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ــۀ  ــی نتیج ــر باغ ــات ه ــت و خصوصی ــی از هوی ــه | بخش مقدم
ــل  ــاغ بخــش قاب ــذا شــکل و طــرح ب شــکل و طــرح آن اســت. ل
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــای تاریخ ــات باغ ه ــی از مطالع توجه
داده انــد. آگاهــی مــا از شــکل باغ هــا و طرحــی کــه دارنــد عــاوه 
بــر شــناخت گوناگونــی آنهــا و مناظــری کــه فراهــم می کننــد، بــه 
ــد. برخــی  ــز کمــک می کن ــی نی ــاری ایران ــا از معم ــر م درک بهت
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ــا  ــوع آنه ــرح متن ــا و ط ــکل باغ ه ــی ش ــر گوناگون ــات ب مطالع
ــدید  ــی ش ــل، میل ــی دالی ــر برخ ــن، بناب ــت دارد1.  باوجودای دالل
بــرای فروکاســتن تنــوع یادشــده در کنــار پررنگ کــردن گونــه  یــا 
طرحــی خــاص قابــل شناســایی اســت2.  ایــن نارســایی، ارزش های 
ناشــی از همنشــینی بــاغ بــا دیگــر صــور فضــا را تهدیــد می کنــد 
و فهــم برخــی خصوصیــات معمــاری ایرانــی را دشــوار می ســازد. 
ــای  ــه نمونه ه ــوع ب ــق رج ــاغ از طری ــون ب ــور گوناگ ــناخت ص ش
ــای  ــود نمونه ه ــن، در نب ــت. باوجودای ــر اس ــدۀ آن میس ساخته ش
ــا  ــتقیم ی ــف مس ــه توصی ــا ازجمل ــر باغ ه ــده، تصوی ــن باقیمان که

  jayhani@kashanu.ac.ir : نویسنده مسئول 
  شماره تماس : 09123238231 

ــن،  ــود ای ــد. باوج ــی می کن ــات آن را بازنمای ــی از خصوصی ــش مهم ــاغ بخ ــرح ب ــکل و ط ــده | ش چکی
ــرد.  ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج ــه دارد م ــی ک ــدازۀ اهمیت ــه ان ــت کم ب ــاغ دس ــرح ب ــی ط ــوالً گوناگون معم
مطالعــۀ باغ هــای موجــود و یــا اســناد و مــدارک باغ هایــی کــه زمانــی وجــود داشــته اند، ازجملــه راه هــای 
اصلــی بــرای شــناخت گونه هــای مختلــف بــاغ اســت. امــا بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از باغ هــا تخریــب 
ــود نمونه هــای یادشــده، متــون  شــده اند، فهــم باغ ســازی برخــی دوره هــا به راحتــی میســر نیســت. در نب
تاریخــی و ادبــی بــا بازنمایــی تصویــری از بــاغ، زمینــه ای بــرای مطالعــه فراهــم می کننــد. برایــن اســاس 
هــدف ایــن مقالــه بازیابــی تصویــر باغــی اســت کــه عطــار حیــن توصیــف داســتان رابعــه به طــور ضمنــی 
آن را شــرح داده اســت. ایــن مقالــه در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش ها اســت کــه طــرح کلــی بــاغ حــارث 
کــه صحنــۀ رابطــۀ دو شــخصیت مــد نظــر شــاعر اســت، چگونــه اســت و براســاس توصیفــات شــاعر، ایــن 
ــش های  ــه پرس ــخ دادن ب ــی پاس ــن در پ ــیر مت ــا تفس ــه ب ــود. مقال ــامل می ش ــری را ش ــه عناص ــاغ چ ب
تحقیــق اســت و تصویــر بازیابی شــده براســاس تفســیر متــن شــعر بــا تصویرهــای دیگــر مقایســه خواهــد 
ــت و  ــده اس ــکیل ش ــش تش ــارث از دو بخ ــاغ ح ــه ب ــد ک ــان می ده ــه نش ــات صورت گرفت ــد. مطالع ش
ــی  ــی و عموم ــی بیرون ــاغ بخش ــده اند. ب ــل می ش ــم متص ــه ه ــارت ب ــک عم ــق ی ــش از طری ــن دو بخ ای
ــته  ــز داش ــی خصوصــی نی ــاغ، باغ ــن ب ــوده اســت. ای ــه ب ــاق قرارگرفت ــارت ط ــوی عم ــه در جل ــته ک داش
ــته اســت.  ــر راه خــود داش ــر س ــه حوضــی ب ــی می شــده ک ــا خیابان ــن ی ــدۀ کوشــک و چم ــه دربردارن ک
ــه  ــی داشــته و بی شــباهت ب ــاغ خصوصــی احتمــاالً ســاختاری طول ــن ب بررســی ها نشــان می دهــد کــه ای

ــد نیســت. ــف شــده توســط»هروی« در ســده های بع ــاغ توصی ب

واژگان کلیدی | باغ تاریخی، داستان منظوم فارسی، عطار، داستان رابعه، الهی نامه.
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غیرمســتقیم درون متــون ادبــی از اهمیــت برخــوردار اســت. ایــن 
مقالــه بــه بررســی متــن یــک داســتان منظــوم از عطــار نیشــابوری 
می پــردازد تــا مهم تریــن خصوصیــات و ازجملــه شــکل کلــی بــاغ 
ــن  ــه ای ــی پاســخ دادن ب ــه در پ ــن رو مقال ــد. ازای را مشــخص کن
پرســش اســت کــه طــرح کلــی بــاغ حــارث کــه صحنــۀ رابطــۀ دو 
شــخصیت مــد نظــر شــاعر بــوده، چگونــه اســت و چــه عناصــری 
را شــامل می شــود؟ هــدف مقالــه بازیابــی مهم تریــن خصوصیــات 
شــکلی بــاغ یادشــده اســت و ایــن موضــوع از طریــق تفســیر شــعر 
ــن  ــه و لوکیش ــاعر از صحن ــه ش ــری ک ــه تصوی ــدن ب و نزدیک ش

