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آرايههای ادبی ازجمله عناصریاند که ويژگی ادبیتِ
به فضايی تبديل میشود که بايد احساس و ادراک شود  .

بازنمايیفضایمعماریايرانازمجرایتخیل…

 زهراتقویفردود

عنوانگسترهاینامحدود،اين قابلیتراداردکهمعناهایعمیقیرامالکشودواين

فضا 
به
بهدنبالدارد.اينجاستکهفضاوارددنیایگفتمانشده،بهدرک
مالکیتادراکعمیقیرانیز 
نیرويیپويابهنام

ایمعنامیبخشد؛دنیايیکهخالقآنبادخیلکردنِ


دنیایشاعرانهواسطوره
میکند تابهبازآفرينیِ فضايینودستزند؛اما
تخیل،چارچوبعادیجهانواقعیرامختل 
ابزاریمیطلبدتافضاراتحتسلطة خوددرآورد؛ واينابزارچیزیجز

بازنمودايننیرو ،
ازآنجاکههنرمعمارینیزبهعنوانعلموهنرساخت،فضارا

ابزارزبانادبینخواهدبود.
زيرااينهنربابهرهگیریاز

آورد،میتواندزيرِسلطةزبانادبیدرآيد؛


تحتپوششخوددرمی
بهوجود میآيد؛ بنابراين
قوانین اجتماعی ،محیطی و اقتصادی ،طبق معیارهای زيبايیشناختی  
میتواندهويتفضاراتعريفکندو نقشسوژهرادرارتباطباآنفضابرجستهساخته،در

هاوادراکهایمتفاوتیدرپیداشتهباشد؛تاجايیکهنیازبهبازخلقِآنفضاها


دريافت
نتیجه،
هایادبیازجملهعناصریاندکه

سازیآنهادرقالبیادبیاحساسشود .
آرايه


ودرنتیجهغنی
ويژگیادبیتفضایمعماریرانمودار کرده ،رابطة ديالکتیکمیانفضایمعماریواقعیو
ظهورمینشانند.

تخیلیرابهمنصة
در مقالة حاضر ،واژگانِ احساسات (تشبیه ،استعاره ،جانبخشی و )...و همچنین تجربة
«منِ»چندتنازشاعرانونويسندگانفرانسویدررويارويیبافضاهایمعماریايرانمطالعه
شدهاستتابهاينترتیب،درجهتغنیسازیفضایمعماریقدمیبرداشتهشود.شايانذکر
استباتوجهبهاينکه فضایمعماریايراندر سطحوسیعیازآثارفرانسوی،ياد شده،بالطبع
بررسیتماماينآثاردراينمجالنمیگنجد؛بنابراينسعیشدهاستبهذکرآثارمشهورچند

بهبعد بسنده شود .در مورد چرايیِ گزينشِ نويسندگان
تن از نويسندگانِ بنام قرن هجدهم  
فرانسوی،بايداذعان کردکهنويسندگانِ غیرخودیبهشناسايیآنچهمتفاوتباخودیاست،
میتوانندهنرمعماریايرانرادرتمام
بهدلیلکشفعناصرجديدومتفاوت  
دستمیزنندو 

چونعادتوتکرارزدودهمیشودو

بداعتشآشکارکنند؛چراکهدرسرزمینبیگانه،مانعیهم
فضايیخودرابهترنشانمیدهند.ازديگرسواينفضابرایتولید

هایممتازومنفیِ 
ويژگی 
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ةپیشرو

اينرومقال
از 
معنامستلزمآمیختگیبازماناستتاادراکیعمیقوبديعصورتگیرد .
فضا -زمان معماری را در آثار نويسندگان انتخابی بررسی کرده است تا رابطة میان فضای
راروشنترکند.

معماریوسوژه
اگر زمان عنصری تفکیکناپذير از بازنمايیِ ادبی فضاست ،اسطورهسازی نیز در زمانی
اتفاق میافتد که در فضا تعريف میشود .بررسی شبکهای از نمادها در آثار نويسندگان
ازهمینرونگارندهدرصدد

،تصاويربديعیازفضایمعماریايرانبهدستخواهدداد.

برگزيده
کشفآنسویاينفضاهایمعماریِ سمبلیکاستتاباتکیهبراينشبکهکهاجتماعیاز
تصاوير مکرر و غیرارادی است ،اسطورة شخصی اين نويسندگان را دربارة فضای معماری
بهطورقطع
ايرانآشکارکند تاشايدبتواندبهغنایفضایمعماریتخیلیکمکیکردهباشد  .
بهکارگیریعلمیاستکهمختصخوانشوتحلیلفضاباشد.بنابراين
چنینمطالعهاینیازمند 

بهعنوان روش تحلیلی -ادبی بینارشتهای که مطالعة فضا را بهعهده
تکیه بر نقد جغرافیايی  1
دارد،درخدمتارائةکاریروشمندخواهدبود؛زيراروشنقدجغرافیايی کهبرترانوستفال7
بوطیقايیمیپردازدکهموضوعاساسیآنتعامالتمیانفضای

پايهگذارآناست ،بهبررسی«

بشری و ادبیات است» ( .)Westphal, 2000: 17ضمن توجه به اين روش نو که معرِف
هويتفرهنگیاستومبنایآنراسهمفهوم«ترارويت،فضا -زمانی و ارجاعیت» تشکیل
میدهد،نقشسوژةفرانسویدررويارويیبافضایمعماریبیگانه(ايران)،ارتباطاينفضابا

زمانبهواسطةعنصرتخیلبرجستهمیشودتاافقجديدیدربرابر

زمانوبازآفرينیاينفضا-
ديدگانگشودهشود.
 .2پیشینة تحقیق
ارتباطمیانجغرافیا وادبیات،دردهة گذشتهبسیارموردتوجهقرارگرفتهاست.بررسیاين
بهطور جدی با بوطیقای فضای )1352( 9گاستون باشالر 4شروع میشود و با آثار
ارتباط  ،
ديگری همچون فضای ادبیِ 5موريس بالنشو ،)1352( 1فضای پروستیِ 2ژرژ پوله،)1319( 8
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بازنمايیفضایمعماریايرانازمجرایتخیل…

 زهراتقویفردود

سپهرنشانهایِ11يوریلوتمان،)1384(17ساختار

منظرةشاتوبريانِ3ژان-پیرريشار،)1312(11
میيابد.تااينکهدردهة
هومیبابا)1339(11تداوم 
افقِ19میشلکولو)1383(14وفضایسومِ 15
میکند.اماتاآنجاکه
رادرمقالهایمهممطرح  

7111م ،برترانوستفالنظرية نقد جغرافیايی
نگارنده واقف است ،باوجود ظهور مکرر هنر ايرانی در ادبیات فرانسه ،تاکنون نقش هنر
معماری ايران در ادبیات فرانسه بر اساس نقد جغرافیايی و بهطور اختصاصی مطالعه نشده
است.بنابراينبررسیمسئلةمذکورخواهدتوانستبهسؤاالتذيلپاسخدهد:
آرايههایادبی و واژگانِ احساسات مربوطبههنرمعماریايراندرآثارادبیفرانسهچه
 .1
نقشی دارند؟ به عبارت ديگر ،ويژگی ادبیت هنر معماری ايران در آثار ادبی فرانسوی
چیست؟
.7شاعرانو نويسندگان فرانسوی دررويارويیباهنرمعماری ايران «منِ»خودرا چگونه
نشانمیدهند؟

نمايشمیگذارندوچهواکنشیبهاينهنر


به
ایبرقرارمیکندواين

.9درآثارنويسندگانمنتخب،سوژهبافضا -زمانِمعماریچهرابطه
رابطهبهچهچیزیمنجرمیشود؟

 .4درعمقفضاهایمعماریِنمادينِموجوددرآثارمنتخبفرانسویچهچیزینهفتهاستو
نمادينواسطورهایدرآثارادبیفرانسهدربازنمايیفضایمعماریايرانچهنقشی

