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پرسش های پژوهش
1. جایگاه صنعت و پيشه  در مثنوي چيست و معماري چگونه پيشه اي است؟

2. جایگاه معمار در مثنوي چيست و چه نسبتي با خيال دارد؟
3. جایگاه مکان در مثنوي چيست و صفات مطلوب آن کدام است؟

4. جایگاه معماري در مثنوي چيست و چه نسبتي با ذکر دارد؟
این خاک به مجاورت عاقل چنين سرایي خوب شد.
)مولوي 13۸۸، 213(

مقدمه
مکان هایي که انسان ها براي زیستن پدید مي آورند، رنگي از اندیشۀ پدیدآورندگان در خود دارد. فارغ از آنکه به چه 
نوع رابطه اي ميان کالبد بناها و فرهنگ و اندیشۀ سازندگان بناها قایل باشيم و این پيوند را چه اندازه استوار و مؤثر 
بدانيم، عقل بر نحوي از پيوند ميان این دو گواهي مي دهد. مطالعۀ این پيوند در حيطۀ مطالعات نظري معماري 
است. ساده ترین و البته رایج ترین کار در مطالعۀ این پيوند آن است که وجه عمدۀ فرهنِگ پدیدآورندۀ آثار معماري 
در هر قوم را نتيجۀ اندیشۀ قله هاي فرهنگي معاصر آن آثار بشماریم. مطابِق این الگو، شماري اندیشمند، از فيلسوف 
و عارف و عالم، در هر عصر زیسته اند و اندیشۀ رایج قوم در آن عصر برآمده و متأثر از اندیشۀ آنان است. در این 
صورت، با شناختن اصول افکار آنان مي توان به اصول اندیشه اي پي برد که در پس آثار معماري آن عصر بوده است. 
با چنين الگویي، باید به سروقت آثار مکتوب آن اندیشمندان رفت و اصولي را که به نظر مي رسد ربطي آشکار یا نهان، 
با معماري و ساختن دارد به دست آورد. بدین سبب، آثار مکتوِب قله هاي اندیشه در هر عصر براي شناخت بنيادهاي 
نظري معماري در آن عصر، یا عصرهاي پس از آن، مهم ترین منابع است. از چنين منظري، مثنوي و دیگر آثار موالنا 
جالل الدین محمد بلخي از مهم ترین منابع سدۀ هفتم و بلکه سده هاي پس از آن است. پرداختن به معماري ایران 

و به مثنوي معنوي از این منظر، اگر به  درستي انجام گيرد، فواید و محاسني دارد. 
با این حال، مي توان در مفروضات چنين منظري و دقت و در درستي آن ها ــ دست کم فراگير بودن آن ها ــ 
چون وچرا کرد. چنين نقدي موضوع نوشتار حاضر نيست. مقصود از این نوشتار جلب توجه محققان معماري ایران 
به نوعي دیگر از معامله با مثنوي و دیگر متون ایراني است. کساني که نوشته هایي، با هر موضوعي، از خود به جا 
گذاشته اند، از فلسفه و طب و طبيعيات و علوم دین گرفته تا داستان و پند، همه در این دنيا بوده اند؛ پس ناگزیر در 
مکان هایي زیسته اند؛ مکان هایي که بيشتر آن ها ساختۀ انسان بوده است. پس در محصول »معماري« زیسته اند. آنان 
براي تعامل با خواننده یا شنونده شان، آگاهانه یا ناآگاهانه، به  تصریح یا تلویح، کم یا بيش، از مکان سخن گفته اند. 
مورخان از زندگي انسان هاي هم روزگار یا پيشينيان خود گفته اند و بخشي از آن زندگي ها و گزارش ایشان از آن 
ناگزیر در مکان و از مکان بوده است. فيلسوفان و عارفان و عالمان اخالق به تمثيل هاي مکان توسل کرده اند، تا 
سخن خود را دربارۀ بناي هستي یا بناي وجود آدمي براي خواننده فهميدني کنند. عالمان ِحيل از علم ها و فن هایي 
گفته اند که بسياري از آن ها به کار ساختن مکان مي آید یا در مکان روي مي دهد... . هرچه مضمون نوشته ها متنوع تر 
و چندالیه تر باشد، مطالب مرتبط با مکان مصنوع ـ با معماري ـ در آن ها فراوان تر و پرمایه تر و متنوع تر است. مي توان 
آنچه را در این متون در خصوص معماري روزگار یافت مي شود؛ برگزید و با سياق روزگار سنجيد و سخن هاي تازه ای 
دربارۀ تاریخ معماري گفت. مي توان مبناهاي نظري آن ها را برگرفت و پيوند ميان آن ها را با معماري آن روزگار 
سنجيد. از این باالتر، مي توان بنيادهاي نظري مستعد براي اندیشۀ معماري را، فارغ از زمان و مکان، از آن ها برگرفت 

و بر آن بنيادهاي کهن، نظریه هاي نو بنا کرد. 
اینها همه نيکوست؛ اما آنچه بر همۀ این کارهاي مهم شأن مقدمه دارد، این است که خود را در معرض هر متن 
قرار دهيم و ببينيم آن متن در خصوص جنبه ها و الیه هاي گوناگون معماري خود چه مي گوید؛ و چيزهاي گوناگوني 
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که دربارۀ معماري مي گوید، با هم چه نسبتي دارند و از چه دستگاه اندیشه اي برمي خيزند. با مثنوي مي توان چنين 
معامله کرد. چنين معامله اي خود چند مرتبه دارد:

ـ مرتبۀ اول، عالم معماري موالنا: 
جالل الدین محمد بلخي رومي یکي از هزاران کسي است که در سدۀ هفتم هجري در پاره اي از داراالسالم، در 
گوشه اي از جهاِن ایراني مي زیستند. او مثنوي را در مکاني مي سرود. پيش از سرودن مثنوي، در حدود پنجاه سال 
در مکان هایي1 در جهان ایراني زیست و مکان هاي بسياري را دید و از مکان هاي بسياري شنيد. در چنين مرتبه اي، 
مثنوي گواهي است بر خاطره هاي مکاني موالنا و شنوندگانش، بر محمل هاي معماري در زباِن فارسي گونۀ موالنا، 
و مانند اینها، در پاره اي از زمان و پاره اي از مکان. در این مرتبه، موالنا را چنان مي نگریم که همچون همۀ انسان ها 
عالمي دارد. این عالم مشخصه هایي دارد و با شناخت آن مشخصه ها، مي توان از آن عالم سخن گفت. خاطره هاي 
مکانی و محمل هاي زباني داّل بر مکان در زمرۀ این مشخصه هاست؛ مشخصه هاي عالم معماري موالنا از آن حيث 

که در قيد سياق2 زماني و مکاني است.
ـ مرتبۀ دوم، صورت هاي معماریانۀ3 خيال: 

موالنا شاعر است. مثنوي گرچه کتابي تعليمي است نه شاعرانه، آکنده از شاعري و کالم مخيل است. موالنا در 
بيان خود از فنون شاعري، از اقسام صور خيال بهره مي گيرد تا آنچه را مي خواهد، بيان کند. برخي از این صور خيال 
مرتبط با مکان است؛ یعني معماریانه است. صور خيال موالنا با خاطرات مکاني او و مخاطبانش مرتبط است؛ اما 
عين آن ها نيست. به سخن دیگر، صور خيال معماریانۀ مثنوي در مرتبه اي ژرف تر از مرتبۀ اول قرار دارد؛ زیرا چيزي 
از خيال موالنا، از آنچه در تخيل او مي گذشت یا آنچه در عالم خيال و عوالم باالتر از آن مي دید و مي یافت، در آن 

مندرج است.
ـ مرتبۀ سوم، جهان شناسي معماري: 

موالنا مي خواهد به یاد مخاطبان مثنوي بياورد که از کجا آمده اند و در کجایند و به کجا مي روند. براي این کار، 
از درون آدمي و بطون آن، از جهان و چيستي و آغاز و انجام سخن مي گوید. در این سخن، خواهي نخواهي کار او 
با مکان و معماري مي افتد. موالنا نه فقط به تمثيل هاي معماري دست مي زند )مرتبۀ دوم(، بلکه به نظر دادن به 

معماري به منزلۀ پاره اي از جهان مي پردازد و به آن استشهاد مي کند. 
- مرتبۀ چهارم، نظریه هاي فراگيرندۀ معماري: 

نظرهایي که موالنا دربارۀ آدم و عالم مي دهد فراتر از معماري است. اگرچه بسياري از اندیشه هاي موالنا دربارۀ جهان 
مستقيمًا به معماري معطوف نيست، معماري را نيز شامل مي شود. مي توان آن اندیشه ها را بر معماري حمل و آن ها 
را از این منظر دوباره قرائت کرد. در این صورت، سخنان تازه اي از موالنا دربارۀ مکان و معماري به دست مي آید. 
برخي از این اندیشه ها مایه هایي براي پرداختن نظریه هاي معماري به دست مي دهد؛ نظریه هایي که از موالنا نيست، 

اما از سخن و اندیشۀ موالنا برآمده است.
- مرتبۀ پنجم، معماري ذکر: 

کار موالنا سخن گفتن دربارۀ جهان و معماري و مانند آن نيست؛ بلکه یادآوري فراق از اصل و شور بازگشت به آن 
است. در این جهان، هر چيزي فقط از آن حيث ارزش دارد که در خدمت این یاد )ذکر( باشد و انسان را در پيمودن 
راه به سوي مبدأ و مقصد نهایي یاري کند. از نظر موالنا، همۀ مراتب و مراحل معماري، از اندیشه و خيال و غرض 
معمار گرفته تا بناها و شهرها، هم مي تواند مایۀ غفلت باشد و هم محمل ذکر. مثنوي، بر محور دعوت پيامبرگونۀ 

موالنا، حاوي ظرایف بسيار دربارۀ معماري غفلت و معماري ذکر است.
نوشتۀ حاضر، مقدمه اي بر مثنوي معنوي براي فهم رمزگان معماري آن است. رویکرد نویسندگان در این مقاله، 
رویکرد تفسيري به شيوۀ تفسير متن با متن است. بر این اساس، کوشيده ایم که مثنوي را حتي االمکان با خود مثنوي 
فهم کنيم و جز به وقت ضرورت، آن هم به قيد احتياط، به منابع دیگر مراجعه نکنيم. در این تحقيق، به سياقي 
هم که مثنوي در دل آن پدید آمده است، توجهي نداشته ایم. به پدیدآورندۀ مثنوي نيز فقط از منظر خود مثنوي 
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پرداخته ایم؛ یعني به صاحب دستگاه اندیشه اي که مثنوي معرف آن است.
انسان در مثنوي معنوي«  بر نسبت ميان مکان و  با عنوان »درآمدي  این تحقيق مقاله اي  پيشينۀ  نزدیک ترین 
)قيومي و پيشوایي 1391(؛ مقاله اي از دکتر شهرام پازوکي به نام »مقدماتي دربارۀ مبادي عرفاني هنر و زیبایي در 
اسالم با اشاره به مثنوي معنوي« )پازوکي 13۸2(؛ و یک رسالۀ کارشناسي ارشد با عنوان آسمان ها و آسمانه ها در 
مثنوي معنوي: بررسي مراتب معماري در نسبت با هستي و انسان )پيشوایي 1390(. همۀ این سوابق، به ویژه رسالۀ 
یادشده، متضمن مطالب مرتبط با موضوع این مقاله است و در تحقيق منجر به مقالۀ حاضر، از آن ها استفاده شده 

است؛ اما هيچ یک از آن ها مستقيمًا متکفل موضوع مقالۀ حاضر نيست.
براي اینکه مثنوي را با مثنوي فهم کنيم، الزم بود تا حد ممکن از هرگونه تحميل اندیشه هاي جدید معماري بر 
مثنوي بپرهيزیم. براي اینکه جست وجوي معماري در مثنوي هم سبک بار از تعلقات روزگار ما باشد و هم چندان 
شامل و فراگير باشد که چيزي از معماري از آن بيرون نماند، معماري را »تصرف انسان در طبيعت براي ایجاد مکان 
زندگي انسان« شمردیم؛ یعني فعاليتي که به ایجاد »مکان مصنوع« یا »محيط مصنوع« مي انجامد. افزون بر این، 
گاه الزم مي آمد برخي از صفاتي را که امروزه به معماري منتسب مي کنيم، به مثنوي عرضه کنيم تا از این راه نيز 
تصور خود از معماري را در چنان دستگاهي روشن و اصالح کنيم. پرسش از مثنوي در خصوص هنر بودن یا نبودن 
معماري و سپس نسبت معماري با صنعت و پيشه از این قبيل است. پس از این مبحث، به صور خيال معماري، 
معماري و مکان در زبان مثنوي، معماري و خيال، معماري و ضد معماري، جهان معماري مولوي، تصویر مکان 

مطلوب در مثنوي، و نهایتًا معماري ذکر خواهيم پرداخت.

