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 1رامین صادقی نژاد

 2مریم محمّدزاده 

 چکیده

هااي اجتمااعي،   بهاايي در زميناه  توان به اطالعاات راران  اند که با ديدن و مطالعۀ آنها، ميهاييها و کتاباندازهاي فرهنگي، در حکم آينهچشم

ست يافت. سئوال اساسي اين نوشاته آن اسات کاه    شناسي، سياسي، فرهنگي، معماري و هنري حاکم بر روزرار تأليفشان دتاريخي، جغرافيايي، زبان

-تحليلي و به شيوۀ کتااب  -اي، مؤفّق عمل کرده است؟ اين مطالعه به روش اسناديتا چه اندازه« ايوان مدائن»خاقاني، بعنوان يک شاعر، در تفسير 

هاي قابل رؤيت و غير قابل ، و بيان جنبه«آينۀ عبرت»ين دهد خاقاني با باز نگري در اهاي اين پژوهش، نشان مياي انجام پذيرفته است. يافتهخانه

تواناد خاقااني را در ماماام ياک     انداز فرهنگي، اطالعات با ارزش زيادي را براي مخاطبان شعرش بازرو کرده است. اين مطالعاه، ماي  رؤيت اين چشم

انداز ن مدائن را در حکم يک سند با اهميّت تاريخي در بحث چشمانداز فرهنگي و قصيدۀ ايوادان فرهنگي، ايوان مدائن را در رديف يک چشمجغرافي

 فرهنگي و ادبيّات را بعنوان  يک همتاي احساسي براي دانش عيني جغرافيا، مطرح کند.

 انداز فرهنگي، خاقاني شرواني، ساسانيان.ايوان مدائن، جغرافياي انساني، چشم: واژگان کلیدی

 مقدمه

، جغرافيا در معناي وساي   1ته و آينده و به مانند چهار راهي بين علوم طبيعي و اجتماعي است. به نظر سورجغرافيا، بسان پُلي بين رذش

کنند، مُادام در معار    کشي ميکه بر روي آن زندري و از آن بهرهکه در جهت تضمين حيات موجوداتيکلمه، توصيف زمين است. زميني

اندازهاي انساني بار روي کرارۀ   ي، عبارت خواهد بود از توصيف علمي پراکندري مناظر و چشمتغيير و تحوّل است. بنابراين جغرافياي انسان

انادازها،  هاي بررسي مفهوم چشماي به متون ادبي بعنوان راهدانان، بطور فزايندههاي اخير، جغرافي(. طي سال44-41: 1140زمين. )فريد،

دهاد و از مفااهيمي   اي قرار ميرشتهانداز را در کانون مطالعات ميانن، تفسير يک چشمانداز بمثابه يک متاند. مطالعۀ چشممند شدهعالقه

رياري، باه بحاث مياان     کناد. ايان جهات   چون عيني کردن، بازنمايي، آراهي و ايدئولوژي و روابط متمابل بين اين مفاهيم، استفاده ماي 

 (.  410: 1114. )شکويي،دهدهاي ادبي، امکان ميشناسي و نظريّهجغرافياي فرهنگي، انسان

                                                      
 مسئول( رروه زبان و ادبيّات فارسي  واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمي، ايران، اهر. )نويسنده . استاديار 1
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هااي فضاايي و جغرافياايي را توصايف کناد.      کوشد، فهم و درک پدياده هايي است که ميها و حماسهادبيّات، مملوّ از شعرها، داستان

اهميّات و   دانان قارار دارد. نوشاتۀ ليال،   ادبيّات، بعنوان يک منب  اطاّلعات جغرافيايي، درست مانند ساير مناب  علمي، در دسترس جغرافي

 دهد:جغرافيايي را بخوبي نشان مي ، در ارائۀ اطاّلعات«1وسکِس هاردي»ارزش رُمان 

ها ساخته شده است. ها، مرزها، مناظر و ارفقها، بسترها، صحنهرُمان بعنوان يک اثر ادبي، لاتاً جغرافيايي است. دنياي رُمان از موقعيّت»

متفاوت و بعضاً رقابت انگيز دانش جغرافيا باشد که از آراهي حسّي مکان تا يک ايدۀ تجربه  هايهر رُماني ممکن است نشان دهندۀ زمينه

 (.  260: 1221شده توسّط مردم يک ناحيه حکايت دارد. )دنيلز و همکاران، 

کناد. ادبيّاات، ناه    ها کمک مياي از يک مکان و منطمه نيست. در بسياري موارد، ادبيّات به خلق اين مکانادبيّات، تنها توصيف ساده

دهاد. ادبيّاات، بخااطر    دهد؛ بلکه مطالبي را نيز در مورد چگونگي نظم فضايي جامعه به ما ارائه ماي تنها اطالعاتي را در اختيار ما قرار مي

رتباط باا زنادري   هاي رونارون در اها و مکانکند و از زمانها و فضاها را براي ما تشريح ميررايي لاتي خود، معناي اجتماعي مکاندرون

 تري تأکيد کند.  تواند روابط جغرافيا و ادبيّات را روشن و به وجود روابط پيچيدههايي در اين مورد، ميرويد. بررسي مثالشهري به ما مي

اعي و ماادّي  شايسته نيست ادبيّات را فمط يک منب  اطالعات يا جغرافياي انتزاعي بناميم. ادبيّات، همانند جغرافيا با فرآيندهاي اجتما 

رويناد. لاذا هار دو فرآينادهايي از ياک مفهاوم واحداناد؛        ها و فضااها ساخن ماي   شود. جغرافيا و ادبيّات، هر دو در مورد مکاندررير مي

اناداز  ، بعناوان ياک چشام   «اياوان مادائن  »کنند. هنگام بحث در مورد قصايدۀ  دار ميها را در محيط اجتماعي، معنيکه مکانفرآيندهايي

دارند. نبايد به ادبيّات بطور رذرا توجّاه کنايم؛    ها چنين مفهوميي، خواهيم ديد که نه فمط جغرافيا که متون ادبي نيز در مورد مکانفرهنگ

داناان فرهنگاي در ادبيّاات، باه     ؛ جغرافاي  4باشند. به العان پاکاکها، شعرا و نويسندران ميزيرا برخي از بهترين نويسندران دربارۀ مکان

که ممکن اسات حماايمي، فراتار از    اند. واقعيّات لهنياند که در آنجا حمايق لهني و خيالي، فراتر از حمايق محضتجربيّاتي از مکاندنبال 

 (. 11: 1211واقعيّات فيزيکي روزمرّه را در بر بگيرند )پاکاک،

 اندازهای فرهنگیمبانی نظری و مفهومی: تعاریف و اهداف جغرافیای فرهنگی و چشم

تواناد  انداز، ميهاي فراموش شده و مغفول يک چشمهاي قابل رؤيت و غيرقابل رؤيت، همچنين جنبهسير پويا و دررذر زمان جنبهتف 