شبکة
دارد؟
 .3بحث و بررسی
 . -3تأثیر آرایههای ادبی در بازنمایی فضای معماری

ژهای برخوردارند؛ زيرا ويژگی
برخاستهازفنبیانوزبانشناسیازاهمیت وي 

آرايههایادبیِ 

مینُماياند،
ادبیت فضا را نمودار میکنند .از آنجا که آراية ادبی تصوير شیء و شکل آن را  
رابطة خاصی بین دال و مدلول ايجاد میکند .از منظر ژنت ،12اصطالحات فضايی تعداد
کنندودالفضايیبهبیانهرنوعمدلولیمنجرمیشود:


راآلودهمی
شماریازگفتمانها 


بی
«ديده میشود مدلولی که موضوع متغیر گفتمان میشود و دالی که اصطالح فضايی است»
4
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( .)Genette, 1966: 103نیز آنچه روالن بارت در سبک بیانی میيابد« ،تصاوير ،جريان و
واژگانیهستندکهازجسموتجربیاتگذشتةنويسندهمتولدشده،بهمرورزمانمبدلبههنر
خودکارویمیشوند»( .)Barthes, 1972: 12ريکور 18نیزازفضامندیمتنیسخنبهمیان

میآورد؛ اما مسئلة فضای زيسته و مشاهدهشده توسط يک مشاهدهکننده و همچنین فضای

يکاثرازپسزمینةماتزندگی،

دريافتنیزدرراستایاينانديشه قراردارند.ازمنظروی«،

خوانندهایواگذارشودکهاثر

گیردتاتوسطنويسنده به


عملورفتار،ورنجواندوهالهاممی
کندورفتاروعملآنراتغییرمیدهد»(.)Ricoeur, 1983: 106-107بنابراين


رادريافتمی
راکهبهعنوان

با توجه به اينکه اين «منِ» نويسندگانِموردمطالعهاستکهفضاهای مختلف 
ازاينرو بهواسطة هنر زبانیِ خود تصاوير
دال درنظر گرفته میشود ،تجربه کرده است و  
فضايیای برمیسازند که رابطة ديالکتیکی بین فضای واقعی و تخیلی را روشن میکنند،

هادرمسیرغنیسازیفضایادبیبیهودهنخواهدبود.بنابراينعالوهبر


پرداختنبهاينآرايه
لی،جانبخشیو،)...

ترجمةواژگاناحساسات(تشبیه،استعاره،تکراريکياچندعبارتمتوا
نويسندگاندررويارويیبافضاهایمختلفمعماریورابطهایکهاين«من»با

تجربة«منِ»
ازمقالهبررسیمیشود تابدينترتیب ،مسئلة

فضاهایبیانشدهبرقرارمیکند،دراينبخش

کردهاند اطالق
ارجاعیت که به رابطة دنیای تخیلی نويسندگان و واقعیتی که آنها تجربه  
میشود،معنایخودرابیابد.

پیر لوتی1379-1851( 13م) ،نويسندة فرانسوی قرن نوزدهم ،در سفرنامة خود با عنوان
بیانمیکند.ویدرايناثر بابهرهگیریاز

بهسویاصفهان 71ماجرایسفرخودبهاصفهانرا

میکندتاازاينراهاصفهانراتوصیفکند.
آرايةتشبیه،نوعیسازشمیاندوواقعیتايجاد 
اصفهانوگنبدهایفیروزهایومساجدالجوردی»آنرابامکانیکه«آبیواالومطلق

وی«
واسطةتجربهاشازرنگآبی،

،شبیهمیداند (  .)Loti, 2010: 123
اوبه

درآنسلطنتمیکند»

به اين گنبدها تعالی میبخشد .گفتنی است که نگرش بومیِ محمدعلی اسالمی ندوشن،
نويسندة معاصرايرانی ،بااينتوصیفبرابریمیکند.ویدرکتابصفیرسیمرغ،درديداری
5

بازنمايیفضایمعماریايرانازمجرایتخیل…

 زهراتقویفردود

از مسجد شیخ لطفاهلل در اصفهان ،هنر معماری و کاشیکاری اين بنا را با معرفت و
میداندکه
شیشهای 
ساختمانمسجدشیخلطفاهللراچونانمیناو 

میزند.وی
خداشناسیگره 
روحفرهنگوتمدنايرانرادرآنبنانهادهاندتاجاودانبماند«:گويیکالبدبنا،مینايیاست

کهروحايرانرادرآندرحبسکردهاند» (اسالمیندوشن.)719:1952،ازديدگاهندوشن،

هاورنگها،بهشتوعالَممعنا


گرفتننقش
اهللخواستهاندبابهکار


سازندگانمسجدشیخلطف
کرانالهیوعالمبیکرانمعنويترادر

رادرچشموذهنمؤمنانتداعیکنند.ویبهشتبی
ساختمان مسجد میبیند .مفاهیم آسمانی و عالی معنوی و دينی در نقشها و رنگهای
میشود«.جهانیشبیهبهبهشتکهدرآنکوشیدهشدهاستتا
کاریهایمسجدتداعی 
کاشی 
"ناپیداکران" در "محدود" جای گیرد و النهای برای "نامحدود" جُسته شود .در قعر ضمیر
بايستبهنحوِناآگاهآسمانبهزمینپیوندبخورد»(همان.)714-719،

سازندگانبنامی
ژوزفآرتوردوگوبینو1887-1811( 71م) ،نويسندة قرننوزدهم ،درسال 1855م به ايران
سالهای 1858-1855بود.اومدتینیزدراصفهاناقامت
آمد .اقامتویدرايراندرفاصلة  
داشتوپسازبازگشتبهفرانسهکتابسهسالدرآسیا 77رانوشتکهدر1853م منتشر
شد .بخشیازاينکتابمشتملبرمباحث «ازشیرازتااصفهان»«،اصفهان»و«ازاصفهانتا
ایمیداندکهآنرابازيبايیقاهرهقیاسوبه

نیزجذابیتاصفهانرابه 
اندازه

تهران»است .او 
رؤيا مانند میکند .وی «زيبايی و شیکی» فضای معماری اين شهر را در کنار شهری قرار
میدهد که با سنگ ساخته شده و «جديت و عظمت» خاصی دارد .وی با برشمردنِ

ويژگیهايی که از اين شهر سراغ دارد ،اثری تقويتی به زيبايیهای آن میبخشد .انباشتی از

واژگانبهياریویمیشتابندتابرزيبايیفضایمعماریاصفهانتأکیدکنندواحساساتو
هیجاناتنويسندهرادربارةاينزيبايیبازتابدهند:
منازاينشهرويران،خاطرةسرشارازماليمتیرادارم.اگرچهچونقاهرهزيبانیست،
خراشهای


ولیکنچونرؤياخوشاينداست،واگرکهجديتوعظمتيکشهرباآسمان
بلندشراندارد،بايدپذيرفتکهبناهایعظیمرنگی،طاليی،پوشیدهازمینا،ديوارهای
منعکسکنندة اشعة خورشید هستند ،بازارهای وسیع و

طرحهای بزرگ گل که 
آبی يا  
1
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گلهای رز ،از اصفهان پیروز شیکی و مدل زيبايی
باغهای عظیمش ،درختان چنار آن  ،

میسازند(.)Gobineau, 1859: 228


بینوزيباجلوهمیکند،ژانشاردن(1219-1149م)،

درحالیکهاصفهاندرنگاهلوتیوگو
کهمدتهادراينشهراقامتداشتهاست ومحالتو بناهای آنرابسیار

نويسندةفرانسوی 
خوب میشناسد ،دو ساعت پیش از ورود به شهر ،بهدلیل چیرگی سکوت بر آنجا ،چونان
؛هرچندبرعظمتبناهایداخل
میداند ( )Chardin, 1983: 179
«حومة شهرکشورخود» 
نقاشیبهنامگیوم-ژوزفگرولو79

شهرازجملهبازارقیصريهوعالیقاپوبهخوبیواقفاست.

که او را در سفرهايش همراهی میکرده ،اين بناها را در کتاب سفر از پاريس تا اصفهانِ74
شاردن بهتصوير کشیده است .پیر لوتی نیز که بهدلیل حضور مستقیم در اين شهر ،شناخت
کافیازآنجادارد،باوجودادراکِاستعاليیناشیازرنگآبیِحاکمدراينشهر،ازاينمنظر
با شاردن همداستان میشود و در بخشی از کتابش ،از سکوت و انزوای اين شهر سخن
بزهادرآنجاچرامیکنندوجويبارهایزالل

گورستانهایمتروککه

میگويدوچیزیجز«

هایقديمیای کهآمادةنبردهستند»،درديدگانوی


کهدرهمهجایآنجرياندارندوخرابه
بدينسان ،تناقض بین نگرشها دربارة شهر اصفهان
نمايان نمیشود (  .)Loti, 2010: 170
روشنمیشود.