۱. هنر و صنعت و پیشه
امروزه براي معماري جنبه ها و وجوهي قایليم؛ از جمله اینکه معماري را ترکيبي از هنر و فن و علم مي شماریم. آنچه 
از نظر انسان امروزي شاخصۀ معماري است و آن را از حوزه هاي مشابه ممتاز مي کند، هنر بودن معماري است. آیا 
موالنا معماري را هنر مي داند؟ پيداست که در پرسيدن چنين پرسش هایي از متون کهن، باید به تطور معنایي واژه ها 
عنایت کنيم. اگر بپذیریم که هنر در معناي امروزي اش با دو ویژگي خالقيت فردي و التذاذ زیبایي شناختي شناخته 
مي شود، موالنا در سخن گفتن از معماري و امثال آن، هيچ از چنين ویژگي هایي یاد نمي کند؛ به سخن دیگر، از یک 
طرف، لفظ »هنر« در مثنوي به معنایي جز معناي امروزي آن است؛ و از طرف دیگر در مثنوي، معناي امروزي هنر، 
ولو در غالب الفاظ دیگر، به معماري نسبت داده نشده است. در مثنوي، »هنر« معادل فضيلت و حسن است و متضاد 
عيب. هرچه دانستنش به از ندانستنش باشد و آدميان را به کاري، ظاهري یا باطني بياید، هنر است. پس معماري، 
که دانستن آن بهتر از ندانستن آن است، هنر است؛ اما نه به معناي امروزي هنر. از این جهت، همۀ علوم و صنعت ها 

و پيشه ها هنر است. )مولوي 13۸۷الف، د6، ب2503ـ 2505(4
»علم« در مثنوي بيشتر معطوف بر وجه حکمي و نظري است )همان، د5، ب35۷۸(؛ مانند هندسه و نجوم و طب 
و فلسفه )همان، د4، ب1516ـ151۸(. از این جهت، جنبه اي از تصرف در عالم براي ایجاد مکان زیست انسان که 
با علوم سروکار دارد، یعني وجهي از معماري، علم است. در پيشه ها، بر خالف علوم، وجه عملي غالب است )همان، 
د5، ب1062(. در مثنوي، صناعت و پيشه معاني نزدیک به هم دارند. صناعت/پيشه آميزه اي است از علم و عمل؛ 
نوعي دانایي است که باید به عمل بينجامد )پازوکي 13۸6، 9۸ـ 100(. موالنا از بعضي از صناعات، همچون بّنایي 
و نجاري، سخن مي گوید )مولوي 13۸۷الف، د6، ب1369ـ 13۷1( و بر آن است که در خلق صناعات، غایات و 
حکمت هایي در کار است )همان، د6، ب2۸۸0ـ2۸۸۸(. خداوند نيز در کار صناعت است. )مولوی 13۸۷ ب، ب1139( 
او نقاش )مولوي 13۸۷الف، د1، ب611ـ613( و ميناگر )همان، د2، ب695ـ696( و معماِر عالَم )همان، د6، ب34۸1( 
است و کارگاهش »نيستي« است )همان، د2، ب690؛ د3، ب4516؛ د5، ب1960؛ د6، ب146۷ـ1469(. در مثنوي، 
)همان، د6، ب1369ـ13۷1(. پس صناعتگر  است  معماري  از جمله  اصلي هر صناعت،  ارکان  از  یکي  »نيستي« 

حقيقي از این حيث بر مثال پروردگار خویش است. 
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اما این یگانه شباهت صنعتگر زميني به صنعتگر آسماني نيست. خداوند هر روز در کاري است )همان، د1، ب30۷1( 
و انسان نيز، چون صانع خویش، نمي تواند از کار فارغ شود؛ چه منویاتش به واسطۀ کار آشکار مي شود )همان، د2، 
ب996- 99۷(، کاري که با خود حامل »غفلت ها« و »اندیشه ها«ست. هر پيشه اي بالقوه مایۀ غفلت است و از این 
رو، قبحي پوشيده دارد )همان، د4، ب1330- 1333(؛ اما غفلْت سوي دیگري هم دارد. غفلت گرچه مهلک آدمي 
است؛ عامل بقاي کارگاه دنياست. همين اندیشه ها و سوداهاي غافالنۀ آدمي است که حرفه هاي گوناگون را پدید 
آورده )همان، د5، ب31۷ـ32۸؛ همان، د6، ب3۷2۸ـ3۷30( و موجب آباداني جهان شده است )همان، د2، ب1034ـ 
1035(. آدميان دست به کار مي برند تا هم بنياد عالم بر جاي بماند )همان، د5، ب2421ـ2423( و هم خود کسب 
روزي حالل کنند )همان، د3، ب3093ـ3094؛ افالکي 1362، ج.1: 151؛ 244ـ245(. اما از منظري دیگر، انتخاب 

پيشه خارج از تصرف انسان و واردي الهي است )مولوي 13۷9، 11۸؛ شمس تبریزي 13۸5، 323(
 هـر کسي را بـهـر کـاري ساختند    مـيـل آن را در دلـش انـداخـتـنـد

 )مولوي 13۸۷الف، د3، ب161۸(
با آنکه آدمي شوق کار دارد، پرداختن به پيشه و دل دادن به آن تشنگي دروني او را فرونمي نشاند. »در آدمي 
عشقي و دردي و خارخاري و تقاضایي هست« که با هيچ »پيشه اي و صنعتي و منصبي و تحصيل علوم و نجوم 
و طب و غيره« آرام نمي گيرد؛ زیرا مقصود چيز دیگري است )مولوي 13۸۸، 59(. پس به جاي اکتفا و دل مشغولي 
به پيشه هاي غفلت زا، باید دریچه اي به سوي تجليات الهي گشود )مولوي 13۸۷الف، د3، ب2404ـ2405(؛ چه علم 
حقيقي، بر خالف علم حيواني، بر دل صاحب دل فرو مي آید )همان، د4، ب1516ـ1521( و هنر حقيقي، برخالف هنر 
دنيوي، حاصل مکاشفۀ حقيقت است )همان، د6، ب2500ـ2505(. مولوي بارها تذکار مي دهد که هنرهاي دنيوي 

راه به جایي نمي برد )همان، د3، ب116۷ـ116۸؛ د4، ب1660ـ1662؛ د5، ب64۸(.
هـر یکـي خاصـيـت خود را نمـود   آن هنـــرها جمله بدبـختي فـزود
آن هـنـرهـا گـردن مـا را ببـست    زان مناصب سرنگونساریم و پست

 آن هنــر في جيـدنـا حبل مـسـد    روز مــردن نيست زان فن ها مـدد 
)همان، د6، 2910ـ2912(

مي بينيم که مولوي گاهي پيشه ها را موجه مي شمارد و گاهي مایۀ غفلت؛ گاهي به آن ها مي خواند و گاهي از آن ها 
بازمي دارد. آیا این نشان پریشاني اي در دستگاه فکري اوست؟ چنين نيست. از دید موالنا، انسان مي تواند با همه چيز 
در این دنيا دو گونه معامله کند: غافالنه و ذاکرانه؛ به سخن دیگر، مایۀ غفلت یا ذکر بودن چيزها در دل خودشان 
نيست، بلکه در قصد و طرز رفتار انسان با آن ها نهفته است. موالنا ما را مي خواند که به همه چيز ذاکرانه بپردازیم؛ 
همه چيز را محمل ذکر بخواهيم؛ از ظاهر همه چيز بگذریم و به باطن آن ها برویم. گرچه هيچ پيشه اي در ذات خود 
»جاي اقامت و باش نيست؛ از بهرگذشتن است« )مولوي 13۸۸، 59(؛ وجه ذاکرانۀ آن مي تواند، همچون تسبيحي، 
در نهایْت عمارت »آن دنيا« باشد )همان، ۸4ـ۸5(. پس صناعات، به شرط داشتن چند خصوصيت، مي تواند واسطۀ 

سلوک باشد. 
را همچون طریق سلوک خود  پيشه اش  یعني  باشد؛  باور داشته  این  به  این است که صانْع خود  نخستين شرط 
بداند )کوماراسوامي 13۸9، 151(؛ چه این دو منافي هم نيستند )شوان 1390، ۸5ـ۸6(. شرط دیگر آن است که 
صانع در خلق اثر، آن را نوعي تذکار به صورت هاي ازلي و معنوي بداند. چنين صناعتي را مي توان به کار وحي و 
صناعت الهي شبيه دانست )لينگز 13۷۷، 13(. هر چيز، از جمله محصول صناعات، به ميزان بهره اش از »حق« 
»حق« است )چيتيک 13۸۸، 1۷9(. هر چيز به شرطي َمْجالي خداست که آن را بر مبناي حقيقت ساخته باشند 
)کوماراسوامي 13۸9، 9۷(. مولوي صانع را رسولي مي داند که یادآور حسن الهي است )پازوکي 13۸2، 6(. صانِع 
صاحب نظر همواره از صورت صناعت مي گذرد و بر صورت هاي باطني تر و الیه هاي معاني آن نظر دارد )مولوي 
13۸۷الف، د4، ب2۸۸0ـ2۸۸۸(. چنين صانعي »اهل هنر« است. اما توجه به این نکته مهم است که هيچ کس به 
عقل و تدبير خویش اهل هنر نمي شود، بلکه باید از استادي تعليم بگيرد که اهل الهام است )پازوکي 13۸2، ۷(؛ زیرا 
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فقط استاد است که بر معاني صنعت واقف است )مولوي 13۸۷الف، د5، ب1422(. این آخرین شرط است )همان، 
د3، ب590؛ د5، ب105۷(: جملۀ پيشه هاي این عالم را باید از استاد آموخت )همان، د5، ب1054؛ ب1061ـ1062؛ 

شمس تبریزي 13۸5، 640( ؛ از جمله معماري را )مولوي 13۸۸، 193(.
در فرهنگ اسالمي، این اعتقاد رواج داشت که همۀ هنرها و پيشه ها منشأ آسماني دارند. در این فرهنگ، اولين 
نّجار نوح نبي عليه السالم، و اولين معمار ابراهيم نبي عليه السالم است. مولوي، همچون بسياري دیگر از متفکران 
مسلمان،5 براي پيشه ها منشأ قدسي قایل است؛ سرسلسلۀ استادان پيشه ها را پيامبران الهي مي داند که به طریق 
وحي این پيشه ها را آموخته اند. عقل جزئي قادر به »کشف« پيشه ها نيست و فقط عقل اصحاب وحي است که 
توانایي این »کشف« را دارد )مولوي 13۸۷الف، د4، ب1294ـ1300(. »آدمي عظيم چيز است. در وي همه چيز 
مکتوب است«؛ اما »ُحُجب و ظلمات نمي گذارد که او آن علم را در خود بخواند« )مولوي 13۸۸، 46(. رسالت انبيا 

این است که جملۀ علوم ازیادرفتۀ آدمي را به یاد او آورند )همان، 30، 133ـ134(.