هاي مختلاف  ها، رفتارها و برخوردهاي يک رروه انساني در دورهتغييرات و تحواّلت اجتماعي، سياسي، فکري، معماري و همچنين انتخاب

-توانيم به جاي يک تصوير ثابت وکليشاه ، مي«ايوان مدائن»حيط و جغرافيا را نشان دهد. با مطالعۀ موردي قصيدۀ و تأثير آن بر مکان، م

 انداز است.انداز فرهنگي را ارائه دهيم که فراتر از واقعيّات فيزيکي خود چشماي، چندين تصوير پويا و قابل تفسير از اين چشم

 جغرافیای فرهنگی

پردازد؛ اينکاه دنياا، فضااها و    هاي رونارون  ايشان مي، جغرافياي فرهنگي بتنوّع و کثرت زندري مردم و شيوه1بر اساس رفتۀ کَرنگ

، معناي ادبي تجربي مکان و تجرباۀ  2(. از ديدراه تريفت6: 1111ريرد.)کرنگ،ها چگونه بوسيلۀ مردم، مورد تفسير و استفاده قرار ميمکان

                                                      

1 .Hardy’s Wessex 

2 . Pocock 
3 . Mike Carng 
4 . Thrift 
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روند. آنها بوسيلۀ يک نويسنده، شروع يا خشي از يک فرآيند اساسي خلق فرهنگ و انهدام به شمار ميکه معناي مکان است؛ هر دو بادبي

يابناد؛  ريرند. آنها با الگو و طبيعت خواننده، آغاز و پايان نماي کنند. آنها توليد و توزي  را در بر نميشوند. آنها در متن، زندري نميقط  نمي

: 1211اند.)تريفت،فراتر از همۀ اين امور دارند. همۀ آنها لحظاتي از يک حرکت تاريخي مجتم  و باشکوهبلکه آنها يک وظيفه و کارکردي 

ها رهنمون سازد؛ توجّه کنيم. براي فهام ايان   تواند ما را مستميماً به سوي روح منحصر بفرد مکان(. بايد به اين فرضيّه که ادبيّات، مي14

، ايان  1کنند. به باور ويلياامز تر از آنچه روابط ويژۀ دستاوردهاي ادبي در متون تاريخي بيان ميم، بيشتري داريموضوع، نياز به تفکّر بيش

دهد تا آنچه را که از لحاظ تاريخي، جا افتاده، در ممط  زماني مشخّص، بعنوان ساختارهاي احساسي دربارۀ يک مکاان،  امر به ما اجازه مي

 (. 41: 1244تفسيرکنيم. )ويليامز،

 انداز فرهنگیچشم

ها آورند. فرهنگهاي فرهنگي در ضمن سکونت خود در سطح زمين، به وجود ميانداز مصنوعيست که رروهانداز  فرهنگي، چشمچشم

اناداز فرهنگاي مُلهام از    دهند. هر منطمۀ مسکوني، داراي چشماندازهاي خود را شکل ميهاي اوليّۀ محيط طبيعي، چشمبا استفاده از داده

اندازهاي فرهنگي، منعکس کنندۀ فرهنگ حاکم بر معاني مورد نظر خالق اثر يا انسان است؛ از اين انداز طبيعي است. از آنجاکه چشمچشم

هاي فهم و کشف معني در محيط زندري انسان است. دساتاوردهاي هناري، معمااري    اندازهاي فرهنگي، يکي از راهشناسي چشمرو نشانه

، و در نشاانه  4اناداز هاي مهم فرهنگ است که در حوزۀ جغرافياي فرهنگي، بعنوان چشام ساخت، از جنبهگيِ انساناندازهاي فرهنو... چشم

 (.  21-24: 1120ريرد. )فيّا  و همکاران،، مورد مطالعه قرار مي1شناسي، بمثابه نشانه

هاي انساني بياموزد. مطالعۀ ابعاد تواند دربارۀ رروهميانداز، دان، از طريق مشاهدۀ دقيق چشماي است و جغرافيانداز، آينهدرواق ، چشم

اناداز را بعناوان مرکاز توجّاه جغرافياا ياا       دانان فرهنگي، بررسي چشمها بمدري حائز اهميّت است که برخي از جغرافيقابل رؤيت فرهنگ

هااي غيرقابال رؤيات بسايار     قابل رؤيات، جنباه   هاي(. در کنار جنبه12: 1110اند. )جردن و راونتري، کانون عالقۀ اين علم معرّفي کرده

اي ارائه کنايم؛  انداز،  نظريّهتوانيم در مورد چشمنمي: »2توان به درک و تفسير آنها پرداخت. به باور ساورارزشمندي نيز وجود دارند که مي

هاي فرهناگ  انداز را يکي از مؤلّفهشم، چ1(. چيپتسکي111: 1264)ساور،« مگر اينکه آن را بر حسب روابط زمان و مکان خودش بسنجيم.

هااي  شاود. در ساکونتگاه  داند که در رذشته شکل ررفته و در حال حاضار، حفام ماي   ها و هنجارهايي ميو بيانگر نيازهاي انسان، ارزش

گاي بمثاباه ياک    انادازهاي فرهن شناسي( و چشام ها و هنجارها از طريق مورفولوژي )ريختانساني، بويژه در شهرهاي قديمي، اين ارزش

 (.  41: 4001کند )چيپتسکي،نمود پيدا مي -هاي رذشتۀ جامعه استکه در واق  توليد هنرمندانه و بيانگر ارزش-رسانه 

فضاايي و   -شود. نماد جغرافيايي در واق  يک شاخص مکاني، ياد مي«6نماد جغرافيايي»ها با اصطالح در جغرافياي فرهنگي، از نشانه

ترين انداز فرهنگي، منعکس کنندۀ بنياني(. چشم21: 4001تاب يک فرهنگ، تاريخ و شکل دهندۀ هويّت است. )بن مزن،اي براي بازنشانه

هااي روناارون انساان،    انداز فرهنگي، همچنين بياانگر انگيازه  هاي انسان، بمنظور تأمين سرپناه، غذا،  لباس و تفريح است. چشمکوشش
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4 .Carl Sauer 
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اندازهاي فرهنگي، در برريرندۀ شواهد ارزشمندي در ماورد  باشد. عالوه برآن، چشمط زيست نيز ميبمنظور دخل و تصرّف و تغيير در محي

 باشند. ها ميمنشاء، بسط و توسعۀ فرهنگ

ترين جالبه را براي مطالعۀ اين امر در ميان جغرافيدانان فرهنگي ايجاد کرده اندازهاي فرهنگي، بيشتوان بالموّۀ تجزيه و تحليل چشم

هاي رونارون و غيار قابال   تواند نکات زيادي را به مشاهده کننده بياموزد. اين نکات، مشتمل بر جنبهانداز، ميمطالعۀ صحيح چشماست. 

