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 چکیده

های آغازین متدن اسالمی در به سبک ادبی و معامری که در سده

شود. پژوهش خراسانی گفته می خراسان بزرگ به وجود آمد، شیوه

 کند ورسانۀ هرنی بازشناسی می حارض سبک خراسانی را در این دو

سعی دارد به روش توصیفی و تفسیری به این پرسش پاسخ دهد که 

ی را هایو تفاوت اشرتاکاتمکانی موردمطالعه، چه -در پیوستار زمانی

وجو کرد، همچنین اصطالح توان در شعر و معامری جستمی

 یک از دو حوزه جامعیت معنایی بیشرتیتخصصی خراسانی در کدام

ا، ههای قابل انطباق، مشابهتداشته است. بر این اساس، ویژگی

شامرد و پس از مرور ها و تضادهای این دو را برمیمشرتکات، تقابل

ن شناسی ساختارگرا، جایگاه خراساسبک مفهوم سبک و تبیین شیوه

)ابومسلم خراسانی و غیره(، فکری های ملی در مقام خاستگاه جنبش

وان عندر برابر عرفان بغداد(، زبانی )فارسی َدری به )عرفان خراسانی

گری، معامری، ادبیات( توصیف زبان ملی(، هرنی )فلزکاری، سفال

ود. شتبیین و تحلیل می های سبکی شعر و معامری خراسانیو ویژگی

توان به این نتایج اشاره کرد: هر دو تطبیقی می از رهگذر این مطالعه

جغرافیایی و دورۀ زمانی  ساسانی، در گسرته هرن در ادامه سنت هرنی

بنیان گذار یک و گردند تقریباً مشرتک پس از یک وقفه آغاز می

در معامری خراسانی، . برای آیندگان می شوند« رنسانس فرهنگی»

آورد هستند و در شعر خراسانی واژگان، بومی. سادگی، مصالح، بوم

ک هر دو است. در پیرایگی و پرهیز از پیچیدگی، صفت مشرت بی

معامری، پالن عربی و ساختامن، ایرانی است و متناسب با آن در 

کند. معامری شعر خراسانی قالب عربی، مضمون ایرانی را حمل می

که شعر خراسانی وار است درحالیگرا مردمای درونخراسانی شیوه

گرا و بیشرت در خدمت مضامین ارشافی است. حاصل تحلیل مادی

های شعر و معامری سبک خراسانی در دو سطح زبانی هتاینکه شبا

که این دو در شناختی مطرح است، درحالیزیبایی -فرمی و ادبی-

های یکدیگرند. این تناقض بینیسطح فکری و فرهنگی ناقض جهان

دهد اصطالح خواند و نشان میمعانی غایب این تعریف را فرامی

شعر جامعیت معنایی  هانداز تخصصی سبک خراسانی در معامری به

ندارد، زیرا فقط در مسجد مصداق یافته و از بناهای مجلِل مذکور در 

 منابع تاریخی، غفلت کرده است.

مطالعۀ تطبیقی، سبک خراسانی، شعر فارسی،  کلیدی: واژگان

 معامری ایرانی

 

Abstract 

The literary and architectural style that emerged in the early 

centuries of Islamic civilization in the Great Khorasan is called the 

Khorasani style. The present study recognizes the Khorasani style 

in these two artistic areas and tries to seek answers in a descriptive 

and interpretive way for the commonalities and differences that 

are sought in poetry and architecture in this definite period of time 

and place. We also try to understand that in which of the two areas 

the Khorasani terminology has a more comprehensive meaning. 

Accordingly, the applicable characteristics, similarities, 

commonalities, contraries and contradictions of these two areas 

are enumerated, and after reviewing the concept of style and 

explaining the structural style of constructivism, Khorasan's 

position as the origin of national movements - (Abu Muslim 

Khorasani, etc.), intellectual (Khorasani mysticism versus 

Baghdad mysticism), linguistic (Persian Dari as the national 

language), artistic ( Metallurgy, pottery, architecture, literature) 

description and stylistic features of Khorasani poetry and 

architecture are explained and analyzed. Through this 

comparative study, the following results can be traced: Both of 

these fields following the Sassanid artistic tradition, in a relatively 

common geographical and temporal period after a break begin 

their existence and become the founders of a new movement and 

model for the future. In Khorasani architecture, materials are 

ecological, and in Khorasani poetry, words are native. Simplicity, 

complication distance and avoidance of complexity are common 

traits of both artistic areas. In architecture, plan is Arabic and 

construction is Iranian, and in accordance with it, in the Khorasani 

poetry, the Arabic format carries the Iranian theme. Khorasani 

architecture is an introverted, populist style, while Khorasani 

poetry is materialistic and more in the service of aristocratic 

themes. The result of the analysis is that the similarities of 

Khorasani style poetry and architecture are at two levels of 

linguistic-formal and literary-aesthetic beauty, while the two are at 

the intellectual and cultural level that contradict each other's 

worldviews. This discrepancy questions the absent meanings of 

this definition and shows that the specialized term of Khorasani 

artistic style in architecture does not have as much meaning as its 

comprehensive poetry, because it has only been applied in the 

mosque and neglected the luxurious buildings mentioned in 

historical sources. 

Keywords: Comparative Study, Khorasani Style, Persian Poetry, 
Iranian Architecture 

 سبک خراسانی در شعر و معامری

 اصفهان دانشگاه هرن، پژوهش های عالی هرن و کار آفرینی دانشکده ،دانشجوی دکرتی پژوهش هرن: غالمرضا معروف (gh.maroof@gmail.com) 

 اصفهان دانشگاه هرن، دانشکده ی پژوهش های عالی هرن و کار آفرینیدانشیار گروه پژوهش هرن، : فرنادر شایگان 

 می باشد. پژوهش های عالی هرن و کارآفرینی دانشکده  رضا معروف در دانشگاه هرن اصفهاندکرتی پژوهش هرن غالم مقاله  مستخرج از رساله این *

 (n.shayganfar@aui.ac.ir( )70210072190نادر شایگان فر )  نویسنده مسئول مکاتبات:

 

 

mailto:n.shayganfar@aui.ac.ir


 

 ۹۳شماره   ۸۹۳۱ پاییز

۱۹ 

 

عر
ش

در 
ی 

سان
را

 خ
ک

سب
 

...
و 

 

 

 مقدمه

های توان خاستگاه بسیاری از جریانخراسان کهن را می

که پس از اسالمی دانست، چنان ساز در دورهرسنوشت

های فکری، فرهنگی، هرنی و پارتیزانی در برابر اسالم قیام

 تاریخی شود. در یک دورهاستبداد خلفا از خراسان آغاز می

پهناور جغرافیایی در رشق جهان اسالم،  و در یک گسرته

اه گیرد. این نگخوانشی متفاوت از فرهنگ اسالمی شکل می

و قرائت تازه، متناسب با بایدها و نبایدهای فرهنگ جدید 

جای مانده از فرهنگ پیشین، دست به بر خاکسرت به

زند که روحیۀ ایرانی و اسالمی را توأمان در هایی میآفرینش

های توان عرفان خراسان، قیامر این دوره میخود دارد. د

خراسان، زبان اهل خراسان )فارسی دری(، فلزکاری 

گری خراسان، نرث، شعر و معامری اهل خراسان، سفال

ویژه ایران از آن پیروی خراسان را دید که فرهنگ جهان اسالم به

عنوان دو همه، ادبیات و معامری بهکند. در میان اینمی

اسالمی، بیش از همه منود پیدا در متدن شاخص مهم 

 هایهای باستانی دارند و در هیأتکنند. هر دو پشتوانهمی

توان مشرتکاتی می شوند. باکمی تأملای پدیدار میتازه

 میانشان یافت که یکدیگر را بازتعریف کنند.

شناسان ادب فارسی، سبک شعر فارسی دری را از  سبک 

ان قرن پنجم هجری سبک خراسانی دوم قرن سوم تا پای نیمه

باشند، ازآنجاکه نخستین آثار نظم نامند و بر این اعتقاد میمی

 1خراسان بزرگ و نرث زبان جدید فارسی بعد از اسالم در ناحیه

و به این  2ایجاد شد، باید سبک این آثار را خراسانی نامید

اعتبار، سبک خراسانی یعنی سبک آثار نخستین و کهن زبان 

 گرفته است )شمیسا،که عمدتاً در مرشق ایران شکل رسیفا

معامری اسالمی که در  (. همچنین نخستین شیوه17: 2700

                                                             

خراسان بزرگ شامل خراسان کنونی، افغانستان و تاجیکستان . 1

« ودو غیره ب[ های ماوراءالنهر و ترکستان، ]سیستانکنونی، رسزمین

 (.17: 2700)شمیسا، 

دیگری که در هامن دوران بیرون از خراسان  . به آثار متفرقه2

غضایری »شود. مثالً به سبک شعر شده نیز خراسانی گفته میآفریده

زیست یا به سبک شعر بویه در ری میکه تحت حکومت آل« رازی

 گونه آثار همگویند، زیرا سبک ایننیز خراسانی می« منطقی رازی»

)شمیسا،  جود آمد شبیه به سبک آثاری است که در خراسان به و

2700 :17.) 

نخست هجری پدید آمد و تا سدۀ چهارم ادامه یافت  سده

 های فرهنگیدر این زمان دگرگونی اند،را نیز خراسانی خوانده

ن خستیداد، این رسزمین زادگاه نبیشرت در خراسان روی می

های هرن و معامری اسالمی است و ازآنجا به شهرهای منونه

شناسان در (. سبک271: 2797است )پیرنیا،  دیگر رسیده

و  ی نام مکانهای سبکی، شعر را بر پایهبندی دورهتقسیم

اصطالح » 3گذاری کردندهای تاریخی آن قلمرو، نامدوره

 گویفارسیخراسانی از حدود یک قرن پیش زبانزد شاعران 

(. ارتباط تنگاتنگی که 12: 2711)محجوب، « شده است

ای از زندگی برش باهم داشته و دارند علوم و فنون در هر دوره

گیری و ساخت و محتوای هم اثر سبب شده بر روند شکل

بگذارند؛ صنعت، کشاورزی، هرن و زبان هر دوره، برخاسته 

، یعنی علوم های ذوقی مردم استاز دانش، تجربه و دریافت

و فنون هر دوره متناسب با فهم و توانایی مردم هامن دوره، 

را  های مشرتکیشود ویژگیگیرد و با کمی تأمل میشکل می

ای شاعری به اگر در دوره»ها دید. بر این اساس، در این حوزه

گوید، آن اندیشه در معامری آن دوره شکلی خاص شعر می

تواند در سایر ( و می27: 2797)صفوی: « هم وجود دارد

 یابد.هرنها نیز منود 

 پرسش و هدف پژوهش

شعر و معامری دو عنرص بنیادین و سازندۀ فرهنگ هستند 

ساز در یک دستگاه فرهنگی که در کنار سایر عنارص فرهنگ

گر یابند تا بتوانند به یاری دیپیچیده، با یکدیگر تعامل می

را به گردش  یمی یک فرهنگ عظهای فرهنگی گردونهسازه

توان روابطی می که در میان این مجموعهطوریآورند، در

ناشناخته را بین عنارص مختلف شناسایی و تبیین کرد، 

خود یک سازمان مستقل خودیها بهعنارصی که هر یک از آن

در تقابل با این نظرگاه برخی نیز منکر مفهومی به نام سبک . 3

جای خراسانی هستند، از آن جمله علی رواقی معتقد است باید به

ند کمطرح شود و چنین استدالل می« شناسیگونه»شناسی سبک

وره و دشود همه را متوجه گونه شناسی کرد و کاربرد زبان در حوزه می»

هایی مثل خراسانی و را به همگان نشان داد و گفت که دیگر سبک

عراقی وجود ندارند. سبک خراسانی اگر وجود داشت، تفاوت زبانی 

های متفاوتی بین زبان فردوسی و رودکی کجاست؟ این دو زبان

 «ی توسفرارود تعلق دارد و دیگری به حوزه دارند، چون یکی به حوزه

 (.6: 2707)رواقی، 
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شوند. شعر و معامری در با سازوکارهای ویژه نیز شمرده می

انه هرنی، هستند که در پژوهشی این مقاله، دو رس محدوده

دو  اند، ایندستگاه فرهنگی ایرانی نقش کلیدی ایفا کرده

ی ساسانی دارند و در بازه زمانی و ای مشرتک در دورهپیشینه

ام دوران ای به نگسرته مکانی تقریباً یکسان آغازگر مسیر تازه

کوشد به این پرسش پاسخ اند. این پژوهش میاسالمی شده

های اولیه هجری در مکانی قرن-تار زمانیدهد که در پیوس

های مشرتک و متفاوتی میان شعر خراسان بزرگ، چه ویژگی

خدمت  و معامری وجود داشته است و هر یک از این دو در

ل اند. بر پایۀ این پرسش باهدف تحلیچه کارکردهایی قرارگرفته

های این دو رسانۀ هرنی در ها و تفاوت ابتدا ویژگیشباهت

سطح فکری( و ) سطح زبانی(، محتوا) ح فرمسه سط

از آن سطح ادبی( تحلیل خواهند شد. پس ) شناختیزیبایی

شده پاسخ به این پرسش مدنظر های انجامبر مبنای تحلیل

سبک خراسانی در پیوستار  1«اصطالح تخصصی»است که 

های شعر مکانی موردنظر فراخور هریک از گفتامن-زمانی

انی تا چه اندازه جامعیت معنایی داشته فارسی و معامری ایر 

 های بنیادین آن باشد.و توانسته دربرگیرندۀ ویژگی

 روش پژوهش

این پژوهش بر پایۀ شیوه راهربدی، به مطالعه کیفی دو سبک 

های آغازین اسالم اشاره و سده خراسانی در شعر و معامری

-های منطقی در سه سطح فرم، زیباییبر مبنای استدالل

و محتوا به تفسیر خواهد پرداخت. این تحقیق با  شناسی

استقرایی انجام خواهد  به شیوه 2تفسیری-تاریخی راهربد

تنی بر ای مباین پژوهش، تطبیقی با ابزار کتابخانه شد. روش

ی اختصار توضیحاتآوری منابع نوشتاری است. ابتدا بهجمع

اختی شندرباره مفهوم سبک و شیوه تحلیل ساختارِی سبک

شناسی ادبی است سبک در این پژوهش که منطبق با روش

آورده خواهد شد، سپس جایگاه ویژه خراسان در فرهنگ و 

ی اگردد، آنگاه بر مبنای منابع کتابخانهمتدن ایران توصیف می

مختصات سبک خراسانی در شعر سپس در معامری 

ها، ها، شباهتشود، در ادامه مطابقتبرشمرده می

ی ها خواهند آمد. جامعهتقابل ضادها وت ها،مناسبت

آماری این پژوهش آثار تحلیلی مکتوبی است که به سبک 

                                                             

1.Term 

اند. تطبیق این دو هرن خراسانی در معامری و شعر پرداخته

ها و و شناخت شباهت هاآنتواند به درک متقابل می

های مشرتکشان در آغاز دوره اسالمی کمک کند و خاستگاه

ای از رستاخیز فرهنگی خراسان در آغاز تازه هایدریافت زمینه

 دوره اسالمی را فراهم مناید.

