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چکیده

در کمبود منابع فارسی برای شناخت معمار و معماری در تاریخ ایران ناگزیر باید به ادبیات روی آورد.
در این میان اشعار نظامی گنجهای از قرن ششم قمری منبع مهم و شاخصی است .هدف این پژوهش
بازشناسی وصف معمار در هفتپیکر نظامی است که یکی از مهمترین آثار ادب فارسی به شمار میرود.
معرف مهارتها و تواناییهایی آنها
در این پژوهش نام و نشان معماران ،خصوصیات اخالقی و صفتهای ّ
بررسی شده است .برای این کار در راهبردی کیفی با بهرهگیری از تحلیل محتوا ،ابیات موردنظر مشخص و
در ابتدا صفتهای هر معمار استخراج شدهاند .سپس با تجمیع صفات مشترک در یک گروه ،دستۀ کالنی
شکل یافته که معرف خصوصیاتی مشترک از صفات هستند .یافتههای پژوهش نام سه معمار به نامهای
«سنمار»« ،شیده» و «بانوی حصاری» را آشکار کردند .نسبت همه آنها در متن روایت نشان میدهد که
هریک بهنوعی باهم مرتبطاند .سنمار رومی ،استادی چیرهدست و بیش از همه در دانش مهندسی و نجوم
از او یاد شده است .شیده ،شاگرد سنمار ،بیش از همه در هنر و هنرورزی مقام داشته است .از خلقوخوی
و ویژگیهای اخالقی بانوی حصاری روسی نیز بیش از دیگران در متن هفتپیکر توصیف آمده است.
درنهایت میتوان گفت که روایت معمار در اندیشه نظامی نوعی جامعیت را نشان میدهد که هم در علوم
هندسی و مساحی و فنون ساخت و هم در علم نجوم و شناخت طالع و اختر مهارت داشته است .افزون
بر این ،معمار در موضوعات هنری نیز نازکاندیش و ظریفکار بوده است .هر معمار به فراخور جایگاه و
نقشی که در روایت هفتپیکر دارد ،بهرهای از این صفات یافته است.

واژگان کلیدی :سنمار ،شیده ،بانوی حصاری ،معمار ،نظامی ،هفتپیکر.
مقدمه

دانش کنونی ما از شخصیت معمار و خصوصیات و خلقیاتش
در منابع برجایماندۀ فارسی اندک است .بنابراین رویآوردن
به ادبیات و بهویژه آثار منظوم میتواند راهگشا باشد .در این
میان نظامی گنجهای از شاخصترین شاعران سدۀ ششم قمری
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است .بسیاری از تذکرهنویسان ،نظامی را زادۀ سرزمین «اران» در
حوالی سال 535ق دانستهاند .الیاس بن یوسف ،متخلص به نظامی
گنجهای «مثنویگویی را چنان به بلندترین قلّه شعر رسانده که تا
تخیل قدما و نه طایر فکر متأخرین نتوانسته است
امروز نه پیک ّ
به آن اوج دست یابد» (شیرانی)35 ،1380 ،؛ مثنویهایی که
گاه از مضامین قصیده لبریز میشوند و حکایت از قدرت قریحه
شاعر در این دو زمینه دارند (زرینکوب .)204 ،1378 ،این سح ِر
کال ْم او را به رکنی از ارکان شعر فارسی بدل کرده و در شمار
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سخنگویانی بهحساب آورده که به ایجاد و یا تکمیل سبک و
روشی خاص توفیق یافتهاند (صفا .)357 ،1362 ،اثر عمدۀ نظامی
مجموعهای است مرکب از پنج کتاب منظوم که به همین جهت
آن را «خمسه« نام نهادند و پنج گنج میخوانندش (نفیسی،
« .)73 ،1362این پنج گنج پرآوازه که دولت جاوید داستانسرای
گنجه را سبب شده ،پنج دفتر شعر است در پنج وزن مختلف»
(زرینکوب .)168 ،1355 ،در این میان هفتپیکر حکیم ،با
آن هفت قصۀ دلانگیزش ،خیالانگیزترین و پررنگ و نگارترین
منظومه از پنجگنج است (زرینکوب .)144 ،1378 ،بسیاری از
محققان ادبیات فارسی هفتپیکر را یکی از پیچیدهترین آثار ادبی
جهان خواندهاند (کروتکف .)38 ،1384 ،شیوۀ غریب نظامی را در
سرودن ،زاییدۀ روحیه عزلتجویش دانستهاند ،این عزلتجویی
او را خیالاندیش و باریکبین ساخته تا آنچه سروده در ورای
پردهای از ابهام پدیدار شود .این نگاه نافذ جزییاتی ناشناخته را
در مظاهر طبیعت کشف کرده و زبان و ذهن تصویرساز شاعر بر
آنها رنگ و حیات میپوشاند (طغیانی و حاتمی .)79 ،1390 ،در
لفظ و معنی و موضوع خالق است و طراوت و تازگی در کالمش
جاری .چونان هنرمندی بیبدیل ،ثبتکنندۀ لحظ ههای زندگی
و رفتارهای آدمیان است و دست به کشف روابط میان پدیدارها
میزند و آنان را به حوزه دید و ادراک میکشاند .در کالم حکیم
دو عنصر «اندیشه و بیان» دوشادوش یکدیگر درحرکت هستند
(اردالنی .)223 ،1390 ،چنانکه خود در باب آفرینش هفتپیکر
چنین سروده:
پیــش بیــرونیان بــرونش نغـــز
وز درونــش درونیــان را مغـــز
هر چه در نظم او ز نیک و بد است
همــه رمز و اشـارت و خرد است
(نظامی)369 ،1391 ،
نظامی در ناخودآگاه خود ذهنیتی از فرهنگ زمانه داشته و این
ذهنیت او را به بیان ژرفناهای دوران خویش واداشته است .او با
رویگرداندن از تباهی دوران و پس از کاوشی در اعماق درون
و ناخودآگاه ،جهانی آرمانی در هفتپیکر میآفریند (مشهدی،
واثق عباسی و عباسی .)165 ،1389 ،جهانی که بُن و ریشهاش
برآمده از دوران حیات شاعر بوده است .ازاینرو هدف از پژوهش
حاضر را میتوان سیری در وصف معمار در نگاه شاعری کلیدی
از قرن ششم هجری قمری دانست .برای یافتن مفهوم «معمار»
و گسترههای معنایی که این واژه در آن دوران در برداشته است
رجوع به اشعار نظامی میتواند کلیدی و نقطۀ آغازی تلقی شود که
در پیوند با دیگر یافتهها میتواند به روشنتر شدن مفهوم «معمار»
در تاریخ ایران کمک نماید.
پرسشهای پژوهش

