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باغهای خراسان در تاریخ بیهقی
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مهرداد قیومی بیدهندی
استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژگان:
تاریخ معماری ایران ،منابع تاریخنگاری ،متون فارسی ،تاریخ بیهقی ،باغ ،خراسان بزرگ
چکیده
مت��ون فارس��ی از مهمترین منابع تاری��خ معماری ایران اس��ت .در
می��ان این مت��ون ،تاری��خ بیهقی در زم��رۀ چند متن نخس��ت ادب
فارس��ی اس��ت .از کت��اب مفص��ل ابوالفض��ل بیهقی دبی��ر ،که در
اصل تاریخ آل س��بکتگین نام داش��ته ،امروزه فقط ش��ش مجلد ،از
نیم��ۀ جلد پنجم تا نیمۀ جلد دهم ،به دس��ت ما رس��یده اس��ت .این
پ��اره با ماج��رای مرگ محم��ود ،جلوس محمد و س��پس مس��عود
آغاز میش��ود و با ذکر س��فر آخر مس��عود به هندوس��تان در گریز از
ترکمان��ان س��لجوقی پای��ان مییاب��د .بیهق��ی نمونۀ م��ورخ دقیق
ً
اس��ت و تاریخ خود را صرفا بر اس��اس ش��واهدی که طی س��الها
حض��ور در متن ح��وادث دربار غزنوی��ان گرد آورده پرداخته اس��ت.
اگرچ��ه در وصف معم��اری و صفات کالبدی آن دقت و حساس��یت
ناصر خس��رو را ندارد ،اطالعات دربارۀ معماری و ش��هر در کتاب او
کم نیس��ت .نثر او نیز گواهی اس��ت بر توانایی نثر فارس��ی در بیان
فضای معماری.
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«باغ» از مکانهایی اس��ت که بیهقی به ّ
کرات بدان پرداخته اس��ت .زندگی مس��عود
غزنوی بیش از آنکه در کاخ س��پری ش��ود ،در خیمه و خرگاه و در باغ میگذش��ته
اس��ت .او به تناسب ذکر احوال مس��عود و امیران غزنوی و کارگزاران دستگاه آنان
به باغهای گوناگون در منطقۀ خراس��ان پرداخته است :باغهای غزنین ،بلخ ،هرات،
نشابور ،غور ،دشت لگان ،و برخی اوصاف معماری آنها.

مقدمه
خواج��ه ابوالفض��ل محمد بن حس��ین بیهق��ی دبیر در زمان س��لطان
مس��عود غزنوی دبیر دیوان رسالت و مدتی کوتاه هم ،در زمان سلطان
عبدالرش��ید غزنوی (حک 444-441ق) ،صاحب دیوان رس��الت بود .او
تدوی��ن تاریخ خود را در س��ال 448ق آغاز کرد و ت��ا پایان عمر ،یعنی
تا س��ال 470ق ،بدان مش��غول بود .نام اصلی کتاب او تاریخ مسعودی
اس��ت ،که بخشی اس��ت از کتابی عظیم به نام تاریخ ناصری ،یا تاریخ
آل س��بکتگین ،که گویا س��ی جلد داشته است .آنچه امروز به دست ما
رس��یده فقط شش مجلد آن است؛ ش��امل جلدهای پنجم تا دهم .جلد

 .1این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری
نویس��نده اس��ت ،با این مش��خصات:
مه��رداد قیوم��ی بیدهن��دی« ،آداب
جس��تجوی تاریخ معم��اری ایران در
متون فارس��ی ،با تکیه ب��ر متون نثر
سدههای نخست» ،اس��تادان راهنما:
دکتر ه��ادی ندیم��ی و دکتر مهدی
حج��ت ،تهران :دانش��کدۀ معماری و
شهرس��ازی دانشگاه ش��هید بهشتی،
خرداد ( 1386منتشرنشده).
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پرسشهای تحقیق
 .۱چگون��ه میت��وان متین که��ن ،مانند
تاری��خ بیهق��ی ،را به منظور اس��تنباط
معماری از آن به روش دروین تفس�یر
کرد؟
 .۲برای قرائت و تفسری معماریانۀ متین
کهن ،مانند تاریخ بیهقی ،چگونه میتوان
از حتمیل تلقیها و دیدگاههای امروزی
بر تاریخ پرهیز کرد؟
 .۳فهم زندگی جاری در باغ در دورهای
از تاریخ ایران ،مانند دورۀ غزنویان ،چه
فایدهای برای شناخت باغ ایراین دارد؟

 .2در چاپ اخیر کتاب ،این شش جلد
را در س��ه مجل��د گنجاندهاند :خواجه
ابوالفض��ل محمد بن حس��ین بیهقی
دبیر ،تاریخ بیهقی ،به کوش��ش خلیل
خطی��ب رهبر 3 ،ج ،ته��ران ،مهتاب،
 .1381اطالع��ات مرب��وط به زندگی
بیهق��ی را از همی��ن منب��ع ،مقدم��ۀ
مصحح ،برگرفتهایم.
 .3محم��د دبیرس��یاقی در تعلیق��ات
سفرنامۀ ناصر خسرو.
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پنجم با ماجرای مرگ محمود ،جلوس محمد و سپس مسعود آغاز میشود و با
ذکر سفر آخر مسعود به هندوستان ،در گریز از ترکمانان سلجوقی ،در جلد دهم
خاتم��ه مییابد .هم جلد پنجم از نیمه آغاز میش��ود و هم جلد دهم نیمهکاره
2
پایان مییابد.
ً
بیهقی نمونۀ مورخ دقیق اس��ت و تاریخ خود را صرفا بر اس��اس شواهدی
که طی س��الها حضور در متن حوادث دربار غزنویان گرد آورده پرداخته است.
اگرچه در وصف معماری و صفات کالبدی آن دقت و حساس��یت ناصر خس��رو
را ندارد ،اطالعات دربارۀ معماری و ش��هر در کتاب او کم نیست .در جستجوی
مفصل��ی که نگارنده در تاریخ او کرده ،مجموع��های از اطالعات ارزنده دربارۀ
معماری دورۀ غزنویان به دس��ت آمده اس��ت .این اطالعات از ش��هر و عناصر
ش��هری ،قلعه ،باغ ،اقس��ام بناهای خصوصی و عموم��ی ،عناصر و اجزا و مواد
و ادوات معم��اری ،عامالن معماری ،بناهای س��بک ،اث��اث زندگی ،واحدهای
اندازهگیری ،افعال و صفات و ترکیبات مربوط به معماری را شامل میشود.
«باغ» از عناوینی است که بیهقی به ّ
کرات بدان پرداخته است .میتوان گفت
زندگی مسعود غزنوی بیش از آنکه در کاخ سپری شود ،در خیمه و خرگاه و نیز
در باغ میگذش��ته است .چون اس��اس کار بیهقی بر محور سلطان مسعود (حک
440-432ق) ،و تا حدی محمود غزنوی (حک 421-387ق) است ،اطالعات او
نیز بیش��تر به حوزۀ اصلی حکومت آنان ،یعنی خراسان بزرگ و بهویژه خراسان
ش��رقی ،مربوط میش��ود .از این رو ،موضوع این نوش��تار نیز باغهای خراسان،
ً
خصوصا باغهای غزنین و بلخ و هرات و نیش��ابور ،اس��ت .شاید شمردن غزنین
در زمرۀ خراس��ان با قدری تس��امح همراه باش��د .غزنین از ش��هرهای مرکزی
افغانس��تان کنونی ،در والیت زابلستان ،است .ویرانههای غزنین قدیم ،پایتخت
غزنویان ،در ش��مال شرقی شهر کنونی قرار دارد 3.جغرافیدانان قدیم غزنین را
در مرز میان خراس��ان و هندوستان دانس��تهاند .یاقوت حموی در معجمالبلدان
گفته است که غزنین قصبۀ (مرکز) زابلستان است؛ شهری است بزرگ و والیت
وسیعی در طرف خراسان است؛ و آن حد میان خراسان و هند است .بنا بر این،
شمردن این شهر در عداد شهرهای خراسان خالی از وجه نیست.
بیهقی دربارۀ باغ با همین لفظ «باغ» سخن گفته و از واژههای مترادف آن
ــ واژههای زیرــ بسیار کم استفاده کرده است:
باغچه :به معنای باغ کوچک؛ فقط در یکیدو جا به کار رفته است.
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خرماستان :باغ خرما یا نخلستان؛ در یک جا.
گلشن :باغ پرگل؛ در یک جا.
بوستان :معنایی متمایز از باغ از آن به دست نمیآید .بیهقی
دو ب��ار این واژه را در ش��عرهایی که از دیگران نقل کرده و یک
ً
بار در تش��بیه به کار برده و مس��تقال در متن خود از آن استفاده
نکرده است.
فردوس :به معنای بهشت؛ در دو جا به کار رفته است.
َرز :به معنای باغ انگور و تاکستان؛ فقط در یک جا.
بن��ا بر این ،در داللت بر باغ به منزل��ۀ چیزی عینی ،واژۀ بیهقی
ً
تقریبا همواره همان «باغ» است.
یکی از دش��واریهای جس��تجوی تاریخ معم��اری در متون
کهن تحول معنایی واژههای فارس��ی اس��ت .همواره این خطر
پیش روی محقق هس��ت که ب��ر واژهای در متنی کهن معنای
امروزی آن را حمل و بر آن اساس نتیجهگیری کند .برای پرهیز
از چنین لغزش��ی ،از دو متن شاهد در کنار تاریخ بیهقی استفاده
کردیم :س��فرنامۀ ناصر خسرو 4و دیوان فرخی سیستانی .5حکیم
ناصر خسرو علوی قبادیانی مروزی در سال 394ق در بلخ زاد و
در  471یا 481ق در َیمگان یا ُیمگان ،در بدخش��ان ،درگذشت.
ً
از این رو ،زمان و مکان او با بیهقی تقریبا یکی است .ابوالحسن
علی بن جولوغ فرخی سیس��تانی ،از برجستهترین قصیدهسرایان
فارسی ،در سیستان زاد و در جوانی ،بعد از سال 390ق ،به دربار
محمود غزنوی رفت .پس او نیز با بیهقی و ناصر خسرو همزمان
بود و به همان زبان شیوای رایج در خراسان سخن میگفت .در
مش��کالت متن بیهقی ،آنجا که از این دو منبع طرفی نبستهایم،
به سراغ منبع لغت ،یعنی لغتنامۀ دهخدا ،رفتهایم.
مقاله در پنج باب تنظیم شده است :باغهای غزنین ،باغهای
بلخ ،باغهای هرات ،باغهای نشابور ،باغهای دیگر .میدانیم که
س��لجوقیان بس��یاری از بناهای پیش از خود را دگرگون کردند.
آنچه هم در خراس��ان باقی ماند ،به دس��ت مغول از میان رفت.
ً
پ��س ظاهرا از باغها و بناهایی که در اینجا ذکر میش��ود ،امروز
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چیزی نمانده اس��ت؛ مگر مقبرهای منس��وب به محمود غزنوی
که روزگاری در باغ پیروزی غزنین قرار داش��ته است .جستجوی
وضع کنونی و بقایای این باغها و بناها موضوع پژوهش��ی دیگر
است.
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 .1باغهای غزنین
 .1-1باغ پیروزی
ب��اغ پیروزی (یا باغ فی��روزی) از باغهای آب��اد غزنین در زمان
محمود و مس��عود غزنوی بود .باغ در بیرون ش��هر بود« :و امیر
[مس��عود] ،رضی اهلل عنه ،برفت از غزنین روز چهارم محرم و به
س��رایپرده که با باغ فیروزی زده بودند ف��رود آمد»۶؛ و در دل
دش��تی قرار داشت« :امیر [مس��عود] گفت :بیتکلف باید که به
دش��ت آییم و ش��راب به باغ پیروزی خوریم»۷؛ «برنشست و بر
جانب ِس ِپستزار به باغ فیروزی رفت» .۸از اینجا میتوان فهمید
که در بیرون ش��هر غزنه سپستزار (دشت و یونجهزار)ی بوده و
باغ پیروزی در آن قرار داشته است.
در زمان محمود و مس��عود ،این باغ یکی از دو باغ ش��اهانۀ
غزنین بود ۹.محمود این باغ را دوست داشت و وصیت کرده بود
او را در آنج��ا دفن کنند ۱۰.چون در هنگام عصر «روز پنجش��نبه
هفت روز مانده از ربیع اآلخر» س��ال 421ق درگذشت ،به وقت
«نماز خفتن ،۱۱آن پادشاه را به باغ پیروزی دفن کردند» .۱۲فرخی
سیس��تانی در ابیاتی از مرثیهای که برای محمود غزنوی سروده،
از دفن او در باغ پیروزی یاد کرده است:
آه و دردا که همی لعل به کان باز شود
او میان گل و از گل نشود برخوردار
آه و دردا که بی او هر کس نتواند دید
باغ فیروزی پر الله و گلهای به بار
خیز شاها که به فیروزی گل باز شده است
۱۳
بر گل نو قدحی چند می لعل گسار

 .4ناص��ر خس��رو قبادیان��ی مروزی،
سفرنامه.
 .5فرخی سیستانی ،دیوان.
 .۶ابوالفض��ل بیهق��ی ،هم��ان ،ج ،3
ص .888
 .۷همان ،ص .990
 .۸همان ،ص .۴۰۶
 .۹باغ دوم «باغ محمودی» نام دارد،
ً
که بعدا بدان خواهیم پرداخت.
 .۱۰همان ،ج  ،۲ص .۴۰۶
 .۱۱نماز عشاء
 .۱۲همان ،ج  ،۱ص .۱۱
 .۱۳فرخی سیستانی ،دیوان.
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 .۱۴نماز عصر
 .۱۵س��بزی خوردن ،که تناول آن با
شراب رسم بوده است.
 .۱۶گردش و تفریح
 .۱۷ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،2
ص .406
 .۱۸همان ،ص .635
 .19همان ،ص .723
 .۲۰همان ،ج  ،۳ص .۹۹۰
 .۲۱همان ،ص .992
 .۲۲همان ،ص .888
 .۲۳فرخی سیستانی ،دیوان.
 .۲۴همان.
 .۲۵ابوالفض��ل بیهق��ی ،هم��ان،
ص .990-989
 .۲۶همان ،ص .۸۸۷
 .۲۷ناصرخسرو ،سفرنامه ،ص .29
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گویی این باغ در زمان محمود رونق بیش��تری داش��ته و در
زمان مسعود از تب و تاب پیشین افتاده بوده است .مسعود که به
غزنه میآمد ،بیشتر در باغ محمودی سر میکرد .یک بار هم که
ب��رای زیارت تربت پدر به باغ پیروزی رفته بود ،فرمود تا گیاهان
آن را برکنن��د و تماش��ا و تف��رج را در آن بازدارند تا فقط خاص
زیارت پدر باشد:

«امی��ر ،رضی اهلل عنه ،برفت از غزنی��ن ،روز چهارم محرم ،و به
س��رایپرده که به باغ فیروزی زده بودند فرود آمد و دو روز آنجا
ببود تا لشکرها و قوم به جمله بیرون رفتند .پس درکشید و تفت
بران��د .۲۲».از اینجا این گمان پیش میآی��د که باغ بنای مفصل
نداش��ته است و برای استقرار ش��اه در آنجا سراپرده میزدند .اما
ً
فرخی سیس��تانی از «کاخ پیروزی» سخن میگوید ،که احتماال
در همین باغ بوده است:

و نم��از دیگر ۱۴بار نداد و دیگر روز هم بار نداد و بر نشس��ت و بر
جانب ِس ِپس��تزار به باغ فیروزی رف��ت و تربت پدر را ،رضی اهلل
روز و شب بر سر تابوت تو از حسرت تو
عنه ،زیارت کرد و بگریس��ت و آن قوم را که بر س��ر تربت بودند
کاخ پیروزی چون ابر همیگرید زار
بیس��تهزار درم فرمود .و دانش��مند نبیه و حاکم لشکر را ،نصربن
خیز شاها که چو هر سال به عرض آمدهاند
۲۳
خل��ف ،گفت« :مردم انبوه بر کار باید کرد تا بهزودی این رباط که
از پس کاخ تو و باغ تو پیلی دوهزار
فرموده اس��ت برآورده آید و از اوقاف این تربت نیک اندیشه باید
معلوم است که کاخ پیروزی کاخی بزرگ در کنار یا در درون باغ
داش��ت تا به طرق و س��بل رسد .و پدرم این باغ را دوست داشت؛
بوده اس��ت؛ چندان که بزرگان با پیالن بسیار برای سالم عید به
از آن فرم��ود وی را اینج��ا نهادن .و ما ،حرم��ت بزرگ او را ،این
بقعت بر خود حرام کردیم ،که جز به زیارت اینجا نیاییم .سبزیها آنج��ا میآمدند و در پ��س باغ و کاخ تجمع میکردند و انتظار بار
و دیگر چیزها که تره ۱۵را شایس��ت ،همه را باید کند و همداستان میکش��یدند .از این گذش��ته ،گویا جنازۀ محمود را هم در درون
بنایی در باغ دفن کرده بودند؛ زیرا همو گوید:
۱۷
نباید بود که هیچ کس به تماشا ۱۶آید اینجا.
ای امیر همه میران و شهنشاه جهان
البت��ه مس��عود بر این قول نمان��د .روزی در آنجا پیش او عرض
۲۴
خیز و از حجره برون آی که خفتی بسیار
لش��کر دادند« :دیگر روز تعبیه کرد و به باغ فیروزی آمد .و امیر

بر نشس��ت تا لش��کر هندو بر وی بگذش��ت»۱۸؛ و روزی دیگر با
پس��رش ،امیر مجدود ،که او را به امارت هندوستان گمارده بود،
در آنجا وداع کرد و او را راهی هند ساخت 19.یک بار هم در آنجا
20
نه فقط به شراب نشست؛ مسابقۀ میگساری هم بر پا کرد.
واقعهای دیگر نیز در همین باغ رخ داد :چون مس��عود فرمود
ت��ا برادرش امی��ر محمد را از قلعۀ َن َغر به غزنی��ن آوردند ،او را با
پس��رانش بر خضراء (سبزهزار) این باغ فرود آوردند و آنان شب را
در همانجا ماندند .سپس فرمود تا ایشان را از آنجا به سرایی در
21
شارستان برند.
پیداس��ت که باغ ف��راخ بود ،چندان که در آن عرض لش��کر
میدادن��د؛ اما آیا بناهایی هم داش��ت؟ در جایی بیهقی میگوید:

شاهدی دیگر بر اینکه باغ بنا یا بناهایی داشته این سخن بیهقی
اس��ت که «آن بنا و میدان امروز دیگرگون شده است» .۲۵معلوم
میش��ود این بناها در حوالی س��ال 470ق که بیهقی تاریخ خود
را مینوش��ت ،یعنی بیش از س��ی س��ال پس از این ماجرا ،تغییر
یافته بود.
در پش��ت ب��اغ دکان��ی ب��ود« :و روز پنجش��نبه دوم محرم،
س��رایپرده بیرون بردند و بر دکان پس ب��اغ فیروزی بزدند».۲۶
یکی از معانی دکان «سکو»س��ت؛ و بیهقی این واژه را بارها به
همین معنا به کار برده است .ناصر خسرو در وصف مسجد طبریه
میگوید« :در میان مسجد ،دکانی بزرگ است و بر وی محرابها
ساخته و گرد بر گرد آن دکان درخت یاسمن نشانده» .۲۷در پشت
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باغ فیروزی ،در میان دش��ت یا یونجهزار ،دکانی بود که سراپردۀ
شاه را بر آن میزدند.
باغ سخت پرگل بود ،چنانکه در اشعار فرخی دیدیم .بیهقی
نیز میگوید:
و س��الی دو ب��ر آمد .یک روز چنان افتاد ک��ه امیر به باغ فیروزی
شراب میخورد بر گل؛ و چندان گل صدبرگ ریخته بودند که حد
رویان عالم بهنوبت دوگان دوگان
و اندازه نبود .و این
س��اقیان ماه ِ
ِ
۲۸
میآمدند.

باغ «خضرا» داش��ت و روزی برادر مسعود و فرزندانش را در
آن خض��را فرود آوردند .بیهقی خضرا را به معنای «س��بزهزار» و
جای س��بز به کار میبرد ،چه در ب��اغ و چه در غیر آن؛ چنانکه
میگوید« :میدان و همۀ دش��ت شابهار اللهستان شده بود .پس
امیر بنشست ۲۹و بر آن خضرا آمد بر میدان و دشت شابهار و نماز
عید بکرده آمد»« .۳۰و از دره بیرون آمدم .و همۀ جهان نرگس و
بنفشه و گونهگونه ریاحین و خضرا بود» ۳۱.در کنار قلعۀ کوهتیز،
«یک روز بر آن خضراء بلندتر ش��راب میخوردیم؛ و ما در پیش
او [امیر محمد] نشس��ته بودیم و مطربان میزدند» .۳۲پس خضرا
ً
ظاهرا مطلق سبزهزار و همان است که امروز بدان چمن یا جای
۳۳
چمنکاریشده میگوییم.
باغ میدانی داشت:
و روز سهش��نبه دوازدهم این ماه ،امیر ،رضی اهلل عنه ،برنشس��ت
و ب��ه باغ فیروزی آمد و بر خضراء میدان بنشس��ت ــ و آن بنا و
میدان امروز دیگرگون شده است ،آن وقت برحال خویش بود ــ
و فرموده بود تا دعوتی با تکلف ساخته بودند و َهریسه ۳۴نهاده .و
۳۵
امیر محمود و وزیر نیز بیامدند و بنشستند.

از ای��ن بند چنی��ن بر میآید که باغ بیش از یک میدان داش��ته،
میدانی که در اینجا یاد شده میدان زیرین بوده ،و میدان در کنار
خضرا و بنا یا بناهایی قرار داشته است.
پیشتر دیدیم که محمود وصی��ت کرده بود در باغ پیروزی
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ً
رباطی بس��ازند و مس��عود بر این فرمان پای فشرد .احتماال این
رباط را بایس��ت در جوار باغ میساختند و بر تربت محمود وقف
میکردن��د .اینکه آیا این رباط مجلل را س��اختند یا نه ،از تاریخ
بیهقی چیزی به دست نمیآید.
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 .2-1باغ محمودی
از نام باغ پیداست که بانی آن محمود غزنوی بوده است .این باغ
نی��ز ،همچون دیگر باغها ،در بیرون ش��هر غزنه ،اما در نزدیکی
آن بود .وقتی که مس��عود میخواس��ت به قلعۀ غزنین ،در بیرون
شهر ،برود ،از شهر بیرون آمد و به باغ محمودی وارد شد و چند
روزی در آنجا به نش��اط پرداخت ۳۶.بار دیگری هم که از ش��کار
برمیگشت ،پیش از ورود به شهر به باغ محمودی درآمد ۳۷.گویا
رسم بر آن بود که شاه در وقت خروج از هر شهر یا پیش از ورود
بدان ،در باغی از باغهای ش��اهی درآید و چند روزی نشاط کند؛
چنانکه گوید:

روز یازدهم ماه رجب ،امیر ،رضی اهلل عنه ،از ُبست بر جانب غزنین
روان کرد و آنجا رس��ید روز پنجش��نبه هفتم شعبان {و} به باغ
محمودی فرود آمد ،بر آنکه مدتی آنجا بباشد؛ و دست به نشاط و
۳۸
شراب کرد و پیوسته میخورد ،چنانکه هیچ مینیاسود.

ً
س��لطان مسعود غزنوی در طول یازده سال سلطنتش ،که تقریبا
تمامی شش مجلد موجود تاریخ بیهقی را در بر میگیرد ،پیوسته
اوقات او در سراپرده و اردوگاه
در جنگ بود .از این رو ،بسیاری از ِ
جنگی یا در این ش��هر و آن ش��هر سپری شد .اقامت او در باغها
ً
نیز چندان دراز نبود .از این گذشته ،از کتاب بر میآید که اصوال
ً
اقامت در هیچ جا به درازا نمیکشیده است .مثال بیهقی میگوید
امیر مسعود روز سهشنبه نیمۀ جمادیاالخرای سال 425ق از باغ
پیروزی به کوش��ک دولت در شهر رفت .روز بعد به کاخی دیگر
(کوشک س��پید) رفت .سه روز آنجا بود .سپس به باغ محمودی
آم��د؛ بنهه��ا را آنجا آوردند و تا نیمۀ رجب آنج��ا بود .بنا بر این،
یک روز در کوش��ک دولت ،س��ه روز در کوش��ک سپید ،و کمتر

 .۲۸ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،2
ص .402
 .۲۹یعنی بر اسب بنشست.
 .۳۰همان ،ص .746
 .۳۱همان ،ص .673
 .۳۲همان ،ج  ،1ص .58
 .۳۳نک :لغتنامه ،ذیل خضراء.
 .۳۴خوراکی از گوشت و حبوبات
 .۳۵ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،3
ص .990–989
 .۳۶همان ،ج ،2ص .635
 .۳۷همان ،ص .411
 .۳۸همان ،ص .745
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از ی��ک ماه در باغ محمودی ب��ود .از آنجا به قلعۀ غزنین رفت و
ُ
چهار روز در آنجا مقام کرد .سپس به شهر ،به کوشک محمودی،
۳۸
بازگشت.
از لح��ن بیهق��ی در خص��وص «بازگش��تن» ب��ه کوش��ک
محمودی در شهر معلوم میش��ود که محل سکونت شاه همین
کاخهای ش��هری بوده و اقامت در ب��اغ محمودی یا باغ پیروزی
ً
قاعدت��ا موقت بوده اس��ت .در جاهای دیگر نی��ز همین لحن را
دارد:
و امیر از باغ محمودی به کوشک کهن پدر باز آمد به شهر ،به روز
۳۹
شنبه .نخستروز ماه رمضان روزه گرفتند.
۴۰

امیر ،رضی اهلل عنه ،از باغ محمودی بدین کوشک نو باز آمد.

به هر حال امیر هر جا که میرفتُ ،بنهها (اثاث و اس��باب) و
گاهی دیوانهای حکومتی ،یعنی بخش اعظم س��ازمان دولتی را
به آنجا میبردند:
و روز دوش��نبه دو روز مان��ده از ماه رجب ،امی��ر به باغ محمودی
۴۱
رفت ،بدان که مدتی آنجا بباشد .و بنهها را آنجا بردند.
روز سهشنبه بیستم جمادیاالخری ،به باغ محمودی رفت و نشاط
ش��راب کرد و خوشش آمد و فرمود که بنهها و دیوانها آنجا باید
۴۲
آورد.

 .۳۸همان ،ص .635
 .۳۹همان ،ص .637
 .۴۰همان ،ج  ،3ص .870
 .۴۱همان.
 .۴۲همان ،ج  ،2ص .402
 .۴۳همان.
 .۴۴همان ،ج  ،3ص .872
 .۴۵همان ،ج  ،2ص .637
 .۴۶همان ،ص .725
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وقت��ی ک��ه ش��اه در خ��رگاه مس��تقر میش��د ،هم��ۀ این
تش��کیالت در خ��رگاه ،در اقس��ام خیمهه��ا ،ب��ه کار مش��غول
میش��دند .ام��ا وقت��ی که ش��اه در کنار ش��هر در باغ��ی اقامت
ّ
ً
میگزید ،قاعدتا آن باغ بناهایی در خور داش��ت؛ و اال دس��تکم
س��راییان میتوانستند در ش��هر بمانند .روزی امیر مسعود از باغ
محمودی به کوش��ک نو مس��عودی ،که خود در ش��هر س��اخته
ب��ود ،رف��ت و در آنجا ب��ار داد و تا چاش��تگاه آنجا بود .س��پس
ب��ه باغ محم��ودی رفت و جامه بگردانید و س��وار ب��از آمد و در
کوش��ک بر خوان نشس��ت .پس از خورد و نوش ،به ش��ادکامی
از خوان برخاس��ت و بر اس��ب نشس��ت و به باغ محمودی آمد.
ت��ا وقت نماز عص��ر در آنجا ب��ا ندیمان به عیش بود و س��پس
ً
به ش��هر بازگش��ت ۴۴.با چنین اوصافی ،باغ قطعا بناهایی داشته
است.
در کتاب از کاخی به نام «کوش��ک محمودی» نیز یاد شده،
ً
ک��ه آن یقینا ن��ه در باغ محمودی ،بلکه در ش��هر بوده اس��ت.
از این کوش��ک محمودی با عنوان «کوشک کهن» یا «کوشک
کهن پدر» نیز یاد ش��ده ،که در مقابل «کوش��ک نو مسعودی»
است:
و امی��ر ب��ه ب��اغ محم��ودی بازآم��د دو روز مانده از ش��عبان؛ و
صاحب دیوان خراس��ان ،بوالفضل سوری معتز ،از نشابور دررسید
و پی��ش آم��د به خدمت و هزار دینار نش��ابوری نثار کرد و ِعقدی
گوهر س��خت گرانمایه پیش امیر نهاد .و امیر از باغ محمودی به
کوش��ک کهن پدر باز آمد ،به روز ش��نبه .نخستروز ماه رمضان
۴۵
روزه گرفتند.

حکومت از هر لحاظ یکسره سلطانمحور بود .پادشاه که در جایی
مستقر میشد ،نه تنها همۀ خانوادهاش ،بلکه همۀ ارکان حکومت
را ،از دیوانهای گونهگون گرفته تا دویتخانه و جامهخانه و خزانه
و مطبخ ،بدانجا میبردند .آنان گاه در خیمه مس��تقر میشدند و ذک��ری ه��م از صف��های به ن��ام «صفۀ نائب��ان» رفت��ه که در
گاه در بنا .دنبالۀ سخن بیهقی چنین است:
نزدیک��ی باغ ب��وده؛ اما معلوم نیس��ت که منظور ک��دام یک از
و س��راییان به جمل��ه آنجا آمدند و غالمان و ح��رم و دیوانهای باغه��ای غزنین اس��ت :ب��اغ پیروزی ی��ا باغ محم��ودی یا باغ
وزارت و عرض و رس��الت و وکالت .و بزرگان و اعیان بنشستند و صدهزاره:
کارها بر قرار میرفت و مردم لشکری و رعیت و بزرگان و اعیان؛
۴۳
همه شادکام و دلها برین خداوند محتشم بسته.

ندیمان بیرونی
و امیر تا نزدیک نماز پیشین [ظهر] ببود؛ چندانکه
ِ
۴۶
بازگشتند .پس به صفۀ نائبان آمد ،که از باغ دور نیست.
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 .3-1باغ صدهزاره /صدهزار
ای��ن باغ نیز در بیرون ش��هر غزن��ه بود؛ و مانند دو باغ ش��اهی
میان دشت قرار داش��ت ۴۷.اگر فرض کنیم
دیگر این ش��هر ،در ِ
که شکارگاه سالطین با شهر فاصله داشته ،میتوان پنداشت که
فاصلۀ این باغ تا شهر بیش از دو باغ دیگر بوده است:
و امیر از شکار پره به باغ صدهزار باز آمد ،روز شنبه شانزدهم ماه
ُ
رجب؛ و آنجا هفت روز مقام کرد ،با نش��اط و ش��راب ،تا از جانور
نخجیر در رس��ید و شکار کرده آمد .پس از آنجا به باغ محمودی
۴۸
آمد.