شناسی ساختارگرا و مفهوم سبک در این سبک شیوه

ها در هرن غرب به چشم گذاری سبکپژوهش: آنچه در نام

-ی شیوهگذار نامخورد و در رشق جای آن خالی است، می

بک )س ی مکاتب فکری و فلسفی است؛های هرنی بر پایه

کالسیک، رمانتیسم، رئالیسم، ناتورالیسم و غیره( این خود 

-نگاه رشقی و غربی شمرده می درحاکی از تفاوتی بنیادین 

کند، در این نام خراسان بر مکان داللت می اگرچهشود. 

پژوهش مراد از سبک خراسانی، سبک دوره است یعنی 

ی الماس های آغازین دورهمشرتک آثار سده شیب و کمسبک 

در  گریدعبارتبهشبیه است،  شیوبکمکه از جهات متعددی 

ای مشرتک ی مشخص تاریخی وحدت و زمینهآثار این دوره

ادبیات، برای  (. در حوزه90: 2796شود )شمیسا، دیده می

شناسی تجزیه، تحلیل و بتوان اثری را از منظر سبک کهآن

و  نیرتسادهارزیابی کرد، باید روش داشت، یکی از 

ها این است که منت را از سه دیدگاه ترین راهعملی حالنیدرع

: 2796)شمیسا،  قراردادزبان، فکر و ادبیات مورد دقت 

مل ع شناسی معامری سنتی ایران بدین گونه(. در سبک127

ی سبک شناسانه در این نشده، بنابراین مبنای مطالعه

ه ه در سشناسی ادبی خواهد بود کپژوهش الگوی کار سبک

 گیرد، مختصات زبانیسطح زبانی، ادبی و فکری صورت می

ا هو واژگانی شعر که مصالح کالم است، قابل انطباق با فرم

مناد، نشانه، شعر )اند و سطح ادبی و مصالح معامری

و  سنجشقابلاستعاره، رمز و تکرارهای بدیعی( 

 معامریی شناختییبایزهای ها و بنیانی با آرایههامنندساز 

عی های اجتاماست. سطح فکری شعر قابل تطبیق با زمینه

 و فرهنگی در معامری است.

 پیشینه پژوهش

معامری و شعر تدوین یافته، اما  های مستقلی دربارهپژوهش

و  توأمان شعر تاکنون جز چند مورد سنجش تطبیقی، مطالعه

2 .Interpretive, Historical Research 
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که باید موردتوجه پژوهشگران نبوده است؛ معامری چنان

 شناختی معامریسبک مقایسه آبادی در مقالهنه خاتونافسا

 دهد که در هر دورهنشان می مساجد ایرانی و شعر فارسی

 تأملیهایی قابلهای شعر و معامری شباهتتاریخی سبک

باهم دارند؛ سبک خراسانی در معامری متناظر با سبک 

-خراسانی در شعر، سبک رازی متناسب با سبک ادبی دوره

آذری با سبک عراقی، سبک معامری  قی، شیوهی سلجو 

هندی( متناظر است. او ) اصفهانی با سبک شعر اصفهانی

روح دوران و ) ها را حاصل وجود روح مشرتکاین شباهت

داند و برای سبک خراسانی چهار ویژگی روح ملت( می

گرایی، تأثیرپذیری از فرهنگ سادگی، بومی بودن، واقع

کند و بر مبنای این چهار ویژگی این پیشااسالمی را مطرح می

خواند. ابوالفضل کربالیی حسینی دو سبک را مشابه هم می

مطالعه تطبیقی زبان مشرتک  وند و همکاران در مقالهغیاث

سبک معامری  شعر و معامری در قرن هفتم تا نهم در ایران

مغول  آذری و شعر سبک عراقی را که هر دو پس از حمله

-مغول و ویژگی ند باهم سنجیده و تأثیر حملهاپدیدار شده

اجتامعی این دوره را بر روی سه منونه شعر و -های سیاسی

در  سه منونه معامری بررسی کرده است. حسنا ورمقانی

ی فردوس خوانش تطبیقی مفاهیم عرفانی در شاهنامه مقاله

انداز عرفان به بررسی شعر و معامری از چشم و معامری ایران

هایی بوده است که این دو هرن، او در پی شناخت راهاست. 

در  رفاند. مهناز شایستهکاربردهبرای انتقال مفاهیم عارفانه به

تعامل معامری و شعر فارسی در بناهای عرص تیموری  مقاله

ها با فضاهای معامرانه تناسب اشعاِر کتیبهبه و صفوی

، مدح، اعم از حکمت، عرفان) پرداخته و مضامین اشعار

راستا با نوع نگرش جامعه دانسته و به توصیف بنا( را هم

چگونگی کاربرد مضامین شاعرانه در معامری توجه کرده 

میان معامری،  رابطه است. محمد حمدون عالمی در مقاله

بر مبنای این اندیشه که اساساً هرن معنای  شعر، سیاست

د و نبای کندقطعی و تام و مطلقی را به مخاطب منتقل منی

محتوای اثر بر فرم آن غالب گردد، ایهام در معامری جهان 

داند و این ویژگی را با سنگ ایهام در شعر میاسالم را هم

                                                             

. یکی از مسائل تاریخی ایران چه پس از اسالم و چه بعد از اسالم، 1

اقوام ترک از رشق ایران )خراسان( به ایران است: سلجوقیان،  حمله

النۀ »که استاد بهار به آنجا غزنویان، مغوالن، تیموریان، ازبکان. چنان

 کند، سپس نسبت معامریهای یاکوبسن تبیین میدیدگاه

سنجد. در مقاالِت را با ساختارهای سیاسی و قدرت می

به موضوع  دیآباخاتون های مقالهمذکور، بخشی از یافته

آن،  موردپژوهش نزدیک است، اما به اعتبار آنکه گسرته

صورت گذرا رسارس شعر فارسی و معامری ایرانی بوده، به

های شعر و معامری توجه داشته تنها به برخی از شباهت

ِر این تتر و عمیقاست، بنابراین پژوهش در پی بررسی دقیق

 باشد.موضوع می

 ادبیات پژوهش

ایران، پس از هخامنشیان : خاستگاه فرهنگ ایرانیخراسان 

ر هزابیگانگان بسیار بوده، این سیمرغ  وتازتاختشاهد 

شده، به فّر  ورشعله، هرگاه در آتش هجوم بیگانه نقش

اره رس اساطیری دوب باشکوهفرهنگی خود تولدی دیگر یافته و 

از خاکسرت خویش برآورده است. سیمرغی که به گواهی تاریخ 

، جهل و بیداد، از خراسان قد و خونهای آتش هنگامه در

برافراشته و حیات فرهنگی ایران را ضامنت کرده است؛ در 

تیزانی های پار تاراندن سلوکیان این پارتیان بودند که با حمله

نظم و استحکام یونانیان را باژگون کردند و فرهنگ ایرانی را بر 

اسان کهن یادآور و های هخامنشیان باال آوردند. خر ویرانه

ی پارت است، فرهنگی که در مقابله با وارث فرهنگ دیرینه

ن ی متدهافرهنگخردهفرهنگ بیگانه رسآمد بوده و رسمنون 

تر از غرب در معرض متدن بزرگ ایران، بیش ایران است.

که  هااین هجمه نیترمهماست.  قرارگرفتههجوم اقوام بیگانه 

ش برده، حمله یونانیان و اعراب آن را تا آستانه نابودی پی

 1اند؛بر ایران تاخته بیگانگانی است، اما از رشق نیز

نیرومندترین آنان مغوالن بودند که در دریای پهناور فرهنگ 

عباسیان مفهوم  از دوره ایرانی غرق و استحاله شدند.

تری در متدن اسالمی ایران منود مشخص طوربه« خراسانی»

گردد )افروند، طاهریان آشکار می کومتکند و در حپیدا می

2791 :01.) 

معامری پارتی: تیره پارتوآ یکی از  خراسان، خاستگاه شیوه

های نژاد آریایی ایرانی است که مرکز استقرار آنان شامل شاخه

و بیش باعث تغییر و تحوالت ه است، این حمالت کم نام نهاد« زنبور

: 2700شده است )شمیسا، ها، ازجمله ادبیات میزمینه در همه

21.) 
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 ی داریوش اول، رسزمین آنانخراسان کنونی بوده که در کتیبه

بدل شده « پَهلَو»نامیده شده، همین نام بعدها به « پرتَو»

معامری پارتی  است. پس از حمله اسکندر به ایران شیوه

ی اشکانی، ساسانی، صدر اسالم و در و در دوره پدیدار شد

برخی جاها حتی بعد از اسالم تا سده سوم و چهارم دنبال 

ی انهگو بهها تالش داشتند اسکندر یونانی شد. پس از حمله

 همهنیبااانیان تحمیل کنند. سلیقه و فرهنگ خود را بر ایر 

-اقوامی که در چنین رشایطی فرهنگ حاکم را می برخالف

رمغان ا نیترمهماند، ایرانیان تن به این عمل ندادند. پذیرفته

معامری پارتی برای جهان معامری، پوشش گنبد بر فضای 

(. همین مرکزیت 00ـ 01: 2797مربع شکل بود )پیرنیا، 

در عرص سامانیان  ژهیوبهی اسالمی داشنت خراسان در دوره

های هرن یابد. این دیار زادگاه اولین منونهنیز ادامه می

اسالمی است. آثار اصیلی -معامرِی ایرانی ازجملهاسالمی 

و بعدها به مناطق دیگر همچون  گرفتهشکلاین محل  که در

 (.221: 2760و غیره رفته است )پیرنیا،  دامغان، یزد

اسالمی،  در آغاز دوره های آغازین:قیامخراسان خاستگاه 

های مسلحانه علیه های فکری و فرهنگی قیامعالوه بر قیام

شود. نخبگان خراسان، در بیگانگان نیز از خراسان رشوع می

عباسیان، نقشی  کار آوردنرسنگونی خالفت اموی و روی 

نخستین قیام بزرگ ایران قیام ابومسلم  کلیدی داشتند.

در عباس بود که آل ق( به طرفداری از شیعه210)خراسانی 

 ارک رسبه حکومت امویان پایان داد و عباسیان را بر  (ق271)

ی این قیام تجدید حیات فرهنگی ایران، برانگیخنت آورد. نتیجه

های مستقل ایرانی سازی برای ایجاد حکومتایرانیان و زمینه

 هایامبود. پس از کشته شدن وی به دست عباسیان، قی

مدعی ) سیاستاذسخواهی ابومسلم(، به خونسنباد )

پیامربی(، املقنع )از دبیران ابومسلم( از خراسان آغاز شد که 

های ایجاد حکومت سازنهیزماگرچه همگی ناکام ماندند. 

 (.6-0: 2709ایرانی شدند )صفا، 

فضای فکری  های ایرانی:خراسان زادگاه نخستین حکومت

، باعث خراسانیان و دوری از دارالخالفه هایفرهنگی، قیام

و مستقل ایرانی  مستقلمهینهای شدند نخستین حکومت

                                                             

از »شناسی آورده است: جلد اول سبک الشعرای بهار درملک. 1

 زبان دری که بعدها زبان علمی و ادبی ایران شد، درست خرب نداریم

ه اند کوراءالنهر علام و ادبایی بودهو شاید در خراسان و سیستان و ما

)طاهریان در نیشابور و صفاریان در زرند( در خراسان پدیدار 

های صفاریان و سامانیان هر یک بیش از گردند. حکومت

هایی را در احیای هویت ایرانی حکومت پیشین گام

 برداشتند.