ــرد. ــورت می پذی ــرش دارد ص ــورد نظ م

پیشینۀ تحقیق
شــعر فارســی پیــش ازایــن بــه عنــوان یــک منبــع اصلــی بــرای 
فهــم خصوصیــات بــاغ مدنظــر بــوده اســت. بــرای مثــال در مقالــۀ 
»پارادیــز روی زمیــن: باغ هــای زمینــی در ادبیــات فارســی« 
بــه جنبه هــای واقعــی و هم چنیــن خیالــی پرداختــه شــده 
)Hanaway, 1976( و در مقالــۀ »باغ هــای تمثیلــی در ســنت شــعر 
ــی،  ــون نظام ــاعرانی چ ــعار ش ــاغ در اش ــای ب ــی«، تمثیل ه فارس
موالنــا و حافــظ مطالعــه شــده اســت )Scott Meisami, 1985(. در 
مقالــۀ »باغ شهرشــاه طهماســب در بیــان شــاعر و نقاش وی«، شــعر 
عبــدی  بیــک شــیرازی مطالعــه و بــا نگاره هــای برخــی نگارگــران 
مقایســه شــده تــا برخــی ویژگی هــای باغ هــای طهماســب 
مشــخص و معرفــی شــود )Alemi, 2012(. جهــت روشــن شــدن 
شــکل فضــای بــاغ، مطالعاتــی دیگــر بــر روی داســتان های منظــوم 
ــه در  ــه انجــام رســیده اســت؛ به طوری ک ــز ب ــاه نی ــی و کوت طوالن
مــورد اول بــا بررســی داســتان ویــس و رامیــن، شــکل کلــی کاخ و 
بــاغ توصیف شــده توســط شــاعر )جیحانــی، 1394ب( و همچنیــن 
در مــورد دوم ترکیــب کلــی فضایــی مــورد نظــر نظامــی در 
ــی شــده  ــه و بازیاب ــوی هفت پیکــر مطالع داســتان خواجــه از مثن

اســت )جیحانــی، 1394الــف(.  

مبانی نظری و روش تحقیق
ــردازد  ــه تفســیر شــعر می پ ــه هــدف ب ــل ب ــرای نی ــه ب ــن مقال ای
ادبــی شــاعر،  بیــان  بــه  بــا وضوح بخشــیدن  و تــاش دارد 
ــی  ــت معرف ــتان در آن رخ داده اس ــی از داس ــه بخش ــی ک فضای
ــر  ــورد نظ ــد. روش م ــدا کن ــات آن را پی ــاد و خصوصی ــد و ابع کن
ــاش  ــن رو ت ــد دارد و از ای ــن تأکی ــتانی مت ــات داس ــر خصوصی ب
ــد  ــر را بیاب ــورد نظ ــوع م ــا موض ــط ب ــای مرتب ــد صحنه ه می کن
ــون و  ــر گوناگ ــری عناص ــل قرارگی ــا، مح ــی آنه ــن بررس و ضم
نســبت میــان آنهــا را نســبت بــه بســتر کلــی دربرگیرنــدۀ حــوادث 
ــود از  ــاش می ش ــر ت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــا روشــن کن و رویداده
بیــان و توصیــف شــاعر در مــورد هــر صحنــه بــرای فهــم میزانســن 

ــه شــود. ــره گرفت ــه به آن صحن

حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار
ــارف  ــاعر و ع ــابوری ش ــار نیش ــد عط ــد محم ــن ابوحام فریدالدی
ــد  ــم هجــری قمــری اســت. تول ــاز ســدۀ هفت ســدۀ ششــم و آغ
محــل  کــه  وفاتــش  تاریــخ  و  کرده انــد  ذکــر  ق.  را 537  او 
ــا، 1381،  ــت )صف ــدود 627 ق رخ داده اس ــوده، در ح ــاف ب اخت
858(. الهی نامــه احتمــاالً دومیــن مثنــوی عطــار اســت و صــورت 
قصــه در قصــه دارد و شــاعر در قالــب یــک قصــۀ واحــد و بنــا بــر 
ــوب،  ــد )زرین ک ــل می کن ــر را نق ــی دیگ ــای فرع مناســبت، قصه ه
ــه  ــت رابع ــه، حکای ــتان های الهی نام ــی از داس 1379، 81-82(. یک
اســت. ایــن حکایــت، شــرحی بــر زندگــی و سرنوشــت رابعــۀ ُقزدار 
اســت کــه ظاهــراً اولیــن زن شــاعر نــام آوری اســت کــه شــعرش 
شــناخته و در تذکره هــا و متــون تاریخــی بــه  اجمــال بــه او اشــاره 
شــده اســت )اشــرف زاده، 1382، 21(. او دختــر »کعــب« و خواهــر 
ــر  ــا ذک ــه، ب ــی از الهی نام ــار در بخش ــت. عط ــوده اس ــارث« ب »ح
حکایتــی مجمــل، بــه داســتان دلدادگــی او و »بکتــاش« پرداختــه 
ــارث  ــاغ ح ــا، ب ــان آنه ــرح عشــق می ــر ش ــاوه ب ــار ع اســت. عط
بــرادر رابعــه و امیــر بلــخ و جانشــین پــدر رابعــه را نیــز شــرح داده 
ــا تفســیر شــعر عطــار،  ــاش می شــود ب ــن بخــش ت اســت. در ای

تصویــری از بــاغ حــارث بازیابــی شــود. 

