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باغ خواجه ،به روایت نظامی گنجوی

باغ ایرانی براساس داستانی از مثنوی هفتپیکر

چکیده | بازنمایی ساختاری و فضایی گونههای متنوع باغ ایرانی در دورههای
مختلف با تکیه بر مستندات و مکتوبات تاریخی و باستانشناسی از شاخههای
مهــم پژوهش در حوزه باغ ایرانی اســت .پژوهشهایی که بــه فهم ما از باغ
ایرانی ،الگوها و ســاختارهای آن در دورههای مختلف کمک میکند.
ایــن مقاله مشــخصاً به معرفی الگویی کمتر شناختهشــده از بــاغ ایرانی در
دورههای پیشــین با تکیه بر روایتــی از مثنوی هفت پیکــ ِر نظامی گنجوی
میپردازد .در این مثنوی ،نظامی تصویر باغی مرکب را بازنمایی کرده اســت؛
باغی که از دو بخش بیرونی (گلســتان) و درونی (بوســتان) تشــکیل شده و
میان این دو غرفــهای (حجابگه) قراردارد .بوســتان فضایی محصور در میان
دیوارهــای بلند و در قرق زنان اســت و نظرافکندن بــه آن تنها از این غرفه
ممکن است .این تصویر ،گونهای از باغ است که در مثنوی ویس و رامین نیز
نشانههایی از آن یافت میشود .این تصویرها ممکن است برآمده از شکل فضا
اصلی داســتانهایی باشند که ریشــه قدیمیتری دارند؛ و یا ممکن
در روایت
ِ
اســت شاعری چون فخرالدیناسعد گرگانی و نظامی در بازتعریف و روایتگری
داســتانی قدیمیتر ،به تجربیات بصری خود در سدههای پنجم و ششم مجال
داده باشند تا به میزانســن برخی صحنههای داستانهای آنها تبدیل شوند.
پاســخ دادن به این پرسش دشوار است .اما همین تصویر قابل فهم از باغ ،که
در آثار هر دو شــاعر بازنمایی شــده است ،نیز ما را با شکل و الگویی جدید از
باغ آشــنا میکند و به فهم ما از باغسازی ایرانی میافزاید.
حمیدرضاجیحانی

استادیار دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه
کاشان

hjayhani@yahoo.com
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مقدمــه | اگر مطالعۀ باغ با تکیه بر شــواهد و قرائن مد نظر
باشد ،در کنار پارهای از مدارک و متون ،توجه به داستانهای
فارســی ،آنها که در فضای باغ اتفــاق میافتند ،نیز میتواند
ما را با شــکل یا برخی خصوصیات این گونه از فضاها آشــنا
کند .در این داستانها ممکن است راوی در راستای بیان بهتر
روابط میان شــخصیتها ،عناصر اصلی شکلدهندۀ صحنه را
نیز شرح دهد .در این صورت میتوان با مطالعه و تفسیر متن
و آگاهی یافتن از نــوع بیان راوی ،تصویری از باغ موردنظر او
را درک کرد .بخشهای عمدهای از داســتانهای فارسی آنجا
که صورت و بیانی رســمی و ادبی دارند به صورت نظم روایت
شــدهاند .در این مقاله یک داســتان کوتاه منظوم از خمسۀ
نظامی مــورد مطالعه قرار میگیرد تا شــکل کلی فضای باغ
و بهخصوص مهمترین بخشهای آن به تصویر کشــیده شوند.