در پایان سه قرن اول  ستگاه زبان ملّی فارسی:خراسان خا

-یک لهجه عنوانبهمرشق ایران  هجری، زبان دری یعنی لهجه

زبان رسمی  عنوانبهی ادبی مستقل درآمد که تا روزگار ما 

 ی. پس وقتی در دورهاست ماندهیباقادبی و سیاسی ایران 

و برند مراد زبان ادبی مرشق اسالمی نامی از زبان دری می

های شامل رشقی ایران کهن است و علت آن است که دولت

از همین ناحیه برخاستند و زبان  ی اسالمیایرانی در آغاز دوره

ی متداول در همین نواحی رسمی دربارهایشان مبتنی بر لهجه

های حکومتی و رایج محلی در دستگاه بود و چون آن زبان

د. همین زبان نامیدن« دری»رفت آن را دربارها به کار می

دانیم در نخستین روزگاران ادب فارسی، عالوه بر که میچنان

شد و پارسی هم نامیده می« پارسی دری»و یا « پارسی»دری 

مقابل عربی و تازی یا ترکی است نه به معنی زبانی  نجایادر 

ارتباطی در  آن والیت فارس باشد. چون این لهجه منشأکه 

 عشایر پهلوانی )پارتی( از مرشقی قبایل و لهیوسبهحقیقت 

در نواحی رشقی  کهیهنگامبرده شده بود،  به مغرب )مداین(

شد برای مردم، زبانی آشنا بود. ایران ادبیات دری آغاز می

ظهور استادان مسلمی از نظم و نرث از نواحی، خراسان، 

ی رشقی ادبیات دری را در سیستان و ماوراءالنهر، جنبه

)صفا،  1دب فارسی مسلم و محرز ساختهای انخستین قرن

(. زبان دری از باخرت ایران به خاور نفوذ کرده 17-12: 2709

بود. زبان فارسی تا زمانی که تنها زبان گفتار بود به آن دری 

وم ی سی سدهدر میانه ازآنکهپسگفتند و نه پارسی ولی می

ی زبان پارسیگ زبان نوشتار گردید نام پارسی جابههجری 

)پارسیگ( هم بدان داده شد و از این زمان دارای سه نام 

یی مانروافر با پای گرفنت « پارسی، دری، پارسِی دری.»گردید: 

که زمانی نام زبان بارگاه ساسانیان بود اکنون « دری»سامانیان 

ان این زب نام زبان درگاه سامانیان، یعنی مردم خراسان گشت.

های کرد مقداری از واژهدر هر بخشی از ایران که نفوذ می

ها به اما اسنادی از آن اند،به این زبان در قرون اولیه چیزی نوشته

 (.231: 1331)بهار، « دست ما نرسیده است
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ی دوم گرفت. خراسان از نیمههای آنجا را میها و گویشزبان

ترین مهد ادب فارسی بود و ی مهمزمانمدتی سوم تا سده

آثاری که در این رسزمین به و جود آمدند در اندک زمانی در 

-700: 2701مطلق، لقی)خا 1رسارس ایران شهرت یافتند

701.) 

نخست هجری،  پایان سده رسایی:خراسان خاستگاه حامسه

(. امویان، با 01: 2791اسالم خراسان را درنوردید )افروند، 

 یَموالی )نوکر( آنان را از حقوق اولیه عنوانبهتحقیر ایرانیان 

کردند، این رفتار امویان در کنار انسانی و اسالمی محروم می

ی ایرانیان به فرهنگ و تاریخ باستانی خویش و تگبسدل

های اول تا ی قرنکوشش برای پاسداری از آن، در فاصله

بروز نهضتی سیاسی فرهنگی و  سازنهیزمچهارم اسالمی، 

 دوستهنیمشد که روشنفکران « شعوبیه»ادبی با نام 

 ی برخی از حکام عربِ جبارانهرفتار  در برابرواکنش  زهیباانگ

ب های مغلو بر ایران و تحقیرهایی که نسبت به ملت مسلط

داشتند، پدید آوردند. شعوبیه فضای فرهنگی ادبی روا می

های حامسی ی آن روز را برای به وجود آمدن منظومهجامعه

های تاریخی ی کتابکند، از این رهگذر ترجمهملی فراهم می

ی هگذشت های قومی ایران، توجه ایرانیان را بهو تدوین حامسه

کند، احساسات ملی درخشان تاریخی خویش جلب می

ی قومی که خود را مغلوب را تحریک و در اندیشه هاآن

-90: 2792کند )رزمجو، قیام ایجاد می ، انگیزهانگاردیم

در دو ساحت ادبیات و جامعه با دو  زمانهم(. این قیام 96

بدین ترتیب  ؛ وگیردسالح اندیشه و شمشیر شکل می

د. شو رسایی میحامسه سازنهیزمنهضت شعوبیه در خراسان 

های حامسی فارسی نیز نسب خراسانی نخستین منظومه

ملی که بعد از اسالم رسوده  حامسه دارند؛ نخستین منظومه

است که اواخر قرن سوم « ۀ مسعودی مروزیشاهنام»شده 

ی گشتاسب نامه»زیسته، دومین، و اوایل قرن چهارم می

سومین « ی فردوسیشاهنامه»و « توسی() یبلخی دقیق

: 2792است )رزمجو،  به زبان فارسی ی حامسهمنظومه

در ذهن دگراندیش  هاییرساحامسه(. این 270-270

 های اهالی خراسان را پشتیبانیبوده و قیام اثرگذارخراسانیان 

                                                             

در مورد منشأ پیدایش زبان دری هنوز بحث »ها این نکته با همه. 1

 (.21: 1331)رواقی، « است

-تکامل رسودهای حامسی ایران به داستان»کرده است، زیرا 

در هامن عهد باستان انجام شد. از اواخر های حامسی 

های حامسی ایرانی ی داستاندوران اشکانیان، خمیره

-هو دیگر حامس شاهنامهبه همین شکلی بوده که در  شیوبکم

: 2701مطلق، )خالقی« شودهای اصیل فارسی دیده می

71.) 

-در این دوره شاهد تولد مثنوی خراسان زادگاه قالب مثنوی:

هستیم، مثنوی احتامالً قالبی خاص ایرانیان های فارسی 

رین تترین و پرگنجایشها وسیعی معنوی مثنویاست، حوزه

های شعر فارسی است و در این دوره انواع معانی و ظرفیت

است.  دادهیجاهای شعری را در خود اندیشه و خیال

دانیم قالب مثنوی در ادب عرب اصالت ندارد و که میچنان

ان جز در مواردی بسیار محدود از شکل شاعران ایش

بیشرت شعرهایی است  همآناند و استفاده نکرده« مزدوجه»

-اسالمی در شعر عرب به وجود آمده است. بدین که در دوره

ی شعر فارسی، یک قالب ی اولیههاقرنترتیب در هامن 

امسی ح شود تا بتواند اندیشهایرانی با نام مثنوی پدیدار می

 (.792: 2709کدکنی، ا با خود حمل کند )شفیعیایرانی ر 

که آمد مرشق ایران مرکز مرشق ایران خاستگاه غزل مذکر: چنان

انتشار ادب و شعر دری است؛ در این دوره حضور معشوق 

کمرنگ است. برای منونه، دیوان فرخی سیستانی  مؤنث

 گونهنیاهایی است که مخاطب آن مرد است، رسشار از تغزل

فرمان روایی ترکان  ای سپاهی در رسارس دورههمعشوق

: 2709کدکنی، غزنوی و سلجوقی، حضور دارند )شفیعی

770-771.) 

قرن سوم هجری،  در نیمه خراسان مهد تصوف خراسانی:

ساز در خراسان کنار گرای اصیل و دورانچند جریان معنویت

-خراسانی می« تصوف»یا « زهد»شوند که می هم دیده

توان به های تاریخی را میی این تپشجموعهنامند، م

های روحِی کرامیّه، مالمتیه، صوفیه و اصحاب فتوت مذهب

تاریخ  (. درباره11: 2796کدکنی، ی کرد )شفیعیبندمیتقس

ی معروفی تحت بندمیتقساسالمی، « عرفان»و « تصوف»

که شده مطرح« مکتب بغداد»و  «مکتب خراسان»عنوان 
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در تقابل با یکدیگر قرار دارند، بر این پایه، آرا  های آناندیدگاه

که پیرشو آن جنید بغدادی  و رفتار مشایخ مکتب بغداد

ق( است با ظاهر و باطن رشیعت منطبق بوده 100)متوفی 

شده، اما در مکتب خراسان  روروبهو کمرت با حساسیت فقها 

ق( بود 161یا  162که جلودار آن بایزید بسطامی )متوفی 

اعتقاد راسخی که او و پیروانش به احکام رشیعت  فبرخال 

داشتند، برخی از سخنانشان با ظاهر رشیعت سازگار نبود. 

مهد  عنوانبه( خراسان 17-11: 2707)خیاطیان و دالور، 

داشته  یفراوانفکری تأثیر تصوف در پرورش و رشد این منش

های ممتاز تصوف خراسانی، بدین قرار است، برخی از ویژگی

، آمیختگی تصوف با فتوت نامصاحباست: حضور مشایخ 

عر ی مالمتیه، رواج شگیری تعالیم فرقهو عیاری، سامع، شکل

های مدون خانقاه، تالش و شاعری و شطحیات در برنامه

 شیعه، پایبندی شدید به برای صلح جهانی، ارتباط با امئه

گیری در مقابل ستمگری، تالش علمی، رشیعت، موضع

: 2790گرایی و گرایش نخبگان به آن )صدری و صمدی، باطن 

11.) 

اعراب چیز » خراسان آغازگر فلزکاری نوین در متدن اسالمی:

ا نیاورده و کسی ر  شدهفتحای به کشورهای و تازه توجهجالب

اند و طبعاً مجبور به ایجاد اشیاء با روش مخصوصی نکرده

های هرنی، به کار خود ادامه هرن فلزکاری مانند سایر رشته

ه بداده است، رابطه هرن فلزکاری ساسانی و اسالم در ایران 

توان تاریخِ ساخِت بعضی از اشیا را با ی است که منیحد

-های عربی جانشین نوشتهاطمینان مشخص کرد و اگر نوشته

ی آسانبهشد متیز دادن اشیاء دو دوره های ساسانی منی

(. فلزکاران این دوره 260: 2707نی، )زما« گردیدمیرس منی

فلزکاری ساسانی را رسمشق خویش ساختند؛ زیرا شیوه و 

سبک هرن ساسانی پس از استیالی اعراب هنوز در شامل 

(. 216: 2769پابرجا بود. )احسانی،  ماوراءالنهرخراسان و 

اسالمی که مسلامنان با تحریم استفاده از  در فلزکاری دوره

رو شدند هرنمندان ین یکپارچه روبهظروف زرین و سیم

ی بنیاد گذاردند. هرن فلزکار خراسان، مکتب خراسانی را در 

در آغاز دوران اسالمی، با نام خراسان  ژهیوبهفلزکاری ایران، 

های دوم و سوم های خراسان، از قرنپیوند دارد؛ مفرغینه

تا جایی که در دوران  هجری روند کیفی صعودی داشته

و  غربی جوارهمترین کاالی فلزی ایران و نواحی سلجوقی، بر 

های شد. آثار بسیاری از مفرغینهشامل غربی شمرده می

های جهان وجود دارد که شکوه مکتب خراسان در موزه

: 2791دهد )افروند، فلزکاری مکتب خراسان را نشان می

 ؛هیرایپیبهای دوم و سوم هجری ساده و (. این هرن در قرن09

چهارم، یعنی زمان حکومت شاهان و امرای محلی، در قرن 

متین و ظریف، در قرن پنجم در زمان حکومت سلجوقیان و 

: 2769باشکوه و مجلل بوده است )احسانی،  آن از بعد

210.) 