شايان ذکر است گنبدهای تاريخی کرمان از زيباترين آثار هنر معماری ايران بهشمار
میروند .گنبدهايیکهنیکالبوويه ،75نويسندهوشاعرقرن بیستم ،درسفرخودبهکرماندر

حستعالیوعروجرادراوزندهمیکنند.شبِ کرمانبرایبوويههمانند

اينشهرمیيابد ،

بزرگترينآسمانجهان» زيبا ،شیرين ،عظیمواسرارآمیزاست؛ بهطوری کهگنبدهایآندر
« 
جريان مقدسی ،در برابر «خاکستری درخشان فضا» متورم شده ،بر آن چیره میشوند
(.)Bouvier, 2004: 292بنابراينشبِکرماننمادبرتریونقطةاوجهرچیزیاست؛مشکیِ
نابی است که در برابر خاکستری به نبرد میايستد .توجه به ديدگاه بومی نشان میدهد که
راجیکرمانی،شاعرايرانی،نیزنمادعروجرادرشهرکرمانمیيابد«:زمینتوباالترازآسمان/
مکانتوباالترازالمکان»(راجیکرمانیبهنقلازسايتروزياتو).
2
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 زهراتقویفردود

بنابراين بااينکه اصفهاننزدلوتینمادبرتریاست،ازديدگاهبوويه،اينکرماناستکه
حامل اين نماد است .حال آنکه در ادراک زيبايی اصفهان با گوبینو همسو میشود؛ با اين
هاوبازارهاجلوهگرِزيبايیاصفهاناند ونزدبوويه،مزارع


نزدگوبینو،بناهاوباغ
تفاوتکه 
هايیمیداند


ویاينمزارعراهمچونفرش
اصفهانهستندکهزيبايیاينشهررامینمايانند.

کهبررویزمینمستقرشدهاندوباجادویروشنايیخورشیدبهچیزارزشمندیمانندبرنز

میشوند (همان .)718 ،پیداست تجربة نويسنده در چینش تصاوير در کنار هم تا چه
مبدل  
اندازه اهمیت دارد .سِحر درخشش برنز در مزارع گندم اصفهان در زير خورشید و عظمت
دستمیدهدوبهچهرةمعماری


هایکرمان،تصويریمتعالیوگرانبهابه

آسماندرکنارگنبد
ایمیبخشد.اينتعالیوزيبايیبرایکنتسدونوآی-1821(71

کرمانواصفهانهويت 
ويژه
رماننويس و شاعر ،در شیراز تعريف میشود .او شاعری است که نگاهش را به
1399م)  ،
شمارمیآمدکهاز رهگذر

ازبزرگترينعاشقانسعدی به

افقهایدوردوختهبود وبهواقع 

آشنايیبااشعارحافظوسعدی،شیفتةايرانمیشود.درشعروی،شهرفلزیوچینیوگچی
هويتارزشمندیمیشود.

چونکافوروطالمیدرخشدو دارای 

شیرازدرتابستانآتشینهم
رنگجلوهگرمیشود.گويیدرنظرشاعر ،اين


ایآبی

شکلمیوه

همچنینگنبدهایاينشهربه
مهمترين نقش را در زيبايی ،درخشندگی و
گنبدها ثمرة هنر معماری اين شهر هستند و  
جاودانگیاينشهرايفامیکنند( .)Noailles, 1907: 122
هنرزبانیخودوبابهرهگیریاز

برخینويسندگانبهواسطة

نکتةحايزاهمیتديگراينکه،
تروپیچیدهترازواژگانتوصیفیِ ملموسوعینیبیان


هایفضايی،تفکراتشانراغنی

استعاره
بهرهگیریاز«برخیواژگانکه
تعريفمیکند :

اينچنین
میکنند.ماتوره 72استعارة فضايی را  

در اصل به بیان روابط فضايی اختصاص داده شدهاند؛ برای بیان روابطی با طبیعتی کامالً
بهطورفزايندهو
ویدرباباصطالحاتفضايی،جهانیرامیبیندکه 

متفاوت»(.)1976: 29
است؛بهسرعتِفردیکهچارچوبهايشرادراينجهانازدست

بهسرعتروبهپیچیدگی

کند؛استعارههايیکه


هایفضايیبرایبازنمايیآنتالشمی
دهدوبابهرهگیریازاستعاره


می
8
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مستقیمتری از

انديشهاش را سازماندهی کردهاند و حس برخورد و نزديکی ملموستر و 

پديدهها را برايش بهارمغان میآورند (همان .)77 ،ژرار ژنت ( )1969: 47نیز بین مدلول

ایراکهبربالغتوآرايةادبی

ظاهری و مدلول واقعی ،شکاففضايیقائلشده،فضامند 
ی
بیانهایاستعاری«ورطةآبی
بدينسان ،

داللت دارد،يکیازاَشکالفضامندیادبیمیشمارد.
بهپیرلوتیاينامکانرامیدهدتاضمنتوصیف

سحرآمیز»«،شهرکهنويرانیوشهراسرار»
مینایتغییرناپذير»ند،اصفهانی تخیلیبسازد(همان،

هایآبیایکهازجنس«


گنبدهاومناره
ایزيبامیداند.اصفهانبرایاوشهری


گوبینونیزاصفهانرادستاوردظرافتونمونه
 .)179
بینیمکهايندوويژگیمتناقضنمایويرانو

استويرانوفروريختهودرعینحالزيبا .
می
زيباباتوصیفلوتیازاصفهانبرابریمیکند(.)Gobineau, 1859: 228اينشهردرشعر

،نويسنده،رماننويسوشاعرلقب«شهرفیروزه»

نیمتخت»هانریدورينیه1391-1814(78م)
« 
میگیرد.بنابراين چیرگیِ اين رنگِ دستنیافتنی بر اين شهر از ديد وی نیز دور نمیماند

( .)Regnier, 1921: 70چنانچه نگاه بومی را نیز درنظر بگیريم ،اصفهان ،بهدلیل هنر
کاریدربناهایمختلفش،نزدعلیرضاقزوهمهدهنرمیشود؛تاجايیکههرغزلیکهدر


خاتم
غزلت،آخرخاتمکاریست/بهخود

شود،رنگوبویهنردارد«:اصفهان


اصفهانسرودهمی
مشرقآياتتماشاکهتويی»(قزوه،بهنقلازسايتتبیان).



درخورذکراستکهدرآثارنويسندگانفرانسویِموردبحث،بانسبتدادنويژگیهای
شود؛اينويژگیهاباخصايص


آنبخشیدهمی
انسانبهفضایايران،جانوهويتويژهایبه

نويسنده يا شاعری که به اين فضا پیوسته است ،برابری میکند .هانری دو رينیه با تمام
بخشدوبرتنگلهای

کند،بهآنهازندگی 
می


بیند،رابطهبرقرارمی

عناصریکهدراصفهانمی
سرخ اصفهان جامهای ارغوانی میپوشاند تا به آن قدرت ،اقتدار ،پادشاهی و اشرافیت اعطا
هایاينشهربا عروجخودبهسوی الوهیت
فواره 
کند؛ اصفهان نزداوامپراتورکشوراست .
نغمة الهی سر داده ،به اين شهر رنگی معنوی میبخشند (همانجا) .بهعالوه نزد هانری دو
خفتهرادرنظراوجلوهگر


فهانینیم
اندازهایاستکهاص
هایاصفهانبه 


طراوتگلستان
رينیه،
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میسازد؛ اصفهانی که لبخندزنان توانايی گشودن پلک را دارد؛ همان گونه که فوارههای

هاوفوارههاورنگ

زمیندرشعرویپاکیومعنويترازمزمهمیکنند(همان .)13،
باغ


مشرق
فیروزهای که بر چهرة معماری اين شهر ديده میشوند ،نزد شاعر ،از اصفهان تصاويری از

