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چکیده
چشم اندازهای فرهنگی ،در حکم آینه و کتابهاییاند که با دیدن و مطالعۀ آنها ،میتوان به اطالعات گرانبهایی در زمینههای اجتماعی ،تاریخی،
جغرافیایی ،زبان شناسی ،سیاسی ،فرهنگی ،معماری و هنری حاکم بر روزگار تألیفشان دست یافت .سئوال اساسی این نوشته آن است که خاقانی ،به
عنوان یک شاعر ،در تفسیر «ایوان مدائن»  -به عنوان باشکوهترین و بزرگترین چشمانداز فرهنگی بازمانده از عصر ساسانیان -تا چه اندازهای ،مؤفّق
عمل کرده است؟ این مطالعه به روش اسنادی -تحلیلی و به شیوۀ کتابخانهای انجام پذیرفته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،خاقانی با باز
نگری در این «آینۀ عبرت» ،و بیان جنبههای قابل رؤیت و غیر قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،اطالعات با ارزش زیادی را برای مخاطبان شعرش
بازگو کرده است .آشنایی با عناصر معماری بومی عصر ساسانی از جمله :بارگاه ،دندانههای قصر ،صُفّه ،طاق ،کوکبه ،ایوان ،میدان بنا ،مُقرنس یکی از
نتایج حاصل از این پژوهش است .هدف این نوشته نشان دادن این مسأله میباشد که قصی دۀ ایوان مدائن در حکم یک سند با اهمیّت تاریخی در
بحث چشم انداز فرهنگی و ادبیّات یک همتای احساسی برای دانش عینی جغرافیا است.
کلیدواژه :ایوان مدائن ،جغرافیای انسانی ،چشمانداز فرهنگی ،خاقانی شروانی ،ساسانیان.

مقدمه
جغرافیا ،بسان پُلی بین گذشته و آینده و به مانند چهار راهی بین علوم
طبیعی و اجتماعی است .به نظر سور ،جغرافیا در معنای وسیع کلمه،
توصیف زمین است .زمینی که در جهت تضمین حیات موجوداتی که
بر روی آن زندگی و از آن بهرهکشی میکنند ،مُدام در معرض تغییر و
تحوّل است .بنابراین جغرافیای انسانی ،عبارت خواهد بود از توصیف
علمی پراکندگی مناظر و چشماندازهای انسانی بر روی کُرۀ زمین.
(فرید .)77-78 :1370،طی سالهای اخیر ،جغرافیدانان ،به طور
فزایندهای به متون ادبی به عنوان راههای بررسی مفهوم چشماندازها،
عالقه مند شدهاند .مطالعۀ چشمانداز بمثابه یک متن ،تفسیر یک چشم-
انداز را در کانون مطالعات میانرشتهای قرار میدهد و از مفاهیمی چون
عینی کردن ،بازنمایی ،آگاهی و ایدئولوژی و روابط متقابل بین این
مفاهیم ،استفاده میکند .این جهتگیری ،به بحث میان جغرافیای
فرهنگی ،انسانشناسی و نظریّههای ادبی ،امکان میدهد.
(شکویی .)210 :1387،ادبیّات ،مملو از شعرها ،داستانها و حماسه-
هایی است که میکوشد ،فهم و درک پدیدههای فضایی و جغرافیایی را
توصیف کند .ادبیّات ،به عنوان یک منبع اطّالعات جغرافیایی ،درست
مانند سایر منابع علمی ،در دسترس جغرافیدانان قرار دارد .نوشتۀ ذیل،

اهمیّت و ارزش رُمان «وسکِس هاردی» در ارائۀ اطّالعات جغرافیایی را
نشان میدهد« :رُمان به عنوان یک اثر ادبی ،ذاتاً جغرافیایی است .دنیای
رُمان از موقعیّتها ،بسترها ،صحنهها ،مرزها ،مناظر و اُفقها ساخته
شده است...هر رُمانی ممکن است نشان دهندۀ زمینههای متفاوت و
بعضاً رقابت انگیز دانش جغرافیا باشد که از آگاهی حسّی مکان تا یک
ایدۀ تجربه شده توسّط مردم یک ناحیه حکایت دارد( .دنیلز و ریکرافت،
 .)460 :1993ادبیّات ،تنها توصیف سادهای از یک مکان و منطقه
نیست .در بسیاری موارد ،ادبیّات به خلق این مکانها کمک میکند.
ادبیّات ،نه تنها اطالعاتی را در اختیار ما قرار میدهد؛ بلکه مطالبی را
نیز در مورد چگونگی نظم فضایی جامعه به ما ارائه میدهد .ادبیّات ،به
خاطر درونگرایی ذاتی خود ،معنای اجتماعی مکانها و فضاها را برای
ما تشریح میکند و از زمانها و مکانهای گوناگون در ارتباط با زندگی
شهری به ما میگوید .بررسی مثالهایی در این مورد ،میتواند روابط
جغرافیا و ادبیّات را روشن و به وجود روابط پیچیدهتری نیز تأکید کند.
شاید سخن جمال زاده ،در مورد قصیدۀ «سینیّۀ» بُحتری ،شاعر عرب-
در بیان ناشنیدههای تاریخی دورۀ ساسانیان -بهترین مثال ،در این
راستا باشد .وی ،مینویسد« :قصیدۀ بُحتری ،گذشته از جالل و فخامت،
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مُتضمّن مقداری از نکات گرانبها دربارۀ کاخ مدائن است که من شخصاً
اشاره بدان را در جای دیگری ندیدهام .از آن جمله است؛ مثالً :صحبت
از نقاشیها و مجسّمههایی که شاعر عرب ،بر در و دیوار و بر ایوان و بر
مَدخل کاخ دیده بوده است و امروز اَدنی اثری از آن ،باقی نمانده است.
بُحتری ،به تفصیل از میدان ِسانِ قشون و از میدان جنگ ایران و روم،
و از پارهای مجالس دیگر سخن رانده است که نظیر آن ،در جای دیگری،
مذکور نگردیده و ما را از آن خبری نبوده و نیست( ».جمالزاده:1349،
 .)100پس شایسته نیست ادبیّات را فقط یک منبع اطالعات یا
جغرافیای انتزاعی بنامیم .ادبیّات ،همانند جغرافیا با فرآیندهای
اجتماعی و مادّی درگیر میشود .جغرافیا و ادبیّات ،هر دو در مورد
مکانها و فضاها سخن میگویند .لذا هر دو فرآیندهایی از یک مفهوم
واحداند؛ فرآیندهایی که مکانها را در محیط اجتماعی ،معنیدار می-
کنند .هنگام بحث در مورد قصیدۀ «ایوان مدائن» ،به عنوان یک چشم-
انداز فرهنگی ،خواهیم دید که نه فقط جغرافیا که متون ادبی نیز در
مورد مکانها چنین مفهومی دارند .ما نباید به ادبیّات به طور گذرا توجّه
کنیم؛ زیرا برخی از بهترین نویسندگان دربارۀ مکانها ،شعرا و
نویسندگان میباشند .به اذعان پاکاک؛ جغرافیدانان فرهنگی در ادبیّات،
به دنبال تجربیّاتی از مکاناند که در آنجا حقایق ذهنی و خیالی ،فراتر
از حقایق محضاند .واقعیّات ذهنی که ممکن است حقایقی فراتر از
واقعیّات فیزیکی روزمرّه را در بر بگیرد (پاکاک.)11 :1981،
 .1مبانی نظری و مفهومی :تعاریف و اهداف جغرافیای فرهنگی و
چشماندازهای فرهنگی
تفسیر پویا و در گذر زمان جنبههای قابل رؤیت و غیرقابل رؤیت،
همچنین جنبههای فراموش شده و مغفول یک چشمانداز ،میتواند
تغییرات و تحوّالت اجتماعی ،سیاسی ،فکری ،معماری و ...و همچنین
انتخابها ،رفتارها و برخوردهای یک گروه انسانی در دورههای مختلف
و تأثیر آن بر مکان ،محیط و جغرافیا را نشان دهد .با مطالعۀ موردی
قصیدۀ «ایوان مدائن» ،میتوانیم به جای یک تصویر ثابت وکلیشهای،
چندین تصویر پویا و قابل تفسیر از این چشمانداز فرهنگی را ارائه
دهیم و حقایق بسیار از تفسیر این چشمانداز فرهنگی به دست دهیم
که فراتر از واقعیّات فیزیکی خود چشمانداز است.
 1.1جغرافیای فرهنگی

