلۀ استادان پيشهها را پيامبران الهي ميداند که به طريق
وحي اين پيشهها را آموختهاند .عقل جزئي قادر به «کشف» پيشهها نيست و فقط عقل اصحاب وحي است که
توانايي اين «کشف» را دارد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۴ب۱۲۹۴ـ« .)۱۳۰۰آدمي عظيم چيز است .در وي همه چيز
«ح ُجب و ظلمات نميگذارد که او آن علم را در خود بخواند» (مولوي  .)۴۶ ،۱۳۸۸رسالت انبيا
مکتوب است»؛ اما ُ
اين است که جملۀ علوم ازيادرفتۀ آدمي را به ياد او آورند (همان۱۳۳ ،۳۰ ،ـ.)۱۳۴

 .۳معمار و خيال

مولوي خيال را در مثنوي دستکم به سه معنا به کار ميبرد :گاه خيال را با وهم يکي ميشمارد؛ گاه خيال را به
معناي قوۀ خيال به کار ميبرد و گاه به معناي عالم خيال .در هرسه معنا ،خيال مرتبهاي بينابيني است؛ چه در قواي
ادراکي آدمي و چه در عوالم (زرينکوب  ،۱۳۸۸ج۵۶۱ :۱ـ .)۵۶۲خيال متصل ،که در انسان است ،ممکن است زشت
و فريبنده (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۳۰۴۳؛ د ،۵ب۲۶۴۸ـ )۲۶۴۸و موهوم (همان ،د ،۱ب۳۶۸۱؛ د ،۲ب۱۰۷ـ۱۰۸؛
د ،۲ب ،)۲۰۳۸يا در مقابل ،جايگاه خداوند باشد« :خيالها را اي بندگان من پاک کنيد ،که جايگاه و ُمقام من است»
(مولوي  .)۴۵ ،۱۳۸۸در نزد مولوي ،همۀ صورتها مرتبهاي از خيال است؛ به عبارت ديگر ،تجليات حقتعالي ،از
نخستين صورت تا آخرين مرتبۀ تجلي ،همگي درجاتي از خيال است (داداشي ۵ ، ۱۳۸۱ـ .)۷بر همين نحو ،همۀ
اموري که از آدميان در جهان صادر ميشود ،از خيال آنان نشئت ميگيرد؛ نخست در خيال آنان صورت ميبندد
و آنگاه در عالم خارج تحقق مييابد .از اين روست که «عالم بر ْ
خيال قايم است» (مولوي ۱۱۰ ،۱۳۸۸ـ)۱۱۱؛
همچنانکه بر علم الهي قايم است.
خيال در نزد مولوي از نظر صنع و هنر ،چنان شأني دارد که عالم ُم ُثل براي افالطون در آفرينش (موحد ،۱۳۸۷
 .)۱۴۰سروکار صانع يکسره با عالَم خيال است؛ چه نخستين ويژگي او توانايي تخيل صورت نهايي شيئي است
که ميخواهد بسازد (کوماراسوامي ۶۱ ،۱۳۸۹؛  .)۱۱۵صانع از طريق دل صافي خود و به واسطۀ خيال متصل ،به
عالم خيال (خيال منفصل) راه ميبرد و صورتهاي خيال را «کشف» ميکند (پازوکي ۶۷ ،۱۳۸۴ـ۷۰؛ کوماراسوامي
ْ
خيال اصل و مايۀ هر صنعتي ،از جمله معماري است .اثر معماري در اولين مراحل
 .)۶۹ ،۱۳۸۹در اين معنا،
شکلگيرياش در قالب صور خيال در ذهن معمار است (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۲ب۹۶۵ـ ۹۷۰؛ د ،۶ب۳۷۴۰ـ .)۳۷۴۱
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بهرهگيري مولوي از تصاوير معماري در بيان موضوعات عرفاني و روحاني دستکم دو پيامد دارد :نخست آن
موضوعات را ملموس ميکند؛ مث ً
ال در تشبيه عالم غيب به باغ ،گرچه مرتبۀ باغ دنيا و باغ غيب سخت متفاوت است
(همان ،د ،۳ب ،)۳۴۰۷ -۳۴۰۵آنها مراتبي از حقيقتي واحدند .باغ اينجهاني مثالي از باغ غيب و بهشت است.
همين نکته دومين نتيجه را در پي ميآورد :اين همه دعوت مولوي به گذار از مکانهاي معمول (چون باغ و شهر
و خانه) به سوي َم َثلهاي اعاليشان مخاطب را نيز اهل ذکر ميکند .هر خالق اثر معماري يا مخاطب آن که به
سخن مثنوي دل بدهد و عمل کند ،اهل ذکر ميشود :باغ براي او يادآور غيب ،شهر يادآور وطن حقيقي و مألوف،
و خانه يادآور خويشتن ميگردد؛ برای مثال در مورد اخير« ،در» يادآو ِر مقا ِم طلب است (همان ،د ،۶توضيحات ابيات
 ۴۱۷۴به بعد) و گشوده شدنش به معناي وصال .آنان که به مقام وصل رسيدهاند ،در «صدر» خانه جاي ميگيرند
(همان ،د ،۶ب)۲۳۱۴؛ و در نهايت« ،بام» جايگاه عارفان بيقرار است (همان ،د ،۱ب۳۴۱۵؛ د ،۴ب۲۱۴۶ـ۲۱۴۸؛
د ،۵ب۴۱۷۸ـ ۴۱۷۹؛ مولوي .)۱۹۴ ،۱۳۷۱
اهميت مکان در مثنوي چنان است که مولوي ارکان اصلي تفکرش ،يعني هستي و انسان و خدا ،را با آن در پيوند
قرار ميدهد .تمثيل «هستي» و «انسان» ،که عوالم کبير و صغيرند ،مکان است؛ زيرا عالم در انديشۀ انسانها مکان
است و محل َکون .خدا با آنکه المکان است ،باز با مکان مرتبط است :او آفرينندۀ مکان است؛ اوست که آدمي را از
غايت راه سالک است .پس در مثنوي
مقامي به مقام ديگر ميبرد ،کيفيت جايها را تغيير ميدهد ،و در نهايت ،خو ْد ِ
همه چيز با «مکان» پيوند خورده است .ح ّتي خود مثنوي هم مکان است (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۲ب۸ـ۱۰؛ د،۶
ب۲۲۴۹ـ)۲۲۵۰؛ جزيره (همان ،د ،۶ب )۶۷و باغ (افالکي  )۷۶۸/۲ ،۱۳۶۲و دکان فقر و وحدت است.
هـر دکاني راســت سودايـي دگر مثنـوي د ّکـان فقــر است اي پسـر
در دکان کـفشگر چرم است خوب قالـب کفش است اگر بيني تو چوب
قــز و ادکـن بـود بهــر گـز بــاشـد اگـر آهـن بـود
پـيــش بزازان َ
مـثنوي مـا دکـان وحـدت اسـت غير واحد هرچـه بيني آن بت اسـت
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب۱۵۲۵ـ )۱۵۲۸