-هاي انجام شده و تغييراتي است که توسّط انسان در محيط ايجاد شده است. روشنگريهاي فراموش شده، انتخابرؤيت فرهنگ، رذشته

، 1اي را به خود جلب کرده است. به اعتماد جغرافيدان معروف فرانسوي، دوالبالشدانان فرهنگي برجستهجغرافي هايي از اين دست، توجّه

انداز را دقيماً، همانند يک تواند چشماند و طبق نظر وي، يک فرد، مياندازهاي انساني، داراي معاني فرهنگيم(، تمامي چشم1211-1121)

هاي ما در اَشاکال  ها و ترسها، آرمانها، ارزشها و منعکس کنندۀ لائمه، شرح حال جام  و روشن انسانانداز فرهنگيکتاب بخواند. چشم

اندازها را بصورت متاون قابال   توانيم چشممي»قابل لمس و رؤيت است.کرنگ، رفتۀ دوالبالش را با زباني ديگر، بيان کرده و رفته است: 

«. توانند بازرو کنندۀ هوّيات و اعتماادات ماردم ياک ناحياه ياا سااکنان ياک منطماه باشاند          مي کهمطالعه، مورد توجّه قرار دهيم. متوني

(. اکثار  21: 1212توانند تاريخِ دورۀ طاليي يک منطمه و مکان را بازرو کنند.)کارشولم،ها، مي، خرابه4(.  به باور کارشولم12: 1111)کرنگ،

عني: الگوهاي سکونتگاهي، الگوهاي تمسيم زمين و معماري تأکياد دارناد. شاايد هاي      انداز، يمطالعات جغرافيايي، بر سه وجه اصلي چشم

(. 20: 1110انداز انساني، بسهولتِ سبک معماري يک فرهنگ، در سطح زمين، قابل رؤيت نباشاد. )جاردن و همکااران،   يک از وجوه چشم

اندازها، در نظر ررفته است که عبارتناد از:  ن ارزش انساني چشمدان کانادايي، سه شيوه يا سه ويژري اصلي را، براي بيا، جغرافي1سيت ول

انداز فرهنگي، عنوان کرده اسات؛ در ماورد بنااي باشاکوه     هايي را که سيت ول، در مورد يک چشمارتفاع، دوام و موقعيّت مرکزي. ويژري

 ايوان مدائن، مصداق تامّ و تمام دارد. 

 روش پژوهش

تحليلي اسات. باراي تجزياه و تحليال اطالعاات نياز، از روش        -اساس هدف و ماهيّت، اسناديروش تحميق، در پژوهش حاضر، بر 

-که در اين تحميق، از منااب  کتااب  تحليل محتواي کيفي استفاده شده است. روش جم  آوري اطالعات، روش ترکيبي است، بدين معني

 شده است. اي، اَسناد، نشريّات، مجلّات و مماالت معتبر تحميمي، استفاده خانه

کاخ تيسفون و بخصوص ست.واق  ا تيسفون، در شاهنشاهي ساسانيترين يادرار  يوان خسرو يا طاق کسري يا ايوان مدائن برجستها

در  نوروزمانند  تيهاي سنّ جشنهمچنين محل بررزاري  و عام بارمحل بررزاري ديدارهاي مهم،  ،ايوان باشکوه آن در زمان ساسانيان

 ايوانت. اس واق  شده دجلهر کناره خاوري رود د بغدادکيلومتري جنوب شهر  14ثر باستاني در اين ا است. حضور شاهنشاه ساساني بوده

 ت.ترين طاق معماري باستان اس در ايران، عريض پل راوميشانمتر پس از 41طاق کسري به عر  

                                                      
1 . Paul Vidal de La Blache 
2 . Kaarsholm 
3 . O.F.G.Sitwell 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 نقشۀ مدائن )تاریخ نقشه مشخّص نیست(

 

 میالدی 1891ترین تصویر عکّاسی شده از طاق کسری قدیمی

رسيد ميمتر بلندتر از ارتفاع طاق  4متر دارد. ارتفاع نماي عمارت زماني به  21متر و پهنايي نزديک به  10ين ايوان بلندي تمريبيا

   (.12: 1210)پوپ،

 های پژوهشیافته

اياوان  »ممالاۀ   ترين موضوعات مورد توجّه پژوهشگران بوده است. محماد محايط طباطباائي در   ايوان مدائن، از دير باز يکي از جالب

(. احماد  116-164: 1114اسات )محايط طباطباايي،   ،رزارشي از وضعيّت آن زمانِ اين بناي باشکوه دورۀ ساساني؛ باه دسات داده   «مدائن

 ، اعالم کرده که در قصيدۀ خاقااني، جنباۀ تنبياه و اعتباار غلباه دارد و در     «تأثّرات خاقاني از شعراي تازي و پارسي»زاده در ممالۀ تررجاني

(. احمد مهادوي  141: 1114قصيدۀ بُحتري، وصف و تصوير، عظمت و قدرت انوشيروان و پادشاهان ايران را فراررفته است )ترجاني زاده، 

، به بررسي جايگاه ايوان مدائن در شعر شاعران عرب پرداخته است. )مهادوي دامغااني،   «ايوان مدائن در ديوان بُحتري»دامغاني در ممالۀ 
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، ايان بنااي تااريخي را  از نمطاه نظار سابک       «معماري ايران در عهد ساساني)مدائن(»اي با عنوان علي سامي در مماله (.10-41: 1121

معماري، مورد بررسي قرار داده و ابتکار و احداثِ طاق آجري بلند مدائن را نتيجۀ نياز معماري عهد ساساني، عنوان کارده اسات. )ساامي،    

-، با ممايساۀ ساروده  «ايوان مدائن از ديدراه دو شاعر نامي تازي و پارسي، بُحتري و خاقاني»ار درکتاب (،. امير محمود انو21-42: 1111

(. سيّد احماد پارساا   64-104: 1111است. )انوار، هاي اين دو شاعر بزرگ تازي و فارسي، اين اثر را از زواياي مختلف مورد بحث قرار داده

تر جنبۀ تعليم و پند و اندرز، مورد توجّه بوده اسات تاا   ين نتيجه رسيده است که براي خاقاني، بيش، به ا«درنگي بر ايوان مدائن»در ممالۀ 

تطبيق ايوان مدائن خاقاني با اياوان  »اي با عنوان (. حشمت قيصري و رحيم سالمت آلر در مماله1-11: 1111حس ميهن دوستي. )پارسا،