باغ حارث
ــی  ــِش« قصــر، باغ ــد در »پی ــاغ حــارث می گوی عطــار در شــرح ب
عالــی و در پیرامــون »او« بهشــتی نقــد قرار داشــت )عطــار، 1387، 
ــِر  ــا در ب ــوی قصــر و ی 374(3.  طبــق شــرح موجــز عطــار، در جل
ــرار داشــته اســت و درعین حــال شــاعر می گویــد کــه  آن باغــی ق
ــا باغــی احاطــه کــرده اســت. ضمیــر  پیرامــون قصــر را بهشــت ی
»او« می بایســت بــه موصــوف اصلــی و یــا »قصــر« بازگــردد. از ایــن 
شــرح موجــز و مفیــد، شــکل بــاغ تــا حــدودی قابــل  درک اســت. 
ــرار دارد و  ــاغ در پیــش و جلــوی قصــر ق ــا بخــش اصلــی ب ــاغ ی ب
درعین حــال، پیرامــون قصــر را نیــز فضــای بــاغ در برگرفتــه اســت. 
ــاغ اســت؛ به صورتــی کــه بخــش  ازایــن رو قصــر، کوشــکی درون ب
اعظــم و تأثیرگــذار بــاغ در مقابــل و جلــوی قصــر قــرار دارد. شــاعر 
ســپس بــه توصیــف جزئیــات گل و غنچــه و بــاد و صبــا پرداختــه 
ــه هــزاران یوســِف »گلشــن« اشــاره می کنــد و  )همــان، 374(4، ب
ــد )همــان، 374(.5  ــان در چمــن خروشــی افکنده ان ــد مرغ می گوی
شــاعر در ادامــه بــه روی »آب« اشــاره می کنــد کــه بــا وزش »بــاد 
ــان،  ــت )هم ــده اس ــن« ش ــوهان »پُرچی ــون س ــکین«، همچ مش
ــرده  374(.6 ایــن تشــبیه را نظامــی نیــز در »اســکندرنامه« به کارب
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــی، 1388، 1325(.7 آنچ ــت )نظام اس
ــرای پُرچین شــدن اســت کــه  ــاد ب ــزوم وجــود یــا وزش ب گیــرد ل
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شــاعر بــه آن اشــاره  کــرده اســت. عطــار در بیــت پــس  از آن بــه باد 
نــوروزی هــم اشــاره می کنــد کــه روی آب از آن چــون زره، مــواج 
ــه آنچــه عطــار  ــن مقدم شــده اســت )عطــار، 1387، 374(8. از ای
مدنظــر داشــته اســت روشــن می شــود. او نــه آب جــاری و جــوی و 
نهــر کــه آبــی ســاکن را منظــور نظــر داشــته اســت؛ چــه آب جاری 
ــوروزی  ــکین و ن ــاد مش ــد ب ــدان نیازمن ــدن چن ــرای پرچین ش ب
نیســت. در ادبیــات فارســی، اشــاره بــه آب بــا واژگانــی چــون دریــا 
ــدا، 1377،  ــۀ دهخ ــت )لغت نام ــول اس ــر معم ــه و آبگی و دریاچ
ذیــل مدخــل »دریاچــه«(9. عطــار خــود نیــز بــه عبــور افراســیاب 
از دریــای موســوم بــه »آب زره« اشــاره می کنــد کــه فردوســی آن 
ــذا  را در شــاهنامه شــرح داده اســت )فردوســی، 1386، 111(.10 ل
مشــخص می شــود کــه عطــار از میــان معانــی متعــدد آب ازجملــه 
نهــر و جــوی و رود، بــه دریــا یــا دریاچــه نظــر داشــته اســت کــه در 
بــاغ، معمــوالً بــه معنــی حــوض بــزرگ بــه کار مــی رود )لغت نامــۀ 
دهخــدا، 1377، ذیــل مدخــل »دریاچــه«(. در ایــن مــورد نمونــه ای 
دیگــر در بیتــی از قطعــه شــعر »بــاغ نــو« فرخــی سیســتانی قابــل 
اشــاره اســت کــه براســاس شــرح شــاعر، دریایــی ژرف در انــدرون 