 . ۴مراتب معماري ،آباداني و ويراني
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تا پيش از روزگار جديد ،واژۀ «هنر» در زبان فارسي بر ترکيبي از زيبايي و خير و فضيلت و گاه بر فن و مهارت و
خلق زيبايي داللت ميکرد .مصاديق هنر نيز به دو دستۀ بزرگ تقسيم ميشد :ادبيات و فنون .در اين ميان ،معماري
در زمرۀ فنون و «پيشه»ها بود (قيومي ۹۶ ،۱۳۹۰ـ .)۱۰۰به بيان دقيقتر ،معماري «صنعت»ي بود با دو وجه :وجه
عملي «ب ّنايي» و وجه نظري «رياضيات» (نجيب اوغلو  .)۱۸۹ ،۱۳۸۹بخش عمدۀ طراحي بر عهدۀ «استاد معمار» يا
«مهندس» بود ،که هم در تخيل معمارانه و هندسۀ عملي متبحر بود و هم در ساختن بنا (قيومي .)۹۹ -۹۸ ،۱۳۹۰
مولوي در مثنوي از سه واژۀ «ب ّنايي» و «مهندسي» و «معماري» سخن گفته است .اگر در سخن او در خصوص اين
واژهها دقيقتر بنگريم ،درمييابيم که در هرکدام از اينها معنايي غالب است .مث ً
ال ب ّنايي بيشتر بر فعل و عمل ساختن
داللت دارد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب)۳۴۸۱؛ اما مهندسي بيشتر با هندسه و محاسبات علمي (همان ،د ،۲ب۳۳۱۵؛
د ،۴ب )۱۵۱۶و تخيل مالزم است (همان ،د ،۵ب .)۱۷۹۱افالکي ،نويسندۀ مناقبنامۀ موالنا ،در ميان عامالني که
نجاران سخن ميگويد (افالکي ۲۴۲/۱ ،۱۳۶۲ـ .)۲۴۳در ميان عالمان ،چنانکه
معماران با آنها سر و کار داشتند از ّ
از تأکيدهاي مولوي بر تخيل هندسي برميآيد ،معماران بيشتر با هندسهدانان سروکار داشتند .پس گويي معماري
در مثنوي آميزهاي است از وجه عملي «ب ّنايي» و وجه نظري «رياضيات» .در نتيجه ،همۀ معماران ب ّنايند؛ اما همۀ
ب ّنايان مهندس نيستند .چنين ترکيبي از نظر و عمل است که معماري مثنوي را «صنعت» ميکند؛ آنچنانکه موالنا
آشکارا از مهارت خداوند در صناعت معمارياش سخن ميگويد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب.)۳۵۰۷
مادۀ معماري در اصل چيزي جز خاک نيست .خيال و خرد آدمي است که خاک را به بناهاي نيکو مبدل ميکند.
معماري از نظر موالنا «آميختن خاک و خ َِرد» است« :اين خاک به مجاورت عاقل چنين سرايي خوب شد» (مولوي
 .)۲۱۳ ،۱۳۸۸معمار و انديشۀ او لطيفتر از اثر است؛ اما اين لطف در اثر متجلّي ميشود« :اين ب ّنا که خانهاي ساخت،
آخر او لطيفتر باشد از اين خانه [ .]...اما آن لطف در نظر نميآيد؛ مگر به واسطۀ خانهاي و عملي که در عالم حس
درآيد ،تا آن لطف او جمال نمايد» (همان.)۲۰۳ ،
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مولوي از خيال معمار و مهندس ياد ميکند؛ اما از خيال ب ّنا سخني نميگويد .پس شايد در مراتب مشاغل معماري
مهندس طراح بنا باشند و ب ّنا مجري و سازندهاش .اوصافي که احمد افالکي در مناقب العارفين
در مثنوي ،معمار و
ْ
از معمار و ويژگيهاي او آورده ،گواه اين م ّدعاست .او بدرال ّدين تبريزي ،معمار مقبرۀ مولوي ،را آراسته به انواع علوم
و حکمتها همچون «نجوم و رقوم و هندسه» ميخواند (افالکي  ،)۱۴۱/۱ ،۱۳۶۲که «در علم کيميا و انواع ح َِکم
عمارت نزديک به حقيقت (مولوي ،)۲۱۸ ،۱۳۸۸
بديعالزمان و يگانۀ جهان بود» (همان .)۱۹۳ ،خيال مهندس دربارۀ
ْ
و بلکه خود حقيقت است:
مهندسي خانهاي در دل ورانداز کند و خيال بندد که عرضش چندين باشد و طولش چندين و صفهاش چندين
و صحنش چندين .اين را خيال نگويند ،که آن حقيقت از اين خيال ميزايد و فرع اين خيال است .آري ،اگر
غيرمهندس در دل چنين صورت به خيال آورد و تص ّور کند ،آن را خيال گويند( .همان)۱۱۱ ،
از اين فقره از فيه ما فيه و نيز فقرات بسياري از مثنوي معلوم ميشود که خيال در نزد موالنا سه معنا دارد :يکي
وهم؛ دوم ،مرتبهاي از قواي ادراک آدمي که مابين حس و عقل است؛ ۸سوم ،مرتبهاي از عالم که مابين عالم ماده
و عالم ملکوت است .در اينجا ،موالنا ميگويد خيال خانه در نزد مهندس خيال به معناي وهم نيست ،بلکه خيالي
است متصل به حقيقت و مطابق آن .هندسي (مهندس) به واسطۀ مهارت و قوۀ پروردۀ خيال ،آنچنان خيال خانه را
در دل ميبندد که همان ْ
خيال تحقق خارجي مييابد .حقيقت خانه از آن خيال ميزايد و چنان خيالي وهم نيست.
باز در فيه ما فيه ميگويد که معمار نميتواند اين خيال را به ديگران بيان کند؛ زيرا ديگران از تخيل آنچه او در دل
مينگارد عاجزند؛ مگر آنکه او خيال خود را در قالب صورتهايي بر کاغذ بنگارد؛ يعني خيال را به مرتبۀ محسوس
درآورد« :چون مهندسي که در باطن تص ّور کرد خانهاي و عرض و طول و شکل آن .کس را اين معقول ننمايد اال
چون صورت آن را بر کاغذ نگارد ]...[ ،محسوس شود( ».همان)۱۵۶ ،
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با اين همه ،مولوي در خالل بسياري از ابيات مثنوي به معماري ميتازد و آنرا نتيجۀ غفلت ميداند .به نظر او،
آنچه اهل دنيا ظريفکاري هندسه و رموز معماري ميدانند چيزي نيست مگر علم بناي آخور؛ آخوري براي زيستن
وجه حيواني انسان.
خـردهکـاريهاي علـم هندسـه يا نجـوم و علـم طـب و فلسفـه
کـه تعــلق با همين دنييستش ره بـه هفـتم آسـمان بر نيستش
اين همه علـم بناي آخور اسـت که عما ِد بو ِد گـاو و اشـتر اسـت
بـهـر استبـقاي حيوان چـند روز نـام آن کردند اين گيـجان رموز
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۴ب۱۵۱۶ـ)۱۵۱۹
مولوي با عمارتهاي بيتکلّف موافق است و با عمارتهاي مجلل در جنگ (افالکي ۲۴۱/۱ ،۱۳۶۲ـ .)۲۴۲يکي
از مظاهر دستۀ اخير مقبرههاي پرتکلف است که آنها را شايستۀ مردان غيب نميداند؛ زيرا آباداني حقيقي گور
فقط با صفاي دل به دست ميآيد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۱۳۰ـ .)۱۳۳گور کافران در بيرون پرزينت است و در
درون پردود و آتش (همان ،د ،۵ب۴۱۷ـ۴۱۹؛ د ،۶ب۱۰۵۳ـ .)۱۰۵۴کسي ميخواست بر مزار پدر موالنا قبهاي
بسازد؛ موالنا او را برحذر داشت و گفت« :چون بهتر از قبۀ افالک نخواهد بودن ،پس بر اين طاق مينا [آسمان]
اختصار کن و فارغ باش» (افالکي )۵۶۷/۱ ،۱۳۶۲؛ چه اوليا محتاج چنين عمارتهايي نيستند ،گرچه خداوند براي
تعظيم مرتبهشان همواره کساني را واسطۀ عمارت تربتشان ميسازد (مولوي  .)۹۶ ،۱۳۸۸پس اين سخن افالکي
در مناقبالعارفين که مولوي يارانش را به بلند و فخيم ساختن مقبرهاش توصيه کرد (افالکي  )۴۰۹/۱ ،۱۳۶۲دور
از مرام و مسلک او مينمايد؛ گرچه مطابق دنبالۀ سخنش ،خدا دوستدارانش را بر آن داشت که براي او مقبرهاي
عظيم بسازند (گولپينارلي .)۲۱۷ ،۱۳۸۴
وجه ديگر تقابل مولوي با معماري در دو مفهوم تن و روح روشن ميشود .نزد او جايگاه تن در زمين (مولوي
۱۳۸۷الف ،د ،۴ب۱۵۴۵ـ )۱۵۴۶و جايگاه جان آسماناست (همان ،د ،۴ب۸۴۲؛ د ،۵ب)۶۱۹؛ چون اصل انسان جان
اوست ،ديگر چه باک که تن او در کدام مکان باشد (همان ،د ،۵ب۱۷۳۷ـ .)۱۷۳۹چنين است که گاهي دو شخص
ذوق دروني انسان است نه مکان:
در يک مکاناند ،اما در دو احوال متفاوت (همان ،د ،۳ب)۳۵۱۵؛ زيرا راه التذا ْذ ِ
صورت شهري که آنجا ميروي ذوق بيصورت کشيدت اي َروي
پس به معني ميروي تا المکان کـه خوشـي غير مکان است و زمان
(همان ،د ،۶ب۳۷۵۱ـ)۳۷۵۲
ْ
خوش ابلهي است (همان ،د ،۶ب342ـ)۳۴۲۱؛ زيرا تا درون
حال
پس جستوجوي قصرها و باغها براي نيل به ِ
انسان آبادان نباشد ،بهترين قصرها نيز براي او مطلوب نيست .زيباييها و لذتهاي حاصل از مکان فرع بر حقايق
واالتر است؛ مث ً
حج حقيقي نيست،
ال ديدار مکه فرع بر زيارت کعبه است (همان ،د ،۲ب۲۲۲۵ـ .)۲۲۲۶حتي آن نيز ّ
بلکه حج مردانه ديدار خداوند کعبه است (همان ،د ،۴ب .)۱۵مکان که در بيرون انسان است ،بهخوديخود بياعتبار
است و مهم دل انسان و خوشي دروني اوست.
مهمترين حملۀ مولوي به معماري ترجيح ويراني بر آباداني است (مولوي ۱۳۸۷ب ،ج .)۸۵۵/۲نو ِر معني در ويرانه
مجال تجلي مييابد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب۴۷۴۷ـ )۴۷۴۸و جاي گنج نه در عمارت که در ويراني است (همان،
ِ
د ،۱ب۱۷۴۴ـ۱۷۴۵؛ د ،۲ب۲۱۵۳؛ د ،۳ب۲۶۰۳؛ د ،۵ب۷۱۶؛ د ،۶ب .)۱۵۸۱موالنا از اين هم فراتر ميرود و اين
اساس معماري عاليتر است (همان ،د ،۱ب۳۰۶ـ۳۰۷؛
نقيضه را ق ّوت ميبخشد :ويراني ابتداي آباداني و مقدمه و
ِ
د ،۳ب۳۵۳۳ـ۳۵۳۴؛ د ،۴ب۲۳۵۰؛ د ،۵ب .)۱۰۶ظاهربيناني که با ويراني مقدم بر آباداني مخالفاند ،آباداني را
ْ
تمثيل
نميشناسند .روميان در ادب فارسي مثال آبادانگرياند و ترکان (غُزان و مغوالن) مثال ويرانگري .او از اين
وارونه بهره ميگيرد تا غفلت ناشي از آباداني و آباداني زادۀ غفلت را ناچيز کند و هشياري ناشي از ويراني و ويراني
عمران حريصاند (مولوي ۱۳۸۷الف ،د،۵
زادۀ هشياري را بر صدر بنشاند (افالکي  ،۱۳۶۲ج۷۲۱/۲ـ .)۷۲۲اهل
ْ
ب )۷۱۶و عمارتهاي دنيا نشان غفلتشان است« :قومي را خداي چشمهاشان را به غفلت بست تا عمارت اين عالمَ
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ميکنند ،که اگر بعضي را از آن عالم غافل نکنند ،هيچ عالَم آبادان نگردد» (مولوي .)۷۶ ،۱۳۸۸
استن ايـن عالم اي جان غفلت است هوشـياري ايـن جهـان را آفـت است
هوشياري زان جهـان است و چـو آن غـالب آيـد پسـت گـردد ايـن جـهان
هوشـيـاري آفـتاب و حرص يـخ هـوشياري آب و ايـن عـالم َو َسخ
زان جهــان اندک ترشح ميرسد تا نـغرد در جـهان حرص و حـسد
گـر تـرشح بيشـتر گـردد ز غـيب نه هـنر ماند دريـن عالم نه عيـب
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۱ب ۲۰۶۶ـ)۲۰۷۰
از اين نقيضهگوييها چه نتيجهاي ميتوان گرفت؟ آيا ميتوان گفت که مولوي با معماري و عمارت مخالف است؟
پس چرا خود در مکان ميزيد و ياران منزوي را به جمعيت و زندگي در شهر ميخواند (مولوي )۷۲ ،۱۳۷۱؟ پس چرا
گاهي معماري را حاصل خيال پالودۀ آدمي و عمارت را نتيجۀ همنشيني خاک و خرد ميشمارد؟
مولوي خود در مکان ميزيد؛ خدا را معمار عالَم ميداند؛ برخي از بناها را واسطۀ ذکر ميشمارد .او با همۀ جهان،
از آن رو که نشان خدا و يادگار محبوب است ،دوستي دارد .مولوي خاک را دوست ميدارد و ميپسندد که خاک از
مجاورت با خرد معمار شرافت يابد و به مرتبۀ سراي نيکو برسد .همچنین ،زيستن در اين دنيا و برآوردن کار آن را
مسير آخرت ميداند .پس اگر ويراني را بر آباداني ترجيح ميدهد ،البد مقصودي ديگر دارد .پيداست که او خواهان
ويراني نيست؛ پيداست که او نميخواهد آثار معماري از ميان برود؛ او از انسانها نميخواهد که خانه و کاشانه را
ويرانگران بناها و شهرهاي آباد را نميستايد.
ترک بگويند و در ويرانهها سکنا کنند؛ او
ِ
موالنا از انسانها ميخواهد که هم تدبيرگر باشند و هم ترک تدبير کنند .اگر انسانها بدانند و اين دانش را به عمل
درآورند که اسباب در دست آدمي نيست و گردانندۀ جهان کسي ديگر است ،و در همان حال ،بدانند که او خواسته
است که در کار خود تدبير کنند ،آنگاه خواهند توانست تدبيرگري و ترک تدبير را گرد آورند .معماري نمونۀ بارز تدبير
و سنجيدن و مآلانديشي است .آدمي بايد بتواند معماري را در دل خود ويران کند و در عين اين ويرانگري ،عالم را
عمارت چيزي واالتر از معماري است که همان «نامعماري» است
بهنيکويي آبادان کند .مراد او از رجحان ويراني بر
ْ
اهم سرفصلهاي جمالشناسي اوست ،ربط دارد.
و با «نيستي» و «بيهنري» ،که از ّ
عقل جزوانديش را در درون خويش ويران کند؛ اگر بناهاي آرزوهاي بلند را فروريزد؛ اگر
اگر معمار سازوکارهاي ِ
از علمهاي جزوي جاهل شود ،آنگاه به معماري ميپردازد بيآنکه تدبيرهاي عقل جزوي در خدمت استوار کردن
پايههاي غفلت و برج نفسانيت در درون او درآيد .معمار پيش از آنکه دست به کا ِر خلق شود بايد معماري را در
درونش ويران کرده باشد؛ زيرا در اين ويرانه است که گنج را مييابد و با آن گنج معماري و آباداني ميکند.
دعوت موالنا ،در مقام تالي پيامبر ،دعوت به آبادان کردن آن جهان است ،نه اين جهان؛ اما ظاهر معماري در خدمت
آبادان کردن اين جهان است .موالنا از آدميان نميخواهد که دنيايشان را آبادان کنند؛ زيرا ايشان بيدعوت هم اين
کار را ميکنند .از ايشان ميخواهد که معمارياي را که در خدمت غفلتافزايي است وانهند و ويران کنند .از ايشان
کردن وطن دروغين اين دنيا را مسير آبادان کردن وطن حقيقي جهان ديگر کنند .معمارياي
ميخواهد که آبادان
ِ
که غايتش آبادان کردن اين دنيا باشد ،معمارياي درخور سوراخ موش همين دنياست.
زان سبب جانـش وطن ديد و قرار انـدريـن ســوراخ دنـيـا مـوشوار
بـنـايي گـرفت درخــور سـوراخْ دانـايـي گـرفـت
هم درين سـوراخ ّ
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۳۹۷۸ـ)۳۹۷۹
خوشي و ل ّذت را هم که امري دروني و مستقل از مکان ميداند نه از آن روست که مکان را بياعتبار ميشمارد.
او از استعدادهاي مکان آگاه است؛ بعضي مکانها را نيک ميخواند و بعضي را زشت ،برخي از صفات را در مکان
مطلوب ميشمارد و برخي را نامطلوب .قصد او دعوت به فرارفتن از صورت و کالبد مکان و گذار به معناي آن است؛
صورت
ت ميگذرد،
زيرا بر آن است که خوشي حقيقي در عالم معنا رخ ميدهد .اما از آنجا که راه عالم معنا از صور 
ِ
مکان است که ميتواند و بايد واسطۀ گذار به عالم معنا شود .هستي در نزد موالنا مسبوق به نيستي است ،خلق

