حمیدرضا جیحانی *
تاريخ دريافت1393/11/24 :

تاريخ پذيرش1394/5/12 :

چكيده

شکل یا طرح باغ موضوعی است که برخی از مهمترین ویژگیهای فضایی باغ را در بر دارد .عالوه بر آثار باقیمانده
یا مدارک تصویری و متون تاریخی ،شعر فارسی نیز منبعی برای شناخت باغ محسوب میشود و تصویری از آن
فراروی ما قرار میدهد .تصویر یادشده که ممکن است حاصل مشاهدۀ توصیفگر یا حتی تصویر ذهنی او دربارۀ
فضایی خاص باشد ،اهمیت دارد و ما را با موضوعی آشنا میکند که اطالعات دیگری از آن در دست نداریم یا
داستانی منظومی را از نیمۀ نخست سدۀ پنجم مطالعه میکند؛ زمانی
اطالعات ما را تکمیل میکند .این مقاله متن
ِ
که فخرالدین اسعد گرگانی داستانی قدیمیتر را روایت کرده است .داستان یادشده ،مثنوی ویس و رامین است که
تأثیری گسترده بر داستانهای منظوم پس از خود داشته و احتما ًال اصل آن به دورۀ اشکانی بازمیگردد .مقاله در
پی آشکار کردن تصویری از باغ و سرای شاه موبد است که شاعر در حین داستانگویی خود و شرح روابط میان
شخصیتها ،آن را بهطور ضمنی وصف کرده است .در این مطالعه ،شعر شاعر ازجمله آنها که مربوط به شرح فضای
یادشدهاند یا غیر آن ،تفسیر میشوند تا خصوصیات فضایی سرای شاه موبد روشن شود .در تفسیر یادشده ،درونمایۀ
معماری صحنههایی است که
دراماتیک و صحنههای داستان در مرکز توجه قرار دارند و هدف ،یافتن ویژگیهای
ِ
شاعر در ارتباط با سرای شاه موبد شرح میدهد .بنا بر شرح شاعر« ،سرای شاه موبد» از باغ و کاخ و شبستانی
تشکیل شده است و مجاور گوشکی است که مشرف به میدان است و کل مجموعه در دز یا کندز مرو قرار دارد.
سرای موبد دربردارندۀ دو باغ است که یکی همچون حیاط اندرونی در میان عمارت شبستان بوده و دیگری دارای
دیوار و حصار بوده و در مقابل کاخ اصلی است .کاخ به هر دو راه دارد و از طریق ایوان با فضای هر دو باغـ گلستان
و بوستانـ ارتباط مییابد.

كليدواژهها

مثنوی ویس و رامین ،فخرالدین اسعد گرگانی ،شعر فارسی ،شکل باغ ،اجزا و عناصر باغ ،معماری ایرانی.
* استادیار دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشانjayhani@kashanu.ac.ir ،
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تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین فخرالدین
اسعد گرگانی

پرسشهای پژوهش

مقدمه
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1

«شکل» یا «طرح» موضوعی است که بهواسطۀ دربرداشتن خصوصیات فضا در مطالعات باغهای تاریخی ،بسیار
مورد توجه قرار میگیرد .برای آگاهی از شکل باغ ،رجوع به آثار باقیمانده و نقشه یا هرگونه سند تصویری بسیار
راهگشاست .گذشته از اینگونه مدارک ،متون تاریخی نیز ممکن است تصویری از شکل باغ را پیش روی ما قرار
دهند .گاهی ممکن است دستیابی به شکل باغ ،نیازمند مطالعۀ همزمان پارهای مدارک و متون باشد 2.با وجود این،
ادراک ما از شکل باغ بر مبنای مدارکی که نام برده شد ،لزوم ًا کامل و بدون خطا نیست 3.پس هرچه منابع بیشتری
مطالعه شود ،امکان دستیابی دقیقتر به تصویری از باغهای تاریخی ممکن میشود و همچنین شناخت نمونههای
تاریخی کاملتر میگردد .این موضوع زمانی اهمیت فزونتری مییابد که بهواسطۀ بُعد زمانی ،آثار باقیمانده از یک
باغ ناچیز باشد یا اطالعات ما از شکل یا شکلهای غالب باغ در یک دورۀ تاریخی ناقص باشد .در این وضعیت ،راه
دیگری هم برای آگاهی یافتن از خصوصیات باغها وجود دارد .توصیف یا شرح موضوعی که در ارتباط با باغ یا درون
فضای آن رخ داده ،ممکن است تصویری از باغ مدنظ ِر توصیفگر را فراروی ما قرار دهد یا دستکم ما را با تصویر
ذهنی او آشنا سازد .یکی از منابعی که چنین تصویری را در اختیار ما قرار میدهند ،داستانهای ایرانیاند که بنا بر
سنت معمول شعر فارسی ،روایتهای رسمیتری از آنها به صورت منظوم در دسترس است .این مقاله یکی از این
داستانهای کهن را از سدۀ پنجم هجری قمری ،دستمایه قرار میدهد تا با مطالعۀ آن ،تصویری از باغ درون ذهن
راوی را بازیابی کند .داستان مورد نظر منظومۀ ویس و رامین سرودۀ فخرالدین اسعد گرگانی است و هدف مقاله،
بازیابی شکل معماری یکی از فضاهای شرح دادهشده در داستان است .مقصو ْد جایی است که شاعر آن را با عنوان
«سرای شاه موبد» معرفی کرده ،در مرو واقع شده است و مجموعهای از بناها و فضاهای باز را در بر میگیرد .فضای
منتخب ،بخش گستردهای از داستان را به خود اختصاص داده و شاعر دربارۀ آن ،با وضوح بیشتری نسبت به دیگر
فضاها صحبت میکند.
اینکه فضای توصیفشده به واقع وجود داشته و شاعر با آن آشنا بوده یا او صرف ًا تصویر یا پندار ذهنی خود را شرح
داده است ،به روشنی مشخص نیست .ازاینرو نمیتوان به درستی شرح داد که تصویر مورد نظر ر ّدی از شکل فضا
فارسی میانه و نو ،تا زمان سرودن شعر ادامه یافته است یا
در یک شرح واقعگرایانه است که بنا بر سنت روایی در
ِ
4
صرف ًا ذهنیت و طرز فکر سراینده را بازنمایی میکند و در مقولۀ تاریخ ذهنیت میگنجد .فاصلۀ قابلتوجه تا زمان
سرودن داستان و نیز اینکه اصل داستان قدیمیتر از دوران شاعر است ،بر دشواری فهم موضوع یادشده میافزاید.
با وجود این ،توجه به شرح نظاممند شاعر و مطالعات صورتگرفته بر روی داستان ،که آن را بیارتباط با رویدادهای
تاریخی کهنتر نمیداند 5،آشکار میکند که تصویرهای ذهنی از فضای معماری ،موضوعاتی اتفاقی و گذرا نیستند و
ازآنجاکه که فهم ما را از معماری گذشتۀ ایران بسط میدهند ،شایستۀ توجهاند .درعینحال ،در این مقاله به مطالعۀ
تصویر ذهنی شاعر از فضای مورد نظر بسنده میشود و بررسی نمونه یا نمونههای واقعی احتمالی ،به فرصتی دیگر
موکول میشود.
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 .1آیا براساس اطالعات ارائهشده در منظومۀ ویس و رامین ،میتوان از تصویر ذهنی فخرالدین اسعد گرگانی
دربارۀ شکل سرای شاه موبد و ازجمله کاخ و باغ او آگاه شد؟
 .2شکل کاخ و باغ شاه موبد و نحوۀ قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر چگونه است و این بخشهای اصلی
سرا از چه اجزا و عناصری تشکیل شدهاند؟

 .1فخرالدین اسعد گرگانی و مثنوی ویس و رامین

براساس مطالعات انجامشده ،فخرالدین اسعد گرگانی احتما ًال در اوایل سدۀ پنجم هجری قمری متولد شده و دورۀ
شاعری و شهرت او با عهد سلطان ابوطالب طغرلبیک بن میکائیل بن سلجوق مصادف بوده که میان سالهای
429ق1036 /م تا 455ق1063 /م حکومت میکرده است ،زیرا که شاعر از او در کتابش نام برده است .وقایع
اشارهشده در آغاز ویس و رامین ،به بعد از سال 443ق1052 /م یا 446ق1055 /م مربوط است و احتما ًال نظم
کتاب پیش از 455ق1063 /م اتمام یافته است؛ ازاینرو وفات او میبایست بعد از 446ق بوده باشد (صفا ،1381
372ـ .)373ویس و رامین تأثیر چشمگیری بر مثنویهای داستانی پس از آن ،ازجمله خسرو و شیرین نظامی گذاشته
است.
والدیمیر مینورسکی داستان را مربوط به دورۀ اشکانی میداند (مینورسکی  )47 ،1335و از سوی دیگر ،همانطور
اسالمی خود ،برخی خصوصیات
که صادق هدایت اشاره میکند ،داستان عالوه بر چارچوبهای پیش از دورۀ
ِ
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شعر فارسی منبع اصلی برخی مطالعات پیشین برای فهم خصوصیات باغ بوده است .ویلیام هانوی 6در مقالۀ
«پارادیز روی زمین :باغهای زمینی در ادبیات فارسی» 7به جنبههای واقعی و همچنین خیالی پرداخته و برخی
9
تصویرهای درون شعر را دنبال میکند .جولی اسکات میثمی 8در مقالۀ «باغهای تمثیلی در سنت شعر فارسی»
به مطالعۀ اشعار نظامی و موالنا و حافظ پرداخته است تا تمثیلهای مربوط به باغ را بیابد .مهوش عالمی در مقالۀ
«باغشهر شاه تهماسب در بیان شاعر و نقاش وی» 10شعر عبدی بیگ شیرازی را مطالعه کرده و آن را با نگارههای
نگارگران شاهتهماسب مقایسه کرده است تا برخی ویژگیهای باغهای تهماسب را مشخص و معرفی کند .عالوه بر
این ،پیدا کردن این ویژگیها و ازجمله مفاهیم 11به کار گرفتهشده در طرح منظر درون باغها براساس شعر توصیفی
عبدی بیگ ،در برخی مطالعات مدنظر قرار گرفته است 12.محمد منصور فالمکی در کتاب اصلها و خوانش معماری
ایرانی ،مطالعاتی دربارۀ برخی فضاهای شرح داده شده در هفتپیکر نظامی انجام داده است 13.با وجود این ،بیشتر
این مطالعات و ازجمله دو مطالعۀ هانوی و عالمی ،با شعر داستانی ارتباط چشمگیری ندارند؛ مطالعات اسکات میثمی
صرف ًا بر تمثیلهای باغ استوار است و فالمکی الیههای عمیقتر بیان تمثیلی و رمزگونۀ نظامی را مورد مطالعه قرار
داده است و بهطور مشخصی ،بر موضوع باغ معطوف نبوده است.
این مطالعه در ادامۀ روشی است که در مقالۀ "باغ سمنزار" نوشاب به کار برده شده است .در مقالۀ یادشده ،مثنوی
داستانی همای و همایون را دستمایه قرار دادهام تا خصوصیات یکی از باغهایی را که خواجوی کرمانی شرح داده
است ،بیابم .ج ّو کلی داستان ویس و رامین همانند مثنوی همای و همایون خواجوی کرمانی است که ساختاری
دراماتیک دارد و ویژگیهای بصری چشمگیری را در بر میگیرد ( .)Jayhani 2014, 99ازاینرو بهنظر میرسد
مطالعۀ شعر داستانی ویس و رامین نیز امکان بازیابی تصویرهایی از فضاهای شرح داده شده را میسر میکند .مقاله
برای نیل به هدف به تفسیر شعر میپردازد و تالش دارد با وضوح بخشیدن به بیان ادبی شاعر ،فضایی را که بخشی
از داستان در آن رخ داده است ،معرفی کند و ابعاد و خصوصیات آن را بیابد .روش مورد نظر بر خصوصیات دراماتیک
داستان تأکید دارد و ازاینرو تالش میکند صحنههای مرتبط با موضوع مورد نظر را بیابد و ضمن بررسی آنها،
محل قرارگیری عناصر گوناگون و نسبت میان آنها را روشن کند .به عبارت دیگر ،تالش میشود از بیان و توصیف
شاعر در هر صحنه برای فهم میزانسن آن صحنه بهره گرفته شود 14.این موضوع در کنار توجه عمیق شاعر به
فضاهای سرای شاه موبد و توصیفات گاه دقیق او ،بازیابی برخی از جنبههای فضای مورد نظر را ممکن میکند.
میبایست توجه داشت که مطالعۀ مثنوی ویس و رامین تفاوتی مهم با نمونۀ پیشین دارد :با وجود اینکه نسخۀ مصور
15
بسیار مهمی از مثنوی همای و همایون باقی مانده است و نسخههای مصور دیگری را هم میتوان سراغ گرفت،
نگارگران و حامیان آنها عالقۀ چندانی به تصویرگری مثنوی ویس و رامین نداشتهاند و نسخۀ مصوری از آن در
دست نیست .این موضوع مطالعه و تفسیر مثنوی یادشده را مشکل میکند .درعینحال ،رفتارها و روابط پنهانی که
شاعر شرح میدهد ،به تفسیر داستان و بازیابی تصویر فضاهای مورد نظر کمک شایانی میکنند.