وجود اشتراک در بيان احساسات و اندوه عبرت، قصيدۀ خاقاني، فاقد نکاات قاوّت فنّاي     اند که با، به اين نکته تأکيد کرده«کسري بُحتري

نگااه  »اي با عناوان  (. حميدرضا مشايخي و اصغر خوشه چرخ در مماله112-160: 1111قصيدۀ عربيِ بُحتري است. )قيصري و همکاران، 

اناد.  لوژي در قصائد خاقااني و بُحتاري را ماورد مطالعاه قارار داده     هاي مختلف نوستا، جنبه«نوستالژيک خاقاني و بُحتري به ايوان مدائن

رونه شناسي شاعران به اياوان مادائن   »زاده و مريم السادات صحفي در ممالۀ (. عبدالرضا مُدرّس401-410: 1121)مشايخي و همکاران، 

ر دادن اين بناي باشکوه بازماناده از دورۀ ساساانيان   ، به بيان ديدراه و برداشت شاعران و نويسندران در دست مايۀ قرا«در ادبيّات فارسي

(. امّا تا کنون هي  پژوهشگري قصيدۀ ايوان مدائن را از حيث چشم اناز فرهنگي مورد 414-1121:410زاده و همکاران،اند. )مدرّسپرداخته

 بررسي قرار نداده، بنابراين جنبۀ تازري اين نوشته مورد تأکيد است.

 هاهتجزیه و تحلیل یافت

ريرد. چناين مبناايي   داري است که از يک متنِ ادبي، سرچشمه ميخلق يک احساس مُنبعث از خانه يا وطن، ساختار جغرافيايي ريشه

هاايي اسات در ماورد    براي دانش جغرافيا در دنياي باشکوه و جديد امروزي، حياتي است. يکي از استانداردهاي جغرافيايي در ماتن، مثاال  

ه.ق. در  مدائن، به ديدار  162شود. خاقاني، در سفر دوم حج، به سال خصوص عزيمت يا مراجعت افراد به وطن ارائه مي ها که درسفرنامه

 سرايد. ؛ را مي«ايوان مدائن»رود و تحت تأثير عظمت اين بناي باشکوه، قصيدۀ ماندرار ، مي«طاق کسري»هاي خرابه

 انداز فرهنگیهای چشممُؤلفّه

هاي غيرقابل رؤيت. چنانکه برخاي از  هاي قابل رؤيت و مؤلفّهتوان به دو دسته، تمسيم کرد. مؤلفّهانداز فرهنگي را ميمهاي چشمؤلفّه

اندازهاي فرهنگي به جاي مانده از اين بناي باشکوه دورۀ ساساني، براي خاقاني شارواني، قابال رؤيات و رازارش باوده؛      هاي چشممؤلّفه

بهاايي اسات؛ از   م وجود داشته و اين حلمه را باداويان محل، بتصوّر اينکه فلز راران 1114سمف ايوان، تا سال  همانند حلمۀ آهني که درون

، ياد کرده است. بعضي ديگر، همانند حلماۀ  «سلسلۀ ايوان»( و خاقاني از آن، با عنوان 114: 1114اند )محيط طباطبايي،سمف بيرون آورده

، روهرهاي مُرصّ  نشانده بودند و تاج  خسرو پرويز، از آن آويزان بوده و فردوساي، در شااهنامه بادان    هاي آنکه بر مُهرهزنجير زر سُرخي

که تا قبال از ديادار    -، «جارماز»، بر روي ديوارهاي قصر «انطاکيه»هاي نبردِ (، يا نگاره411-412: 2،ج1114اشاره کرده است )فردوسي،

ياا باراي    -(21: 1111ه.ق. توصيف شده است )اناوار،  441ۀ بُحتري، در قصيدۀ سينيّه به سال خاقاني از ايوان مدائن، وجود داشته و بوسي

 خاقاني غير قابل رؤيت بوده و از بين رفته است، يا وي از آنها يادي نکرده است. 
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 انداز فرهنگی ایوان مدائنهای قابل رؤیت در چشمالف( مُؤلفّه

فرهنگي، رنگ سفيد ايوان مدائن است. ايوان مدائن يا طاق کسري بناي باشکوهيست در  اندازهاي قابل رؤيت اين چشميکي از جنبه

شهر تيسفون، پايتخت زمستاني ساسانيان، که در کنار رود دجله، ساخته شده بوده است. طاق کسري، قسمتي از کرلّ عمارت است که اثار  

هاي مرمر يا چنان که بعضي از نويساندران جدياد ادّعاا    مُنمّش با سنگقابل توجّهي از آن  امروزه باقيست. نماي عمارت، شايد از ساروج 

(. ابان خردادباه، جغرافيادان، تااريخ ناويس و      64-61: 1111اند از صفحات مسين زر اندود و سيم اندود، پوشيده بوده اسات. )اناوار،  کرده

کاه باا را  و آجار     سري در مدائن از هماۀ بناهاايي  کاخ ک»م(، در مورد اين بناي باشکوه، نوشته است: 240-114ه.ق، )1موسيمدان قرن 

(. بُحتري، قصايدۀ ساراي عارب، تيسافون را بواساطۀ رناگ سافيدکاخ،        112: 1161)ابن خرداد به، « ساخته شده است، بهتر و زيباترست

ن ايوان مدائن، اشاره کرده (. خاقاني، در بيت ليل، به سيم اندود شدن و نمره فام بود111: 11241، ناميده است. )بُحتري،«ابيض المدائن»

 است:

 پرويز عهد بودي و نوشيروان وقت

 (110: 1161ايوان سيم کرده چُنان چون رذاشتي؟ )خاقاني،

انداز فرهنگي، صُفّه و پيشگاه ايوان مدائن است. به رفتۀ ساامي، سااختمان طااق کساري،     از ديگر زواياي قابل رؤيت در اين چشم   

هاي تخت جمشيد و عمارت خسرو در قصر شيرين، بر روي صُفّه سااخته شاده  باوده    نهرين و همچنين کاخهاي بين الهمانند اغلب کاخ

کاه ساطح   بدون سمفي ت. سکويشده اساطالق مي ؛که با طاق پوشيده شده باشندها و تاالرهايي ايوان(. صُفّه، به 10: 1111است.)سامي،

(. شکل هندساي نيمارخ طااق کساري،     111: 1112. )پيرنيا،ريرد اي بسته قرار ميآن باالتر از سطح حياط است و معموال در جلوي فضاه

سازي يکي از ابداعات پُر ارزش تاريخ مهندساي  بيضي نزديک به يک مُنحني سهمي است و از نمطه نظر تکامل فرعي و نيز تکنيک طاق