حکیــم «جمالالدین ابومحمد الیاس بن یوســف بن زکی بن
مؤید نظامی گنجهای» از شاعران بزرگ و تأثیرگذار پارسیگو
اســت و خمسۀ او که متشــکل از پنج مثنوی جداگانه است،
تأثیر فراوانی بر شــاعران پس از او گذاشــته است .تاریخ تولد
نظامی معلوم نیست؛ باوجوداین ،دقت در برخی اشعار خود او
نشــان میدهد که در  ۵۳0ه.ق .به دنیا آمده است .مرگ وی
احتماالً در حدود  6۱۴ق رخداده اســت (صفا-7۹8 :۱۳8۱ ،
 .)80۱هفتپیکــر که از منظومههای متأخر خمســۀ نظامی
است به داســتانهایی پیرامون شــخصیت بهرام گور (بهرام
پنجم ۴20-۴۳8 ،م ).پادشــاه ساســانی میپردازد (نظامی،
 ۱.)۳۵ :۱۳88نظامــی هفتپیکر را که از قصص معروف دورۀ
ساســانی است ،در سال  ۵۹۳ه.ق .در  ۵۱۳6بیت سروده و آن
را به عالءالدین کرپ ارســالن پادشاه مراغه تقدیم کرده است
(صفا .)80۳ :۱۳8۱ ،درعینحال احتمال دارد که این مثنوی،
آخرین اثر نظامی باشد ( .)De Blois, 2002گفته میشود او
برای خلق این مثنوی ،عالوه بر روایتهای شــفاهی ،از منابع
تاریخی مانند آثار بخاری و طبری بهره جسته و سیاستنامه،
قابوسنامه ،هزار و یک شب و بهخصوص شاهنامۀ فردوسی را
مدنظر قرار داده است( 2نظامی.)۳۵ :۱۳88 ،

بازنمایی باغ
نظامی در دل افسانهای که شاهزاده خانم اقلیم هفتم در گنبد
ســفید برای بهرام تعریف میکند ،باغی را شرح میدهد و به
تصویر میکشد .طبق شــرح نظامی ،خواجهای باغی به شکل

باغ ارم داشــت (نظامــی )8۵۴ :۱۳88 ،و باغ او چون حرمی در
میان باغهای دیگر بوده اســت  :داشــت باغی به شکل باغ ارم/
باغها گرد باغ او چو حرم (همان  ۳)۱7 / 8۵۴ :درحالیکه خاکش
از بوی عبیر معطر بود و میوههایش همچون میوههای بهشــت
بودند.۴آب در زیر سروهای جوان جاری بود و در اطراف جویها،
سبزه روییده بود ۵و مرغان در ْ
باغ نوا سر داده بودند.6شاعر با ذکر
جزئیات میگوید که چهار دیوار گرداگرد باغ است  :برکشیده ز
ّ
خط پرگارش /چار مهره به چار دیــوارش (همان .)2۴ / 8۵۴ :
طبق شــرح نظامی ،دیوار چینهای و گلین اســت و از چهار
ردیف گِل یا چینه ساختهشده است .7او در ادامه اضافه میکند
که بهواسطۀ بناهای بلند ،چشــم بد به درون آن راه ندارد :از
بناهای برکشــیده به ماه /چشم بد را نبود در وی راه (همان :
.)22/ 8۵۴
اینکه باغ به چهار دیوار محصور شده باشد و درعینحال بهواسطۀ
بناهای بلند نتوان درونش را دید ،با یکدیگر تناقض دارد و ممکن
است نشان از ســاختاری دوگانه برای باغ باشد؛ برای مثال باغ
از دو بخش و دو فضا تشــکیل شده و یا دیوار محصورکنندۀ آن
دربردارندۀ برخی بناها اســت .در هرصورت همۀ پیرامون باغ را
بنا فرا نگرفته است (نظامی .)8۵۴ :۱۳88 ،برای مثالْ ،
باغ درون
عمارتی وســیع قرار ندارد که عمارت همۀ جوانب فضای باز را
تحدید کرده باشــد و یا فضای با ِز یادشــده صرفاً به چهار دیوار
محصورکننده نیز محدود نشده است.