 .2نگاهی به صحنههای داستان
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شاعر در چند بخش یا صحنه از داستان منظوم خود ،سرای موبد را شرح میدهد و برخی از جزئیات شکل آن را
آشکار میکند .صحنههای مرتبط زیرمجموعۀ عناوینی از مثنویاند که در آنها شاعر به سرا و فضاهای وابسته به
اصلی «رسیدن شاه موبد به مرو با ویس و جشن
آن اشاراتی کرده یا آنها را توصیف کرده است .مقاله شش صحنۀ
ِ
عروسی»« ،دیدن ویس رامین را و عاشق شدن بر او»« ،رسیدن ویس و رامین به هم»« ،سرزنش کردن موبد ویس
را»« ،سپردن موبد ویس را به دایه و آمدن رامین در باغ» و «آگاهی یافتن موبد از رامین و رفتن او در باغ» را در
مرکز توجه قرار میدهد؛ 18با وجود این ،مطالعه و تفسیر به این صحنهها و عناوین محدود نشده است و عالوه بر
شش صحنۀ یادشده ،بخشهای دیگر داستان نیز مطالعه و گاه تفسیر شدهاند.
 .1.2رسیدن شاه موبد به مرو با ویس و جشن عروسی
در نخستین شرح ،فخرالدین اسعد گرگانی سرای شا ْه موبد را پس از رسیدن او به مرو و به هنگام جشن عروسی
رودسازان پرشمار بودند
وصف میکند .شاعر میگوید مرو بهسان بهشت بود و بامها مملو از گل و رامشگران و
ِ
20
19
ایوان بلندی داشت .شاعر ادامه میدهد
(فخرالدین اسعد  .)98 ،1349سرای شاه از فراخی همچون جهان بود و ِ
پشت ایوان است؛ ایوانی که از بلندی ،سر در تیر و کیوان دارد.
که «ستو ِر» سرای موبد ِ
21
ستــورش بود گفــتی پشــت ایـوان کجا بودش سر اندر تیر و کیوان (همانجا).
22
ستور به معنی چهارپایان است که در اینجا دور از ذهن است .درعینحال ُستور جمع سِ ْتر است (دهخدا  )1377و
واژۀ یادشده ممکن است نوعی استعاره باشد که بنا بر نظر شفیعی کدکنی در شعر دورۀ فخرالدین اسعد گرگانی رواج
بسیار داشته است (شفیعی  .)571 ،1388در این صورت ،مشبه که حرم یا خلوت بوده ،حذفشده و صرف ًا مشبهبه
ی مانده است .دراینباره ،دستکم بیتی از حافظ شایستۀ یادآوری است که شاعر در آن ،به «ساکنان حرم ستر
باق 
24
23
و عفاف ملکوت» (حافظ  )190 ،1380اشارهکرده است .ازاینرو« ،حر ِم ستر» مفرد همان فضاهایی است که
فخرالدین اسعد گرگانی از آنها در پشت ایوان یاد کرده است .بر این اساس ،ستور یا مشبهبه ،صورت جمع حرم است
پشت ایوان اشاره دارد.
ِ
و احتما ًال به بزرگی حرم و خلوتِ
شاعر در ادامه میگوید که «در» و «دیوار» و «بوم» و «آستانه» به نقوش چینی مزین شدهاند (فخرالدین اسعد
 25.)98 ،1349مقصود او از آستانه ممکن است درگاه اعم از درگاه سرای موبد یا حرم باشد .بهجز «سرزمین» ،معانی
متفاوت دیگری برای بوم وجود دارد .زمین در محدودۀ قابلکشت و همچنین قلعه و حصار از این جملهاند .ازآنجاکه
شاعر در دو بیت پس از بیت یادشده از بوستان و گلستان یاد کرده است ،بهنظر میرسد در بیت مذکور ،مقصود او از
بوم همان قلعه و حصار باشد که عنصر محصورکنندۀ سرای موبد است و درعینحال ممکن است محدودهای وسیعتر
را در بر گیرد .فخرالدین اسعد گرگانی در ادامۀ توصیف سرای موبد میگوید «بوستانش» مانند بخت شاه شکفته و
«گلستانش» چون روی ویس خندان است.
26
چـو بخـت شــه شکــفته بوسـتانش چو روی ویس خندان گلستانش (همانجا).
شاعر زمانی که از اجزایی مانند در و دیوار و آستانه یاد میکند ،از ضمیر خاصی استفاده نمیکند .بهنظر میرسد او
از عناصر یادشده که دارای تزیین هستند ،صحبت میکند؛ عناصری که ممکن است هر کجای دیگری نیز باشند.
اما او سه موضوع «[حرم] ستر»« ،بوستان» و «گلستان» را احتما ًال برای تأکید بیشتر ،همراه با ضمیر «ش» خطاب
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دورۀ اسالمی را نیز بازتاب میدهد 16.ازاینرو شاید دشوار باشد که گفته شود آنچه فخرالدین اسعد گرگانی برای
صحنهآرایی داستان خود شرح میدهد ،فضای معماری چه دورهای را در بر میگیرد و یا بدان نزدیک است؛ اما شرح
پر جزئیات شاعر و اینکه او به روشی واقعگرایانه داستان خود را روایت میکند ،این متن را برای بازیابی فضای
معماری از اهمیت برخوردار میکند .علت دیگر را شاید بتوان پنهانکاری موجود در داستان دانست .این پنهانکاری
شاعر را واداشته است تا بهجای شرح فضاهای ارتباطی مانند در و داالن ،به بام و بارو و دیوار بپردازد که در جای
17
خود ،کمک شایانی به فهم بستر فضایی داستان خواهد کرد.
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میکند که به سرای شاه موبد بازمیگردند .شاعر در ادامه میگوید که ویس در شبستان نشسته است و شبستان
بهواسطۀ حضور او گلستان شده است (همانجا) 27.شبستانی که شاعر از آن نام میبرد ،بهواسطۀ معنی لغوی ،به
احتمال فراوان همانی است که پیشتر با نام [حر ِم] ستر به آن اشاره شده بود .بهجز معنی لغوی شبستان که خلوتگاه
و خوابگاه است 28،تصریح شاعر در جای دیگری روشن میکند که شبستان از نظر او ،حرم یا جزئی از حرم است:
29
دل و جــان مـرا دارو تــو باشـی شبستان مرا بانو تو باشی (همان 75 ،و 222ـ.)228
 .2.2دیدن ویس رامین را و عاشق شدن بر او
طبق شرح شاعر ،شاه در روز بیستویکم ماه ،نبردی میان فرماندهان لشکر برگزار میکند؛ ازاینرو سرای شاه مملو
از ایشان است 30و در میان آنها رامین از همه سر است (همان153 ،ـ 31.)154کاربرد واژۀ «سرا» توسط شاعر نشان
میدهد که این واژه ازنظر او ،وسیعتر از محل سکونت و دربردارندۀ کاخ و شاید «دولتسرای» او است .شاعر در
ادامه میگوید ویس بر باالی «گلشن» نشسته است و بهواسطۀ روی او ،گلشن روشن شده است .او را دایه بهطور
پنهانی و با فریب دادن به آنجا آورده بود .دایه او را بر میان بام گلشن نشانده و چشمش را بر سوراخ روزن نهاده
بود (همن 32.)154 ،اینکه ویس بر باالی گلشن و بر «بام گلشن» نشسته است ،روشن میکند که «گلشن» نه
بیت مربوط ،بهجای سرا یا کاخ
به معنی گلستان و گلزار که به معنای «خانه» 33بوده (دهخدا  )1377و احتما ًال در ِ
بهکار برده شده است .درعینحال اینکه ویس بر میان بام نشسته و آنجا روزنی دارد ،تاحدی نشان میدهد که شاعر
چگونه فضایی را شرح میدهد 34.اینکه او بر میان بام نشسته ،ممکن است جایی در وسط تلقی شود .دراینباره
میتوان به شباهتی توجه کرد که میان نگریستن ویس از روزن باالی گلشن و دیدن گلرخ از روزن باالی قصر در
باغ شاه خوزان وجود دارد 35.دایه در ادامه به ویس میگوید که سرای شاه بهواسطۀ روی رامین همچون بهاری خرم
شده است (فخرالدین اسعد گرگانی  36.)154 ،1349شاعر علیرغم اینکه معمو ًال از فضای باز مشخصی مانند باغ یا
بوستان و گلستان هم صحبت میکند ،در اینجا از سرای شاه میگوید« .سرا» نام عمومی جایی است که شاه موبد
در آن به سر میبرده است.
 .3.2رسیدن ویس و رامین به هم
37
پس از اینکه ویس و رامین عاشق یکدیگر شدند ،شاه موبد از مرو و خراسان خارج شد .نخستین روز پس از آن،
ویس میان «گنبد» که بلند و مرتفع و مزین به نقوش زرین است ،بر تخت نشسته است 38.شرح شاعر روشن میکند
که گنبد یا گنبدی ،فضایی مرتفع است که تخت و اورنگ درون آن بوده است 39.از گنبد سه در به «گلستان» گشوده
شده است و سه در هم به «ایوان» و «شبستان» راه میبرد.
40
ازو سـه در گـشـاده در گلـسـتان سه دیگر در به ایوان و شبستان (همان.)161 ،
گنبد میبایست فضای مهمی باشد که هم بلند است و هم تخت درون آن قرار دارد .در ابتدا شاعر در توصیف کلی
سرای شاه موبد گفته بود که سرا فراخ است و ایوانی بلند دارد که پشت آن حرم واق ع شده است .آنچه او در ابتدا از
آن به ایوان (کاخ) یاد کرده که همچون آسمان است و سر در تیر و کیوان دارد (همان 41،)98 ،احتما ًال همان فضایی
است که دیگر بار بهعنوان «گنبد» معرفیشده است و همان محل تخت است ،مملو از تزیین بوده و سر بر دو پیکر
دارد .این گنبد به ایوانی راه دارد که میتواند فضای نیمهباز تلقی شود که خود به شبستان راه داشته یا بر سر راه آن
43
است 42.در ادامه ،شاعر به یک فضا بهعنوان «کاخ» و «ایوان» اشاره میکند که بهنظر میرسد دو نام یک فضاست.
44
در این صورت ،کاخ و ایوان همان «گنبد» خواهند بود .شاعر در بیت بعد ،از ایوانی در کنار بوستان صحبت میکند
که بهنظر میرسد اشاره به فضای نیمهباز ایوان باشد .میبایست توجه داشت که شاعر دربارۀ واژۀ ایوان به هر دو
معنی متفاوت آن اشاره میکند :یکی کاخ که آن را با نام گنبد هم معرفی کرده و دیگری ایوانی گشوده به شبستان.
حتی اگر ایوان در اینجا معنی کاخ بدهد ،در مواجهه با بوستان میبایست فضای ایوانمانند نیمهبازی داشته باشد.
تفاوت میان دو مفهوم ایوان در تفسیر شعر فخرالدین اسعد گرگانی مانند دیگر شاعران الزامی است .شرح شاعر
سلسلهمراتبی از فضا را آشکار میکند که براساس قرارگیری پشتسرهم گنبد ،ایوان و بوستان شکلگرفته است.