پیداست که مسعود بدین باغ کمتر از دو باغ دیگر نظر داشته؛
ً ُ
اما در اینجا نیز رسما مقام میکرده است ،با خدم و حشم:
دیگ��ر روز ،امیر به باغ صده��زاره رفت ،بر آن جمله که آنجا یک
۴۹
هفته بباشد .و بنهها بهجمله آنجا بردند.
امیر درین وقت به باغ صدهزاره بود .خلوتی کرد با سپاهس��االر و
۵۰
اعیان و حشم و رای خواست تا چه باید کرد.

ً
این باغ قطعا بنا یا بناهایی داشت:

من ک��ه بوالفضلم با امیر به خدمت رفته ب��ودم به باغ صدهزاره؛
مان این هندوان را دیدم که آنجا آمده بودند و امیر فرموده بود
ّ
مقد ِ
تا ایش��ان را در خانۀ بزرگ ،که آنجا دیوان رسالت دارند ،بنشانده
ُ ِ
بودند و بوس��عید مشرف پیغامهای درشت میآورد سوی ایشان از
امیر .و کار بدانجا رس��ید که پیغامی آمد که شما را چوب فرموده
تر ایش��ان خویشتن را به کتاره ۵۱زد ،چنانکه
آید .شش تن مقدم ِ
خون در آن خانه روان شد .و من و بو سعید و دیگران از آن خانه
۵۲
برفتیم .و این خبر به امیر رسانیدند.

 .4-1باغ بونصر
بونص��ر مش��کان ،اس��تاد بیهق��ی ،در غزن��ه باغ��ی ی��ا
باغچ��های آب��اد و زیبا داش��ت .روزگاری س��لطان محمود را در
ای��ن باغ میزبان��ی کرد ۵۳و دیگربار وزیر س��لطان مس��عود را.۵۴
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بعده��ا هم که بونصر درگذش��ت ،گوی��ا او را در همین باغ دفن
۵۵
کردند.
آنچه پیوسته در تاریخ بیهقی مشاهده میشود ،مالزمت باغ
با عیش و نوش است؛ چنین است باغ پرگل بونصر:
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قصۀ باغ غزنین و آمدن خواجه بگویم؛ یکی آنکه بنمایم حشمت
احمد حسن به تعزیت و دعوت نزدیک
اس��تادم که وزیر با بزرگی ِ
وی آمد .از اس��تادم شنودم که امیر ماضی به غزنین روزی نشاط
ش��راب کرد و بس��یار گل آورده بودند .و آنچ��ه از باغ من از گل
صدبرگ بخندید ،شبگیر آن را به خدمت امیر فرستادم و بر اثر به
خدمت رفتم .خواجۀ بزرگ و اولیا و حشم برسیدند .امیر در شراب
بود .خواجه را و مرا بازگرفت و بس��یار نشاط رفت .و در چاشتگاه
خواجه گفت« :زندگانی خداوند دراز باد؛ ش��رط آن است که وقت
گل س��اتگینی خورند که مهمانی اس��ت چهلروزه ،خاصه چنین
گل ک��ه ازی��ن رنگینتر و خوشبوی تر نتواند ب��ود ».امیر گفت:
«بونصر فرستاده است از باغ خویش ».خواجه گفت« :بایستی که
این باغ را دیده ش��دی ».امیر گفت« :میزبانی میجویی؟» گفت:
۵۶
«ناچار».

پیداس��ت که باغهایی ک��ه در تاریخ بیهقی ذکر ش��ده ،باغهای
ً
درباریان اس��ت که قاعدتا بیش��تر«باغ تفرج» بوده است تا «باغ
می��وه» ۵۷.از همین رو بود که ایش��ان زیبایی گلهای س��وری
خندان را نشان جمال و برتری باغ شمردند.
در اواخ��ر تاری��خ بیهقی س��خن از این اس��ت ک��ه بونصر
رباط��ی بزرگ در غزنه داش��ت؛ چ��ون بم��رد ،او را در باغ این
رب��اط دفن کردند .به ظ��ن قوی ،این باغ همان ب��اغ بونصر در
غزنه اس��ت .چنانکه در باغ پیروزی دیدیم ،امیر مس��عود فرمود
ت��ا بنابر وصیت پدر در آنجا رباطی بزرگ بس��ازند؛ ش��اید برای
آنک��ه رباط از بناه��ای خیریه و عمومی بود و بانی میخواس��ت
ث��واب این بنا به روح محم��ود ،مدفون در باغ پیروزی ،برس��د.
رباط بونصر در کنار باغ او در غزنه نیز شاید از همین دست بوده
باشد .ش��اید او بخشی از مال خود را صرف باغ تفرج شخصی و

 .۴۷همان ،ج  ،3ص .497
 .۴۸هم��ان ،ج  ،2ص 411؛ نیز نک:
همان ،ص .747
 .۴۹همان ،ص.630
 .۵۰همان ،ص .631
 .۵۱قمه ،غدارهای که هندوان بر کمر
میبستند.
 .۵۲همان ،ج  ،2ص .656
 .۵۳همان ،ص .480-479
 .۵۴همان ،ص .479
 .۵۵همان ،ج  ،3ص .931
 .۵۶همان ،ج  ،2ص.479
 .۵۷س��عدی در وصف ی��ار میگوید:
باغ تفرج اس��ت و بس میوه نمیدهد
به کس /جز به نظر نمیرس��د س��یب
درخت قامتش.
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بخشی دیگر را صرف س��اختن بنایی عامالمنفعه کرده بود؛ و بر  .2باغهای بلخ

همین طریق ،وصیت کرده بود که او را در آن باغ ،در کنار رباط،
دفن کنن��د .مالزمت باغ و رباط صورتی دیگر هم میتوانس��ت
داشته باشد :گرداندن موسسۀ عمومی«رباط» (اگر از میان معانی
رباط ،معنای «کاروانس��را» یا «خانقاه برون ش��هری» را اختیار
کنیم ،ن��ه معنای «پادگان و پاس��گاه مرزی» را) نی��از به منابع
مالی داش��ت .بدین منظور ،عواید باغ ی��ا باغهایی را وقف رباط
58
میکردند.

 .5-1دیگر باغهای غزنین
در تاریخ بیهقی ،س��خن از باغه��ای دیگری هم در غزنین رفته

 .58نکتۀ اخیر را از استاد گرامی مرحوم
آقای دکتر باقر شیرازی آموختم.
 .۵۹همان ،ج  ،3ص .982
 .۶۰همان ،ج  ،2ص .722
 .۶۱همانجا.
 .۶۲همانجا.
 .63لغتنامه ،ذیل «خاصه».
 .۶۴ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،3
ص .898
 .۶۵همان ،ج ،2ص .442
 .۶۶همانجا.
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است؛ از جمله باغی بر کرانۀ شهر ،که وقتی بوسهل زوزنی عازم
س��فر ُبس��ت بود ،در آنجا فرود آمد ۵۹.کوش��ک نو مسعودی ،که
سلطان مسعود خود آن را طراحی کرده بود ،۶۰کاخی مفصل بود،
َ
با بناه��ا و باغهای متعدد .بیهقی ای��ن کاخ را بینظیر میخواند
و میگوی��د مس��عود آن را «همه ب��ه دانش و هندس��ۀ خویش
س��اخت؛ و خطهای او کش��ید به دس��ت عالی خوی��ش ،که در
ً
چنین ادوات ،خصوصا در هندس��ه ،آیتی بود؛ رضی اهلل عنه».۶۱
احداث آن چهار سال طول کشید؛ هزینۀ رسمیاش چهارمیلیون
درم و هزین��ۀ غیررس��میاش ،از بی��گاری و ج��ز آن ،بی��ش از
دوبراب��ر ای��ن ب��ود .در طول بیس��ت س��ال ،از س��اختن کاخ تا
زم��ان نوش��تن تاری��خ بیهق��ی ،بناه��ای آن پیوس��ته در حال
گسترش و افزایش بود .این کاخ باغهایی داشت؛ چنانکه بیهقی
گوید:
و امروز این کوشک عالمی است .هر چند بسیار خلل افتاده است،
گواه بناها و باغها بس��نده باشد .و بیس��ت سال است تا زیادتها
میکنن��د بر بناه��ا؛ و از بناهای آن نیز چندی��ن چیز نقص افتاده
است ]...[ .و امیر به نشاط این جشن و کلوخانداز ،که ماه رمضان
نزدیک بود ،بدین کوش��ک و بدین باغها تماش��ا میکرد و نشاط
۶۲
شراب میبود.

 .1-2باغ خاصه

ً
ظاه��را بزرگترین باغ بلخ «باغ خاصه» ب��ود ،که بیهقی گاهی
میخواند .یکی از معانی «خاصه» «متعلق به
آن را«باغ بزرگ»
َ
63
ش��اه» یا «مختص شاه» است .بنا بر این ،باغ خاصه یعنی باغ
شاه یا باغ شاهی.
زمانی که خواجه احمد حسن ،نخستین وزیر مسعود غزنوی،
در باغ خاصه به حضور امیر رسید و مهر و حکم وزارت گرفت؛ با
کوکبهای بزرگ از آنجا تا دروازۀ ش��هر ،به نام دروازۀ عبداالعلی
آمد؛ در آنجا از اس��ب پیاده ش��د و پیاده به خان��ه رفت .از اینجا
مس��لم میش��ود که باغ در بیرون ش��هر ،اما در نزدیکی آن ،در
س��مت دروازۀ عبداالعلی قرار داشته است .از بیهقی درمییابیم
که این دروازه از دروازههای مهم ش��هر بوده و یکی از کاخهای
در
شاه در نزدیکی آن قرار داشته است؛ چنانکه آن را «کوشک ِ
عبداالعلی» میخواند .در هر صورت ،شواهد دیگری هم هست
که باغ بر کرانۀ ش��هر بوده اس��ت؛ از جمله آنکه زمانی ده سوار
ترکم��ان از قلعهای در بیرون بلخ ،به نام قهندز (که غیر از قهندز
یا کهندژ درون شهر بود) دزدانه تا نزدیک باغ آمدند و چهار پیادۀ
۶۴
هندو را کشتند؛ پیلی دزدیدند و تا یک فرسنگی شهر دور شدند.
پس فاصلۀ باغ تا شهر به مراتب کمتر از یک فرسنگ بوده است.
در جای دیگر میگوید وقتی که ش��اه از پذیرایی فرستادۀ خلیفه
فارغ ش��د؛ «برخاست و [بر اس��ب] برنشست و به پای شارستان
فرورفت ،با غالمان و حش��م و قوم درگاه ،س��وی باغ بزرگ».۶۵
ً
ظاهرا یعنی به پای شارس��تان رفت تا از دروازۀ عبداالعلی خارج
ش��ود و به ب��اغ رود .پی��ش از آن امیر گفته ب��ود« :که ما چون
جانب شارستان به باغ باز
نماز [در مس��جد آدینه] بکردیم ،از آن ِ
رویم» .۶۶از متن چنین بر میآید که مسجد جامع (مسجد آدینه)
بلخ در میان شهر بوده؛ و این که شاه گفته پس از نماز از جانب
شارستان به سوی باغ میرویم ،این احتمال را پیش میآورد که
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رفتن به باغ راههای دیگری هم داشته است .میتوان فرض کرد
ک��ه «آن جانب» در مقابل «این جانب» باش��د؛ یعنی نه از این
ً
س��وی شارستان و دروازهای که احتماال در نزدیکی مسجد جامع
بود ،بلکه از آن سوی شارستان به باغ میرفت.
در بلخ ،همچون غزنین ،وقتی که ش��اه به ش��هر میرسید،
نخس��ت در باغ فرود میآمد ۶۷.باغ کاخی (س��رایی) برای اقامت
شاه داش��ت؛ س��رایی مفصل با اندرونی و بیرونی و رواق« :امیر
ف��رود س��رای [اندرونی] بود و ش��راب میخ��ورد [ .]...و فرمود
۶۹ ۶۸
خادمان را که پیشرواق که بر داش��ته بودند فروگذاشتند» .
م��دت اقامت در باغ خواجه نیز چندان طوالنی نبود؛ اما در همان
مدت ،تش��کیالت دولتی را آنج��ا میبردند ۷۰و حت��ی آنجا را از
کوش��ک دولت برای این کار خوشتر میش��مردند ،زیرا «نیکو
س��اخته بودند و جای فراختر بود و خرمتر» .۷۱از آن جمله ،دیوان
َ
رسالت (دبیرخانۀ س��لطنتی) را در
«طارم» باغ نهادند .۷۲مصحح
کتاب ،با استفاده از لغتنامۀ دهخدا« ،طارم» را به «خانۀ چوبین،
چون خرگاه و سراپرده و گنبد و عمارت گنبدیشکل» معنا کرده
اس��ت ۷۳.ناصر خس��رو این اصطالح را یک بار ،دربارۀ کلیس��ای
نزدیک مسجد جامع شهر آ ِمد (دیاربکر) ،به کار برده است:
و نزدیک مس��جد کلیس��ایی اس��ت عظیم بهتکلف ،هم از سنگ
مرخم کرده به نقشها .و بر طارم آن ،که
س��اخته ،زمین کلیس��ا ّ
جای عبادت ترس��ایان اس��ت ،دری آهنین مشبک دیدم که هیچ
۷۴
جای مثل آن دری ندیده بودم.

مصحح س��فرنامه طارم را «خانۀ چوبین» و «باالخانه» معنا
ِ
کرده اس��ت ۷۵.در دیوان فرخی سیس��تانی این کلمه چهار بار به
کار رفته اس��ت .یک بار میگوید آتش جشن سده گاهی از پردۀ
زنگارگ��ون روی بیرون میکن��د و گاه به زیر ط��ارم زنگارگون
م��یرود .در بیتی دیگر میگوید خانۀ خفیف ،دش��من س��لطان
محمود ،از طارم و طرز (قصر ،خانۀ زمس��تانی) ویران شد .جایی
دیگر میگوید« :هوا ز گرد شود تیره چون سیهطارم» .و در مدح
خواجه احمد حسن وزیر میگوید« :الجرم دشمنان به زنداناند/
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خواج��ه ش��ادان به طارم و گلش��ن» ۷۶.در این ابیات ،مش��ابهت
ط��ارم به خیمه ،یا دس��ت کم بنایی که س��قف آن ش��اخص و
چش��مگیر اس��ت (مثل س��ایبان یا بنای گنبددار) و نیز جزئی از
بنا که نش��ان تجمل یا آبادانی آن اس��ت؛ و در ای��ن بیت اخیر،
مالزمت آن با باغ احس��اس میش��ود .دهخدا این معانی را برای
طارم آورده اس��ت :نردۀ چوبین پیرامون باغ ،داربست انگور ،بام
خانه ،طاق خانه ،خانۀ باال ،دیدگاه (محل تماش��ا) ،خانۀ چوبین؛
گنبد ،قبه.
در بیهق��ی این واژه بارها به کار رفته اس��ت :گاهی درمیان
باغ اس��ت؛ گاهی در س��رای بیرونی؛ گاهی بنایی است که یک
جانب آن روش��ن است؛ دیوان رس��الت وهم دیوان وزارت (دفتر
وزیر) در طارم اس��ت؛ جایی اس��ت که اعی��ان در مهمات در آن
گرد میآیند (از جمله در ماجرای حس��نک وزیر ،در آنجا که از او
اقرار گرفتند که اموالش را به رضا به ش��اه فروخته است)؛ گاهی
طارم در کنار صفه اس��ت و گاه��ی در جوار خیمه؛ ۷۷اما هیچ گاه
ش��اه به ط��ارم نمینش��یند و مهم��ان او را هم در ط��ارم فرود
نمیآورن��د .از میان معانی یادش��ده ،ش��اید «بن��ای گنبددار» و
«باالخان��ۀ گنبددار» بیش از دیگ��ر معانی با مقصود بیهقی وفق
کند.
به هر تقدیر ،طارم باغ خاصه ،که مکان دیوان رس��الت بود،
ً
قطع��ا از قبیل خیمه نبود؛ زیرا در بیهقی س��خن از دهلیز دیوان
رس��الت در این باغ است .و چون دیوان رسالت را در طارم نهاده
بودند ،این دهلیز مربوط به طارم بوده است:
[خواجه بونصر] مرا پوش��یده گفت که اس��ب به خانه باز فرست و
به دهلیز دیوان بنش��ین ،که مهمی پیش اس��ت ،تا آن کرده شود
[ .]...و بگتگین حاجب ،داماد علی دایه ،به دهلیز آمد و به نزد امیر
۷۸
برفت و یک ساعتی ماند و به دهلیز باز آمد.