۲. معماري و مکان در زبان مثنوي
مولوي بيش از هر صنعت دیگري به معماري و محصول آن، یعني مکان مصنوع، پرداخته است؛ زیرا معماري و مکان 
اساسًا با زندگي انسان درآميخته است. همچنين، مقام ها و منازل سلوک با مکان در تناظر است. سلوک به راهي 
مي ماند که منزل هایي دارد. در این تمثيل، هم راْه مکاِن مصنوع است و هم منزل ها. درست است که راه سلوک و 

منازل آن مکان مادي نيست؛ اما براي تفهيم آن ها از تمثيل مکان مصنوع بهره گرفته اند. 
در دسته بندي اي کلي، سخن مولوي از معماري بر دو دستۀ اصلي است: نخست، سخن به  تصریح؛ دوم، سخن به  
تلویح و در قالب صور خيال. اهميت تصریحات روشن است؛ اما در مورد دستۀ دوم، باید توجه کرد که مولوي صور 
خيال را خودسرانه و تصادفي برنمي گزیند، بلکه »هر صورت خيال که به کار مي برد از بيرون او، و در نهایت، از خدا 
بر جان و ذهن او تلقين شده است« )چيتيک 13۸5، 2۸9(. او، که همۀ عالم را از عظمت الهي لبالب مي بيند، استعاره 

را پلي به سوي حقيقت مي سازد )شيمل 13۸۷، 4۸ـ49(.
صور خياِل »مکان« از پربسامدترین صورت هاي خيال در مثنوي است. به این نمونه ها بنگرید:

 گـفت هر دارو که ایشان کرده اند    آن عمارت نيست ویران کرده اند
)مولوي 13۸۷الف، د1، ب104(

 تا نميري نيست جان کندن تمام    بي کــمال نردبــان نآیي به بـام 
)همان، د6، ب۷24(

ر و ِسـر بــاد داد ـَ  زین مناره صدهزاران همچو عاد    درفتــادند و س
 سرنـگون افتـادگان را زین منــار    مي نــگر تو صدهـزار اندر هـزار 

)همان، د6، ب1351ـ1352(
مولوي به وجه غافالنۀ معماري و مکان مي تازد؛ اما باز در سخن او، مکان این قابليت را دارد که بارها از آن سخن 

بگوید و بسياري از اندیشه هایش را به واسطۀ آن بيان کند.6
 منبسـط بودیـم یک جوهـر همه    بي سـر و بي پا بدیم آن ســر همه
 یک گـهـر بودیم همچون آفتاب    بي گره بودیم و صافي همچو آب
چون به صـورت آمد آن نور سره    شد عـدد چون سایه هاي کنگره

کــنگره ویران کنـيد از منجنيق    تـا رود فـرق از ميـان این فریق 
)همان، د1، ب6۸6ـ 6۸9(

حــمله بردند اسـپه جسـمانيـان    جـانـب قلـعـه و دز روحـانـيـان
تـا فـروگيـرند بـر دربـند غـيـب    تا کسي نآید از آن سو پاک جيب

)همان، د4، ب2441ـ 2442(۷
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پيامد دارد: نخست آن  بيان موضوعات عرفاني و روحاني دست کم دو  از تصاویر معماري در  بهره گيري مولوي 
موضوعات را ملموس مي کند؛ مثاًل در تشبيه عالم غيب به باغ، گرچه مرتبۀ باغ دنيا و باغ غيب سخت متفاوت است 
)همان، د3، ب3405- 340۷(، آن ها مراتبي از حقيقتي واحدند. باغ این جهاني مثالي از باغ غيب و بهشت است. 
همين نکته دومين نتيجه را در پي مي آورد: این همه دعوت مولوي به گذار از مکان هاي معمول )چون باغ و شهر 
و خانه( به سوي َمَثل هاي اعالیشان مخاطب را نيز اهل ذکر مي کند. هر خالق اثر معماري یا مخاطب آن که به 
سخن مثنوي دل بدهد و عمل کند، اهل ذکر مي شود: باغ براي او یادآور غيب، شهر یادآور وطن حقيقي و مألوف، 
و خانه یادآور خویشتن مي گردد؛ برای مثال در مورد اخير، »در« یادآوِر مقاِم طلب است )همان، د6، توضيحات ابيات 
41۷4 به بعد( و گشوده شدنش به معناي وصال. آنان که به مقام وصل رسيده اند، در »صدر« خانه جاي مي گيرند 
)همان، د6، ب2314(؛ و در نهایت، »بام« جایگاه عارفان بي قرار است )همان، د1، ب3415؛ د4، ب2146ـ214۸؛ 

د5، ب41۷۸ـ 41۷9؛ مولوي 13۷1، 194(. 
اهميت مکان در مثنوي چنان است که مولوي ارکان اصلي تفکرش، یعني هستي و انسان و خدا، را با آن در پيوند 
قرار مي دهد. تمثيل »هستي« و »انسان«، که عوالم کبير و صغيرند، مکان است؛ زیرا عالم در اندیشۀ انسان ها مکان 
است و محل َکون. خدا با آنکه المکان است، باز با مکان مرتبط است: او آفرینندۀ مکان است؛ اوست که آدمي را از 
مقامي به مقام دیگر مي برد، کيفيت جاي ها را تغيير مي دهد، و در نهایت، خوْد غایِت راه سالک است. پس در مثنوي 
پيوند خورده است. حّتي خود مثنوي هم مکان است )مولوي 13۸۷الف، د2، ب۸ـ10؛ د6،  با »مکان«  همه چيز 

ب2249ـ2250(؛ جزیره )همان، د6، ب6۷( و باغ )افالکي 1362، ۷6۸/2( و دکان فقر و وحدت است. 
   هـر دکاني راســت سودایـي دگر    مثنـوي دّکـان فقــر است اي پسـر
   در دکان کـفشگر چرم است خوب    قالـب کفش است اگر بيني تو چوب
ز و ادکـن بـود    بهــر گـز بــاشـد اگـر آهـن بـود ـَ   پـيــش بزازان قـ

   مـثنوي مـا دکـان وحـدت اسـت    غير واحد هرچـه بيني آن بت اسـت 
)مولوي 13۸۷الف، د6، ب1525ـ 152۸(

۳. معمار و خیال 
مولوي خيال را در مثنوي دست کم به سه معنا به کار مي برد: گاه خيال را با وهم یکي مي شمارد؛ گاه خيال را به 
معناي قوۀ خيال به کار مي برد و گاه به معناي عالم خيال. در هرسه معنا، خيال مرتبه اي بينابيني است؛ چه در قواي 
ادراکي آدمي و چه در عوالم )زرین کوب 13۸۸، ج1: 561ـ562(. خيال متصل، که در انسان است، ممکن است زشت 
و فریبنده )مولوي 13۸۷الف، د3، ب3043؛ د5، ب264۸ـ264۸( و موهوم )همان، د1، ب36۸1؛ د2، ب10۷ـ10۸؛ 
د2، ب203۸(، یا در مقابل، جایگاه خداوند باشد: »خيال ها را اي بندگان من پاک کنيد، که جایگاه و ُمقام من است« 
)مولوي 13۸۸، 45(. در نزد مولوي، همۀ صورت ها مرتبه اي از خيال  است؛ به عبارت دیگر، تجليات حق  تعالي، از 
نخستين صورت تا آخرین مرتبۀ تجلي، همگي درجاتي از خيال است )داداشي 13۸1 ، 5ـ۷(. بر همين نحو، همۀ 
اموري که از آدميان در جهان صادر مي شود، از خيال آنان نشئت مي گيرد؛ نخست در خيال آنان صورت مي بندد 
و آن گاه در عالم خارج تحقق مي یابد. از این روست که »عالم بر خياْل قایم است« )مولوي 13۸۸، 110ـ111(؛ 

همچنان که بر علم الهي قایم است. 
خيال در نزد مولوي از نظر صنع و هنر، چنان شأني دارد که عالم ُمُثل براي افالطون در آفرینش )موحد 13۸۷، 
با عالَم خيال است؛ چه نخستين ویژگي او توانایي تخيل صورت نهایي شيئي است  140(. سروکار صانع یکسره 
که مي خواهد بسازد )کوماراسوامي 13۸9، 61؛ 115(. صانع از طریق دل صافي خود و به واسطۀ خيال متصل، به 
عالم خيال )خيال منفصل( راه مي برد و صورت هاي خيال را »کشف« مي کند )پازوکي 13۸4، 6۷ـ۷0؛ کوماراسوامي 
مراحل  اولين  در  معماري  اثر  است.  معماري  جمله  از  صنعتي،  هر  مایۀ  و  اصل  خياْل  معنا،  این  در   .)69  ،13۸9
شکل گيري اش در قالب صور خيال در ذهن معمار است )مولوي 13۸۷الف، د2، ب965ـ 9۷0؛ د6، ب3۷40ـ 3۷41(.
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مولوي از خيال معمار و مهندس یاد مي کند؛ اما از خيال بّنا سخني نمي گوید. پس شاید در مراتب مشاغل معماري 
در مثنوي، معمار و مهندْس طراح بنا باشند و بّنا مجري و سازنده اش. اوصافي که احمد افالکي در مناقب العارفين 
از معمار و ویژگي هاي او آورده، گواه این مّدعاست. او بدرالّدین تبریزي، معمار مقبرۀ مولوي، را آراسته به انواع علوم 
و حکمت ها همچون »نجوم و رقوم و هندسه« مي خواند )افالکي 1362، 141/1(، که »در علم کيميا و انواع ِحَکم 
بدیع الزمان و یگانۀ جهان بود« )همان، 193(. خيال مهندس دربارۀ عمارْت نزدیک به حقيقت )مولوي 13۸۸، 21۸(، 

و بلکه خود حقيقت است:
مهندسي خانه اي در دل ورانداز کند و خيال بندد که عرضش چندین باشد و طولش چندین و صفه اش چندین 
و صحنش چندین. این را خيال نگویند، که آن حقيقت از این خيال مي زاید و فرع این خيال است. آري، اگر 

غيرمهندس در دل چنين صورت به خيال آورد و تصّور کند، آن را خيال گویند. )همان، 111(
از این فقره از فيه ما فيه و نيز فقرات بسياري از مثنوي معلوم مي شود که خيال در نزد موالنا سه معنا دارد: یکي 
وهم؛ دوم، مرتبه اي از قواي ادراک آدمي که مابين حس و عقل است؛۸ سوم، مرتبه اي از عالم که مابين عالم ماده 
و عالم ملکوت است. در اینجا، موالنا مي گوید خيال خانه در نزد مهندس خيال به معناي وهم نيست، بلکه خيالي 
است متصل به حقيقت و مطابق آن. هندسي )مهندس( به واسطۀ مهارت و قوۀ پروردۀ خيال، آن چنان خيال خانه را 
در دل مي بندد که همان خياْل تحقق خارجي مي یابد. حقيقت خانه از آن خيال مي زاید و چنان خيالي وهم نيست. 
باز در فيه ما فيه مي گوید که معمار نمي تواند این خيال را به دیگران بيان کند؛ زیرا دیگران از تخيل آنچه او در دل 
مي نگارد عاجزند؛ مگر آنکه او خيال خود را در قالب صورت هایي بر کاغذ بنگارد؛ یعني خيال را به مرتبۀ محسوس 
درآورد: »چون مهندسي که در باطن تصّور کرد خانه اي و عرض و طول و شکل آن. کس را این معقول ننماید اال 

چون صورت آن را بر کاغذ نگارد، ]...[ محسوس شود.« )همان، 156(

۴ . مراتب معماري، آباداني و ويراني
تا پيش از روزگار جدید، واژۀ »هنر« در زبان فارسي بر ترکيبي از زیبایي و خير و فضيلت و گاه بر فن و مهارت و 
خلق زیبایي داللت مي کرد. مصادیق هنر نيز به دو دستۀ بزرگ تقسيم مي شد: ادبيات و فنون. در این ميان، معماري 
در زمرۀ فنون و »پيشه«ها بود )قيومي 1390، 96ـ100(. به بيان دقيق تر، معماري »صنعت«ي بود با دو وجه: وجه 
عملي »بّنایي« و وجه نظري »ریاضيات« )نجيب اوغلو 13۸9، 1۸9(. بخش عمدۀ طراحي بر عهدۀ »استاد معمار« یا 
»مهندس« بود، که هم در تخيل معمارانه و هندسۀ عملي متبحر بود و هم در ساختن بنا )قيومي 1390، 9۸- 99(.
مولوي در مثنوي از سه واژۀ »بّنایي« و »مهندسي« و »معماري« سخن گفته است. اگر در سخن او در خصوص این 
واژه ها دقيق تر بنگریم، درمي یابيم که در هرکدام از اینها معنایي غالب است. مثاًل بّنایي بيشتر بر فعل و عمل ساختن 
داللت دارد )مولوي 13۸۷الف، د6، ب34۸1(؛ اما مهندسي بيشتر با هندسه و محاسبات علمي )همان، د2، ب3315؛ 
د4، ب1516( و تخيل مالزم است )همان، د5، ب1۷91(. افالکي، نویسندۀ مناقب نامۀ موالنا، در ميان عامالني که 
معماران با آن ها سر و کار داشتند از نّجاران سخن مي گوید )افالکي 1362، 242/1ـ243(. در ميان عالمان، چنان که 
از تأکيدهاي مولوي بر تخيل هندسي برمي آید، معماران بيشتر با هندسه دانان سروکار داشتند. پس گویي معماري 
در مثنوي آميزه اي است از وجه عملي »بّنایي« و وجه نظري »ریاضيات«. در نتيجه، همۀ معماران بّنایند؛ اما همۀ 
بّنایان مهندس نيستند. چنين ترکيبي از نظر و عمل است که معماري مثنوي را »صنعت« مي کند؛ آن چنان که موالنا 