بــاغ اســت )فرخــی، 1388، 54(.11
عطــار در ادامــه می گویــد کــه از هــر ســوْی کوثــری »دیگــر« روان 
بــود )عطــار، 1387، 374(.12 هــم جــوی و هــم حــوض بــه کوثر که 
ــۀ دهخــدا،  نهــری بهشــتی اســت نســبت داده می شــوند )لغت نام
ــد  ــن موضــوع نشــان می ده ــر«(.13 ای ــل مدخــل »کوث 1377، ذی
کــه مقصــود شــاعر از آب کــه در بیت هــای پیشــین بــدان اشــاره 
کــرده و گفتــه بــود کــه ســطح آن چــون زره شــده، حوضــی ماننــد 
ــه، از  ــه جوی هــا پرداخت ــوده اســت و حــال کــه ب ــر ب حــوض کوث
آنهــا بــا نــام کوثــری دیگــر نــام می بــرد. ایــن جوی هــا بــر اســاس 
شــرح عطــار از هــر ســو »روان« هســتند. بایــد در نظــر داشــت کــه 
روان بــودن ویژگــی اصلــی جــوی اســت. ایــن جوی هــا دســت کــم 
از یک ســو و شــاید ســوی مقابــل آن جریــان دارنــد و احتمــال دارد 
ــه حــوض  ــاعر ب ــه ش ــد. این ک ــز باش ــن ســوی ها بیشــتر نی ــه ای ک
بــزرگ پرداختــه و بافاصلــه بــه جــوی اشــاره می کنــد و هــر دو را 
هماننــد کوثــر برمی شــمارد، نشــان از جــوی و حــوض بــرای نمایــش 
ــرای  ــد؛ ب ــاط دارن ــا یکدیگــر ارتب ــراوان ب آب دارد کــه به احتمــال ف
مثــال هماننــد تمثیــل معــروف برگرفته شــده از کوثــر، جوی هــا بــه 
ــات  ــن ابی ــار در ای ــد عط ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــد. ل ــوض متصل ان ح
یکــی از آشــناترین تصویرهــای درون بــاغ را شــرح می دهــد. امــا او 
ــرای مثــال در  ــرار دارد و ب مشــخص نمی کنــد کــه حــوض کجــا ق
میانــۀ بنــا و یــا در مقابــل آن واقــع شــده اســت؛ امــا تأکیــد شــاعر بر 
ــاد مشــکین روی آب را پُرچیــن کــرده اســت می بایســت  این کــه ب
دلیلــی بــرای وجــود حــوض در میــان بــاغ دانســته شــود کــه بیــش 

از حــوِض میــاِن کوشــک از بــاد تأثیــر می پذیــرد.

طاق و تختگاه حارث
شــاعر در ادامــۀ توصیفــات خــود از طاقــی می گویــد کــه در پیــِش 
ــاده  ــوان نه ــِش ای ــارث پی ــت ح ــه تخ ــرار دارد، درحالی ک ــاغ ق ب

شــده اســت:
ز پیش باغ طاقی تا به کیوان
نهاده تخت حارث پیش ایوان

 )عطار، 1387، 374(14
ــه  ــی ازجمل ــِش دارای خمیدگ ــمانه و پوش ــدب و آس ــقِف مح س
معانــی طــاق اســت )لغت نامــۀ دهخــدا، 1377، ذیــل مدخــل 
ــای  ــی از بن ــاق را بخش ــت ط ــورت می بایس ــن ص ــاق«(. در ای »ط
دیگــری ماننــد قصــِر پیش تــر توصیف شــده دانســت. بــرای مثــال 
ــا  ــِش آن ی ــه تخــت حــارث در پی ــی اســت ک طــاق، ســقف ایوان
ــن صــورت قصــر  ــه اســت. در ای ــرار گرفت ــِر آن ق ــا براب ــک ی نزدی
بایــد ایوانــی داشــته باشــد کــه آن ایــوان مشــرف بــه بــاغ بــوده و 
طــاق بلنــدی بــر بــاالی آن بــوده باشــد. شــاعر در ادامــه می گویــد 
کــه شــاه حارث همچــون خورشــیدی خجســته در پیشــان نشســته 

اســت )عطــار، 1387، 374(15.
ــدِر  ــا ص ــگاه و ی ــت در پیش ــت او می بایس ــورت، تخ ــن ص در ای
ــد تخــت پیــِش  ــذا این کــه شــاعر می گوی ــوده باشــد. ل پیشــگاه ب
ــا  ــک آن اســت؛ ام ــوی آن و در نزدی ــی جل ــه معن ــوان اســت ب ای
طــاق معنــی دیگــری نیــز دارد. دســت کم عطــار در »خســرونامه«، 
ــه  ــود ب ــک می ش ــتان نزدی ــاه خوزس ــاغ ش ــه ب ــز ب ــه کنی وقتی ک
ــه  ــروان« ب ــاق نوش ــِت« »ط ــه »جف ــد ک ــاره می کن ــی اش ایوان
ــان  ــد هم ــروان بای ــاق نوش ــود از ط ــت. مقص ــده اس ــر می آم نظ
ــاپور  ــه دوران ش ــه ب ــد ک ــن باش ــوان مدائ ــا ای ــری و ی ــاق کس ط
ــوال،  اول تــا خســرو اول یــا انوشــیروان نســبت داده می شــود )بزن
ــد  ــوزان را همانن ــاه خ ــاغ ش ــاق درون ب ــار ط 1379، 203(. عط
طــاق انوشــیروان می دانــد. لــذا بــه  احتمــال بیشــتر، آنچــه عطــار 
ــی  ــوان معرف ــد و دارای ای ــی بلن ــه طاق ــه آن را ب ــت رابع در حکای
ــد  ــژه بای ــد. به وی ــی مســتقل باش ــوْد می بایســت بنای ــد، خ می کن
بــه روش توصیــف عطــار بــرای معرفــی عناصــری کــه در کنــار یــا 
بــه دنبــال هــم قرارگرفته انــد توجــه داشــت. او در ابتــدا می گویــد 
ــر و  ــی در براب ــت؛ یعن ــوده اس ــی ب ــی عال ــر، باغ ــِش« قص در »پی
ــرونامه و در  ــت. او در خس ــته اس ــرار داش ــی ق ــر باغ ــوی قص جل
توصیــف بــاغ خســرو، همیــن روش را بــه کار گرفتــه و گفتــه اســت 
ــرار دارد  ــتی ق ــای بهش ــون قصره ــری چ ــاغ، قص ــش ب ــه به پی ک
ــتان  ــاه خوزس ــاغ ش ــف ب ــز در توصی ــار، 1339، 231(16 و نی )عط
اشــاره می کنــد کــه ]در[ پیــِش ایــوان و منظــری کــه چــون طــاق 
نوشــروان اســت، دکانــی قــرار دارد )همــان، 46(.17 از ایــن نظــر بــاغ 
حــارث تــا حــدی شــبیه بــاغ شــاه خوزســتان اســت. درون بــاغ و 
در انتهــای آن، قصــری اســت کــه اطــراف آن  نیــز بــاغ اســت و در 
جلــوی بــاغ، عمارتــی قــرار دارد کــه طــاق نامیــده شــده اســت. در 