در دوران » اسالمی: خراسان مهد سفال ایران در دوره

 توجهمورد شیازپشیباسالمی ساخنت ظروف سفالی در ایران 

اوایل آن غذا خوردن  خصوصبهت زیرا در این دوران قرار گرف

در ظروف طال و نقره مکروه و حتی ممنوع بود و به  دنیآشامو 

سازان سعی کردند هرن خود را تکمیل همین جهت سفال

 أللؤتکنند و حتی تصمیم گرفتند ظروف سفالینی بسازند که 

( ساخت و رواج انواع 177: 2707)زمانی، « طال داشته باشد

-ها و جنبشاست با نهضت زماندار هملعابهای سفالینه

هایی چون طاهریان و سامانیان های ملی و تأسیس سلسله

-میانه، برجسته خراسانای کوره سفال(. 11: 2700)کیانی، 

آورترین سفال اوایل دوران اسالمی است. شگفت ترین و

آور به دلیل تنوع انواع الگوهای تزئینی و برجسته به شگفت

های یافت کیفیت اجرا. سفال شیوه و در کنرتاستدلیل 

فال ترین رازهای سبزرگ تزئینات فیگوراتیو یکی از شده با

یرانی آغاز دوران اسالمی است. بسیاری از تصاویر فیگوراتیو ا

است. اهمیت  ساسانیروی ظروف تکرار تصاویر سلطنتی 

 استادان سفالگر در شکل ظروف، کیفیت لعاب وکار 

های بزرگی هستند کاسه ها وزیبا، بشقابهای خوشنویسی

شدند )گروبه، تولید می سمرقندو هم در  نیشابورکه هم در 

های نیشابور سفالینه گنجینه(. 14-14: 1331

سامانیان طی  در دوره ی سفالپر تقاضای بازار دهندهنشان

 (.97: 2791های سوم و چهارم هجری است )افروند، سده

دن ویژه اهالی رشق مترشقی: ایرانیان به شیوهخوشنویسی به 

رد فیز روایت و برداشت منحرصبهاسالمی از خوشنویسی ن

که در جهان اسالم خط کوفی به دو اند، چنانخود را داشته

: 2761شده است )فضائلی، مرشقی و مغربی تقسیم گونه

( که خود بر تقابل فرهنگ غرب و رشق جهان اسالم 211

دهد چگونه متدن و فرهنگ این مخترص نشان می تأکید دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
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اریخی، نوعی تداوم در تاریخ های تایرانی ورای گسست

آن در قرون  های ثابت و تکرارشوندهمایهدرون داشته است و

مختلف حفظ و بازتولید شده است.  هایمتامدی به گونه

ایرانیان پس از گراییدن به آیین اسالم رسوم و فرهنگ کهن 

ای هدریافت خویش را ترک نکرده، بلکه در پی حفظ و ارائه

(. این مفهوم با 210: 2707برآمدند )بستانی، نوینی از آن 

 شود.شناخته می 1«تداوم فرهنگی ایران»عنوان 

دو جریان فرهنگی رویاروی که با  خراسان در تقابل با بغداد:

های آغازین اسالمی را سده یکدیگر رقابت داشتند، فرهنگ

همزیستی و تقابل این دو جریان در قرون  کهیطور بهرقم زدند، 

های فرهنگ ایرانی اسالمی گردید؛ یکی ی از ویژگیمتامد

، نزدیکی با بغداد داشت اسالمی بود که رابطه-فرهنگ عربی

دیگری فرهنگ خاص ایرانی با خاستگاه خراسان که با تولد 

زبان فارسی جدید، آمیزش خط عربی با آن، ظهور نخستین 

یی همراه بود )انصاری، رساحامسهو  گوشاعران فارسی

توان آشکارا این تقابل را (. تا زمان فتح بغداد می90 :2790

 مثال نظامی در طوربهدر رسارس فرهنگ ایرانی اسالمی دید، 

، طی حکایتی ذکاوت و نامهاقبال، االرسارمخزندفرت پایانی 

زیرکی اهل خراسان را در برابر اهل بغداد، ضمن حکایتی در 

 کشد:این بیت به تصویر می

   ل خراسان کننداز آنان که اه»

 «به بغدادیان بازی آسان کنند  

 (2717: 2791گنجوی، )نظامی 

قیام ایرانیان در خراسان و جنوب ایران باعث رسنگونی  

عباس شد. مقر خلفای بنی کار آمدنامیه و روی خالفت بنی

خالفت هم به دستیاری ایرانیان از دمشق به بغداد انتقال 

با استیالی نفوذ معنوی و سیاسی یافت در این زمان ایرانیان 

بر دستگاه خالفت عباسی توانستند به احیای صنایع و 

( و 262: 2769هرنهای باستانی خویش بپردازند. )احسانی، 

 هانآ های مختلف فرهنگی در برابر دیری نگذشت که در حوزه

در فضاهای مختلف فرهنگی  پس نیا ازقد علم کردند. 

ان کند و این جریمعنا پیدا می« دادبغ»در تقابل با « خراسان»

خلفای بغداد )عباسیان( حضور دارند ادامه  کهیهنگامتا 

                                                             

ریچارد فرای، گرار دونیوسی،  این نظریه از سوی هانری کربن،. 1

 شده است. نگرشاینوسرتانتف، محمد معین و جواد طباطبایی طرح

فته ر یابد. این تقابل فرهنگی پس از نابودی عباسیان رفتهمی

از میان رفت، اما این میراث و هویت فرهنگی مستقل، 

فرهنگی  شناسنامه عنوانبهرسکش و آغازگر برای همیشه 

 ند.خراسان باقی ما

فرهنگ ایرانی خراسان فقط یک مختصات  بر گسرته 

از سجغرافیایی نیست بلکه یک گفتامن فکری و فرهنگ

یی و آفرینش اندیشه و فرهنگ ایرانی در باز زااست که بر 

کند. کورش صفوی معتقد های گوناگون تأکید میزمینه

شناسی نظم را به ترتیب، سبک وقتی سبک»است، 

بازگشت و غیره  ی، هندی، دورهخراسانی، سبک عراق

کنند، یعنی در اصل برای نوعی تفکر مالک ی میگذار نام

گیرند. منظور از سبک خراسانی این جغرافیایی در نظر می

طور است. چه ظاهرشدهاست که این سبک در خراسان 

ممکن است منوچهری در دامغان، رودکی در سمرقند و 

ی بندطبقهفردوسی در توس در قالب یک سبک جغرافیایی 

(. در نقد این سخن باید بیان 27: 2797)صفوی، « 2شوند

خراسان یک  اسالمی واژه-داشت که در فرهنگ ایرانی

ی فرهنگ است و فقط داللت اصطالح تخصصی در حوزه

یی ندارد؛ خراسان یعنی تفکر دگراندیشی که مکانی و جغرافیا

در تقابل تفکر رایج رسدمداران حکومت اسالمی در بغداد 

کند، خراسان به دلیل دور بودن از مراکز قامت راست می

قدرت اعراب )دارالخالفه(، به بهشت اهل هرن و اندیشه 

-شود تا فرهنگ و متدن ایرانیی میشود، گاهوارهتبدیل می

آن ببالد. فرهیختگان و دگراندیشانی که متایل به اسالمی در 

کردند و آن همراهی با خلفا، نداشتند به خراسان هجرت می

گزیدند تا چراغ فرهنگ و هرن ای مهربان، برمیدایه سانبهرا 

 «در رهگذار باد نگهبان الله»و  برافروزندرا  اسالمی-ایرانی

از ستبی جریانمک عنوانبهمرور شد، خراسان  کهچنانباشند. 

ی فرهنگی، هاجنبشدر فرهنگ ایرانی آغازگر بسیاری از 

علمی و هرنی است، خراسان بزرگ در آغاز دوران اسالمی 

های ساسانی را در خویش حفظ توانست بسیاری از میراث

های نوینی را ی اسالمی شیوهکند و از امتزاج آن با اندیشه

تبار خراسان در روی اهل فرهنگ قرار دهد. بدین اعپیِش 

دهد این نظریه را تشکیل می ای و تداوم تاریخی شالودهاسطوره

 (.123-121: 1313)بستانی، 

 (.1311همچنین ر.ک: )صفوی،  .2
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فرهنگ، فراتر از  جایگاه یک اصطالح تخصصی در حوزه

داللت جغرافیایی خود، متناسب با معنی لغوی خویش 

)محل طلوع خورشید(، پس از هر غروب فرهنگی توانسته 

است در زایشی دوباره فرهنگ ایرانی را احیا کند و پرتو 

گان نخب الهی خویش را به آفاق ببخشد. در این مسیر-اهورایی

خراسانی در کارگاه فرهنگی خراسان، توانستند تار و پود 

ببافند و در برابر هژمونی فرهنگ غالب، فرهنگ ایرانی را از نو 

ی اخیر هارُنسانی )باززایی( ایرانی بسازند. فرهنگی که در سال

شود حاصل همین تالش اسالمی شناخته می-با نام ایرانی

 الگوهای فرهنگی ایران باستاناست. در این بافتار فرهنگی، 

شوند تا دستاوردهای می دهیتندرهمهای اسالمی با اندیشه

-عنوان زادگاه فرهنگ نوین ایرانیفرهنگی خراسان بزرگ، به

های بعد در های هرنی دورهاسالمی، رسمشقی برای آفرینش

 1جهان اسالم باشد.

 شعر سبک خراسانی در

 زیربنای شعر خراسانی

های رایج ایرانی قبل از اسالم و ن دری و دیگر زبانگامن زبابی

که نفوذ شعر عربی، عروض ی اسالمی تا هنگامیحتی دوره

های شعر تازی را بر این زبان تحمیل کرد آثاری عرب و قالب

ای اطالعاتی در دست داشته، ولی از این اشعار در هیچ زمینه

-ه(. از نخستین منون700: 2709کدکنی، نیست )شفیعی

های ی اسالمی نشانهدر دوره های در دسرتِس شعر دری

های معنوی میان شعر ها و مشارکتفراوانی از مشابهت

(. شعر فارسی در 710شود )هامن: پارسی و عربی دیده می

 رسایی و ستایشگری درقالب قصیده و به پیروی از قصیده

شد و در نخستین روزهای حیات خود پا جای  زبان عربی آغاز

ای شعر عربی نهاد و آن را مقتدا و رسمشق خود ساخت. پ

کوشید خود را از زیر نفوذ قوانین بالغت عرب  پس از ظهور

هایی متناسب با ذوق بیرون آورد. در این دوران وزن

هایی برای شعر فارسی شد و قالبزبانان برگزیده فارسی

 وجهها تندرت کسی بدانابداع گشت که در زبان عربی جز به

( پس از عرص صفاریان، 12: 2711نکرده بود. )محجوب، 

                                                             

فرهنگ ایرانی  رنسانس عنوانبهتواند خراسان پس از اسالم می. 1

هرنها  ها وتطبیقی اندیشه قرار بگیرد و مطالعه موردپژوهشاسالمی 

کنند تا بخش مهمی از تاریخی در این عرص به یکدیگر کمک می

شاعران، عالوه بر توجه به صنایع لفظی و علوم بالغی که از 

اعران ش رفته متوجه شیوهمانده بود، رفتهزبان پهلوی برجای

عرب شدند و شعر فارسی را از آن سادگی روزهای آغازین 

ان در عهد سامانی(. »67: 2711بیرون آوردند )محجوب، 

شاعری دربار خرسوپرویز است.  شیوه دهندهرودکی ادامه

 ترینرودکی رساینده و خواننده و نوازنده، آخرین و شاید مهم

-)خالقی« سنت شاعری درباری ایران قدیم است مناینده

 (.11: 2701مطلق، 

که زبان فارسی با  های بعدبرخالف دوره: های زبانیویژگی

اعران شود، شرکی و غیره( آمیخته میهای بیگانه )عربی، تزبان

رسایند، زبان به زبان فارسی طبیعی و مادری خویش می

مبتنی بر ایجاز است خالی از اصطالحات علمی )شمیسا، 

های لفظی و (. آثار این سبک بر قیدها و سنت61: 2700

های منطقی معانی و صوری تکیه دارد. این آثار از تسلسل

اشعار این سبک از حیث نوع،  شکوه الفاظ برخوردارند.

لفظ، ساده، روان و عاری از ترکیبات  ازلحاظبیشرت قصیده و 

 ازلحاظهای عربی در آن اندک است. دشوار بوده و واژه

معنی نیز صداقت و رصاحت لهجه، تعبیرات و تشبیهات 

ملموس، از اختصاصات مهم این سبک است. از دیگر 

 به موارد ذیل اشارهتوان مشخصات زبانی سبک خراسانی می

( لغات 192: 2796کرد: استعامل لغات پهلوی )شمیسا، 

 ( کاربرد اندک لغات عربی191هامن: ) نزدیک به پهلوی

( تکرار که از محسنات بدیعی زبان پهلوی بود. 190هامن: )

 (.10: 2711؛ محجوب، 719)هامن: 

در این دوره بسامد صنایع ادبی باال نیست : های ادبیویژگی

های ادبی این دوره را ترین ویژگی(. مهم90: 2796)شمیسا، 

های مطرح شعر . قالب2توان به رشح ذیل از نظر گذراند: می

های اسالمی، بیشرت قصیده و قطعه است در آغازین دوره

که یک شکل عربی است،  قصیده (.90: 2796)شمیسا، 

 گامن شعر فارسیقالب ادبی مسلط بر این روزگار است. بی

پیش از اسالم از شکلی به نام قصیده برخوردار نبوده است، 

درپی که خصوصیت اصلی ساختامن های پیزیرا قافیه

ست آن ا درگروفکری، فرهنگی و هرنی ایران که حیات فرهنگی ایران 

 آشکارتر گردد.
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: 2709کدکنی، قصیده است در آن وجود ندارد )شفیعی

در  ماندهیبرجاهایی که از این دوره واره( و غزل797-700

 اندرفتهانیازمهای قصایدی است که حقیقت تشبیب

صورت طبیعی و معتدل به . بدیع و بیان به1(. 709)هامن: 

-شوند، بیتر میگذرد متشخصروند و هرچه زمان میکار می

پیرایگی یعنی خالی بودن از صنایع بدیعی همراه با سادگی 

ی شعری این دوره ترین مشخصهها مهملغات و روانی ترکیب

توان به سبک شعر خراسانی، سبک که میطوریاست، به

که به نرث آن ایام نرث مرسل یعنی آسان و ه گفت، چنانساد

. قافیه و 1در شعر.  1. استفاده از موازنه7گویند. پیرایه میبی

های قوی: تشبیهات این دوره اغلب . توصیف1ردیف ساده. 