آشکارا از مهارت خداوند در صناعت معماري اش سخن مي گوید )مولوي 13۸۷الف، د6، ب350۷(. 
مادۀ معماري در اصل چيزي جز خاک نيست. خيال و خرد آدمي است که خاک را به بناهاي نيکو مبدل مي کند. 
معماري از نظر موالنا »آميختن خاک و ِخَرد« است: »این خاک به مجاورت عاقل چنين سرایي خوب شد« )مولوي 
13۸۸، 213(. معمار و اندیشۀ او لطيف تر از اثر است؛ اما این لطف در اثر متجلّي مي شود: »این بّنا که خانه اي ساخت، 
آخر او لطيف تر باشد از این خانه ]...[. اما آن لطف در نظر نمي آید؛ مگر به واسطۀ خانه اي و عملي که در عالم حس 

درآید، تا آن لطف او جمال نماید« )همان، 203(.
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با این همه، مولوي در خالل بسياري از ابيات مثنوي به معماري مي تازد و آن را نتيجۀ غفلت مي داند. به نظر او، 
آنچه اهل دنيا ظریف کاري هندسه و رموز معماري مي دانند چيزي نيست مگر علم بناي آخور؛ آخوري براي زیستن 

وجه حيواني انسان.
 خـرده کـاري هاي علـم هندسـه    یا نجـوم و علـم طـب و فلسفـه
 کـه تعــلق با همين دنيي ستش    ره بـه هفـتم آسـمان بر نيستش
 این همه علـم بناي آخور اسـت    که عماِد بوِد گـاو و اشـتر اسـت
 بـهـر استبـقاي حيوان چـند روز    نـام آن کردند این گيـجان رموز

)مولوي 13۸۷الف، د4، ب1516ـ1519(
مولوي با عمارت هاي بي تکلّف موافق است و با عمارت هاي مجلل در جنگ )افالکي 1362، 241/1ـ242(. یکي 
آباداني حقيقي گور  از مظاهر دستۀ اخير مقبره هاي پرتکلف است که آن ها را شایستۀ مردان غيب نمي داند؛ زیرا 
فقط با صفاي دل به دست مي آید )مولوي 13۸۷الف، د3، ب130ـ133(. گور کافران در بيرون پرزینت است و در 
قبه اي  پدر موالنا  مزار  بر  آتش )همان، د5، ب41۷ـ419؛ د6، ب1053ـ1054(. کسي مي خواست  و  پردود  درون 
بسازد؛ موالنا او را برحذر داشت و گفت: »چون بهتر از قبۀ افالک نخواهد بودن، پس بر این طاق مينا ]آسمان[ 
اختصار کن و فارغ باش« )افالکي 1362، 56۷/1(؛ چه اوليا محتاج چنين عمارت هایي نيستند، گرچه خداوند براي 
تعظيم مرتبه شان همواره کساني را واسطۀ عمارت تربتشان مي سازد )مولوي 13۸۸، 96(. پس این سخن افالکي 
در مناقب العارفين که مولوي یارانش را به بلند و فخيم ساختن مقبره اش توصيه کرد )افالکي 1362، 409/1( دور 
از مرام و مسلک او مي نماید؛ گرچه مطابق دنبالۀ سخنش، خدا دوست دارانش را بر آن داشت که براي او مقبره اي 

عظيم بسازند )گولپينارلي 13۸4، 21۷(. 
وجه دیگر تقابل مولوي با معماري در دو مفهوم تن و روح روشن مي شود. نزد او جایگاه تن در زمين )مولوي 
13۸۷الف، د4، ب1545ـ1546( و جایگاه جان آسمان  است )همان، د4، ب۸42؛ د5، ب619(؛ چون اصل انسان جان 
اوست، دیگر چه باک که تن او در کدام مکان باشد )همان، د5، ب1۷3۷ـ1۷39(. چنين است که گاهي دو شخص 

در یک مکان ا ند، اما در دو احوال متفاوت )همان، د3، ب3515(؛ زیرا راه التذاْذ ذوِق دروني انسان است نه مکان: 
 صورت شهري که آنجا مي روي    ذوق بي صورت کشيدت اي َروي
 پس به معني مي روي تا المکان    کـه خوشـي غير مکان است و زمان

)همان، د6، ب3۷51ـ3۷52(
پس جست وجوي قصرها و باغ ها براي نيل به حاِل خوْش ابلهي است )همان، د6، ب342ـ3421(؛ زیرا تا درون 
انسان آبادان نباشد، بهترین قصر ها نيز براي او مطلوب نيست. زیبایي ها و لذت هاي حاصل از مکان  فرع بر حقایق 
واالتر است؛ مثاًل دیدار مکه فرع بر زیارت کعبه است )همان، د2، ب2225ـ2226(. حتي آن نيز حّج حقيقي نيست، 
بلکه حج مردانه دیدار خداوند کعبه است )همان، د4، ب15(. مکان که در بيرون انسان است، به خودي خود بي اعتبار 

است و مهم دل انسان و خوشي دروني اوست.
مهم ترین حملۀ مولوي به معماري ترجيح ویراني بر آباداني است )مولوي 13۸۷ب، ج۸55/2(. نوِر معني در ویرانه 
مجاِل تجلي مي یابد )مولوي 13۸۷الف، د6، ب4۷4۷ـ4۷4۸( و جاي گنج نه در عمارت که در ویراني است )همان، 
د1، ب1۷44ـ1۷45؛ د2، ب2153؛ د3، ب2603؛ د5، ب۷16؛ د6، ب15۸1(. موالنا از این هم فراتر مي رود و این 
نقيضه را قّوت مي بخشد: ویراني ابتداي آباداني و مقدمه و اساِس معماري عالي تر است )همان، د1، ب306ـ30۷؛ 
را  آباداني  مخالف اند،  آباداني  بر  مقدم  ویراني  با  که  ظاهربيناني  د5، ب106(.  د4، ب2350؛  د3، ب3533ـ3534؛ 
نمي شناسند. روميان در ادب فارسي مثال آبادان گري اند و ترکان )ُغزان و مغوالن( مثال ویرانگري. او از این تمثيْل 
وارونه بهره مي گيرد تا غفلت ناشي از آباداني و آباداني زادۀ غفلت را ناچيز کند و هشياري ناشي از ویراني و ویراني 
د5،  )مولوي 13۸۷الف،  عمراْن حریص اند  اهل  )افالکي 1362، ج۷21/2ـ۷22(.  بنشاند  بر صدر  را  زادۀ هشياري 
ب۷16( و عمارت هاي دنيا نشان غفلتشان است: »قومي را خداي چشم هاشان را به غفلت بست تا عمارت این عالَم 
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مي کنند، که اگر بعضي را از آن عالم غافل نکنند، هيچ عالَم آبادان نگردد« )مولوي 13۸۸، ۷6(.
 استن ایـن عالم اي جان غفلت است     هوشـياري ایـن جهـان را آفـت است
 هوشياري زان جهـان است و چـو آن    غـالب آیـد پسـت گـردد ایـن جـهان
 هوشـيـاري آفـتاب و حرص یـخ     هـوشياري آب و ایـن عـالم َوَسخ
 زان جهــان اندک ترشح مي رسد    تا نـغرد در جـهان حرص و حـسد
گـر تـرشح بيشـتر گـردد ز غـيب    نه هـنر ماند دریـن عالم نه عيـب

)مولوي 13۸۷الف، د1، ب 2066ـ20۷0(
از این نقيضه گویي ها چه نتيجه اي مي توان گرفت؟ آیا مي توان گفت که مولوي با معماري و عمارت مخالف است؟ 
پس چرا خود در مکان مي زید و یاران منزوي را به جمعيت و زندگي در شهر مي خواند )مولوي 13۷1، ۷2(؟ پس چرا 

گاهي معماري را حاصل خيال پالودۀ آدمي و عمارت را نتيجۀ هم نشيني خاک و خرد مي شمارد؟
مولوي خود در مکان مي زید؛ خدا را معمار عالَم مي داند؛ برخي از بناها را واسطۀ ذکر مي شمارد. او با همۀ جهان، 
از آن رو که نشان خدا و یادگار محبوب است، دوستي دارد. مولوي خاک را دوست مي دارد و مي پسندد که خاک از 
مجاورت با خرد معمار شرافت یابد و به مرتبۀ سراي نيکو برسد. همچنين، زیستن در این دنيا و برآوردن کار آن را 
مسير آخرت مي داند. پس اگر ویراني را بر آباداني ترجيح مي دهد، البد مقصودي دیگر دارد. پيداست که او خواهان 
ویراني نيست؛ پيداست که او نمي خواهد آثار معماري از ميان برود؛ او از انسان ها نمي خواهد که خانه و کاشانه را 

ترک بگویند و در ویرانه ها سکنا کنند؛ او ویرانگراِن بناها و شهرهاي آباد را نمي ستاید.
موالنا از انسان ها مي خواهد که هم تدبيرگر باشند و هم ترک تدبير کنند. اگر انسان ها بدانند و این دانش را به عمل 
درآورند که اسباب در دست آدمي نيست و گردانندۀ جهان کسي دیگر است، و در همان حال، بدانند که او خواسته 
است که در کار خود تدبير کنند، آن گاه خواهند توانست تدبيرگري و ترک تدبير را گرد آورند. معماري نمونۀ بارز تدبير 
و سنجيدن و مآل اندیشي است. آدمي باید بتواند معماري را در دل خود ویران کند و در عين این ویرانگري، عالم را 
به  نيکویي آبادان کند. مراد او از رجحان ویراني بر عمارْت چيزي واالتر از معماري است که همان »نامعماري« است 

و با »نيستي« و »بي هنري«، که از اهّم سرفصل هاي جمال شناسي اوست، ربط دارد. 
اگر معمار سازوکارهاي عقِل جزواندیش را در درون خویش ویران کند؛ اگر بناهاي آرزوهاي بلند را فروریزد؛ اگر 
از علم هاي جزوي جاهل شود، آن گاه به معماري مي پردازد بي آنکه تدبيرهاي عقل جزوي در خدمت استوار کردن 
پایه هاي غفلت و برج نفسانيت در درون او درآید. معمار پيش از آنکه دست به کاِر خلق شود باید معماري را در 

درونش ویران کرده باشد؛ زیرا در این ویرانه است که گنج را مي یابد و با آن گنج معماري و آباداني مي کند. 
دعوت موالنا، در مقام تالي پيامبر، دعوت به آبادان کردن آن جهان است، نه این جهان؛ اما ظاهر معماري در خدمت 
آبادان کردن این جهان است. موالنا از آدميان نمي خواهد که دنيایشان را آبادان کنند؛ زیرا ایشان بي دعوت هم این 
کار را مي کنند. از ایشان مي خواهد که معماري اي را که در خدمت غفلت افزایي است وانهند و ویران کنند. از ایشان 
مي خواهد که آبادان کردِن وطن دروغين این دنيا را مسير آبادان کردن وطن حقيقي جهان دیگر کنند. معماري اي 

که غایتش آبادان کردن این دنيا باشد، معماري اي درخور سوراخ موش همين دنياست. 
 زان سبب جانـش وطن دید و قرار   انـدریـن ســوراخ دنـيـا مـوش وار
ایي گـرفت    درخــور سـوراْخ دانـایـي گـرفـت ـّ  هم درین سـوراخ بـن

)مولوي 13۸۷الف، د3، ب39۷۸ـ39۷9(
خوشي و لّذت را هم که امري دروني و مستقل از مکان مي داند نه از آن روست که مکان را بي اعتبار مي شمارد. 
او از استعدادهاي مکان آگاه است؛ بعضي مکان ها را نيک مي خواند و بعضي را زشت، برخي از صفات را در مکان 
مطلوب مي شمارد و برخي را نامطلوب. قصد او دعوت به فرارفتن از صورت و کالبد مکان و گذار به معناي آن است؛ 
زیرا بر آن است که خوشي حقيقي در عالم معنا رخ مي دهد. اما از آنجا که راه عالم معنا از صورت  مي گذرد، صورِت 
مکان است که مي تواند و باید واسطۀ گذار به عالم معنا شود. هستي در نزد موالنا مسبوق به نيستي است، خلق 
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مسبوق به عدم است، هنر مسبوق به بي هنري، و معماري مسبوق به ویراني.