بر اساس گفتۀ کَرنگ ،جغرافیای فرهنگی به تنوّع و کثرت زندگی مردم
و شیوههای گوناگون ایشان میپردازد؛ اینکه دنیا ،فضاها و مکانها
چگونه به وسیلۀ مردم ،مورد تفسیر و استفاده قرار میگیرد و چطور آن
مکانها به جاودانگی فرهنگ کمک میکنند(.کرنگ .)6 :1383،از
دیدگاه تریفت ،معنی ادبی تجربی مکان و تجربۀ ادبی که معنای مکان
است؛ هر دو بخشی از یک فرآیند اساسی خلق فرهنگ و انهدام به شمار
میروند .آنها به وسیلۀ یک نویسنده ،شروع یا قطع نمیشوند .آنها در

متن زندگی نمیکنند .آنها تولید و توزیع را در بر نمیگیرند .آنها با الگو
و طبیعت خواننده ،آغاز و پایان نمییابند؛ بلکه آنها یک وظیفه و
کارکردی فراتر از همۀ این امور دارند .همۀ آنها لحظاتی از یک حرکت
تاریخی مجتمع و باشکوهاند(.تریفت .)12 :1981،ما باید به این فرضیّه
که ادبیّات ،میتواند ما را مستقیماً به سوی روح منحصر بفرد مکانها
رهنمون سازد؛ توجّه کنیم .برای فهم این موضوع ،نیاز به تفکّر بیشتری
داریم ،بیشتر از آنچه روابط ویژۀ دستاوردهای ادبی در متون تاریخی
بیان میکند .به باور ویلیامز ،این امر به ما اجازه میدهد تا آنچه را که
از لحاظ تاریخی ،جا افتاده ،در مقطع زمانی مشخّص به عنوان
ساختارهای احساسی دربارۀ یک مکان ،تفسیر کنیم( .ویلیامز:1977،
.)23
 .2.1چشمانداز فرهنگی