مسبوق به عدم است ،هنر مسبوق به بيهنري ،و معماري مسبوق به ويراني.
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 .۵جهان معماري مولوي

از راههاي شناخت انسانها ،فهم اين است که آنان در کدام جهان ميزيند .ما انسانها در عين آنکه در جهاني
کمابيش مشترک زندگي ميکنيم ،که همين جهان عيني بيروني است ،هريک جهاني هم در درون خود داريم .اين
جهان دروني ساختۀ جهانبيني و انديشهها و وسعت ديد و خاطرهها و آرزوهاي ماست .مکان و خاطرههاي مکان در
جهان هرکس جايگاهي ويژه دارد .موالنا از اين قاعده بيرون نيست و پيداست که ُجستن جنبههاي معماريانۀ جهان
موالنا الزمۀ تقرب به فهم نسبت او با معماري است .موالنا هيچگاه از مکانهايي که ديده يا در آنها زيسته آشکارا
سخن نگفته است؛ اما هر سخن او که متضمن چيزي دربارۀ مکان است ناگزير از تجربههاي مستقيم و غيرمستقيم
او برآمده است و از مکان در جهان او حکايت ميکند .از اين گذشته ،از گزارشهاي زندگي و احوال او در دو کتاب
مناقبالعارفين و رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار ميتوان اندکي به جهان معماري او نزديک شد.
ـ مکان جمع و اشتغال مکان:
اگرچه افالکي و سپهساالر موالنا را بارها در خلوت وصف کردهاند (افالکي ۵۶۹ ،۸۲/۱ ،۱۳۶۲؛ سپهساالر ،۱۳۸۷
 .)۸۵گويا بيشتر اين وصفها مربوط به پيش از آشنايي او با شمس تبريزي بوده است؛ زيرا پس از آن ،به تبع شمس
(شمس تبريزي  ،)۷۲۱ ،۱۳۸۵ياران را از خلوت و گوشهنشيني بر حذر ميداشت (افالکي )۷۹۳/۲ ،۱۳۶۲ ،و به جمع
فراميخواند (مولوي  ،)۷۲ ،۱۳۷۱که «الجماعةُ رحمة والْفُرقَة عذاب» (افالکي  .)۵۲۱/۱ ،۱۳۶۲او بسياري از مکانها ،از
جمله کعبه و جامع و مسجد و مدرسه ،را از همين رو مطلوب ميشمرد (مولوي .)۵۹ ،۱۳۸۸
مولوي در هيچ مکاني از مشغوليتهاي اصلياش ،از قبيل «معني گفتن» ،بازنميماند؛ از خانه (افالکي ،۱۳۶۲
 )۱۵۷/۱و مدرسه (همان )۳۵۴ ،۱۱۴ ،و مسجد (همان۱۷۱/۱ ،؛  )۷۰۹/۲گرفته تا دکان (همان )۱۱۱/۱ ،و چهارسو
(همان )۱۶۰ ،و حمام (همان )۲۲۳ ،و باغ (همان۱۰۱ ،ـ .)۱۰۲سماع موالنا هم محدود به مکاني خاص نيست :از
خانقاه (همان )۶۹۳/۲ ،و مدرسه (همان )۳۲۷/۱ ،گرفته تا خانه (همان )۳۷۷ ،و باغ (همان )۳۲۰ ،و ح ّمام (همان،
 )۲۳۰و ميدان قونيه (همان )۵۶۲ ،و ح ّتي مسجد (همان ،)۸۰۰/۲ ،همه ،بسته به حال موالنا ،مکان سماع اوست.
ابوسعيد ابوالخير ميگفت که در روزگار رياضت جواني« ،پيوسته در مسجد نشستيم ،در بازارها نشديم» (محمد بن
منور  ،)۳۳/۱ ،۱۳۸۸زيرا بازار معمو ًال مالزم با غفلت و محل گرد آمدن اهل دنياست (همان ،تعليقات)485/۲ ،؛ ليکن
مکان نخستين ديدار
آورد .حتي
ِ
موالنا چنين مکاني را نيز جاي ذکر و احوال خوش ميکرد و آن را به رنگ خود درمي ْ
شمس و مولوي ،که باعث تحول او شد ،در بازار بود :د ّکۀ خان برنجفروشان يا خان شکرريزان (سپهساالر ،۱۳۸۷
۱۰۶ـ .)۱۰۷حکايت سماع بر دکان زرکوب قونيوي از مشهورترين وقايع زندگي موالنا در بازار است:
روزي حضرت موالنا در آن غلبات شور و سماع که مشهور عالميان شده بود از حوالي زرکوبان شهر ميگذشت،
مگر آواز تقتق ضرب ايشان به سمع مبارکش رسيده از خوشي آن ضرب شوري عجب در موالنا ظاهر شد و به
چرخ در آمد .همانا که شيخ [صالحالدين زرکوب ]...نعرهزنان از دکان خود بيرون آمد و سر در قدم موالنا نهاده
بيخود شد ]...[ .به شاگردان دکان اشارت کرد که اصال ايست نکنند و دست از ضرب واندارند ،تا حضرت موالنا
از سماع فارغ شدند( .همان۷۲۰ ،ـ)۷۲۱
ـ انس با مکان:
مولوي در هر مکاني ،تنها يا در جمع ،از بام مدرسه و باغ گرفته تا ح ّمام ،خلوت دروني خود را داشت (افالکي ،۱۳۶۲
۸۳۱/۲؛ سپهساالر  )۸۸ ،۸۰ ،۱۳۸۷و هيچ مکاني نبود که او را غافلکند .در يکي از داستانهاي مثنوي ،سخن از
َدقوقي عارف است که مدام در سفر بود و در هيچ خانهاي ساکن نميشد؛ زيرا سکونت را مايۀ انس با مکان و غفلت
خويش ميدانست (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۱۹۲۴ـ .)۱۹۲۹موالنا خود چنين نبود .افالکي از گفتگوي مولوي و
شمس با در و ديوار مدرسه خبر ميدهد (افالکي ۲۱۹/۱ ،۱۳۶۲؛  )۶۸۲/۲و شمس در مقاالتش از مؤانست خود با
مکانها ميگويد« :خانه نيز در من متعجب ،که چون افتادي اينجا؟ تا لحظهاي با ديوار انس گرفتم و با قالي ،زيرا يا