 (.116: 1161رود. )فرشاد،به شمار مي

انادازهاي  هاي باقيمانده از کاخ کسري است. شرح و تفسير ادبي چشام انداز فرهنگي، ويرانهيکي ديگر از زواياي قابل رؤيت اين چشم

تواند ارتباط مکان با رفتار اجتماعي را نيز توضيح دهد. درک روابط متمابل انسان و محيط، بمنظور پاي باردن باه تغييارات و     فرهنگي، مي

ضروري است. خاقاني در بيات ليال، ايان تغييارات فرهنگاي را باا دو نمااد         هاي فضايي فرهنگ، براي جغرافيدان فرهنگي، بسيارتفاوت

اي است کاه  ، نشان داده است. بلبل، نمادي از سر زندري، شادابي، نشاط و پويايي است و در ممابل، جُغد پرنده«بلبل»، و «جُغد»جانوري 

هاسات  بااً نمااد شاومي اسات و جايگااهش در ويراناه      دهاد و در ادبيّاات دنياا، غال   فضاهاي ساکت و بدون حضور انساان را تارجيح ماي   

هاي ايوان مدائن و به روش آمدن نوحۀ وي، به جاي آواز طربناک بلبل، (. جايگزين شدن جغد ويرانه نشين در خرابه412:1111)تاجديني،

 تأويلي آشکار از اين تغييرات فضايي نارزير است: 

 از نوحۀ جغد الحق ماييم به درد سر

 (111: 1161بي کن دردسر ما بنشان )خاقاني، از ديده ررال

انداز فرهنگي، زنجير ايوان مدائن است. اين همان زنجيري است که دادخواهان باراي  هاي قابل رؤيت در اين چشميکي ديگر از جنبه

ياي  پس ]انوشيروان[،  بفرمود تا سلساله »، آمده است: «سياستنامه»آوُردند. در تظلّم و دادخواهي، آن را به دست ررفته و به جنبش در مي

ها در او آويزند؛ چنانکه دست هفت ساله کودک، بدو برسد، تا هر مُتظلّمي که به درراه آيد، او را به حااجبي، حاجات نباود،    سازند و جرس
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)خواجاه نظاام   » پايش خواناد، ساخن او بشانود و داد او بدهاد.      ها به بانگ آيناد، نوشايروان بشانود، آن کاس را    سلسله بجنباند، جرس

 (. خاقاني در بيت ليل به اين زنجير، اشاره کرده است:22: 1141الملک،

 تا سلسلۀ ايوان بگسست مدائن را

 (  111: 1161در سلسله شد دجله چون سلسله شد پيچان )خاقاني، 

آوردن تسابيح، بعناوان رهااورد     -که خاقاني خود آن را به چشم ديده اسات  -انداز فرهنگياز ديگر اطالعات قابل رؤيت در اين چشم

ا است که معموالً از شهر مکّاه و  است، که آن را جايگزين تسبيحي کرده  -صحابۀ با وفاي پيامبر اکرم)ص( -سفر از خاک سلمان فارسي

 اند: آوردهاز خاک رور حمزه، عموي پيامبر اسالم)ص(، به ارمغان مي

 رَد از مکّه سُبحه ز رِل حمزههر کس با

 (160: 1161پس تو ز مدائن بر سُبحه ز رِل سلمان )خاقاني، 

 انداز فرهنگی ایوان مدائنهای غیر قابل رؤیت در چشمب(مُؤلفّه

ي را کاه  تواند حوزۀ جغرافيايي زبان اقاوام هاي زباني است که مياندازهاي فرهنگي، بحث رونههاي غير قابل رؤيت اين چشماز جنبه

آيند. )عبادي  ها به شمار ميهاي جغرافيايي، عناصري نسبتاً پايدار در معرّفي سررذشت تاريخي مکاناند؛ آشکارکند. نامکردهبدان تکلّم مي

اي برخوردار است. چراکه بخش مهام و اساساي فرهناگ اسات و     (. زبان، براي جغرافيدان فرهنگي، از اهميّت ويژه10: 1121و همکاران،

شود. يکاي از موضاوعات ماورد تأکياد در بحاث      ترين ابزار فرهنگي، باعث انتمال ميراث فرهنگي از نسلي به نسل ديگر ميابه بزرگبمث

: 1110يابد، اسامي محلّي مورد تأئيد اسات )جاردن و همکااران،    ،که از طريق ساکنان آن موجوديّت مي«نواحي فرهنگي بومي يا ادراکي»

، باوده و  «تيغاره »را، به زبان آورده است. دجله، واژۀ کهن فارسي است کاه در اصال   « دجله»ده، چندين بار نام (. خاقاني، در اين قصي41

النهرين اسات کاه بسابب تنادي و      در بين، همان رود امروزي دجله ،رود تيگرهبواسطۀ تغييرات زباني، بشکل امروزي دجله، درآمده است. 

1تاياگْارياس ،هاي اروپايي ن هم در زبانشده است و اکنو شتابندري چنين ناميده مي
نام فارسي اين رودخانه، خود بيانگر شود.  خوانده مي 

توان به معناي ناحيۀ فرهنگي بومي يا ادراکي است که به حوزۀ زباني تمدّني پارس و ساسانيان، تعلّق داشته است. از بيت ليل خاقاني، مي

 ستانده است؛ پي بُرد: ر آب که درياي بصره خود از آن، زکات )آب(، مياين واژۀ فارسي، يعني خروشاني اين رودخانۀ پُ

 بر دجله رِري نونو و زديده زکاتش ده

 (     111: 1161ررچه لب دريا است از دجله زکات اِستان )خاقاني،

اشاره کرده است، واقعۀ باه   انداز فرهنگي، بصورت تلويحي، بدانهاي غيرقابل رؤيت که خاقاني در تفسير اين چشميکي ديگر از جنبه

-يابد و به خواست خداوند تعالي در ارکان  آن خلل وارد ميدنيا آمدن حضرت محمّد)ص(، است که در آن شب، طاق کسري، شکست مي

ياه افضالر   نوشينروان، با آنکه از دين بيگانه بود در عدل و راستي، يگانه بود. الجرم سارور کائناات، عل  »آمده است: « بهارستان»آيد. در  

در هنگاام  »نويساد:  (. يعماوبي، ماي  12: 1111)جاامي، « رفت: وُلدتُ أناَ في زامانِ السلطانِ العاادلِ الصلوات و اکملر تحيّات، تفاخرکرنان مي

 (. از112: 1،ج1164)يعماوبي، « اي افتاد، از جمله ايوان کسري شکست و چناد کنگارۀ آن فارو ريخات.    والدت پيامبر، اتفاقات خارق العاده
                                                      
1 . Tigris 
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کناي ويراناي اياوان    پرسد: فکر ميداند از مخاطب شعر خود ميکه خاقاني، ترک برداشتن طاق کسري را موضوعي قابل تأمّل ميآنجايي