۵. جهان معماري مولوي
انسان ها در عين آنکه در جهاني  آنان در کدام جهان مي زیند. ما  انسان ها، فهم این است که  از راه هاي شناخت 
کمابيش مشترک زندگي مي کنيم، که همين جهان عيني بيروني است، هریک جهاني هم در درون خود داریم. این 
جهان دروني ساختۀ جهان بيني و اندیشه ها و وسعت دید و خاطره ها و آرزوهاي ماست. مکان و خاطره هاي مکان در 
جهان هرکس جایگاهي ویژه دارد. موالنا از این قاعده بيرون نيست و پيداست که ُجستن جنبه هاي معماریانۀ جهان 
موالنا الزمۀ تقرب به فهم نسبت او با معماري است. موالنا هيچ گاه از مکان هایي که دیده یا در آن ها زیسته آشکارا 
سخن نگفته است؛ اما هر سخن او که متضمن چيزي دربارۀ مکان است ناگزیر از تجربه هاي مستقيم و غيرمستقيم 
او برآمده است و از مکان در جهان او حکایت مي کند. از این گذشته، از گزارش هاي زندگي و احوال او در دو کتاب 

مناقب  العارفين و رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار مي توان اندکي به جهان معماري او نزدیک شد.
ـ مکان جمع و اشتغال مکان:

اگرچه افالکي و سپهساالر موالنا را بارها در خلوت وصف کرده اند )افالکي 1362، ۸2/1، 569؛ سپهساالر 13۸۷، 
۸5(. گویا بيشتر این وصف ها مربوط به پيش از آشنایي او با شمس تبریزي بوده است؛ زیرا پس از آن، به تبع شمس 
)شمس تبریزي 13۸5، ۷21(، یاران را از خلوت و گوشه نشيني بر حذر مي داشت )افالکي، 1362، ۷93/2( و به جمع 
فرامي خواند )مولوي 13۷1، ۷2(، که »الجماعُة رحمة والُْفرَقة عذاب« )افالکي 1362، 521/1(. او بسياري از مکان ها، از 

جمله کعبه و جامع و مسجد و مدرسه، را از همين رو مطلوب مي شمرد )مولوي 13۸۸، 59(.
مولوي در هيچ مکاني از مشغوليت هاي اصلي اش، از قبيل »معني گفتن«، بازنمي ماند؛ از خانه )افالکي 1362، 
15۷/1( و مدرسه )همان، 114، 354( و مسجد )همان، 1۷1/1؛ ۷09/2( گرفته تا دکان )همان، 111/1( و چهارسو 
)همان، 160( و حمام )همان، 223( و باغ )همان، 101ـ102(. سماع موالنا هم محدود به مکاني خاص نيست: از 
خانقاه )همان، 693/2( و مدرسه )همان، 32۷/1( گرفته تا خانه )همان، 3۷۷( و باغ )همان، 320( و حّمام )همان، 
230( و ميدان قونيه )همان، 562( و حّتي مسجد )همان، ۸00/2(، همه، بسته به حال موالنا، مکان سماع اوست. 
ابوسعيد ابوالخير مي گفت که در روزگار ریاضت جواني، »پيوسته در مسجد نشستيم، در بازارها نشدیم« )محمد بن 
منور 13۸۸، 33/1(، زیرا بازار معمواًل مالزم با غفلت و محل گرد آمدن اهل دنياست )همان، تعليقات، 4۸5/2(؛ ليکن 
موالنا چنين مکاني را نيز جاي ذکر و احوال خوش مي کرد و آن را به رنگ خود درمي آوْرد. حتي مکاِن نخستين دیدار 
شمس و مولوي، که باعث تحول او شد، در بازار بود: دّکۀ خان برنج فروشان یا خان شکرریزان )سپهساالر 13۸۷، 

106ـ10۷(. حکایت سماع بر دکان زرکوب قونيوي از مشهورترین وقایع زندگي موالنا در بازار است:
روزي حضرت موالنا در آن غلبات شور و سماع که مشهور عالميان شده بود از حوالي زرکوبان شهر مي گذشت، 
مگر آواز تق تق ضرب ایشان به سمع مبارکش رسيده از خوشي آن ضرب شوري عجب در موالنا ظاهر شد و به 
چرخ در آمد. همانا که شيخ ]صالح الدین زرکوب...[ نعره زنان از دکان خود بيرون آمد و سر در قدم موالنا نهاده 
بي خود شد. ]...[ به شاگردان دکان اشارت کرد که اصال ایست نکنند و دست از ضرب واندارند، تا حضرت موالنا 

از سماع فارغ شدند. )همان، ۷20ـ۷21(
ـ انس با مکان:

مولوي در هر مکاني، تنها یا در جمع، از بام مدرسه و باغ گرفته تا حّمام، خلوت دروني خود را داشت )افالکي 1362، 
۸31/2؛ سپهساالر 13۸۷، ۸0، ۸۸( و هيچ مکاني نبود که او را غافل  کند. در یکي از داستان هاي مثنوي، سخن از 
َدقوقي عارف است که مدام در سفر بود و در هيچ خانه اي ساکن نمي شد؛ زیرا سکونت را مایۀ انس با مکان و غفلت 
از گفتگوي مولوي و  نبود. افالکي  خویش مي دانست )مولوي 13۸۷الف، د3، ب1924ـ1929(. موالنا خود چنين 
شمس با در و دیوار مدرسه خبر مي دهد )افالکي 1362، 219/1؛ 6۸2/2( و شمس در مقاالتش از مؤانست خود با 
مکان ها مي گوید: »خانه نيز در من متعجب، که چون افتادي اینجا؟ تا لحظه اي با دیوار انس گرفتم و با قالي، زیرا یا 
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انس با اهل آن موضع گيرم تا توانم آنجا نشستن، یا با دیوارها و بساط« )شمس  تبریزي 13۸5، 336(.
ـ مکان هاي محبوب:

در نوشته هاي افالکي و سپهساالر، حضور مولوي در چند مکان ، از جمله باغ و حمام و بام، شاخص تر است و این 
احتمال مي رود که او این مکان ها را دوست تر مي داشته است. باغ براي موالنا مکان تفّرج )افالکي 1362، ج.1: 60( 
و ُسرور عارفانه و سماع است )همان، 212؛ 320؛ 430؛ 4۸6؛ 55۸(؛ در آنجا با درختان سخن مي گوید و در خویش 
مستغرق مي شود )همان، 321(. اما حمام مکان تذکر و ریاضت است )همان، 453(؛ مولوي در آن رطوبت و گرماي 
فراوان، بسيار مکث مي کند تا به این واسطه نفس خود را ادب کند )همان، 293؛ 442(. حمام براي او مکان گریز 
از خلق و خلوت با خویشتن است )همان، 230؛ 344؛ 353؛ سپهساالر 13۸۷، ۸۸(. گویي که در آنجا آرام مي گيرد 
و به خلسه مي رود: »یاران قاليچه و نمچين با هم مي بردند و در سردابه مي گستردند. وقت ها در آنجا آرام مي گرفت 
زي ]مشت ومال[ مي کردند« )افالکي 1362، ج.1: 126(. مکان مهم دیگر براي مولوي بام است. او بر بام  و ُمَغِمّ
معرفت مي گوید )همان، 330- 331( و تهّجد و عبادت مي کند )همان، 19۸(. براي او بام مکان وجد و سير و طواف 
عارفانه است )همان، ج.1: 336؛ 354؛ ج2، ۸31(. بام جایي نيکوست؛ زیرا گشوده است و به سقف آسمان نزدیک تر:
اوالد مدّرس چلبي شمس الدین و بدرالدین، رحمهمااهلل، حکایت چنان کردند که در اوْل وهلت که مرید حضرت 
موالنا شدیم، از هيبت او دهشت عظيم بر ما غالب گشته مجال حرکت نداشتيم و در حجرۀ مدرسۀ مبارک منزوي 
گشته مي سوختيم؛ مگر جهت خداوندگار بر بام مدرسه خوابگاهي ساخته بودند و ُمحّجر کرده؛ همانا که شبي از 
َسر روزن ما سر مبارک را فرود آورده فرمود که باال بيایيد که در این ایام زیر سقف خفتن گراني و َکَسل مي آورد. 

بهتر آن باشد که سقف سماوات را تفرج کنان به خواب روید. )همان، ج.1: 566(

۶. تصوير مکان مطلوب در مثنوي 
در مثنوي، مکان به دو معنا به کار رفته است: یکي معطوف به کالبد و جسمانيت بناست )مولوي 13۸۷الف، د2، 
ب1960؛ د4، ب13۷6ـ13۷۷؛ د6، ب3۷40( و دیگري مترادف »جا«ست )همان، د4، ب931؛ 3250؛ د6، ب 2104؛ 
4۷55(. ویژگي هاي مکان مطلوب موالنا، در این هردو معنا، را در سه دسته برمي رسيم: 1. ویژگي هاي مربوط به 

مرتبۀ خلق مکان، 2. ویژگي هاي ذاتي مکان، 3. ویژگي هایي َعَرضي آن.
ـ ویژگي هاي مربوط به مرتبۀ خلق مکان:

از مهم ترین ملزومات در خلق مکان مطلوْب تهذیب نفس معمار است. نْفس پاک و نيِت خالِص صانع در َخلقش 
متجلي مي شود )لينگز 13۷۷، 101(. در دستگاه معرفتي شمس و مولوي، عالم کبير و عالم صغير آینۀ هم اند )شمس 
تبریزي 13۸5، 221، 322ـ323(؛ بنابراین، افعال و احوال انسان بر جهان بيرون او اثر مي گذارد. دروِن ُپردود بانيان 
آنان را بسوخت )مولوي 13۸۷الف، د2، ب2902ـ2903(. باطن دوزخي  کعبۀ اصحاب فيل بود که کعبۀ دروغين 
به ویراني اش فرمود. صورت مسجد  امر خدا،  به  پيامبر،  و  پليد کرد  را  بود که آن مسجد  سازندگان مسجد ِضرار 
ضرار آراسته بود، اما باطن آن بر پل دوزخ؛ زیرا نيت سازندگانش پليد بود )همان، د2، ب2۸26ـ301۸(. در مقابل، 
ابراهيم)ع(، در ساختن کعبه و سليمان)ع(، در ساختن مسجد اقصا نيتي پاک داشتند و این پاکي در صورت پررونق 

این مسجدها هم آشکار شد. مولوي مي گوید فضل کعبه نه از کالبدش، بلکه از قلب پاک معمارش است:
  آن بنـاي انبـيـا بي حـرص بـود    زان چنان پيـوسته رونـق هـا فزود
  اي بسـا مسـجـد بر آورده ِکـرام    ليـک نبـود مسـجد اقصـاش نـام
 کعبه را که هر دمـي عـزي فزود    آن زاخـالصـات ابـراهــيـم بـود
ـّاش حرص و جنـگ نيست   فضل آن مسجد به خاک و سنگ نيست     ليـک در بن