در بیت «بهشتی بود گفتی کاخ و ایوان /مر او را حور ویس و دایه رضوان» ،شاعر کاخ و ایوان را به بهشت تشبیه
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میکند ،زیرا ویس که همچون حور است ،در آن حاضر است و دایه که ترتیبدهندۀ مقدمات وصال است ،نیز در
نقش رضوان و نگاهبان بهشت در آنجا حضور دارد 45.شاعر شرح میدهد که دایه ،گاهی «ویس» و گاهی «ایوان»
46
خرم را میآراید .او زمانی که گنبد را از بیگانگان تهی میکند ،رامین را از راه بام به درون میآورد.
و «بوستان» ّ
دقیق ًا مشخص نمیشود که رامین چگونه به درون آمده ،اما شاعر میگوید که رامین درون «گنبد» شاه است (همان،
 .)162ازاینرو گنبد شاه باید همان کاخ باشد که ایوان یا ایوانهایی دارد که یکی از آنها بهسوی بوستان است .از
سوی دیگر ،آمدن از راه بام نشان از وارد شدن رامین به حرم دارد و اینکه او پنهانی به آنجا میآید؛ چه در غیر این
صورت نیازی به آمدن از راه بام نیست .دایه ،ایوان و بوستان را نیز برای خلوت ویس و رامین آراسته است ،ازاینرو
ایوان و بوستان و همچنین گنبد شاه که پیش از این ،از بیگانگان تهی شده است ،میبایست خلوتی برای ویس و
رامین باشند که دایه وظیفۀ نگاهبانی آن را بر عهده دارد .درعینحال ،تهی کردن گنبد از بیگانگان نشان از آن دارد
که فضای یادشده ،فینفسه جزئی از خلوت و شبستان نبوده است .به بیانی دیگر ،سرای موبد دو بخش عمومی و
حرم داشته است و فضایی مانند گنبد در بین آن دو بخش قرار دارد .گنبد درحالیکه به شبستان و حرم نزدیک است،
بخشی از بیرونی است و برای تبدیل آن به خلوت میبایست آن را از بیگانگان تهی کرد.
 .4.2سرزنش کردن موبد ویس را
در ادامه ،شاعر از «گوشکی» 47صحبت میکند که موبد و ویس و رامین بر باالی بام آن هستند و آتشی را نظاره
میکنند 48.آتش در میدان 49و برای سوگند خوردن ویس برپا شده است 50.مجاورت کوشک و میدان ،سابقۀ تاریخی
دارد و در منابع دیگر نیز مورد اشاره قرارگرفته است 51.ویس که از پنهانکاری خویش آگاه است ،از دایه کمک
میخواهد و دایه درصدد گریزاندن ویس و رامین به همراه خویش است (همان 52.)202 ،شاعر میگوید دایه به
همراه ویس و رامین به بام شبستان میرود 53.بهاحتمال فراوان ،مقصود این است که آنها از بام گوشکگریخته به
بام شبستان و سپس به درون شبستان میروند .دستکم در دو نسخۀ آکسفورد و کلکته که مورد مطالعۀ مصححان
56
متن ،ماگالی تودوا 54و الکساندر گواخاریا 55بودهاند ،آشکارا اشاره شده است که آنها به درون شبستان رفتهاند.
درعینحال ،خط کلی داستان هم مؤید رفتن آنها به درون شبستان است .آنها زر و گوهر فراوانی را برگرفته و هر
سه به قصد فرار به گرمابه میروند.
فــراوان ز ّر و گـوهـــر بـرگــرفـتـند پس آنگه هر سـه در گــرمابـه رفـتند
رهــی از گــلخن انـدر بـوسـتـان بود چـنان راهـی که از هرکـس نهان بود
57
بـدان ره هـر سـه انـدر بـاغ رفـتـنـد ز موبد با دلی پر داغ رفتند (همان.)203 ،
شرح شاعر نشان میدهد که آنها به شبستان و سپس به گرمابۀ آن رفتهاند؛ و دیگر اینکه راهی مخفی نیز درون
بوستان وجود داشته که به واسطۀ آن و از طریق گلخن گرمابه میتوان به باغ رفت .ازاینرو ممکن است فضای بازی
شبستان آن را در برگرفته یا در مجاورت آن است همان بوستان باشد .عالوه بر این ،شاعر درجایی دیگر نیز به
که
ْ
ارتباط گوشک و شبستان اشاره کرده است .او در بخش «نشستن موبد در بزم با ویس و رامین» شرح میدهد که
ویس با شنیدن جنبش بام که ناشی از حضور رامین بود ،شبهنگام به نزد او رفته بود (همان225 ،ـ .)228شاه موبد
بیدار میشود و ویس را میجوید .ازاینرو رامین ،ویس را که خفته است ،بیدار میکند و او از با ِم گوشک به صورتی
58
تازان پایین میآید و پنهانی به شبستان میرود (همان231 ،ـ.)232
از بررسی صورتگرفته آشکار میشود که دایه و ویس و رامین در روز سوگند خوردن در میدان ،گریزان از آن
مراسم ،راه بام را برگزیده و از با ِم جایی که بودهاند ،به بام شبستان میروند .آنها سپس درون شبستان رفته و از
راهی پنهانی به باغ میروند .آگاهی دایه از این مسیر که شاعر آن را شرح میدهد ،به فهم فضای سرای موبد کمک
میکند .در ادامه ،شرح شاعر روشن میکند که رامین بر روی دیوار باغ رفته و با دستار ،دایه و ویس را از دیوار عبور
داده است (همان 59.)203 ،باغی که از آن نام برده میشود ،دیواری بلند در پیرامون دارد که درعینحال عبور از آن
میسر است.
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 .5.2سپردن موبد ویس را به دایه و آمدن رامین در باغ
در ادامۀ داستان ،شاه موبد ویس را به دایه میسپارد و میخواهد که او را در سرا نگاه دارد .آنگاه دستور میدهد که
سرایش را با حصار آهنین و بندهای محکم محصور کرده ،تمامی درها و پنجرهها و دریچهها و روزنها را با آهن
مسدود کرده ،مهر کنند 60.او از دایه میخواهد این بار زنهارداری کند تا شاه ،خود در وقتی مقتضی بندها را بگشاید
(همان 61.)280 ،رامین که با شاه در لشکرگاه است ،شبهنگام به شهر بازمیگردد و یکسره از «راه» به «باغ»ِ
شاه میرود که درش همچون سنگ بسته است .او البد از طریق دیوار وارد باغ میشود و غمگین درون آن گردش
میکند.
شــبانـگـه رفـتـن رامـیـن ز لـشـکر بــر آن اسـت تا بـبـینـد روی دلــبـر
بـه بـاغ شـاه شـد رامـیـن هـم از راه درش چون سـنگ بسـته بود چون ماه
62
غـمیده دل همیگـشـت انـدر آن بـاغ ز یاد ویس او را دل پر از داغ (همان.)281 ،
در حقیقت ،او از دیواری عبور میکند که دیگربار با دایه و ویس از روی آن گریخته بود .رامین آرزو میکند که ویس
بر طرف بام بیاید (همان 63.)281 ،درحالیکه او نالهکنان در باغ به خواب میرود 64،ویس دیوانهوار گرد شبستان
میدود 65.او که میداند رامین در باغ است 66،از دایه میخواهد که بند در را بگشاید (همان 67.)282 ،دایه نمیپذیرد
(همان .)283 ،ویس قصد دارد که از شبستان بیرون رود؛ اما زمانی که روزن و رخنه و راهی به بام پیدا نمیکند،
براساس دانش خود چارهای مییابد 68.طبق شرح شاعر ،سراپردهای در برابر ایوان است که سر در کیوان دارد و به
آن طنابهای محکم بسیاری بسته شده است .او کفش را درمیآورد و از سراپرده باال میرود و از باالی پرده به روی
بام میپرد و از آنجا به لب بام در جانب باغ میرود.
سـراپـرده کـه بـود از پـیــش ایـوان یـکی سـر بر زمـین دیـگر بـه کـیوان
بـرو بسـته طـنـاب سـخـت بـسـیـار یـکـایـک ویـس را درمـان و تـیـمـار
پـرنده شـاهـین
فـکند از پـای کفش آن کـوه سـیمین به دو بر رفـت چـون ّ
پـران شـد ز پـرده جـسـت بـر بام ربـودش بــاد از ســر لـعــل و آشـام
چو ّ
69
 ...پـس آنگه شـد شـتابـان تـا لب باغ روانش پرشتاب و دل پر از داغ (همان)284 ،
او دنباله و پشت چادرش را به گوشهای میبندد و از «باره» پایین میپرد (همان) 70،داخل باغ میشود و رامین
را مییابد (همان284 ،ـ .)287شاعر در ادامه میگوید که ماه از کوه و ویس از شبستان آمده است (همان)288 ،؛
ازاینرو در شبی 71مهتابی ،ویس و رامین درون باغ شاه موبد به یکدیگر میرسند.
نحوۀ بیرون رفتن ویس از شبستان نشان میدهد که او از یک حیاط داخلی که سراپردهای درون آن و مقابل ایوان
آن برپا شده ،گریخته است .این موضوع روشن میکند که شبستان ،حیاط یا فضای بازی دارد که متصل به ایوان
است .این حیاط ممکن است همان بوستانی باشد که شاعر از راهی مخفی درون آن یاد کرده بود که به گلخن میرود
و سرانجامش به باغ ختم میشود .برای فهم موضوع الزم است دوباره به شرحی از داستان توجه شود .شاعر پیش از
این ،به هنگامیکه ویس پنهانی و با کمک دایه در گنبد منتظر رامین بود ،گفته بود که کاخ و ایوانی که دایه آن را
خرم
خلوت کرده ،همچون بهشتی است که خودش نگاهبانش است .پس از آن هم به آراستن «ایوان» و «بوستان» ّ
اشارهکرده بود 72.بعید است که بوستان در اینجا معنی باغ اصلی را بدهد ،بلکه میبایست همان فضای باز مجاور
ایوان باشد که با شبستان هم مرتبط است ،زیرا دایه به لحاظ اینکه کاری پنهانی انجام میداده ،نمیتوانسته است
رامین را از راه اصلی گنبد و کاخ و برای مثال از سوی باغ ،به درون فضای یادشده آورده باشد .از همین روست که
آراستن باغ که فضایی عمومیتر است ،برای مالقات پنهانی ضرورتی نداشته و شاعر به آن نپرداخته است .شاعر
تصریح میکند که دایه ،رامین را از طریق بام به داخل سرا و به درون گنبد برده بود .به عبارتدیگر ،او میبایست
از حیاط شبستان که همان بوستان است ،گذر میکرده است .این همان جایی است که دایه آن را برای ورود رامین
آراسته بود .درعینحال ،این همان راهی نیز هست که ویس به مدد سراپرده ،از طریق آن از شبستان میگریزد و
به باغ میرود.