 .۶تصوير مکان مطلوب در مثنوي
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در مثنوي ،مکان به دو معنا به کار رفته است :يکي معطوف به کالبد و جسمانيت بناست (مولوي ۱۳۸۷الف ،د،۲
ب۱۹۶۰؛ د ،۴ب۱۳۷۶ـ۱۳۷۷؛ د ،۶ب )۳۷۴۰و ديگري مترادف «جا»ست (همان ،د ،۴ب۹۳۱؛ ۳۲۵۰؛ د ،۶ب ۲۱۰۴؛
 .)۴۷۵۵ويژگيهاي مکان مطلوب موالنا ،در اين هردو معنا ،را در سه دسته برميرسيم .۱ :ويژگيهاي مربوط به
مرتبۀ خلق مکان .۲ ،ويژگيهاي ذاتي مکان .۳ ،ويژگيهايي َع َرضي آن.
ـ ويژگيهاي مربوط به مرتبۀ خلق مکان:
خالص صانع در خَ لقش
نيت
از مهمترين ملزومات در خلق مکان
مطلوب تهذيب نفس معمار است .نفْس پاک و ِ
ِ
ْ
متجلي ميشود (لينگز  .)۱۰۱ ،۱۳۷۷در دستگاه معرفتي شمس و مولوي ،عالم کبير و عالم صغير آينۀ هماند (شمس
درون ُپردود بانيان
تبريزي ۳۲۲ ،۲۲۱ ،۱۳۸۵ـ)۳۲۳؛ بنابراين ،افعال و احوال انسان بر جهان بيرون او اثر ميگذارد.
ِ
کعبۀ اصحاب فيل بود که کعبۀ دروغين آنان را بسوخت (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۲ب۲۹۰۲ـ .)۲۹۰۳باطن دوزخي
سازندگان مسجد ضِ رار بود که آن مسجد را پليد کرد و پيامبر ،به امر خدا ،به ويرانياش فرمود .صورت مسجد
ضرار آراسته بود ،اما باطن آن بر پل دوزخ؛ زيرا نيت سازندگانش پليد بود (همان ،د ،۲ب۲۸۲۶ـ .)۳۰۱۸در مقابل،
ابراهيم(ع) ،در ساختن کعبه و سليمان(ع) ،در ساختن مسجد اقصا نيتي پاک داشتند و اين پاکي در صورت پررونق
اين مسجدها هم آشکار شد .مولوي ميگويد فضل کعبه نه از کالبدش ،بلکه از قلب پاک معمارش است:
آن بنـاي انبـيـا بيحـرص بـود زان چنان پيـوسته رونـقهـا فزود
ايبسـا مسـجـد بر آورده کِـرام ليـک نبـود مسـجد اقصـاش نـام
کعبه را که هر دمـي عـزي فزود آن زاخـالصـات ابـراهــيـم بـود
بنـاش حرص و جنـگ نيست
فضل آن مسجد به خاک و سنگ نيست ليـک در ّ
(همان ،د ،۴ب۱۱۳۶ـ)۱۱۳۹
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س تبريزي .)۳۳۶ ،۱۳۸۵
انس با اهل آن موضع گيرم تا توانم آنجا نشستن ،يا با ديوارها و بساط» (شم 
ـ مکانهاي محبوب:
در نوشتههاي افالکي و سپهساالر ،حضور مولوي در چند مکان ،از جمله باغ و حمام و بام ،شاخصتر است و اين
تفرج (افالکي  ،۱۳۶۲ج)۶۰ :۱.
احتمال ميرود که او اين مکانها را دوستتر ميداشته است .باغ براي موالنا مکان ّ
و ُسرور عارفانه و سماع است (همان۲۱۲ ،؛ ۳۲۰؛ ۴۳۰؛ ۴۸۶؛ )۵۵۸؛ در آنجا با درختان سخن ميگويد و در خويش
مستغرق ميشود (همان .)۳۲۱ ،اما حمام مکان تذکر و رياضت است (همان)۴۵۳ ،؛ مولوي در آن رطوبت و گرماي
فراوان ،بسيار مکث ميکند تا به اين واسطه نفس خود را ادب کند (همان۲۹۳ ،؛  .)۴۴۲حمام براي او مکان گريز
از خلق و خلوت با خويشتن است (همان۲۳۰ ،؛ ۳۴۴؛ ۳۵۳؛ سپهساالر  .)۸۸ ،۱۳۸۷گويي که در آنجا آرام ميگيرد
و به خلسه ميرود« :ياران قاليچه و نمچين با هم ميبردند و در سردابه ميگستردند .وقتها در آنجا آرام ميگرفت
و ُم َغ ِّمزي [مشتومال] ميکردند» (افالکي  ،۱۳۶۲ج .)۱۲۶ :۱.مکان مهم ديگر براي مولوي بام است .او بر بام
تهجد و عبادت ميکند (همان .)۱۹۸ ،براي او بام مکان وجد و سير و طواف
معرفت ميگويد (همان )۳۳۱ -۳۳۰ ،و ّ
عارفانه است (همان ،ج۳۳۶ :۱.؛ ۳۵۴؛ ج .)۸۳۱ ،۲بام جايي نيکوست؛ زيرا گشوده است و به سقف آسمان نزديکتر:
اوالد مد ّرس چلبي شمسالدين و بدرالدين ،رحمهمااهلل ،حکايت چنان کردند که در ْ
اول وهلت که مريد حضرت
موالنا شديم ،از هيبت او دهشت عظيم بر ما غالب گشته مجال حرکت نداشتيم و در حجرۀ مدرسۀ مبارک منزوي
حجر کرده؛ همانا که شبي از
گشته ميسوختيم؛ مگر جهت خداوندگار بر بام مدرسه خوابگاهي ساخته بودند و ُم ّ
َسر روزن ما سر مبارک را فرود آورده فرمود که باال بياييد که در اين ايام زير سقف خفتن گراني و َک َسل ميآورد.
بهتر آن باشد که سقف سماوات را تفرجکنان به خواب رويد( .همان ،ج)۵۶۶ :۱.
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ـ ويژگيهاي ذاتي مکان مطلوب:
در مثنوي بسيار با «دوگانه»هاي مکان مواجه ميشويم ـ دوگانههايي چون المکان /مکان ،بهشت /دوزخ ،گلشن/
گلخن .در اين دوگانهها ،همواره يکي برتر از ديگري است .يکي از اين دوگانهها درون /بيرون است؛ و موالنا درون
بودن مقام طلب
را برتر از بيرون ميداند (همان ،د ،۱ب ۱۴۶۹ـ .)۱۴۷۰ورود به درون رويدادي مهم است :بر در ْ
درون مقام
بيرون مقام ناپاکان است و
است و به درون آمدن مقام وصال و وحدت (همان ،د ،۱ب۳۰۶۲ـ.)۳۰۶۳
ْ
ْ
صافيان (همان ،د ،۶ب۱۱۳۳ـ.)۱۱۳۴
يکي ديگر از ويژگيهاي ذاتي مطلوبيت مکان گشودگي و فراخي آن است .مولوي حبس و تنگي را خوش
نميدارد (مولوي ۱۳۸۷ب)۴۰۵/۱ ،؛ چه جسماني و چه روحاني (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۳۵۴۵ـ .)۳۵۴۷مالزم
گشودگي نورانيت و روشنايي است ،که از ديگر صفات مطلوب مکان است« :مر ِغ روز را بر مرغ شب ترجيح است؛
چندانکه نور را بر ظلمت» (مولوي  .)۶۰ ،۱۳۷۱به عکس ،تنگي مالزم تاريکي است و نامطلوب (مولوي ۱۳۸۷الف،
د ،۲ب۳۱۲۹ـ .)۳۱۳۰گلخن و آخور و زندان و گور و دخمه و چاه همگي تنگ و تاريک و نامطلوب است (مولوي
۱۳۸۷الف ،د ،۱ب۱۳۰۰؛ د ،۳ب۹۷۱؛ ۲۸۲۸ـ۲۸۳۰؛ د ،۵ب۱۲۶۲ـ۱۲۶۳؛ ۱۹۴۷؛ د ،۶ب .)۱۱۷۴در مقابل ،بام و
ْ
سقف پرنور و بيخلل آسمان است (همان ،د ،۲ب.)۲۹۴۷
سقف درخور موالنا ِ
باغ گشاده و روشن و مطلوب استِ .
مکان معنوي و روحاني است .مولوي که در مرتبۀ صورت ،معمور (همان ،د،۲
برخي از ويژگيهاي مطلوبيت ذاتي
ْ
ب۳۱۲۷؛  )۱۲۱۹و متناسب (همان ،د ،۲ب )۹۶۶و رنگارنگ (همان ،د ،۳ب )۷۶۸بودن مکان را خوش ميدارد؛ در
مرتبۀ معنا خصوصياتي ديگر را براي مطلوبيت مکان ذکر ميکند .به جاي صدرنگي و زيباييهاي حسي« ،يکرنگي»
و «وحدت اجزا» را ميستايد (همان ،د ،۳ب۳۰۲۴؛ د ،۶ب« .)۵۶زنده بودن» ديگر خصلت نيکوي مکان است.
مکانهاي اينجهاني مردهاند و مکانهاي آنجهاني زنده (همان ،د ،۵توضيحات ابيات ۳۵۹۰به بعد) ،که بهترين
نمونهاش بهشت است (همان ،د ،۴ب۴۷۲ـ .)۴۷۹مکانهاي بهشتي روي زمين نيز چنين است؛ برای مثال ،مسجد
اقصا که با حسن نيت و ياد خداوند ساخته شده است (همان ،د ،۴توضيحات بيت  ۱۱۱۲به بعد) ،مکاني زنده و ذاکرانه
و نوراني است (همان ،د ،۴ب۴۶۷ـ .)۴۷۱پيامد زنده بودن مکان «نو شدن» است ،که مانع مالل ميشود (همان،
تغيير افسرده و ماللآور است .موالنا اين ويژگي را چندان عزيز ميدارد (مولوي
د ،۴ب۳۲۶۳ـ .)۳۲۶۴
ِ
مکان بي ْ
۱۳۸۷ب )۳۱۰/۱ ،که آن را دربارۀ عالم غيب هم به کار ميبرد؛ عالمي که کون و فساد در آن راه ندارد .نزد او حتي
اگر بهشت و جويبارهاي آن به يک حالت بماند زشت و افسرده ميشود.
مبدل شود چون نقش جان نـو بـه نو بيـنـد جـهانـي در عـيان
هر زمان ْ
گـر بـود فـردوس و انـهار بـهشـت چون فسردۀ يک صفت شد گشت زشت
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۴ب۲۳۸۱ـ)۲۳۸۳
ديگر ويژگي معنوي مکان مطلوب ،استعداد آن براي ذکر است .مولوي هميشه و هر کجا در ذکر است؛ اما اين
احوال از همه کس برنميآيد .موالنا گوشهنشيني مفرط را بد ميشمارد و صورت متعادل خلوت را نيک؛ زيرا موجب
صفاي دل ميشود (همان ،د ،۱ب .)۱۲۹۹خلوتگاه حجرهاي است خالي از همه چيز (همان ،د ،۱ب۶۳۳ـ،)۶۳۵
که به واسطۀ همين خأل ،وجهي عبادي و ذاکرانه مييابد (همان ،د ،۳ب۲۴۰۰؛ د ،۴ب .)۹۵خانقاه نيز نمونهاي
ديگر از مکان ذکر است ،با اجزايي چون آخور (همان ،د ،۲ب۱۵۶ـ )۱۵۷و باغچه (افالکي  )۲۵۲/۱ ،۱۳۶۲و صدر
(همان )۳۹۳ ،و مطبخ و صفه ،که صوفيان در آن گرد ميآيند و سماع ميکنند (همان۳۳۳ ،؛ مولوي ۱۳۸۷الف ،د،۲
ب۵۲۹ـ.)۵۳۱
ْ
موالنا باغ را از همۀ مکانها خوشتر ميدارد؛ زيرا داراي همۀ ويژگيهاي مکان مطلوب است .باغ گشوده و روشن
و صدرنگ (همان ،د ،۵ب )۲۴۹۳و عطرآگين (همان ،د ،۲ب۳۲۳۱ـ )۳۲۳۲و خوش است (همان ،د ،۶ب۲۰۱۲؛
ْ .)۳۹۴۰
باغ چنان زنده است که حتي چرک هم در آن روينده ميشود (همان ،د ،۵ب)۲۴۷۲ ،۲۳۵۰؛ اما به سبب
همين سرزندگي دچار زوال ميشود (همان ،د ،۶ب۱۶۴۵ـْ .)۱۶۴۷
باغ وابسته به بهار است و خزان آن را زير و زبر
ميکند (همان ،د ،۵ب۹۷۸ـ۹۸۰؛ د ،۶ب)۱۸۰۵؛ اما خداوند دوباره آن را رنگارنگ ميکند (همان ،د ،۱ب.)۳۹۱۴
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صباغ حقيقي (همان ،د ،۱ب )۳۹۵۴و با ِغ حقيقي
چنين است که باغ در نو شدن مدام است و براي