)همان، د4، ب1136ـ1139(
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ـ ویژگي هاي ذاتي مکان مطلوب:
در مثنوي بسيار با »دوگانه«هاي مکان مواجه مي شویم ـ دوگانه هایي چون المکان/ مکان، بهشت/ دوزخ، گلشن/ 
گلخن. در این دوگانه ها، همواره یکي برتر از دیگري است. یکي از این دوگانه ها درون/ بيرون است؛ و موالنا درون 
را برتر از بيرون مي داند )همان، د1، ب 1469ـ14۷0(. ورود به درون رویدادي مهم است: بر در بودْن مقام طلب 
است و به درون آمدن مقام وصال و وحدت )همان، د1، ب3062ـ3063(. بيروْن مقام ناپاکان است و دروْن مقام 

صافيان )همان، د6، ب1133ـ1134(. 
خوش  را  تنگي  و  حبس  مولوي  است.  آن  فراخي  و  گشودگي  مکان  مطلوبيت  ذاتي  ویژگي هاي  از  دیگر  یکي 
د3، ب3545ـ354۷(. مالزم  )مولوي 13۸۷الف،  روحاني  چه  و  405/1(؛ چه جسماني  )مولوي 13۸۷ب،  نمي دارد 
گشودگي نورانيت و روشنایي است، که از دیگر صفات مطلوب مکان است: »مرِغ روز را بر مرغ شب ترجيح است؛ 
چندان که نور را بر ظلمت« )مولوي 13۷1، 60(. به عکس، تنگي مالزم تاریکي است و نامطلوب )مولوي 13۸۷الف، 
د2، ب3129ـ3130(. گلخن و آخور و زندان و گور و دخمه و چاه همگي تنگ و تاریک و نامطلوب است )مولوي 
بام و  13۸۷الف، د1، ب1300؛ د3، ب9۷1؛ 2۸2۸ـ2۸30؛ د5، ب1262ـ1263؛ 194۷؛ د6، ب11۷4(. در مقابل، 

باْغ گشاده و روشن و مطلوب است. سقِف درخور موالنا سقِف پرنور و بي خلل آسمان است )همان، د2، ب294۷(. 
برخي از ویژگي هاي مطلوبيت ذاتي مکاْن معنوي و روحاني است. مولوي که در مرتبۀ صورت، معمور )همان، د2، 
ب312۷؛ 1219( و متناسب )همان، د2، ب966( و رنگارنگ )همان، د3، ب۷6۸( بودن مکان را خوش مي دارد؛ در 
مرتبۀ معنا خصوصياتي دیگر را براي مطلوبيت مکان ذکر مي کند. به جاي صدرنگي و زیبایي هاي حسي، »یکرنگي« 
نيکوي مکان است.  بودن« دیگر خصلت  را مي ستاید )همان، د3، ب3024؛ د6، ب56(. »زنده  اجزا«  و »وحدت 
مکان هاي این جهاني مرده اند و مکان هاي آن جهاني زنده )همان، د5، توضيحات ابيات3590 به بعد(، که بهترین 
نمونه اش بهشت است )همان، د4، ب4۷2ـ4۷9(. مکان هاي بهشتي روي زمين نيز چنين است؛ برای مثال، مسجد 
اقصا که با حسن نيت و یاد خداوند ساخته شده است )همان، د4، توضيحات بيت 1112 به بعد(، مکاني زنده و ذاکرانه 
و نوراني است )همان، د4، ب46۷ـ4۷1(. پيامد زنده بودن مکان »نو شدن« است، که مانع مالل مي شود )همان، 
د4، ب3263ـ 3264(. مکاِن بي تغييْر افسرده و مالل آور است. موالنا این ویژگي را چندان عزیز مي دارد )مولوي 
13۸۷ب، 310/1( که آن را دربارۀ عالم غيب هم به کار مي برد؛ عالمي که کون و فساد در آن راه ندارد. نزد او حتي 

اگر بهشت و جویبارهاي آن به یک حالت بماند زشت و افسرده مي شود.
 هر زمان مْبدل شود چون نقش جان   نـو بـه نو بيـنـد جـهانـي در عـيان
 گـر بـود فـردوس و انـهار بـهشـت   چون فسردۀ یک  صفت شد گشت زشت

)مولوي 13۸۷الف، د4، ب23۸1ـ23۸3(
دیگر ویژگي معنوي مکان مطلوب، استعداد آن براي ذکر است. مولوي هميشه و هر کجا در ذکر است؛ اما این 
احوال از همه کس برنمي آید. موالنا گوشه نشيني مفرط را بد مي شمارد و صورت متعادل خلوت را نيک؛ زیرا موجب 
د1، ب633ـ635(،  )همان،  از همه چيز  خالي  است  د1، ب1299(. خلوتگاه حجره اي  )همان،  صفاي دل مي شود 
نيز نمونه اي  به واسطۀ همين خأل، وجهي عبادي و ذاکرانه مي یابد )همان، د3، ب2400؛ د4، ب95(. خانقاه  که 
دیگر از مکان ذکر است، با اجزایي چون آخور )همان، د2، ب156ـ15۷( و باغچه )افالکي 1362، 252/1( و صدر 
)همان، 393( و مطبخ و صفه، که صوفيان در آن گرد مي آیند و سماع مي کنند )همان، 333؛ مولوي 13۸۷الف، د2، 

ب529ـ531(. 
موالنا باغ را از همۀ مکان ها خوش تر مي دارد؛ زیرا داراي همۀ ویژگي هاي مکان مطلوب است. باْغ گشوده و روشن 
و صدرنگ )همان، د5، ب2493( و عطرآگين )همان، د2، ب3231ـ3232( و خوش است )همان، د6، ب2012؛ 
3940(. باْغ چنان زنده است که حتي چرک هم در آن روینده مي شود )همان، د5، ب2350، 24۷2(؛ اما به سبب 
همين سرزندگي دچار زوال مي شود )همان، د6، ب1645ـ164۷(. باْغ وابسته به بهار است و خزان آن را زیر و زبر 
مي کند )همان، د5، ب9۷۸ـ9۸0؛ د6، ب1۸05(؛ اما خداوند دوباره آن را رنگارنگ مي کند )همان، د1، ب3914(. 
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چنين است که باغ در نو شدن مدام است و براي انساِن آگاه یادآور صّباغ حقيقي )همان، د1، ب3954( و باِغ حقيقي 
بي زوال است )همان، د1، ب1۷93ـ1۷94(. 

ـ ویژگي هاي عارضي مکان مطلوب:
گاه مکاني در آغاز ویژگي اي را ندارد و سپس آن ویژگي بر آن عارض مي شود. این ویژگي ها عللي دارد که در 
صدر همه خواست و قضاي الهي است. اگر فضایي تنگ مي شود به سبب قضاي الهي است )همان، د1، ب99؛ د3، 
ب3۸1، 3۸۸2(؛ و باز به خواست اوست که مکان نامطلوب چون باغ و گلشن مصفا مي شود )همان، د3، ب2342، 
4۸06ـ4۸09؛ د6، ب3511(. احوال و افعال انسان  نيز در مکان اثر مي گذارد: فعل پليد اثر پليد )همان، د4، ب1۷6( و 
فعل نيک اثر نيک )همان، د6، ب2926(؛ چنان که در و دیوار بناي پاکان از وجود آن ها تشریف مي گيرد )همان، د3، 
ب639؛ د6، ب۸۷2(. حضور یار هم در کيفيت مکان مؤثر است )همان، د1، ب1۷۸3، 2۷96(. براي عاشق، گاهي 
همۀ مکان ها زشت مي گردد و گاهي بيابان چون گلستان مي شود )همان، د3، ب3۸60ـ3۸62؛ د4، ب۸65ـ۸66(؛ 
زیرا مطلوبيت مکان براي او نه به کالبد آن، که به واسطۀ حضور معشوق است )همان، د3، ب3۸0۸ـ3۸11(. هر 
مکاني به واسطۀ حضور یار شرف مي یابد )مولوي 13۸۷ب، 215/1، 333، 51۷(. بي حضور یار، هر مکاني، حتي باغ 
)مولوي 13۸۷الف، د3، ب3690ـ3692(، افسرده و بي روح است )مولوي 13۸۷ب، 151/1؛ 1065/2، 10۷۷( و با 
حضور او، هر مکان به فراتر از مکان تحویل مي یابد )همان، 193/1، 396، 431، 562(: خانۀ تنگ صحراي فراخ 
مي شود )مولوي 13۸۷الف، د3، ب539(، گلخْن بوستان مي شود )همان، د4، ب19۷6ـ19۷۷(، زميْن آسمان مي شود 
)همان، د1، ب5۸۷؛ د3، ب4511؛ د6، ب1۸۸(، قعِر گوْر گلستان مي شود )همان، د4، ب2۷36(، و زندان جّنت )همان، 
د2، ب62۸(. مسجد خانۀ خداست و بهترین نمونۀ مکاني که با حضور یار شرف یافته است. سبب لطف مسجد و کعبه 
غلبۀ حضور حضرت حق در آن هاست. زیبایي هر چيز از جمله »شهرها و منزل ها و عجایب هاي گوناگون« )مولوي 
13۸۸، 41( و »زمين ها و باغ ها و ایوان ها« جملگي تجليات حق است که با حجاب روي نموده؛ زیرا »اگر جمال حق 

بي نقاب روي نماید، ما طاقت آن نداریم و بهره مند نشویم« )همان، 3ـ33(.
از مصادیق یاْر ولي خداست. حضور او کيفيت مکان را تغيير مي دهد و آن را نوراني مي کند )همان، د4، ب496ـ49۸؛ 
د5، ب242، ۷2(؛ همچون شمس تبریزي که جوارش براي مولوي همچون بهشت بود )مولوي 13۸۷ب، 900/2( 
و حجره اش در مدرسه چنان عزیز بود که مولوي را بر آن داشت که به آن کس که بر دیوارش ميخ مي کوبيد بگوید: 
»مي پندارم که آن ميخ را بر جگرم مي زنند« )افالکي 1362، 362/1(. اما شاخص تریِن این اوليا حضرت رسول است، 
صلوات اهلل عليه و آله، که با حضورش سراسر جهان متبرک شده است و مولوي به کّرات از شرف یافتن مکان ها به 
واسطۀ حضور او سخن گفته است )مولوي 13۸۷الف، د2، ب2۸31ـ2۸32؛ ب3424ـ342۸؛ د3، ب3119ـ3120؛ 
د4، ب۸15ـ۸1۷؛ د6، ب1162ـ1163، 11۷4(. موالنا در ابيات ذیل، شرافت و نورانيت حطيم، در کنار کعبه، را به 

واسطۀ والدت حضرت رسول مي داند:
چـون همـي آورد امـانت را ز بيـم    شـد به کعـبه و آمد او اندر حطيم
از هوا بـشنيد بانـگي کاي حطيم    تافـت بر تو آفـتابي بس عـظيـم
اي حـطيـم امـروز آیـد بر تو زود   صدهـزاران نور از خورشـيد جـود
 اي حطيم امروز آرد در تـو رخـت   محتشم شـاهي که پيک اوسـت بخت
 اي حطيم امروز بي شـک از نوي    منزل جـان هـاي باالیـي شــوي
جان پاکان ُطلْب ُطلْب و جوق جوق    آیـدت از هر نواحـي مسـت شوق

)همان، د4، ب 91۸ـ923(
ولي خدا پس از مرگ نيز دستي گشاده دارد و از زایرانش دست گيري مي کند. از این رو، مزار ولي خدا از جاهاي 

حضور یار است. 
حس مکان سویي دیگر هم دارد: مکين. حاِل آنکه در مکان قرار مي گيرد در مکان سخت مؤثر است. مکان، هرچه 

باشد، چيزي بيروني است و آدمي عکس درون خود را بر مکان مي زند. 
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  لطف شير و انگبين عکس دل است    هر خوشي را آن خوش از دل حاصل است
)مولوي 13۸۷الف، د3، ب2265( 