چشمانداز فرهنگی ،چشمانداز مصنوعی است که گروههای فرهنگی در
ضمن سکونت خود در سطح زمین ،به وجود میآورند .فرهنگها با
استفاده از دادههای اولیّۀ محیط طبیعی ،چشماندازهای خود را شکل
میدهند .هر منطقۀ مسکونی ،دارای چشمانداز فرهنگی مُلهم از چشم-
انداز طبیعی است .از آنجا که چشماندازهای فرهنگی ،منعکس کنندۀ
فرهنگ حاکم بر معانی مورد نظر خالق اثر یا انسان است؛ از این رو
نشانه شناسی چشماندازهای فرهنگی ،یکی از راههای فهم و کشف
معنی در محیط زندگی انسان است .دستاوردهای هنری ،معماری و...
چشماندازهای فرهنگیِ انسانساخت ،از جنبههای مهم فرهنگ است
که در حوزۀ جغرافیای فرهنگی ،به عنوان چشمانداز ،و در نشانه
شناسی ،بمثابه نشانه ،مورد مطالعه قرار میگیرد( .فیّاض و
دیگران .)91-92 :1390،در واقع ،چشمانداز ،آینهای است و
جغرافیدان ،از طریق مشاهدۀ دقیق چشمانداز ،میتواند دربارۀ گروههای
انسانی بیاموزد .مطالعۀ ابعاد قابل رؤیت فرهنگها به قدری حائز اهمیّت
است که برخی از جغرافیدانان فرهنگی ،بررسی چشمانداز را به عنوان
مرکز توجّه جغرافیا یا کانون عالقۀ این علم معرّفی کردهاند( .جردن و
راونتری .)39 :1380 ،و در کنار این جنبههای قابل رؤیت ،جنبههای
غیرقابل رؤیت بسیار ارزشمندی نیز وجود دارد که میتوان به درک و
تفسیر آنها پرداخت .به باور کارل ساور« :نمیتوانیم در مورد چشمانداز،
نظریّهای ارائه کنیم؛ مگر اینکه آن را بر حسب روابط زمان و مکان
خودش بسنجیم( ».ساور .)333 :1962،چیچینسکی ،چشمانداز را،
یکی از مؤلّفههای فرهنگ و بیانگر نیازهای انسان ،ارزشها و هنجارهایی
میداند که در گذشته شکل گرفته و در حال حاضر ،حفظ میشود .در
سکونتگاههای انسانی ،به ویژه در شهرهای قدیمی ،این ارزشها و
هنجارها از طریق مورفولوژی (ریختشناسی) و بمثابه یک رسانه -که
در واقع تولید هنرمندانه و بیانگر ارزشهای گذشتۀ جامعه است -نمود
پیدا میکند (چیچنسکی .)28 :2008،در جغرافیای فرهنگی ،از نشانه-
ها با اصطالح «نماد جغرافیایی» ،یاد میشود .نماد جغرافیایی در واقع
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یک شاخص مکانی -فضایی و نشانهای برای بازتاب یک فرهنگ ،تاریخ
و شکل دهندۀ هویّت است( .بن مزن .)45 :2005،چشمانداز فرهنگی،
منعکس کنندۀ بنیانیترین کوششهای انسان به منظور تأمین سرپناه،
غذا ،لباس و تفریح است .چشمانداز فرهنگی ،همچنین بیانگر انگیزه-
های گوناگون انسان به منظور دخل و تصرّف و تغییر در محیط زیست
نیز میباشد .عالوه برآن ،چشماندازهای فرهنگی ،در برگیرندۀ شواهد
ارزشمندی در مورد منشاء ،بسط و توسعۀ فرهنگها میباشند .توان
بالقوّۀ تجزیه و تحلیل چشم اندازها بیشترین جاذبه را برای مطالعه این
امر در میان جغرافی دانان فرهنگی ایجاد کرده است .مطالعۀ صحیح
چشمانداز ،میتواند نکات زیادی را به مشاهده کننده بیاموزد .این نکات،
مشتمل بر جنبههای گوناگون و غیر قابل رؤیت فرهنگ ،گذشتههای
فراموش شده ،انتخابهای انجام شده و تغییراتی است که توسّط انسان
در محیط ایجاد شده است .روشنگری چنین رازی ،توجّه جغرافیدانان
فرهنگی برجستهای را به طور جدّی به خود جلب کرده است .به اعتقاد
جغرافیدان معروف فرانسوی ،ویدال دوالبالش (1918-1845م) ،تمامی
چشماندازهای انسانی ،دارای معانی فرهنگیاند و طبق نظر وی ،یک
فرد میتواند چشمانداز را درست ،همانند یک کتاب بخواند .چشمانداز
فرهنگی ،شرح حال جامع و روشن انسانها و منعکس کنندۀ ذائقهها،
ارزشها ،آرمانها و ترسهای ما در اشکال قابل لمس و رؤیت است.
(همان .)39 :کرنگ ،گفتۀ دوالبالش را با زبانی دیگر اینگونه ،بیان کرده
است« :میتوانیم چشماندازها را به صورت متون قابل مطالعه ،مورد
توجّه قرار دهیم .متونی که میتوانند بازگو کنندۀ هویّت و اعتقادات
مردم یک ناحیه یا ساکنان یک منطقه باشد»( .کرنگ .)59 :1383،به
گفتۀ کارشولم ،خرابهها ،میتوانند تاریخ دورۀ طالیی یک منطقه و مکان
را بازگو کنند(.کارشولم .)91 :1989،اکثر مطالعات جغرافیایی ،بر سه
وجه اصلی چشمانداز ،یعنی :الگوهای سکونتگاهی ،الگوهای تقسیم
زمین و معماری تأکید دارند .شاید هیچ یک از وجوه چشمانداز انسانی،
به سهولتِ سبک معماری یک فرهنگ ،در سطح زمین ،قابل رؤیت
نباشد( .جردن و راونتری .)40 :1380،سیت ول ،جغرافیدان کانادایی،
سه شیوه یا سه ویژگی اصلی ،برای بیان ارزش انسانی چشماندازها را،
ارتفاع ،دوام و موقعیّت مرکزی ،میداند( .همان .)42 :ویژگیهایی را که
سیت ول ،در مورد یک چشمانداز فرهنگی ،عنوان کرده است؛ در مورد
بنای باشکوه ایوان مدائن نیز مصداق دارد.
 .2روش پژوهش
روش تحقیق ،در پژوهش حاضر ،بر اساس هدف و ماهیّت ،اسنادی-
تحلیلی است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز ،از روش تحلیل
محتوای کیفی استفاده شده است .روش جمع آوری اطالعات ،روش
ترکیبی است ،بدین معنی که در این تحقیق ،از منابع کتابخانهای،
اَسناد ،نشریّات ،مجلّات و مقاالت معتبر تحقیقی ،استفاده شده است.
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 .3یافتههای پژوهش
ایوان مدائن از دیرباز یکی از جالبترین موضوعات مورد توجّه
پژوهشگران بوده است .محمد محیط طباطبائی( ،)1332در مقالۀ
«ایوان مدائن»،گزارشی از وضعیّت آن زمانِ این بنای باشکوه دورۀ
ساسانی؛ به دست داده است .احمد ترجانیزاده( ،)1337در مقالۀ
«تأثّرات خاقانی از شعرای تازی و پارسی» ،اعالم کرده است که در
قصیدۀ خاقانی ،جنبۀ تنبیه و اعتبار غلبه دارد و در قصیدۀ بُحتری،
وصف ایوان کسری و تصویر عظمت و قدرت انوشیروان و پادشاهان
ایران ،اکثر ابیات قصیده را فرا گرفته است .احمد مهدوی
دامغانی( ،)1341در مقالۀ «ایوان مدائن در دیوان بُحتری» ،به بررسی
جایگاه ایوان مدائن در شعر شاعران عرب پرداخته است .محمد علی
جمالزاده( ،)1349در مقالۀ «داستان حیرتزای ایوان مدائن و شاعر
عرب»  ،از حقایق حِکمی بسیار ژرف و زبان اسرارآمیز ایوان مدائن،
سخن رانده است .علی سامی( ،)1355در مقالهای با عنوان «معماری
ایران در عهد ساسانی(مدائن)» ،این بنای تاریخی را از نقطه نظر
معماری ،مورد بررسی قرار داده و ابتکار و احداثِ طاق آجری بلند مدائن
را نتیجۀ نیاز معماری عهد ساسانی ،عنوان کرده است .امیر محمود
انوار( ،)1383درکتاب « ایوان مدائن از دیدگاه دو شاعر نامی تازی و
پارسی ،بُحتری و خاقانی» ،با مقایسۀ سرودههای این دو شاعر بزرگ
تازی و فارسی ،این اثر را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است.
سیّد احمد پارسا( ،)1385در مقالۀ« :درنگی بر ایوان مدائن» ،به این
نتیجه رسیده است که برای خاقانی ،بیشتر جنبۀ تعلیمی و پند و اندرز،
مورد توجّه بوده است تا حس میهن دوستی .حشمت قیصری و رحیم
سالمت آذر( ،)1388در مقالهای با عنوان «تطبیق ایوان مدائن خاقانی
با ایوان کسری بُحتری» ،به این نکته تأکید کردهاند که با وجود اشتراک
در بیان احساسات و اندوه عبرت ،قصیدۀ خاقانی ،فاقد نکات قوّت فنّی
قصیدۀ عربیِ بُحتری است .سیّد وحید عقیلی و علی احمدی (،)1390
در مقالۀ «نشانهشناسی چشماندازهای فرهنگی ،راهبردی مفهومی در
جغرافیای فرهنگی» ،تأکید کردهاند که از آنجا که چشماندازها میتوانند
معانی مورد نظر خالق اثر«انسان» ،را نشان دهند؛ از این رو نشانه-
شناسی چشماندازهای فرهنگی یکی از راههای فهم و کشف معنا در
زندگی انسان است و در این راستا چشماندازهای فرهنگی بمثابه
«متن» ،مورد بررسی قرار میگیرند .حمیدرضا مشایخی و اصغر خوشه
چرخ( ،)1391در مقالهای با عنوان «نگاه نوستالژیک خاقانی و بُحتری
به ایوان مدائن» ،جنبههای مختلف نوستالوژی در قصائد خاقانی و
بُحتری را مورد مطالعه قرار دادهاند .عبدالرضا مُدرّسزاده و مریم
السادات صحفی( ،)1395در مقالۀ «گونه شناسی شاعران به ایوان
مدائن در ادبیّات فارسی» ،به بیان دیدگاه و برداشت شاعران و
نویسندگان در دست مایۀ قرار دادن این بنای باشکوه بازمانده از دورۀ
ساسانیان پرداختهاند.
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 .3.1تجزیه و تحلیل یافتهها