8
خواجه که طبق معمول هر هفته به تماشای باغ خویش میرود
در واپســین نوبت ،د ِر آن را چون ســنگ بسته و باغبان را نیز
خفتــه مییابد ۹و چون گردبرگرد باغ میگردد و راهی به درون
نمییابد ،دیوار را میشکافد و وارد آن میشود( ۱0همان -8۵۴ :
نگهبان «د ِر» باغ ۱۱،ضمن
ســاق
 .)8۵۵پسازآن دو ســیمین
ِ
ِ
۱2
«آزردن» خواجه که پنهانی وارد باغ شده بود ،آن حفره را با
ِ
۱۳
نگهبانان سیمین ساق
خار پر میکنند (همان .)8۵6-8۵۵ :
ِ
به خواجه میگویند که همۀ زنان خوبروی شهر در باغ مهمان
شــدهاند( ۱۴همان  .)8۵6 :ایشان از خواجه میخواهند با آنها
«کنج» پنهانی برود و زنان را بنگرد؛ هرکدام را که
بخرامد ،به
ِ
۱۵
بخواهــد ،او را بهتالفی آزردن نابجا ،نزد خواجه خواهند برد
(همان) .نگهبانان سیمینســاق خواجه را بهجایی میبرند که
مقصودشان بوده است .شاعر میگوید در آنجا ،در جلو یا کنار
شــاهدان که همان دو سیمین ســاقاند ،غرفهای خشتی قرار
دارد :پیش آن شــاهدان قصر بهشت /غرفهای بود برکشیده ز
زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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خشــت (همان  .)8۱/ 8۵7 :مقصود این است که دو سیمین
ساق ،خواجه را بهپیش غرفه میبرند .خواجه به غرفه میرود و
دو سیمین ساق بازمیگردند .بردن خواجه به غرفه یا باالخانه
برای آن اســت که او بتواند بدون اینکه دیده شــود و پنهانی
زنان مهمانی باغ را تماشــا کند .طبق شرح شاعر ،سوراخی در
«میانۀ» غرفه اســت و خواجه از درون آن چشمه و حوضی را
میبیند :
بود در ناف غرفه سوراخی /روشنی تافته در او شاخی.
چشم خواجه ز چشمۀ سوراخ /چشمهای تنگ دید و آبِ فراخ
(همان .)8۴-8۳/ 8۵7 :
آنچه خواجه انجام میدهد پنهان از زیبارویان درون باغ است.
شــاعر پیش از این عوارضی مهم چون چشمه و آب و حوض
را شــرح نمیدهد و لذا خواجه پیش از وارد شــدن به غرفه،
چشمه و حوضی را ندیده است .شاعر شرح میدهد که «بتان
خرگاهی» میآیند .مقصود این اســت که همانجایی میآیند
که در دید خواجه است :
آمدند آن بتان خرگاهی /حوض دیدند ماه تا ماهی
 ...سوی حوض آمدند نازکنان /گره از بند قرطه بازکنان (همان :
 ۹۵ / 8۵7و .)۹7
شاعر پیش از رسیدن آنها ،شکل فضا را چنین شرح میدهد که
در روضهگا ِه آن بستان ،چمنی در کنار سروستان قرار دارد  :بود در
روضهگاه آن بستان /چمنی در کنار سروستان (همان .)۹۱/8۵7 :
آن بستان میتواند در مقابل «این» باغ بهکاررفته باشد که شاعر
پیشتر از آن صحبت کرده بود و گفته بود که خواجه با شکافتن
دیوار وارد آن شده بود .لذا در کنار باغی که پیشتر شرح دادهشده
بود و شــاعر آن را بهطور ضمنی «گلستان» نامیده و دربردارندۀ
گلهای تیغدار و درختان سرو دانسته بود( ۱6همان ،)20/ 8۵۴ :
بستان
از جای دیگری نیز نام برده میشود که «بستان» نام دارد.
ْ
روضهگاه داشته و درون روضهگاه ،چمنی بوده است .درعینحال
بستان میبایست جایی محفوظتر از باغی باشد که خواجه رکن
دیوار آن را شکافته بود؛ زیرا شاعر خا ِر تی ِز گلهایِ گلستان -یا
همان باغ -را از برای چشمزخم بستان میداند  :تیز خاری که
در گلســتان بود /از پی چشمزخم بســتان بود (همان) .تعبیر
شاعر برای چشمزخم ،میتواند اشاره به بتان زیبارویی داشته
باشد که طبق شرح او درجایی از باغ که آن را «بستان» نامیده
آبتنی میکنند؛ بنابراین به نظر میرســد آنچه شاعر در ابتدا
تحت عنوان باغ از آن نام میبرد ،جایی اســت که گلســتان و
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بســتانی را شامل میشود .یعنی جایی که گلستانی دارد که با
دیوار از پیرامون جداشده است و با شکافتن دیوار ورود به آن
میسر میشود .درعینحال از درون آن باغ ،رفتن بهجایی دیگر
به نام بســتان میسر است۱7؛ جایی که «بتان» میتوانند بدون
مزاحمت دیگــران در آن آبتنی کنند( ۱8همان  )8۵7 :و برای
خواجۀ درون باغ نیز دیدن آنها صرفاً از سوراخ دیوا ِر غرفه یا
باالخانه میسر است( ۱۹همان) .چمنی که درون بستان است در
کنار سروســتان قرار دارد .لذا با توجه به اشارۀ چندبارۀ شاعر
به وجود سرو در باغ محصور به دیوار یا همان گلستان ،آشکار
میشود که گلستان یادشده سروستان نیز بوده است و بستان
در کنار این سروستان قرار داشته است.