گاهي دو کس در یک مکان دو حال متفاوت دارند؛ زیرا حال دروني شان متفاوت است )همان، د3، ب3043ـ3051؛ 
را درنيافته است، لطف مکان هاي نيک  زیبایي هاي عالي  ب3515؛ د4، ب23۷1ـ23۷2(. کسي که هيچ گاه لذت 
د2،  )همان،  مي شود  دگرگون  برایش  مکان ها  باشد،  آگاه  آدمي  جان  اگر  ب3500(.  د6،  )همان،  نمي یابد  در  را 
ب155۷ـ155۸؛ ب3552ـ3555؛ د6، ب43(. ولي خدا  بوستاني در باطن دارد که در همه جا با اوست )همان، د4، 
ب1102ـ1103(؛ پس تن او را پرواي مکان نيست؛ زیرا جان او همواره در گلزار است )همان، د5، ب1۷3۸ـ1۷39(. 
همۀ معاملۀ انسان با مکان به واسطۀ خواست دل اوست )مولوي 13۸۸، 131(: »چون تو مي خواهي که جایي روي، 
اول دل تو مي رود و مي بيند و بر احوال آن مطلع مي شود؛ آن گه دل بازمي گردد و بدن را مي کشاند« )همان، 15۷(. 
اصل لذت در درون آدمي است، نه در مکان )مولوي 13۸۷الف، د6، ب3420ـ3421(. مکان مهم است؛ اما حال و 

درون انسان مهم تر از هر مکاني است؛ حتي اگر باغ و قصر و بهشت باشد )همان، د4، ب6۸6ـ6۸۷(. 
مکان واسطه اي در برانگيختن احوال خوش و ناخوش است. انسان ها معمواًل در مکان ها احوال مشابه دارند. با این 
همه، حال دروني هرکس ممکن است بر این کيفيت معمول غلبه کند. هميشه اصل بر حال درون انسان است؛ و 
اي بسا کساني که درونشان بر بيرون بتابد و مکاني ناخوش را خوش و خرابات را جایگاه نور خدا کند. این نافي اهميت 
مکان نيست و همۀ مکان ها را مساوي نمي کند. حسن مکان به واسطۀ چيزي است که در انسان برمي انگيزد و او را 
از طریق دروازۀ ذوق و دل به عالم دیگر رهنمون مي شود )مولوي 13۸۷ب، 41۷/1؛ 962/2(. مثاًل در نزد مولوي، 
همۀ ارزش باغ به این است که احوال دیگري در انسان برانگيزد و از این طریق او را از این عالم به عالم دیگر ببرد. 

  وز ِقـران خـــاک بــا بـاران هـا    ميـوه ها و ســبـزه و ریـحـان هـا
  وز ِقـران سـبـزه هـا بــا آدمــي    دلـخوشي و بـي غـمي و خـرمـي
  وز ِقـران خـرمـي بــا جـان مـا    مي بـزایـد خـوبـي و احـسـان مـا

)مولوي 13۸۷الف، د2، ب1094ـ1096(
خوشي در باغ مراتبي دارد. در مرتبۀ مادي، خوشي ناشي از احساس تجانس انسان با باغ است. آدمي پيش از نيل 
به مرحلۀ انساني به عالم نبات تعلق داشته است و حضور در باغ، خاطرات وجودي او را احيا مي کند )همان، د4، 
ب3639ـ3640(. با این همه، اگر باغ در کالبد تمام شود چندان منزلتي ندارد. لذات مادي باْغ خاِص »تن« آدمي است 
و جان را متأثر نمي کند )همان، د3، ب4435ـ443۸(؛ زیرا اصل خوشي از لطف حق است و منزلگاه لطف حق جان 
است. باغ فقط واسطۀ دریافت خوشي این لطف است )همان، د5، ب232ـ233(. ُخُنک آن کس که از این حجاب ها 
بگذرد و همچون آن صوفي درون باغ، به حقایِق عالي برسد؛ زیرا گشایش حقيقي در صحراي دل واقع مي شود 
نه صحراي ِگل )همان، د3، ب514ـ516(. مسير گشایش از درون آدمي مي گذرد؛ اما واسطۀ آن باغ است. در این 
حالت، باغ، یا هر مکان دیگر، کارکرد حقيقي خود را باز یافته؛ زیرا واسطۀ گذار انسان به عوالم عالي تر شده است. 

نمونۀ دیگر این مکاِن واسط در مثنوي، دژ هوش ربا یا قلعۀ ذات الّصَور است که مقصد سه شاهزاده در آخرین حکایت 
مثنوي است. دژ هوش ربا پنج در به سوي بحر )پنج حس باطني و رازجو( و پنج در به سوي بّر )پنج حس مادي و 
ظاهري( دارد و رمزي از عالم برزخ مثالي است )همایي 1349، 25ـ2۸(. همه جاي این قلعه، رو و پشت و برج ها و 
سقف هایش، پر از نقش و نگار است. عاقبت همين نقش هاست که سه شاهزاده را بي قرار مي کند. شاید اغراق نباشد 
اگر بگویيم موالنا در مثنوي فقط در همين جاست که مکاني چنين نزدیک به عالم خود را وصف مي کند. آن قلعه 
چيزي غير از کالبد و جسمانيت دارد؛ واجد رمز است و عالوه بر حواس ظاهري، حواس باطني را هم به کار مي گيرد 
و در نهایت، انسان را رهسپار سفر از مکان به المکان مي کند )مولوي 13۸۷الف، د6، ب35۸3ـ39۸5(. پایان مثنوي 
آغاز راهي است که از همين دروازه شروع مي شود. مولوي این قلعه را مي ستاید؛ چون موافق دعوت او از صورت به 
معنا و از این جهان به آن جهان است. قلعۀ ذات الصور مصداق عالي معماري ذکر است ــ معماري اي که به فراتر از 

خود اشاره مي کند. 
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۷. معماري ذکر
در قرآن آمده است که آفرینش انسان براي ذکر خداوند است )ذاریات: 56(. تفکر هنري حاصل تذکر است و هنرمند 
بيش از آنکه اهل تدبير و فن باشد، باید اهل یاد و تذکر باشد تا به واسطۀ آن ها به آن صورِت بي صورت برود )پازوکي 
13۸4، ۷0(. ذکر گوهري است که مي تواند در هر عملي حلول کند و به آن جوهري روحاني ببخشد؛ پس معماري 
را هم مي تواند در خدمت طي طریق الهي درآورد )قيومي 1390، 5(. معمار و هر صنعتگر دیگري، باید اهل تذکر 
و تذکار باشد. مولوي مي گوید اعمال این جهاني را با ذکر درآميزید تا هر دو جهانتان معمور شود )مولوي 13۸۸، 
101(.9 ذکر ممکن است به دو طریق در صناعت معمار حلول کند: اواًل در خلق بنا و ذات آن و ثانيًا در مرتبۀ مربوط 

به مخاطب و مواجهۀ او با بنا.
نفس مهّذب معمار و نيت نيکوي او در مکان اثر مي کند. در مثنوي، کعبه و مسجد اقصا از مصادیق نيک این 
قضيه است و مسجد ضرار و معبد اصحاب فيل از مصادیق بد آن. معمار باید خود را و آنچه را از او سر مي زند، براي 
خدا خالص کند تا پيشه اش مستقل از سير و سلوکش نباشد )قيومي 1390، 10(. در عالم نامدرن، نظام اهل فتوت 
با قرار دادن معمار در سلسله اي قدسي به زندگي او معنا مي بخشد و او را به واسطۀ استاد به شيخ و از طریق آن 
به منشأ مقدس حرفه و در نهایت به »معمار جهان« متصل مي کند )همان، 106ـ11۷(. عالم »مخلوق خدا«ست 
و اثر معماري »مخلوق معمار«؛ و این تناظْر معمار اهل ذکر را به تعظيم خلقت خداوند و کوچک شمردن کار خود 
وامي دارد. او مي داند که همه چيز جز وجه الهي نابودشدني است؛ پس مي کوشد اثرش رو به خدا داشته باشد )همان، 

۸ـ9(.
مواجهۀ موالنا با معماري و مکاْن بهترین الگوي چنين تذکري است. موالنا مدام به این نکته تذکار مي دهد که 
وطن حقيقي آدمي جاي دیگري است و معماري مطلوب باید یادآور وطن حقيقي باشد. مولوي هر مکاني را به ارکان 
اصلي جهان بيني اش )یعني انسان و جهان و خدا( وصل مي کند، و بالعکس. چنين است که جملۀ مکان ها را جلوه اي 
از »یار« مي بيند )مولوي 13۸۷ب، 950/2(. به همين قسم است تأویل او از مفهوم »صدر«، هنگامي که ميان بزرگان 

بحثي دربارۀ مفهوم »صدر« در گرفته است:
قاضي سراج الدین گفت که در مدارس علما، صدْر ميانۀ صّفه است که مسندگاه مدّرس است. و شيخ شرف الدین 
هریوه گفت که در طریقۀ اهل اعتکاف و پيراِن خراسان، ُکنِج زاویه صدر است. و شيخ صدرالدین گفت که در مذهب 
صوفيان، صدر در خوانْق کناِر صّفه را گویند و آن في الحقيقه صّف نعال است. بعد از آن، بر سبيل امتحان از حضرت 

موالنا سؤال کردند که محّل صدر در سنت شما کجاست. حضرتش فرمود: 
آسـتان و صـدر در معـني کـجـاست    مـا و من کو آن طرف کآن یار ماست

صدر آنجاست که یار است. )افالکي 1362، 119/1ـ120(
البته در این مشاهدات، هر مکاني مدلولي معين دارد؛ مثاًل باغ غالبًا رمز غيب است و غيب یادآور باغ. باْغ روشن دالن 
و روشن دیدگان را به یاد عالم غيب )مولوي 13۸۷الف، د2، ب329۷ـ3299( و خداوند )همان، د1، ب3954ـ3955( 
و درون خویش مي اندازد )همان، د1، ب1۸96ـ1۸99(. در اینجاست که مولوي از آفاق به انفس پل مي زند. یکي از 
مهم ترین حکایات مثنوي در این باره حکایت صوفي در باغ است که در آن، باغ براي صوفي واسطۀ تذکر به درون 

خویش مي شود؛ و این همان وجه ذاکرانه اي است که موالنا از یک مکان عالي چشم دارد.
صـوفـي اي در بــاغ از بـهر گشـاد    صـوفـيانـه روي بــر زانــو نـهـاد
پس فرورفـت او به خود انـدر نغـول   شـد ملول از صورت خوابش فضول
کـه چـه خسپي آخـر انـدر َرز نـگر    این درخـتـان بـين و آثـار و َخَضـر
امر حـق بشنو که گفـته ست انظروا    ســوي ایـن آثــار رحـمـت آر رو
گفت آثارش دل اسـت اي بلـهوس    آن بـرون آثـار آثـار اســت و بـس
بـاغ هـا و سبـزه ها در عـيـن جـان   بـر برون عکسش چـو در آب روان
آن خـيـال بــاغ بـاشــد انـدر آب    که کـند از لـطف آب آن اضـطراب
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 باغ هـا و مـيوه هـا انـدر دل اسـت    عکس لطف آن برین آب و گل است 
)مولوي 13۸۷الف، د4، ب135۸ـ136۷(

در خانه نيز هر چيز، از در و صدر و بام، به امري عالي تر تذکار مي دهد؛ مثاًل نوِر روزن یادآور خورشيد حقيقت است 
)همان، د1، ب3262(. پيري از مریدش سبب ساختن روزن در خانه را جویا مي شود. مرید درآمدن نور را علت اصلي 
مي داند؛ اما پير مي گوید که علت اصلي شنيدن بانگ نماز و یاد خداوند است )همان، د2، ب222۷ـ2230(. موالنا 
خود از خانه هاي قونيه به یاد آسمان و از این دو به یاد اوليا و انبيا مي افتد )افالکي 1362، 236/1(. حمام نيز واسطۀ 
ذکر است. دنيا گرمابه اي است؛ و موالنا آدمي را مدام به روزن فوقاني آن مي خواند که جلوه گاه جمال خداوند است 
)مولوي 13۸۷ب، 605/1(. پاک شدن تن آدمي در گرمابه ذاکر را به یاد تزکيۀ نفس مي اندازد )مولوي 13۸۷الف، د5، 
ب230ـ 231(. شهوت دنيا گلخن است و تقوا گرمابه )همان، د4، ب23۸ـ 245(؛ شيخ چون گرمابه است و مرید باید 

در برابر او از همۀ جامه ها و زواید مجرد شود تا پاک و طاهر گردد )افالکي 1362، 322/1(. 