دستمیدهند.درنگاهبومینیز،رنگآبینشاناز


اشرافیت،معنويت،طراوتوزندگیبه
هایمسجدشیخلطفاهللدر

رنگکاشی 
کاری

روحبخشاست .بهگفتةندوشن ،
تعالیداشته  ،
اصفهانبهبناروحوزندگیمیبخشد:

ایکهرنگاصلیزمینههارادر


الجوردیوسبزوفیروزه
مايههایکبودوآبیو
ينرنگ 

ا
بیگمان مبیّن آسماناند [ ]...اين رنگ آبی در مسجد شیخ
کاشیها تشکیل میدهند  ،

لطفاهلل به رنگ شیر قهوهای (غبرايی) تبديل میشود که شوختر و جوانتر و زمینیتر

استوباروحبنابیشترسازگاریدارد(.)719:1952

از منظر علیرضا قزوه نیز ،اصفهان آن چنانزيباو الهامبخشاستکهشاعرباآنيکی
وباآنبهسخنمینشیند:

میآيد
شودودرهمراهیباآن،بهرقصدر 


می
شکککلدريککاشککدهای،معنککیدريککاکککهتککويی 

بندرعباسغزلمیشودآنجکاککهتکويی


کککاریسککت 

اصککفهانغزلککت،آخککرخککاتم

بهخودمشرقآياتتماشاککهتکويی...


درنگاهمتوبهرقصآمدهایياککهمکنم؟ 



مندرآيینهبهحرفآمدهامياکهتويی؟






(قزوهبهنقلازسايتتبیان)

بخشیمنفیلوتیتناقضديدهمیشود؛


بخشیمثبتدورينیهوجان

حالآنکهمیانجان
بهرغمِ «بازی شکوه و جاللش» ،بهدلیل ويرانی
زيرا لوتی ( )2010: 193بناهای اصفهان را  
میداند؛«گويیکهباجذامخاکستریسايیدهشدهو
وزايیکهایسفالی»«،بیمار»  

«نیمیازم
تحلیلرفتهباشند».
گفتنیاستدراينبخش،ازفضاهایمعماریایيادشدکهبادنیایتخیلینويسندگان

بیارتباط نیستند؛ نويسندگانی که با مختل کردن رابطة بین فضای واقعی و تخیلی ،نظام

بههمیندلیلاستکهدرپارهایمواردباتناقضاتیمیانفضای

معناشناسیويژهایمیسازند.

بهواقعاينبازنمايی،بازآفرينیادبیفضاستکه
ارجاعیوبازنموداينفضامواجهمیشويم .
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تداعیگر مفهوم «بوطیقای جغرافیايی» 73است که بهعنوان «رونويسی شاعرانه از فضاهای

خالقانهای از سرزمین» تعريف میشود ( .)Westphal, 2005اينجاست که

انسانی و نوشتة 
همچنانکه مفهوم «فضای دوم» 91و «فضای

«تداخل هتروتوپیک» 91وستفالی رخ میدهد .
سوم» 97مشخص میشود؛ اولی برای بیان بازنمايی مکان و دومی برای بیان نوعی
کارمیرود (.)Soja, 2007


همانمکانبه
رفتوبازگشتمیاندودنیای واقعیو تخیلی در 

بديهی است که استفاده از اين تصاوير وبازنمودهایفضايی کوششِ خالقاناثریاستکه
بهطور شهودی روابط
بهواسطة احساس خود ،ذوق بهتر درک شدن را دارند .احساسی که  

بهکارگیریاينتصاويرِ فضايیدرنمايش
راادراکمیکند .

تهایمختلف 
تنگاتنگمیانواقعی 
هاازذهنیتخوانندهنیزتفکیکناپذيراست ،تأثیر


بهترفضاهایمعماریمذکورکهدرکآن
خوداثررادنبالمیکند.

دارد؛زيراخوانندهباشهوديکیکنندة
 .2-3خوانش فضا -زمان و بازنمایی فضای معماری

تولید معنا توسطزمان مستلزمادغامآنبافضاست.چنینادغامیطالب خوانشِ جديدی از
ازاينروبررویهمنهادنچندينالية زمانیدر
زمان و در نتیجه ادراک جديدی از فضاست .
فضا-زمانیخاصو مطالعة اينفضا-زمانمسیرتأملیژرفرابرماهموارخواهدکرد.در
هنر معماری هخامنشی ،ستون جايگاه ويژهای دارد و دوران اوج هنر ستونسازی مربوط به
پادشاهیهخامنشیاناست؛ زيرا درجهتنمايش«اقتدارپادشاهانو القایشکوهوعظمت
نقشمهمیايفامیکردهاست(مبینی و دادور،

امپراتوری» و«میلبهجاودانگیواستواری» 
.)81:1931
درکتابپارسقديموايرانجديد تألیف ژروم (1359-1824م)وژان (1357-1852م)
بهچشم میخورد .اين
تارو ،99دو برادر جدايیناپذير قرن بیستم ،نیز بُعدِ خطی زمان -فضا  
درتوصیفکاخچهلستون،

کتابحاصلسفرآنهابهايراندرسال 1913است.درايناثر ،

اينکاخرابهنظارهمینشیندو

فضا-زمانساختاينکاخوسپسفضا -زمانیکهنويسنده 

11
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زمانحالوآينده،زنجیرواربههم

پسازآنوصفکلیآنبهزمانحالوبرایمخاطبانِ 
میپیوندند:

بقايایباغیديدهمیشودکهروزگاریشاهعباسکبیردرآنهشتغرفة

دراصفهانهنوز
هاراچنینمینامیدند)اکنون هفتتااز


کهآن
دلپذيربناکرد[]...ازاينهشتبهشت(
هایپریرویاو


هایشاهوهمةمعشوقه

هاوصبح

اند؟آنجاکهشام

کجارفته
میانرفتهاند.

يکیکهبدانبهشتچهلستوننام

رفتند.ازاينهشتغرفهفقطيکیباقیماندهاست.
دادهاند[]...ازچهارصدسالپیشاينکاخراپیافکندند.درآنبیستستوندرکنار

استخری که آبش رنگی همانند شب دارد و گويی هر برگی که در آن فرود میافتد به
هاراازسايةآنهاجدا


ازآنديربازکهاينستون
برافراشتهاند.

شاخةخويشمیپیوندد،سر

نمیتوانکرد،چهعجبدارداگرمردمانشمارهآنهارادوبرابرکردهباشند؟اينراز

زمیناستکهمیداندهرچیزیحیاتیمضاعفداردودرحقیقتترکیبی


حکمتمشرق
ازستونواقعیوانعکاساينستوندرآينةوجودتوست( Tharaud & Tharaud,
 .)1945: 118

پیشانگاشتواژة «هنوز» نشانازوجودچیزیدرگذشتهو اطالع ازتاريخمعماریبنای

يادشدهمیدهد:ازچهارصدسالپیش،درروزگارشاهعباسکههشتبهشترابناکرد.پس

ازآن،استفادهازواژة«اکنون»نوعیناپیوستگیدرزمانايجادکرده،خوانندهرابهسویمقايسة
فضای معماری اين بنا در گذشته و حال سوق میدهد .سؤالی که نويسنده با عبارت «کجا
مطرحمیکند،درمسیربرجستهسازیايننابودیفضايیاستودرنتیجهبُعدِغايتی

رفتهاند؟»

زمان فضايی در میان است .نوعی نگرانی و در عین حال امید به بازسازی آن در پس اين
ویبدينگونههشتبهشتپیشینرافرامیخواند.دراينمیان،يک

عبارتيافتمیشود.

وخروجازچارچوبحقیقیزمانرامیدهد.

امکانفعالسازیتخیل 

زمانِزبانی نیزبه شاعر 
رازیکهدرحکمتمشرقزمیننهفتهو

رابیانمیکند-

درجملههایديگریکهرازاينکاخ

حکمتی که با دنیای واقعی و تخیلی اين کاخ يکی شده است -آن را بدين نام میخواند،
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میزندو آنرا
طلبدومهرتأيیدبرشمارشستونهایاينکاخ 


مخاطبانحالوآيندهرامی
ثبتوجاودانهمیکند.