 فلک واش، به حُکم فلک رردان بوده يا به امر خداوند سبحان بوده است؟:

 رويي که نگون کرده است ايوان فلک وش را

 (  111: 1161اقاني،حکم فلک رردان يا حکم فلک رردان )خ

بوده است. شادُروان، پردۀ بزرري را رويند مانند « شادُروان»انداز فرهنگي در زمان خاقاني، هاي غيرقابل رؤيت اين چشماز  ديگر جنبه

ياوان کااخ،   يست کاه بار ا  خانه و ايوان ملوک و سالطين بکشند. )برهان(. منظور از شادُروان کسري، پردهشاميانه و سراپرده که در پيشِ 

، در اينباره نوشته «قصص قرآن مجيد»آويخته بوده است. بر اين پردۀ زرنگار، عکس شير و خورشيد، نمش شده بوده است. سورآبادي، در 

چون خزاين کسري را غنيمت با مدينه آوردند...به روزرار عُمر خطّاب،...از شادُروان کسري، باداستي در بادستي ]يک وجاب در ياک   »است: 

(. بيات ليال   141: 1120)سورآبادي،« ، نصيب علي، رضوان اهلل عليه، رسيد. و آن شادُرواني بود، همه از جواهر و يواقيت ثَمين يافتهوجب[

 خاقاني، ناظر به همين واقعه است:  

 اين است همان صفّه کز هيبت او بردي

 (  112: 1161بر شير فلک حمله شير تن شادروان )خاقاني،

غيرقابل رؤيت و جالب توجّه که در زمان ساسانيان، حميمتي ملموس و قابل درک بوده، امّا با رذشت روزرار چوناان  هاي از ديگر جنبه

باشد. مسعودي، در مورد اين واقعۀ تااريخي، حکايات جالاب و شانيدني دارد؛ وي     ، مي«زال مدائن»اي تلمّي شده است؛ سررذشت افسانه

 نويسد: مي

ها همراه داشت. اين فرستاده، ايوان را بدياد  ها و تحفهر آمده بودند؛ فرستادۀ قيصر پادشاه روم بود که هديهکه به دربااز جملۀ کساني»

بايست چهار روش بود. بدو رفتناد در محال کجاي، پيرزناي     يي بود. رفت: اين صحن، ميکه ساختماني نکو داشت و در صحن آن کجي

بيناي،  ش تشويمش کرد؛ امّا نخواست بفروشد و شاه مجبورش نکرد و کجي چنانکاه ماي  خانه داشت. شاه، خواست خانه را بخرد و به فرو

 (.412: 1،ج1142)مسعودي،« تر از راستيست.بماند. رومي رفت: اين کجي، بسي نيک

متياان  آراست، ساختۀ دسات حکو کاربردي شهر را مي-شد و فضاي کالبديتر ديده مي، آنچه بيش«شهر ديروز»با توجّه به اينکه در  

شاد.  ، باشدکه الزاماً نيست نبود؛ ولي ديده نماي «فضاي مرموزي»تواند در حُکم همان بود، خانۀ زال مدائن در کنار اين بناي حکومتي، مي

 انداز فرهنگي؛ اشاره کرده است: (. خاقاني در بيت ليل به اين رويداد تاريخي قابل رؤيت در اين چشم111-112: 1111)فالمکي،

 ئن کم از پيرزن کوفهني زال مدا

 (  112: 1161ني حجرۀ تنگ اين کمتر ز تنور آن )خاقاني،

، يا همان تصاويري از چهرۀ ماردم اسات کاه بار در و     «ديوار نگارستان»انداز فرهنگي، هاي غيرقابل رؤيت در اين چشماز ديگر جنبه

اند پُر از تصااوير و نماش و نگاار بادي  و     ، موضِعي را پنداشتههاديوار قصر، نمش بسته بوده است. نگارستان يا نگارستان چين، در داستان

، نگارستان، شهري پُر نمش و نگااري در سارحد چاين معرّفاي     «دژ هوش ربا»اند. در شاهنامه در داستان خوانده« نگارخانه»همانست که 

 است:  شده است )حاشيۀ برهان قاط  ليل نگارستان(، خاقاني در مورد اين فضاي جغرافيايي، رفته
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 اين است همان ايوان کز نمش رُخ مردم

 (112: 1161خاک در او بودي ديوار نگارستان )خاقاني،

، باه ايان   «شااه تررکساتان  »و « مالِک بابِال »انداز فرهنگي، آمد و شد بزرراني چون: از ديگر زواياي پنهان و غيرقابل رؤيت اين چشم

ه.ق؛ تاأليف شاده، متفااوت    100،کاه در حادود   «نامهفارس»ريخي ابن بلخي، در کتاب درراه باشکوه بوده است.رفتۀ خاقاني، با رزارش تا

 نويسد:است. ابن بلخي مي

هاي زر از جمله آئين بارراه انوشيروان آن بود که از دستِ راستِ تخت او، کررسي زر نهاده بود و از دست چپ و پس همچنين کررسي»

چين بودي و ديگر جاي مالِک روم و سه ديگر، جاي خَزَر بودي پادشااه خَازَر کاه چاون باه       نهاده بود. از اين سه کررسي، يکي جاي مالِک

 رويد:(. خاقاني مي24: 1111)ابن بلخي،« ها نشستندي.بارراه او آمدندي، بر اين کررسي

 اين است همان درره کاو را ز شهان بودي

 (112: 1161ديلم ملک بابل هندو شه ترکستان )خاقاني،

انداز فرهنگي، توصيف شکوه وکوکبۀ ميدان ايوان مدائن است. خاقاني در بيات ليال،   هاي غيرقابل رؤيت اين چشماز جنبهيکي ديگر 

 به کوکبۀ ميدانِ زمان خسرو انوشيروان، اشاره کرده است:  

 پندار همان عهد است از ديدۀ فکرت بين

 (   112: 1161در سلسلۀ درره در کوکبۀ ميدان )خاقاني،

انداز فرهنگي، مُجازات اشخاص مغضوب پادشاه، در  زير پاي فيال باوده اسات    هاي غيرقابل رؤيت در تفسير اين چشمگر جنبهاز دي  

 (، خاقاني در اينباره رفته است: 21: 1104)کاشفي،

 از اسب پياده شو بر نط  زمين نه رُخ

 (   112: 1161زير پي پيلش بين شهمات شده نعمان )خاقاني،

اند که سه تن از ايشان، پيش از انوشيروان و دو تن ديگار پاس از وي   شاهان ساساني، پنج تن با نام هرمزد، سلطنت کردهدر ميان پاد

م(، پسر انوشيروان است. اطالعات بيشتر در مورد ايان واقعاۀ    120تا  142اند. منظور از هرمز، در بيت ليل، هرمزد چهارم )سلطنت از بوده