جســتار
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بــاغ شــاه خوزســتان، دکانــی مســقف و بلنــد در جلــوی بــاغ قــرار 
دارد؛ امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ]عمــارِت[ طــاِق بــاغ حــارث، 
ایوانــی دارد کــه تخــت را پیــِش آن نهاده انــد. لــذا طــاق یادشــده 
ــاغ  ــن رو از دکان مســقف ب ــوده باشــد. ازای ــد فضــای مهمــی ب بای
شــاه خوزســتان مفصل تــر اســت. از ســوی دیگــر ایــوان یادشــده 
ــا  ــد و ی ــر باش ــده و قص ــاِغ توصیف ش ــوی ب ــت به س ــن اس ممک
ــوع  به ســوی مخالــف قــرار داشــته باشــد. ســازمان دهی فضایــی ن
اول بــرای اســتقرار تخــت شــاه مقبــول نیســت؛ بنابرایــن ایــوان و 
ــه دیگــر  ــاِغ توصیف شــده کــه می بایســت ب ــه به ســوی ب تخــت ن
ــداده  ــرار داشــته باشــد. شــاعر فضــای یادشــده را شــرح ن ســو ق
اســت امــا می گویــد غامــان و تــرکان و ندیمــان و شــریفان 
همــۀ عالــم در پیــش شــاه صــف زده و ایســتاده اند )عطــار، 1387، 
ــی  ــدان و جلوخان ــا می ــر و ی ــی دیگ ــد باغ ــا  بای ــذا آنج 374(.18 ل
معتبــر بــوده باشــد. شــاعر بــه موضــوع یادشــده اشــاره نکــرده امــا 

ــه مفهــوم »پیشــان« دارای اهمیــت اســت. توجــه ب
عطــار واژۀ »پیشــان« را به دفعــات در آثــار خــود به کاربــرده اســت. 
ــده از  ــرای واژۀ یادش ــواهد ب ــی ش ــاً تمام ــه تقریب ــه ک در لغت نام
ــه کار  ــان« ب ــل »پای ــان« در مقاب ــده اند، »پیش ــاب  ش ــار انتخ عط
ــی  ــه معن ــد و ب ــر نباش ــز پیش ت ــه از آن هیچ چی ــت؛ ک ــه اس رفت
پیــِش پیــش، صــدِر خانــه، پیشــانه، پیشــخانه و پیش مــکان 
اســت )لغت نامــۀ دهخــدا، 1377، ذیــل مدخــل »پیشــان«(. ابیــات 
ــان  ــده اند نش ــه درج ش ــاهد در لغت نام ــوان ش ــه عن ــه ب ــار ک عط
می دهــد کــه ازنظــر او پیشــان نقطــۀ آغازیــن اســت.19 او همــواره 
ــن  ــرد؛ بنابرای ــه کار می ب ــام ب ــان و فرج ــر پای ــان را در براب پیش
ــا را  ــان فضاه ــب چیدم ــه ترتی ــش« ک ــردن واژۀ »پی ــم به کارب ه
نشــان می دهــد و هــم کاربــرد واژۀ پیشــان دلیلــی بــر قرارگیــری 
ــاغ و نقطــۀ آغازیــن آن اســت؛ امــا  ]عمــارِت[ طــاق در ابتــدای ب
ــد  ــارث بای ــتن ح ــرای نشس ــاعر ب ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــد  ــه بای ــن زمین ــد. در ای ــده باش ــدارک دی ــز ت ــاص نی ــی خ جای
ــا مفهــوم موردنظــر  ــژه آن هایــی کــه ب ــی پیشــان و به وی ــه معان ب
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــود ای ــت. مقص ــه داش ــد توج ــارض ندارن تع
فضایــی را تصــور کــرد کــه بــا مفهــوم موردنظــر از جانــب عطــار 
ــه در  ــی ک ــا ایوان ــی داشــته باشــد. رواق ی ــرای پیشــان همخوان ب
ــه  ــا پیش خان ــان ی ــی پیشــان و پیش خ ــد از معان ــۀ دوم باش مرتب
بــه شــمار می آینــد )لغت نامــۀ دهخــدا، 1377، ذیــل مدخــل 
ــرف  ــی مش ــاق، کاخ ــارِت[ ط ــورت ]عم ــن ص ــان«(. در ای »پیش
ــوده اســت. فضــای  ــاغ بیرونــی ب ــا ب ــاغ ی ــه فضایــی در بیــرون ب ب
یادشــده ممکــن اســت باغــی دیگــر یــا جلوخــان و میدانــی باشــد 

کــه در آن غامــان و تــرکان به صــف می ایســتاده اند.