بدينصورتدراثرخود

سازیظرافتوزيبايیهایآنتوسط


ترغیببهحفظکاخازطريقبرجسته
ناگفتهنماندکه
نمايانگرتضاددر

سازیويرانیآندرطولزمانتوسطبرادرانتارو،بهنوعی،


لوتیوبرجسته
نوعنگرشنويسندگاندرموردکاخاست.
در انتهای يکی از خانههای اصفهان ،لوتی قصر کوچکی میيابد «شبیه به آنچه در
افسانههای هزار و يک شب ذکر شده ،با رديفی از ستونهای بلند و باريک ،با سبک کهن

ايرانیوملهمازمعماریهخامنشیوظرافتهایشاهداريوش»(همان.)112،توصیفیچنین

ازاينخانهبامراجعهبهمنبعبینامتنی،ضمناينکهبرایافرادیکهيارایسفر بهاينشهررا
گذارد،رابطهای


جایمی

هزارويکشببه
ندارندردپايیازفضایمعماریاصفهاندرافسانة
بینفضا-زمانمعماریدورةهخامنشیوشاهداريوشواصفهانعصرنويسندهايجادمیکند.
همبستگیبینگذشتهوحالرابرجستهکرده،رابطهایزمانی
بنابراينجنبةخطیزمانِفضايی 
نشانهها از گذشته به حال ،شاعر خیالبازسازی
پارهای 
شکلمیدهد .عالوه بر اين ،با انتقال  

فضای معماری پستمدرنی را در سر میپروراند .وی همچنین در اين بنا «جذابیت
دهندهایازويرانی،اسراروماجراجويی»را کشفکرده،خبرازوجودحادثهدرگذشته
آزار 

دهدتااوراسواربرکشتیتاريخکندوخوانندهرادرجريانويرانههايیدراصفهانقرار


می
دهد که «از زمان حملة افغان و هجوم وحشتناک بزرگی که بهوسیلة محمود افغانی تقريباً
دويستسالپیشاينشهرراموردتاختوتازقرارداد»،برجایماندهاست(همان)171،يا

طورتحسینبرانگیزی،


شاهعباسبه
توسطتیمورنابودشدهبودهوبهواسطة

شهرکهنهایراکه«

همچنانکه ضمن نمايش چهرة معماری

بازسازی شده مورد توجه قرار دهد» (همان .)177 ،
کندوازپوسیدگیهاودرعینحال

بازارهایاصفهان،ايدةبازسازیرابهمخاطبشالقامی
هایچنینبازاری
نبازارهاسخنبهمیانمیآورد.پُرواضحاستکهچنانچهخرابی 

شکوهاي

19
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 زهراتقویفردود

رفع شود ،عظمتش دوچندان خواهد شد.اين موارد تداعیگر سخن ربر اسماجا 94است که
مینويسد:

فضای خیالی به تابلويی آماری در شهودلحظه تقلیل نمیيابد؛ بلکه در فضای بازنمود
خود تمامی بخشهای تاريخ و پیشتاريخ سوژه را گرد هم میآورد که عناصر آن در
بهترينمواردمیتواننددر متونارتباطیدرجامعه دنبالشوند؛همانند شهریکه گذشتة

ريزیشهری،زيرزمینودرتمامیبخشهایتاريخخود


درمعماری،برنامه
غنیخودرا
در معرض نمايش میگذارد و يا چونان رؤيا که بهواسطة مجموع تأثیرات حاصل از
تصاويرمتعددیازفضاهایمختلف،چندينالية زمانیاززندگیسوژهرابررویهم
زمانارزشفضايیمیگیردوفضاارزشزمانی.)2001: 70-71(.

مینهد.بدينترتیب،


تشابهاتوتداخلها

شدهوفضایساختهشده


بینزمانتعريف
مینويسد« :
پلريکورنیز 
بهوفورديدهمیشوند»(.)2000: 186

 .3-3تأثیر دنیای نمادین و اسطورهای در بازنمایی فضای معماری

«اسطوره روايتی افسانهای است که توسط سنت منتقل شده ،موجودات نمادينی از نیروهای
طبیعت و ابعادی از شرايط بشری را بهتصوير میکشد [ ]...بازنمودی است از کارها و
چهرههای اغلب واقعی که بهواسطة تخیل جمعی مخدوش يا بزرگنمايی شده است»

( .)Dictionnaire, le Petit Robert de la langue française, 2009اگر زمان عنصری
سازینیزدرزمانیاتفاقمیافتدکهدرفضا

تفکیکناپذيرازبازنمايیادبیفضاست،اسطوره

تعريف میشود؛ فضايی که «بافت فرهنگی آن در سطح گستردهای روی انتخاب الگوهای
اينبافتهایفرهنگیخصوصاً انتظاراتخوانندگانراهمتعیین

ایتأثیرمیگذارد.


اسطوره
میکنند» (عباسی .)15 :1931 ،بنابراين اسطوره «نوعی نمايش فرهنگی است که واقعیت

هامعنامیبخشد» ( Diaz,

میکندو بهآن
ابژههایاجتماعی و)...رابهطبقاتنمادينتبديل 
( 

میدهدو به
ایبهدست 
اينطبقاتنمادين،تصاويرويژه 

 .)2013: 5بررسیدنیایناخودآگاهِ 
ناخودگاهکهبهعنوانمنبع

زيرابهواسطة 

جهاناثروبههرآنچهدرآناست،هويتمیبخشد؛ 

نبوغ خالق تعريف میشود ،برخی نويسندگان شیوههای خاصی را برای بازنمايی تصاوير
14
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ماورای عادی بهکار میبرند .همان گونه که در رؤياهای ما موقعیتهای پوچ ،خندهدار و
ماننديافتمی شوند،اينتصاويرنیزبههمانترتیببرایخلقاينحاالتعجیب،با


کابوس
هممیپیوندندوزيبايی


کهاشیاوفضاهایغیرعادیرابه
بدين گونه 
واقعیتبازیمیکنند؛  
بدينمنظور،ابزارادبیایبرایپوششدادنبهانديشة

منتظرهرابهارمغانمیآورند.


تصاويرغیر
همانندايدههایپنهانرؤيانزدفرويدکهدرفرايندمبدل «همچوناغلب

خودبهکارمیبرند.
کنند،وسیلهایبرایبیاننمادين

هاواستعارههاراانباشتمی


رآثارخودتشبیه
شاعرانیکهد
میيابند»تاقابلیتبازنمايیپیداکنند(.)Freud, 1942: 60

بهمنظور شناسايی دنیای اسطورهای و نمادين نويسندگان منتخبی که به معماری ايران

دربابساختارهایتخیلی،بیفايده

گیریازروششناسیژيلبردوران 95


اند،وام

اهمیتداده
واردمیشود.

بهنقداسطورهشناختی 92

نخواهدبود؛چراکهژيلبردورانازنقدروانشناختی 91

شناسینوعیالگویقرائتاستکهدرروايت،درپیشناسايیارباباسطورهای


نقداسطوره
«
هادرروايتثبتمیشود:


استکهتوسطآن
واحدهایاسطورهای)98

وويژگیهایمتمايزی(

بخش ،مکان ،موقعیت ،شخصیت ،غیره» ( .)Cabanès & Larroux, 2005: 303بنابراين
دانشیاستجداناشدنیازنقدجغرافیايی.دراسطوره،مسائلتاريخی،اجتماعیوفلسفیبا
هایروانشناسانهتالقیمیکنند.درخوانشدورانی،بهمنظورکشفناخودآگاهنويسندة


انگیزه
بادرنظرگرفتنبافتهایتاريخیوفرهنگی،تجزية

اثر،بايدبهدنبالاسطورةاثربود؛زيرا«

ها،يعنیپديدههایتحول،غالفوظهورمجدد


زندگیاسطوره
ژيلبردوران،
اسطورهشناسانة 93

همانجا) .برای
را مورد بررسی قرار میدهد .طرح وی کمک به "علوم فرهنگ" است» ( 
بندیانواعبازنمودهاودرکساختارهایانسانشناسانة تخیل،ژيلبر