(؛ قابال مطالعاه اسات. اکثار     116-141: 1، ج 1114)فردوساي، « پادشاهي هرمزد نوشين روان»سي، در بخش تاريخي، در شاهنامۀ فردو

(. خاقااني، باا حُسان تعليلاي زيباا،      262: 1161اند)کريستين سان، تر از پدرش انوشيروان، سزاوار لمب عادل دانستهمُورّخان، هرمز را بيش

 نوشيروان عادل در کاسۀ سرِ فرزند وي يعني هرمز، دانسته است: سرکشي و طغيان زمين را ناشي از خوردن خون دل ا

 مست است زمين زيرا خورده است به جاي مي

 (112: 1161در کاس سر هرمز خون دل نوشروان )خاقاني،

راساتا   هاي روي تاج پادشاهان ساساني اسات. خاقااني در ايان   انداز فرهنگي، نوشتهاز ديگر زواياي پنهان و غيرقابل رؤيت اين چشم

 رفته است:
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 بس پند که بود آنگه در تاج سرش پيدا

 (.  112: 1161صد پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان )خاقاني،

 ، دانسته است:  «ادب»ترين پند روي تاج کسري را کلمۀ خاقاني برجسته

 حِرز جان ساز ادب کاين کلمه

 (     141: 1161بر سر افسر کسري رقم است )خاقاني،

انداز فرهنگي ايوان مدائن، براي مخاطبانش، بازخواني کرده است؛ حکايات  ر زواياي پنهان که خاقاني از کتاب عبرت آموزِ چشماز ديگ

ها و اشياي ها پيوسته است.کريستين سن، تررنج زر را يکي از شگفتي، است که امروز ديگر به افسانه«به زرّين پرويز»و « تررنج زرِ کسري»

توانساتند  مثمال )مُشت افشار(، که چون موم، نرم بود و ماي 400قطعه زري بود به وزن »و پرويز دانسته و رفته است: نفيس دستگاه خسر

 (:  221: 1161)کريستين سن،« آن را به اشکال مختلف درآورند

 کسري و تررنج زر پرويز و به زرّين

 (  112: 1161بر باد شده يکسر با خاک شده يکسان )خاقاني،

اي قرار داده تا با استناد به آيات قرآني، تحواّلت اجتماعي و تاريخي ناارزير در هار دوران را مطارح    بِه زرّين پرويز را دستمايهخاقاني، 

هايي را کاه  سعد )سعد ابن ابي وقاص(، نمازراه خود را ايوان مدائن قرار داد و تنديس»، نوشته است: «تاريخ کامل»کند. ابن اثير در کتاب 

(. ايان برداشات قرآناي    1211: 2،ج1142)ابن اثير،« کَم تَرَکروا...« درررون ساخت و چون به ايوان برآمد، اين آيه را تالوت کرد در آن بود

اي از زمان، به وجاود  که در هر بُرهههاي اجتماعي، در ارتباط با بحران 1خاقاني، از تغيير و تحوالت اجتماعي، با نظر جامعه شناختيِ لوکاچ

 کند: (؛ خاقاني، تأکيد مي121: 1211مطابمت تامّ و تمام دارد.)رابينسون،آيد؛ مي

 پرويز به هر بومي زرّين تره آوردي

 کردي ز بساط زر زرّين تره را بستان

 پرويز کنون ررم شد زآن ررم شده کمتر روي

 (  112: 1161زرّين تره کاو بر خوان رو کم ترکوا برخوان )خاقاني،

انداز فرهنگي، داستان غم انگيز عشق خسرو پرويز و شيرين وکرشته شدن خسرو به نهان قابل تفسير در اين چشمهاي پاز ديگر جنبه 

باشد. خاقاني اين همه اطالعات رساترده  ، پسر خسرو پرويز و همچنين خودکرشي شيرين با زهر در کنار تابوت خسرو مي«شيرويه»دست 

 را در قالب بيت ليل بيان کرده است: 

 ل شيرين است آن مي که دهد راز بُنخون د

 (112: 1161زآب و رِل پرويز است آن خرم که نهد دهمان )خاقاني،

                                                      

1 . Lukacs 
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 در بيت ليل نيز، خاقاني به تعريض خسرو پرويز را جبّار خوانده است: 

 چندين تن جبّاران کين خاک فرو خورده است

 (   112: 1161اين رررسُنه چشم آخر هم سير نشد ز ايشان )خاقاني،

شد، يکي از موضوعات قابل توجّه تااريخي کاه از دياد    که باعث کرشته شدن وي جداي از ظلم و تعدّي بسيار خسرو پرويز و فسادي 

فرستد. خاقاني، علّت قتل خسرو باه دسات   اي است که پيامبر مکرّم اسالم)ص(، به خسرو پرويز ميخاقاني، پنهان نمانده، پاره کردن نامه

 قيماً پاره کردن نامۀ حضرت، به دست خسرو پرويز عنوان کرده است:پسرش، شيرويه را د

 نامۀ مصطفي داراد پرويز

 (112: 1161جامۀ جان او پسر بدرد )خاقاني،

 گیرینتیجه

خاقاني در توصيف ايوان مدائن، فمط به مفاهيم فرهنگي، بسنده نکرده است. وي عاالوه بار تفساير باوم شاناختي، عناصار معمااري        

تاريخي، درهم تنيدري فرهنگي، فرهنگ و شرايط حاکم در  آن دوران را ماورد مطالعاه قارار داده اسات. برداشات سياساي        بومي،رذشتۀ

کاه در برابار   ررايي وي به پيشينۀ باشکوه ايران و ايراني، تأثيررذار باوده اسات تاا جاايي    خاقاني از اين بنا در ناسيوناليسم ايراني و باستان

هاي قابال  هاي طاق کسري، رريسته است. خاقاني، بعنوان يک جغرافيدان فرهنگي، هم جنبهدست رفتۀ ويرانه عظمت، بلندي و شکروه از

هاي قصر، زنجير انوشروان، صُفّه، طاق،کوکبه، نمش و نگاار اياوان،   انداز ايوان، بارراه، دندانهرؤيت اين بناي باشکوه ساساني، چون: چشم

هاي پنهان و غيرقابل رؤيت آن، از جمله: داستان زال مدائن، داستان ، آرامگاه سلمان فارسي و هم جنبهميدان بنا، خانۀ زال مدائن، مُمرنس

افکنده شدن نعمان بن منذر در زير پاهاي فيل خسرو پرويز، داستان هرمزد و نوشيدن خون کسري در کاسۀ سار هرماز، داساتان عشاق     