دیدار رابعه و بکتاش
ــه تخــت نشســته و دیگــران  زمانــی کــه شــاه در پیشــاِن طــاق ب

را بــه حضــور خوانــده، رابعــه بــه بــام مــی رود و جشــن باشــکوه را 
ــد:  ــا می کن تماش

مگر بر بام آمد دختر کعب
شکوه جشن در چشم آمدش صعب

 )عطار، 1387، 375(20
شــاعر دقیقــاً نمی گویــد کــه رابعــه بــه بــام کــدام بنــا رفتــه اســت. 
امــا شــرح شــاعر در ایــن مــورد بــه ابیاتــی پس از شــرح ]عمــارِت[ 
ــف  ــش ص ــان در مقابل ــرکان و غام ــه ت ــت ک ــوط اس ــاق مرب ط
ــام ]عمــارِت[  ــاالی ب ــه ب ــه ب ــه نظــر می رســد رابع ــذا ب ــد. ل زده ان
ــه  ــت. رابع ــته اس ــان را می نگریس ــرکان و غام ــه و ت ــاق رفت ط
ــاش  ــار بکت ــد و روی و رخس ــاره می کن ــو نظ ــر س ــه ه ــی ب اندک
ــه  ــد )همــان، 375(.21 او ب ــاالی چــون ســرو او را می بین ــد و ب و ق
ــا  ــرده ی ــه در پ ــه اش ک ــود و از دای ــار می ش ــاش دچ ــق بکت عش
ــان(.  ــد )هم ــش کن ــد کمک ــود می خواه ــت او ب ــوت در خدم خل
ــه  ــۀ مصــور رابع ــم به واســطۀ نام ــاش ه ــق شــرح عطــار، بکت طب
عاشــق او می شــود )همــان، 378( و روزی کــه رابعــه بــرای 
ــه  ــرد. رابع ــن او را می گی ــی رود، دام ــز م ــه دهلی ــن ب بیرون رفت

برآشــفته می شــود:
بر این چون مدتی بگذشت، یک روز
به دهلیزی برون شد آن دل افروز
بدیدش ناگهی بکتاش و بشناخت

که عمری عشق با نقش رخش باخت
گرفتش دامن و دختر برآشفت

برافشاند آستین آن گه بدو گفت
)همان، 379(22

علــت را بایــد در گفتــار رابعــه جســت کــه از وجــود غامــان در آنجــا 
ــد راهــروی  ــز بای ــاک اســت )همــان، 379(.23 مقصــود از دهلی بیمن
عبــور و یــا جایــی باشــد کــه در آن یــا پــس ازآن، غامــان ایســتاده اند. 
ــوده  ــاغ ب ــرون رفتــن از ب ــه نظــر می رســد رابعــه در حــال بی ــذا ب ل
ــار از آن  ــه عط ــزی ک ــت. دهلی ــه اس ــن او را گرفت ــاش دام ــه بکت ک
ــی در شــرح  ــه بیهق ــز دیگــری اســت ک ــادآور دهلی ــرد، ی ــام می ب ن
بــاغ خاصــه بــه عنــوان بخشــی از ورودی بــاغ بــه آن اشــاره می کنــد 
ــز  ــه، دهلی ــاغ خاص ــی از ب ــرح قیوم ــی، 1380، 198(. در ش )بیهق
ــاغ باشــد  ــوده اســت کــه بایــد عمــارت ورودی ب بخشــی از طــارم ب
)قیومــی بیدهنــدی، 1387، 13(. لــذا بــه نظــر می رســد طــارم کــه 
ــه همان جایــی اســت کــه عطــار  عمارتــی گنبــدی اســت، شــبیه ب
از آن بــه عنــوان طــاق یادکــرده اســت. شــاعر درجایــی از پــرده نــام 
 بــرده کــه احتمــاالً خلوتــی در جــوار بــاغ بــوده امــا او در ایــن مــورد 

ــداده اســت )عطــار، 1387، 375(.24 توضیحــی ن

تصویری از باغ حارث
ــرده  ــاغ یادک ــن در ب ــار از چم ــه عط ــد ک ــه ش ــن گفت پیش ازای

تصویری از باغ حارث )امیر بلخ(؛ بر اساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار | حمیدرضا جیحانی
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جســتار

بــوده و گفتــه کــه مرغــان در آن خــروش درافکنــده بودنــد 
)همــان، 374(.25 عطــار توضیــح بیشــتری نــداده اســت کــه بتــوان 
موقعیــت و یــا کیفیــت چمــن را حــدس زد. امــا اگــر طــرح کلــِی 
ــک شــود، ممکــن اســت  ــم نزدی ــری قابل فه ــه تصوی مدنظــر او ب
ــاغ را  بتــوان تصویــر و اجــزای آن و ازجملــه خیابــان و راه درون ب
ــای  ــر فض ــم دقیق ت ــرای فه ــرد. ب ــم ک ــن تری فه ــورت روش به ص
بــاغ بایــد عناصــر مهــم و جایــگاه و نقــش آنهــا در بــاغ مشــخص 
شــوند. بــرای مثــال این کــه چمــن چیســت و حــوض کجــا قــرار 
ــت.  ــه اس ــر چگون ــر عناص ــاق و دیگ ــر و ط ــری قص دارد و قرارگی
ــد  ــرار دارد، بای ــا ق ــوض کج ــه ح ــوع ک ــن موض ــم ای ــرای فه ب
خــط ســیر و سلســله مراتب توصیــف شــاعر روشــن شــود. عطــار 
شــرح بــاغ را از قصــر آغــاز می کنــد و ایــن قصــر اســت کــه مبــدأ 
ــد و  ــاغ می گوی ــای ب ــس ازآن، از ویژگی ه ــت. او پ ــات اوس توصیف
ــه و  ــه و الل ــمارد و از گل و غنچ ــام آن را برمی ش ــات ع خصوصی
ــای  ــش از هرج ــوالً بی ــه معم ــان، 374( ک ــد )هم ــوان می گوی ارغ
ــل  ــاغ قاب دیگــری در محــدودۀ پیرامــون قصــر و عمــارت میــان ب
ــات  ــن خصوصی ــود از ای ــف خ ــای توصی ــاهده اند. او در انته  مش
ــان در آن  ــه مرغ ــد ک ــد و می گوی ــاره می کن ــن اش ــه چم ــاغ، ب ب
ــد  ــن می ده ــه چم ــم ب ــی مه ــاعر نقش ــد. ش ــی افکنده ان خروش
ــرای فهــم  ــر اســاس شــرح او عنصــری تأثیرگــذار اســت. ب کــه ب
ــات دیگــری  ــه ابی چمــن، در شــعر داســتانی عطــار می بایســت ب
از حکایــت رابعــه مراجعــه کــرد. عطــار شــرح می دهــد کــه رابعــۀ 
ــد  ــعاری می خوان ــد و اش ــت وگذار می کن ــا گش ــق در چمن ه عاش
و از بــاد شــبگیری می خواهــد پیامــی را بــه تــرک یغمــا یــا همــان 