چمن درون روضهگاه است .لذا
شرح شاعر نشــان میدهد که
ْ
چمن کرت اصلی و نشســتنگاه (دهخدا )۱۳77 ،و یا محوطۀ
اصلی بســتان یا باغی اســت که خواجه صرفاً از سوراخ درون
دیوار میتوانســته آن را ببیند .حوضی از مرمر سفید هم آنجا
20
اســت که اطرافش سوسن و نرگس و یاســمن کاشته شده
(نظامی )8۵7 :۱۳88 ،و «بتان» برای آبتنی به آنجا میآیند :
حوضهای ســاخته از ســنگ رخام /حوض کوثر بر او نوشته
غالم
 ...گر ِد آن آبدان روشســته /سوســن و نرگس و سمن رسته
(همان  ۹2/ 8۵7 :و .)۹۴
دو سیمینساق باز میگردند تا از خواجه بپرسند کدام زیبارو
را انتخاب کرده است( 2۱همان  .)8۵۹-8۵8 :دو سیمین ساقْ
خواجه را در حجابگه میبینند و «حاجبانه» از نتیجۀ انتخاب
او میپرسند :
خواجه را در حجابگه دیدند /حاجبانه ز کار پرسیدند
کز همه لعبتان حور نــژاد /میل تو بر کدام حور فتاد (همان :
.)۱۳۱-۱۳0/ 8۵۹
در اینجا شــاعر ،نقش حاجبانۀ آن دو را روشن میکند  :آنها
پردهدار باغ هســتند .اینکه دو حاجب و پردهدار ،زنانی زیبارو
هستند ،به داســتان نظامی بازمیگردد و اینکه طبق شرح او،
باغ در قرق زنان بوده اســت .به نظر میرســد او در تشــریح
موقعیت موردنظر ،نقش زنــان نگهبان را با نقش پردهداران و
حاجبان بههم آمیخته است .درعینحال زنان پردهدار ،نقشی
همچــون همتایان خود در بارگاه دارنــد و به اندرون که زنان
زیبــارو در آن آبتنی میکنند وارد نمیشــوند ،همانطور که
غرفه و احتماالً جبههایی که غرفه در آن واقعشده است از نظر
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شــاعر «حجابگاه» و جایی پوشیده اســت یا جایی را پوشیده
بســتان دربردارندۀ
نگاه میدارد؛ جایی که میبایســت همان
ِ
حوض مرمرین باشد .درعینحال اشارۀ یادشده روشن میکند
ِ
که غرفه ،جایی پوشــیده بوده اســت .اگر چنین باشد آشکار
میشود که غرفه مگر از سوراخی برای پاییدن ،دید به بستان
نداشته است .درعینحال ،غرفه ازآنجاکه از درون گلستان در
دسترس بوده است ،جزئی از آن و بخشی از گلستان یا بیرونی
باغ خواجه بوده است .باید توجه داشت که خواجه از سوراخی
روضهگاه و چمن را میدیده اســت و شاعر پسازاین که او به
غرفــه میرود روضهگاه ،چمن ،حــوض و آبتنی بتان را وصف
میکند .لذا بستان از درون باغ یا گلستان قابلمشاهده نیست
و خود غرفه هم روزنی به بوستان ندارد و به آن مشرف نیست؛
بنابراین عمارتِ دربردارندۀ غرفه میبایست حد واسط دو فضا
و دو باغ «گلستان» و «بستان» (بوستان) باشد.