انجامه
موالنا در مثنوي بسيار به معماري پرداخته است. گاهي از چيزي مربوط به زندگي انسان مثال آورده و خواهي نخواهي 
با رمز خانه اي گفته  از مکان سخن گفته است. گاهي بنایي را تمثال انسان گرفته و سخن خود دربارۀ انسان را 
است. گاه جهان را بنایي شمرده است و مقصود خود را در قالب سخن از معماري گفته است. گاهي از خداوند در 
تمثيل معمار جهان یاد کرده و براي نشان دادن پيوند صانع کل با جهان، به مثال صانعان و معماران با مصنوعات و 
بناهایشان چنگ زده است. گاهي هم انسان ها را خوانده است که به پيرامون خود، از جمله بناها و مکان ها و شهرها، 

چون آیات خدا و واسطه هایي براي گذر از صورت آن ها و راه بردن به حقایق عالم بنگرند.
خداوند معماري را به آدمي آموخت تا زمين را آبادان کند و در آن سکنا گزیند و یاد او را زنده بدارد. ليکن انسان ها 
واسطگي معماري را از یاد مي برند؛ فراموش مي کنند که صنایع َمرکب هایي براي راه رفتن و رسيدن به وطن حقيقي 
است و نباید همۀ هّم خود را صرف مرکب کرد و از راه رفتن بازماند. موالنا هشدار مي دهد که نظر کردن به معماري 
و مکان به  استقالل عين غفلت است. در این صورت، او انسان ها را به ویراني مي خواند. از آنان مي خواهد که تصوري 

را که از جهان و از مکان ساخته اند ویران کنند؛ خانۀ نفسانيت را ویران کنند تا گنج هاي پنهان در آن را بيابند.
همين  به  حال،  این  با  مي کند.  یاري  دنيا  صورت  از  فرارفتن  در  را  انسان  که  است  واسطه هایي  نيکو  بناهاي 
واسطه هاي نيکو نيز دل نباید بست. موالنا به آدميان تذکار مي دهد که حال خوش در مکان ها، همان حالي که انسان 
را از ظواهر فرامي برد و لذت هاي معنوي به او مي چشاند، در اصل از درون آدمي برمي خيزد. آنچه مهم است عمارت 
دل انسان و باغ درون اوست. درون آدمي چندان قوي است که مي تواند نور یا تاریکي، فراخي یا تنگي خود را بر 
بيرون، بر مکان بتابد. تابِش درون آدمي است که گور بَدان را، هرچند آراسته، زشت و ظلماني مي کند. باز تابش درون 
آدمي است که گور اوليا را، هرچند ساده و بي پيرایه، زیبا و نوراني مي کند. همين درون آدمي است که کار معمار و 
باني بناها را نيک و زشت مي کند. نيت پاک معمار از درون او بر کار معماري او مي تابد و آن را، چون کعبه و مسجد 

اقصا، نيکو و ماندني و محمل یاد خدا مي سازد.
معماران اهل خردند. از نظر موالنا، صنعت معماري صنعت درآميختن خرد با خاک است. معماران آموخته اند که 
چگونه مکان هاي نيکو را در خيال بسنجند. آنان خيال خود را چندان پرورده اند که تصور آنان از بنا واقعي است. تصور 
بنا در نزد آنان که معمار نيستند وهمي بيش نيست؛ اما تصور معمار از بنا حتي از عالم واقع واقعي تر است؛ زیرا آن 
خيال است که موجب تحقق بنا در عالم خارج مي شود. معماراِن خردمند آنان اند که از عقل جزواندیش فراتر روند؛ 
زیرا عقل جزواندیش آنان را از آبادان کردن آخرت و از وظيفۀ اصلي معماري، که تذکار به عالم دیگر است، بازمي دارد 
و به ساختن سوراخ هاي موش و آخورهایي درخور این دنيا وامي دارد. خَرد آن است که خود آدمي را و دیگران را به 
جهان ماندني بخواند. معمار خردمند آن است که خاک را با چنين خرد آِخربين مجاور کند و سراهاي نيکو برپا بدارد.
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تشکر و قدرداني
از استاد بزرگوار، آقاي دکتر شهرام پازوکي، سپاس گزاریم که نویسندگان را در فهم برخي از ابيات و مفاهيم دشوار مثنوي 

یاري کردند.

پی نوشت ها
1 . در این مقاله، مقصود از »مکان مصنوع« اثر معماري در همۀ مراتب آن است؛ از خرد تا کالن، از اجزاي معماري تا شهر. 

از این به بعد، به جاي »مکان مصنوع« به »مکان« اختصار خواهيم کرد.
context .2

3. در این مقاله، آنچه را به معمار مربوط است، »معمارانه« و آنچه را به معماري مربوط است، »معماریانه« مي خوانيم.
د6،  13۸۷الف،  )مولوي  پس  مي کنيم.  معلوم  بيت  و  دفتر  شمارۀ  با  را  معنوي  مثنوي  به  مربوط  شواهد  تحقيق،  این  در   .4

ب2503ـ2505( به بيت 2503 تا 2505 از دفتر ششم مثنوي معنوي اشاره مي کند.
5. ر.ک: پازوکي 13۸4، 4۷ـ50؛ قيومي 1390، 93ـ124؛ همو 13۸9، 1۷5ـ1۸9.

6. حتي بسياري از توصيفات مولوي راجع به احوال خودش هم در قالب مکان است. ر.ک: مولوي 13۸۷الف، د3، ب2935ـ 
2936 و مولوي 13۷4، غزل 1۷۷5؛ غزل 2142؛ غزل 2146.

۷. همچنين است این ابيات در دیوان کبير شمس: اگرم در نگشایي ز ره بام برآیم/ که زهي جان لطيفي که تماشاي تو دارد 
)مولوي 13۸۷، 45۸/1(؛ از آتش عشْق نردبان ساز/ بر گنبِد چرخ نردبان نِه )همان، 1153/2(.

۸. »ادراک آدمي بر چهار مرتبه است: حسي، خيالي، وهمي، عقلي. ادراک خيالي در مرتبه اي باالتر از ادراک حسي قرار دارد. 
در ادراک خيالي با مفاهيم جزئي )مصادیق( سر و کار داریم که صورت یا شکل دارد. هنرمند مانند سایر آدميان، با همۀ مراتب 
ادراک سر و کار دارد؛ اما از آن جهت که هنرمند است در آفرینش اثر هنري، با ادراک خيالي عمل مي کند. این به لحاظ سلسله 

مراتب ادراک است؛ اما به لحاظ توسع آن ها، ادراک خيالي باالترین نوع ادراک است« )ابراهيمي دیناني 13۸1، 6ـ۸(.
9. در رسالۀ معماریه نيز محمدآقا که در پي آموختن صناعتي است از شيخ خود جواب مشابهي مي شنود. )ر.ک: جعفر افندي 

)63 ،13۸9

منابع
ـ ابراهيمي دیناني، غالمحسين. 13۸1. ادراک خيالي و هنر. مجلۀ خيال )2(: 6ـ11.

ـ افالکي العارفي، شمس الدین احمد. 1362. مناقب  العارفين. به کوشش تحسين یازیجي. تهران: دنياي کتاب.
ـ پازوکي، شهرام. 13۸2. مقدماتي دربارۀ مبادي عرفاني هنر و زیبایي در اسالم با اشاره به مثنوي معنوي. مجلۀ هنرهاي زیبا 

)15(:4ـ13.
ـ ــــــــ . 13۸4. حکمت هنر و زیبایي در اسالم. تهران: فرهنگستان هنر.

ـ ــــــــ . 13۸6. معناي صنعت در حکمت اسالمي، شرح و تحليل رساله صناعيه ميرفندرسکي. مجلۀ خردنامه صدرا )4۸(: 
95ـ106.

ـ پيشوایي، حميدرضا. 1390. آسمان ها و آسمانه ها در مثنوي معنوي: بررسي مراتب معماري در نسبت با هستي و انسان. رسالۀ 
کارشناسي ارشد مطالعات معماري ایران. استاد راهنما: مهرداد قيومي بيدهندي. استاد مشاور: شهرام پازوکي. تهران: دانشگاه شهيد 

بهشتي، دانشکدۀ معماري و شهرسازي.
ـ جعفر افندي. 13۸9. رسالۀ معماریه: متني از سدۀ یازدهم هجري. ترجمۀ مهرداد قيومي بيدهندي. تهران: مؤسسۀ تأليف، ترجمه 

و نشر آثار هنري )فرهنگستان هنر(.
ـ چيتيک، ویليام. 13۸5. راه عرفاني عشق: تعاليم معنوي مولوي. برگردان شهاب الدین عباسي. تهران: پيکان.

ـــــــ . 13۸۸. علم جهان، علم جان: ربط جهان شناسي اسالمي در دنياي جدید. ترجمۀ اميرحسين اصغري. تهران: اطالعات. ــ 
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ـ داداشي، ایرج. 13۸1. خيال به روایت موالنا جالل الدین محمد بلخي. مجلۀ خيال )3(: 4ـ21.
ـ زرین کوب، عبدالحسين. 13۸۸. سّر ني: نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي. تهران: علمي.

ـ سپهساالر، فریدون  بن احمد. 13۸۷. رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار. مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمد افشين 
وفایي. تهران: سخن.

ـ شمس تبریزي. 13۸5. مقاالت شمس تبریزي. تصحيح و تعليق محمدعلي موحد. تهران: خوارزمي.
ـ شوان، فریتهوف. 1390. کار در زندگي معنوي. در هنر و زیبایي در عرفان ایران: مجموعه مقاالت دربارۀ هنر و زیبایي در نشریۀ 

عرفان ایران، گردآوري و تدوین الدن اعتضادي، ۸5ـ۸6. تهران: حقيقت.
ـ شيمل، آنه ماری. 13۸۷. مولوي: دیروز، امروز و فردا. در ميراث مولوي: شعر و عرفان در اسالم. ترجمۀ مریم مشّرف، 23ـ۷0. 

تهران: سخن.
ـ قيومي بيدهندي، مهرداد. 13۸9. بازنگري در رابطۀ ميان هنر و عرفان اسالمي بر مبناي شواهد تاریخي. مجلۀ تاریخ و تمدن 

اسالمي )12(: -1۷5 1۸9.
ـ ــــــــ .1390. گفتارهایي در مباني و تاریخ معماري و هنر. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

ـ ــــــــ و حميدرضا پيشوایي. 1391. درآمدي بر نسبت ميان مکان و انسان در مثنوي معنوي. نشریۀ تخصصي موالناپژوهي 
)4(: ۸۷ـ106.

ـ کوماراسوامي، آناندا کنتيش. 13۸9. فلسفۀ هنر شرقي و مسيحي. ترجمۀ اميرحسين ذکرگو. تهران: مؤسسۀ تأليف، ترجمه و نشر 
آثار هنري )فرهنگستان هنر(.

ـ گولپينارلي، عبدالباقي. 13۸4. موالنا جالل الدین: زندگاني، فلسفه، آثار و گزیده اي از آن ها. ترجمه و توضيحات توفيق ه. سبحاني. 
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ـ لينگز، مارتين. 13۷۷. هنر خط و تذهيب قرآني. ترجمۀ مهرداد قيومي بيدهندي. تهران: گّروس.
ـ محمدبن منور. 13۸۸. اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد. مقدمه تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي کدکني. تهران: آگاه.

ـ موحد، محمدعلي. 13۸۷. باغ سبز: گفتارهایي دربارۀ شمس و موالنا. تهران: کارنامه.
ـ مولوي، جالل الدین محمد . 13۷1. مکتوبات موالنا جالل الدین رومي. تصحيح توفيق ه. سبحاني. تهران: مرکز نشر دانشگاهي.

ـــــــ . 13۷4. کليات شمس تبریزي. تصحيح بدیع الزمان فروزانفر. بوستان کتاب. ــ 
ـــــــ . 13۷9. مجالس سبعه: هفت خطابه. با تصحيح و توضيحات توفيق ه. سبحاني. تهران: کيهان. ــ 

ـــــــ . 13۸۷الف. مثنوي معنوي: بر اساس نسخۀ نيکولسن. به کوشش سعيد حميدیان. تهران: نشر قطره. ــ 
ـــــــ . 13۸۷ب. غزليات شمس تبریز. مقدمه، گزینش و تفسير محمدرضا شفيعي کدکني. تهران: سخن. ــ 
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