بررسیايناساطیر و  
طبقه
41
بهعقیدةاو:
میگويد؛زيرا 
وکهنالگوها49سخن 

،محرکهها47

دورانازتصاوير،41نمادها

اسطوره سیستم پويايی از نمادها ،کهنالگوها و محرکههاست ،سیستم پويايی که تحت
نیروورهبریيکمحرکه،گرايشبهساختهشدندرروايتدارد.اسطورهطرحیعقالنی
بردکهدرآننمادهادرکلماتوکهنالگوهادر


است؛زيراکهازرشتةکالمیبهرهمی
هاراتصريحمیکند.همان


محرکه
هاساختهمیشوند.اسطورهمحرکهياگروهیاز


انديشه
15
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 زهراتقویفردود

آورد،میتوانگفتکه


وجودمی

دهدونماد،اسمرابه

الگوانديشهراارتقامی

گونهکهکهن

ایراارتقامیدهد


روايتتاريخیوافسانه
اسطوره،مکتبمذهبی،نظامفلسفیيا()...
(.)Durand, 1963: 54

بدينترتیب«،هزارتویويران،متروکوساکتِ»جادةيزد(ابرقو)نزدبوويههمانندفردی
رابهویالقامیکند

استکهزبانشراازدستدادهاستوتصويرفردی«سیاه»و«پابرهنه»
سرمیبرد(.)Bouvier, 2004: 286بنابراينویادبیاتراباسیمای


کههموارهدرسکوتبه
پیچیدة معماری پیوند میدهد و تخیلش را به ياری میخواند تا از هزارتوی جادة يزد،
بیزبان»
ایشگفتانگیزبسازد؛زيراداشتنِويژگیهايیهمچون«سیاه»«،پابرهنه»و« 


اسطوره
القاکنندةتأثیراتوحشتناکیهستندواسطورهشناسیرادرهنرنوشتاریبوويهدرجمیکنند.

گفتنیاست درعلماسطورهشناسیژيلبردوران،هزارتوبهنمادهایريختسقوطی 44تعلق
اينفضایاسطورهایکه برای تعديل تصوير

دارد؛زيرا درآنجاحسسرگیجهوجود دارد.
گیجیوگمراهیآوردهشده،مربوطبهنمادهایتعديلکننده 45استوبهنويسندهامکانغلبه

کندتابرايناختاللوسرگیجهای که

برترسازسردرگمیرامیدهدوبه وی کمکمی

کنترلشرايطرادرفضابرهمزده،فايقآيد.ازديگرسوبادرنظرگرفتنمسیرگنگوتاريک
ريختتاريکی41استکهترسازگذرزمان

هزارتو،گفتنیاستکهاينفضادرارتباطبانماد
ومرگوازدستدادنشرايطموجودرانشانمیدهدواينترسبايدباتصويراينفردِسیاه،

دلیبااوظاهرمیشود،تعديلشود.سیاهی،پابرهنگیوگنگیدر


پابرهنهوگنگیکهبرایهم
مقابلروشنايی،حرکتوبیانقرارمیگیرد.نويسندهدرفضایمعماریيزدقدرتبصیرتی

شودوحسجنبوجوشیدرعمقاينفضاودر


آوردکهتوسطنورحاصلمی
دست  
می
به 

نهانسازندةاينفضامیيابدکهسخنانبسیاریبرایگفتندارد؛وترسواضطرابِازدست

دادن اين شرايط و خروج از آن ،در منظومة شبانة او در قالب سیاهی ،پابرهنگی و گنگی
کنندةترسظاهرمیشود.ايوشورل 42دراثرخودباعنوانادبیاتتطبیقی،48


عنوانتعديل

به
ایوهربرنامهريزی

یرسد کهادبیاتتوسط هر معمار 
ی
بهنظر م 
دربارةاينمسئلهمینويسد «:


11

دورۀ  ،5شمارۀ  ،3پاییز 331

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

شهریای مجذوب شده است ،و نهفقط در دورة صاحبان سبک :عصر مدرن و معاصر

کنندهرافراهممیآورد»(.)1989: 95

هایبیشماریازفضاهایگیجوگمراه


نمونه
چشمانداز ايرانی را که به آگاهی خالق او عرضه شده
عالوه بر آن ،بوويه تصويری از  
اندازبهشکلتابلویماليمیاستکهازطريق«ايوانآبیمینايی


اينچشم
است،ترسیممیکند.

مسجدکهدراسالممشهوراست»بهویالقاشدهاست(.)Bouvier, 2004: 176نويسندهدر
تسکیندهندة قلب» است .يک «آبی زنده که

تهران «آبی بینظیری» کشف میکند که «
میآيد» ودرشادمانیبا«رنگاخرايیشنوماسه،بارنگسبز
کرده،بهپروازدر 

نغمهسرايی

متحدمیشود(همان.)754 ،نوعیپیوندمقدس

ماليموکهنة شاخوبرگ،بابرفوباشب» 
میآوردبهویآرامشويژهایاعطا
بین آبی ،اخرايی ،سبز ،سفید و سیاه بهذهنشاعرهجوم 
هارابهطوراسرارآمیزی


ايرانیاستکهبیشازهرچیزیاينرنگ
میکندوتسلطآبیِعرفانیِ

رااغوامیکند

رنگهایديگر
بهفردوقدرتمندیکهزيبايیمطلقش ،
منحصر 

آشتیمیدهد.آبی

میآيندوآن
ایکهپیراموناينآبیبهرقصدر 


سازد؛بهگونه
هارادرمستیغوطهورمی


وآن
بهشادینويسندهایمنجر

میخورندو
هابههمپیوند 
رنگ 
رادرآغوشمیگیرند.بدينطريق ،

میشوند که هماهنگی نهايی ناشی از ارتباط و ترکیب عرفانی رنگهای متنوع را که از

رنگهايی که او را بهسوی
میکند؛  
ويژگیهای ساختارهای منظومة شبانه است ،نظاره  

بهواقع ،اين ازدواج رنگها
آزادسازی شادمانیاش در قالب يک خلق ادبی سوق میدهد  .
هاوپیوندنهايیآنها،


ايننبردرنگ
هایايرانمیيابد.بنابر


بهشتبوويهاستکهآنرادرباغ
قهرماننوروبهشتراکهازنمادهایخلوتگاهدرونیاست،درايرانظاهرمیکند«:بهشتیاز

رنگهای ماليم ،بهشتی انتزاعی و بیتعقل»؛ زيرا باغهای ايران در رنگ «شناورند» و «آب

معجزهآسای آن ،و اين شناوری» آرامش را به بینندة آن اعطا میکنند (همان .)714 ،میل به

برقراریپیوندباصورتهايیکهجدااز هم ومتفاوتبايکديگرند ،درمنظومة روزانة بوويه

اومیخواهدتمايزبینخودوغیرخودی راازمیانبرداردوباغیرخودیپیوند

ديدهمیشود.

خورد .اتحاد تخیلی رنگها زير سلطة رنگ آبی در فضای معماری ايران که سمبل پیوند
12

بازنمايیفضایمعماریايرانازمجرایتخیل…

 زهراتقویفردود

میسازدو اينشکافوتفاوتراتلطیف کرده ،هر
کالمیوتصويریويژهای 

میشود،شبکة 

نگرشهایبومینیزچنینادراکیازتسلطاين

بیگانهایراخودیمیکند.جالبايناستکه 

ازپیوندرنگآبیطاقها،گنبدها،

محمدتقیبهاراز کسانیاستکه 

رنگدراصفهاندارند.
کاشیها و ايوانها با آسمان سخن میگويد و از عروج اين بناها بهسوی آسمان ،بهشتی به

رنگآبیمتصورمیشود:

وانمککککهارديبهشککککتباشککککدوبککککس 

اصککفهانچککونبهشککتباشککدوبککس...