خلق یک احساس مُنبعث از خانه یا وطن ،ساختار جغرافیایی ریشهداری
است که از یک متنِ ادبی ،سرچشمه میگیرد .چنین مبنایی برای دانش
جغرافیا در دنیای باشکوه و جدید امروزی حیاتی است .یکی از
استانداردهای جغرافیایی در متن ،مثالهایی است در مورد سفرنامهها
که در خصوص عزیمت یا مراجعت افراد به وطن ارائه میشود .خاقانی،
در سفر دوم حج ،به سال  569ه.ق .در مدائن ،به دیدار خرابههای
«طاق کسری» ،میرود و تحت تأثیر عظمت این بنای باشکوه ،قصیدۀ
ماندگار «ایوان مدائن»؛ را میسراید.
 .1.3.1مُؤلفّههای چشمانداز فرهنگی

مؤلفّههای چشمانداز فرهنگی را میتوان به دو دسته ،تقسیم کرد.
مؤلفّههای قابل رؤیت و مؤلفّههای غیر قابل رؤیت .چنانکه برخی از
مؤلّفههای چشم اندازهای فرهنگی به جای مانده از این بنای باشکوه
دورۀ ساسانی ،برای خاقانی شروانی ،قابل رؤیت و گزارش بوده؛ همانند
حلقۀ آهنی که درون سقف ایوان ،تا سال 1812م وجود داشته و این
حلقه را بَدَویان محل ،به تصوّر اینکه فلز گرانبهایی است؛ از سقف
بیرون آوردهاند (محیط طباطبایی .)357 :1332،خاقانی از آن ،با عنوان
«سلسلۀ ایوان» ،یاد کرده است و بعضی دیگر ،همانند حلقۀ زنجیر زر
سُرخی که بر مُهرههای آن ،گوهرهای مُرصّع نشانده بودند و تاج خسرو
پرویز ،از آن آویزان بود و فردوسی ،در شاهنامه بدان اشاره کرده
است(.ر.ک.فردوسی .)233-234 :1382،یا نگارههای نبردِ «انطاکیه»،
بر روی دیوارهای قصر «جَرماز» - ،که تا قبل از دیدار خاقانی از ایوان
مدائن ،وجود داشته و به وسیۀ بُحتری ،در قصیدۀ سینیّه به سال 271
ه.ق .توصیف شده است (انوار -)93 :1353،برای خاقانی غیر قابل رؤیت
بوده و از بین رفته ،یا وی از آنها یادی نکرده است.
 .2.3.1مُؤلفّههای قابل رؤیت در چشمانداز فرهنگی ایوان مدائن

یکی از جنبههای قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،رنگ سفید ایوان
مدائن است .ایوان مدائن یا طاق کسری بنای باشکوهی است ،در شهر
تیسفون ،پایتخت زمستانی ساسانیان ،که در کنار رود دجله ،ساخته
شده بوده است .طاق کسری ،قسمتی از کُلّ عمارت است که اثر قابل
توجّهی از آن باقی است ...نمای عمارت ،شاید از ساروج مُنقّش با سنگ-
های مرمر یا چنان که بعضی از نویسندگان جدید ادّعا کردهاند از
صفحات مسین زر اندود و سیم اندود ،پوشیده بوده است( .همان-68 :
 .)67ابن خردادبه ،جغرافیدان ،تاریخ نویس و موسیقدان قرن 3ه.ق،
(812-920م) ،در مورد این بنای باشکوه ،نوشته است« :کاخ کسری در
مدائن از همۀ بناهایی که با گچ و آجر ساخته شده است بهتر و زیباتر
است» (ابن خرداد به .)334 :1365 ،بُحتری ،قصیدۀ سرای عرب،
تیسفون را به واسطۀ رنگ سفید کاخ« ،ابیض المدائن» ،نامیده است.