 .3تصویر سرای شاه موبد
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بررسی بخشهای برگزیدۀ داستان ،تصویری از سرای موبد را آشکار میکند .در ادامه ،به مهمترین جنبههای سرای
موبد پرداخته میشود تا تصویر نهایی بهصورت دقیقتری قابل ارائه باشد .مقصود فضاهای ساختهشده و فضاهای
باز است که از طریق بررسی دقیقتر شعر مورد مطالعه قرار میگیرند.
 .1.3کاخ و ایوان و گلشن و گوشک
برای وضوح بخشیدن به تصویر الزم است واژههای بهکار برده شده توسط شاعر ،بیشتر بررسی شوند .او در اولین
وصف خود ،سرای شاه موبد را فراخ و دربردارندۀ ایوانی بلند معرفی میکند (همان 80.)98 ،کاخ و ایوانـ به معنی یک
بنا و نه اندامی از یک بناـ از دید فخرالدین اسعد گرگانی ،شکلی نزدیک به هم داشتهاند .او برخی مواقع همانطور
که باغ و بوستان را نزدیک به هم بهکار برده ،به کاخ و ایوان در یک معنی اشاره میکند (همان 81.)293 ،براساس
پارهای ابیات ،گلشن 82میبایست مشرف به فضای گشودهای همچون باغ باشد که در آن بتوان مسابقهای میان
فرماندهان برگزار کرد .درعینحال ،مقصود نباید اشراف گلشن به حیاط شبستان یا بوستان بوده باشد ،زیرا فعالیت
یادشده با شبستان و حرم همخوانی ندارد .شاعر در شرح بخش «گفتن رفیدا حال رامین با گل» 83،در بیانی کلی که
به فضای مشخصی مربوط نیست ،شرح روشنتری از واژگان خود ارائه میدهد .او ابتدا میگوید« :نه باغم خوش بود
نه کاخ و ایوان»؛ و ازاینرو کاخ و ایوان را در برابر باغ به کار میبرد (همان 84.)414 ،او در ادامه میگوید که گروهی
خرماند و گروهی در دشت و راغ ،شادمان به سر میبرند .او اضافه میکند که گروهی گلشن
با بتان ،در باغ خوش و ّ
و ایوان میآرایند و در مصرع بعد ادامه میدهد که گروهی نیز باغ و بستان میپیرایند.
گروهـی بـا بـتـان خـرم بـه بـاغـنـد گروهـی شـادمـان بـر دشـت و راغند
85
گـروهـی گـلـشــن آرایـنـد و ایـوان گروهی باغ پیرایند و بستان (همان.)415 ،
دستهبندی فضایی که او در اینجا بسته به نوع فضا با دقت بیان میکند و همچنین دو فعل «آراستن» و «پیراستن»
نشان میدهد که از نظر او دستکم در پارهای موارد ،گلشن بیشتر از جنس ایوان بوده و به تزیین نیاز داشته است؛
ازاینرو یک فضای معماری بوده است .جدای از اینکه باغ نیز ممکن است آراسته شود ،پیراستن باغ و بستان اشارهای
86
به هرس و تزیین از طریق کاستن است که عالوه بر مصرع یادشده در ادبیات فارسی ،نمونههای پرشماری دارد.
شاعر زمان دیگری که ویس در گنبدی بلند و تزیینشده منتظر رامین است ،به فضایی اشاره میکند که به گلستان
و ایوان و شبستان گشوده شده است (همان 87.)161 ،او آن را گنبد شاه هم میخواند 88.این فضای مزین ،فضایی
عمومیتر از شبستان است ،زیرا دایه به وقت قرار مالقات پنهانی میبایست آن را از بیگانه تهی کند 89.شاعر یکبار
میگوید که گنبد سه راه به ایوان دارد و زمانی میگوید که کاخ و ایوان همچون بهشتاند (همان 90.)162 ،ازاینرو
بهنظر میرسد آنچه او با عنوان عام گنبد یا گنبد شاه نامیده است ،همان کاخ اوست که هم به گلستان و هم به ایوان
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 .6.2آگاهی یافتن موبد از رامین و رفتن او در باغ
پیشبینی دایه درست است و شاه موبد با برآمدن ماه از خاور ،شتابان بهسوی مرو بازمیگردد .ورود او به سرا (به
معنای کلی سرای موبد) ازآنجاکه درگاه بسته است و مهر دارد ،میسر نیست .زمانی که دایه بند و مهر را میگشاید،
شاه خشنود میشود؛ 73زیرا گمان میبرد که ویس درون شبستان است .اندک زمانی پس از آن ،موبد از نبود ویس
آگاه میشود 74.او «سرای» و «گلشن» و «ایوان» را به دنبال ویس میگردد و او را نمییابد 75.شاعر میگوید چه
کسی میتوانست تصور کند که ویس از طنابهای سراپرده ،راه خود را یافته است .سپس شاعر از وارد شدن شاه به
باغ برای جستوجوی بیشتر میگوید:
کرا هــرگز گمــان بردی که آن مـاه از اطـــنـاب ســـراپـرده کــنــد راه
76
چـو انـــدر بـاغ شـد شـاه جـهـاندار بهپیش اندر چراغ و شمع بسیار (همان.)291 ،
رامین که از آمدن شاه موبد آگاه میشود ،از باالی دیوار بلند 77باغ میگریزد 78.شاه استواران را به هر راه و بیراهی
79
درون باغ میفرستد و آنها سراسر باغ را و حتی درختان را جستوجو میکنند ،اما رامین را نمییابند.
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راه دارد .شاعر در جای دیگری نیز از کاخ و گنبدی نگارین میگوید که طبق شرح شاعر میبایست فضایی باشد که
شاه در زمانی مشخص از آن بیرون میرود (همان 91.)211 ،فخرالدین اسعد گرگانی در شرح عروسی رامین و گل،
در بیتی آشکار میکند که ایوان و شبستان دو بخش اصلی سرا هستند .این بیت اگرچه به سرای شاه موبد و مرو
مربوط نیست ،نشان میدهد که جای جمع شدن «ماهان» به معنی زیبارویان و «شاهان» به ترتیب در «شبستان»
و «ایوان» است.
92
شـبسـتان پـر شـد از انبــوه مـاهـان هم ایوان پر شد از انبوه شاهان (همان.)333 ،
احتما ًال ایوان در بیت یادشده ،معنی وسیعتری از فضای نیمهباز دارد و به کاخ شاه اطالق شده است .این فضا که
در مقابل شبستان قرار میگیرد ،بیرونی یا جایی غیر از حرم تلقی میشود 93.از آنچه گفته شد ،مشخص میشود که
«گلشن» (در معنای یک فضای ساختهشده) «کاخ» یا «ایوانی» بهمثابۀ یک فضاست یا بخشی از سرای موبد است
که باید آن را جایی در مقابل حرم دانست .دیگر اینکه شاعر در منظومۀ خود ،همچون رسم معمول ادبیات فارسی،
«ایوان» را به هر دو معنی کاخ و فضای نیمهباز به کار برده است.
در کنار کاخ و ایوان و گلشن ،شاعر از «گوشک» هم صحبت میکند .از توصیفات او مشخص میشود که گوشک
به میدان چوگان مشرف است و درعینحال ،با شبستان هم رابطهای نزدیک دارد و رفتن سریع از بام گوشک به
شبستان میسر است .دشت مرو از بام گوشک قابلمشاهده است و آنطور که شاه موبد میگوید میتوان مرغزار
94
بانی راههای اطراف نیز میسر است (همان،
و بوستان و رودبارش را دید (همان .)177 ،از باالی گوشک دیده ِ
 95.)424چنانکه شاعر ،زمانی که ویس پس از فراغ منتظر ورود رامین است ،میگوید که او نزدیک دز مرو میشود
باالی گوشک او را میبیند (همان 96.)427 ،اطالعاتی که شاعر میدهد ،نشان از آن دارد که گوشک با
و دیدهبان
ِ
وجود نزدیکی به شبستان ،بخشی از آن و جزئی از حرم نیست .پیشتر هم دیده شد که رامین برای دیدار با ویس،
به بام گوشک آمده بود .بهنظر میرسد گوشک جایی در دسترس است که هم به اطراف و ازجمله شبستان و هم به
میدان چوگان مشرف است .شاعر جای دیگری هم از گوشک سخن میگوید :زمانی که رامین پس از فراغ طوالنی
به مرو آمده است؛ ویس ابتدا به او پاسخ منفی میدهد و سپس پشیمان شده و دایه را به دنبال او فرستاده و خود
معمول داستانهای ایرانی است ،چندباری صورت میگیرد
نیز از پیاش میرود .رفتوآمدهای چندبارۀ عشاق که
ِ
دل
(همان465 ،ـ )483و سپس شاعر در ادامه میگوید که چون شب به انتها رسید و بامداد آمد (همان484 ،ـِ ،)485
آنها از ترس رسوایی به راه آمد؛ ازاینرو از بیم دشمنان داخل گوشک شدند و غم را فراموش کردند و درهای سرا
و گوشک را بستند (همان 97.)485 ،پس از این واقعه ،رامین برای مدتی پنهانی در سرای شاه موبد به سر میبرد
98
(همان.)486 ،
بهنظر میرسد گوشک بیرونیترین جای سرای موبد است که هم ورود به آن راحت است و هم بهقدر کافی با
بخشهای درونی سرا مرزبندی دارد که بتوان پنهانی در آن به سر برد .این با موقعیت پیشتر اشارهشدۀ گوشک
که مشرف بر میدان است ،هماهنگ است .بهنحویکه میتوان از بیرون سرا ابتدا به گوشک رفت و سپس به درون
راهی شبستان شد .این الگوی فضایی با نمونۀ بسیار متأخر در اصفهان قابلمقایسه است .عالیقاپو
سرا راه یافت و ِ
کارکردی شبیه گوشک دارد و به بیرون و درون سرا یا دولتخانهای راه دارد که حرم نیز به آن متصل است .شاعر
کل مجموعۀ سرای شاه را گاهی دز هم نامیده است .او پیش از ورود رامین به گوشک و در بیتی از دز مرو نام برده
بود که بهنظر میرسد همان سرای شاه موبد یا دربردارندۀ آن است (همان 99.)427 ،شاعر جای دیگری تصریح
میکند که پس از اینکه رامین ،پنهانی به گوشک و سرا و شبستان وارد شد و پس از یک ماه که هوا آهنگ گرما
کرد ،شبی از «دز» بیرون رفت و دوباره «آشکارا» داخل شد (همان486 ،ـ 100.)487ازاینرو میبایست مجموعهای
فراتر از سرای شاه که گوشک را نیز در بر میگیرد ،بهعنوان دز مرو مدنظر قرار داد.
فخرالدین اسعد گرگانی خود نیز در ادامۀ داستان ،وصف بیشتری از دز مرو ارائه میکند .شرح او به زمانی مربوط
است که شاه موبد به شکار میرود و رامین را همراه خود میبرد .ویس درمانده و ناالن از دایه یاری میخواهد و دایه
ضمن دلداری به او میگوید نه شاه و نه لشکر در مرو نیستند و گنج شاه در دستان توست (همان 101)499 ،و مکر
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خود را با او میگوید .آنچه شاعر از زبان دایه میگوید ،نشان میدهد که ویس قطع ًا در مرو است .ویس به رامین که
برای شکار با شاه موبد به گرگان رفته ،نامه مینویسد و به راهنمایی دایه ،او را به شوراندن بر شاه و تصرف گنج او
تحریک میکند (همان498 ،ـ .)499شرح شاعر تفاوتی میان کندز یا کهندز و دز با سرا قائل نیست و بهنظر میرسد
زمانی که او میخواهد شبیخون رامین به سرای شاه را به تصویر بکشد ،از واژگان یادشده استفاده میکند تا ابعاد
دراماتیک داستان را تشدید کند .رامین از ویس و دایه میخواهد که در «دز» هشیار باشند (همان 102.)507 ،رامین
همچنین از ویس میخواهد چارهای کند که او بتواند به نزدش رود (همان 103.)508 ،شاعر تصریح میکند که ویس
در کهندز آرام گرفته بود و دیگر اینکه گنج شاه همواره در دز بوده است (همانجا) 104.شرح شاعر نشان میدهد
کهندز و دز از نظر او یکی است .باید توجه داشت که این دز با دز اشکفت دیوان یکی نیست و طبق خط داستان،
درون مرو است .در نبود شاه ،سپهبد زر ْد کوتوال یا نگهدارندۀ دز است (همانجا) .ویس بنا بر ترفندی به زرد میگوید
که میخواهد به آتشگاه برود (همان508 ،ـ )509و با گروهی از زنان مهتران به آتشگاه خورشید میرود که بیرون و
درعینحال نزدیک دروازه است (همان .)509 ،آنها تا شب آنجا میمانند و پس از آنکه زنان مهتران رفتند ،سربازان
رامین با چادر و همراه با ویس ،راه دروازه پیش میگیرند و به درون کندز میروند (همانجا) 105.شاعر میگوید ویس
با این نیرنگ ،رامین و چهل سرباز او را به داخل دز میبرد .او میگوید که وقتی آنها داخل دز شدند ،د ِر کندز را
بستند (همان 106.)510 ،رامین زرد را میکشد (همان )511 ،و آنها گنج موبد را برداشته ،به دیلمان میروند (همان،
513ـ .)514شرح شاعر در این بخش نشان میدهد که سرای شاه موبد که بیشتر مورد اشارۀ او قرار گرفته بود،
بخشی از دز یا کندز یا کهندژ مرو است.
بررسی در گوشک و دری که به دز وارد میشود ،نحوۀ ورود به سرا روشن میشود .ممکن است این هر دو یکی
از
ِ
باشند .روشنترین شرحی که شاعر از در سرا ارائه میکند ،زمانی است که به ُمهر بودن آن اشاره دارد .در آنجا او
معطوف به خود در است و آن را درگاه مینامد .شاعر به هنگام بازگشتن شاه در نیمهشب و پس از گشودن آن توسط
دایه ،وارد سرا میشود و اتفاق ًا سرا و گلشن و ایوان را خالی از ویس مییابد (همان .)291 ،او مشخص میکند که
پسازاین جستوجوست که شاه داخل باغ میشود (همان .)291 ،مقصود این است که دری که مهروموم بوده است
و شاید در اصلی سرا نیز بوده باشد ،متصل به شبستان و بنایی است که شاه موبد ،ویس را در آن نمییابد؛ اما شرح
شاعر در چند جای دیگر نشان میدهد که خود باغ هم دری داشته است؛ ازجمله زمانی که رامین از راه به باغ میرسد،
در را بسته مییابد و از باالی دیوار داخل آن میشود (همان 107.)281 ،برای درک صحیحتر باغ یا صورتهای
گوناگون آن باید نگاهی دقیقتر به شعر کرد؛ بهویژه زمانی که او از گلستان و بوستان صحبت به میان میآورد.
 .3.۲باغ و بوستان و گلستان
مشجر استفاده کرده است .این
شاعر در داستان خود ،از سه واژۀ باغ و بوستان و گلستان برای ارجاع به فضای باز ّ
احتمال وجود دارد که او واژۀ بوستان را همزمان برای نامیدن فضایی خاص و درعینحال به مفهومی عامتر مورد
استفاده قرار داده است .فخرالدین اسعد گرگانی در  25بند از داستان خود ،یک یا چند بار از واژۀ بوستان استفاده
کرده است .در بیشتر این موارد ،او واژۀ یادشده را برای یک وصف کلی یا تشبیه بهکار برده است .برای مثال ،وی