بکتــاش برســاند:
مگر می گشت روزی در چمن ها
خوشی می خواند این اشعار تنها
»اال ای باد شبگیری گذر کن
ز من آن ترک یغما را خبر کن
بگو کز تشنگی خوابم ببردی
ببردی آبم و خونم بخوردی«

)همان، 380-379(26 
در ایــن زمــان، رابعــه بایــد در ســوز و گــداز عشــق بــوده باشــد کــه 
ــده اســت. مقصــود  ــا خــود می خوان ــا« ب ــن اشــعاری را »تنه چنی
ــت  ــوده اس ــم ب ــب ه ــده و مراق ــا می خوان ــه او تنه ــت ک ــن اس ای
تــا کســی آن را نشــنود. شــاعر شــرح می دهــد کــه حــارث بــرادر 
ــعار  ــن اش ــت، ای ــوده اس ــن ب ــر در چم ــوی دیگ ــه از س ــه ک رابع
ــد.  ــگ می زن ــر او بان ــد و ب ــه جــوش می آی ناپســند را می شــنود ب
چمــن معانــی متفاوتــی دارد. در اینجــا، چمــن همچــون عنصــری 
ــه  ــه دو ســو دارد؛ در یک ســوی آن رابع ــف  شــده ک خطــی توصی
ــوده  ــارث ب ــن ح ــر، ای ــوی دیگ ــت و در س ــده اس ــعر می خوان ش
ــی  ــد جای ــن بای ــال چم ــت. درعین ح ــنیده اس ــعر او را ش ــه ش ک

دســت کم نیمه محصــور باشــد کــه بتــوان در آن احســاس خلــوت 
ــد. ایــن دو  ــا صــدای بلنــد خوان ــه را ب کــرده و اشــعاری اغواگرایان
ویژگــی بــا معنــی مشــخصی از چمــن کـــه طبــق شــرح اســدی 
طوســی در ســدۀ پنجــم هجــری قمــری، راه درون بـــاغ و محصــور 
در درختــان اســت )اســدی طوســی، 1336، 157( و یــا بــه بیـــان 

متأخـر، خیابـــان بـاغ همخوانـی دارد.
 بایــد توجــه داشــت کــه چمــن در خســرونامۀ عطــار نیــز همیــن 
ــه  ــقانۀ رابع ــۀ عاش ــار، 1339، 91(. زمزم ــردارد )عط ــی را در ب معن
ــت.  ــاغ اس ــودن ب ــا خلوت ب ــودن ی ــر خصوصی ب ــی ب ــاغ، دلیل در ب
ــده  ــر گرفته ش ــکل در نظ ــد ش ــر می رس ــه نظ ــورت ب ــن ص در ای
بــرای عمــارت طــاق کــه مشــرف بــه بــاغ بیرونــی یــا جلوخانــی در 

بیــرون بــاغ حــارث بــوده قابــل دفــاع اســت.
در اینجــا الزم اســت بــه توصیــف ابتدایــی شــاعر از چمــن 
بازگردیــم؛ جایــی کــه او پــس از وصــف قصــر و بــاغ، بــه چمــن بــه 
عنــوان جایــی شــاخص اشــاره می کنــد. ایــن اشــارۀ شــاعر، یــادآور 
ــه  ــاغ اســت ک ــی ب ــان اصل ــد و نشــان دهندۀ خیاب ــی بی مانن چمن
شــاعر پــس از وصــف قصــر و محوطۀ پــرگل اطــراف آن، متوجه آن 
شــده اســت؛ امــا شــاعر در همان جــا عنصــر حــوض را نیــز وصــف 
ــد.  ــرح می ده ــرای آن ش ــو ب ــر س ــی در ه ــد و جوی های می کن
ــا توجــه  ــاعر بســیار ســریع و فشــرده اســت ام اگرچــه شــرح ش
ــی محــل توصیف شــده نشــان می دهــد کــه  ــه موقعیــت احتمال ب
ــر  ــی در براب ــرو اســت. مقصــود جای ــی روب ــا موضوعــات فراوان او ب
قصــر اســت کــه مملــو از گل بــوده و حوضــی دارد و درعین حــال 
بــه چمنــی بی بدیــل و یــا خیابــان اصلــی بــاغ هــم متصــل اســت. 
ــل کوشــک قابل مشــاهده اند  ــن عناصــر همــه در محــدودۀ مقاب ای
ــه  ــه او بافاصل ــد ک ــان می ده ــار نش ــعر عط ــۀ ش ــی ادام و بررس
ــان و شــرح این کــه در هــر ســو،  پــس از توصیــف حــوض و خیاب
جویــی جــاری اســت، بــه طاقــی در جلــو بــاغ اشــاره می کنــد کــه 