ش��اید این طارم در کنار در باغ ،و دهلی��ز آن هم دهلیز ورودی
باغ بوده باش��د .بیهقی در همان دهلیز نشس��ته ب��ود که ُ
اریارق
(سپهساالر هندوستان) را بدانجا آوردند تا فروگیرند:
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 .۶۷همان ،ج  ،3ص.893
 .۶۸همان ،ص .895
ً
 .69بع��دا ،در ذک��ر باغهای هرات ،به
معن��ای رواق و پی��شرواق خواهی��م
پرداخت.
 .۷۰همان ،ج  ،1ص .198
 .۷۱ج  ،2ص.717
 .۷۲همان ،ج  ،1ص .273
 .۷۳همان ،ص .323
 .۷۴ناصر خسرو ،سفرنامه ،ص .۱۵
 .۷۵همان ،ص .۳۵۱
 .۷۶فرخی سیستانی ،دیوان.
 .۷۷بیهقی ،ج  ،1ص 273،275،276؛
هم��ان ،ج  ،2ص ،445 ،418 ،407
719 ،718 ،510 ،503 ،493؛ هم��ان،
ج  ،3ص .895
 .۷۸ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،1
ص .273
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چون به درگاه رس��ید ،بگتگی��ن حاجب به پی��ش او [ا ُ
ریارق] باز
َ
امیر حرس .او را فرود آوردند و پیش وی رفتند تا طارم و
ش��د و ِ
آنجا بنش��اندند .اریارق یک لحظه بود ،برخاس��ت و گفت مستم و
نمیتوانم {بود}؛ باز گردم .بگتگین گفت :زش��ت باشد بیفرمان
بازگشتن ،تا آگاه کنیم .وی به دهلیز بنشست؛ و من که بوالفضلم
در وی مینگریستم .حاجی سقا را بخواند و وی بیامد و کوزۀ آب
پیش وی داش��ت .دس��ت فرومیکرد و یخ میبرآورد و میخورد.
بگتگین گفت« :ای برادر ،این زش��ت اس��ت و تو سپاهس��االری،
ان��در دهلیز یخ میخوری؟ به طارم رو و آنچه خواهی بکن ».وی
بازگش��ت و به طارم آمد .اگر مست نبودی و خواستندش گرفت،
کار بس��یار دراز ش��دی .چون به طارم بنشس��ت ،پنجاه سرهنگ
س��رایی از
مبارزان س��رغوغاآن مغافصه ۷۹در رس��یدند و بگتگین
ِ
درآمد و اریارق را در کنار گرفت و س��رهنگان در آمدند از چپ و
راست ،او را بگرفتند.

نخس��ت جایی از باغ که ا ُ
ریارق را در آن فرود آوردند دهلیز
َ
این طارم بود .بهعالوه ،یخ خوردن در دهلیز را مذموم شمردهاند:
ً
پیداس��ت دهلیز محل عبور غیراعیان ،مثال سپاهیان و هندوان و
غالمان ،بوده اس��ت که یخ خوردن امیری را پیش ایشان ناپسند
میش��مردهاند .اینه��ا بر آن داللت میکند که طارم یادش��ده در
جوار ورودی باغ بوده اس��ت .در جل��و این طارم چمنی ،البد زیبا
و فراخ و س��ایه گیر ،بود که در هم��ان ماجرا امیر لختی در آنجا
نشست:
ً
 .۷۹ناگهان ،غفلتا
 .۸۰همان ،ص .۲۷۴
 .۸۱همان ،ص .273
 .۸۲همانجا.
 .۸۳همان ،ج  ،۲ص .۴۸۲
 .۸۴همان ،ج ،1ص .275
 .۸۵همان ،ج  ،۲ص .۴۸۲
 .۸۶همان ،ج  ،1ص .198
 .۸۷همان ،ج  ،۲ص .۴۸۲
 .۸۸همانجا.
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و امیر دیگر روز بار نداد و س��اخته بود تا اریارق را فروگرفته آید.
و آمد بر خضراء برابر طارم دیوان رس��الت بنشست؛ و ما به دیوان
۸۱
بودیم .و کس پوشیده میرفت و اخبار اریارق را میآوردند.

باغ خاصه چندان فراخ بود که لش��کری میتوانس��ت در آن
پنهان شود:
[بگتگین حاجب] محتاج ،امیرحرس ،را بخواند و با وی پوش��یده
س��خن بگفت .وی برفت و پیادهای پانصد بیاورد و از هر دس��تی
با س�لاح تمام؛ و به باغ بازفرس��تاد تا پوشیده بنشستند .و نقیبان

هن��دوان بیامدن��د و مردی س��یصد هن��دو آوردند و ه��م در باغ
۸۲
بنشستند.

یک��ی از صحنهای باغ چن��دان فراخ بود که «لش��کر دو رویه
بایستادی».۸۳
وقت��ی که اریارق را در طارم باغ گرفتند« ،غالمانش س�لاح
برگرفتند و بر بام آمدند و شوری عظیم بر پای شد» .۸۴اما شاهد
باغ بیش از ای��ن طارم و دهلیز و بام
ب��ر وجود بناهایی دیگر در ْ
۸۵
اس��ت .این ب��اغ خرم و پ��رگل پیش از زمان مس��عود غزنوی
بناهایی داش��ت؛ اما در زمان او بر بناهایش افزودند .طرح صحن
جدید و صفه و بناهای تازه و حوض و فواره و دگرگونی دهلیز و
درگاه و دکانها را مسعود خود درانداخته بود:
محرم این س��ال [ّ ]422
غرتش سهش��نبه بود .امیر مسعود ،رضی
اهلل عنه ،این روز از کوشک در عبداالعلی سوی باغ رفت تا آنجا
ُ
مقام کند .دیوانها آنجا راس��ت کرده بودند و بس��یار بناها زیادت
کرده بودند آنجا .و یک س��ال که آنجا رفتم ،دهلیز }و{ درگاه و
دکانها همه دیگر بود که این پادشاه فرمود؛ که چنان دانستی در
۸۶
بناها که هیچ مهندس را به کس نشمردی.

ساختن برخی از این بناها در سال 423ق به پایان رسید« :و
مدت��ی بود تا برآورده بودند؛ این وقت [ ]423تمام ش��ده بود».۸۷
یک��ی از اینه��ا «صفۀ نو» ب��ود؛ گویی پی��ش از آن نیز صفه یا
صفههایی در باغ بوده است:
و امی��ر صف��های فرموده بود ب��ر دیگر جانب ب��اغ ،برابر خضراء؛
صفهای سخت بلند و پهنا درخورد باال ،مشرف بر باغ؛ و در پیش،
حوضی بزرگ و صحنی فراخ؛ چنانکه لش��کر دورویه بایستادی
[ .]...فرمودند [ ]...تا کاری سخت نیکو بساختند ،که امیر سهشنبه
هژدهم ماه جمادیاالولی درین صفۀ نو خواهد نشست .و این روز
۸۸
آنجا بار داد و چندان نثار کردند که حد و اندازه نبود.

پس در «دیگر جانب» باغ ،ش��اید در جانب مقابل سرای شاه در
باغ یا در مقابل ورودی باغ ،چمنی بود و بر فراز آن چمن صفهای
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بلند و فراخ ،که پهنایش با بلندیاش تناسب داشت.
«صفه» در سفرنامۀ ناصر خسرو به معنای پیشداالن ،ایوان،
غرفه ،و شاهنش��ین درون اتاق اس��ت ۸۹.از ذک��ر او دربارۀ حیاط
مس��جد جامع رمله و صفۀ آنجا و کتیب��هاش چنین مینماید که
صفه در حیاط بوده اس��ت ۹۰.وقتی هم که ناصر خسرو وارد کاخ
س��لطان مصر شده بود ،عمارتها و صفهها و ایوانهای شگفت
دیده بود .این هم دال بر عنصری است که در مکان باز ،در کنار
۹۱
عمارت و ایوان ،میتوان دید.
فرخی در مدح امیرمحمد غزنوی میگوید در هنگام مهرگان
خز بپوش و از صفه و فروار (باالخانه) به کاش��انه برو ۹۲.مقارنت
خز پوش��یدن در س��رمای خ��زان و از صفه بی��رون رفتن حاکی
از آن اس��ت ک��ه صف��ه مکان��ی نیمهباز ی��ا باز اس��ت .در مدح
امی��ر ابویعق��وب یوس��ف ،میگوید امی��ر به ش��ادکامی در کاخ
نو نشس��ته اس��ت؛ این کاخ چه��ار صفه دارد از ه��ر صفه دری
گش��ادهاند؛ آنچنانکه میتوان از چهار گوشه نظر کرد ۹۳.گویی
کاخی اس��ت در میان باغ ،با چهار ای��وان رو به چهار جانب باغ؛
از درون کاخ ب��ه ایوانها در گش��ودهاند و میت��وان از آن درها
ایوانها و باغ را تماشا کرد .پس در اینجا ،صفه با ایوان مترادف
است.
دهخدا این معانی را در ذیل «صفه» آورده است :پیشداالن،
ایوان مس��قف ،ایوانَ ،ب ْهو ،س��قفدارَ ،بش��کم .ای��ن جمله را از
س��ندبادنامه ش��اهد آورده اس��ت« :و چون از دهلی��ز به صفه و
از صف��ه ب��ر غرفه آمد ،ماری س��یاه دید کش��ته ».از این معلوم
میش��ود که صفه جایی اس��ت مابین دهلیز و غرف��ه .این قول
دهخدا که بینۀ حمام را نیز صفه میگفتهاند بر این داللت میکند
که مقدمۀ جایی دیگر بودن در معنای صفه مندرج است.
بیهقی خود در حدود چهل بار واژۀ صفه را به کار برده است.
یک جا صفه را در عداد خیمه و ِش��راع ۹۴آورده است« :و امیر در
۹۵
خیمه در رفت و به خرگاه فروآمد و امیریوس��ف را به نیمترگ
بنش��اندند ،چندانکه صفه و ش��راع بزدند؛ پس آنجا رفت» .۹۶در
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اینجا ش��اید صفه س��کویی باش��د که خیمههای شاهی را بر آن
میزدند .نخست شاهزاده را در خیمهای ساده نشاندند تا آن صفه
و ِش��راع آماده شود .در جایی دیگر سخن از صفه در خانه است؛
صفهای که در زیر آن س��ردابهای س��اخته بودند ...« :و به خانۀ
زیر زمین صفه
بوس��عید سهلی فرود آمد [ ]...و بوسعید وی را در ِ
پنه��ان کرده بود و این س��ردابه در ماه گذش��ته کنده بودند این
کار را؛ چنانکه کس بر آن واقف نبود» .۹۷س��رای وزیر نیز صفه
داش��ت و او گاهی کاره��ای وزرات را در آنج��ا میراند ۹۸.وقتی
که در زمان مس��عود خواستند علی قریب ،حاجب بزرگ محمود
غزنوی ،را فروگیرند؛ نخس��ت او را با حرمت به صفهای نزدیک
س��رای سلطان فرس��تادند« .چون به صفه رسید ،سی غالم اندر
آمدن��د و او را بگرفتن��د و قبا و کاله و م��وزه از وی جدا کردند،
آن برادرش کرده بودن��د؛ و در خانهای بردند که در
چنانک��ه از ِ
۹۹
پهل��وی آن صفه بود»  .معلوم میش��ود که ای��ن صفه در کنار
اتاق یا خانهای بوده اس��ت .بهع�لاوه ،این صفه در نزدیکی کاخ
س��لطان بوده؛ زیرا س��لطان به حاجب پیغ��ام داده بود که «یک
س��اعت در صفهای که به ما نزدیک اس��ت بنشین» .100در نقل
َ
حکایت��ی درب��ارۀ خلیفه معتصم و بودلف و افش��ین ،میگوید در
محلۀ وزیری بغداد:
در س��رای افشین رس��یدم ]...[ ،مرا به سرای فرود
چون به دهلیز ِ
۱۰۱
آوردن��د و پرده برداش��تند .و من قوم خویش را مث��ال دادم تا
میان س��رای
ب��ه دهلیز بنش��ینند و گوش به آواز من دارند .چون ِ
برس��یدم ،یافتم افش��ین را بر گوشۀ صدر نشس��ته و نطعی پیش
َُ
وی ،فرود صفه ،باز کش��یده و بودلف به ش��لواری و چشم ببسته
آنجا بنش��انده و ّ
سیاف شمش��یر برهنه به دست ایستاده و افشین
با بودلف در مناظره و ّ
س��یاف منتظر آنکه بگوید « ِده» تا س��رش
102
بیندازد.