این پژوهش میکوشد تا به این پرسشها پاسخ دهد :الف) در
هفتپیک ِر نظامی از کدام معماران یادی به میان آمده است؟
ب) ویژگی اخالقیشان چگونه بوده است؟ و ج) این خصایص و
ویژگیها معرف کدام جنبه از جنبههای تربیتی معمار بوده است؟
پیشینۀپژوهش

مطالعات فراوانی با نگاه ادبی پیرامون هفتپیکر انجام شده است
(ن.ک .کزازی1382 ،؛ دزفولیان و ملکپایین1391 ،؛ ذوالفقاری،
 .)1385در این میان شماری نیز رنگ و بوی هنری دارند؛
بهعنوان نمونه زمینههای تأویل رمزی رنگ بهعنوان نمودی از
وحدت و کثرت در هفتپیکر بررسی شده است (علیاکبری و
حجازی )1390 ،یا پیوند میان رنگ و حکایتها کاویده شده
(واردی و مختارنامه )1386 ،یا نسبت میان اعداد و رنگها نیز
سنجیده شده است (کروتکف .)1384 ،مقامات رنگ و تجلی آن
در نگارگری (قاضیزاده و خزایی )1384 ،و تحلیل رنگ قرمز
بر اساس عرفان اسالمی نیز در این منظومه مطالعه شده است
(رفیعیراد .)1399 ،بااینهمه نمونههای اندکی به حوزۀ معماری
اختصاص دارند .جیحانی ( )1394ساختار فضایی باغ خواجه را بر
اساس داستانی از هفتپیکر بازنمایی نمود و قاضیزاده و خزایی
( )1384نیز مقامات رنگ در هفتپیکر را در نمونهای از آثار
نگارگری ایرانی جستجو کردهاند .بنابراین ،توصیف معمار در این
پژوهشها دیده نمیشود.
از سوی دیگر دانستههای تاریخی ما از معمار و معماری در ادبیات
مکتوب پیش از رنسانس چه در سطح جهانی و چه ملی چندان
درخور توجه نیست؛ از ده کتاب در باب معماری «ویتروویوس»
تا ده کتاب درباره معماری «آلبرتی» ،تنها معدود رسالههایی از
«آگوستین»« ،پترارک« و دیگر نویسندگان مسیحی برجایمانده
که جزو منابع موجود در باب معماری هستند (محمودی،1390 ،
 .)31از نمونههای نادر در جهان اسالم ،رسالۀ معماریه نوشته
«جعفر افندی» معمار عثمانی است که به سال 1023ق .در
مناقب «محمد بن عبدالمعین» ،معمار برجستۀ آناتولی به زبان
عربی نگاشته شده و حاوی اطالعات ارزندهای از شیوه و نظام
امور معماری ،واژهها ،مواد و ابزارها و دیگر موارد است (افندی،
 )1395که خوشبختانه به فارسی برگردان شده است .در ایران
فتوت نامههای معماران ،بنایان و حِ َرف وابسته نیز زبانی رمزی
و استعاری دارند و بر خودسازی و پیراستن درون بهعنوان اصلی
اساسی و پایدار متکی هستند (ندیمی .)61 ،1386 ،پژوهشهای
خانمحمدی ( )1371در اشعاری موسوم به شهرآشوب در آثار
خطی و اغلب منتشرنشده از مسعود سعد سلمان (قرن  5و 6ق،).
سیفی بخاری (قرن 9ق ،).لسانی شیرازی (روزگار شاهطهماسب)،
میرزا طاهر وحید قزوینی (قرن  10و 11ق ).و عشقی خوافی
(شاعر ایرانی دربار اکبر شاه گورکانی) ،صفاتی از شخصیت و روحیه
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معمار را بر ما آشکار گردانیده که بیشتر به شرح معمار در روزگار
صفوی تعلق دارند .پژوهش کنونی از این نظر که وصف معمار را
در هفتپیکر نظامی از قرن 6ق میجوید ،میتواند یافتههایی تازه
در خود داشته باشد.
روش پژوهش

راهبرد این پژوهش کیفی است و بهنوعی از تحلیل محتوا استفاده
نموده است .تمامی اشعار هفتپیکر بهطور کامل خواندهشدهاند
زبان لحن و معنای هر بیت آشنایی حاصل شود .سپس اشعار
تا با ِ
مرتبط با معماران مشخص شده و افقی ترسیم شد که در آن سه
شخصیت معمار یافتهشده را بتوان به تصویر کشید .یافتهها در این
مرحله بدون تقدم و تأخر هستند .سپس برای بازخوانی مفهوم
معمار در ذهنیت شاعر ،با بهرهگیری از اشعار و توصیفاتش از این
معماران سهگانه ،پنج خوشه متفاوت تعریف شد که هر خوشه
ِ
تجلیدهندۀ صفتی کالن از این سه شخصیت است .هریک از این
خوشهها خود بر زیرمجموعههایی استوارند که صفتهای خرد
معماران را شامل شده ،صفتهایی که بیواسطه از میان ابیات
بیرون کشیده شدهاند.
ساختار و ماهیت هفتپیکر نظامی

