
 

 

 

اند  موضوع در تالش بوده نیدر آغاز سخن اشاره کردند که با وجود کمبود منابع موثق، با طرح ا یهیمهندس فق

 یدر هنرها یاز فضاساز یگفتار شی. در ابتدا، پابندیدست  یشعر فارس شمار یب فیو لطا فیاز ظرا یکیتا به 

 در شعر. یورود به بحث فضاساز یباشد برا یا مختلف ارائه شد تا مقدمه

شده  رانیوارد ا گرید یها هنگخود از فر ،یسینو سرچشمه گرفته و داستان یسینو از رمان و داستان یفضاساز

صورت منسجم  آن به کیدرامات یها وجود داشته است؛ اما حالت یسینو داستان ۀسابق ،یفارس اتیاست. در ادب

 تاریخ حاضران مسئول محفل دهنده ارائه موضوع محفل

 سومپنجاه و 
 یفضا و فضاساز

 یدر شعر فارس

 نیحس مهندس

 مقدم یهیفق

مهرداد مهندس 

 عبادی
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گلستان و داستان  ۀپاچیاست؛ مانند د تترها مس موضوع در آن نیوجود دارد که ا یینشده است. البته نثرها دهید

 .یهقیب خیدر تار ریحسنک وز ختنیدارآو به

را که مدنظر  ییو فضا کند یتجسم م دنیبار و ترسناک و... را با شن شاد و غم یشنونده فضاها ،یقیموس در

کنندگان القا  خود را به استفاده یها دهیمعمار خوب ا کی زین ی. در معمارکند یساز بوده است، احساس م آهنگ

مخاطبان خود  یبرا ریباورپذ ییساخت فضا لگزاف به دنبا یها نهیبا صرف هز سازان لمیهم ف نمای. در سکند یم

 هستند.

مدنظر قرار دهد، اعجاز کرده است  یو القا کند و خواننده را در فضا جادیفضا را در شعر ا نیبتواند ا یشاعر اگر

 یقیوسحالت بروز تفکر و احساس هنرمند است. برخالف م نیتر از آن وجود دارد. شعر، ناب یادیز یها که نمونه

 نیحالت موجود است؛ با ا نیا زیو قلم وجود ندارد. در رمان ن شهیجز اند یابزار چیدر شعر ه گر،ید یو هنرها

 جادیشرح دهد تا فضا را ا لیتفص به تواند یم سندهیتفاوت که در رمان امکان بسط و گسترش وجود دارد و نو

که در آن هست به خواننده القا کند، کار  یکه با احساس ،یعنوان عنصر ماد که بتواند فضا را، نه به یکند. شاعر

 داده است. امانج یبزرگ

است که  یتصرف الیخ یها گونه نیباتریز» ،یکدکن یعیاثر استاد شف یدر شعر فارس الینقل از کتاب صور خ به

 عتیان با طبانس یو ارتباط زندگ یعاد میو تصرف ذهن شاعر در مفاه کند یم عتیطب جان یهنرمند در عناصر ب

 .«کران یتا ب عتیطب ۀبه گستر یارتباطاتارتباطات.  نیاوست در برابر درک ا یداریحاصل ب عت،یبا طب عتیو طب

در شعر  یرسازیکرده و تصو یرا بررس یرانیا یهنرها ۀدر کتاب زربفت دو رنگ هم ملیش یمار آنه خانم

است  یدائم یهمچون باز»...آمده است:  یشعر فارس یهنر انیب ۀکتاب دربار نیرا مطرح کرده است. در ا یفارس

و به مباحث مربوط  کند یاشاره م عرو... و ش یو قال یکاش یو به اشتراک هنرها.« تیواقع یو ورا تیواقع انیم

 .پردازد یم یو عمود یبه شعر افق

 



بتوان  یعوالم شاعر . اگر درشود یم بیو از مختصات ماده است و درواقع فضا با ماده ترک ها یژگیاز و فضا

عامل، مثل  نیچراکه در صورت نبود ا شود؛ یم جادیا یکرد، شکل هنر بیاحساس و عواطف را با ماده ترک

 .کند ینم دایپ یهنر ۀجنب ،یگرید یماد زیهرچ

خانه است. خانه مامن است  یمعن به «تیب» یشده است. واحد شعر دهیبا شعر در هم تن یفضا و فضاساز مفهوم

 یمعن به« مصرع» زین تیب میو در آن احساس و عواطف وجود دارد و با ساختمان و اقامتگاه متفاوت است. واحد ن

واحد  یبرا ها ی نامگذار نیآن خانه است. ا هکه راه ورود ب دهند یم لیدر را تشک کیدر،  ۀدر است. دو لنگ یتا

 ابدیبلند/ که از باد و باران ن یافکندم از نظم کاخ  یپ: »دیگو یم یکه فردوس نجاستیا دی. شاستین یشعر اتفاق

 «.گزند

 ،یسعد ،یاعتصام نیپرو ،یمحتشم کاشان ،ییکسرا اوشیاز س یبا قرائت اشعار یهیگفتار، مهندس فق انیپا در

 در شعر از نگاه خود پرداختند. یاز فضاساز یقیمصاد انیحافظ و...، به ب ام،یخ

بخش، مهندس فاطمه  نیحاضران گذشت. در ا یگذشته، به شعر و نثرخوان چون روال  وم محفل همبخش د

 .خود را خواندند یها از سروده ی( اشعار9۵ یورود ،یبردار ( و سجاد نفر )نقشه91)معدن،  ییتوانا



 

 

 (9۵ ،یبردار نقشه ینفر )مهندس سجاد یشعرخوان

 ییو ظلمت آرا یسالم بر تو که نور

 ییمایس ماهْ دیبر تو که خورش سالم

 

 یبر تو که برعکس ماهِ شب حت سالم

 ییدایپ اهْیابر س ی پشت پرده ز

 

 انیبر تو که حظَّت برند عالم سالم

 ییبایدورْ چشمِ بد از تو مالکِ ز به

 

 ینیریقَدر خوب و ش بر تو که آنْ سالم

 ییاینقاطِ دن یاقص یِلیمن که ل نه

 

 لبت یها بر تو که قندست خنده سالم

 ییآ یببندد دکان چو م شکرفروش

 

 یپنهان یِآرزو کیبر تو که  سالم

 ییایرؤ هِیشب ،یخوابِ قشنگ دِینو

 

 یبهار را دار یبر تو که بو سالم



 ییبهار، معنا لفظِ خوشِ گل یبرا

 

 تیموها نیبر تو که موج است ب سالم

 ییایدر یپر یکه غرق توأم ا یمن

 

 گرید یکن ینم ادمیر تو که ب سالم

 ییجهنم و در ناز عرش اعال نیزم

 

 شهر نیو در ا یبر تو که واعظ شد سالم

 .ییمنبرت افتاده تشت رسوا یرو ز

 کمیته شعر و ادب

 دانشکده فنی دانشگاه تهران لیالتحص فارغکانون مهندسین 