ِ
انسان آگاه يادآور ّ
بيزوال است (همان ،د ،۱ب۱۷۹۳ـ.)۱۷۹۴
ـ ويژگيهاي عارضي مکان مطلوب:
گاه مکاني در آغاز ويژگياي را ندارد و سپس آن ويژگي بر آن عارض ميشود .اين ويژگيها عللي دارد که در
صدر همه خواست و قضاي الهي است .اگر فضايي تنگ ميشود به سبب قضاي الهي است (همان ،د ،۱ب۹۹؛ د،۳
ب)۳۸۸۲ ،۳۸۱؛ و باز به خواست اوست که مکان نامطلوب چون باغ و گلشن مصفا ميشود (همان ،د ،۳ب،۲۳۴۲
۴۸۰۶ـ۴۸۰۹؛ د ،۶ب .)۳۵۱۱احوال و افعال انسان نيز در مکان اثر ميگذارد :فعل پليد اثر پليد (همان ،د ،۴ب )۱۷۶و
فعل نيک اثر نيک (همان ،د ،۶ب)۲۹۲۶؛ چنانکه در و ديوار بناي پاکان از وجود آنها تشريف ميگيرد (همان ،د،۳
ب۶۳۹؛ د ،۶ب .)۸۷۲حضور يار هم در کيفيت مکان مؤثر است (همان ،د ،۱ب .)۲۷۹۶ ،۱۷۸۳براي عاشق ،گاهي
همۀ مکانها زشت ميگردد و گاهي بيابان چون گلستان ميشود (همان ،د ،۳ب۳۸۶۰ـ۳۸۶۲؛ د ،۴ب۸۶۵ـ)۸۶۶؛
زيرا مطلوبيت مکان براي او نه به کالبد آن ،که به واسطۀ حضور معشوق است (همان ،د ،۳ب۳۸۰۸ـ .)۳۸۱۱هر
مکاني به واسطۀ حضور يار شرف مييابد (مولوي ۱۳۸۷ب .)۵۱۷ ،۳۳۳ ،۲۱۵/۱ ،بيحضور يار ،هر مکاني ،حتي باغ
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۳۶۹۰ـ ،)۳۶۹۲افسرده و بيروح است (مولوي ۱۳۸۷ب۱۵۱/۱ ،؛  )۱۰۷۷ ،۱۰۶۵/۲و با
حضور او ،هر مکان به فراتر از مکان تحويل مييابد (همان :)۵۶۲ ،۴۳۱ ،۳۹۶ ،۱۹۳/۱ ،خانۀ تنگ صحراي فراخ
زمين آسمان ميشود
ميشود (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب،)۵۳۹
گلخن بوستان ميشود (همان ،د ،۴ب۱۹۷۶ـْ ،)۱۹۷۷
ْ
گور گلستان ميشود (همان ،د ،۴ب ،)۲۷۳۶و زندان ج ّنت (همان،
ر
قع
ب،)۱۸۸
(همان ،د ،۱ب۵۸۷؛ د ،۳ب۴۵۱۱؛ د،۶
ِ ْ
د ،۲ب .)۶۲۸مسجد خانۀ خداست و بهترين نمونۀ مکاني که با حضور يار شرف يافته است .سبب لطف مسجد و کعبه
غلبۀ حضور حضرت حق در آنهاست .زيبايي هر چيز از جمله «شهرها و منزلها و عجايبهاي گوناگون» (مولوي
 )۴۱ ،۱۳۸۸و «زمينها و باغها و ايوانها» جملگي تجليات حق است که با حجاب روي نموده؛ زيرا «اگر جمال حق
بينقاب روي نمايد ،ما طاقت آن نداريم و بهرهمند نشويم» (همان۳ ،ـ.)3۳
يار ولي خداست .حضور او کيفيت مکان را تغيير ميدهد و آن را نوراني ميکند (همان ،د ،۴ب۴۹۶ـ۴۹۸؛
از مصاديق ْ
د ،۵ب)۷۲ ،۲۴۲؛ همچون شمس تبريزي که جوارش براي مولوي همچون بهشت بود (مولوي ۱۳۸۷ب)۹۰۰/۲ ،
و حجرهاش در مدرسه چنان عزيز بود که مولوي را بر آن داشت که به آنکس که بر ديوارش ميخ ميکوبيد بگويد:
ترين اين اوليا حضرت رسول است،
«ميپندارم که آن ميخ را بر جگرم ميزنند» (افالکي  .)۳۶۲/۱ ،۱۳۶۲اما شاخص ِ
کرات از شرف يافتن مکانها به
صلواتاهلل عليه و آله ،که با حضورش سراسر جهان متبرک شده است و مولوي به ّ
واسطۀ حضور او سخن گفته است (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۲ب۲۸۳۱ـ۲۸۳۲؛ ب۳۴۲۴ـ۳۴۲۸؛ د ،۳ب۳۱۱۹ـ۳۱۲۰؛
د ،۴ب۸۱۵ـ۸۱۷؛ د ،۶ب۱۱۶۲ـ .)۱۱۷۴ ،۱۱۶۳موالنا در ابيات ذيل ،شرافت و نورانيت حطيم ،در کنار کعبه ،را به
واسطۀ والدت حضرت رسول ميداند:
چـون همـيآورد امـانت را ز بيـم شـد به کعـبه و آمد او اندر حطيم
از هوا بـشنيد بانـگي کاي حطيم تافـت بر تو آفـتابي بس عـظيـم
اي حـطيـم امـروز آيـد بر تو زود صدهـزاران نور از خورشـيد جـود
اي حطيم امروز آرد در تـو رخـت محتشمشـاهي که پيک اوسـت بخت
اي حطيم امروز بيشـک از نوي منزل جـانهـاي بااليـي شــوي
جان پاکان ُطلْب ُ
طلْب و جوقجوق آيـدت از هر نواحـي مسـت شوق
(همان ،د ،۴ب ۹۱۸ـ)۹۲۳
ولي خدا پس از مرگ نيز دستي گشاده دارد و از زايرانش دستگيري ميکند .از اين رو ،مزار ولي خدا از جاهاي
حضور يار است.
حال آنکه در مکان قرار ميگيرد در مکان سخت مؤثر است .مکان ،هرچه
حس مکان سويي ديگر هم دارد :مکينِ .
باشد ،چيزي بيروني است و آدمي عکس درون خود را بر مکان ميزند.
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لطف شير و انگبين عکس دل است هر خوشي را آن خوش از دل حاصل است
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب)۲۲۶۵
گاهي دو کس در يک مکان دو حال متفاوت دارند؛ زيرا حال درونيشان متفاوت است (همان ،د ،۳ب۳۰۴۳ـ۳۰۵۱؛
ب۳۵۱۵؛ د ،۴ب۲۳۷۱ـ .)۲۳۷۲کسي که هيچگاه لذت زيباييهاي عالي را درنيافته است ،لطف مکانهاي نيک
را در نمييابد (همان ،د ،۶ب .)۳۵۰۰اگر جان آدمي آگاه باشد ،مکانها برايش دگرگون ميشود (همان ،د،۲
ب۱۵۵۷ـ۱۵۵۸؛ ب۳۵۵۲ـ۳۵۵۵؛ د ،۶ب .)۴۳ولي خدا بوستاني در باطن دارد که در همه جا با اوست (همان ،د،۴
ب۱۱۰۲ـ)۱۱۰۳؛ پس تن او را پرواي مکان نيست؛ زيرا جان او همواره در گلزار است (همان ،د ،۵ب۱۷۳۸ـ.)۱۷۳۹
همۀ معاملۀ انسان با مکان به واسطۀ خواست دل اوست (مولوي « :)۱۳۱ ،۱۳۸۸چون تو ميخواهي که جايي روي،
اول دل تو ميرود و ميبيند و بر احوال آن مطلع ميشود؛ آنگه دل بازميگردد و بدن را ميکشاند» (همان.)۱۵۷ ،
اصل لذت در درون آدمي است ،نه در مکان (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب۳۴۲۰ـ .)۳۴۲۱مکان مهم است؛ اما حال و
درون انسان مهمتر از هر مکاني است؛ حتي اگر باغ و قصر و بهشت باشد (همان ،د ،۴ب۶۸۶ـ.)۶۸۷
مکان واسطهاي در برانگيختن احوال خوش و ناخوش است .انسانها معمو ًال در مکانها احوال مشابه دارند .با اين
همه ،حال دروني هرکس ممکن است بر اين کيفيت معمول غلبه کند .هميشه اصل بر حال درون انسان است؛ و
ايبسا کساني که درونشان بر بيرون بتابد و مکاني ناخوش را خوش و خرابات را جايگاه نور خدا کند .اين نافي اهميت
مکان نيست و همۀ مکانها را مساوي نميکند .حسن مکان به واسطۀ چيزي است که در انسان برميانگيزد و او را
از طريق دروازۀ ذوق و دل به عالم ديگر رهنمون ميشود (مولوي ۱۳۸۷ب۴۱۷/۱ ،؛  .)۹۶۲/۲مث ً
ال در نزد مولوي،
همۀ ارزش باغ به اين است که احوال ديگري در انسان برانگيزد و از اين طريق او را از اين عالم به عالم ديگر ببرد.
وز قِـران خـــاک بــا بـارانهـا ميـوهها و ســبـزه و ريـحـانهـا
وز قِـران سـبـزههـا بــا آدمــي دلـخوشي و بـيغـمي و خـرمـي
وز قِـران خـرمـي بــا جـان مـا ميبـزايـد خـوبـي و احـسـان مـا
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۲ب۱۰۹۴ـ)۱۰۹۶
خوشي در باغ مراتبي دارد .در مرتبۀ مادي ،خوشي ناشي از احساس تجانس انسان با باغ است .آدمي پيش از نيل
به مرحلۀ انساني به عالم نبات تعلق داشته است و حضور در باغ ،خاطرات وجودي او را احيا ميکند (همان ،د،۴
ب۳۶۳۹ـ .)۳۶۴۰با اين همه ،اگر باغ در کالبد تمام شود چندان منزلتي ندارد .لذات مادي ْ
خاص «تن» آدمي است
باغ ِ
و جان را متأثر نميکند (همان ،د ،۳ب۴۴۳۵ـ)۴۴۳۸؛ زيرا اصل خوشي از لطف حق است و منزلگاه لطف حق جان
است .باغ فقط واسطۀ دريافت خوشي اين لطف است (همان ،د ،۵ب۲۳۲ـ .)۲۳۳خُ ُنک آن کس که از اين حجابها
حقايق عالي برسد؛ زيرا گشايش حقيقي در صحراي دل واقع ميشود
بگذرد و همچون آن صوفي درون باغ ،به
ِ
نه صحراي گِل (همان ،د ،۳ب۵۱۴ـ .)۵۱۶مسير گشايش از درون آدمي ميگذرد؛ اما واسطۀ آن باغ است .در اين
حالت ،باغ ،يا هر مکان ديگر ،کارکرد حقيقي خود را باز يافته؛ زيرا واسطۀ گذار انسان به عوالم عاليتر شده است.
نمونۀ ديگر اين
الص َور است که مقصد سه شاهزاده در آخرين حکايت
ِ
مکان واسط در مثنوي ،دژ هوشربا يا قلعۀ ذات ّ
مثنوي است .دژ هوشربا پنج در به سوي بحر (پنج حس باطني و رازجو) و پنج در به سوي ّبر (پنج حس مادي و
ظاهري) دارد و رمزي از عالم برزخ مثالي است (همايي ۲۵ ،۱۳۴۹ـ .)۲۸همه جاي اين قلعه ،رو و پشت و برجها و
سقفهايش ،پر از نقش و نگار است .عاقبت همين نقشهاست که سه شاهزاده را بي قرار ميکند .شايد اغراق نباشد
اگر بگوييم موالنا در مثنوي فقط در همين جاست که مکاني چنين نزديک به عالم خود را وصف ميکند .آن قلعه
چيزي غير از کالبد و جسمانيت دارد؛ واجد رمز است و عالوه بر حواس ظاهري ،حواس باطني را هم به کار ميگيرد
و در نهايت ،انسان را رهسپار سفر از مکان به المکان ميکند (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۶ب۳۵۸۳ـ .)۳۹۸۵پايان مثنوي
آغاز راهي است که از همين دروازه شروع ميشود .مولوي اين قلعه را ميستايد؛ چون موافق دعوت او از صورت به
معنا و از اين جهان به آن جهان است .قلعۀ ذاتالصور مصداق عالي معماري ذکر استــ معمارياي که به فراتر از
خود اشاره ميکند.