ازنظر هنری ،هفتپیکر سرآمد آثار پیر گنجه بهحساب آمده و
بیتردید ایدئولوژی شهری است که به قالب الفاظ ریخته میشود
(ریپکا و کلیما .)299 ،1385 ،این چهارمین مثنوی از مثنویهای
پنجگانه نظامی است که هفتپیکر یا هفتگنبد نامیده شده و
در بحر خفیف سروده شده و در  5130بیت تنظیم شده است
(شهابی .)252 ،1334 ،هفتپیکر دارای یک مقدمه و هفتگنبد
است که بیشترین ابیات آن به گنبد اول ( 522بیت) و کمترین آن
به گنبد دوم ( 213بیت) تعلق دارند .درواقع هفتپیکر حکایتی
است از بهرام ساسانی ،از کودکی تا سلطنت و از سلطنت تا
ناپدیدشدن در غار .در این میان ،داستانهای هفتگانه از زبان هفت
شاهدخت از هفتاقلیم روایت میشود .هریک از این داستانها در
روزی از هفته که بهرام به میهمانی شاهدختی میرود بر زبان آنان
جاری میشود .در انتهای حکایتها ،از ویرانی ُملک و گسترش
ظلم توسط وزیری به نام «راستروشن» سخن به میان آمده که
از غفلت بهرام سوءاستفاده کرده است .پیامد آگاهی شاه رسیدگی
به ستمدیدگان و زندانیانی است که هفت مظلوم به نمایندگی آنان
به دادخواهی آمدهاند .بهرام ضمن تنبیه وزیر به داد ستمدیدگان
میرسد که این خود آغازی است بر ناپدیدشدنش در غار( 1ثروت،
.)54 ،1370
بر مجموع قصههای هفتپیکر ،ساختاری حاکم است که آن را
در اجزاء ،به معنای بخشهای داستانی و قصهها ،نمیتوان یافت،
بلکه کلیت اثر است که آن را بازتاب میدهد .این ساختار قصه در

قصه یا تودرتو (البیرنت) که در زیر سطح روساخت هفتپیکر قرار
دارد ،از پیچیدهترین و غنیترین ساختهای قصهگویی به شمار
رفته که ریشه در ادبیات مشرقزمین دارد (محمودی بختیاری و
علویطلب .)171 ،1389 ،این الیهالیه بودن متون نمادین و کهن
ایران ،راه بر جویندگان هموار ساخته که برداشتهایی متفاوت بنا
بر نگرشهای اجتماعی ،جنسیت ،ظرفیتهای روانی و گونههای
متفاوت اخالقی فراهم آورند (خائفی و هوشیار کلیور.)71 ،1390 ،
برخالف رویۀ فردوسی که در شاهنامه بر صحت نقل استوار است،
پیر گنجه در حوادثِ داستانها قدری تصرف کرده و بر آنان
هرکجا که الزم میدیده شاخ و برگی افزوده است .در حقیقت
چنین توجهی بر ابداع و نوآوری با پیروی از یک روایت حاضر،
نظامی را بسیار بیش از فردوسی مجال هنرورزی داده است و تا
حدی سبب شده که داستانهای او از تشبیهات تازه و استعارات
لطیف مشحون شود و شاعر با روانی آسوده به ابداع خیال و ایجاد
تعبیرات بپردازد (زرینکوب .)177 ،1355 ،این هنر اوست که
محدودۀ واقعیت تاریخ را بدان سوی قلمرو قصهها امتداد میدهد
و تاریخ را به سرزمین قصهها میکشاند .هرچند حکایتهای
هفتپیکرش در فضایی سیال در آنسوی واقعیت جاری است،
مردمان حکایتها به طرز شگفتی حقیقی و انسانی جلوه میکنند.
ِ
قصههای او نمایشگاه خلقوخوی مردمان حقیقی است ،آنان
که اندیشه و آرمان پیر گنجه بر زبانشان حاکم و در کردارشان
منعکس است (زرینکوب .)247 ،1378 ،نظامی در توصیف و
اشخاص داستان آگاهانه بر آن شده که تنها به شیوهای
تعریف
ِ
صریح و بیپیرایه بسنده نکند ،بلکه در هرکجا که مناسب دیده
چه در خالل گفتوگویی داستانی و چه در ورای عملی داستانی،
شخصیت را به مخاطب شناسانده است (گلپرور و محمدی،
 .)214 ،1391بدان گونه که بسیاری از افسانههای هفتپیکر ،بر
روانشناسی فردی و اجتماعی استوار بوده ،و این حکیم هنرمند،
چونان روانکاوی ماهر،کشمکشها و اضطرابهای درونی انسان را
به تماشا میگذارد (اردالنی.)222 ،1390 ،
یافتههایپژوهش