. تشبیهات مرکب حسی 6حسی است و فاقد پیچیدگی. 

ز . استفاده ا9. استعاره تا حدودی مرسوم است. 0زیاد. 

 (.60-06: 2700بحرهایی که امروز مرسوم نیست )شمیسا، 

های فکری عبارت است ترین ویژگیمهم: های فکریویژگی

تأکید بر مضامین متعارِف زمینی: مضامین شعر  .2از: 

به پیروی از شاعران ) اند از: مدح، هجو و هزلخراسانی عبارت

 (؛ توصیف و مرثیه؛ سخن عاشقانه )تغزل موجود در2عرب

( مدیحه و رشح فتوحات 91-00: 2711قصیده()محجوب، 

. 1(. 66-60: 2700گرایی )شمیسا، پادشاهان، حامسه

صورتی متین، با گرایی: شعر خراسانی واقعیت را به واقع

 دهد. مضمون بیشرتمنایش می قبولقابلدستگاهی منظم و 

نوعی ناتورالیسم(، ) عتیطباشعار این سبک، وصف 

تقاد به تساهل و شادباشی است. )شمیسا، یی، اعگراواقع

. خرد ستایی: توجه به پند و اندرز و 7(. 60-66: 2700

 ـ 66: 2700( )شمیسا، 00ـ  91: 2711)محجوب،  .حکمت

ی خویش را بر محور ( شاعری همچون فردوسی شاهنامه60

های بعد که روزگار دوره برخالفگذارد، خرد بنیاد می

. 1قرار دارد.  قلماهلانون توجه خردستیزی است، خرد در ک

 سه قرن نخستین، گرایی: شعر فارسی را در فاصلهطبیعت

هجری باید شعر طبیعت خواند، این  یعنی تا پایان قرن پنجم

 ی شعر در ادبشعر، ازنظر توجه به طبیعت رسشارترین دوره

                                                             

رصع دوم را برد و مطلب مشاعر در مرصع اول کلامتی به کار می .1

ا، نهد )شمیسبا استفاده از سجع بنا می با توجه به هامن کلامت اول

1331 :32.) 

فارسی است، چراکه شعر فارسی در این دوره آفاقی و 

د شاعر بیشرت در سطح اشیا جریان یعنی دی گراست.برون

طبیعت، عنارص مادی هستی، چیزی  دارد و در ورای پرده

جوید. شاعر همت خود را نفسانی و عاطفی کمرت می

-برداری از طبیعت و عنارص دنیای بیرون میمرصوف نسخه

های کوتاهی که وصف خالص ی سامانی قطعهکند. در دوره

: 2709کدکنی، فیعیخورد. )شطبیعت هستند به چشم می

که در  ها شاعر نگاه خاص خود به طبیعت( در این قطعه720

ای خاص کشف کرده است را به کمک تشبیه به لحظه

 ها وشعر لحظه»کند. این رویکرد با نام خواننده منتقل می

. 1(. 60-06: 2700شود )شمیسا، می« ها شناختهنگاه

اً با از نظر فکری غالب گرایی: آثار قرون سوم تا پنجم هجریبرون

ها و سطح اشیا و امور رسوکار دارند و وارد عوامل بیرون پدیده

دیگر دید آنان آفاقی و عبارتیشوند، بهدرونی و باطنی منی

. 6(. 90: 2796عینی است تا انفسی و ذهنی )شمیسا، 

گرایی: خصوصیت ارشافی بودن شعر فارسی در آثار تجمل

مالحظه های دیگر قابلاز دوره شعری این دوره شاید بیش

های بسیاری از طرز فکر ارشافی را بخصوص که نشانه باشد

های بعد نیز باید از میراث شاعران این عرص به در شعر دوره

ی اشامر آورد، این مسئله چه در زبان فارسی و چه عربی ریشه

تأثیر فرهنگ ایران باستان و  گامن نشانهایرانی دارد و بی

- شعرهای دربار ساسانی است که متأسفانه منونهاحتامالً

-107: 2709کدکنی، هایی از آن باقی منانده است )شفیعی

های ایران باستان . اشاره به آیین مزدیسنا و سنت0(. 199

 (.10: 2711فراوان است )محجوب، 

 شیوه خراسانی در معامری

در ک ی ساختاری مشرت تطبیقی بر پایه برای آنکه این مطالعه

ی ادبیات و معامری صورت گیرد، سطح زبانی شعر حوزه

های فرمی، مواد و مصالح، سطح ادبی معادل معادل ویژگی

ی، سطح فکری شعر پرداز هیآرااصول زیباشناختی معامری و 

ی فرهنگی و اجتامعی در معامری تحلیل هانهیزممتناسب با 

 خواهد شد.

ای از هجو و هزل یافت در اشعار ایرانی به زبان پهلوی، منونه. 2

 (31: 1314نشده است. )محجوب، 
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 ارتی و ساسانی(پ ی معامری خراسانی )تداوم شیوههاانیبن

با مطالعه دقیق بناهای ساسانی در کنار بناهای اسالمی، 

پالن، مواد، فرم و حتی جزئیات  ازنظری توجهقابلاختالف 

نخواهیم یافت، مثالً بین کاخ ساسانی دامغان و مسجد 

-دامغان که هر دو در یک محل است، شباهت 1یخانهیتار

از بعضی  های کاملی وجود دارد و اختالف عبارت است

تغییرات سطحی مربوط به نیازهای مذهبی، بدین معنی که 

تاالر پذیرایی ساسانی محل عبادت مسلامنان قرارگرفته و 

ی آتش زرتشتی گردیده هابرجهای مسجد جایگزین مناره

توان گفت معامری ایران خالصه می طوربه»است. 

در تشکیل هرن کلی اسالمی سهم بسزایی داشته  کهیدرحال

 ر داخل ایران راه خود را بدین طریق پیموده است:د

. ساخنت بعضی بناها را برای مذهب قدیم ایرانی ادامه 2 

. بعضی بناهای عهد ساسانی را عیناً به اسالم 1داده است. 

. روش خود را با خصوصیات قبل از اسالم ولی 7داده است. 

-09: 2707)زمانی، « اسالمی تعقیب کرده است با قیافه

( سیر تحول مساجد در ایران نیز همین سه مسیر را طی 00

مساجد اولیه مسلامنان  . ساخت مسجد به شیوه2کند: می

. تغییر و تبدیل اماکن 1در عربستان. )سبک خراسانی( 

. رشوع 7مساجد اسالمی.  صورتبهمذهبی پیش از اسالم 

معامری اسالمی ایرانی. معامران ایرانی که  حرکت مستقالنه

گرا و باشکوه ساسانی برخوردار معامری تزئین پیشینهاز 

بودند، پس از ورود اسالم به ایران در ایجاد فضاهای معامرانه 

با اسلوب ایرانی، دچار وقفه شدند، این وقفه شامل مدت 

های اسالم زمانی است که رصف آشنایی با خواست و هدف

 (.17: 2799اند )زمرشیدی، از فضاهای معامری کرده

 یراسان بزرگ پیش و پس از اسالم نقشی مهم در توسعهخ

                                                             

ی ای است ترکی به معنای خدا و تاریخانه به معنی خانهتاری، واژه .1

کاررفته است. ر. ک: )فرهنگ فارسی معین خدا، معادل مسجد به

 ذیل مدخل تاری(.

-گرایی در فرم و پرهیز از پیچیدگی را مییکی از مصادیق این ساده. 2

زد ی 2ی معامری خراسانی یعنی مسجد فهرجترین منونهتوان در کهن

ماملک و مسالک، یاقوت حموی در در دید؛ کسانی چون اصطخری 

اند، این مسجد که در قرن اول هجری معجم البلدان از آن سخن گفته

 کهچنانشامل حیاط، شبستان، راهرو و مناره است و  شدهساخته

ز کند دو ویژگی متامیمعامری اسالمی تأکید می در کتابهیلن برند 

ها در بسیاری از نوآوری منشأمعامری ایران داشته، این خطه 

 به سایر نقاط انتقال یافت، بسیاری جیتدربهمعامری بود که 

ها هنوز استحکام از بناهای این ناحیه پس از گذشت سال

شش  از»(. 217: 2700اند )لولوئی، خود را حفظ کرده

پارسی و پارتی پیش از اسالم  ی معامری ایران، دو شیوهشیوه

و اصفهانی از آن دوران اسالمی  خراسانی، رازی و چهار شیوه

ی پس از آمدن اسالم به ایران هایدگرگونهستند و به دنبال 

های زادگاه اولین منونه(. 271: 2797)پیرنیا، « پدیدار شدند

دانند که سان میمعامری اسالمی ایرانی را خرا

. این شیوه که در قرن اول ی شیوه پارتی استدهندهتداوم

از  هجری آغاز شد و تا قرن چهارم ادامه داشت تأثیر اصلی را

ی چون ایوان تاق قوسبناهای ساسانی خصوصاً بناهای 

 مداین )طاق کرسی( گرفته بود.

منطبق با ) یخراسانی فرمی و ساختاری معامری هایژگیو

 انی شعر(سطح زب

: ساختار 2و پرهیز از پیچیدگی . سادگی بسیار در طراحی2

-ا میر  که هرنمندان ایرانی از آن پیروی کردند )ص(مسجد پیامرب

ترین ساختاری دانست که متناسب با رشایط توان ساده

یار بس مساجد سبک خراسانیرسد. اقلیمی به ذهن برش می

، )پالنی 3یستونشبستانی یا چهل ساده، با سطح مقطعی

 ر( دهای متعدد گرد حیاط مرکزیمستطیل شکل با ستون

-ی شیوهر یکارگبهشامل، با  جهت جنوب و صحنی در جبهه

های معامری بومی به یادگار مانده از اشکانیان )پارتیان( و 

در سبک خراسانی پالن و نقشه مساجد ساسانیان آغاز شد. 

ساسانی ایران یعنی گنبد خانه و ایوان در آن کامالً و متأثر از معامری 

(. طرح اصلی این مسجد حتی 33: 1313منایان است )کوهی فرد، 

طرح  جزبهاست و معامری آن  ترسادهدامغان نیز  از مسجد تاریخانه

اما طاق این مسجد ؛ اصلی که تازگی دارد کامالً ساسانی است

-122: 1341دارد )پیرنیا،  یرتر یگچشمنسبت به تاریخانه ارتفاع 

111.) 

های متعددی است که تنها به معنای حضور ستونشبستانی، . 3

-ها را میها یا رواقگیرند و شبستانگرداگرد حیاط مرکزی قرار می

 .سازند
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-تهطرح ) کهیهنگامزیرا  1عربی و ساختامن بنا ایرانی است.

رسيد و  ايران به مدينه در )ص(پيامرب مسجد (رنگ

بدین  (271: 2797. )پیرنیا، شد یرانیا مساجد بخشالهام

ترتیب طرح پالن بعضی از مساجد این دوره تفاوتی با مسجد 

رو مساجد ( ازاین226: 2760)پیرنیا،  قبای مدینه ندارد.

 2اندشده امیدهسبک خراسانی، مساجد عربِی ایران هم ن

های بوم مایهگیری از ساختبهره 1(. 11: 2799)زمرشیدی، 

: مساجد اولیه اسالم (آجر و خام خشت اولیه مصالحآورد. )

ی در یک فضای چهارگوش، مسجدالنبدر خراسان با الهام از 

و سقف تنها  اندآمدهقبله به وجود  در جهتبا شبستانی 

ی بان و بعدها برای جلوگیر یهنیز برای ایجاد سا هاآنشبستان 

)پیرنیا، از آب باران با مصالح ساده پوشیده شده است. 

ی مساجد شبستانی اولیه جنس در بنا(. 276: 2797

ی درخت نخل( یا مصالح مانند تنهمعموالً چوبی ) هاستون

تخت  صورتبهمعموالً  هاآنی قدیمی و پوشش هاساختامن

مسجد آن دوران  نیتربزرگبوده که حتی در  3و با تیرهای چوبی

رعایت شده است  وسازساخت در سامرا نیز همین شیوه

 کار بسنتبه  .7 (.14-44: 1312)بزرگمهری و خدادادی، 

ی، ناری که ریشه در دوران پیش از مرغتخمهای بیضی، قوس

ای هیژه ساسانی و اشکانی دارد: از بارزترین منونهوبهاسالم 

های فیروزآباد و طاق کرسی اشاره توان به کاخیمه این شیو 

                                                             

عباسی در  دورهاموی و اوایل  در سه قرن اول هجری یعنی دوره. 1

ولی اغلب  شدهساختهداخل مرزهای فعلی ایرانی بعضی مساجد 

 مرورهبمراقبت و حدوث زلزله  ی عدمیجهدرنتاین بناها از بین رفته و یا 

مانده از سبک یبرجا( از آثار 31: 1311است. )زمانی،  شدهخراب

 فهرج، جامع مسجد توان به بناهای ذیل اشاره کرد:یمخراسانی 

 جامع نیریز، مسجد جامع دامغان، اصل مسجد تاریخانه مسجد

اردستان، اصل  جامع میبد، اصل مسجد جامع ابرقو، مسجد

 در چاهه یا ماهی کرمان، رباط در بم اصفهان، ارگ جامع مسجد

، مسجد قدیم اردبیل جامع شیراز، مسجد امیر سد-رسخس، پل

اصل مسجد جامع  عزّآباد یزد، مسجد توران پشت یزد خرانق یزد،

 (.114-113: 1341)پیرنیا، ساوه و مسجد جامع نایین 

-جمله عباس زمانی در مقاله. این نظر، البته مخالفانی هم دارد من2

وجود ندارد « نقشه سبک بدوی عرب»ای با عنوان در مساجد ایران، 

مساجد  . نقشه2کند: پردازد و استدالل میبه نقض این نظر می

بناهای قبل از اسالم )دوره ساسانی( نیز  دار و رواق دار درستون

ای منفک از دار و رواق دار دسته. مساجد ستون1کاررفته است. به

؛ 131-131: 1331؛ پیرنیا، 113: 1333فر، کرد. )فالح

( چنانچه فهرج و تاریخانه را جزو مساجد 14: 1331کریمی، 

ها در قرون اولیه اسالمی در نظر آوریم، طاق شدهساخته

آهنگ و با روش اجرای رضبی بوده و شکل چفدها  صورتبه

ای یا مازه دار( تند یا کند است )بزرگمهری مرغانه) زیبالً معمو 

 منفک منار تک از استفاده .1 (.44: 1312و خدادادی، 

 (.131-131: 1331شامل بنا )پیرنیا،  در ایدایره مقطع با

ایستایی و استواری( این شیوه با ) از نظر نیارشنیارش:  .1

: 2760، ساسانی هیچ تفاوتی نکرده است )پیرنیا شیوه

221.) 