گویی صفه در اینجا ایوانی در حیاط سرای است.
اقامت��گاه ش��اه ،چه در کاخ و چ��ه در باغ و چ��ه در خرگاه،
صفه داش��ت و تخت او را بر صفه مینهادند ۱۰۳.مس��عود در کاخ

46 15

 .۸۹ناصر خسرو ،همان ،ص .۳۵۰
 .۹۰ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،۱
ص .۳۳
 .۹۱همان ،ص .۹۸
 .۹۲فرخی سیس��تانی ،دیوان« :آیین
همه چی��ز تو داری و ت��و دانی /آیین
مه مهر نگ��ه دار و بمگ��ذار /آن کن
که بدین وقت همیکردی هر س��ال/
خز پوش و به کاش��انه ش��و از صفه و
فروار».
 .۹۳هم��ان« :چگون��ه کاخ��ی کاخی
چ��و گنبد هرمان /ز پای تا س��ر چون
مصحفی نبشته به زر /چهار صفه و از
هر یکی گش��اده دری /چنانکه چشم
کند از چهار گوشه نظر».
 .۹۴شراعی ،خیمه
 .۹۵نوعی خیمه
 .۹۶ابوالفض��ل بیهق��ی ،همان ،ج ،۲
ص .۴۰۱
 .۹۷همان ،ج  ،۳ص .1114
 .۹۸هم��ان ،ج  ،۲ص 499؛ ج ،۱
ص .۲۸۳
 .۹۹همان ،ص .49
 .۱۰۰همان ،ج  ،۱ص .48
 .۱۰۱فرمان دادم
 .۱۰۲همان ،ص .222
 .۱۰۳همان ،ج  ،۳ص  884و .938
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 .۱۰۴همان ،ص .870
 .۱۰۵همان ،ج  ،۲ص .724
 .۱۰۶همان ،ج  ،3ص .870
 .۱۰۷همان ،ج  ،۲ص .724
 .۱۰۸همان ،ص .724
 .۱۰۹همان ،ص .635
 .۱۱۰از جمله :همان ،ص .423
 .۱۱۱اولی��ن س��را در کاخ خلیف��ه یا
سرای بیرونی
 .۱۱۲سراپرده و سایبان
 .۱۱۳نوعی فرش
 .۱۱۴همان ،ج  ،1ص .27
 .115ب��ه ج��ز ی��ک جا ک��ه صفه به
معنای جلو زین اس��ت اس��ت :همان،
ج  ،2ص .496
 .۱۱۶همان ،ص .482
 .۱۱۷همانجا.
 .۱۱۸همان ،ص .719
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جدید خود در غزنین (س��رای نو) صفهای بزرگ س��اخته بود که
تخ��ت زرین او را در آن نهادند 104.این صفه «بر چپ و راس��ت
س��رای» بود؛ و چندان فراخ که همۀ اعیان و ش��اهزادگان و اولیا
و حش��م را به ترتیب در آنجا نش��اندند 105.در اینجا گویا س��خن
از دو صفه اس��ت :یکی در س��مت راس��ت و دیگری در س��مت
چ��پ کاخ؛ ام��ا هیچ قرین��ۀ دیگ��ری نداریم ک��ه دوگانه بودن
ای��ن صف��ه را تأیید کن��د .وقتی ک��ه «تخت زرین و بس��اط و
مجلسخانه که امیر فرموده بود و سه سال بدان مشغول بودند»
بزرگ س��رای نو بنهند».106
آماده ش��د ،امیر «فرمود تا در صفۀ ِ
ش��اید این صفه سکویی نعلشکل بوده باش��د که در سه جانب
ت��االر کاخ میچرخیده اس��ت؛ صدر آن شاهنش��ین بوده و اعیان
107
در چپ و راس��تش مینشس��تهاند .این صفه «صفۀ بار» بود.
در س��مت راست آن خانهای (اتاقی) تابس��تانی قرار داشت و در
سمت چپش خانهای زمستانی .خانۀ زمستانی گنبدین («بگنبد»)
ب��ود و آن را «آذی��ن بس��ته بودند س��خت عظیم و ف��راخ».108
گذش��ته از کوشک نو مس��عودی ،کوش��ک کهن محمودی نیز
صفۀ بار داش��ت 109.همچنین است باغ شادیاخ نشابور و بسیاری
جاهای دیگر .این صفهها چندان فراخ بود که در آنجا خوانهای
۱۱۰
ش��اهی میگستردند و همۀ اعیان و میهمانان را نان میدادند.
در هم��ۀ این موارد ،صفه جایی اس��ت ارجمند در درون س��را یا
کاخ ی��ا باغ ک��ه در جلو یا در کنار جاهای دیگری اس��ت .اما در
جایی هم بیهقی از صفۀ س��رای خلیفه در بغداد سخن گفته ،که
ش��اید جایی باز یا نیمهباز بوده باش��د که در آن خیمه و سایبان
زده بودند:
عب��داهلل [حاج��ب بزرگ مأم��ون] بفرم��ود تا در نخستس��رای
ُ
113
خالفت 111در صفه ش��اد ْروانی 112نصب کند و چند تا محفوری
بیفگنند و مقرر کرد که فضل ربیع را در آن صفه بنشانند پیش از
بار .و از این صفه بر س��ه س��رای دیگر بباید گذشت و سرایها از
آن هر کس��ی بود که او را مرتبه بودی از نوبتیان و لش��کریان ،تا
ِ
114
آنگاه که به جایگاه وزیر و حاجب بزرگ رسیدندی.

بنا بر آنچه آمد ،وجه مش��ترک معانی گوناگونی که بیهقی از
صفه اراده کرده 115س��کویی اس��ت مشرف بر اطراف که بزرگان
بر آن مینشینند.
ب��از گردی��م به ب��اغ خاصه .صفۀ ب��اغ خاصۀ بلخ س��کویی
ً
ب��ود احتم��اال مس��قف ،که دس��تکم در یک جان��ب و حداکثر
در س��ه جان��ب آن اتاقهای��ی قرار داش��ت و جان��ب چهارمش
رو ب��ه باغ بود .جلو این س��کو حوضی بزرگ ب��ود و محوطهای
گس��ترده و بیدرخ��ت («صحن��ی ف��راخ ،چنانک��ه لش��کر
دورویه بایس��تادی») و س��پس س��بزهزار یا چم��ن (خضراء) باغ
قرار داش��ت .ای��ن صفه چن��دان چش��مگیر بود ک��ه اتاقهای
احتمالی کنارش به چش��م نمیآم��د .در نزدیکی صفه در بیرون
ب��اغ ،میدان��ی ب��ود ک��ه در آن چ��وگان میباختن��د و تی��ر
میانداختن��د .فاصل��ۀ میدان با ب��اغ ،یا با صفه ،چن��دان بود که
امی��ر س��واره بدانجا رفت��ه بود 116.ب��اغ گرمابهای هم داش��ت؛
چنانکه امیر پ��س از چوگانبازی و تیران��دازی به گرمابه رفته
بود؛ از آنجا بر س��ر خوانی رفته بود ،س��خت بزرگ ،که در صفه
نهاده بودند.
اعی��ان و ارکان را ب��ه خوان بردند .نان خوردن گرفتند و ش��راب
گردان ش��د .از ْ
خوان مستان بازگش��تند و امیر نشاط خواب کرد.
و گل بس��یار آوردند و مثال دادند که بازنگردند که نش��اط شراب
117
خواهد بود.

پیشتر دیدیم که در پش��ت باغ پیروزی غزنین دکانی بود و
گفتیم که دکان در اینجا به معنای سکوست .در نزدیکی ،و شاید
در پش��ت باغ خاصۀ بلخ نیز دکانی بود .پیداس��ت که این دکان
ً
نه س��کویی ساده در پش��ت بنا ،که جایی درخورد شاه و احتماال
مش��رف بر دش��ت و مناظر پیرامون بوده است« :و امیر از باغ به
دکانی رفت که آنجاس��ت و به ش��راب بنشست و روزی نیکو به
پایان آمد».118
آن امیرمحمد ،برادر مس��عود،
روبهروی این باغ کاخی بود از ِ
که بدان «سرای محمدی» میگفتند« :فرمان است که به سرای
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محمدی ،که برابر باغ خاصه اس��ت ،فرود آید و بیاساید ،تا آنچه
فرمودنی است فردا فرموده آید».119

 .2-2باغ محمدی
گفتیم که س��رای محمدی روبهروی باغ خاصه قرار داش��ت .اما
باغی هم به نام باغ محمدی نزدیک باغ خاصه بود:
و پس از بار ،امیر بوالحس��ن عقیل��ی را و یعقوب دانیال و بوالعال
را ،که طبیب��ان خاصه بودند ،به نزدیک غازی فرس��تاد که «دل
مش��غول نباید داشت ،که این بر تو بس��اختند؛ و ما بازجوییم این
کار را و آنچ��ه بای��د فرمود ،بفرماییم ،تا دل بن��د نکند که وی را
اینج��ا ف��رود آوردند بدین ب��اغ برادر ما ،که غرض آن اس��ت که
به ما نزدیک باش��ی و طبیبان با تفقد و رعایت بدو رس��ند و این
عارضه زایل ش��ود .آنچه به باب وی واجب باش��د ،آنگه فرموده
120
آید».

ای��ن غازی را در س��رای باغ محمدی ،که ب��اغ امیرمحمد برادر
مس��عود بود ،نگاه داش��تند .در جای دیگر آم��ده بود که «فرمان
اس��ت که ب��ه س��رای محمدی ،ک��ه براب��ر باغ خاصه اس��ت،
فرود آید».۱۲۱
معلوم میش��ود س��رای محمدی در باغ محمدی قرار داشته
اس��ت .پس ب��اغ محمدی در بیرون ش��هر ،در نزدیک��ی دروازۀ
عبداالعلی و روبهروی باغ خاصه واقع بوده و کاخی داشته است.
در ب��اغ حجرههایی هم برای اس��تقرار غالم��ان و اصطبلهایی
برای اس��بان بود[« :در س��رای محمدی ]،اس��بان را از غالمان
ج��دا کردند و غالمان را در آن ُوثاقها فرود آوردند» .122وثاق به
معنای حجره و اتاق و خیمه است (دهخدا)؛ و در بیهقی ،همه جا
اتاقی اس��ت ساده برای غالمان و مانند ایشان .گاهی هم سخن
از وثاق به معنای بنایی اس��ت س��بک؛ زیرا س��خن از این است
ک��ه در جایی ،در زمانی کوتاه ،برای غالمان وثاق زدهاند .در هر
ص��ورت ،وثاقهای باغ محمدی از پی��ش در آنجا ،جزو بناهای
ثابت ،بوده است.
www.SID.ir

 .3-2باغ بونصر
خواجه بونصر مش��کان ،صاحب دیوان رس��الت ،ع�لاوه بر باغ
غزنی��ن ،باغی هم در بلخ داش��ت .بیهقی بهتفصی��ل به این باغ
نپرداخته است .همین قدر معلوم است که باغی بوده است پرگل،
رواقی داشته اس��ت ،و بونصر در آن رواق به سوگ مادر نشسته
بود که وزیر به دیدار او رفت:
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و خواج��ۀ بزرگ درین تعزیت بیامد و چش��م س��وی این باغچه
کش��ید ،که بهشت را مانست از بس��یاری یاسمین شکفته و دیگر
ریاحین و مورد و و نرگس و س��رو آزاد .بونصر را گفت« :نبایستی
که به ما به مصیبت آمده بودیمی تا حق این باغچه گزارده آمدی؛
چنانکه در روزگار سلطان محمود حق باغچۀ غزنین بگزاردیم».
و اس��بش به کرانۀ رواق که به ماتم آنجا نشس��ته بودند آوردند و
برنشس��ت و بونصر در رکابش بوس��ه داد و گفت« :خداوند باقی
باد؛ آن فخر بر س��ر من نهاد بدین رنجه شدن که هرگز مدروس
نش��ود .و عجب نباشد که این باغ آن سعادت که باغ غزنین یافت
123
بیابد».

ذکر گیاهان باغ در این بند نیز شایان توجه است.

 .4-2باغ خواجه علی میکائیل
آن یک��ی از درباریان ،به نام خواج��ه ابوالمظفر علی
ای��ن باغ از ِ
پس��ر میکائیل ،بود و در نزدیکی ش��هر بلخ قرار داش��ت .باغ در
سمتی از شهر بود که وقتی از آنجا به شهر در میآمدند ،از کوی
۱۲۴
ُع ّباد و بازار س��عیدی ،در نزدیکی بازار عاش��قان ،میگذشتند.
صاحب باغ گاهی درباریان و شاه را در آنجا به عیش میخواند و
خوانهای شاهانه میگسترد:
و امیر مس��عود ،رضی اهلل عنه ،از بلخ برفت روز یکشنبه سیزدهم
جمادیاالولی ،و به ب��اغ خواجه علی میکائیل فرد آمد ،که کارها
هنوز س��اخته نبود .و باغ نزدیک بود به ش��هر .و میزبانیای بکرد
خواجه ابوالمظفر علی میکائیل در آنجا ش��اهانه ،چنانکه همگان

 .۱۱۹همان ،ج  ،۱ص .۲۸۰
 .۱۲۰همان ،ص .281
 .۱۲۱همان ،ص .۲۸۰
 .۱۲۲همان ،ص .۲۸1
 .۱۲۳همان ،ج  ،2ص .479
 .۱۲۴همان ،ج  ،۱ص  209و .211
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ُ
از آن میگفتند .و اعیان درگاه را نزلها دادند و فراوان هدیه پیش
125
امیر آوردند و زر و سیم.

 .3باغهای هرات
 .1-3باغ عدنانی
باغ عدنانی ،مهمترین باغ هرات در زمان بیهقی« ،گویا منسوب
ّ
اس��ت به ابیعامر عدنانی بن محمد الضب��ی ،که در اواخر عهد
س��امانیان رئیس هرات بوده است» .126س��امانیان در 389ق به
دس��ت محمود غزنوی برافتادند .بنا بر این ،باغ عدنانی در زمان
سلطنت محمود باغی نوساخته بوده است .عالوه بر این ،در اواخر
عهد محمود نیز در این باغ عمارتی نو س��اخته بودند؛ زیرا چون
نوبت به مسعود رسید:
امیر به هرات آمد ،دو روز مانده از این ماه ،و در کوش��ک مبارک
ف��رود آم��د و آنجا عیدی کرد که اقرار دادن��د که چنان عید هیچ
ملک نکرده اس��ت .خوانی نهاده بودند سالطین را در آن بنای نو
که در باغ عدنانی س��اخته بودند و خوانهای دیگر نهاده بودند در
127
باغ عدنانی.

بن��ا بر این ،باغ کاخی داش��ته بود و در زم��ان محمود کاخی هم
بدان افزودند .کاخ باغ عدنانی را بیهقی «سرای عدنانی» خوانده
اس��ت .س��رای عدنانی بر کناری از باغ قرار داش��ته؛ زیرا یک از
ورودیهای باغ همان ورودی سرا بوده است.
 .۱۲۵همان ،ج  ،2ص .396
 .۱۲۶هم��ان ،ج  ،۱ص ( ۴۰حاش��یۀ
مصحح).
 .۱۲۷همانجا.
 .128هم��ان ،ص  .۴۶همچنین نک:
همان ،ص .48
 .۱۲۹همان ،ج  ،1ص .46
 .۱۳۰همان ،ص .175
 .۱۳۱همان ،ج  ،3ص .928
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و روز ش��د و س��لطان ب��ار داد ان��دران بناه��ای از ب��اغ عدنانی
گذش��ته .و عل��ی و اعیان از این در س��رای این ب��اغ در رفتند و
۱۲۸
خوارزمشاه و قوم دیگر از آن در که بر جانب شارستان است.

در سرای و دیگری
پس باغ دس��تکم دو در داش��ته است :یکی ِ
دری ب��ر جانب شارس��تان .همچنین باغ در ج��وار یا در نزدیکی
ش��هر بوده؛ چنانکه یکی از درهای آن بر جانب شارس��تان قرار
داشته است.

س��رای عدنانی گویا سرایی مفصل بوده است؛ با بخشهای
پیش��ین (بیرونی) و اندرونی .سرای پیشین عدنانی دهلیز داشته؛
ً
در جوار این س��را سرایی دیگر (احتماال بخش بیرونی عدنانی) و
سپس بناهای دیگری بوده است که مسعود به باغ افزوده بود؛ و
در کنار باغ عدنانی هم باغها و بناهای دیگر:
[حاجب علی قریب] روز چهارش��نبه سوم ماه ذیالقعدۀ این سال
در رس��ید ،س��خت پگاه با غالمی بیست ،و بنه و موکب از وی بر
پنج و ش��ش فرس��نگ .و سخت تاریک بود .از راه به درگاه آمد و
در دهلیز س��رای پیشین عدنانی بنشست .و از این سرای گذشته،
سرای دیگر }بود{ سخت فراخ و نیکو؛ و گذشته از آن باغ ،باغها
و بناهای دیگر که امیر مس��عود س��اخته بود .و بودی که سلطان
آنجا بودی به س��رای عدنانی و آنجا ب��ار دادی؛ و بودی که بدان
بناهای خویش بودی .علی چون به دهلیز بنشس��ت؛ هرکسی که
رس��ید او را چنان خدمت کردند که پادشاهان را کنند ،که دلها و
129
چشمها به حشمت این مرد آگنده بود.

پیداس��ت که دهلیز یادشده نه راهروی ساده ،بلکه جایی درخورد
حاجب بود؛ چندانکه او را در آنجا خدمت ش��اهانه میکردند .باز
از همین فقره پیداس��ت که س��لطان گاهی در سرای عدنانی بار
میداد و گاهی در بناهایی که خود در آنجا ساخته بود.
س��رای عدنانی پیش از اضافات مسعود صفهای داشته؛ زیرا
امیر مسعود در زمان والیت عهد با ندیمان در آن صفه مینشسته
اس��ت 130.بونصر مشکان پیر و بیمار در روزی سرد به بیغولۀ این
صفه پناه برده بود و دیوان رسالت را هم در آنجا نهاده بودند:
و [بونص��ر] دیگ��ر روز ب��ه درگاه آمد و پس از بار به دیوان ش��د.
و روزی س��خت س��رد بود؛ و در آن صفۀ باغ عدنان��ی در بیغوله
بنشست .بادی بهنیرو میرفت .پس پیش امیر رفت و پنج و شش
131
نامه عرض کرد و به صفه باز آمد و جوابها بفرمود و فروشد.