(بُحتری .)358 :1973،خاقانی ،در بیت ذیل ،به سیم اندود شدن و نقره
فام بودن ایوان مدائن ،اشاره کرده است:
پرویز ع هد بودی و نوشییییروان
وقییییییییییییییییییییییییییییت

ایوان سیم کرده چنان چون گذاشتی؟
(خاقانی)1368 ،

از دیگر زوایای قابل رؤیت در این چشمانداز فرهنگی ،صُفّه و پیشگاه
ایوان مدائن است .به گفتۀ سامی ،ساختمان طاق کسری نیز همانند
اغلب کاخهای بین النهرین و همچنین کاخهای تخت جمشید و عمارت
خسرو در قصر شیرین ،بر روی صُفّه ساخته شده بوده است(.
سامی .)30 :1355،صُفّه ،به ایوانها و تاالرهایی که با طاق پوشیده شده
باشند؛ اطالق میشده است .سکوی بدون سقفی که سطح آن باالتر از
سطح حیاط است و معموالً در جلوی فضاهای بسته قرار میگیرد.
(پیرنیا .)355 :1389،شکل هندسی نیمرخ طاق کسری ،بیضی نزدیک
به یک مُنحنی سهمی است و از نقطه نظر تکامل فرعی و نیز تکنیک
طاقسازی یکی از ابداعات پُر ارزش تاریخ مهندسی به شمار می-
رود(فرشاد .)156 :1365،ویرانههای باقیمانده از کاخ کسری یکی دیگر
از زوایای قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی است .شرح و تفسیر ادبی
چشماندازهای فرهنگی ،میتواند ارتباط مکان با رفتار اجتماعی را نیز
توضیح دهد .درک روابط متقابل انسان و محیط به منظور پی بردن به
تغییرات و تفاوتهای فضایی فرهنگ ،برای جغرافیدان فرهنگی ،بسیار
ضروری است .خاقانی در بیت ذیل ،این تغییرات فرهنگی را با دو نماد
جانوری «جُغد» ،و «بلبل» ،نشان داده است .بلبل ،نمادی از سر زندگی،
شادابی ،نشاط و پویایی است و در مقابل ،جُغد ،پرندهای است که ویرانه-
ها و فضاهای ساکت و بدون حضور انسان را ترجیح میدهد و در ادبیّات
دنیا ،غالباً نماد شومی است و جایگاهش در ویرانههاست
(تاجدینی .)239 :1383،جایگزین شدن جغد ویرانه نشین در خرابه-
های ایوان مدائن و به گوش آمدن نوحۀ وی ،به جای آواز طربناک بلبل،
تأویلی آشکار از این تغییرات فضایی ناگزیر است:
از نو حۀ ج غد الحق ماییم به
دردسیییییییییییییییییییییییییر

از دیده گُالبی کن درد سییر ما بنشییان
(خاقانی)1368 ،

خاقانی خود به این تغییرات فضایی ،آگاه بوده است و این «درهم
تنیدگی فرهنگی» ،را غیر قابل اجتناب میداند:
آری چه عجب داری کاندر چمن
گیییییییییییییییییییتیییییییییی

جُغد اسییت پی بلبل نوحه اسییت پی
الیییییییییییییییحیییییییییییییییان
(همان)

این تغییرات فضایی ،ربط چندانی به انسان ندارد و به نوعی جبرگرایی
محیطی را دامن میزند .چرا که ،نه ایوان مدائن ،که بارگه عدل و داد
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بوده است و نه قصر ستمکاران ،هیچکدام از آسیب زمان برکنار نمانده-
اند .یکی دیگر از جنبههای قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،زنجیر
ایوان مدائن است .این همان زنجیری است که دادخواهان برای تظلّم و
دادخواهی ،آن را به دست گرفته و به جنبش در میآوردند .در
سیاستنامه ،آمده است« :پس[انوشیروان] ،بفرمود تا سلسلهیی سازند
و جرسها در او آویزند؛ چنانکه دست هفت ساله کودک بدو برسد ،تا
هر مُتظلّمی که به درگاه آید ،او را به حاجبی ،حاجت نبود ،سلسله
بجنباند ،جرسها به بانگ آیند ،نوشیروان بشنود ،آن کس را پیش
خواند ،سخن او بشنود و داد او بدهد( «.خواجه نظام الملک:1373،
 .)44خاقانی در بیت ذیل به این زنجیر ،اشاره کرده است:
تا سل سلۀ ایوان بُگ س ست مدائن
را

در سلسله شد دجله چون سلسله شد
پیییییییییییییییییییییچییییییییییان
(همان)