ی معامری خراسانی )منطبق با شناختییبایزی هایژگیو

 سطح ادبی شعر(

 در این دوره( 226: 2760سادگی تا حد امکان )پیرنیا،  .1

تی شناخویژگی فرمی است هم زیبایی فرهنگی، سادگی، هم

 شناسی اسالمی اینیباییزتا جایی که این سادگی مبنای 

سوی پیچیدگی، این با حرکت به رفتهرفتهدوران است و 

ی که متناسب با شعارهای اسالمی نیز سادگگرایی و کمینه

آرایگی و پرهیز از تزیینات چه در . کم2بازد. یمهست رنگ 

زیبایی تأکید دارد، -داخل و چه در خارج بنا، بر اصل سادگی

ی شکنجی مخترص در مسجد جامع هایبر گچحتی هامن 

ار و ناخودآگاه بیننده را به یاد کاخ اختیکه بی 1فهرج یزد

سایر مساجد ایرانی نیست بلکه در تداوم و تحول و تکامل معامری 

. محراب و منرب و مناره ابداع یا دهش 7ایرانی و اردو سهیم است. 

اعراب به ایران نیست، بلکه هر سه عنرص در ایران قبل از اسالم 

 (.177-171: 2701زمانی، کاررفته است )به

از »نویسد: جمله عباس زمانی می. این نظر مخالفانی هم دارد من3

ی اسالم صدها شود که در قرون اولیهروی منابع تاریخی معلوم می

ند اکه مورخین نوشتهطوریشده بود. بهدر ایران ساخته مسجد عالی

-یته مهای چوبی نگاه داشستون وسیلهسقف بعضی از مساجد به

ترین مسجدی که های سنگی ]...[ قدیمیشد و برخی با ستون

تنها هن دامغان است. اهمیت تاریخانه خوبی مانده تاریخانهتاکنون به

 شده بلکه برای آن استآن است که به سبک عربی ساخته واسطهبه

)زمانی، « که بسیاری از اسلوب ساختامنی ساسانی را نیز دارد

2701 :120-126.) 

و هیلن براند ق 41-41ی هاسالرا حدود  پیرنیا قدمت این مسجد .1

)بزرگمهری و خدادادی،  داندآن را متعلق به قرن سوم هجری می

1312 :13.) 
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 ی ساسانیپرداز هیآرای سنت گرچه ادامه اندازدیمتیسفون 

اند به اصالت خدمت ساده گرایی بوده همچنان در هستند،

 (.111: 1341پیرنیا، ؛ 270: 2797)پیرنیا،  اندبنا آسیب نزده

 یهای بلند را باید یک. متناسب بودن ارتفاع و پرهیز از طاق3

-شناختی سبک خراسانی دانست چنانیباییزهای از ویژگی

-که از مسجد آدینهیهنگامی خود که نارصخرسو در سفرنامه

شود و نقد نیز می کاربهدستگوید ی شهر قاین سخن می

این مسجد  دهد طاق عظیمی که بر فراز مقصورهتوضیح می

ن سااز آن در خرا تربزرگچنان است که وی طاقی  قرارگرفته

« درخور نه»ندیده است او این طاق بزرگ را نامتناسب و 

(. این نکته خود تأیید 202: 2711خواند )نارصخرسو، می

منایی های کوتاهی که از عظمتکند که استفاده از طاقمی

پرهیز دارند سنتی رایج در بناهای سبک خراسانی و بخشی 

 .بوده استشناختی آن دوره از نظام زیبایی

ی فرهنگی و اجتامعی معامری خراسانی )منطبق با هایژگیو

 سطح فکری شعر(

های بنا رصفاً برای یک از بخش. پرهیز از بیهودگی: هیچ2

ی حکمت و زیبایی ساخته نشده، بلکه هر جزئی بر پایه

 .1(. 226: 2760کارکردی پدیدار گردیده است )پیرنیا، 

ی هاانیبنز ی اقلیمی: یکی اهاحلراهخودبسندگی و یافنت 

طبق  (.31: 1312مهم معامری ایرانی است )معامریان، 

اصل خودبسندگی معامران ایرانی بر این باور بودند که 

-آورد باشد و در ساخت بنا باید حتیساخت مایه باید بوم

زیرا هم رسعت  املقدور از امکانات محلی بهره گرفت؛

 پیرامونشیابد هم ساختامن با طبیعت ساخت افزایش می

: 2702زاده، بیدهندی و عبداللهگردد )قیومیسازگار می

(. مصالح مورداستفاده در سبک خراسانی، از مصالح 21

آورد و ایدری بوده است، برای مثال در ساخت بنای بوم

ای را ازگل محلی و مسجد جامع فهرج یزد دیوارهای چینه

 نهاند در مسجد تاریخاها را با خشت خام ساختهستون

اند )پیرنیا، های پخته استفاده کردهدامغان نیز از خشت

م زعسازی بنا: بهواری و پرهیز از مرتفعمردم .7(. 221: 2760

ر است واواری بود، بنا آنگاه مردمپیرنیا که واضع اصطالح مردم

که مقیاس انسانی به نحو مطلوب در آن رعایت شده باشد. 

ای انسان و نیازهای او تناسب ههای بنا با اندامیعنی اندام

(. 0: 2702زاده، بیدهندی و عبداللهداشته باشند )قیومی

واری های معامری پیش از اسالم نیز مردماگرچه در شیوه

های جدید شود، بعد از اسالم با الهام از اندیشهدیده می

ها بیشرت برای مدتی نزدیک به چهار قرن، روی این ویژگی

آنکه مخاطب در برابر عظمت بنا احساس تأکید شده و برای 

وارتر شدند. برای منونه وقتی ها مردمکوچکی نکند، ساختامن

اه که عبادتگ فیروزآباد انسان در کنار بنایی مثل آتشکده

کند، در گیرد احساس تحقیر میساسانی است، قرار می

خراسانی از این ویژگی مطلقاً پرهیز شده بود ولی دیری  شیوه

 های بعدیهای بعد و شیوههای در دورهکه این ویژگی نپایید

یعنی رازی و آذری دوباره بازگشتند و به کار گرفته شدند 

 (.276: 2797؛ پیرنیا، 221: 2760)پیرنیا، 

د کنواری در معامری ایران مطرح میعنوان مردمآنچه پیرنیا به 

 عنوانای با توان نوعی تناسب به شامر آورد او در مقالهرا می

واری به در توصیف مفهوم مردم واری در معامری ایرانمردم

. طراحی بنا فراخور نیازهای 2کلیدی اشاره دارد:  سه نکته

انسان )اعم از نیازهای فیزیولوژیک، اقلیمی و اقتضائات 

گرایی در معامری . توجه به سنت درون1عرفی و فرهنگی( 

ی های ایرانساختامنایران؛ مطابق این رسم، در دیوار بیرونی 

ای وجود نداشت تا بتوان از درون، بیرون روزن و رخنه و پنجره

ا هجای پنجرهها بهبنا را مشاهده کرد. منای بیرونی ساختامن

ها شد و درگاه ساختامنها آراسته میمناها و کنگرهبا طاق

تنها مسیر ورود و خروج بود، بدین ترتیب اهل ساختامن 

شدند، مرکزی که به یک حیاط و حوضچه میمتوجه مرکز بنا 

: 2767شد )پیرنیا، و باغچه در قلب ساختامن منتهی می

(. این ویژگی که بخش مهمی از منطق معامری ایرانی 71-77

گرایانۀ عرفان ی درون(. با اندیشه11: 2701است )پیرنیا، 

نا ی موال ای که به گفتهاسالمی کامالً انطباق دارد. اندیشه

-و درون را واجِد وجد و حال می «وقالقیل»را مرتادف برون 

 «برون را ننگریم و قال را/ ما درون را بنگریم و حال را ما»داند، 

مدوله کردن( در روزگاری که نظام مرتیک در ) . پیمون کردن7

گیری از طریق انتخاب یک اندازه ایران وجود نداشت شیوه

گیری بوده است، عنوان پیامنه و واحد اندازهسنجه به

یا کرسی  ای در هر قسمت از ساختامن باید مرضبهراندازه

بود، از طریق همین پیمون ی موردنظر میاز سنجه و پیامنه

: 2767شد )پیرنیا، کردن بار دیگر تناسبات در بنا استوار می

واری، پرهیز از بیهودگی، تأکید بر های مردم(. ویژگی76-71
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 گیری از پیمون )نظامبسندگی، بهرهگرایی در کنار خوددرون

تنها ویژگی معامری اسالمی است، بلکه در رسارس مدوله( نه

 (.70: 2701هرن اسالمی مبنای کار است )پیرنیا، 

وقتی در سطح فکری و از منظر محتوایی به آنچه معامری  

یابیم، معامری اسالمی نگریم درمیاسالمی نامیده شده می

ستی را زی، ساده)ص(گذار آن، پیامربنیانکه به اعتبار زندگی ب

رای توانست الگویی بمبنای کارش قرار داده بود، طبیعتاً منی

رو اگر قرصهایی در آغاز دوران طراحی کاخ داشته باشد، ازاین

شده باشند همچنان از سنت اسالمی در ایران طراحی

اند با این تفسیر باید مسجد را محور ساسانی پیروی کرده

های آغازین اسالم دانست. از ری اسالمِی ایران در سدهمعام

این منظر در دوران موردبحث این پژوهش، پدیدار فرهنگی 

ای موسوم به مسجد که در خدمت دین اسالم و اهداف تازه

ود تا بی آن قرار گرفت، باید خود مصداق سادگی میفروتنانه

که میهنگابتواند ساده زیستی را تبلیغ کند و رواج دهد. حال 

در سطح فکری به محتوای معامرانه و کارکرد آن در دوران 

ای از تضاد میان سبک کنیم با گونهاسالمی توجه می

شویم. هر دو رسانۀ خراسانی در شعر و معامری مواجه می

های اند در سیامی خویش جلوهمعامری و شعر توانسته

نه را اهای فرهنگی زمدگردیسی متفاوتی از فرهنگ را حفظ و

نهاد خود هضم کنند. ازآنجاکه هرنها ناچارند برای حفظ 

حیات و تداوم یکی از سه مسیر: قدرت، ثروت و دیانت را 

انتخاب کنند. مطابق تعریِف معامرِی سبک خراسانی، 

َدری( ) گزینند اما شاعرانِ معامران این دوران، دیانت را برمی

اهل قدرت و دربار که در این نام منایان است، خود را به چنان

 کنند تا زبان دری )اهل دربار( گسرتش دهد؛منتسب می

که معامری اسالمی در های موجود، درحالیمطابق تعریف

یابد تا کمک کند مخاطبانش از دنیا دامان دین پرورش می

فارسی که در دل دربارها متولد شده  مفارقت کنند؛ شعر

د. کشه تصویر میمو بهای دنیایی را موبهشادخواری و لذت

از این منظر تقابل معامری و شعر در این دوره مصداق تقابل 

گویی موضوع و محتوای معامری،  زهد و عیاشی است؛

که واری، پرهیزکاری و ساده زیستی است درحالیمردم

جز معدودی اندرز و حکمت که به-ی شاعر این دوران دغدغه

رودکی( منایان ویژه نارصخرسو و در کار برخی شاعران )به

انی گذر گرایی، ستایش خوشی و خوشبیشرت تجمل -است

ویژه شاهان و است. شعرها فراخور مخاطبان خاص به

 که معامری بیشرت به جامعهاند درحالیدرباریان پدید آمده

عوام تعلق دارد. انگار در نقد این دوگانگی است که شاعر 

دگراندیش سبک خراسانی که برخالف سنت معهود زمانه 

اسالمی بنیاد گذارده -پرهیزکاری را در ادبیات ایرانی شیوه

 گشاید:است زبان به نقد سنت ادبی رایج می

 پسند است با زهد عامر و بوذر     »

 ]...[ اکند مدح محمود مر عنرصی ر  

 من آنم که در پای خوکان نریزم      

 «مر این قیمتی ُدرِّ لفظ دری را 

 (211: 2710)نارصخرسو،  

 گیرینتیجه

ی اختشنییبایزهای فرمی، محتوایی و پس از شناخت ویژگی 

شعر و معامری در سبک خراسانی، بخش نتیجه فرصتی 

اصلی  شفراخور دو پرس ها. نتیجهاست برای ترکیب این یافته

های پژوهش شکل خواهد گرفت؛ نخست اینکه ویژگی

مشرتک و متفاوت شعر و معامری در سبک خراسانی 

که مشخص شوند و کارکردشان تبیین شود. دیگر این

 رونیازاجامعیت معنایی این اصطالح مورد محک قرار گیرد. 