خرمی تشبیه میکند یا از زبان رامین« ،گل» را که معشوقۀ جدیدش است،
داستان ویس و رامین را به بوستان ّ
ماه شب چهارده بوستان میخواند (همان 108.)335 ،شاعر گاهی شرحی کلی از بوستان ارائه میدهد و برای نمونه
در چند نوبت ،بوستان را در مقابل گلستان قرار میدهد 109یا بوستان و گلستانی را برای سرای شاه موبد معرفی
بوستان سرای شاه موبد را
میکند 110.در این مورد اخیر ،شاعر موضوعی دیگر را به بوستان تشبیه نمیکند ،بلکه او
ِ
همچون بخت او شکفته و گلستان آن را نیز مانند روی ویس خندان تشریح میکند؛ بنابراین بهنظر میرسد سرای
شاه موبد بوستان و گلستانی داشته است .شاعر در جای دیگری هم به بوستان و شکل آن اشاره میکند .او در ذیل
«نامه نوشتن رامین به ویس [و بیزاری نمودن]» 111که مربوط به زمان عاشق بودن او بر «گل» در گوراب است ،به
ویس مینویسد که سرای او بهواسطۀ وجود معشوقهاش «گل» ،همچون بوستان و حصار او به همان دلیل همچون
گلستان است (همان 112.)340 ،مقصود رامین این است که «سرا» که در اینجا معنی خانه میدهد ،همچون بوستان و
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یا دربردارندۀ بوستان است و «حصار» که میبایست محدودهای محصور در نظر گرفته شود ،گلستان است .این شرح
شاعر دارای اهمیت است و درعینحال با وصف با ِغ سرای شاه موبد قرابت دارد .سرایی که حیاطی در میان شبستان و
محدود به آن دارد که بخشی از اندرونی است و باغی محصور با دیوار در مقابل کاخ که بخشی از فضای بیرونی است.
شاعر پیشتر گفته بود که از «گنبد» سه در به گلستان گشوده میشود .گنبد که دربردارندۀ تخت است ،احتما ًال همان
اصلی
کاخ اصلی است که میبایست به جانب باغی بوده باشد که شاعر در شرح گنبد آن را گلستان نامیده بود .صفت
ِ
باغ شاه ،حصار آن است که غیرقابلعبور بهنظر میآمده است ،زیرا زمانی که رامین از باالی همان حصار میگریزد
و شاه موبد در فکر تنبیه ویس است ،سپهبد زرد برادر شاه به او میگوید چگونه کسی میتوانسته از چنین باغی که
دیوارهایش تا پروین ادامه دارد ،بگریزد (همان 113.)296 ،این توصیف با آنچه او در بیت «سرای من ز گل چون
بوستان است /حصار من ز گل چون گلسِ تان است»114شرح میدهد ،هماهنگ است .باید توجه کرد که بیت یادشده
در نامۀ رامین به ویس و پس از «عروسی کردن رامین با گل» 115و به قصد بیزاری و سوزاندن دل ویس نوشته
شده است .براساس نامۀ رامین ،معشوق جدید که اتفاق ًا نامش «گل» است ،میتواند دو فضای محدودشدۀ درون
سرا و درون حصار را به بوستان و گلستان تبدیل کند؛ همانند آنچه شاعر در توصیف بوستان و گلستان دولتسرای
شاه موبد شرح داده بود.باید توجه کرد که واژۀ «سرا» دربارۀ شاه موبد که گاه با دز نام برده شده ،به دلیل جایگاه او
جایی فراتر از خانه و احتما ًال دولتسرای اوست ،زیرا در گنبد و کاخ آن تخت پادشاهی قرار دارد ،شبستان و حرمی
را شامل میشود و گوشک و میدانی در جنب خود دارد .دراینباره نمیبایست دو کاربرد واژۀ سرا درخصوص اقامتگاه
شاه موبد و رامین ،ترکیب فضایی همارزشی را تداعی کند .به بیان دیگر ،بیت یادشده که در ذیل نامۀ رامین به ویس
نقلشده است و از تبدیل «سرای» رامین به «بوستان» صحبت میکند ،بیش از اینکه با سرای شاه موبد قرابت
داشته باشد ،میبایست به معنی خانه و کاخ باشد .ترکیب این دو واژه یادآور «بوستانسرا» یا «بستانسرای» است؛
116
باغی که طبق شرح دهخدا در صحن خانه ساخته میشود (دهخدا .)1377
جدای از توصیفات کلی و تشبیهاتی که به فضایی مشخص ربط ندارند ،شاعر زمانی که از سرای شاه موبد صحبت
میکند ،بوستان و گلستانی را به آن نسبت میدهد .او همچنین از باغی صحبت میکند که به سرای شاه موبد متصل
است و رفتن به آنجا از طریق بام شبستان میسر میشود .شاعر دربارۀ زندانی شدن ویس در دز اشکفت دیوان شرح
میدهد که شاه موبد ،او را در آنجا زندانی میکند تا به جنگ قیصر روم برود (فخرالدین اسعد 233 ،1349ـ.)283
رامین که همراه شاه است ،پس از بیمار شدن از گرگان به سوی مرو میآید و ویس را در شبستان ،طارم یا ایوان
نمییابد (همان 117.)247 ،پس از آن ،برخالف توصیفات پیشین که شاعر ایوان و بوستان را در کنار هم قرار میداد،
ایوان سرای شاه موبد اشاره میکند (همان) 118.باید توجه کرد
او به گریان بودن «باغ» و «ایوان» و نالیدن بر باغ و ِ
که این بار برای آمدن رامین به باغ محدودیتی وجود نداشته و او از دیوار و بام و در خفا داخل نیامده است ،بلکه از
راه باغ داخل سرای شاه موبد شده است؛ ازاینرو باغ و ایوانی که مشرف به آن بوده را دیده و ویس را نیافته است.
شاعر اشارهای به پنهانی آمدن رامین نمیکند و داستان نیز به این موضوع نیاز ندارد ،زیرا به دستور شاه موبد ،ویس
در دز اشکفت دیوان محبوس است .بنابراین شاه موبد نگران دیدار رامین و ویس نبوده است .ازاینرو ،در این دیدار
غیرپنهانی رامین ،شاعر از باغ و همچنین ایوانی صحبت میکند که احتما ًال متصل به آن است .ایوان رو به باغ،
ترکیبی است که اصلیترین بخش هر باغی را شکل میدهد .پیشتر مشاهده شد که ایوان یا فضای نیمهباز دیگری
نیز در شبستان شاه موبد وجود دارد؛ جایی که ایوان با بوستان یا همان حیاط شبستان با هم رودررو قرار گرفتهاند.
براساس آنچه گفته شد ،کاخ شاه موبد عالوه بر ایوان رو به حیاط شبستان که همان بوستان است ،میبایست در
سمت باغ بیرونی یا گلستان نیز ایوانی داشته باشد.
اما ممکن است این پرسش پیش آید که چرا پس از آمدن رامین به مرو ،او فقط به باغ (گلستان) و ایوان ،چه
فضای نیمه باز متصل به باغ و چه خود کاخ ،سرک کشیده است و برای اطمینان به جاهای دیگر سرکشی نکرده
است .بهنظر میرسد شاعر رامین درمانده از عشق ویس را به شبستان نیز فرستاده بوده است؛ هرچند در شرح خود،
در آن بخش از داستان از این موضوع سخنی نمیگوید .دراینباره ،برای معرفی «زرینگیس» ،شخصیتی که بعدها
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به شاه موبد بگوید که رامین به دیدار ویس در دز اشکفت دیوان رفته است ،شاعر بازگشت به گذشتهای را رقم
میزند .او در ادامۀ بند «آمدن رامین به دز اشکفت دیوان پیش ویس» ،یادآور میشود که رامین در مراجعۀ خود به
مرو ،با حالتی گریان به درون سرای و گلشن شاه که همان کاخ او است نیز رفته بود (همان 119.)258 ،ظاهراً از
همین روی بوده است که زرینگیس از راز رامین و ویس آگاه شده بوده است (همان) 120.از شرح یادشده نتیجه
درون شبستان ،قرینهای نیز در سوی دیگر کاخ و رو به باغ دارد که شاعر آن
بوستان
گرفته میشود که ایوان رو به
ِ
ِ
را در کنار باغ (در اینجا گلستان) قرار داده و وقتی رامین بدون پنهانکاری وارد سرا میشود ،به آن اشاره میکند.
بهبیان دیگر ،گنبد یا کاخ شاه در میان دو ایوان نیمهبا ِز رو به باغ و بوستان است .شاعر ازآنجاکه در بخش مهمی
از داستانش به روابط پنهانی میپردازد ،چندان باغ و ایوان رو به آن را معرفی نکرده است .باغ یادشده به نسبت از
شبستان در دسترستر بوده است و کمتر بهعنوان مکان رویدادهای داستان مدنظر قرار گرفته است؛ مگر شبهنگام
که در زمان خلوت ،ویس و رامین به آنجا میرفتهاند .براساس شرح شاعر ،باغ میبایست بزرگ باشد که شبهنگام
برای یافتن رامین ،سواران هم به کار گمارده شدهاند (همان 121.)293 ،شاعر به وجود راههای درون باغ اشاره میکند،
اما توضیحی دربارۀ آنها نمیدهد (همان) 122.در شبی که شاه ویس را درون باغ و در خواب مییابد ،او دربارۀ نحوۀ
کاخ شبستان به
حضور خود در باغ ،شرحی رؤیاگونه به شاه میدهد .او میگوید که فرشتۀ جوان سبزپوشی او را از ِ
باغ و گلستان آورده است.
به خــواب انـدر فـراز آمـد سـروشـی جـوانــی خـوبرویـی سبـزپـوشــی
123
مــرا بـرداشــت از کـاخ شـبـسـتـان بخوابانید در باغ و گلستان (همان.)298 ،
باغ و گلستان همان جایی است که او توانسته بود در بستری از نسرین و سوسن با رامین خلوت کند .شرح ویس
که شاه آن را رؤیا میپندارد و ظنش برطرف میشود ،واقعی است :دستکم ازاینرو که ویس خود از شبستان و با
باال رفتن از سراپرده به درون باغ آمده بود تا رامین را مالقات کند .ازاینرو بهنظر میرسد ویس همراه با کاخْ
خواندن
ِ
شبستان ،باغ را نیز گلستان نامیده است.
شاعر در یکی از معدود دفعات ،حضور و مجلسی در باغ را شرح میدهد .روز خرداد از ماه اردیبهشت است ،شاعر
ابتدا از بیابان میگوید که از خوشی و به واقع ،به دلیل ماه اردیبهشت ،همچون گلستان شده است و از گلستان واقعی
سرای شاه موبد است که از حضور «صنم» یا همان ویس به «بتستانی»
بیرونی
نیز یاد میکند که احتما ًال همان باغ
ِ
ِ
مبدل شده است (همان 124.)299 ،گلستان طبق بررسیهای باال میبایست همان باغ باشد .شاعر در بیت بعدی از
بهار مجلسآرای آن است (همان) 125.بها ِر مجلسآرای یادآور همان اردیبهشتی
مجلسی در چمن یاد میکند که ْ
است که بیابان را نیز سرسبز و آراسته کرده است .ازاینرو با توجه به اینکه شاعر از گلستان و بالفاصله از چمن به
معنی صحن اصلی و نشستنگاه باغ (دهخدا  )1377و مجلس درون آن میگوید ،بهنظر میرسد از صحن باغ بیرونی
سرای شاه موبد یا همان گلستان صحبت میکند و برخی اجزای درون آن را شرح میدهد .شاعر در ادامه از شادروان
نیز یاد میکند و مشخص میکند که شاه در مجلسی شاهانه در باغ حضور یافته است .شادروان به معنی «پوش» و
معنی بساط و فرش بزرگ و منقش نیز کاربرد دارد (همان) 126.در
«سایبان» و «شامیانه» و «سراپرده» است و به ِ
ادامه ،شاعر میگوید شاه شاهان درون باغ نشسته و کنارش ویس و ویرو و شهرو نشستهاند و مقابل آنها رامین و
گوسان نواگر حضور دارند (فخرالدین اسعد  127.)300 ،1349اینکه ویرو و رامین هم در مجلس حضور دارند ،آشکار
میکند که مجلس یادشده در چمن یا صحن باغ بیرونی برپا شده است و نه در بوستان و شبستان .زمانی که گوسان
سرودی میگوید که در آن حال ویس و رامین پوشیده و سپس آشکارا بیان میشود ،شاه رامین را گرفته و بر او
تیغ میکشد (همان 128.)302 ،رامین ،شاه را از شادروان به خاک میافکند و تیغ او را میگیرد (همان) 129.تضادی
خواری شاه را نمایش دهد ،تا حدودی محدودۀ چمن باغ را به
که شاعر میان شادروان و خاک ایجاد کرده است تا
ِ
تصویر میکشد؛ جایی فرش شده یا دارای سراپرده که شاه با مالزمانش در آن مینشسته است .در هر دو صورت،
مکان یادشده احتما ًال به طریقی از محیط اطراف مجزا میشده است .بعید است بتوان با اطالعات کمی که شاعر
ارائه کرده ،تصویر روشنی برای این بخش از باغ ترسیم کرد؛ اما برای فهم بهتر صحنهای که فخرالدین اسعد شرح
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تصویر  .1تصویر شماتیک سرای شاه موبد .اجزای مهم به شرح زیرند:
 .1کاخ ،ایوان؛  .2گنبد (گنبدی)؛  .3شبستان ،حرم؛  .4حیاط شبستان یا حرم ،بوستان؛  .5ایوان (فضای نیمه باز) رو به بوستان؛  .6باغ
بیرونی ،گلستان؛  .7ایوان رو به باغ؛  .8سراپردۀ مقابل ایوان؛  .9شادروان؛  .10گوشک؛  .11میدان؛  .12حصار باغ (گلستان)؛  .13گرمابه؛
 .14گلخن؛  .15راه پنهانی از بوستان به گلستان از طریق گلخن .این تصویر صرف ًا برای نمایش دادن موقعیت اجزا و عناصر سرا است.
شکل کلی فضاها و اندازهها غیرقابل استنادند.
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میدهد و ازجمله شادروان ،میتوان به متون فارسی دیگری در حوالی زمان سروده شدن منظومۀ ویس و رامین
توجه کرد .ازجمله بیهقی که در فاصلۀ نزدیکی به نگارش ویس و رامین ،تاریخ خود را نوشته است ،از شادروانی یاد
کرده است که بر صفهای نصب شده تا فضل ربیع را پیش از بار بر آن بنشانند 130.شرح بیهقی نشان میدهد که
بیرونی کاخ خلیفه بوده است؛ 131ازاینرو احتما ًال جایی برای برگزاری یک مجلس بوده است.
صفۀ یادشده در سرای
ِ
ازاینرو محل مجلسی که فخرالدین اسعد توصیف میکند ،میبایست جایی برای فرش و گستردنی یا سراپرده در
باغ بیرونی یا همان باغ گلستان سرای شاه موبد باشد که شاعر نیز به آن اشاره کرده بود؛ اما هرچه باشد میبایست
به محل قرارگیری آن که درون چمن یا صحن اصلی باغ است ،توجه کرد .ممکن است بساط یا خیمۀ شادروان،
چنانکه در برهان قاطع ذکر شده ،جایی در برابر یا نزدیک به ایوان قرار داشته باشد (دهخدا  132.)1377بنابراین
برای باغ یا گلستان شاه موبد ،صحن و چمنی قابلتصور است که احتما ًال در نزدیک ایوان متصل به کاخ ،جایی
برای شادروان دارد.