 .3.3.1مُؤلفّههای غیر قابل رؤیت در چشمانداز فرهنگی ایوان
مدائن

از جنبههای غیر قابل رؤیت این چشماندازهای فرهنگی ،بحث گونههای
زبانی است که میتواند حوزۀ جغرافیایی زبان اقوامی را که بدان تکلّم
میکردهاند؛ آشکار کند .نامهای جغرافیایی ،عناصری نسبتاً پایدار در
معرّفی سرگذشت تاریخی مکانها به شمار میآیند( .عبدی و
لطفی .)50 :1393،زبان ،برای جغرافیدان فرهنگی ،از اهمیّت ویژهای
برخوردار است .چرا که زبان ،بخش مهم و اساسی فرهنگ است و به
مثابه بزرگترین ابزار فرهنگی ،باعث انتقال میراث فرهنگی از نسلی به
نسل دیگر میشود .یکی از موضوعات مورد تأکید در بحث «نواحی
فرهنگی بومی یا ادراکی» ،که از طریق ادراک ساکنان آن موجودیّت
مییابد ،اسامی محلّی مورد تأئید است (جردن و راونتری.)23 :1380 ،
خاقانی ،در این قصیده ،چندین بار نام «دجله» را ،ذکر کرده است.
دجله ،واژۀ کهن فارسی است که در اصل «تیغره» ،بوده و به واسطۀ
تغییرات زبانی ،به شکل امروزی دجله ،درآمده است .رود تیگره ،همان
رود امروزی دجله ،در بینالنهرین است که به سبب تندی و شتابندگی
چنین نامیده میشده است و اکنون هم در زبانهای اروپایی،
تیییگْیرییس( )Tigrisخوانده میشود .نام فارسی این رودخانه ،خود
بیانگر ناحیۀ فرهنگی بومی یا ادراکی است که به حوزۀ زبانی تمدّنی
پارس و ساسانیان ،تعلّق داشته است .از بیت ذیل خاقانی ،میتوان به
معنای این واژۀ فارسی ،یعنی خروشانی این رودخانۀ پُر آب که دریای
بصره از آن ،زکات (آب) ،میستانده است؛ پی برد:
بر دجلییه گری نو نو و ز دیییده
ده
زکییییییییاتییییییییش

گر چه لب دریا اسیییت از دجله زکات
اسییییییییییییییییتییییییییییییییان
(خاقانی)1368 ،

یکی از جنبههای غیر قابل رؤیت که خاقانی در تفسیر این چشمانداز
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فرهنگی ،به صورت تلویحی ،بدان اشاره کرده است ،واقعۀ به دنیا آمدن
حضرت محمّد(ص) ،است که در آن شب ،طاق کسری ،شکست مییابد
و به خواست خداوند تعالی در ارکان آن خلل وارد میآید .در
بهارستان ،در این مورد میخوانیم« :نوشین روان ،با آن که از دین بیگانه
بود در عدل و راستی ،یگانه بود .الجرم سرور کائنات ،علیه افضلُ
الصلوات و اکملُ تحیّات ،تفاخرکُنان میگفت :وُلدتُ أناَ فی زَمَنِ
السلطانِ العادلِ» (جامی .)39 :1311،یعقوبی ،مینویسد« :در هنگام
والدت پیامبر ،اتفاقات خارق العادهای افتاد ،از جمله ایوان کسری
شکست و چند کنگرۀ آن فرو ریخت( ».یعقوبی .)59/1 :1362،از
آنجایی که خاقانی ،تَرَک برداشتن طاق کسری را موضوعی قابل تأمّل
میداند از مخاطب شعر خود سئوال میکند :فکر میکنی ویرانی ایوان
فلک وَش ،به حُکم فلک گردان بوده یا به امر خداوند سبحان بوده
است؟:
گویی که نگون کرده اسییت ایوان
را
وش
فییییییلییییییک

ک گردان یییا حُکم فلییک
حُکم فل ی ِ
گیییییییییییییییییییییییییییییردان؟
(خاقانی)1368 ،

از دیگر جنبههای غیر قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی در زمان
خاقانی ،حملۀ شیر تن شادُروان به شیر فلکی(بُرج اسد) ،است .شادُروان،
پردۀ بزرگی را گویند مانند شامیانه و سراپرده که در پیشخانه و ایوان
ملوک و سالطین بکشند( .بُرهان) .منظور از شادُروان کسری ،پردهیی
است که بر ایوان کاخ ،آویخته بوده است .بر این پردۀ زرنگار ،عکس
شیر و خورشید ،نقش شده بود .سورآبادی ،در «قصص قرآن مجید»،
در این باره نوشته است« :چون خزاین کسری را غنیمت با مدینه
آوردند...به روزگار عُمر خطّاب...،از شادُروان کسری ،بَدَستی در بَدستی
[یک وجب در یک وجب] ،نصیب علی رضوان اهلل علیه رسید .و آن
شادُروانی بود همه از جواهر و یواقیت ثمین یافته» (سورآبادی:1340،
 .)378بیت ذیل ،ناظر به همین واقعه است:
این است همان صُفّه کز هیبت او
بیییییییییییییییییییییییییییردی

بر شیر فلک حمله شیر تن شادُروان
(خاقانی)1368 ،

از دیگر جنبههای غیر قابل رؤیت و جالب توجّه که در زمان خود،
حقیقتی ملموس و قابل درک بوده ،امّا با گذشت روزگار چونان افسانه-
ای تلقّی شده است؛ سرگذشت «زال مدائن» ،میباشد .مسعودی ،در
مورد این واقعۀ تاریخی ،حکایت جالب و شنیدنی دارد؛ وی مینویسد:
«از جملۀ کسانی که به دربار آمده بودند؛ فرستادۀ قیصر پادشاه روم بود
که هدیهها و تحفهها همراه داشت .این فرستاده ،ایوان را بدید که
ساختمانی نکو داشت و در صحن آن کجیای بود .گفت :این صحن،
میبایست چهار گوش بود .بدو گفتند در محل کجی ،پیر زنی خانه
داشت .شاه ،خواست خانه را بخرد و به فروش تشویقش کرد؛ امّا
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نخواست بفروشد و شاه مجبورش نکرد و کجی چنانکه میبینی ،بماند.
رومی گفت :این کجی ،بسی نیکتر از راستی است( ».مسعودی:1374،
 .)259/1با توجّه به این که در «شهر دیروز» ،آنچه بیشتر دیده میشد
و فضای کالبدی -کاربردی شهر را میآراست ،ساختۀ دست حکومتیان
بود ،خانۀ زال مدائن در کنار این بنای حکومتی ،میتواند در حُکم همان
«فضای مرموزی» ،باشدکه الزاماً نیست نبود؛ ولی دیده نمیشد.
(فالمکی .)158-159 :1385،خاقانی در بیت ذیل به این رویداد
تاریخی قابل رؤیت در این چشمانداز فرهنگی؛ اشاره کرده است:
نی زال مییدائن کم از پ یر زن
کییییییییییییییوفییییییییییییییه