 .۷معماري ذکر
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در قرآن آمده است که آفرينش انسان براي ذکر خداوند است (ذاريات .)۵۶ :تفکر هنري حاصل تذکر است و هنرمند
بيش از آنکه اهل تدبير و فن باشد ،بايد اهل ياد و تذکر باشد تا به واسطۀ آنها به آن صورتِ بيصورت برود (پازوکي
 .)۷۰ ،۱۳۸۴ذکر گوهري است که ميتواند در هر عملي حلول کند و به آن جوهري روحاني ببخشد؛ پس معماري
را هم ميتواند در خدمت طي طريق الهي درآورد (قيومي  .)۵ ،۱۳۹۰معمار و هر صنعتگر ديگري ،بايد اهل تذکر
و تذکار باشد .مولوي ميگويد اعمال اينجهاني را با ذکر درآميزيد تا هر دو جهانتان معمور شود (مولوي ،۱۳۸۸
 ۹.)۱۰۱ذکر ممکن است به دو طريق در صناعت معمار حلول کند :او ًال در خلق بنا و ذات آن و ثاني ًا در مرتبۀ مربوط
به مخاطب و مواجهۀ او با بنا.
نفس مه ّذب معمار و نيت نيکوي او در مکان اثر ميکند .در مثنوي ،کعبه و مسجد اقصا از مصاديق نيک اين
قضيه است و مسجد ضرار و معبد اصحاب فيل از مصاديق بد آن .معمار بايد خود را و آنچه را از او سر ميزند ،براي
خدا خالص کند تا پيشهاش مستقل از سير و سلوکش نباشد (قيومي  .)۱۰ ،۱۳۹۰در عالم نامدرن ،نظام اهل فتوت
با قرار دادن معمار در سلسلهاي قدسي به زندگي او معنا ميبخشد و او را به واسطۀ استاد به شيخ و از طريق آن
به منشأ مقدس حرفه و در نهايت به «معمار جهان» متصل ميکند (همان۱۰۶ ،ـ .)۱۱۷عالم «مخلوق خدا»ست
تناظر معمار اهل ذکر را به تعظيم خلقت خداوند و کوچک شمردن کار خود
و اثر معماري «مخلوق معمار»؛ و اين
ْ
واميدارد .او ميداند که همه چيز جز وجه الهي نابودشدني است؛ پس ميکوشد اثرش رو به خدا داشته باشد (همان،
۸ـ.)۹
مکان بهترين الگوي چنين تذکري است .موالنا مدام به اين نکته تذکار ميدهد که
مواجهۀ موالنا با معماري و
ْ
وطن حقيقي آدمي جاي ديگري است و معماري مطلوب بايد يادآور وطن حقيقي باشد .مولوي هر مکاني را به ارکان
اصلي جهانبينياش (يعني انسان و جهان و خدا) وصل ميکند ،و بالعکس .چنين است که جملۀ مکانها را جلوهاي
از «يار» ميبيند (مولوي ۱۳۸۷ب .)۹۵۰/۲ ،به همين قسم است تأويل او از مفهوم «صدر» ،هنگامي که ميان بزرگان
بحثي دربارۀ مفهوم «صدر» در گرفته است:
صدر ميانۀ صفّه است که مسندگاه مد ّرس است .و شيخ شرفالدين
علما،
قاضي سراجالدين گفت که در مدارس
ْ
نج زاويه صدر است .و شيخ صدرالدين گفت که در مذهب
هريوه گفت که در طريقۀ اهل اعتکاف و ِ
پيران خراسانُ ،ک ِ
خوانق کنا ِر صفّه را گويند و آن فيالحقيقه ّ
صف نعال است .بعد از آن ،بر سبيل امتحان از حضرت
صوفيان ،صدر در
ْ
ّ
موالنا سؤال کردند که محل صدر در سنت شما کجاست .حضرتش فرمود:
آسـتان و صـدر در معـني کـجـاست مـا و من کو آن طرف کآن يار ماست
صدر آنجاست که يار است( .افالکي ۱۱۹/۱ ،۱۳۶۲ـ)۱۲۰
البته در اين مشاهدات ،هر مکاني مدلولي معين دارد؛ مث ً
ال باغ غالب ًا رمز غيب است و غيب يادآور باغْ .
باغ روشندالن
و روشنديدگان را به ياد عالم غيب (مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۲ب۳۲۹۷ـ )۳۲۹۹و خداوند (همان ،د ،۱ب۳۹۵۴ـ)۳۹۵۵
و درون خويش مياندازد (همان ،د ،۱ب۱۸۹۶ـ .)۱۸۹۹در اينجاست که مولوي از آفاق به انفس پل ميزند .يکي از
مهمترين حکايات مثنوي در اين باره حکايت صوفي در باغ است که در آن ،باغ براي صوفي واسطۀ تذکر به درون
خويش ميشود؛ و اين همان وجه ذاکرانهاي است که موالنا از يک مکان عالي چشم دارد.
صـوفـياي در بــاغ از بـهر گشـاد صـوفـيانـه روي بــر زانــو نـهـاد
پس فرورفـت او به خود انـدر نغـول شـد ملول از صورت خوابش فضول
کـه چـه خسپي آخـر انـدر َرز نـگر اين درخـتـان بـين و آثـار و خَ َضـر
امر حـق بشنو که گفـتهست انظروا ســوي ايـن آثــار رحـمـت آر رو
گفت آثارش دل اسـت اي بلـهوس آن بـرون آثـار آثـار اســت و بـس
بـاغهـا و سبـزهها در عـيـن جـان بـر برون عکسش چـو در آب روان
آن خـيـال بــاغ بـاشــد انـدر آب که کـند از لـطف آب آن اضـطراب