آفتکککککککابیلطیکککککککفوهکککککککرروزه 

آسکککککمانیچکککککوطشکککککتفیکککککروزه

طککککاقوايککککوانوگنبککککدوکاشککککی 

شکککککهرراککککککردهپکککککرزنقاشکککککی

،نرمافزار،درج)9
ملکالشعرایبهار،مثنوی 
(  



بنابراين،اينشهردرآبیعرفانیخودادراکمیشود؛واين مسئله،رابطة بینشهرواقعی
هایفضامندیایکهژنتبهادبیاتنسبت


يکیازشکل
وشهرتخیلیشاعرراآشکارمیکند.
میدهد ،در اين موضوع نمايان است؛ فضامندی تولید ادبی جهانی که منطقة بزرگی درنظر

گرفتهمیشوديا فضايیکهشايستة انطباق ،اتصال يا انتقال است؛يعنیفضای بینامتنی تمام

متونموجود( .)Genette, 1969: 47
طاقهای متقاطع» بلند و درخشان شیراز در شعر کنتس دو نوآی که «با
همچنین است « 
هاسايهافکندهاند».اين

هایمینايیوگلوبوتههایفیروزهایخودبهروی آب

کاشی 
کاری
هانمادعروجیهستندکهنورالهیرادرتمامیبلندیخودمیتابانندوبدينترتیب،آبی


طاق
فیروزهای فضا را معنا میکنند ( .)Noaille, 1907: 122اين نماد شعر شهريار را تداعی

هايشرانمادجاودانگیمیداند:


کند؛آنجاکهویاينشهررانمادروشنايی،وباغ

می
سالمایشهرعشکقوآشکنايی 

سککککالمایآشککککیانروشککککنايی

بهکککاربوسکککتانتبکککیزمسک کتان 

دعايککتکککردهسککعدیدرگلسککتان

کهياربپارسرامهداماندار 

بهسعدشبکرجطکالعتکوامکاندار



( 
شهريار1925،بهنقلازسايتحوزهسیمرغسهند)
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شهریشناختهشده

باتوجهبهآنچهبیانکرديم ،شاعرانموردمطالعه دراينمقالهلنگرگاهِ 
و حقیقی را برمیگزينند؛ شهر عینیای که تخیالتش را در آن میپرورانند تا به اختالل
هتروتوپیک وستفال معنا بخشند؛ زيرا فضاهای معماری به دنیای تخیلی نويسندگان پیوند
معناشناسیشکلمیگیرد وبهاينترتیب،رابطة بینارجاعو

میخوردوآنجاستکهنظام 

تخیلمختلمیشود و تضادهايیبینفضای معماریارجاعیوبازنمودآنديدهمیشودو

آنها نیست.چنین
تخیلويژگیهايی کسبمیکند کهدرواقعیت مالکِ  

فضابهلطفِ نیروی
فضايی مفهومِ بوطیقای جغرافیايی را نزد کلوديو ماگريس 51تداعی میکند« :بوطیقای فضا
میتواند رونوشت شاعرانهای از فضاهای انسانی باشد؛ يک نوشتار خالق واقعی از يک

سرزمین» ) .)Westphal, 2005, cité par Vox poeticaاز همینرو میتوان گفت مسئله
اينمفاهیمرابهترتیب

مطرحشدهدراينجا«فضایدوم»و«فضایسوم»استوسوجا()7112

اجراینوعیرفتوبازگشتبیندوادراکواقعیوتخیلیازهمان

برای«بازنمايیمکان»و«
ديدگاهبرونزادپییرلوتی

کارمیبرد ).(Soja, 2007, cité par Epistemocritique

مکان» 
به
رانیزدرموردآبیاصفهاننبايستیناديدهگرفت:
چالهای آبی جزئیات اسلیمی خود را بهنمايش
اه 
منارههای آبی ،سی 
گنبدهای آبی  ،
شگفتانگیز ،پرواز

سجادههایقديمیهستند و درآسمان 

نقشهای 
میگذارندکه مشابهِ  

میکنند ،بلند میشوند ،به
جستوخیز  

کبوترانی که در هر سمتوسويی از اصفهان 
شدهقرارمیگیرند( Loti,

هایکاشی 
کاری


آيندوسپسدوبارهبررویبرج

چرخشدرمی
.)2010: 114

میآيد؛
به اين ترتیب ،مکانی نمادين توسط زنجیرة تخیلی اين شاعران بهنمايش در 
زنجیرهای که اصفهانی معنوی و شهری الهی و آسمانی را در ذهنش پديد میآورد؛ زيرا

ماهیتیکهوجههوايیدارد،مراحلصعودوتعالیرافراهممیآورد» (

«

Bachelard, 1990:

تخیلپوياباپديدههايیکهوجههوايیدارند،ابراز

آنجاکهبهواسطة

)16-17بهعقیدهباشالر«:
همدردیمیشود،دردامنتح رکتصاويرنسبی،بهوجودتسکینوشادیوسبکیآگاهی

ازاينروزندگیعروجیواقعیتیدرونیخواهدبود» (همان.)18 ،ازسویديگر
پیدامیکنیم .
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شناسیژيلبردوراندراينجاخودرامینماياند.


آمیزطبقاسطوره

سومینويژگیساختاراسرار
نگها را بر اَشکال برتری میبخشد و نشان
اين ويژگی واقعیتی حسی است که حضور ر 
میدهدکهنويسندگانیکهفريفتة رنگآبیاصفهانوشیرازمیشوند،درمنظومةروزانةخود

به اَشکال هندسی اهمیت میدهند و به ادراک موجودات از فاصلهای بسیار نزديک تمايل
زيادی دارند و قصد کشف جوهرة موجودات را دارند (عباسی .)113 :1931 ،از اين منظر
ایکهدرهنرمعماریاصفهان،شیرازوتهرانديدهمیشود،در

میتوانگفتاَشکالهندسی

منظومة شبانة رنگ آبی خالصهمیشود؛ زيرا آدمی نمیتواند با خیره شدن به موجودات به
شانمیشتابدتااينمحویوتیرگیجوهرهرا


بنابراينرنگآبیبهياری
آنهاپیببرد.
جوهرة 
اينفضایمعماریِاصفهان،شیرازوتهراننیستکهلوتی،کنتس

تلطیفکند.باايناوصاف،
کهبهواسطةواژگان
بلکهايننويسندههايند  

رابهتصرفخوددرمیآورد؛ 

دونوآی،بوويهو...
و دنیای درونی خود ،اين فضای معماری را تصرف میکنند؛ و اينجاست که ايدة واژگونی
دوکساکهطبقآنفضازايندة متناست،شکلمیگیردواينبار،اينمتناستکهفضارا
وجودمیآورد.


به
گفتنیاستمینایآبیومتالیکوگنبدسفیداصفهاننزدهانریدورينیهنمادپاکیونابی
بهواقعاينگنبدنماد«جذابیتآسیايی»است( Regnier,
مطلقوسمبلتولدعشقیپاکاست؛ 

.)1921: 105گنبدلعابیناصفهان درمیانمنارهها درشعروی ،همچنیننمادیازطراوت
سمتخدامیدهد؛


زيراگنبدبنايیاستکهروبهباالداردونشانازحرکتعمودیبه
است؛
هايیکهباحوضچة سنگیدر
فواره 
بنابراينعروجوسفیدیونابیوطراوتدرآناست .
محرکهای عمودی ،در پوشش نمادينِ معنويت ،عبادت،

ايران ديده میشوند ،نیز بهعنوان 
وپاکیخودرامینمايانند(همان .)795 ،بدونترديد آنچهايننويسندگانوشاعران

شفافیت 
آنمتعلقاند وهمین

درفضایايرانيافتهاند،متفاوتبافضایمعماریکشوریاستکهبه

عاملیکهمکملوجودوتصاويرذهنیشاناست،برايشانجذابیتدارد.اين

تفاوتبهمنزلة 

بیگانه،تصويرکشورخودرانیزمینمايانند.

استکهآنها حینگذرازمرزهادرآينة 

چنین 
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تمرکز بر اين ويژگیهای همگن و ناهمگنِ فضايی ،مفهوم «ترارويتِ »51وستفال را روشن
بهگفتةوستفال«،ترارویدراصلبرگذرازيکمرزوالبتهفراترازآنچهکهبهحاشیة
میکند .