هاي زرّين خسرو پرويز و بِه زرّين پرويز، تررنج زر کساري، کاساۀ سار    ، تَرهخسرو به شيرين و کشته شدن خسرو به دست پسرش شيرويه

هرمز، داستان آمد و شد ملِک بابِل و شاه تررکستان به ايوان مدائن و به زير پاي فيل انداخته شدن نعمان بن مُناذر توسّاط خسارو پروياز     

و افسانه، تعبير شوند؛ امّا بدون تردياد ايان حاوادث، در زماان خاود،       اشاره کرده است. شايد اين حوادث و اتّفاقات، امروزه بعنوان حکايت

حميمت مُسلّم و تاريخي آن روزرار بوده است. خاقاني از خالل اشعار خود، شيوۀ متفاوتي براي نگرش به جهان ارائه  داده است که محدود 

تر از صِرف فراهم کاردن ياک همتااي    که ادبيّات، چيزي بيشتوان ادّعا کرد اي، تجربي و عاطفي نيست. بنابراين، ميبه دورنماي سليمه

اندازهاي فرهنگي توصيف شده در ادبيّات، کاه از ترکياب ادبيّاات و جغرافياا پدياد      احساسي براي دانش عيني جغرافيا،کاربرد دارد و چشم

 باشند.اند؛ بهترين جا و امکان، براي تفکّر ميآمده
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 ( 1210پوپ، آرتور ،)تهران:  نشر دات.معماری ایران ، 

 ( 1112پيرنيا، محمد کريم .)تهران: سروش دانش.سبک شناسی معماری ایرانی . 

 ( 1111تاجديني، علي .)ن: انتشارات سروش و صداو سيما.. تهراها در اندیشۀ موالنافرهنگ نمادها و نشانه 

 141-110(،4)10،. نشريّۀ دانشکدۀ ادبيّات تبريز(. تأثّرات خاقاني از شعراي تازي و پارسي1114زاده، احمد )ترجاني . 

 ( 1111جامي، عبدالرحمن .)تهران: کتابخانۀ مرکزي.بهارستان . 

 ( 1110جردن، تري؛ و راونتري، لستر .)تهاران:   نگی )مترجم: سیمین توالیی و محمدد سدلیمانی(.  ای بر جغرافیای فرهمقدمّه

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 ( 1161خاقاني شرواني، افضل الدّين .)به کوشش سيّد ضياءالدين سجّادي، تهران: زوّار.دیوان خاقانی شروانی . 

 ( 1141خواجه نظام المُلک .).)تديّن، تهران: دانشگاه تهران. ممدمّه و تعليمات عطاءاهلل سیاستنامه)سیر الملوک 

 ( 1121خلف تبريزي، محمد حسين .)به تصحيح محمد مُعين، تهران: اميرکبير.برهان قاطع . 

 ( 1141دهخدا، علي اکبر .)تهران: اطالعات.لغتنامه . 

 ( 1111سامي، علي .)21-42، 1، نشريّۀ هنر و معماري(. معماري ايران در عهد ساساني)مدائن . 

 مصحّح حبيب يغمايي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.قصص االنبیاء نیسابوری(. 1120واسحق )سورآبادي، اب . 

 ( 1141شکويي، حسين .)تهران: ريتا شناسي.4. جهای نو در فلسفۀ جغرافیااندیشه ، 

 ( پژواک زبان در نام1121عبدي، عطااهلل؛ و لطفي، مريم ،)فصالنامۀ  و صاريح المُلاک(.    هاي آلربايجان در مناب  کهن)صفوۀالصفاجاي

 .42-22(، 11)1، مطالعات ملّي

 ( 1114فردوسي، ابوالماسم .)به کوشش و زير نظر سعيد حميديان، تهران: قطره.2و1. از روي چاپ مسکو، جشاهنامۀ فردوسی ، 

 ( 1161فرشاد، مهدي .)تهران: اميرکبير.تاریخ علم در ایران . 

 ( 1140فريد، يداهلل .)تبريز: دانشگاه تبريز.لمرو جغرافیای انسانیسیر اندیشه در ق . 
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 ( 1111فالمکي، محمد منصور .)تهران: فضا.فارابی و سیر شهروندی در ایران . 

 ( نشانه شناسي چشام 1120فيّا ، ابراهيم؛ و سرافراز، حسين؛ و احمدي، علي .)     .نشاريّۀ  انادازهاي فرهنگاي در جغرافيااي فرهنگاي

 .116-21(، 16)4، تحميمات فرهنگي ايران

 ( تطبيق ايوان مدائن خاقاني با ايوان کسري بُحتاري.  1111قيصري، حشمت؛ و سالمت آلر، رحيم .)     نشاريّۀ زباان و ادبيّاات فارساي

 . 160-112(، 14)4، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک

 ( 1104کاشفي، حسين بن علي .)چاپ سنگي، هند، بمبئي: چاپخانۀ فتح الکريم.اسرار قاسمی . 

 تهران: سمتجغرافیای فرهنگی )مترجم: مهدی قرخلو((. 1111، مايک )کرنگ . 

 ( 1161کريستين سن، آرتور .).)تهران: انتشارت دنياي کتاب. ایران در زمان ساسانیان )مترجم: غالمرضا رشید یاسمی 

 (  1112کينگ، ويليام؛ و تامپسون، رينولد .))ران: سبحان نور.. تهکتیبۀ ایالمی بیستون)مترجم: شهرام حیدرآبادی 

 ( ايوان مدائن. 1114محيط طباطبايي، سيّد محمّد .)164-116(، 6)46،ماهنامۀ آموزش و پرورش . 

 اي نشريّۀ بين رشاته (. رونه شناسي شاعران به ايوان مدائن در ادبيّات فارسي.  1121زاده، عبدالرضا؛ و صحفي، مريم السادات )مُدرّس

 .410-414(، 4و1)4 ، عرفان و فلسفه،مطالعات ادبيّات

 ( 1142مسعودي، ابوالحسن .))فرهنگي. -، تهران: علمي1. جمُروج الذَّهب و معادن الجوهر)مترجم: ابوالقاسم پاینده 

 ( نگاه نوستالژيک خاقاني و بُحتري باه اياوان مادائن.    1121مشايخي، حميد رضا؛ و خوشه چرخ، اصغر .)    نشاريّۀ ادب عرباي دانشاگاه

 . 410-401(، 1)2، تهران

 ( ايوان مدائن در ديوان بُحتري. 1121مهدوي دامغاني، احمد .)10-41(، 116)44، مجلّۀ يغما. 

 ( 1164يعموبي، احمد بن ابي يعموب .))تهران: علمي و فرهنگي.1. جتاریخ یعقوبی)مترجم: محمد ابراهیم آیتی ، 

 ( 1146يوسفي، غالمحسين .)تهران: علمي.چشمۀ روشن . 
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