در بررسی اشعار نظامی در هفتپیکر و در خالل حکایتهای آن
به سهگانهای میتوان دست یافت؛ سهگانه شخصیتی معمار که
هرکدام بر َمشی و َمنشی جداگانه در میان ابیات به تصویر کشیده
شدهاند .نخست باید شرحی از آغاز روایت در ذهن داشت .چنانکه
گفتهاند یزدگرد مردی خشن و سنگدل بوده که عیبهای فراوان
داشته و بزرگترینش را آن دانستهاند که هوشیاری ،ادب و آنچه از
ش آموخته بود را در آنجا که نباید به کار میبرد و خطای اندک
دان 
در نظر او بسیار جلوه میکرد و لغزش ناچیز به دیدهاش عظیم...
هنگام تولد بهرام ،پدرش یزدگرد منجمان دربار را احضار کرده
که طالع فرزند معین کنند ،منجمان نیز چنین کرده و به یزدگرد
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گفتند :بهرام را باید رهسپار سرزمینی کرد که پارسیان ساکن
آن نباشند .چنین بود که یزدگرد اعراب را به سرپرستی فرزند
برگزید (طبری .)614-608 ،1375 ،به روایت حکیم نظامی،
پرورش بهرام،
ب ُملک یمن است و عهدهدا ِر
«نعمان» که صاح 
ِ
عزم بر آن کرده که پرورشگاه او را در مکانی خوش آبوهوا بنا
کند ،اینگونه است که در طلب معماری درخور برآمده و پس
از جستوجویی چند« ،سِ ْنمار» را مییابد (خدیوی و علیپور،
 .)15 ،1392باگذشت زمان ،یزدگرد رخت از جهان بسته و بهرام
به یاری نعمان لشکری از یمن روانه ایران کرده و تاج سلطنت از
مدعیان ستانده و حکومت خود را آغاز میکند .پس از سالیانی
حکمرانی ،خاقان چین که بر ایران طمع برده ،عزم تسخیر این
سرزمین میکند که با هوشیاری بهرام متحمل شکست شده و
به چین بازمیگردد .پسازاین وقایع بهرام مجلس بزمی آراسته
و به فراغت با یاران مشغول است که آزادمردی «شیده» نام در
مجلس بزم حاضرشده و ایده آفریدن هفتگنبد را بیان میکند.
اینچنین است که بهرام هرروز از هفته به درون گنبدی که به
رنگ سیاره آن روز تعلق داشت ،میشد و جامهای به همان رنگ
در بر میگرفت و نزد یکی از دختران هفتاقلیم میرفت و بدین
ترتیب هفت شاهدخت ،هفت افسانه نقل میکردند (امانیتهرانی،
 .)92 ،1383در نشستن بهرام به گنب ِد سرخ و حکایت دخت ِر
اقلیم چهارم در روز سهشنبه ،پیر گنجه از شاهدختی ماهرو روایت
ِ
میکند که دل در ساخت قلعهای غریب برفراز کوه میبندد تا از
گزند افراد در امان باشد و او کسی نیست جز «بانوی حصاری»
که واپسین معماری است که در هفتپیکر از آن یادشده است.
هفتگنبد بازنمایی از نقطۀ پیوند آسمان و زمین ،و جلوهگاهی
از پیوند هنر و امری قدسی نیز هست که حکایت از نگاه حکیم
گنجه بر هستی دارد (علیاکبری و حجازی .)36 ،1388 ،او که
از علم هیئت و نجوم در آفرینش هفتپیکر یاری گرفته ،با برهم
سیارات معنایی دیگر به زندگی بهرام میبخشد.
کیهانی
زدن نظم
ْ
ِ
معنایی که از سیاهی زحل که تمثالی است از ناآگاهی ،آغاز
شده و بهسوی سپیدی زهره که نشان از دانش و آگاهی دارد،
درحرکت است (یاوری141 ،1387 ،و .)142آنجا که استفاده از
عناصری خیالانگیز ،پیوند با مخاطب را نااستوار میکند چنین
باورهای نجومی و انعکاسشان در ابیات ،این رابطه را گرم و استوار
و مبتنی بر تفاهم نگهداشته و اینچنین خواننده را با خود همنوا
و همدل میسازد (الهامی.)43 ،1388 ،
در صفت سِ نْمار

سنمار که معماری رومی خوانده شده ،آوازۀ مهارت و
هنرورزیاش در سرتاسر آفاق پیچیده و در مصر و شام قصرهایی
بنا کرده است .هنر هنرمندان روم و چین که شهرۀ ظریفکاری
و چیرهدستیاند در برابر هنر او بیرونق است و کمبها .او معماری

است آسماننگر که اندازههای زمینی را با مقیاسهای آسمانی به
سنجش میگیرد.
هست بیرون ازین به رأی و قیاس
رصد انگیز و ارتفـاعشـــناس
(نظامی)119 ،1391 ،
منذر و پسرش نعمان ،آن زمان که در طلب معمار برای ساخت
قصر بهرام بودند او را یافته و به کارش گماشتند .او قصری ساخت
و «خورنق» 2اش نام نهاد .ولی پس از اتمام بنا نعمان دستور
داد تا از فراز بام صد گزی او را به زیر انداختند 3.چراکه به گفته
نظامی ،سنمار پس از دریافت مزدی بیش ازآنچه به وی وعده
دادهشده بود -چهبسا از سر شوق و هیجان -اظهار نمود که اگر
میدانستم ،بنایی فاخرتر از این میساختم.
بااینحال ،سنمار شگفتکاری کرده بود .بر دیوار یکی از حجرههای
کاخ خورنق تصویری از دختران پادشاهان هفتاقلیم ترسیم
ِ
نموده بود .سنمار گویی سرمشقی میزند و با آن سرمشق اعالم
یک موقعیت جدید کیهانی میکند .این موقعیت جدید کیهانی
گزارش آفرینشی بدیع است در آیندۀ پیش رو .او از حکایتی دم
میزند که بهواقع اتفاق افتاده و در زمان پیش رو تجلی مییابد.
از سوی دیگر ،تجلیدهندۀ بنا سنمار نیست ،چراکه او نمادی از
هر چیز بیشکل است که هنوز شکلی نیافته ،هر چیز مجازی
که هنوز به حقیقت نپیوسته است .ازاینروی است که سنمار
ققنوسوار کشته میشود تا شیده از خاکستر وجود او هفتگنبد
را بیافریند (علی اکبری و حجازی .)50 ،1388 ،سنمار پیشهور
و بنایی است صاحبرأی که بر صنع آفرینش و فنون ساخت
اشراف دارد .او که خود آهنسنجی است زرینچنگ 4و رصد
انگیزی است ارتفاعشناس ،نامآوری خوانده شده که از نجوم و
علم آسمان نیز بهرهها برده و در طلسمگشایی و رصد بندی نیز
گفتهها دارد (جدول .)1
چـون بلیناس روم صـاحب رای
هم رصدبند و هم طلسمگشای
(نظامی)119 ،1391 ،
در صفت شیده