دهخدا بیغوله را به کنج و گوش��ۀ خانه ،و همچنین گوشهای
دور از آبادی و ویرانه و نهانجای معنا کرده اس��ت .پیداست که
مقصود از بیغوله در بند یادش��ده کنج صفه اس��ت .این صفه هم
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البد جایی بس��ته بوده که در آن هوای س��رد و باد تند ،دیوان را
در آنجا نهاده بودند.
در بند زیر ،مقصود از «فرود س��رای» بخش اندرونی سرای
است .از این رو ،این سرا هم اندرونی و هم بیرونی داشته است:
[امیر مس��عود] به روزگار جوانی ،که ب��ه هرات میبود و پنهان از
پدر شراب میخورد؛ پوشیده از ریحان خادم ،فرود سرای خلوتها
میکرد و مطربان میداش��ت ،مرد و زن ،که ایش��ان را از راههای
۱۳۳
ْنب َهره ۱۳۲نزدیک وی بردندی.

وقت��ی که از س��رای عدنانی میگذش��تند و وارد باغ میش��دند،
حوضی بزرگ در س��مت راس��ت میدیدند .در جوار این حوض
آن مسعود ،بود:
اتاقی شگفت ،از ِ
چون از س��رای عدنانی بگذش��ته آید ،باغی است بزرگ .بر دست
راست این باغ حوضی است بزرگ ،و بر کران حوض ،از چپ ،این
خانه اس��ت و ش��ب و روز برو دو قفل باشد ،زیر و زبر؛ و آن وقت
۱۳۴
گشایند که امیر مسعود به خواب آنجا رود.

مس��عود در همان زم��ان ولیعهدی فرموده ب��ود این اتاق
ش��گفت را در س��رای ب��اغ عدنانی ب��رای خواب نی��مروزی او
بس��ازند .این اتاق را تا بام لوله کش��یده بودن��د ،چنانکه آب از
ح��وض با دس��تگاهی به بام میرفت؛ از آنجا در لولهها س��رازیر
میش��د و پردههایی ظریف را که بر درهای اتاق آویخته بود تر
میکرد .باد بر پردهها میوزید و اتاق را خنک میساخت .دیوارها
و س��قف خانه را هم سرتاسر به صورتهای شهوانی نقش کرده
بودند.
در کوش��ک باغ عدنانی ،فرمود تا خانهای بر آوردند خواب قیلوله
ّ
را؛ و آن را مزمل135ها س��اختند و خیش136ه��ا آویختند؛ چنانکه
آب از حوض روان ش��دی و به طلس��م 137بر بام خانه شدی و در
ّ
مزملها بگشتی و خیشها را تر کردی .و این خانه را از سقف تا
به پای ْ
زمین صورت کردند؛ صورتهای الفیه ،از انواع گرد آمدن
مردان با زنان ،همه برهنه []...؛ و بیرون این ،صورتها نگاش��تند
www.SID.ir

فراخ��ور این صورتها .و امیر ب��ه وقت قیلوله آنجا رفتی و خواب
138
آنجا کردی.
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از این ماج��را نکتههای دیگری هم به دس��ت میآید :اتاق
یادش��ده را در کوشک باغ عدنانی ساخته بودند .اگر فرض کنیم
که س��رای عدنانی در سمت جنوب باغ بوده باشد ،حوض بزرگ
در ش��رق باغ و خیشخانه در شمال حوض قرار داشته است .بنا
بر این ،خیشخانه ،و در نتیجه کوش��ک ،در جانب ش��مالی باغ،
روبهروی س��رای عدنانی واقع بوده اس��ت .پس دست کم در دو
ضل��ع مقاب��ل ،بناهایی بوده و حوض بزرگ ب��اغ به یکی از این
139
اضالع نزدیک تر بوده است.
به هر حال ،مس��عود که در زمان سلطنت پدر حکومت هرات
داشت ،در سرای عدنانی و بناهای پشت آن مستقر بود:
فرمان چنان اس��ت این خیلتاش را که به هرات به هش��ت روز
رود .چون آنجا رسید ،یکسر تا سرای پسرم مسعود شود و از کس
باک ندارد و شمشیر برکشد و هر کس که وی را از رفتن باز دارد،
گردن وی بزند .و همچنان به س��رای فرود رود و س��وی پس��رم
140
ننگرد .و از سرای عدنانی به باغ فرود رود.

مس��عود وقتی هم که خود به س��لطنت رس��ید ،هر گاه به هرات
میرف��ت ،در همی��ن س��را ف��رود میآم��د و در همان ج��ا بار
۱۴۱
میداد.
تخت س��لطان را در رواقی در باغ نه��اده بودند« ۱۴۲.رواق»
ً
چیس��ت؟ ناصر خس��رو ظاه��را رواق را به معنای ج��ای نیمهباز
کشیدۀ ستوندار به کار برده است؛ اعم از آنکه جای بسته باشد یا
ً
نیمهباز .مثال دربارۀ مسجد قبۀ صخره در بیتالمقدس میگوید:
چون از این در درروند ،بر دس��ت راست دو رواق است بزرگ؛ هر
یک بیس��تونه ستون رخام دارد []...؛ چنانکه هر طاقی چهارپنج
سنگ بیش نباشد .و این رواقها کشیده است تا نزدیک مقصوره.
و چون از در درروند ،بر دست چپ ،که آن شمال است ،رواقی دراز
۱۴۳
کشیده است شصتوچهار طاق ،همه بر سر ستونهای رخام.

 .۱۳۲پنهان
 .۱۳۳همان ،ج  ،1ص .172
 .۱۳۴همان ،ص .173
 .135لوله
 .136پرده
 .137دستگاه مکانیکی
 .۱۳۸همان ،ص.173 -172
 .139همچنین نک :همان ،ص .174
 .۱۴۰همانجا.
 .۱۴۱همان ،ص .۴۶
 .۱۴۲همانجا.
 .۱۴۳ناصر خسرو ،همان ،ص .39
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ً
در اینجا ظاهرا مقصود او از رواق ،راهه یا فرشانداز در شبستان
است .در ادامۀ همین شرح میگوید:
و بر پهنای مس��جد رواقی است و بر آن دیوار دری است .بیرون
آن در دریوزۀ صوفیان اس��ت و آنجا جایهای نماز و محرابهای
نیکو س��اخته [ .]...و بر رکن ش��مالی مس��جد ،رواقی نیکوست و
ُ
محراب زکریا
قبهای بزرگ نیکو؛ و بر قبه نوش��ته است که «هذا
َّ
144
النبئی ،علیه السالم» .و گویند او اینجا نماز کردی پیوسته.

اما در جاهای دیگر سفرنامه ،گویی سخن از جایی است ستوندار
و کشیده ،ولی نیمهباز ،که در کنار صحن واقع شده است؛ چنانکه
در وصف جایی دیگر از همین مسجد میگوید:
و از بیرون پوش��ش بر دیوار بزرگ که ذکر رفت ،رواقی اس��ت به
چهلودو طاق و همۀ س��تونهاش از رخ��ام ّ
ملون .و این رواق با
رواق مغربی پیوس��ته است .و در اندرون پوشش ،حوضی در زمین
اس��ت که چون سر نهاده باشد ،با زمین مستوی باشد ،جهت آب،
145
تا چون باران آید در آنجا رود.

زیر کف برای گ��ردآوری باران
جایی س��قفدار ًکه حوض��ی در ِ
داشته باشد ،قاعدتا جایی است نیمهباز با سقفی سایبان مانند ،در
کنار جای روباز .دربارۀ مسجد الحرام در مکۀ مکرمه گوید:
 .۱۴۴همان ،ص .41-40
 .۱۴۵همان ،ص .45
 .146صحن ،حیاط.
 .147همان ،ص .125
 .۱۴۸ابوالفض��ل بیهقی ،همان ،ج ،۲
ص .479
 .۱۴۹همان ،ج  ،۱ص .219-218
 .۱۵۰همان ،ج  ،3ص .895
 .۱۵۱همان ،ج  ،۱ص .46
 .۱۵۲همانجا.
 .153در تاریخ بیهقی« ،کوش��ک» به
معنای مطلق کاخ است؛ نه فقط بنای
میان باغ که ما امروز از کوش��ک اراده
میکنیم.
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و همه گرد بر گرد مسجد ،سه رواق است به پوشش؛ به عمودهای
رخام برداشتهاند .و میان سرای را چهارسو کرده؛ و درازی پوشش
که به س��وی ساحت 146مسجد اس��ت ،به چهلوپنج طاق است و
147
پهنایش به بیستوسه طاق.

اینجا گویی سخن از شبس��تان است :جایی سرپوشیده و فراخ و
پرستون در کنار صحن مسجد.
«رواق» در دیوان فرخی یک بار به کار رفته است:
گه بزم
گردون بلند است رواقش به ِ
ِ
گه بار
به
سرایش
است
محیط
دریای
ِ

دهخدا این معانی را برای رواق آورده اس��ت :خانهای که به
ّ
سقف مقدم خانه ،سقف ،پردهای که از مقدم
خرگاه ماند ،سایبانِ ،

خانه از باال تا زمین آویخته باش��ند ،پردهای که درکش��یده باشند
از س��قف ،س��رایپردۀ تکس��تون ،خانهای که بر یک ستون در
وسطش قائم باشد ،پیشخانه ،پیشگاه خانه ،ایوان طبقۀ باال.
بیهق��ی در جاه��ای دیگر از تاری��خ خود نی��ز از «رواق» و
«پیشرواق» سخن گفته است .پیشتر گفتیم که بونصر مشکان
در رواق باغ خود در بلخ به ماتم مادر نشسته بود که وزیر به دیدار
او آمد «و اس��بش به کرانۀ رواق ،که به ماتم آنجا نشسته بودند،
آوردند؛ برنشست» .148در بلخ نیز ،امیر مسعود در رواق باغ خاصه
نشس��ته بود؛ به بونصر پیغامی داد که به خواجه (وزیر) برس��اند:
«و بونصر باز آمد و با خواجه بگفت .و امیر بخاست از رواق و در
سرای شد» .۱۴۹روزی دیگر ،امیر در سرای اندرونی همان باغ بود
که در نامهای خبر مرگ فرزند را بدو رساندند:
امی��ر چون نامه بخواند ،از تخت فرود آمد و آهی بکرد که آوازش
فرود سرای بشنیدند .و فرمود خادمان را که پیشرواق را برداشته
۱۵۰
بودند ،فروگذاشتند .و آواز آمد که امروز بار نیست.

ً
پیشرواق ظاهرا در یا پردهای بودکه بر مدخل رواق مینهادند و
هنگامی که بار بود آن را بر میداشتند.
امروز در تداول نوش��تههای مرب��وط به معماری ،رواق به دو
معن��ا به کار م��یرود )1( :جای نیمهباز و س��توندار و طویل در
جل��و بن��ا ،در حد فاصل بن��ا و محوطۀ ب��از؛ ( )2در بنای مقابر و
مزارها ،ت��االر مجاور حرم .از آنچه آوردی��م چنین بر میآید که
رواق در بیهقی به معنای نخس��ت نزدیکتر اس��ت؛ زیرا غالبا به
ً ً
س��قف آن اعتنا شده (که گویی در حکم س��ایبان بوده) و ظاهرا
مقدمۀ جاهایی دیگر بوده اس��ت؛ از جمله مقدمۀ اتاق بهاری« :و
س��لطان بر تخت بود اندر آن رواق که پیوس��ته است بدان خانۀ
بهاری» 151.رواق باغ عدنانی چندان فراخ بود که س��لطان در آن
۱۵۲
بار میداد.
۱۵۳
اما این «خانۀ بهاری» شاید در کوشک بوده باشد .بیهقی
در چند جای دیگر هم س��خن از«خانۀ بهاری» و «بهاریخانه»
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آورده اس��ت .در روز عید فطر در س��رای نو مسعودی در غزنین،
خوان گس��ترده بودند «و امیر بدان خانۀ بهاری که راس��ت صفه
است ،به خوان بنشس��ت» .154روزی دیگر در همان جا« ،در آن
بهاریخانه ،خوانی ساخته بودند و به میان خوان ،کوشکی از حلوا
آسمان خانه؛ و بر او بسیار بره».155
تا به
ِ
و امیر تا چاش��تگاه بنشس��ت و بر تخت بود تا ندیمان بیامدند و
خدمت و نثار کردند .پس برخاست و برنشست و سوی باغ رفت و
جامه بگردانید و سوار باز آمد و در خانۀ بهاری ،به خوان بنشست
و ب��زرگان و ارکان دول��ت را به خ��وان آوردند و س��ماط156های
دیگر کش��یده بودند بیرون خانه برین جانب س��رای؛ سرهنگان و
157
خیلتاشان و اصناف لشکر را بر آن خوان نشاندند.

از اینجا معلوم میش��ود که خانۀ بهاری اتاق��ی چندان فراخ بود
که میتوانس��تند چنان سفرهای در آن بگس��ترند .بهعالوه ،این
اتاق در کنار صفه بود و ش��اید به واس��طۀ صفۀ بزرگ به حیاط
مرتبط میش��د .س��خن از «بی��رون خانه [به��اری] برین جانب
س��رای» نیز قرینهای اس��ت بر اینکه خانۀ بهاری در جوار حیاط
جانب س��رای بود .دربارۀ مش��خصات خان��ۀ بهاری ،از تاریخ
آن ِ
بیهقی اطالعاتی بیش از این به دست نمیآید .همین قدر معلوم
اس��ت که این خانه ،چنانکه از نامش پیداست ،برای استقرار در
موس��م بهار بوده؛ در آشکوب پایین (در کنار صفه) قرار داشته و
الب��د برای بهرهگیری از هوا و منظ��ر بهاری ،درها و پنجرهها و
چش��ماندازهایی به بیرون داشته است .اینکه در بیهقی سخن از
«خانۀ زمستانی» و «خانۀ تابستانی» هم هست ،استفادۀ موسمی
از خان��ۀ بهاری را تأیید میکند .در کاخ مس��عود در غزنین ،اتاق
زمس��تانیای بود گرم و آراسته ،که در زمستان سال 432ق امیر
با بومنصور مستوفی در آنجا مجلس کرد:
پس امیر برخاس��ت و به س��رایچۀ خاصه رفت و جامه بگردانید و
بدان خانۀ زمس��تانی بگنبد آمد که بر چپ صفۀ بار است .و ُچنان
دو خانه ،تابستانی به راست و زمستانی به چپ ،کس ندیده است
و گ��واه عدل ،خانهها بر جای اس��ت که بر جای باد؛ بباید رفت و
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بدید .و این خانه را آذین بس��ته بودند سخت عظیم و فراخ و آنجا
ْ
نردبان ّفراش��ان بر آنجا رفتندی و
تن��ور{ی} نهاده بودند که به
158
هیزم نهادندی .و تنور بر جای است.
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ْ
در آهنین ،بر آن چهارطاق بنشستند و بر زبان من
و این قوم فرو ِد ِ
پیغام دادند که ما با سلطان حدیثی داریم ،رو و بگوی .رفتم ،امیر
را در آن زمس��تانخانه خالی با {بو}منصور مستوفی یافتم .پیغام
بدادم .گفت« :دانم که مش��تی هوس آوردهاند؛ پیغام ایشان بشنو
159
و بیا تا با من بگویی».