الگویــی که بــرای بــاغ خواجه قابــل تصور اســت ،الگویی
منحصربفرد نیســت .پیش از این در بررسی و تفسیر مثنوی
«ویس و رامین» فخرالدین اســعد گرگانی نشــان دادهام که
ســرای شــاه موبد ترکیبی از دو باغ است که یکی محصور در
میان عمارت بوده و دیگــری دارای حصار و مقابل کاخ اصلی
اســت .کاخ به هر دو راه دارد و از طریق ایوان به فضای دو باغ
گلستان و بوستان ارتباط مییابد.22
طبق شــرح شاعر ،غرفۀ دیرینۀ خشتی فرومیریزد .این زمانی
اســت که خواجه و زیباروی منتخبش ،لعبت چنگنواز ،باهم
درون غرفه بســرمیبرند( 2۳همان  .)860:شاعر میگوید برای
اینکه کسی آن دو را بر سر راه نبیند ،هرکدام از سویی میروند
و از «عمارتگاه» دور میشــوند( 2۴همان) .لذا غرفه یا عمارت
خشتی که حائل میان دو باغ یا دو بخش مجزای باغ بوده است،
ممکن است بر سر راهی قرار داشته که احتماالً راه درونی باغ
بوده اســت که به عمارت اصلی و انتهای با ِغ محصور به دیوار
ختم میشده اســت .حتی اگر چنین نباشد ،عمارت غرفه که
باالخانۀ باغ به شــمار میآید و در عمارتگاه یا صفهایی قرار
دارد بهاحتمال فراوان در جایی تعریفشــده از باغ قرار داشته
اســت .در اینجا شاید بتوان شرح اولیۀ شــاعر در مورد چهار
بلند چشــم بد را از باغ دور
دیوار پیرامون باغ و اینکه بناهای ْ
نگاه میدارند بهتر درک کرد .به نظر میرسد شاعر در ابتدا هر
دو بخــش باغ و خصوصیات کلی آنها را وصف کرده که یکی
محصور به دیوار چینهای و دیگری درون ،در میان بناهای بلند

و همچون حیاطی وســیع است را شــرح داده است .در ادامه
فهم دقیقت ِر بیتی از داستان ممکن میشود که نظامی در آن
گفته بود  :داشــت باغی به شکل باغ ارم /باغها گرد باغ او چو
حرم .طبق این شرح ،باغهایی برگر ِد باغ خواجه که خود چون
حرم است ،قرارگرفتهاند2۵؛ جایی در پشت غرفه که میشود از
سوراخ دیوار آن را نگریست و درعینحال حوضی برای آبتنی
زنان زیبارو دارد ،به بخشی از باغ اشاره دارد که بهزعم نظامی
چون حرم اســت .این موضوع نیز شباهت میان باغ خواجه و
ســرای شاه موبد (در مثنوی ویس و رامین) را نشان میدهد؛
جایی که فخرالدین اســعد از شبستان و حرمی صحبت کرده
بود که بوستانی در میان خود داشت.26
آنچه در این مقاله به آن اشــاره شد و همچنین نمونۀ پیشین
این مطالعه در بررســی مثنوی ویــس و رامین ،تصویرهایی از
باغ را آشکار میکند .این تصویرها ممکن است برآمده از شکل
اصلی داســتانهایی باشند که ریشۀ قدیمیتری
فضا در روایت
ِ
دارند؛ و نیز ممکن است شاعری چون فخرالدیناسعد گرگانی
و نظامــی در بازتعریــف و روایتگری داســتانی قدیمیتر ،به
تجربیات بصری خود در ســدههای پنجم و ششم مجال داده
باشند تا به میزانسن برخی صحنههای داستانهای آنها تبدیل
شوند .پاســخ دادن به این پرسش فع ً
ال دشوار است .اما همین
تصویر قابل فهم نیز ما را با شکلی از باغ آشنا میکند و به فهم
ما از باغسازی ایرانی میافزاید؛ لذا نباید نادیده گرفته شود.