شیده که هنرمندی چیرهدست بود و سالها نزد سنمار شاگردی
کرده ،در طلب دستوری از شاه یعنی بهرام برآمد تا برای آن هفت
لعبت شبستان ،هفتگنبد کند چون هفت حصار .هریک به زیور
و رنگی گونهگون که هرکدام با حال و حِ لیِه ِ
لعبت گنبد هماهنگ
باشد .هرکدام از گنبدها به رنگ ستارهای بود و در تناسب با
یک روز از هفته که وعده دیدار شاه بود با آن لعبت .ازآنپس
عیش بهرام در این هفتگنبد ،شنیدن قصههایی بود از زبان
هفت شاهدخت .گفتنی است تقریر این حکایتها قریب به نیمی
از تمام منظومه شاعر را به خود مشغول کرده (زرینکوب،1378 ،
 )142و اینچنین است که شیده مانند حکیمی فرزانه عمل
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جدول  .1ویژگیهای سنمار در هفتپیکر نظامی .مأخذ :نگارندگان.
گروه صفت

معمار

فنی و مکتبی

صفت

بیت

شماره بیت

اوستاد

اوســـتــادان کــــار میجــسـتند/جای آن کــارگاه میشــستـــند

667

پیشهور

تا به نعـمان نشــان رسید درســت /کانچنان پیشهور که درخور تست

669

ب ّنا

گرچه ب َّناســت وین سخن فاشــست /اوســتاد هـزار نقّـــــاش اسـت

675

صاحب رای

چـــون بلیــناس روم صـاحـب رای /هم رصــدبند و هم طلسمگشای

678

عالمبرفنون

طـــاقـی از گــل چـــنان بــرآراید /کـز ســـتاره چـــراغ بربــــاید

681

صنع آفرینش
ِ

ناپــســـند آمـد اهـــل بیــنش را  /کشــتن آن صنــع آفرینــش را

1914

هــســت نـــامآوری ز کشـــور روم /زیـرکی کو ز سـنــگ سازد موم

670

چابــکی چرب دســت و شیرین کـار /ســام نســلی و نـام او ســمنار

671

چابــکی چرب دســت و شیرین کـار /ســام نســلی و نـام او ســمنار

671

اوستاد نقّاش

گرچه ب َّناســت وین سخن فاشــست /اوســتاد هـزار نقّـــــاش اسـت

675

آهنسنج

پنجـــه کارگــر شـد آهــن ســنج /بر بنــا کـرد کار ســـالـی پنــج

687

زرینچنگ

تــا هم آخر به دســت زرین چـنگ /کـرد سیمین رواقی ازگل و سنگ

688

هــست بیرون ازین به رای و قیـاس /رصــدانگــیز و ارتفــاعشـــناس

676

نظـــرش بر فلــک تنیـده لـــعاب /از ُد ِم عنــکبــوت اســـطـرلــاب

677

آگـــه از روی بســـتگان سپـــــهر /از شبیـــخون مـاه و کینۀ مــهر

679

چـــون بلیــناس روم صـاحـب رای /هم رصــدبند و هم طلسمگشای

678

نامآور
شخصی و اخالقی

زیرک
چابک
چربدست

سنمار

شیرینکار
هنرورزی

رصدانگیز
ارتفاعشناس
علم آسمان (نجوم)

عالمبرنجوم
رصد بند
طلسمگشای

کرده و صورت مثالی گنبد را ارائه میدهد .این ارائه بر دو وجه
استوار بوده؛ هم طرح اولیه است و هم نمونه آرمانی (علی اکبری
و حجازی .)49 ،1388 ،شیده محتشمزاده ،مهتر آیین و آزاده
است .عالم بر مساحت و مهندسی و درواقع شاگرد خِ َرد است .در
هفتپیکر رسام ،نقشبند و صورتآرایی نغز کار توصیفشده که
در خردهکاری و گلکاری اوستاد است .افزون بر این از طالع ،علم
اختر و نجوم نیز بهقدر کفایت بهره برده است (جدول .)2
مـرد اختـرشنـاس طالـعبیـن
کنـد بر طالـع خجسـته زمین
(نظامی)198 ،1391 ،
در صفت بانوی حصاری

داستان دختر پادشاه والیت روس است
داستان بانوی حصاری،
ِ
که در زیبایی بیهمتاست .هنرمند است و بر یکایک دانشها
آگاه ،و بر فنون مختلف چیره .چنین حسن و شهرتی دیگران را
فریفته او کرد به آنگونه که یکی به زر و دیگری بهزور در تالش

برای به دست آوردن اویند .شاهزاده که پدر را عاجز در پاسخ
به خواستگاران مییابد ،بر کوهی رفته و دژی بر آن میسازد و
چون بر علوم زمانه آگاه است ،بر راه دژ موانع و طلسمهای بسیار
میگذارد بهنحویکه هیچکس نبوده که بر این راه وارد شود و
جان سالم به دربرد (زند مقدم.)61 ،1385 ،
گر دویدی مهندسی یک ماه
بر درش چون فلک نبردی راه
(نظامی)256 ،1391 ،
بانوی حصاری صفتی برای این تنها زن معمار در هفتپیکر است
و نامی از او در دست نیست .برخالف سنمار و شیده که در علم
مهندسی ،مساحی و هندسه شهره و ماهر بودند ،بانوی حصاری
بیشتر هنرمند است .او خطاط ،نقاش ،طراح و سیهقلمکاری است
اهل ادب که دانشآموخته و کتب خوانده .بااینهمه خلوتگزین
است و چارهگر .به همین روی از علم نجوم بیبهره نیست .و از
دل ابیات ،آنجا که بر راه ،طلسم مینهد و شرط وصل را گشودن
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جدول  .2ویژگیهای شیده در هفتپیکر نظامی .مأخذ :نگارندگان.
معمار