نی حجرۀ ت نگ این کمتر ز تنور آن
(خاقانی)1368 ،

از دیگر جنبههای غیر قابل رؤیت در این چشمانداز فرهنگی« ،دیوار
نگارستان» ،یا همان تصاویری از چهرۀ مردم است که بر در و دیوار
قصر ،نقش بسته بوده است .نگارستان یا نگارستان چین ،در داستانها،
موضِعی را پنداشته اند پُر از تصاویر و نقش و نگار بدیع و همان است
که نگارخانه خواندهاند:
این اسیییت همان ایوان کز نقش
مییییییییییییردم
رُخ

خاک در او بودی دیوار نگارسیییتان
(خاقانی)1368 ،

از دیگر زوایای پنهان و غیر قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،آمد و
شد بزرگانی چون « :مَلِک بابِل» و «شاه تُرکستان» ،به این درگاه باشکوه
بوده است .گفتۀ خاقانی با گزارش تاریخی ابن بلخی ،در کتاب «فارس
نامه»،که در حدود 500ه.ق؛ تألیف شده ،متفاوت است .ابن بلخی می-
نویسد« :از جمله آئین بارگاه انوشیروان آن بود که از دست راست تخت
او ،کُرسی زر نهاده بود و از دست چپ و پس همچنین کُرسیهای زر
نهاده بود .از این سه کُرسی ،یکی جای مَلِک چین بودی و دیگر جای
مَلِک روم و سه دیگر ،جای خَزَر بودی پادشاه خَزَر که چون به بارگاه او
آمدندی ،بر این کُرسیها نشستندی( ».ابن بلخی .)97 :1385،خاقانی
میگوید:
این اسیییت همان درگه کاو را ز
شیییییییهیییییان بیییییودی

دیلم ملِک بابل هندو شییه تُرکسییتان
(خاقانی)1368 ،

یکی دیگر از جنبههای غیر قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،توصیف
شکوه وکوکبۀ میدان ایوان مدائن است .خاقانی در بیت ذیل ،به کوکبۀ
میدان ،زمان خسرو انوشیروان ،اشاره کرده است:
پندار همان عهد اسیییت از دیدۀ
فیییییکیییییرت بییییییییییین

در سیییلسیییلۀ درگه در کوکبۀ میدان
(خاقانی)1368 ،

از دیگر جنبههای غیر قابل رؤیت در تفسیر این چشمانداز فرهنگی،
مُجازات اشخاص مغضوب پادشاه ،در زیر پای فیل بوده است
(کاشفی:)93 :1302،
از اسب پیاده شو بر نطع زمین نِه
رُخ

زیر پی پیلش بین شیییه مات شیییده
نییییییییی یُعیییییییییییمیییییییییییان
(خاقانی)1368 ،

به روایت ثعالبی در «ثمار القلوب» ،مُنذربن نعمان ،دستور داد سِنمّار،
سازندۀ قصر«خورنق= سدیر» ،را از بیم آن که قصری بهتر از خورنق،
برای دیگر پادشاهان بسازد ،از باالی خورنق ،به زمین انداختند و
کشتند( .ثعالبی .)139 :1376 ،خود نعمان نیز ،به دستور پور قباد،
خسرو پرویز در زیر پای فیالن افکنده شد .خاقانی در دیوان در این
مورد گفته است:
آن خوا هد د ید از شیییه شیییرق

کییز پییور قییبییاد دییید نییُعییمییان
(خاقانی)1368 ،

در میان پادشاهان ساسانی ،پنج تن با نام هرمز ،سلطنت کردهاند که
سه تن از ایشان ،پیش از انوشیروان و دو تن دیگر پس از وی بوده است
و منظور از هرمز ،در بیت ذیل ،هرمز چهارم (سلطنت از  579تا 590
م) ،پسر انوشیروان است .اطالعات بیشتر در مورد این واقعۀ تاریخی،
در شاهنامۀ فردوسی ،در بخش «پادشاهی هرمزد نوشین روان دوازده
سال بود» (ر.ک.فردوسی )316-328/8 :1382،آمده است .بیشتر
مُورّخان ،هرمز را بیشتر از پدرش انوشیروان ،سزاوار لقب عادل دانسته-
اند(.کریستین سن .)464 :1368،خاقانی ،با حُسن تعلیلی زیبا ،طغیان
و سرکشی زمین را ناشی از خوردن خون دل نوشروان در کاسۀ سرِ
فرزند وی یعنی هرمز ،دانسته است:
مسییت اسییت زمین زیرا خورده
اسیییییت بیییه جیییای میییی

در کاس سر هرمز خون دل نو شروان
(خاقانی)1368 ،

از دیگر زوایای پنهان و غیر قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،نوشته-
های روی تاج پادشاهان ساسانی است:
بس پ ند که بود آن گه در تاج
پیییییییییییدا
سییییییییرش

صد پند نو است اکنون در مغز سرش
پییییییییییینیییییییییییهیییییییییییان
(خاقانی)1368 ،

سعدی در گلستان ،مینویسد« :بر تاج کیخسرو شنیدم؛ نبشته بود:
چه سیییالهای فراوان و عمرهای
دراز چنان که دسییت به دسییت
آمییده اسییییت م یُلییک بییه مییا

که خلق بر سیییر ما بر زمین بخواهد
ر فت به دسیییت های دگر همچنین
بیییییخیییییواهییییید رفیییییت»
(سعدی)1394 ،
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کزّازی ،در «سراچۀ آوا و رنگ» ،یکی از پندهای نوشته شده بر روی
تاج کسری را عبارت «آن مِه که آن بِه ،نه آن بِه که آن مِه»
(کزّازی ،)146 :1376،بیان کرده است .خاقانی خود در بیت ذیل،
برجستهترین پندی را که بر روی تاج کسری ،نقش بسته بوده؛ کلمۀ
«ادب» ،عنوان کرده است:
حرز جان سیییاز ادب کاین کلمه