ا هها، مشابهتمطابقت»بخش نخست نتیجه تحت عنوان 

دهد و بخش ال نخست پژوهش پاسخ میبه سؤ « هاو تفاوت

سعی « نقدی بر اصطالح خراسانی در معامری»دوم با نام 

اما  ؛های پژوهش به پرسش دوم بپردازدی یافتهدارد بر پایه

بخش سوم نتیجه که جزو دستاوردهای پژوهش است با یک 

های آتی مطرح رویکرد انتقادی پیشنهادی را برای پژوهش

ها: دریک قیاس ها و تفاوتشابهتها م. مطابقتکندیم

های معامری و شعر در سبک خراسانی، موازی، میان ویژگی

-ی هرنی را در سه حوزهتوان روابط حاکم بین این دو رسانهمی

ها، تضادها و ها و مناسبتها، مشابهتی مطابقت

 ها. دید و سنجید.تناقض

های معامری و شعر: ادبیات و معامری دو الف. مطابقت

رضورت انکارناپذیر زندگی برشند این دو در بسرت فرهنگ 

ایرانی در برابر فرهنگ مهاجم بیگانه، دست به باززایی زده، 

اند. تحول شعر و اندازی کرده و دچار دگردیسی شدهپوست

 یمعامری ایرانی، زمان و مکانی نسبتاً مشرتک دارد و ادامه

ا هتداومی این فرهنگ هرنی عرص ساسانی است، پشتوانه



 

 ۹۳شماره   ۸۹۳۱ پاییز

۹7 

عر
ش

در 
ی 

سان
را

 خ
ک

سب
 

...
و 

 

 ی غنی فرهنگ باستانی ایران است. در آغاز دورهپیشینه

-گر و بنیاناسالمی سبک خراسانی در معامری و شعر آغاز

های اسالمی است که در دوره-گذار زندگی فرهنگی ایرانی

ریباً زمانی تق یابد. بازههای دیگر ادامه میبندیبعد با صورت

انی باعث باست پشتوانه جغرافیایی یکسان و مشرتک، گسرته

شده بتوان وجوه مشرتک و متناسب دیگری نیز بین این دو 

شناسایی کرد.  هرنهای  موردنظری ی هرنی در دورهرسانه

تحت  ایرانی ضمن آنکه آبشخوری مشرتک دارند در هر دوره

تأثیر رشایط اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوران 

ی هاشیوه توان درگاهی می ترتیب نیبدیابند، تطور می

ای هونده را رصد کرد. مطابقتتکرارشهرنی مختلف، عنارص 

شعر و معامری در سبک خراسانی مبتنی بر اصل  دو حوزه

های فرهنگی و هرنی است. سنت« تداوم فرهنگی ایران»

های ادبی و معامرانه( که از عرص ساسانی به )اعم از سنت

ها عامل این مطابقت شوندیمی اسالمی منتقل دوره

 هستند.

اسالمی -ها: بین معامری ایرانیها و مناسبتب. مشابهت

ها بیش از آن است که تصادفی و شعر فارسی شباهت

های مشرتک معامری و شعر انگاشته شود. برخی ویژگی

 شودسبک خراسانی در دیگر هرنهای این دوران نیز دیده می

ا را هشرتک میانشان یافت و آنهایی متوان ویژگیبنابراین می

عنوان مختصات بنیادین سبک و فرهنگ خراسانی معرفی به

ی ها: در سده(پرهیز از پیچیدگی و تکلّف) . سادگی2کرد. 

آغازین سادگی  اصل محوری متام رفتارهای مسلامنان اعم از 

های هرنی و فرهنگی بود. به طور مثال چون نگارش فعالیت

سهولت آن مد نظر بود، نرث این دوره  ی مادری، وبه لهجه

مرسل )ساده( نام گرفت. منونه آثار فلزکاری، سفال، 

دهند در آغاز دوران اسالمی پرهیز معامری و شعر نشان می

گرایی در فرم و محتوا مبنای کار هرنمندان از تکلف و ساده

اهل خراسان بوده است، این سادگی یکی از مبانی فرهنگ 

-بعدها دچار تطور شده این سادگی را میاسالمی بوده که 

رنگ بنا و ساختار خط نوپای کوفی دید، زمان در پیتوان هم

زیرا تکرار زوایای قامئه در هر دو از سادگی و نوظهور بودن آن 

دو حکایت دارد. این سادگی در دو سطح فرم و 

ارسی شعر ف شود اما در حوزهشناختی پیوسته دیده میزیبایی

ی اطح فکری به شعر این دوران توجه شود، نقیضهوقتی در س

شود. شعری که در اوج سادگی زبانی و ادبی است منایان می

واری بیگانه است و چگونه در سطح فکری با سادگی و مردم

گرایی است. همچنین در معامری بیشرت در خدمت تجمل

سادگی در خدمت مسجد چنان پر رنگ شده که گویا در این 

پردازی: . پرهیز از آرایه1اخی ساخته نشده است. دوره هیچ ک

-آغازین اسالمی تحت تأثیر شعار ساده زیستی، آرایه در سده

های پرکار از ها بسیار مخترص هستند. این پرهیز از آرایه

 شود. معامری و ادبیات تا سفال و فلز دیده می

های . ورود آیات قرآن و احادیث به دنیای هرن: در رسوده7

های آغازین، درج، اقتباس و تلمیح به آیات قرآن به چشم سده

تردید وابسته به فرهنگ اسالمی خورد. این جریان بیمی

روز نوظهور، روزبه پذیرفته از شعر عرب. این شیوه است و اثر

ها و احادیث در هرنهای گسرتش یافت. اما حضور آیه

های ای دارد؛ اهالی هرن تجسمی دوران اسالمی، شکل ویژه

کردن موجودات زنده  تجسمی که اغلب با ممنوعیت تصویر

ت مندی از آیارو بودند با متسک به خوشنویسی و بهرهروبه

ای را در هرن تجسمی جهان اسالم گشودند که قرآن مسیر تازه

-های هرن اسالمی شناخته میعنوان یکی از شناسهامروزه به

ای مرشوع بر عنوان آرایهشود، استفاده از خوشنویسی به

گردد و برای سطح بناها و اشیا در این دوران پدیدار می

 نهترین گزیافزایش این مرشوعیت آیات قرآن نخستین و مهم

بری شده در های گچدر دسرتس هرنمندان هستند: کتیبه

 هایبناها، احادیث و آیات منقور بر ظروف فلزی، سفالینه

ات و احادیث در ی نیشابور همه بر نقش آیخوشنویسی شده

هرنمندان مسلامن در  های نخستین تأکید دارند.هرن سده

ن ها نوعی از تزییهایی اصیل داشتند، آنتزیین سطوح نوآوری

را به کامل رساندند که هدفش فراهم ساخنت پوششی خاص 

برای بناها و اشیا بود، این تزیینات خوشنویسانه در هرنهای 

 ابطهکه مثاًل ر طوریبه مختلف با شخصیتی مشابه ظاهرشده

مستقیمی بین تزیینات معامری و منسوجات وجود دارد. 

رغم تنوع سبک و اختالف گیری از خطاطی در معامری بهبهره

ها امرتهای عکتابت از عنارص مهم تزیین بود که بیشرت گونه

ها یکپارچه و زمان را در رستارس جهان اسالم و در همه

نای اسالمی و یا اشیائی را در کرد. کمرت بهامهنگ می

ار ای به کها کتیبهتوان پیدا کرد که در آنهرنهای صناعی می

ا بناها عموماً با خط کوفی بنایی و بعدها ب نرفته باشد، کتیبه
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زمان و شد. به اعتبار حضور همخط نسخ و ثلث نوشته می

وان تعملکرد مشابه آیات قرآن و احادیث در شعر و ادبیات می

ها و احادیث در ها را بر اشیا و بناها با درج آیهکتیبه ورحض

 شعر قابل انطباق دانست.

چنانکه گفته شد زبان  گرایی و خودبسندگی:. طبیعت1

شاعران و نویسندگان در خراسان این دوره به زبان مادری 

ح مصال نزدیک است و زیبایی آن در طبیعی بودنش است،

ها و واژگان بومی است. به همین ی این زبان، لهجهسازنده

ه آورد بهره گرفتترتیب در معامری نیز از مصالح طبیعی بوم

. 1شوند. شود و عنارص سازنده از جاهای دیگر آورده منیمی

فرم( عربی: در هر دو کالبد )محتوای( ایرانی در روح )حلول 

کالبد عربی دمیده شده هرن، این روح ایرانی است در یک 

بنا عربی است، ساختامن ایرانی.  است بدین معنی که نقشه

ن کند، ایساختار عربی قصیده مضامین ایرانی را بازگو می

-فرم و محتوا در بین فرهنگ ایرانی و اسالمی را می دادوستدِ 

توان در ذیل آشکارتر دید:

 (محتوای ایرانی) روح ایرانی فرم عربی() عربی پیکره

 ها ایرانی استمضمون قصیده قصیده قالبی عربی است.

 زبان فارسی است. در فرهنگ ایرانی اسالمی خط عربی است.

 ساختامن ایرانی است. ی بنا عربی است.نقشه

حاکمیت اصل تقارن: نظم متقارن حاکم بر شعر کالسیک 

های متقارن گیرد، با پالنفارسی که در این دوره شکل می

شبستانی بیگانه نیست و این تقارن تا زمانی که هرن مدرن 

آغاز نگشته و بساط تقارن را برنچیده در شعر و معامری ایرانی 

های بنیادین: . تعدد فرم0شود. یکدیگر دیده می موازاتبه

شباهت به تعداد زیاد در معامری خراسانی بی کرثت ستون

قصیده نیست. بدین اعتبار بلندای قصیده  ابیات در قالب

تواند با وسعت شبستان همخوان پنداشته شود. می

ها و مناسباتی که در شعر و معامرِی سبک شباهت

زبانی ـ فرمی و سطح  شوند به دو سطحخراسانی دیده می

در  هاشباهت خأل ؛ وشناختی ارتباط دارندزیبایی-ادبی

 است. زیبرانگتأملسطح فکری همچنان 

-واری و مردمها: در نگاه نخست، مردمج. تضادها و تناقض

گرایی سبک خراسانی در معامری دقیقاً در تقابل با 

های شاهانه ادبیات در این دوره گذرانیشادخواری و خوش

است، زیرا ظاهراً معامری این دوره، مردمی و ادبیات غیر 

نا تثگراست )نارصخرسو در این میان یک اسمردمی و تجمل

است که بدان اشاره شد(. معامری خراسانی در جان خود 

روحی از ساده زیستی و معنویت دارد ولی شعر فارسی در 

گذرانی است. همچنین تحت تأثیر این دوره در خدمت خوش

با  ه؛ کابدییمرسایی به ادبیات ایران راه فرهنگ عرب هزلیه

ر گر از منظویژگی پرهیز از بیهودگی در معامری تضاد دارد. ا

ا هکاربرد به هرنهای دوران اسالمی نظر بیندازیم رسارس آرایه

که گیرند که رصفاً تزیینی نیستند بلدر خدمت اشیایی قرار می

-ها شمرده میکاربرد وجه اصلی و تزیین وجه انضاممی آن

های آغازین اما شعر در فرهنگ اسالمی در سده شود،

که آیات و روایات شود چنانچندان کاربردی شمرده منی

-اسالمی چندان روی خوشی به شعر و شاعری نشان نداده

 از این منظر اند. در فرهنگ ایرانی اسالمی و سبک خراسانی،

عنوان هرن در تقابل با معامری به 1عنوان هرن زیباشعر به

ها، توان انطباقگیرد. در جدول ذیل میقرار می 2کاربردی

راسانی در معامری و شعر های سبک خو تقابل هاشباهت

 را در یک نگاه دید و سنجید.
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 تطبیقی سبک خراسانی در معامری و شعر مطالعه:2جدول 

 «(تداوم فرهنگی ایران»ها )منطبق بر اصل مطابقت

-اسالمی، معامری ایرانی با درنگ کمرت و شعر فارسی با تأخیری بیشرت )دو قرن سکوت( آغاز می زمانی تقریباً مشرتک: در آغاز دوره . محدوده1

 شود.