گروه صفت

صفت
عالمبر مساحت

فنی و مکتبی

عالمبر مهندسی
عالمبر طبایع
عالمبر هندسه

بیت

شماره بیت

اوسـتــادی به شــغـل رســـامـی /در مسـاحــت مـهـندسی نـــامی

1868

از طــبیعی و هندسـی و نــجــوم /همـه در دسـت او چو مـهره مـوم

1869

آزاده
شخصی و اخالقی

مهترآیین
محتشمزاده
شاگرد خرد

کــرده شاگـردی خـرد به درسـت /بـوده سمــنارش اوسـتاد نخسـت

1872

نقشپیرای

شـیده نامـی به روشنی چون شید /نقــش پیــرای هـر سـیاه و سپید

1867

اوسـتــادی به شــغـل رســـامـی /در مسـاحــت مـهـندسی نـــامی

1868

اوستاد
رسام
ّ

شیده

در مـیــان بـــود مــــردی آزاده /مهتــر آئیـــن و محـــتشـم زاده

1866

خردهکار
هنرورزی

نقشبند

خــرده کـــاری بـه کــار ب ّنـــایی /نقـــشبندی بـه صــورت آرایــی

1870

صورتآرای
در خـــورنــق ز نغـــز کاریـــها  /داده بـــا اوســــتاد یـــاریــــها

1873

نغزکار

در نگــــارندگـــی و گــلـــکاری /وحــی صنــعت مراســت پنداری

1878

رسام
ّ

رســـامی /بهــرهمــند از بقـــای بـــهـرامی
روزی از بـــهـر شــغل ّ

1907

عالمبرنجوم

از طــبیعی و هندسـی و نــجــوم /همـه در دسـت او چو مـهره مـوم

1869

کآسـمان سنجــم و سـتارهشناس /آگــه از کــار اخــتران به قــیاس

1877

مــرد اختــرشنــاس طـالــعبـین /کـند بر طالــع خجــسته زمیــن

1908

نگارنده
گلکار

آسمانسنج
علم آسمان (نجوم)

ستارهشناس
اخترشناس
طالعبین

بند طلسمها میداند ،حکایتی برآمده که از آگاهیاش بر طلسم
و طلسمگشایی نشان دارد 5.بانوی حصاری تنها نمونهای است در
این سهگانه که نویسنده است (جدول .)3
تحلیلیافتهها

تصویر  1نسبت هریک از این سه معمار را در ساختار روایی
داستان هفتپیکر نشان میدهد و تصویر  2نیز درصد فراوانی
هریک از مجموعه صفات معماران را دستهبندی نموده است.
آنچنانکه نظامی اوصاف این سه معمار را در خالل ابیات
تشریح کرده ،هریک از آنان به میزان و نسبتی خاص به صفاتی
آراستهشدهاند .صفاتی که جداگانه نشان از وجههای معین در

هر معمار داشته و کمک به ایجاد شخصیتی ممتاز در هریک از
آنان میکند .این صفتهای خرد برای ایجا ِد فصلی مشترک در
خوشههایی کالنتر جای دادهشدهاند؛ خوشههایی که راه را بر
سنجش هموار کرده و کمک به بازیابی مفهوم معمار نزد شاعر
مینماید .هر سه معماری که در هفتپیکر به آنها اشارهشده
به نحوی با یکدیگر در متن روایت مرتبط هستند .سنمار رومی
معمار کلیدی و مهمی است که استاد و چیرهدست است .او
از میان گروه صفتهای چهارگانه یعنی ویژگیهای «فنی و
مکتبی»« ،شخصی و اخالقی»« ،هنرورزی» و «علم آسمان»
بیش از همه به مهارتهای تکنیکی و مهندسی خود و به همان
میزان بر توانایی او در سنجش آسمان و نجوم ستوده شده است.
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جدول  .3ویژگیهای بانوی حصاری در هفتپیکر نظامی .مأخذ :نگارندگان.
معمار

گروه صفت

بیت

شماره بیت

صفت

دانشآموخته ز هــر نســقی /در نـوشــته ز هــر فنــی ورقــی

2977

خوانندهکتب

خـوانده نیرنگهای نامـههای جهان /جــادوییــها و چیــزهـای نــهان

2978

عالمبرطبایع

بـر طــبایع تمــام یــافته دســـت /راز روحــانی آوریــده به شــست

3002

طاق (بیهمتا)

آنکـــه در دور خـویش طــاق بُـ َود /سـوی جفتـش کــی اتــفاق بـود

2980

خلوتساز

دخــتر خــوب روی خلـــوتســاز /دست خواهـندگان چـو دیـد دراز

2987

دانشآموخته
فنی و مکتبی

شخصی و اخالقی
بانویحصاری

نویسنده

چارهگر

در هـمــه کــاری آن هــنرپــیشه /چارهگــر بود و چابـک انــدیشـه

3000

بجـــز از خــوبی و شکـــرخــندی /داشـــت پیـــرایۀ هنــرمــندی

2976

نقّاش

آن پـــری پیـــکر حصـــارنشیــن /بــود نقّـــاش کارخـــانۀ چــین

3017

طراح

چــون قلــم را به نقــش پیوستــی /آب همچــون صــدف گره بستی

3018

سیاهقلمکار
خطاط

طـــره حــور /سایــۀ نقــش بــرزدی آن نـــور
از ســواد قلــم چــو
ّ

3019

بر ســر صــورت پــرند ســرشــت /به خـطی هرچــه خوبتر بنـوشت

عالمبرنجوم

انـــجم چـــرخ را مــزاج شــناس /طبعـها را به هـم گــرفته قــیاس

چابک اندیشه
هنرمند
هنرپیشه
هنرورزی

علم آسمان (نجوم)