نتیجهگیری
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از بررسی و مطالعۀ تصویرهای درون شعر فخرالدین اسعد گرگانی تا حدودی شکل سرای شاه موبد آشکار میشود.
بنا بر شرح شاعر« ،سرای شاه موبد» از باغ و کاخ و شبستانی تشکیل شده است و مجاور گوشکی است که مشرف
به میدان است و از باالی آن ،اطراف مرو قابل مشاهده است .گوشگ فضایی مجزا از کاخ و شبستان است؛ اما به
هر دو راه دارد .بهنظر میرسد که کل مجموعه در حصار و قلعهای قرار دارد که دز یا کندز مرو نامیده شده است .سرا
که منقش و مزین است ،ایوان یا کاخ بلندی دارد که گاه گنبد نامیده شده است .این نام که دستکم در سدۀ دهم به
کاخی در سعادتآباد قزوین اطالق شده است 133،اشاره به فضایی دارد که تخت در آن قرار داشته است .کاخ یا ایوان
یا گنبد از طریق فضای نیمهباز ایوان با حیاط درون شبستان مرتبط بوده است و مجموعهای از فضاها ،کاخ یا گنبد
را به ایوان مشرف به شبستان یا حرم متصل میکردهاند .شبستان یا کاخ شبستان ،حرمخانهای بوده است که به کاخ
متصل است و درعینحال ،درون خود باغ یا بوستانی دارد .برای ورود به این بوستان بهجز ورود به شبستان و حرم
راهی وجود ندارد؛ مگر راهی مخفی ،مانند آنی که از راه گلخن به باغ غیر حرم متصل میشود ،یا راه پشتبام که
شاعر چگونگی آن را شرح داده است .او ازجمله به سراپردهای اشاره میکند که در مقابل ایوان درون بوستان است.
ازآنجاکه شاعر فقط به یک ایوان (فضای نیمهباز) در شبستان اشاره کرده ،سراپردۀ یادشده میبایست در مقابل ایوان
متصل به کاخ اصلی شاه باشد .کاخ اصلی یا گنبد ،بهسوی دیگر که باغ یا گلستان سرای شاه موبد است نیز راه دارد
و از طریق یک ایوان به آن باغ متصل میشود .مقابل ایوان یادشده ،چمن باغ قرار دارد و چمن در موقعیت مذکور
ایوان
میبایست بهعنوان صحن اصلی میان باغ و یا نشستنگاه درون آن دانسته شود و درون چمن و احتما ًال نزدیک ِ
رو به باغ ،جایی برای نشستن شاهانه و یا برافراشتن سراپرده وجود دارد .بنابراین ،سرای موبد ترکیبی از دو باغ است
که یکی محصور در میان عمارت بوده و دیگری دارای حصار و مقابل کاخ اصلی است .کاخ به هر دو راه دارد و از
طریق ایوان به فضای هر دو باغ (گلستان و بوستان) ارتباط مییابد.
پی نوشت