گردد،مطابقتمیکند.بنابراينتراروی رهايیبخشودرعینحالگريزمرکز


آزادیاطالقمی
ازمرکزسیستم،فضایمرجعمیگريزد»(.)2004: 78

است:
کهبررسیفضایمعماریايراندرآثارادبیفرانسه،ماراباشبکهایازنمادها

ناگفتهنماند
درپارهایموارد ازطريق مسئلة بینامتنیت 57ظاهر

رومیکند .شايدبتوانگفتاين نمادها 

روبه
میشوند .در هر حال ،شکلگیری اين شبکه ،تصويری از معماری ايران بهدست میدهد که

آن سوی اين فضاهای
شايستة تأمل است؛ زيرا چنانچه بتوان به معنای ژرف آنها و به  
العادهوجذابیکشفمیشود کهدرناخودآگاهِ اثرودر


سمبلیکدستيافت،زيبايیخارق
نتیجه ناخودآگاه نويسنده رسوب کرده است و از طريق تصاوير خارجی و بهوسیلة
نويسندهایراکهادراکخويشتن

هایجغرافیايینمايانمیشودوشیوة خودشناسانة 


فرافکنی
گستراند،آشکارمیکند؛زيراخالقاناثردرسفرهای


فضاهایمعماریايرانمی
خويشرا در
همانگونهکهکرنبراگا)7111( 59درمقالة

شناختخويشتننائلمیآيند.

مختلفخودبه
کنند،بهشکلیمتناقض،بهمیل


افرادیکهبسیارمسافرتمی
مینويسد:
جغرافیایروانکاوانه» 

«
فزايندة شناخت خويشتن پاسخ میدهند ).(Braga, 2011, cité par épistémocritique

روستکهگستردنجغرافیایسمبلیکتوسطنويسندگان،ناخودآگاهوتوهماتآنهارا


ازاين
درموردفضایمعماریايراننشانمیدهدوتکیه براينشبکهکهاجتماعیازتصاويرمکرر

وتالقیراههایپرپیچوخم

برمالمیکند

وغیرارادیاست،اسطورةشخصیايننويسندگانرا
رابطهای تخیلی امکانپذير نمیشود؛
ناخودآگاه را سبب میشود .اين کشفها جز در ساية  
اينموقعیتهارابرعهدهدارند،گرد

هاوشخصیتهایمختلفیکهتنظیم


موقعیت
رابطهایکه 

هم میآورد .بنابراين ترکیب چهرههايی همچون فرد پابرهنه و گنگی که در اثر بوويه ظاهر
میشود ،چهرة پاک خود هانری دو رينیه که به زير گنبد مینايی اصفهان میايستد تا از هر

ایخودراپاکگرداند،وسیمایمردعمامهداریکهامواجشفاففوارهدراثردورينیه،


لکه
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شومیدهدو،...راهرابرایورودچندينموقعیتنمايشی

اشرابرایوضوشستو


پیشانی
ايندرهمتنیدگیِاجتماعیضمنتصريحاسطورةشخصینويسندگان،اينامکانرا

میگشايند.

هایذهنیمشابهرابهواسطةتداومشبکةگردآورندهکنار


هاودرگیری

آوردتاچهره

فراهممی
همنهیم.
 .4نتیجه
آنچه در اينمقالهبهآندستيافتیم،کشفمسیریبودکه فرافکنیفضایدرونیچندتناز
نويسندگان فرانسوی را که دربارة فضای معماری ايران سخن گفتهاند ،تسهیل کرده است؛
استعارههایمکرر و ديگر

عواملسازندةاينمسیرابزاری کالمی همچون نمادها ،تصاوير و 
ابزار بالغی هستند؛ اين عوامل خبر از پويايی نیروی خالق نويسنده میدهند .بدين ترتیب،
مارابهسوی

بررسیآرايههایادبیمختصفضایمعماریايراندرآثارنويسندگانفرانسوی،

کهمیاندالومدلولارتباطويژهای

تصريحويژگیادبیتاينفضاهاسوقدادو روشنکرد 
هادربرابرابژههاياهمان

وجودداردوفضایواقعیوتخیلیرابطة ديالکتیکیدارند؛  
سوژه
فضاهای معماری قرار میگیرند و از خالل ادراکهای متفاوت همین سوژههاست که اين
فضاها در جهان ادبی گسترده میشوند و اين بسطِ ادبیِ فضا ،هويت جديدی برای آنها
ایکهدررابطهبازمانقرارگرفتهاند،نیزادراکنابی


خوانشفضاهایمعماری
تعريفمیکند.

زمانیدراينفضاهاومطالعة

هابهدستداد .بررویهمنهادنچندينالية
زمان 
از اينفضا  -
زمانهامسیرتأملیژرفرابرماهموار کرد؛تاجايیکهنیازبهتالشدرحفظ
اينفضا  -
زيبايیهای فضايی پیشین برجسته ،و طرح بازسازی برخی فضاهای معماری طبق الگوهايی

زماناتفاقمیافتد،اين

چند،ازورایاينخوانشدريافتشد.ازآنجاکهاسطورهدرفضا -
ورهایونمادينسوق
فضاهایاسط 
زمانالينفکازبازنمايیادبیفضا،مقالهرابهسویبررسی 

بدينسان ،از خالل ايدههای پنهان خالقان اين فضاهای اسطورهای و از البهالی دنیای
داد  .
ناخودآگاه اين طبقات نمادين ،تصاوير ويژهای بهدست آمد؛ بدين ترتیب که جهان اثر و
ایکهدرآنجرياندارند،هويتتازهایرامالکشدندواينامر،فضای


فضاهایمعماری
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معماری تخیلی را غنا بخشید .در نهايت ،مطالعة تصوير فضای معماری ايران در آثار
نمايشیازفضایمعماریفرانسهدراختیارمیگذارد؛بدينترتیب

نويسندگانفرانسویمتقابالً 
کههرآنچهدرفضایمعماریايران،نويسندگانفرانسویراشیفتةخودمیکند،خبرازغیاب
زيرادرايرانبهفضايینايلمیآيند

ایدرکشورايننويسندگانمیدهد؛


چنینفضایمعماری
؛ازهمینرو مفهومخودشناسیمعماریدرفضای

کهالزاماً بافضایکشورخودمتفاوتاست
معماریبیگانهشکلمیگیرد.

 .5پینوشتها
1. Géocritique
2. Bertrand Westphal
3. Poétique de l'espace
4. Gaston Bachelard
5. Espace littéraire
6. Maurice Blanchot
7. Espace proustien
8. Georges Poulet
9. Paysage de Chataubriand
10. Jean-Pierre Richard
11. Sémiosphère
12. Yuri Lotman
13. Structure d'horizon
14. Michel Collot
15. Tiers-espace
16. Homi Bhabha
17. Gérard Genette
18. Paul Ricoeur
19. Pierre Loti
"20. "Vers Ispahan
21. Joseph Arthur de Gobineau
22. Trois ans en Asie
23. Guillaume-Joseph Grelot
24. Voyage de Paris à Ispahan
25. Nicolas Bouvier
26. Comptesse de Noaille
27. Georges Matoré

79

بازنمايیفضایمعماریايرانازمجرایتخیل…

 زهراتقویفردود

28. Henri de Regnier
29. La géopoétique
30. Le brouillage hétérotopique
"31. "Secondspace
"32. "Thirdspace
33. Jérome et Jean Tharaud
34. Robert Smadja
35. Gilbert Durand
36. Psychocritique
37. Mythocritique
38. Mythème
39. Mythanalyse
40. Les images
41. Les symboles
42. Les schèmes
43. Les archetypes
44. Catamorphe

45. Symboles adoucissants
46. Nycotomorphe
47. Yves Chevrel
48. La littérature comparée
50. Clodio Magris
51. Transgressivité
52. Intertextualité
53. Corin Braga

 .1منابع
يادداشتهایسفر).تهران:توس.

اسالمیندوشن،محمدعلی(.)1952صفیر سیمرغ)،نرمافزاردرج.9
بهار،محمدتقی،مثنوی 

شعیری،حمیدرضا(.)1985تجزيهوتحلیلنشانه-معناشناسیگفتمان.تهران:سمت.-عباسی،علی(.)1931ساختارهاینظامتخیلازمنظرژيلبردوران.تهران:علمیوفرهنگی.

رضاوداوودفتحیپور(« .)1988سیریدراحواالتوآثارمرحومشهريار» .هنر

فتحیپور ،
 دينی.ش.8تاريخانتشار،1988/15/71:تاريخمشاهده،1931/12/78:بهنقلازسايت:
http://www.hawzah.net
قزوه،علیرضا،تاريخانتشار،1982/3/78:تاريخمشاهده،1931/12/78:بهنقلازسايت:http://honar.tebyan.net
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