ممکــن اســت ســردِر بــاغ تصــور شــود. 
ایــن تصویــر بســیار آشناســت و شــکل ابتدایــی باغــی کاســیک 
ــرحی از آن  ــه ش ــد ک ــش می ده ــران را نمای ــۀ ای ــرون میان در ق
در متــن ارشــادالزراعۀ ابونصــر هــروی تحــت نــام چهاربــاغ 
)هــروی، 1346، 280-282(27 و همچنیــن در شــعر عبــدی بیــگ 
ــن  ــرزا در ســعادت آباد قزوی ــرام می ــاغ به ــوان ب ــر عن ــیرازی زی ش
ــاغ  ــه ب ــک، 1974، 49-50(.28 این ک ــدی  بی ــت )عب ــده اس ارائه ش
ــرکان و غامــان  ــی وســیع دارد کــه ت ــا میدان حــارث جلوخــان ی
در آن صف کشــیده اند، شــکل کامل تــر و نمــود بیرونــی بــاغ 
ــروی  ــر ه ــرح ابونص ــه در ش ــزی ک ــد؛ آن چی ــش می ده را نمای
ــار  ــا دور از انتظ ــاره نشــده اســت و ام ــه آن اش ــگ ب ــدی بی و عب
ــر فضــای درون آن نقطــۀ  ــاغ و تصوی ــز نیســت. درعین حــال، ب نی
ــاغ  ــه ب ــد ک ــکار نمی کن ــت آش ــاعر به دق ــرح ش ــی دارد. ش گنگ
دقیقــاً از یــک خیابانــی طولــی برخــوردار اســت یــا این کــه 
ــور  ــاعر به ط ــود. ش ــامل می ش ــز ش ــی را نی ــی مهم ــان عرض خیاب
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ــتند  ــو روان هس ــر س ــه در ه ــی ک ــوع جوی های ــه موض ــی ب گنگ
ــت  ــراوان می بایس ــال ف ــه به احتم ــی ک ــد؛ جوی های ــاره می کن اش
در امتــداد خیابان هــای بــاغ جــاری باشــند. امــا بــه نظــر می رســد 
شــرح شــاعر کــه بــا تأکیــد بــر کثــرت، بــه جــاری بــودن جــوی در 
هــر ســویی اشــاره دارد، بــه وجــود جــوی و الجــرم خیابانــی دیگــر 
جــز خیابــان اصلــی آگاهــی می دهــد. خیابــان یــا چمــن اصلــی، 
همــان اســت کــه میــان قصــر و ]عمــارِت[ طــاق بــه عنــوان ســردر 
ــر از شــرح  ــاغ حــارث مفصل ت ــر ب ــن رو، تصوی ــرار دارد. ازای ــاغ ق ب
ابونصــر هــروی و عبــدی بیــگ بــوده و فضــای میانــی آن ممکــن 
ــا  ــداد آن ه ــه در امت ــد ک ــی باش ــع دو خیابان ــل تقاط ــت مح اس

جاری انــد.  جوی هایــی 

نتیجه گیری
ــل ترســیم  ــاغ حــارث قاب ــری از ب ــر اســاس شــعر عطــار، تصوی ب

اســت. ایــن تصویــر، نمــودی از باغــی اســت کــه عطــار بــه هنــگام 
ــری در  ــاغ، قص ــت. ب ــته اس ــر داش ــت آن را مدنظ ــرودن حکای س
ــده  ــع ش ــاغ واق ــی ب ــای انتهای ــه در بخش ه ــود دارد ک درون خ
ــرار دارد و  ــی ق ــل آن حوض ــت و مقاب ــک اس ــکل کوش ــه ش و ب
جوی هایــی بــه آن متصــل اســت کــه در امتــداد چمن هــا و 
خیابان هــای بــاغ ادامــه یافته انــد. مهم تریــن خیابــان، آنــی 
ــردر  ــا س ــل آن ت ــرگِل مقاب ــاِز پ ــۀ ب ــر و محوط ــه از قص ــت ک اس
بــاغ کــه عطــار آن را طــاق خوانــده اســت ادامــه می یابــد. عمــارت 
ــر اســاس شــواهد دیگــری کــه در شــعر عطــار وجــود  یادشــده ب
ــارث،  ــاغ ح ــر ب ــد. در تصوی ــیع باش ــی وس ــت بنای دارد، می بایس
ــوده  ــا فضــای گشــوده ای مســلط ب ــر جلوخــان ی ــارت ب ــن عم ای
و فضــای بــاز یادشــده، جایــی بــرای مراســم اســت. همچــون هــر 
ــر  ــده ب ــارت یادش ــوده، عم ــدان ب ــِر می ــه در ب ــری ک ــۀ دیگ نمون
ــوان از  ــال می ت ــت و درعین ح ــرف اس ــان مش ــا جلوخ ــدان ی می

ــرد. ــاهده ک ــردم درون آن را مش ــدان و م ــام آن، می ب

تصویری از باغ حارث )امیر بلخ(؛ بر اساس حکایت رابعه از الهی نامۀ عطار | حمیدرضا جیحانی
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