پسازآن ذوق هنری وی وصف شده و درنهایت کمترین توصیف
از خصایص اخالقی و شخصیتی او ذکرشده است .به همین سبب
میتوان او را یگانهای در کار معماری دانست به حدی که پس از
اتمام کاخ خورنق از بیم اینکه چنین نادرهای دوباره ساخته نشود
به دست نعمان از بام برزمین افکنده شد .ولی در خالل ابیات از
خلقیات و شخصیت او چندان شرحی به دست نمیرسد.
شیده که شاگرد سنمار است ،از استاد خود مهارتهای الزم را
کسب نموده ،او برخالف استادش بیشتر هنرمندی چیرهدست
توصیفشده و پسازآن از علم نجوم بهعنوان ویژگیهای شاخص
او نام برده شده است .از تواناییهای مهندسی و فنی و نیز
ویژگیهای شخصیتی و اخالقی او نیز به میزان مشابه و در مقام
سوم یاد شده است .بانوی حصاری دختر پادشاه روس ،بیش از
همهچیز یک هنرمند توانا نامیده شده و سپس به یکمیزان
نیز به خصوصیات اخالقی و سواد مکتبی او اشاره شده است.
او اساساً معماری تعلیمدیده نیست .به همین سبب جای
شگفتی ندارد که جنبههای هنری او بر تواناییهای مهندسیاش
چیره باشد بااینهمه او از علم نجوم کمبهره برده است .بانوی
حصاری نویسندهای است هنرمند و عزلتنشین که برای نیاز
خود دستبهکار ساختن قلعهای شده است و تنها زن معمار در
هفتپیکر است .ولی سنمار و شیده هر دو معمارانی در خدمت

3022
3001

دولت برای خلق آثاری ناب و حیرتآور بودهاند.
نتیجهگیری

دانستههای موجود از معمار در اسناد تاریخی فارسی اندک
است .بنابراین مراجعه به نوشتههای ادبی میتواند یکی از معدود
راههای ممکن برای شناسایی ماهیت معماری و مفهوم معمار در
تجربه زیسته این سرزمین به شمار رود .در این پژوهش اشعار
نظامی در هفتپیکر بهعنوان یکی از مهمترین آثار وی کاویده
شده است .ازآنجاکه شاعر در اشعارش نظرگاهی به روان خود
میگشاید و خویشتن را به آینهای تمامنما از عصر و روزگا ِر حیات
خود بدل میکند ،میتوان در آینه هفتپیکر مفهوم معمار و
سرحدات معنایی این واژه را بازجست .نتایج این پژوهش سه
ِ
شخصیت معمار را بازشناخته که به ترتیب سنمار ،شیده و بانوی
حصاری نامیده شدهاند .سنمار معتبرترین آنهاست که رومی
است ،نشانی از ملیت شیده که شاگرد سنمار است در دست
نیست ولی هر دو مرد بودند .تنها معمار زن ،بانوی حصاری است
که روس تبار است .دستهبندی صفات هرکدام از این سه معمار
نشان میدهد که از میان خصایص «فنی و مکتبی»« ،شخصی
و اخالق»« ،هنرورزی» و «علم آسمان یا نجوم» ،سنمار از همه
در دانش مهندسی و نجوم سرآمد بوده است .شیده بیش از همه
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یزدگرد

بهرام

رهسپار شدن به سرزمین
اعراب به فرمان پدر

شیده

نعمان

یمن

ایران

بازگشت به ایران و
بازپسگرفتن تاج و
تخت از دست مدعیان

شاگرد سنمار که ایدۀ آفریدن هفت گنبد از
اوست .محتشمزاده ،آزاده ،شاگرد خرد،
اوستاد و تعلیم و تربیت یافتۀ معماری است.

بانوی

حصاری

سنمار

معماری رومی ،استخدامشده به دست نعمان
برای ساخت کاخ بهرام موسوم به خورنق که
پس از اتمام کار کشته شد .اوستاد ،نامآور،
صاحبرأی ،چابک و بنّا .طرح او مبنای
عمارت هفتگنبد شیده است.

دختر پادشاه روس و از شخصیتهای
حکایت دختر اقلیم چهارم در گنبد سرخ
یکی از گنبدهای عمارت هفتگنبد شیده
است که قلعهای بر فراز کوه برپا کرد.
هنرمند ،نویسنده و اهل ذوق ولی معماری
تعلیمدیده و نامآور نیست.

تصویر  .1نام معماران و جایگاه آنها در ساختار روایت در هفتپیکر .مأخذ :نگارندگان.

50
43.5

45

40

40
35
30
درصد

25

30

30
26.5

25

26.5

21.5

20

15

15
10

17.5

17.5

7

5
0
1

2

بانوی حصاری

3

شیده

4

سنمار

تصویر  .2درصد فراوانی هریک از مجموعه صفات در خصوص هر معمار در هفتپیکر ( .1فنی و مکتبی .2 ،شخصی و اخالقی .3 ،هنرورزی .4 ،علم آسمان) .مأخذ:
نگارندگان.
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در هنر و هنرورزی مقام داشته و صفات او از همگان بیشتر بوده
است .از خلقوخوی و ویژگیهای اخالقی بانوی حصاری نیز بیش
از دیگران در متن هفتپیکر توصیفاتی آمده است .بهاینترتیب،
روایت معمار در اندیشه نظامی نوعی تصویر از خصایص کلیدی
یک معمار را دستکم در قرن ششم قمری نشان میدهد .با
بررسی صفات هرکدام از معماران در روایتهای هفتپیکر
به نوعی میتوان مفهوم «جامعیت» را دریافت .بنابراین شاید
بتوان جامعیت را بهمثابۀ برآیند مفهوم معمار بودن در آن قرن
بهحساب آورد .جامعیتی که بااخالق از درون آغازشده ،به علوم
زمانه مزین گردیده ،با اوصاف فنی گوهر خود را جال داده ،و
درنهایت با هنروزی به کمال خود رسیده است .معمار در آینه
نظامی از هندسۀ زمینی تا گردش افالک آسمانی را میشناسد
و این دوگانگی را میتوان در اشراف او بر فن ساخت و توانایی او
بر هنر جزئیات نیز مشاهده نمود .پژوهشهای آتی میتوانند به
مفاهیم نمادین و استعارههای موجود در صفات هر معمار با توجه
به متن روایت بپردازند .حدود دانش معماران درزمینۀ علم نجوم
و آسمان و تأثیر آن بر پیشۀ معماری -چه به معنای طالعبینی
و طلسمگشایی و چه به معنی رصد کواکب و اختران -موضوع
مهم دیگری است که امید میرود در سایر پژوهشهای بدان
پرداخته شود.
پینوشت