 جغرافیایی مشرتک دارند تولد در خراسان و رشد و پراکندگی از رشق به غرب است. . گسرته2

 آن هستند. دهدهنها ادامهکه سایر سبکطوریی اسالمی هستند بهگذار حرکتی جدید در دوره. بنیان3

 های ساسانی هستند.سنت دهنده. ادامه1

 شناختی(ها )در سطح زبانی ـ فرمی و ادبی ـ زیباییها و مناسبتشباهت

 معمـــــاری شعــــــر

 خودبسندگی و استفاده از مصالح بوم آورد های پهلوی و نزدیک به پهلویکمبود واژگان بیگانه، رواج لغت

طور ترکیبات دشوار، رصاحت لهجه، کاربرد بدیع و بیان بهسادگی لفظ، نبود 

 طبیعی
 های سادهپرهیز از پیچیدگی و استفاده از فرم

 پرهیز از تزیینات در داخل و خارج بنا خالی بودن از صنایع بدیعی، قافیه و ردیف ساده، تشبیهات مرکب حسی، ایجاز

 ها بر بناهاحضور کتیبه ها و احادیث در شعربه کار بردن آیه

 ص()پالن بنا )فضای شبستانی( برگرفته از مسجد پیامرب ساختار قصیده از ادبیات عرب

 پالن عربی، ساختامن ایرانی قالب عربی؛ مضمون ایرانی

 ها(ستونی )تعداد زیاد ستونفضای شبستانی و چهل ها(قالب قصیده )تعداد زیاد بیت

 تقارن موازنه

 سطح فکری و محتوایی(ها و تضادها )در تفاوت

 معمـــــاری شعــــــر

 هرن کاربردی هرن زیبا

 واری پرهیز از ایجاد ارتفاع برای صمیمیت با مخاطبمردم هرنی ارشافی در خدمت شاهان

 گرادرون گرابرون

 پرهیز از بیهودگی ورود هزل و هجو متأثر از ادب عرب

 

عر در ش یی معامرانه:گرادرونیی شاعرانه در تضاد با گرابرون

گرایی و توجه به طبیعت پیرامون ویژگی فکری خراسانی، برون

ی، گرایدرون  ایرنیپ زعمبهبیشرت شاعران این دوران است و 

 توجهی به ساختار برونی یکتوجه به فضای داخلی بنا و بی

اگر  ویژگی کلیدی در معامری سبک خراسانی است، حال

گرایی معامری گرایی شعر این دوره با درونقرار باشد برون

 سنجیده شود، ممکن است در گام نخست این تردید ایجاد

-گرایِی سوبژکتیِو شاعرانه، قابل قیاس با درونشود که برون

گرایِی اُبژکتیو معامرانه نیست، اما اگر همچون پیرنیا از 

گرایی درونعرفان به موضوع توجه شود و  اندازچشم

گرایی عارفانه انگاشته شود، تضاد معامرانه، مصداق درون

یی معامرانه در سبک خراسانی، گرادرونگرایی شاعرانه با برون

عنوان ویژگی فکری هویدا خواهد شد؛ شعر خراسانی اهل به

جهان بیرون است نه تأمل در جهان درون و هیچ  مشاهده

دارد و چشم بر جهان پیرامون گزینی عارفانه نای با خلوتمیانه

ای به دنیای گشاید اما معامری خراسانی روزن و پنجرهمی

بیرون ندارد. معامر ایرانی بهشتی در قلب بنا ساخته ولی نگاه 

های آغازین، در بهشت پیرامونش، یعنی طبیعت شاعر سده

ی یگرابرونگرایی معامرانه با روی درون. از این زندیمپرسه 

ها و ر تضاد است. هنگام سنجش تفاوتشاعرانه د

ی سادگبهتضادهای شعر و معامری در سبک خراسانی 

 گرا، تجمل دوستی شعر که برونگونهنیاشود که منایان می

است، اغلب کارگزار دربار و درباریان بوده و  شیشاد اندو 

که  یاگرایانهگرا و درونتواند با مرام ساده زیستی و مردممنی

خوانی داشته امری خراسانی مدعی آن است همسبک مع

های متداول سبک خراسانی در باشد. اگر بخواهیم تعریف
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یابیم این سلسله تضادها و شعر و معامری را بپذیریم، درمی

که همگی در سطح فکری، فرهنگی و محتوایی  هاتناقض

گر تضاد عمیقی در -توانند بیانمطرح هستند می

کنند، مطرح  موردنظر معامر را در دورهی شاعر و هاینیبجهان

ایی هبا عمیق شدن در تضاد موجود به نکته توانیماما گویا 

 که کمرت توجه شده پی برد.

معنای غایب در مفاهیم سبک خراسانی: چرا باید در یک 

ی زمانی و یک جغرافیای مشرتک )ایران( میان دوره

 داشته ی شاعر و نقاش چنین تضاد فاحشی وجودنیبجهان

که معامر این دوره خادم دین باشد و شاعر آن طوریباشد به

خدمتگزار دنیا. این تناقض شکافی در معنای سبک 

چه در شعر چه در معامری( آن را و )کند خراسانی پدیدار می

تواند نظام حاکم بر کشاند، این تضاد میبست میبه بن

کند.  های سبک خراسانی در شعر و معامری را نقضویژگی

سبک خراسانی که در پی یافنت  تعریف ساختگرایانه

ی و اطلبیدناین دوره بوده است، در ادبیات  ساختژرف

گرایی را شادخواری را فرض انگاشته و در معامری ساده

صل را به چند ا هاتقابلای از اصلی ثابت پنداشته و سلسله

است. بدین ترتیب این اصول از دو سو در  1ثابت فروکاسته

که برای حل آن باید معانی غایبی  اندقرارگرفتهمعرض تعارض 

گرایانه از سبک خراسانی در شعر و که در تعریف ذات

تعریف  رسدیممعامری وجود دارند را جستجو کرد. به نظر 

سبک خراسانی در شعر مطرح شده،  حارضی که از اندیشه

جه به شخصیت دگراندیش و هنجارشکن آگاهانه از تو 

نارصخرسو طفره رفته و روی برگردانده است. همچنین 

معامری سبک خراسانی به معامری مسجد تقلیل یافته و 

ی مجللی که در متون تاریخی از آن صحبت شده هایمعامر 

این  رودیمشده است، گامن  فروگذاشته خودخواسته

است متام معنی موجود نتوانسته  هایبندمقولهو  هافیتعر

ی تاریخی را در اصول پیشنهادی خود مهار مناید در این دوره

و در منت خود احضار کند. در این وضعیت، شعر خراسانی 

یی و شادخواری را اصل و زهد گراتجمل در سطح فکری

را فرع دانسته و معامری خراسانی مسجد و  نارصخرسو

داده و معامری مجلل  ی آن را در مرکز قرارآرایهمعامری کم

و  اهها را به حاشیه رانده است، با عریان شدن این تقابلکاخ

برجسته شدن تنشی که بین مرکز و حاشیه، اصل و فرع وجود 

توان در دقت و جامعیت معنایی سبک خراسانی دارد می

 تردید کرد.

 
 

اشاره  کهچناننقدی بر اصطالح خراسانی در شعر و معامری: 

شد شکافی که در اصطالح خراسانی در شعر مطرح است 

ی نارصخرسو است که در این مرتبط با شعر و اندیشه

 مراتببهگنجد اما شکاف موجود معامری ی منیبندمقوله

است زیرا این اصطالح تخصصی در معامری سنتی  ترقیعم

 شدهوضعشناسی ادب فارسی به تبعیت از سبکایران که 

، گذاریبیشرت بر محوریت مسجد استوار است. در این نام

های مجللی که ها و ساختامنهای معامری همچون کاخگونه

و ناقض اصول  شدهگرفتهدر متون تاریخی آمده عمداً نادیده 

                                                             

1. Redeuction 

ی واضعِ آن است. بدین ترتیب عنوان خراسانی در شدهمطرح

معامری ایرانی برای آنکه بتواند منطبق با ادبیات باشد 

 اثرگذار. آغازگر بودن و 2حداقل باید بر دو مفهوم تأکید کند: 

ی از بردار گرتهی. طی یک گیرایپیب. سادگی و 1بودن 

ای را که شناسی ادبی، پیرنیا سعی کرده جامهسبک

ی بهار به قامت ادبیات فارسی بریده، بر تن شعراالملک

معامری ایرانی نیز بپوشاند بدین ترتیب بخشی از آثار معامری 

های این عرص آگاهانه یا ناخودآگاه، مغفول مانده، او معامری

ی دانسته و فروگذاشته تا به اسالم ریغمجلل این دوره را 

ی تناقض های موجود در سطح فکر 

سبک خراسانی 

معانی غایب 

زهدگرایی نارص خرسو در شعر  

بناهای مجلل در معامری

عدم کفایت و 

فقدان جامعیت معنایی 

در سبک خراسانی
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اٌپهام  آرتورسهولت مدعایش را به اثبات برساند. جالب اینکه 

وار را جایگزین قرصهای پوپ هم با همین قیاس مساجد مردم

کند که رسم ساخت معابد جدید داند و وامنود میمجلل می

 های پیشین، مانع احداث)مسجد( یا تغییر کاربری عبادتگاه

اند؛ او و برخی های مجلل شدهها و ساختامنکاخ

مانعه الجمع  همفکرانش حضور مسجد و کاخ را در این دوره

ا، رشط ی بنگیرایپیباند بر این پایه، اگر سادگی و دانسته

-اسالمی بودن آن دانسته شود، این دلیل برای توجیه عظمت

نیست. از این  کنندهقانعهای بعد دوره پردازیگرایی و آرایه

ی سبک گیرایپیبتوان دریافت، آن سادگی و رهگذر می

تواند بر الزاماً منی خراسانی که واضعش مدعی آن است

رسد یبه نظر م پژوهش سایه بیفکند. موردنظر دورهمتامی آثار 

از  صدسالاصطالح سبک خراسانی در شعر که بیش از 

ه ی بهاری آن را بالشعراملکگذرد و پیش از آنکه کاربرد آن می

و طبیعی میان شاعران مصطلح  خودجوش طوربهکار گیرد 

 یهاقرنهای ادبیات در یژگیبوده بهرت توانسته است و

آغازین را در بربگیرد اما این اصطالح جامعیتی که در ادبیات 

است زیرا واضع این  دادهازدستداشته است را در معامری 

اصطالح تخصصی در معامری سنتی، آگاهانه چشم بر سایر 

ها که فاقد ی همچون کاخاهیپر آرابناهای مجلل، مرتفع و 

کنند بسته است، تحقیر می طب راسادگی هستند و مخا

بدین طریق او مفهوم سبک خراسانی در معامری را فقط به 

 ییهایژگیومسجد تقلیل داده است. از این منظر برخی از 

 قابل انطباق شامردیبرمکه او برای معامری سبک خراسانی 

های مجللی نیست که تذکره ساختامن ازجملهبا سایر بناها 

 .اندکردهاشارهها به آن نگارانخیتارنویسان و 

از  مشخص طوربهپیشنهاد: پیرنیا عنوان سبک خراسانی را 

روی از گیرد و در پیگرایی حاکم بر ادبیات وام میگفتامن ایران

 اشهای پراکنده( بهار برای پژوهشالشعراملکمحمدتقی )

را « ی معامری ایرانیشناسسبک»نام  در معامری ایرانی،

یند تا معامری ایرانی را، ذیل این عنوان توصیف و گزبرمی

های معامرانه را تالی تبیین کند. او که معامری و پژوهش

-پندارد، در تحلیل سنتی خود از معامری از دانشادبیات می

گیرد یبهره م -ی و تاریخ ادبیاتشناسسبک ژهیوبه-های ادبی 

                                                             

 (.1311زاده، بیدهندی و عبدالله. ر.ک: )قیومی1

در »کند: می و رصاحتاً عنوان کندیمو به رویکرد ادبی اقتدا 

ایراِن ما، پایگاه هرن و معامری و شهرسازی، درست پس از 

صدها دفرت و دیوان و ُجنگ  نکهیبااسخن دری جای دارد. 

ری معام اند از هرن شایستهشعر و نرث فارسی پرداخته درباره

گرچه  (17: 2701)پیرنیا، « یاد نشده دیدوشایباچنانکه 

 صدسالهای عران سابقهمیان شا« خراسانی»کاربرد عنوان 

گرایی که مقارن مرشوطه شکل گفتامن ملی برمداردارد. بهار، 

د یابد، دست به تولیگیرد و در حکومت پهلوی توسعه میمی

زند که کتاب گرایی میدانشی متناسب با گفتامن ملی

از  ساز است. پسی او یکی از این متون گفتامنشناسسبک

او را در معامری ادامه دهد، در  کوشید شیوهاو، پیرنیا که می

حکومت پهلوی، سلسله مقاالتی در  آخرین دهه

این  ازآنجاکهی معامری ایرانی منترش کرد، شناسسبک

پس از انقالب اسالمی، قابل انطباق با گفتامن  مباحث،

ی معامری شناسسبکهای اسالمی بود، کتاب-ایرانی

ا ب با معامری ایرانیآشنایی ، های معامری ایرانیشیوه، ایرانی

همکاری شاگرد او، غالمحسین معامریان، تدوین و تألیف 

درسی مستقل به  و به اعتبار آنکه در مقام یک ماده 1شد

شد، بارها تجدید چاپ دانشجویان معامری تدریس می

گردید. از این منظر مفهوم سبک خراسانی بخشی از یک 

-می که ددار دانش گفتامنی است و قابلیت تحلیل گفتامنی 

معامری و ادبیات واقع  پژوهشگران حوزه موردتوجهتواند 

 شود.
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