 .1مقصود از هر دو ،معادلی برای  layoutاست.
 .2برای اطالعات بیشتر نک :جیحانی و منصوری ۱۳۹۱؛ همچنین نک :جیحانی و زالی .۱۳۹۳
 .3برای آگاهی از خطاهای احتمالی به مقالۀ «مطالعات باغ اسالمی و شکل باغ ایرانی» مراجعه شود .این مقاله بخشی از
نارساییهای ممکن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است و بیشتر معطوف به تأثیری است که مطالعۀ باغهای گورکانی هند
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،بر فهم شکل باغ در ایران داشتهاند .برای اطالعات بیشتر نک :ابوئی و جیحانی .۱۳۹۳
 .4برای اطالعات بیشتر دربارۀ تاریخ ذهنیت ،نک :قیومی بیدهندی و شمس.۱۳۹۱ ،
 .5در این رابطه ،نک :مینورسکی 47 ،۱۳۳۵؛ و همچنین فخرالدین اسعد گرگانی .۱۳۷۷
6. William L. Hanaway
7 Paradise on Earth: The Terrestrial Garden in Persian Literature
8. Julie Scott Meisami
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براساس مطالعات صورتگرفته ،مهمترین خصوصیات فضایی سرای شاه موبد در تصویر  ،1به صورت شماتیک
شبستان درون خود حیاط باغمانندی دارد که بوستان نام
نمایش داده شدهاند .سرا دربرگیرندۀ شبستان و کاخ است.
ْ
دارد .کاخْ متصل به شبستان و بوستان و درعینحال مجزا از آن است و رو به سوی باغ بزرگی دارد که نامش گلستان
است و با دیوار محصور شده است .کاخ و شبستان نزدیک و مرتبط با گوشکاند که خود رو به سوی میدان دارد.
برای رفتن به باغ گلستان میتوان از در وارد شد و به سوی ایوان رو به باغ نیز رفت و برای ورود به حیاط بوستان
میبایست ابتدا وارد شبستان شد .این تصویر شماتیک بیش از اینکه اندازه و شکل مشخص بخشهای سرا را نشان
دهد ،آشکارکنندۀ خصوصیات اصلی فضاهای باز و نحوۀ قرارگیری فضاهای اصلی سرای شاه موبد است.