هـــر ورق کاوفــتاد در دســتم
چــون از آن جمله در سِ واد قلم

کــارداران خویـــش را فـــرمـود

خـرمن مهر و مردمی را سـوخت...
تــا بـــرند از دژ افگننـــدش زود

(نظامی)120 ،1391 ،
 .4از آنجا که شاع ِر گنجه ترکیب «زرینچنگ» را تنها یکبار در آثار خود به کار برده
بیت این
و در شعر فارسی این ترکیب کمتر به کار رفته است ،با توجه به مصرع دو ِم ْ
صفت در شمار اوصاف هنرورزی به حساب آمدهاست.
 .5شــرط ا ّول دریــن زنــاشــویی
نیــک نامـی شدسـت و نیکــویی
د ّومین شــرط آن که از سـر رای
گــردد ایـن راه را طلسـمگشــای
ســ ّومین شــرط آنکــه از پیـوند
چــون گشـایـد طلسمـها را بنــد
در این دز نشـان دهـد که کدام؟
تا ز در جفــت من شــود نه ز بام
چارمیـن شـرط اگـر به جـای آرد
ره ســوی شــهـر زیــر پــای آرد
تا مــن آیــم بـه بارگــاه پـــدر
پرســم از وی ســـؤالهـــای دگـر
گر جوابــم دهد چنانکــه سزاست
خواهم او را چنـانکه شـرط وفاسـت
شـوی مـن باشد آن گرامـی مـرد
کآنچــه گفتــم تمــام دانـد کــرد
(نظامی)257 ،1391 ،

فهرستمنابع

 .1آنچه از حکیم گنجه در سرایش هفتپیکر نقلشده است:
جـهد کردم که در چنين ترکيب
بـاشـــــد آرايشي ز نقش غريب
بــازجستم ز نامههای نــــهان
کــــه پراکنده بود گــرد جـهان
زان سخنها که تازيسـت و دري
در ســــــواد بخاري و طبـــري

وز دگــر نسـخـــها پراکنـــده

روی نعـمان از این سخن بفروخت

روزش از روز رونــق افـــــزودی...

هــر دري در دفينــــي آکنــده
هـــمه را در خريطــه اي بستـم
گــشت سر جمله ام گزيده بــهم

گفتـــمش گفتني که بپــسندند
نـــه که خود زيرکان بر او خندند
نظامی)90 ،1391 ،
 « .2نام کاخ خورنق ،دژ کهن حیره ،از دیرباز در اسالم شرقی با زیبایی بیمانند زمینی
مترادف شده بود .واژه خورنق که از فارسی میانه آمده به معنای ایوان است .همه
تاریخنگاران تأیید میکنند که شاه نعمان این کاخ را برای آن ساخت تا پرورشگاهی
درخور یک شاهزاده در اختیار بهرام بگذارد» (خدیوی و علی پور.)17 ،1392 ،
 .3چونکه سنمار از آن عمل پرداخت
خوبتر ز آنکه خواستند بســاخت....
داد نعــمان به نعــمتیش ن ُـــوید
که به یک نیمه زآن نداشت امید....
گفت :اگر زینچه وعده دادم شـــاه
پیش از این شغل بودمـی آگـــاه....
کردمی کوشکـی تا کـــه بـــودی

• اردالنی ،شمسالحاجیه .)1390( .هفتپیکر نظامی ،ردیهای بر
افکار صابئین .تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی-221 ،)9( ،
.252
• افندی ،جعفر .)1395( .رساله معماریه (ترجمه مهرداد قیومی
بیدهندی) (چ .)2تهران :فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.
• الهامی ،فاطمه .)1388( .باورهای نجومی در شعر نظامی ،کتاب
ماه ادبیات.51-42 ،)148( ،
• امانیتهرانی ،عبدالحمید .)1383( .بیان تجسمی در هفتپیکر
نظامی همراه با تحلیل هشت نگاره برگزیده .هنر و معماری،)60( ،
.111-88
• ثروت ،منصور .)1370( .گنجینه حکمت در آثار نظامی .تهران:
امیرکبیر.
• نظامی ،احمدبنعمر .)1391( .هفتپیکر نظامی گنجهای
(تصحیح و شرح بهروز ثروتیان و امیرحسین قانع) .تهران :امیرکبیر.
• جیحانی ،حمیدرضا .)1394( .باغ خواجه به روایت نظامی
گنجوری ،باغ ایرانی بر اساس داستانی از مثنوی هفتپیکر .منظر،
(.95-90 ،)33
• خانمحمدی ،علیاکبر .)1371( .شهرآشوبهای فارسی در باب
بنایان حرفههای وابسته .فصلنامۀ صفه.51-46 ،)8-6(2 ،
• خائفی ،عباس و هوشیار کلیور ،بهاره .)1390( .هنرهای نمایشی و
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بررسی آن در هفتپیکر نظامی .پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان،
(.80-67 ،)2
• خدیوی ،هادی و علیپور ،فریبا .)1392( .هفتپیکر نظامی و
پیشینه تاریخی آن .عرفانیات در ادب فارسی.30-11،)16( ،
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