سلطان در هرات بود که بونصر مشکان درگذشت .در همانجا
بوس��هل زوزنی را بر جای او به ریاس��ت دیوان رسالت گماشت.
در زمانی که س��لطان در بلخ ،در باغ خاصه ،س��اکن بود؛ دیوان
رس��الت را ،چون دیگر دستگاههای حکومتی ،در صفۀ همان باغ
نهاده بودند .لذا بوسهل زوزنی تا زمانی که خلعت صاحبدیوانی
نگرفته بود« ،میآمد و درون باغ به جانبی مینشس��ت؛ تا آنگاه
که خلعت پوش��یده ]...[ ،به دیوان بنشس��ت با خلعت [ ]...و کار
راندن گرفت».160
از درخت��ان و وضع محوطۀ این باغ چی��زی نمیدانیم؛ مگر
حوض بزرگ یادش��ده .ام��ا میدانیم که مس��عود فرمود تا چند
طاووس در این باغ رها کردند« :فرمود تا از آن طاووس��ان ،چند
نر و ماده با خویش��تن آرم .و شش جفت ُبرده آمد .و فرمود تا آن
را در باغ بگذاش��تند و خایه و بچه کردند .و به هرات از ایش��ان
نسل پیوست».161

 .2-3باغ بیالب
در دو فرس��نگی باغ عدنانی در هرات ،باغی بود به نام بیالب ،با
س��راهای متعدد .بناهای باغ چنان بود که وقتی فرستادۀ سلطان
محمود به بازرسی سرای مسعود در باغ عدنانی آمده بود ،مسعود
«فرمود تا مردم سرایها جمله آنجا [(باغ بیالب)] رفتند و خالی
کردند و حرم و غالمان برفتند ».این باغ «جایی حصین» بود که
«وی را و قوم را آنجا جای بودی».162

 .۱۵۴همان ،ج  ،۲ص .746
 .۱۵۵همان ،ج  ،۳ص .871
 .156سفره
 .۱۵۷همان ،ص .872
 .۱۵۸همان ،ج  ،2ص .724
 .۱۵۹همان ،ج  ،3ص .995
 .۱۶۰همان ،ص .932
 .۱۶۱همان ،ج  ،۱ص .166
 .۱۶۲همان ،ص .176-175
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 .3-3باغ بوسعید

بوس��عید َب َغالنی نایب بونصر مشکان در شغل بریدی هرات بود.
در نیمفرسنگی هرات باغی نیکو داشت که سلطان را نیز در آنجا
میزبانی کرد:
بوس��عید گفت« :این باغچۀ بنده در نیمفرسنگی ْ
شهر خوش
ایستاده است .خداوند نشاط کند که فردا آنجا آید ».گفت« :نیک
163
آمد ».بوسعید بازگشت تا کار سازد و ما نیز بازگشتیم.

 .4باغهای نشابور
 .1-4باغ شادیاخ
باغ ش��ادیاخ ،مهمترین باغ نش��ابور ،در حومۀ شهر قرار داشت؛
چنانکه گوید« :و چون به کرانۀ ش��هر رس��ید ،فرمود تا قوم را
بازگردانیدند و پس سوی باغ شادیاخ کشید».164
شادیاخ ،از محالت اصلی نشابور ،گویا در آن زمان روستایی
بود؛ زیرا در بیهقی سخن از «قلعۀ شادیاخ» هم هست ۱۶۵.یاقوت
حموی ،در اوایل قرن هفتم هجری ،میگوید:

 .163همان ،ج  ،۳ص .982
 .۱۶۴همان ،ج  ،۱ص .32
 .165از جمله :همان ،ص .48
 .166نقلش��ده در لغتنام��ه ،ذی��ل
«شادیاخ».
 .۱۶۷نقلشده در همان.
 .168نقلشده در همان.
 .169همان.
 .۱۷۰ابوالفض��ل بیهقی ،همان ،ج ،۱
ص ۳۲؛ ج  ،۳ص .884
 .171جم��ع ضیعه ،به معن��ای ِملک
(زمین و آب و)...
 .172همان ،ج  ،1ص.232
 .173همان ،ج  ،۳ص  884و .897
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مادر شهرهای خراسان در زمان ماست.
شادیاخ نیز شهر نیشابورِ ،
آن عبداهلل بن طاهربن حسین ،پیوسته
و در قدیم بوستانی بود از ِ
به شهر نیشابور[ .عبداهلل بن طاهر] سران لشکر را گفت در لشکر
او منادی کنند که هر کس ش��ب در نیش��ابور بماند ،مال و خون
او حالل اس��ت .و به ش��ادیاخ رفت و در آنجا سرایی ساخت و به
لش��کریان خود فرمان داد که گرداگرد آن س��اختمان کنند و آنجا
آبادان گش��ت و محلهای بزرگ ش��د و به ش��هر پیوست و یکی
از محالت ش��هر ش��د .و س��پس مردم در آنجا خانهه��ا و کاخها
166
ساختند.

ای��ن عبداهللبن طاهر فرزند طاهر ذوالیمینین و از امیران طاهری
اس��ت ،که در 213ق به حکومت رسید .کاخ طاهریان در نیشابور
در بیرون ش��هر ،در روستای ش��ادیاخ و در محلۀ «میان» بود و
مدتی کوتاه پس از انقراض این سلس��له (در  )261ویران ش��د؛

زیرا ابن فقیه در حدود س��ی سال پس از انقراض طاهریان گفته
ْ
ویرانی
است قصر آل طاهر در «میان» ،در ناحیۀ شادیاخ ،پس از

«دوباره» کشتراز شده 167.از اینجا این نیز معلوم میشود که پیش
از طاهریان آنجا کش��تزار بوده اس��ت .یعقوب��ی در کتاب البلدان
میگوید« :عبداهلل بن طاهر در شهر نیشابور فرود آمد و چنانکه
فرمانروایان دیگر میکردند ،به مرو نرفت و در آنجا بنای شگفتی
س��اخت که شادیاخ باشد» 168.ش��ادیاخ گویا در همان جایی بوده
169
که امروز مزار امامزاده محمد محروق (ع) است.
چنانکه آمد ،در زمان بیهقی ناحیۀ ش��ادیاخ در حومۀ ش��هر
نیش��ابور ــ به قول بیهقی «بر کرانۀ شهر» ــ بود و باغ مفصل
ً
ش��اهی با کاخهای��ش ،احتماال باغ ابوالقاس��م خزانی و باغهایی
آن اعیان ،و قلعۀ شادیاخ در آنجا قرار داشت.
دیگر از ِ
باغ شادیاخ را گویا حسنک ــ وزیر محمود غزنوی که مسعود
او را بر دار کرد ــ س��اخته بود؛ زیرا بیهقی از آن با عنوان «باغ
ش��ادیاخ حسنکی» یاد میکند 170.یک روز پیش از قتل حسنک،
او را در مجلس��ی که وزیر و اعیان در طارم سرای وزارت ساخته
بودند ،در آوردند؛
و دو قباله نبشته بودند همۀ اسباب و ضیاع 171حسنک را به جمله
از جهت س��لطان .و یکیک ضیاع را نام ب��ر وی خواندند و وی
اق��رار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت .و آن س��یم که معین
کرده بودند بس��تد .و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد
172
در مجلس و دیگر قضات نیز.

ً
باغ شادیاخ نیز احتماال در زمرۀ همان ضیاع بود که از آن روزباز
ــ  27صفر 422ق ــ به تصرف مس��عود درآمد .رویداد تاریخی
مه��م دیگر در خصوص این باغ آن بود ک��ه وقتی در اواخر کار
سلطان مس��عود ،ترکمانان سلجوقی به نیشابور آمدند؛ طغرل در
173
همین باغ فرود آمد و بر تخت مسعود نشست.
این باغ نیز در بیرون شهر ،اما در نزدیکی آن بود؛ زیرا وقتی
رس��ول خلیفه به نیش��ابور آمده بود ،او را در سرای باغ ابوالقاسم
خزانی نشاندند .در آن زمان ،شاه در باغ شادیاخ بود و «کوکبهای
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س��اختند از در باغ شادیاخ تا در س��رای رسول» .174چون رسول
خلیفۀ بغداد را در جایی دور از شهر فرد نمیآوردند ،باغ ابوالقاسم
البد در نزدیکی ش��هر بوده و از باغ شادیاخ هم دور نبوده است؛
چندانکه توانس��تند کوکبهای میان دو باغ بس��ازند .در جلو باغ
صحرایی بود که در آنجا س��ان لش��کر میدادن��د 175.در باغهای
ش��اهی غزنین و بلخ و هرات ،دیدیم که وقتی شاه به آن شهرها
میرسید ،نخست در باغ خود فرود میآمد .باغ شادیاخ نیز چنین
بود 176.بنا بر این ،باغ هم تفریحگاه شاه بود و هم مقر حکومت:
ً
به محض اس��تقرار شاه ،بنهها و ادوات دیوانی ،یعنی تقریبا همۀ
تش��کیالت دولتی را آنج��ا میآوردند .در ب��اغ خاصه دیدیم که
دیوان رس��الت را ،که جایگاه خود بیهقی بود ،در طارم میان باغ
مینهادن��د .در اینجا نیز چنین اس��ت« :گفت :روید آنجا و خالی
بنش��ینید که جایگاه دبیران اس��ت .و به طارم ک��ه میان باغ بود
بنشستند ،که جایگاه دیوان رسالت بود» .177پس یا ْ
طارم عمارتی
ً
گنبدی��ن بود که در میان باغهای ش��اهی ،نوعا میس��اختند؛ یا
178
خیمهای شاخص و گنبدین بود که بدین منظور برمیافراشتند.
گاه لشکر به باغ میآمد؛ و این باغ نیز چندان فراخ بود که بخشی
از لش��کر طغ��رل در آن گنجید« :و به باغ ش��ادیاخ فرود آمد ،و
لشکر چندان که آنجا گنجیدند فرود آمدند و دیگران گرد بر گرد
باغ» .179باغ جای اقسام امور و تشریفات حکومتی بود .وقتی که
رسول خلیفۀ بغداد آمده بود تا خلعت خلیفه را بر تن امیر مسعود
کند ،در سرای باغ شادیاخ:
رس��ول ایس��تاده س��لطان را گفت :اگر بیند ،به زیر تخت آید تا
به مبارکی خلعت امیرالمؤمنین بپوش��د .گفت« :مصال بیفگنید».
س�لاحدار با خویش��تن داش��ت؛ بیفگند .امیر روی به قبله کرد و
بوقه��ای زرین که در میان باغ بداش��ته بودند ،بدمیدند و آواز به
آواز دیگر بوقها پیوس��ت و غریو بخاس��ت و بر درگاه ،کوس فرو
180
کوفتند.

اینچنی��ن ،ب��اغ جایی ب��ود ک��ه در آن میآرمیدن��د ،تفرج
میکردند ،خوان میگس��تردند و ش��ادخواری میکردند ،عرض
www.SID.ir

لش��کر میدادند ،جش��ن میگرفتند و کوس و بوق میزدند 181،و
گاه��ی امیران مغضوب را در همان جا فرومیگرفتند و به حبس
یا قتل میفرس��تادند .از جمله کارهای بس رایج در باغ ،بار دادن
ش��اه بود .ش��اه که بار میداد ،خود بر تخت مینشس��ت و همۀ
اعیان ،از دیوانی و لش��کری ،به حضور میرس��یدند و باغ شاهی
182
همواره گنجایش آنها را داشت.
وقتی که شاه در باغ فرود میآمد ،همۀ خانواده او هم در آنجا
ُ
183
مقام میکردند .س��رای باغ جاهای مستقل برای آنان داشت؛
و بیرونیان از دری جداگانه به باغ رفتوآمد میکردند 184.بناهای
بیرون��ی باغ نی��ز ،یعنی بناهای مربوط ب��ه بیرونیان و بیگانگان،
بسیار بود:
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و چون به کرانۀ ش��هر رس��ید ،فرمود تا قوم را بازگردانیدند و پس
س��وی باغ شادیاخ کشید و به س��عادت فرود آمد دهم شعبان این
سال [ 421ق] .و بناهای شادیاخ را به فرشهای گوناگون بیاراسته
بودند ،همه از آن ْ
وزیر حسنک؛ از آن فرشها که حسنک ساخته
بود از جهت آن بناها که مانند آن کس یاد نداش��ت .و کسانی که
185
آن را دیده بودند در اینجا نبشتم تا مرا گواهی دهند.

باغ ش��ادیاخ عالوه بر این س��راها کوشکی هم داشت .چون
بیهقی سرای شاه و کوشک را کمابیش به یک معنا به کار برده،
نمیدانیم که این کوش��ک ،ماند کوش��ک سرای عدنانی هرات،
بنایی غیر از س��رای باغ بوده ،یا همان س��رای باغ بوده اس��ت:
«داوود به نش��ابور ش��ده بود به دیدن برادر[ش ،طغرل]؛ و چهل
ُ
روز آنجا مقام کرد ،هم در ش��ادیاخ در آن کوشک .و پانصدهزار
186
درم صلتی داد او را طغرل».
امیرمس��عود بر صفهای به نام «صفۀ ت��اج» در میان باغ بر
تخت مینشست و بار میداد.
دیگر روز در صفۀ تاج ،که در میان باغ [ش��ادیاخ] است ،بر تخت
نشس��ت و بار داد ،بار دادنی سخت بشکوه .و بسیار غالم ایستاده
در
از کران صفه تا دورجای .و سیاهداران و مرتبهداران بیشمار تا ِ
187
باغ و بر صحرا بسیار سوار ایستاده.

 .174همان ،ج  ،۲ص .506
 .175هم��ان ،ج  ،۱ص ۳۲؛ ج ،۲
ص .705
 .176همان ،ج  ،۲ص .699
 .177همان ،ص .503
 .178ن��ک :معانی «ط��ارم» در ذیل
بحث از باغ خاصۀ بلخ.
 .179ابوالفض��ل بیهقی ،همان ،ج ،۳
ص .884
 .180همان ،ج  ،2ص .507
 .181از جمله نک :همان ،ص .508
 .182همان ،ج  ،۱ص .32
 .183همان ،ج  ،۲ص .622
 .184همان ،ص .707
 .۱۸۵همان ،ج  ،1ص .32
 .186همان ،ج  ،۳ص .897
 .187همان ،ج  ،1ص .32
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 .188همانجا.
 .189همان ،ص .۳۸
 .190همان ،ج  ،2ص .501
 .191همان ،ج  ،1ص .198
 .192نوعی قالی
 .193همان ،ج  ،2ص .625
 .194همان ،ص .506
 .195جم��ع طریفه ،چیزهای لطیف و
خوش
 .196نماز ظهر
 .197همانجا.
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در س��خن از ب��اغ خاص��ۀ بل��خ ،گفتی��م ک��ه وج��ه مش��ترک
معان��ی گوناگون��ی ک��ه بیهق��ی از صف��ه اراده کرده ،س��کویی
اس��ت ارجمند و مش��رف بر جایی دیگر .صفه به بیرون ،به جای
روباز یا به جای بس��تهای فراخ ،مش��رف اس��ت؛ و ممکن است
ً
س��قف داشته باش��د .صفهای که در میان باغ شادیاخ بوده قطعا
س��کویی مش��رف بر پیرامون ،یعنی بر محوطۀ باغ ،داشته است.
از نام��ش« ،صفۀ تاج» ،میتوان ح��دس زد که این صفه طاقی
داش��ته است که تاج ش��اه را از باالی آن ،بر فراز تخت ،آویخته
بودهاند .بنا بر این ،ش��اید عمارتی همانند کوشک میانی باغهای
در باغ ،سطحی
صفوی و قاجاری بوده
باشد .از کنار این صفه تا ِ
ً
در
طویل و بیدرخت ــ مثال معبر اصلی باغ ــ آغاز میشد و تا ِ
باغ میرسید« :بس��یار غالم ایستاده از کران صفه تا دورجای .و
س��یاهداران و مرتبهداران بیشمار تا در باغ»188؛ «و درون باغ ،از
ْ
پیش صفۀ تاج تا درگاه،
غالمان دوروی بایستادند».189
ُ ْ
پیشتر گفتیم که وثاق اتاقی مختصر و س��اده بود که برای
ً
غالمان میس��اختند .خصوصا در فصل س��رما ،که س��کونت در
خیمه دشوار بود ،وثاقهایی میساختند و غالمان را در آنها جای
میدادند .در نزدیک باغ شادیاخ نیز چنین وثاقها و سرایچههایی
بود:
و امیر ّ
غرۀ صفر به ش��ادیاخ فرود آمد .و آن روز س��رمای سخت
بود و برفی قوی .و مثالها داده بود تا وثاق غالمان و سرایچهها
190
ساخته بودند به نشابور ،نزدیک بدو.