9. Allegorical Gardens in Persian Poetic Tradition: Nezami, Rumi, Hafez
10. The Garden City of Shah Tahmasp Reflected in the words of his Poet and Painter

 .12برای اطالع در این زمینه ،نک :جیحانی و رضاییپور .۱۳۹۲
 .13نک :فالمکی 419 ،۱۳۹۱ـ.588
 .14برای اطالعات بیشتر نک. Jayhani, 2014:
 .15مقصود نسخۀ مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی است که با شمارۀ  Add.18113در کتابخانۀ بریتانیا نگهداری میشود.
برای آگاهی از برخی دیگر از مهمترین نسخههای مصور مثنویهای خواجو ،نک. Jayhani, 2014:
 .16نک :فخرالدین اسعد گرگانی .۱۳۷۷
 .17برای مطالعۀ متن داستان از نسخۀ بنیاد فرهنگ ایران استفادهشده است .این نسخه توسط ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا
و زیر نظر کمال عینی تصحیحشده است .نسخۀ یادشده با درنظرگرفتن بیشترین نسخههای خطی و همچنین ترجمۀ گرجی
داستان ،تصحیح و منتشر شده است .دراینباره نک :مقدمۀ کمال عینی بر نسخۀ تصحیحشدۀ ویس و رامین ،صفحۀ هفده.
داستان فارسی احتما ًال در ابتدای سدۀ سیزدهم میالدی و حدود  150سال پس از سروده شدن ،به زبان گرجی ترجمه شده
است (نک :مینورسکی  5 ،۱۳۳۵و .)6
 .18نامهای هر صحنه دقیق ًا عنوان بخشهایی از توصیف منظوم شاعر است که صحنه در خالل آن شرح داده شده است (برای
اطالع بیشتر ،نک :فخرالدین اسعد گرگانی  279 ،198 ،160 ،153 ،97 ،۱۳۴۹و .)289
 .19بهشت آن روز مرو شاهجان بود /بدو در گلستان گوهرفشان بود
ز بس بر بامها از روی گلفام /همی تأبید صد زهره ز هر بام
ز بس رامشگران و رودسازان /ز بس سیمینبران و دلنوازان (نک :همان6 :98 ،ـ)8
ابیات مثنوی ویس و رامین در این مقاله ،دقیق ًا به شکل چاپ شده در متن منبع اصلی (مثنوی ویس و رامین ،تصحیح ماگالی
تودوا و الکساندر گواخاریا) درج شدهاند .در این مقاله ،برای ارجاع به ابیات مورد نظر ،شمارۀ درجشدۀ ابتدای ابیات در هر صفحه
یا بخش از داستان پس از عالمت دونقطه قرار گرفته است .در ارجاع باال مقصود ابیات ششم تا هشتم صفحۀ  98بوده است.
 .20سرایی از فراخی چون جهانی /بلند ایوان او چون آسمانی (نک :همان.)13 :98 ،
 .21همان.14 :98 ،
 .22در لغتنامه بر اساس جهانگشای جوینی آمده است :که مثال چنان خصمی که ضعیف شده باشد و ستور تواری و استخفا
بر وی حال فروگذاشته (نک :دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «ستور»).
 .23غزل یادشده با بیت زیر آغاز میشود :دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند /گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند .بیت مورد
اشاره چنین است :ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت /با من راهنشین بادۀ مستانه زدند (نک :حافظ .)190 ،۱۳۸۰
 .24همچنین میتوان به بیتی در قصیدهای از خاقانی (5۲۰ـ5۹۵ق) به نام مطلع دوم (منطقالطیر) اشاره کرد که با مصرع
هرا بتاخت بر سر صبح آفتاب» آغاز میشود .بیت یادشده چنین است :صاحب ستران همه ،بانگ بر ایشان زدند/
«رخش به ّ
کاین حرم کبریاست بار بود تنگیاب.
 .25در و دیوار و بوم و آستانه /نگاریده به نقش چینیانه (نک :فخرالدین اسعد گرگانی .)15 :98 ،۱۳۴۹
 .26همان.17 :98 ،
 .27نشسته ویس بانو در شبستان /شبستان زو شده همچون گلستان (نک :همان.)22 :98 ،
 .28نک :دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «شبستان».
 .29نک :فخرالدین اسعد گرگانی  .29 :75 ،۱۳۴۹همچنین :چو از می مست شد پیروزگر شاه /به شادی در شبستان رفت با
ماه (نک :همان.)75 :222 ،
 .30چو روز رام شاهنشاه کشور /نبرد آراست با گردان لشکر
سرایش پرستاره گشت و پر ماه /ز بس خوبان و ساالران درگاه (نک :همان.)1-2 :153 ،
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 .31در ایشان آفتابی بود رامین /دو چشم از نرگس و عارض ز نسرین (نک :همان.)6 :154 ،
 .32نشسته ویس بر باالی گلشن /ز روی ویس گلشن گشته روشن
بیاورده مرو را دایه پنهان /به بسیاری فریب و رنگ و دستان
نشاندش بر میان بام گلشن /نهاده چشم بر سوراخ روزن (نک :همان14 :154 ،ـ.)16
 .33در لغتنامه با ارجاع به صحاحالفرس ،به معنی خانه آمده است (نک :دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «گلشن»).
 .34شاعر در ادامه به پایین آمدن ویس از بام گلشن نیز اشاره میکند (نک :فخرالدین اسعد گرگانی .)36 :155 ،۱۳۴۹
 .35طبق شرح عطار ،روزی بهوقت چاشت ،گلرخ به بام قصر میرود و برای تماشا تا لب باغ میآید .این تماشا داغی بر دل
او مینهد ،زیرا هرمز به زیر درخت بیدی خفته است و او عاشق هرمز میشود (عطار 56 ،1339ـ .)56عطار در ادامه یادآور
میشود که چون هرمز بیدار شد ،گلرخ نهانی او را از روزن مینگریست (همان .)63 ،چو زیر بید سر برداشت مویش /نهانی گل
به روزن برد رویش (نک :همان.)1307 :63 ،
خرم بهار است (نک :فخرالدین اسعد گرگانی .)19 :154 ،۱۳۴۹
او
از
شاه
سرای
 .36نه روی است این ،که یزدانی نگار است/
ّ
 .37نک :همان7 :161 ،ـ.8
 .38نخستین روز بنشست آن پریروی /پر از ناز و پر از رنگ و پر از بوی
میان گنبدی سر بر دوپیکر /نگاریده به زرین نقش بتگر (نک :همان12 :161 ،ـ.)13
 .39نشسته ویس چون خورشید بر تخت /هم از خوبی به آزادی هم از بخت (نک :همان.)16 :161 ،
 .40همان.15 :161 ،
 .41ستورش بود گفتی پشت ایوان /کجا بودش سر اندر تیر و کیوان (نک :همان.)14 :98 ،
 .42همانجا.
 .43بهشتی بود گفتی کاخ و ایوان /مرو را حور ویس و دایه رضوان (نک :همان.)24 :162 ،
 .44گهی آراست ویس دلستان را /گهی ایوان و خرم بوستان را (نک :همان.)25 :162 ،
 .45نک :همان.24 :162 ،
 .46چو گنبد را ز بیگانه تهی کرد /ز راه بام رامین را درآورد (نک :همان.)26 :162 ،
 .47در نسخۀ ویرایششدۀ بنیاد فرهنگ ایران و براساس نسخههای مورد استفادۀ مصححان ،واژه «گوشک» بهکار رفته است؛
از این رو در این مقاله ،همین شکل از واژه به کار برده شده است.
 .48ز بام گوشک موبد ویس و رامین /بدیدند آتشییازان به پروین (نک :همان.)56 :201 ،
سرش با ماه (نک :همان.)55 :201 ،
 .49چو از میدان برآمد آتش شاه /همی سود از بلندی ْ
 .50تو آنجا پیش دینداران عالم /بدان آتش بخور سوگند محکم (نک :همان.)34 :200 ،
 .51بفرمود تا تخت او را بر باالی آن کوشک نهادند و پیش کوشک میدانی چهار فرسنگ خالی کردند (از قصصاالنبیاء .نک:
دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «پیش»).
 .52نک :فخرالدین اسعد گرگانی 71 :202 ،۱۳۴۹ـ.77
 .53پس آنگه رفت بر بام شبستان /نگر زانجا چگونه ساخت دستان (نک :همان.)78 :203 ،
Magali Todua .54
Alexander Gwakharia .55
 .56نک :فخرالدین اسعد گرگانی  ،203 ،۱۳۴۹پاورقی شماره یک .مصححان از نسخههای اک (آکسفورد) و کل (کلکته) نام
میبرند که بهصورت زیر است:
پس آنگه شد ز بام اندر شبستان /نگر زانجا چگونه ساخت دستان.
 .57همان79 :203 ،ـ.81
 .58پس آنگه همچو گوری جسته از شیر /ز بام گوشک تازان آمد او زیر
نگه کن تا چه نیکو ساخت دستان /ز ناگه رفت پنهان در شبستان (نک :همان79 :203 ،ـ.)81
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 .59سبک بر رفت رامین روی دیوار /فروهشت از سر دیوار دستار
به چاره برکشید آن هر دوان را /به دیگر سو فروهشت این و آن را (نک :همان82 :203 ،ـ.83
 .60سرای خویش را فرمود پرچین /حصار آهنین و بند رویین
کلید رومی و قفل االنی /ز پوالدی زده هندوستانی
هر آنجا کش دریچه بود و روزن /بدو بر پنجره فرمود از آهن
چنان شد ز استواری خانۀ شاه /کجا در وی نبودی باد را راه
ببست آنگاه درها را سراسر /فراز بند مهرش بود از زر (نک :همان2 :280 ،ـ.)6
 .61نگه دار این سرایم تا من آیم /که بندش من ببستم من گشایم
کلید در تو را دادم به زنهار /یکی این بار زنهارم نگهدار (نک :همان10 :280 ،ـ.)11
 .62نک :همان24 :281 ،ـ.26
 .63نک :همان25 :281 ،ـ.28
 .64میان سوسن و شمشاد و نسرین /ز ناگه بر ربودش خواب نوشین (نک :همان.)44 :282 ،
 .65چو دیوانه دوان گرد شبستان /ز نرگس آب ریزان بر گلستان (نک :همان.)49 :282 ،
 .66همی دانست کش رامین به باغ است /دلش را باغ بی او تفته داغ است (نک :همان.)50 :282 ،
 .67هم از جانم هم از در بند بگشای /شب تیره مرا خورشید بنمای (نک :همان.)52 :282 ،
 .68نه روزن دید و رخنه جایگاهی /نه بر بام سرایش دید راهی
چو تاب مهر جانش را همیتافت /ز دانش خویشتن را چارهای یافت (نک :همان80 :284 ،ـ.)81
 .69همان82 :284 ،ـ 85و .88
چادرش را در گوشهای بست /درو زد دست و از باره فرو جست (نک :همان.)89 :284 ،
ُ .70قصب ْ
 .71تمام مراحل خروج ویس از شبستان در شبهنگام رخ داده است .برای اطالع بیشتر نک :جواب دایه در بیت :هم امشب
بند او چون برگشایم /چو خشم آورد با او چون برآیم (نک :همان.)65 :283 ،
 .72نک :همان.25 :162 ،
 .73نبردش در سرای خویشتن راه /کجا با بند و مهرش بود درگاه
بیامد دایه بند و مهر بنمود /بدان چاره دلش را کرد خوشنود (نک :همان35 :291 ،ـ.)36
 .74قفص را دید در چون سنگ بسته /سرایی کبگ او از بند جسته (نک :همان.)38 :291 ،
 .75سرای و گلشن و ایوان سراسر /نهفت و نانهفتش زیر و از بر (نک :همان.)45 :291 ،
 .76همان48 :291 ،ـ.49
 .77چنین باغی به پروین برده دیوار /درش را برزده پوالد مسمار (نک :همان.)134 :296 ،
 .78چو رامین از کنار ویس برجست /چو تیری از کمانخانه بهدر جست
چنان بر شد به روی ساده دیوار /که غرم تیز تگ بر شخّ کهسار (نک :همان70 :293 ،ـ.)71
 .79به هر راهی و بیراهی برفتند /سراسر باغ را جستن گرفتند
به باغ اندر ندیدند ایچ جانور /مگر بر شاخ مرغان نواگر
دگرباره درختان را بجستند /میان هر درختی بنگرستند (نک :همان83 :293 ،ـ.)85
 .80سرایی از فراخی چون جهانی /بلند ایوان او چون آسمانی (نک :همان.)13 :98 ،
 .81برای نمونه نک :بسا ویران که گردد کاخ و ایوان /بسا میدان که گردد باغ و بستان (نک :همان.)164 :139 ،
 .82نک :همان14 :154 ،ـ.16
 .83نک :همان.409 ،
 .84نه باغم خوش بود نه کاخ و ایوان /نه طارم نه شبستان و نه میدان (نک :همان.)87 :414 ،
 .85همان108 :415 ،ـ.109
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 .86ازجمله نک:
وقت طرب و نشاط و می خواستن است /کاراستن سرو ز پیراستن است (عنصری)
چو نوشروان بعدل و داد گیتی را بیارایی /به تیغ تیز باغ پادشاهی را بپیرایی (فرخی)
روی گل سرخ بیاراستند /زلفک شمشاد بپیراستند (منوچهری)
تیر را تا نتراشی نشود راست همی /سرو را تا که نپیرایی واال نشود (منوچهری)
 .87نک :فخرالدین اسعد گرگانی 12 :161 ،۱۳۴۹ـ.15
 .88چو رامین آمد اندر گنبد شاه /نه گنبد دید گردون دید با ماه (نک :همان.)27 :162 ،
 .89نک :همان.26 :162 ،
 .90نک :همان.24 :162 ،
 .91بدان گاهی که شاهنشاه موبد /برون رفت از نگارین کاخ و گنبد (نک :همان.)1 :211 ،
 .92همان.11 :333 ،
 .93فخرالدین اسعد گرگانی در جای دیگری هم از زبان ویس میگوید که ایوان موبد بر مهمان موبد همایون باد؛ نک :سرای
موبد و ایوان موبد /همایون باد بر مهمان موبد (نک :همان.)9 :452 ،
 .94نک :همان10 :177 ،ـ.14
 .95نک :همان.33 :424 ،
 .96نک :همان.12 :427 ،
 .97همان گه دست یکدیگر گرفتند /ز بیم دشمنان در گوشک رفتند
دل از درد و روان از غم بشستند /سرای و گوشک را درها ببستند (نک :همان41 :485 ،ـ.)42
 .98نک :همان.54-55 :486 ،
 .99چو نزدیک دز مرو آمد از راه /به بام گوشک بر دیده شد آگاه (نک :همان.)12 :427 ،
 .100چو زین چاره بیندیشید گربز /شبی پنهان فرود آمد از آن دز
یکی منزل زمین از مرو بگذشت /چو روز آمد دگر ره باز پس گشت (نک :همان5 :487 ،ـ.)6
 .101به مرو اندر نه شاه است و نه لشکر /تو داری گنج شاهنشاه یک سر (نک :همان.)52 :499 ،
 .102تو فردا شب به دز بر [بدز در؛ براساس نسخۀ آکسفورد و کلکته] باش هشیار /ز شب یکنیمه رفته گوش من دار (نک:
همان.)12 :507 ،
 .103بکن چاری که من پیش تو آیم /به پیروزی تو را راهی نمایم (نک :همان.)13 :508 ،
 .104بدان گه سیمبر ویس گلاندام /به مرو اندر کهندز داشت آرام
همیدون گنجهای شاه گربز /نهاده بود همواره در آن دز (نک :همان16 :508 ،ـ.)17
 .105نک :همان45 :509 ،ـ.46
 .106بدین نیرنگ رامین را به دز برد /نهفته زیر چادر با چهل گرد
چو در دز شد در کندز ببستند /به باره پاسبانان برنشستند (نک :همان49 :510 ،ـ.)50
 .107نک :همان25 :281 ،ـ.26
 .108گلی کش بوستان ماه دو هفته است /کدامین گل چو او بر مه شکفته است (نک :همان.)41 :335 ،
 .109گروهی میخوران در بوستانی /گروهی گل چنان در گلستانی (نک :همان.)48 :35 ،
 .110چو بخت شه شکفته بوستانش /چو روی ویس خندان گلستانش (نک :همان.)17 :98 ،
 .111نک :همان.337 ،
 .112سرای من ز گل چون بوستان است /حصار من ز گل چون گلستان است (نک :همان.)45 :340 ،
 .113چنین باغی به پروین برده دیوار /درش را بر زده پوالد مسمار
اگر با وی بدی در باغ جفتی /بدین هنگام ازیدر چون برفتی (نک :همان134 :296 ،ـ.)135
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 .114نک :همان.45 :340 ،
 .115همان.332 ،
 .116نک :دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «بستانسرای».
 .117چو رامین آمد از گرگان سوی مرو /تهی بد باغ شادی از گل و سرو
ندید آن قد ویس اندر شبستان /بهشتی سرو و بار او گلستان
نه گلگون دید طارم را ز رویش /نه مشکین یافت ایوان را ز مویش (نک :فخرالدین اسعد گرگانی 1 :247 ،۱۳۴۹ـ.)3
 .118تو گفتی همچو رامین باغ و ایوان /ز بهر آن صنم بودند ویران
 ...بر آن باغ و بر آن ایوان بنالید /نگارین رو بر آن بومش بمالید (نک :همان 5 :247 ،و .)8
 .119چو رامین باز مرو آمد ز ناگاه /برفت اندر سرای و گلشن شاه
غریوان از همه سو ویس را جست /به رود دجله روی خویش را شست (نک :همان204 :258 ،ـ.)205
 .120ندانست هیچ دشمن راز ایشان /مگر در مرو زرینگیس خاقان (نک :همان.)200 :258 ،
 .121شه شاهان فرستاد استواران /به هر سو هم پیاده هم سواران (نک :همان.)82 :293 ،
 .122به هر راهی و بیراهی برفتند /سراسر باغ را جستن گرفتند (نک :همان.)83 :293 ،
 .123همان159 :298 ،ـ.160
 .124مه اردیبهشت و روز خرداد /جهان از خرمی چون کرخ بغداد
بیابان از خوشی همچون گلستان /گلستان از صنم همچون بتستان (نک :همان1 :299 ،ـ.)2
 .125چمن مجلس بهاران مجلسآرای /زنان بلبلْش چنگ و فاخته نای .نک :همان.4 :299 ،
 .126نک :دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «شادروان» و «شامیانه».
 .127به باغ اندر نشسته شاه شاهان /به نزدش ویس بانو ماه ماهان
به دست راست بر آزاده ویرو /به دست چپ جهانآرای شهرو
نشسته گرد رامینش برابر /به پیش رام گوسان نواگر (نک :فخرالدین اسعد گرگانی 10 :300 ،۱۳۴۹ـ.)12
 .128نک :همان41 :302 ،ـ.42
 .129ز شادروان به خاک اندر فگندش /ز دستش بستد آن هندی پرندش (نک :همان.)52 :302 ،
 .130نک :بیهقی  ،۱۳۷۴ج.27 :1
 .131برای اطالعات بیشتر دراینباره و همچنین پینوشت پیشین ،نک :قیومی بیدهندی .16 ،۱۳۸۷
 .132به توضیحات برگرفته از برهان در لغتنامه رجوع شود (نک :دهخدا  ،۱۳۷۷ذیل «شادروان»).
 .133ساخته دو گنبدی خسروی /زان دو همه کار جهان را نوی
هر یک از آن را پس طاقی قرار /گشته دو طاقش چو دو ابروی یار
بر سر هر گنبدی دلپسند /کامده چون گنبد گردون بلند (نک :عبدیبیگ شیرازی 493 :52 ،۱۹۷۴ـ.)495
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