انجامه

موالنا در مثنوي بسيار به معماري پرداخته است .گاهي از چيزي مربوط به زندگي انسان مثال آورده و خواهينخواهي
از مکان سخن گفته است .گاهي بنايي را تمثال انسان گرفته و سخن خود دربارۀ انسان را با رمز خانهاي گفته
است .گاه جهان را بنايي شمرده است و مقصود خود را در قالب سخن از معماري گفته است .گاهي از خداوند در
تمثيل معمار جهان ياد کرده و براي نشان دادن پيوند صانع کل با جهان ،به مثال صانعان و معماران با مصنوعات و
بناهايشان چنگ زده است .گاهي هم انسانها را خوانده است که به پيرامون خود ،از جمله بناها و مکانها و شهرها،
چون آيات خدا و واسطههايي براي گذر از صورت آنها و راه بردن به حقايق عالم بنگرند.
خداوند معماري را به آدمي آموخت تا زمين را آبادان کند و در آن سکنا گزيند و ياد او را زنده بدارد .ليکن انسانها
واسطگي معماري را از ياد ميبرند؛ فراموش ميکنند که صنايع َمرکبهايي براي راه رفتن و رسيدن به وطن حقيقي
هم خود را صرف مرکب کرد و از راه رفتن بازماند .موالنا هشدار ميدهد که نظر کردن به معماري
است و نبايد همۀ ّ
و مکان بهاستقالل عين غفلت است .در اين صورت ،او انسانها را به ويراني ميخواند .از آنان ميخواهد که تصوري
را که از جهان و از مکان ساختهاند ويران کنند؛ خانۀ نفسانيت را ويران کنند تا گنجهاي پنهان در آن را بيابند.
بناهاي نيکو واسطههايي است که انسان را در فرارفتن از صورت دنيا ياري ميکند .با اين حال ،به همين
واسطههاي نيکو نيز دل نبايد بست .موالنا به آدميان تذکار ميدهد که حال خوش در مکانها ،همان حالي که انسان
را از ظواهر فراميبرد و لذتهاي معنوي به او ميچشاند ،در اصل از درون آدمي برميخيزد .آنچه مهم است عمارت
دل انسان و باغ درون اوست .درون آدمي چندان قوي است که ميتواند نور يا تاريکي ،فراخي يا تنگي خود را بر
تابش درون آدمي است که گور بَدان را ،هرچند آراسته ،زشت و ظلماني ميکند .باز تابش درون
بيرون ،بر مکان بتابدِ .
آدمي است که گور اوليا را ،هرچند ساده و بيپيرايه ،زيبا و نوراني ميکند .همين درون آدمي است که کار معمار و
باني بناها را نيک و زشت ميکند .نيت پاک معمار از درون او بر کار معماري او ميتابد و آن را ،چون کعبه و مسجد
اقصا ،نيکو و ماندني و محمل ياد خدا ميسازد.
معماران اهل خردند .از نظر موالنا ،صنعت معماري صنعت درآميختن خرد با خاک است .معماران آموختهاند که
چگونه مکانهاي نيکو را در خيال بسنجند .آنان خيال خود را چندان پروردهاند که تصور آنان از بنا واقعي است .تصور
بنا در نزد آنان که معمار نيستند وهمي بيش نيست؛ اما تصور معمار از بنا حتي از عالم واقع واقعيتر است؛ زيرا آن
معماران خردمند آناناند که از عقل جزوانديش فراتر روند؛
خيال است که موجب تحقق بنا در عالم خارج ميشود.
ِ
زيرا عقل جزوانديش آنان را از آبادان کردن آخرت و از وظيفۀ اصلي معماري ،که تذکار به عالم ديگر است ،بازميدارد
خرد آن است که خود آدمي را و ديگران را به
و به ساختن سوراخهاي موش و آخورهايي درخور اين دنيا واميداردَ .
جهان ماندني بخواند .معمار خردمند آن است که خاک را با چنين خرد آخِربين مجاور کند و سراهاي نيکو برپا بدارد.
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باغهـا و مـيوههـا انـدر دل اسـت عکس لطف آن برين آب و گل است
(مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۴ب۱۳۵۸ـ)۱۳۶۷
در خانه نيز هر چيز ،از در و صدر و بام ،به امري عاليتر تذکار ميدهد؛ مث ً
ال نو ِر روزن يادآور خورشيد حقيقت است
(همان ،د ،۱ب .)۳۲۶۲پيري از مريدش سبب ساختن روزن در خانه را جويا ميشود .مريد درآمدن نور را علت اصلي
ميداند؛ اما پير ميگويد که علت اصلي شنيدن بانگ نماز و ياد خداوند است (همان ،د ،۲ب۲۲۲۷ـ .)۲۲۳۰موالنا
خود از خانههاي قونيه به ياد آسمان و از اين دو به ياد اوليا و انبيا ميافتد (افالکي  .)۲۳۶/۱ ،۱۳۶۲حمام نيز واسطۀ
ذکر است .دنيا گرمابهاي است؛ و موالنا آدمي را مدام به روزن فوقاني آن ميخواند که جلوهگاه جمال خداوند است
(مولوي ۱۳۸۷ب .)۶۰۵/۱ ،پاک شدن تن آدمي در گرمابه ذاکر را به ياد تزکيۀ نفس مياندازد (مولوي ۱۳۸۷الف ،د،۵
ب۲۳۰ـ  .)۲۳۱شهوت دنيا گلخن است و تقوا گرمابه (همان ،د ،۴ب۲۳۸ـ )۲۴۵؛ شيخ چون گرمابه است و مريد بايد
در برابر او از همۀ جامهها و زوايد مجرد شود تا پاک و طاهر گردد (افالکي .)۳۲۲/۱ ،۱۳۶۲