جمعبنــدی | نظامی در هفتپیکر باغی (باغ خواجه) را شــرح
داده است ،باغی که بیرون شهر و در حومه قرار دارد .بنا بر شرح
نظامی ،باغ ساختاری مرکب دارد و از دو بخش مجزا تشکیلشده
است .بخش نخست بیشتر در دسترس است و راه یافتن به درون
آن بهســادگی میسر است .بهجز ورودی باغ ،این بخش که گاه با
عنوان «گلستان» خطاب شــده است ،دیواری گلین با چهار رج
«بیرونی» باغ خواجه است ،میبایست
چینه دارد .این محوطه که
ِ
سروستانی باشد که به پارهای گلها هم مزین شده است .راهی هم
درون آن هســت که شاعر در زمان فروریختن «غرفۀ دیرینه» به
آن اشارهکرده است .از شرح شاعر مشخص میشود که دو حاجب
سیمینســاق درحالیکه با خواجه گفتگو میکنند ،او را بهجایی
میبرند که در جنب یا متصل به غرفه اســت .غرفه ،باالخانهای
در عمارتِ انتهایی باغ محصور به دیوار و یا خو ِد عمارت انتهایی
آن اســت .این با شرح شــاعر پس از فروریختن غرفه همخوانی
زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
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دارد؛ زمانی که نظامی گفته بود خواجه و «لعبت چنگنواز» ،برای
رسوا نشدن ،از «عمارتگاهی» که بر «س ِر راه» است میگریختند.
عمارتگاه ما را به محوطۀ باز مقابل یا مجاور همانجایی رهنمون
میکند که غرفه در آن قرار دارد .این عمارتگاه و الجرم غرفه در
جایی بوده است که دیدن بخشی پنهانی از باغ را میسر میکرده
اســت و درعینحال حجابگاهی برای آن بخش نیز محســوب
میشده اســت؛ بنابراین باغ خواجه ،دستکم آن که محصور به
دیوار است ،دارای کوشک نیست و در ْ
عوض باالخانهای در انتهای
خود دارد .غرفه میبایست بخشی از بیرونی باغ بوده و گشایشی به
خلوت نداشته باشد؛ فیالمثل خواجه با مدد گرفتن از روزنی در
دیوار میتوانسته است حوض رخام و زیبارویان را پنهانی بنگرد.
حتی ممکن است بخشی از غرفه و یا تمام آن به خلوت و محوطۀ
حوض گشودگی داشته باشد و با بخشی از خلوت یا همه آن در
ارتباط با آن بوده باشــد .حتی در صورت چنین فرضی« ،غرفه»
جداکننــدۀ دو بخش اندرونی و بیرونی باغ بوده و از طریق آن یا
بخشهــای مرتبط و مجاور آن ،ورود به خلوت و بخش پشــتی
غرفه میسر میشده اســت .مقصود این است که غرفه و بناهای
دربرگیرندۀ غرفه ،جداکنندۀ دو محوطۀ با ِز باغ خواجه بودهاست.
پشت غرفه یا پشت جبههایی که غرفه بخشی از آن است ،باغی
دیگر قرار دارد که خصوصی و دور از دید دیگران اســت .این باغ
خلوت ،حوضی مرمرین برای آبتنی دارد .به تأسی از اینکه خواجه

برای دیدن درون آن به غرفه رفته و به طریقی مخفی توانســته
درون آن را بنگرد ،به نظر میرسد که دیدن آن «بوستان بهشتی»
از جاهای دیگر مگر به طریقی مخفی و با کوششی خاص ممکن
نبوده است .این مبین همان شرح ابتدایی نظامی است که گفته
چشم بد را به درون آن راه
بود بهواسطۀ بناهای برکشیده به ماه،
ِ
نبوده اســت .در واقع ،شاعر شرح دو بخش بیرونی و اندرونی باغ
خواجه را درهمآمیخته اســت و در ابتدا صرفاً خصوصیات مهم و
کلی باغ خواجه را شرح میدهد .ازاینرو است که نظامی در ابتدا
گفته بود در اطراف باغ دیوار چینهای قرار دارد و از ســوی دیگر
هم خاطرنشــان کرده بود که بهواسطۀ بناهای بلند ،جایی به آن
اشراف ندارد.
به این ترتیب ،نظامی در شــرح خود گونــه ای از باغ ایرانی که
باغی مرکب اســت را معرفی میکند .او در شرح اولیه به صورتی
گنگ به هر دو بخش باغ و خصوصیات آنها اشارهکرده است .اما
بررسی و مطالعۀ شعر او نشــان میدهد باغ خواجه از دو بخش
مجزا تشکیلشده ،غرفهای حدفاصل این دو بخش است و مهمتر
این که او این دو بخش را «گلســتان» و «بوستان» نامیده است.
این نامها و شکل آنها نباید اتفاقی تلقی شوند .دستکم این الگو
از باغ ایرانی یعنــی دو فضای باز مجزا با همین نامها در مثنوی
ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی نیز قابل مشاهدهاند.
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