بر سیییر افسیییر کسیییری رقم اسیییت
(خاقانی)1368 ،

از دیگر زوایای پنهان که خاقانی از کتاب عبرت آموزِ چشمانداز فرهنگی
ایوان مدائن ،بازخوانی میکند؛ حکایت «تُرنج زرِ کسری» و «به زرّین
پرویز» ،است که امروز دیگر به افسانهها پیوسته است .کریستین سن،
تُرنج زر را یکی از شگفتیها و اشیای نفیس دستگاه خسرو پرویز دانسته
و گفته است« :قطعه زری بود به وزن 200مثقال (مُشت افشار) ،که
چون موم ،نرم بود و میتوانستند آن را به اشکال مختلف درآورند»
(کریستین سن:)448 :1368،
کسری و تُرنج زر پرویز و بِه زرّین

بر باد شده یکسر با خاک شده یکسان
(خاقانی)1368 ،

خاقانی ،بِه زرّین پرویز را دستمایهای قرار داده تا با استناد به آیات
قرآنی ،تحوّالت اجتماعی و تاریخی ناگزیر در هر دوران را مطرح کند.
ابن اثیر در کتاب «تاریخ کامل» ،نوشته است« :سعد (سعد ابن ابی
وقاص) ،نمازگاه خود را ایوان مدائن قرار داد و تندیسهایی را که در
آن بود دگرگون ساخت و چون به ایوان برآمد ،این آیه را تالوت کرد:
کم ترکوا( »...ابن اثیر .)1431/4 :1374،این برداشت قرآنی خاقانی ،از
تغییر و تحوالت اجتماعی ،با نظر جامعه شناختیِ لوکاچ ،در ارتباط با
بحرانهای اجتماعی که در هر بُرههای از زمان ،به وجود میآید؛
مطابقت تامّ و تمام دارد(.رابینسون ،)198 :1988،خاقانی ،تأکید می-
کند:
پرو یز بییه هر بو می ز ّر ین تره
آوردی پرویز کنون گُم شیید زآن
گییُم شییییده کییمییتییر گییوی

شکل 1

کردی ز بساط زر زرّین تره را بستان
زرّین تره کو بر خوان؟ رو کم ترکوا بر
خوان
(خاقانی) 1368 ،

شکل 2
نتیجهگیری
خاقانی در توصیف ایوان مدائن ،فقط به مفاهیم فرهنگی ،بسنده نکرده
است .وی عالوه بر تفسیر بوم شناختی ،عناصر معماری بومی ،گذشتۀ
تاریخی ،درهم تنیدگی فرهنگی ،فرهنگ و شرایط حاکم در ادوار
مختلف و ...را مورد مطالعه قرار داده است .برداشت سیاسی خاقانی از
این بنا در نا سیونالیسم ایرانی و باستان گرایی وی به پیشینۀ باشکوه
ایران و ایرانی تأثیرگذار بوده تا جایی که در برابر عظمت ،بلندی و شکوه
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از دست رفتۀ ویرانههای طاق کسری ،گریسته است .خاقانی به عنوان
یک جغرافیدان فرهنگی ،هم جنبههای قابل رؤیت این بنای باشکوه
ساسانی ،چون :چشمانداز ایوان ،بارگاه ،دندانههای قصر ،زنجیر عدالت
انوشروان ،صُفّه ،طاق ،کوکبه ،نقش و نگار ایوان ،میدان بنا ،خانۀ زال
مدائن ،مُقرنس ،آرامگاه سلمان فارسی و هم جنبههای پنهان و غیر
قابل رؤیت این چشمانداز فرهنگی ،از جمله :داستان زال مدائن ،داستان
افکنده شدن نعمان بن منذر در زیر پاهای فیل خسرو پرویز ،داستان
هرمزبن نوشیروان و نوشیدن خون در کاسۀ سر او ،داستان عشق خسرو
به شیرین و کشته شدن خسرو به دست پسرش شیرویه ،حکایت تره-
های زرّین خسرو پرویز و به زرّین پرویز ،تُرنج زر کسری ،کاسۀ سر
هرمز ،داستان آمد و شد ملِک بابِل و شاه ترُکستان به ایوان مدائن ،به
زیر پای فیل انداخته شدن نعمان بن مُنذر توسّط خسرو پرویز و ...اشاره
کرده است .شاید این حوادث و اتّفاقات ،امروزه به عنوان حکایت و
افسانه ،تعبیر شوند؛ امّا بدون تردید این حوادث ،در زمان خود ،حقیقت
مُسلّم و تاریخی آن روزگار بوده است .خاقانی از خالل اشعار خود ،شیوۀ
متفاوتی برای نگرش به جهان ارائه میدهد که محدود به دورنمای
سلیقهای ،تجربی و علمی نیست .بنابراین ،میتوان ادّعا کرد که ادبیّات،
چیزی بیشتر از صِرف فراهم کردن یک همتای احساسی برای دانش
عینی جغرافیا ،کاربرد دارد؛ زیرا چشماندازهای ادبی ،که از ترکیب
ادبیّات و جغرافیا پدید آمدهاند؛ بهترین امکان ،برای تفکّراند.
منابع
قرآن کریم.
ابن اثیر ،عزالدین ( .)1374تاریخ کامل (مترجم :ترجمۀ سیّد حسن
روحانی) .ج ،4تهران :اساطیر.
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Khaghani's interpretation of the cultural Landscape of "Eyvan-e-Madaen"
Abstract:
Cultural Landscape are known as mirrors and books whose observation and study can help us reach invaluable information
about social, historical, geographical, linguistic, political, cultural, architectural, and artistic issues dominating the
historical period through which the authors have lived. The major question posed here is that how successfully has
Khaghani, as aLandscape survived throughout Sasani era? The present study has been carried out using a documentaryanalytic method and using the library study method. Findings in this research showed that Khaghani has revealed some
invaluable information for the audience of his poetry through reviewing this "reflexive mirror" and through statement of
the observable and unobservable aspects and untold stories of history about this cultural Landscape. This study can
introduce Khaghani as a cultural geography scholar and can represent "Eyvan-e-Madaen" as a cultural Landscape and can
introduce the epic of "Eyvan-e-Madaen" as a very important historical document regarding cultural Landscape and can
reflect literature as a sensitive phenomenon to realize geography.
Keywords: Eyvan-e-Madaen, human geography, cultural Landscape, Khaghani-e-Shervani, Sasani era