تشکر و قدرداني

پینوشتها

 . 1در اين مقاله ،مقصود از «مکان مصنوع» اثر معماري در همۀ مراتب آن است؛ از خرد تا کالن ،از اجزاي معماري تا شهر.
از اين به بعد ،به جاي «مکان مصنوع» به «مکان» اختصار خواهيم کرد.
context .2
 .۳در اين مقاله ،آنچه را به معمار مربوط است« ،معمارانه» و آنچه را به معماري مربوط است« ،معماريانه» ميخوانيم.
 .۴در اين تحقيق ،شواهد مربوط به مثنوي معنوي را با شمارۀ دفتر و بيت معلوم ميکنيم .پس (مولوي ۱۳۸۷الف ،د،۶
ب۲۵۰۳ـ )۲۵۰۵به بيت  ۲۵۰۳تا  ۲۵۰۵از دفتر ششم مثنوي معنوي اشاره ميکند.
 .۵ر.ک :پازوکي ۴۷ ،۱۳۸۴ـ۵۰؛ قيومي ۹۳ ،۱۳۹۰ـ۱۲۴؛ همو ۱۷۵ ،۱۳۸۹ـ.۱۸۹
 .۶حتي بسياري از توصيفات مولوي راجع به احوال خودش هم در قالب مکان است .ر.ک :مولوي ۱۳۸۷الف ،د ،۳ب۲۹۳۵ـ
 ۲۹۳۶و مولوي  ،۱۳۷۴غزل ۱۷۷۵؛ غزل ۲۱۴۲؛ غزل .۲۱۴۶
 .۷همچنين است اين ابيات در ديوان کبير شمس :اگرم در نگشايي ز ره بام برآيم /که زهي جان لطيفي که تماشاي تو دارد
عشق نردبان ساز /بر گنب ِد چرخ نردبان ن ِه (همان.)۱۱۵۳/۲ ،
(مولوي )۴۵۸/۱ ،۱۳۸۷؛ از آتش
ْ
« .۸ادراک آدمي بر چهار مرتبه است :حسي ،خيالي ،وهمي ،عقلي .ادراک خيالي در مرتبهاي باالتر از ادراک حسي قرار دارد.
در ادراک خيالي با مفاهيم جزئي (مصاديق) سر و کار داريم که صورت يا شکل دارد .هنرمند مانند ساير آدميان ،با همۀ مراتب
ادراک سر و کار دارد؛ اما از آن جهت که هنرمند است در آفرينش اثر هنري ،با ادراک خيالي عمل ميکند .اين به لحاظ سلسله
مراتب ادراک است؛ اما به لحاظ توسع آنها ،ادراک خيالي باالترين نوع ادراک است» (ابراهيمي ديناني ۶ ،۱۳۸۱ـ.)۸
 .۹در رسالۀ معماريه نيز محمدآقا که در پي آموختن صناعتي است از شيخ خود جواب مشابهي ميشنود( .ر.ک :جعفر افندي
)۶۳ ،۱۳۸۹
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ياري کردند.

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  3ـ بهار و تابستان 92
35

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 16:17 +0430 on Saturday June 23rd 2018

ـ داداشي ،ايرج .۱۳۸۱ .خيال به روايت موالنا جاللالدين محمد بلخي .مجلۀ خيال (۴ :)۳ـ.۲۱
سر ني :نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي .تهران :علمي.
ـ زرينکوب ،عبدالحسينّ .۱۳۸۸ .
ـ سپهساالر ،فريدونبن احمد .۱۳۸۷ .رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار .مقدمه ،تصحيح و تعليقات :محمد افشين
وفايي .تهران :سخن.
ـ شمس تبريزي .۱۳۸۵ .مقاالت شمس تبريزي .تصحيح و تعليق محمدعلي موحد .تهران :خوارزمي.
ـ شوان ،فريتهوف .۱۳۹۰ .کار در زندگي معنوي .در هنر و زيبايي در عرفان ايران :مجموعه مقاالت دربارۀ هنر و زيبايي در نشريۀ
عرفان ايران ،گردآوري و تدوين الدن اعتضادي۸۵ ،ـ .۸۶تهران :حقيقت.
مشرف۲۳ ،ـ.۷۰
ـ شیمل ،آنه ماری .۱۳۸۷ .مولوي :ديروز ،امروز و فردا .در ميراث مولوي :شعر و عرفان در اسالم .ترجمۀ مريم ّ
تهران :سخن.
ـ قيومي بيدهندي ،مهرداد .۱۳۸۹ .بازنگري در رابطۀ ميان هنر و عرفان اسالمي بر مبناي شواهد تاريخي .مجلۀ تاريخ و تمدن
اسالمي (.۱۸۹ ۱۷۵- :)۱۲
ـ ــــــــ  .۱۳۹۰.گفتارهايي در مباني و تاريخ معماري و هنر .تهران :شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ ــــــــ و حميدرضا پيشوایي .۱۳۹۱ .درآمدي بر نسبت ميان مکان و انسان در مثنوي معنوي .نشريۀ تخصصي موالناپژوهي
(۸۷ :)۴ـ.۱۰۶
ـ کوماراسوامي ،آناندا کنتيش .۱۳۸۹ .فلسفۀ هنر شرقي و مسيحي .ترجمۀ اميرحسين ذکرگو .تهران :مؤسسۀ تأليف ،ترجمه و نشر
آثار هنري (فرهنگستان هنر).
ـ گولپينارلي ،عبدالباقي .۱۳۸۴ .موالنا جاللالدين :زندگاني ،فلسفه ،آثار و گزيدهاي از آن ها .ترجمه و توضيحات توفيق ﻫ .سبحاني.
تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ـ لينگز ،مارتين .۱۳۷۷ .هنر خط و تذهيب قرآني.
گروس.
تهران:
بيدهندي.
قيومي
مهرداد
ترجمۀ
ّ
ـ محمدبن منور .۱۳۸۸ .اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد .مقدمه تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني .تهران :آگاه.
ـ موحد ،محمدعلي .۱۳۸۷ .باغ سبز :گفتارهايي دربارۀ شمس و موالنا .تهران :کارنامه.
ـ مولوي ،جاللالدين محمد  .۱۳۷۱ .مکتوبات موالنا جاللالدين رومي .تصحيح توفيق ﻫ .سبحاني .تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
ـ ــــــــ  .۱۳۷۴ .کليات شمس تبريزي .تصحيح بديعالزمان فروزانفر .بوستان کتاب.
ـ ــــــــ  .۱۳۷۹ .مجالس سبعه :هفت خطابه .با تصحيح و توضيحات توفيق ﻫ .سبحاني .تهران :کيهان.
ـ ــــــــ ۱۳۸۷ .الف .مثنوي معنوي :بر اساس نسخۀ نيکولسن .به کوشش سعيد حميديان .تهران :نشر قطره.
ـ ــــــــ ۱۳۸۷ .ب .غزليات شمس تبريز .مقدمه ،گزينش و تفسير محمدرضا شفيعي کدکني .تهران :سخن.
ـ ــــــــ  .۱۳۸۸ .فيه ما فيه( :و پيوستهاي نويافته) .تصحيح توفيق ﻫ .سبحاني .تهران :کتاب پارسه.
ـ نجيباوغلو ،گلرو .۱۳۸۹ .هندسه و تزيين در معماري اسالمي :طومار توپقاپي .ترجمۀ مهرداد قيومي بيدهندي .تهران :روزنه.
ـ همايي ،جاللالدين .۱۳۴۹ .تفسير مثنوي مولوي :داستان قلعۀ ذاتالصور يا دژ هوشربا .تهران :دانشگاه تهران.

Downloaded from jias.kashanu.ac.ir at 16:17 +0430 on Saturday June 23rd 2018

دو فصلنامه معماری ایرانی
92  ـ بهار و تابستان3 شماره
36