باغ ش��ادیاخ میدان و درگاه داشت .نمیدانیم که این میدان
در درون باغ بوده اس��ت یا جلوخانی در بی��رون آن .اگر مقصود
از درگاه س��ردر باشد؛ با مالزمت سردر و میدان ،میتوان احتمال
داد ک��ه می��دان «جلوخان» بوده باش��د .این هر دو را مس��عود
به باغ افزوده بود .نکتۀ مهم اینجاست که طرح جلوخان و سردر
و س��رای و چندین س��رایچۀ باغ شادیاخ را مس��عود خود کشیده
بود:

و ب��ه نش��ابور ،ش��ادیاخ را درگاه و می��دان نب��ود .هم او کش��ید
ب��ه خط خویش .س��رایی ب��دان نیکویی و چندین س��رایچهها و
َِ
میدانها؛ تا چنان اس��ت که هست [ ]...و این ملک در هر کاری
191
آیتی بود.

این باغ ،چون دیگر باغهای ش��اهی که گفتیم ،چمن داشت
و در کنار چمن ،در میان درختان ،س��کویی بود برای نشس��تن و
تماشا کردن .امیر مسعود:
دیگر روز چون بار بگسست ،خالی کرد با وزیر و بونصر تا چاشتگاه
فراخ .پس برخاس��تند و بر کران چم��ن باغ دکانی بود و بدو آنجا
بنشس��تند و بسیار سخن گفتند .و احمد به دیوان خویش رفت .و
بونص��ر را بر آن دکان ،میان درخت��ان محفوری 192افگندند و مرا
193
بخواند.

 .2-4باغ ابوالقاسم خزانی
گفتیم که وقتی رسول خلیفۀ بغداد به نیشابور آمد ،او را در سرای
باغ ابوالقاس��م خزانی در نزدیکی باغ شادیاخ جای دادند 194.بدین
گونه ،معلوم میش��ود که باغ ابوالقاسم خزانی در بیرون نیشابور،
ام��ا در نزدیکی آن بوده اس��ت .همچنین پیدا میش��ود که این
باغ باغی مجلل و شایس��تۀ میهمان ش��اه بوده و سرایی (کاخی)
درخورد رس��ول خلیفه داشته اس��ت .برنامۀ پیشباز و مراسم پیرو
آن چنین بود که در بیرون از ش��هر به پیشباز رسول خلیفه رفتند
و او را از دروازۀ ری به ش��هر درآوردند« .از دروازۀ راه ری تا در
مس��جد آدینه بیاراس��ته بودند؛ و همچنان به بازارها بسیار درم و
دینار و شکر و طرایف 195نثار کردند ».پس از آنکه او را اینچنین
در شهر گرداندند،
به باغ ابوالقاس��م خزانی [بر کران ش��هر] ف��رود آوردند .و تا نماز
ُ
پیشین 196روزگار گرفت .و ُنزل بسیار باتکلف از خوردنیها بردند؛
و دههزار س��یم گرمابه ،و هر روز لطفی دیگر .چون یک هفته بر
آمد }و{ بیاسودند ،کوکبهای ساختند از در باغ شادیاخ تا در سرای
197
رسول [در باغ ابوالقاسم].
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سپس رسول را از آنجا به باغ شادیاخ ،به صفهای که امیر مسعود
در آن نشسته بود ،آوردند و مراسم رسمی پوشاندن خلعت خلیفه
ب��ر تن امیر را گزاردند 198.پس رس��ول را ،پیش از آنکه کارهای
رس��می خود را آغاز کند ،به باغ درآوردند تا بیاس��اید؛ و این نیز
ش��أنی دیگر از ش��ئون باغهای اعیان را نشان میدهد .اما نکتۀ
دیگ��ر اینکه گویی ضیاع و ام��وال فقط در زمان حیات در اختیار
اعیان بوده اس��ت .حتی در زمان حیات نیز ،خواه یا ناخواه ،آن را
برای امور حکومت در اختیار مینهادند .پیشتر دیدیم که اموال
و امالک حس��نک وزیر را یک روز پیش از مرگ به نام س��لطان
کردن��د .وقتی هم که بونصر مش��کان ،صاحب دیوان رس��الت،
درگذشت،
آن بونصر] ،که بندگان بودند ،به
غالمان ِ
خوب بهکارآمده [از ِ
س��رای سلطان بردند و اسبان و اشتران و استران را داغ سلطانی
بنهادند .و چند س��ر از آن که بخواس��ته بودند [در زمان حیات]،
اضط��راب میکرد؛ آنگاه بدین آس��انی فروگذاش��ت و برفت .و
ُ ِ
بوس��عید مش��رف به فرمان بیامد تا خزانه را نس��خت کرد .آنچه
َ
قعت وی را که نبشته بود به امیر ،برد و
راست آن ُر ِ
داش��ت مردِ ،
خبر یافت و فهرس��ت آن آمد که رش��ته تایی از آنکه نبشته بود
199
زیادت نیافتند.
گوی��ی آنچه هر یک از خواجگان در مدتی که بر ش��غل درباری
ٍ
بود به دس��ت میآورد ،موقتا در تملک او بود؛ مش��روط بر آنکه
عنداللزوم برای استفاده در اختیار حکومت قرار دهد .در این مدت
نیز صورتی از اموال ،هم در نزد او و هم در خزانه ،ثبت میش��د.
چون میمرد ،اموال ،از جمله باغ ،را بازمیگرفتند؛ چه به خرید و
چه به مصادرۀ رایگان.

 .3-4باغ بوالمظفر برغشی

َ
رغشی در محمدآباد.
آن بوالمظفر ب َ
از باغهای نیشابور باغی بود از ِ
200
محمدآباد روستایی بود در نزدیکی نیشابور و متصل به شادیاخ.
این بوالمظفر در اواخر عهد س��امانیان وزیر ایش��ان بود .چون به
www.SID.ir

فراس��ت دریافت که کار ایشان به آخر رس��یده است ،به حیله از
آنان کناره گرفت و در باغی در نش��ابور ،جدا از مردمان ،نشست.
در زمان بیهقی ،او پیری زال بود 201و «باغی داش��ت محمدآباد،
کرانۀ ش��هر ،آنجا بودی بیش��تر» .202بوالمظفر در آن زمان جزو
203
درباریان نبود؛ اما او را از بزرگان و محترمان شهر میشمردند.
این باغ بیشک سرایی برای سکونت چنین کسی داشت.
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 .4-4باغ عمرو لیث
در زمان سبکتگین ،که پسرش محمود والیت نیشابور را داشت،
باغ��ی به نام عمرو لیث در بیرون ش��هر بود .عمرو لیث صفاری
در نیمۀ دوم س��دۀ س��وم میزیست و در حدود یک سده پیش از
زمان ولیعهدی محمود درگذشته بود .وقتی که بوعلی سیمجور
«طم��ع افتادش که باز نش��ابور بگیرد»« ،چون خب��ر او به امیر
محمود رسید ،از ش��هر برفت و به باغ عمرو لیث فرود آمد ،یک
فرسنگی ش��هر» .204بوعلی س��یمجور چون به باغ هجوم آورد،
محمود دانس��ت که تاب ایس��تادگی ندارد .فرمود تا دیوار باغ را
رخنه (س��وراخ) کردند و از آنجا گریخت .از این رو ،این جنگ به
205
جنگ «رخنه» معروف شد.

 .5-4باغ بونصر مشکان

ُ
بونصر مشکان عالوه بر غزنین و بلخ باغی هم در نشابور داشت.
این باغ در روستایی آباد به نام محمدآباد بود ،در بیرون شهر ،در
نزدیکی شادیاخ و بلکه پیوسته بدان:
در نش��ابور دیهی بود محمدآباد نام داش��ت و به ش��ادیاخ پیوسته
اس��ت .و جایی عزیز اس��ت؛ چنانکه یک جف��توار ،از آن که به
نش��ابور و اصفه��ان و کرمان جریب گویند ،زمین س��اده به هزار
درم بخریدندی و چون با درخت و کش��تورزی بودی به سههزار
206
درم.

بونصر در آنجا سرایی زیبا داشت که سه جانب آن باغ بود:

 .198همانجا.
 .199همان ،ج  ،3ص .931
 .200هم��ان ،ج  ،۲ص 706؛ ج ،۳
ص .938
 .201همان ،ج  ،۲ص .495
 .202همان ،ص .496
 .203همانجا.
 .204همان ،ج  ،۱ص .251
 .205همان ،ص .252
 .206همان ،ج  ،3ص.938
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و اس��تادم را ،بونصر ،آنجا س��رایی بود و سخت نیکو برآورده و به
ُ
سه جانب باغ .آن سال که از طبرستان باز آمدیم و تابستان مقام
افتاد به نش��ابور ،خواس��ت که دیگر زمین خرد تا سرای چهارباغ
207
باشد.

بعدها هم ،وقتی بونصر درگذش��ت و بوس��هل زوزنی بر جای او
صاحب دیوان شد ،سی جریب زمین در نزدیکی باغ بونصر خرید
«بناء او آنجا باغ و سرای کند» 208در فقرۀ یادشده ،معنایی هم
تا ّ
که از چهارباغ اراده کرده شایان توجه است.

 .6-4باغ ّ
خرمک
در تاری��خ بیهقی ،در یک جا س��خن از باغی اس��ت ب��ه نام باغ

ّ
خرم��ک ،ک��ه آن هم از باغه��ای خواجگان یا امیر ب��وده؛ اما از
مکان و ویژگیهایش سخنی نرفته است .وقتی که ابراهیم اینال
(ینال) ،برادر و فرستادۀ طغرل سلجوقی ،به نیشابور آمد ،به مردم
پیغام داد که بیمی نیست و:

من فردا به شهر خواهم آمد و به باغ ّ
خرمک نزول کرد ،تا دانسته
آید .اعیان نش��ابور چون این سخنان بشنودند ،بیارامیدند و منادی
به بازارها آمد و حال باز بگفتند تا مردم عامه تس��کینی یافتند .و
باغ ّ
خرمک را جامه افگندند و نزل ساختند و استقبال را بسیجیدند
[ .]...و ابراهی��م به باغ خرمک فرود آمد [ ]...و روز آدینه ،ابراهیم
209
به مسجد جامع آمد.

شأن این باغ فروتر از باغ شادیاخ بود؛ زیرا برادر طغرل در آن
210
فرود آمد ،اما خود طغرل در باغ شادیاخ.
 .207همان ،ص .939 -938
 .208همان ،ج  ،۱ص .252
 .209همان ،ج  ،3ص .883
 .210همان ،ص .884
 .211پایین
 .212همان ،ج  ،2ص .653
 .213همان ،ج  ،۱ص .167
 .214همان ،ج  ،۲ص .726
 .215همان ،ص .656
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 .7-4دیگر باغهای نشابور
نشابور به جز باغهای نامبرده و سایر باغهای خواجگان ،باغهای
دیگری هم داشت .وقتی که طوسیان به شهر حمله آوردند:
نش��ابوریان با دلهای قوی در ُد ِم ایش��ان نشس��تند و از ایش��ان
چندان بکش��تند که آن را حد و اندازه نبود؛ که از صعبی هزیمت
و بی��م نش��ابوریان که از جان خ��ود بترس��یدندی ،در آن رزان و

باغها افکندند خویش��تن را سالحها بینداخته .و نشابوریان به رز و
باغ میش��دند و مردان را ریش میگرفتند و بیرون میکشیدند و
سرشان میبریدند؛ چنانکه بدیدند که پنج و شش زن در باغهای
پایان ،211بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کرده بودند و سیلی
212
میزدند.

 .5باغهای دیگر
 .1-5باغ وزیر در غور
بیهقی از باغی به نام «باغ وزیر» در غور س��خن گفته است .این
ب��اغ در ابتدای مرز والیت غور ،در بیرون ش��هر غور ،و در جوار
213
رباطی قرار داشت.

 .2-5باغ دشت لگان

دش��ت لگان دشتی بود در یک فرسنگی ُبست ،که شکارگاه شاه
بود .چون نخجیران را حصار کردند ،ایشان را به درون باغ راندند.
از اینجا معلوم میش��ود که باغ مذکور ،یا دستکم بخشی از آن،
دیوار نداشته است .در این باغ ،یا در نزدیکی آن ،کاخی هم بود از
آن شاه 214.اما عالوه بر این باغ و کاخ ،باغها و بناهای دیگر هم
ِ
در آنجا س��اخته بودند« :پس از آنجا به ُبست آمد ،روز پنجشنبه
هفدهم این ماه ،و به کوش��ک دش��ت لگان ن��زول کرد .و آنجا
زیادتها کرده بودند از باغها و بناها و سرایچهها».215

خاتمه

ً
در پای��ان این را هم باید افزود که س��خن بیهق��ی از باغ تقریبا
یکس��ره مربوط به باغهای خراسان است .او بهجز خراسان ،فقط
از باغهای س��تارآباد (استرآباد) س��خن گفته است .مسعود در راه
آمل به ستارآباد رسید و در آنجا باغهایی خوش و پرنارنج و ترنج
یافت:
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ت  .۱نقش��ۀ جه��ان ،ق��رن ۴ق
(مأخذ :ابن حوقل ،صورةاالرض)

و س��دیگر روز ،امیر از پگاهی روز نش��اط ش��راب کرد برین باال.
و وق��ت ترنج و نارنج ب��ود و باغهای این بقع��ت از آن [میوهها]
بیاندازه پیدا کرده بود و ازین باال پدیدار بود .فرمود تا از درختان
بس��یار ترنج و نارنج و ش��اخهای با ب��ار باز کردن��د و بیاوردند و
گ��رد ب��ر گرد خیمه بر آن باال بردن��د و آن جای را چون فردوس
216
بیاراستند.

باری س��خن تاریخ بیهقی از چنین باغهای آباد در خراسان
بزرگ عهد غزنویان ،و همچنین بسیاری بناهای دیگر چون کاخ
و مدرس��ه و رباط ،از رونق معماری در آن زمان خبر میدهد .اما
در می��ان آثار مانده از معماری دوران اس�لامی در ایران بزرگ،
www.SID.ir

ش��مار آثار متعلق به دورۀ غزنویان بس��یار اندک اس��ت .آیا فن
معم��اری در آن دوره چندان نازل بود که موجب کمدوامی بناها
میش��د؛ یا جانش��ینان بالفصل غزنویان ،یعنی سلجوقیان ،آثار
دش��منان خ��ود را از میان بردند؟ ش��اید ه��م در آن آثار تصرف
کردند و نش��ان معماری دوران س��لجوقی را بر آنها نهادند .این
موضوعی اس��ت شایستۀ بررس��ی؛ اما نتیجۀ این بررسی هرچه
باش��د ،در خصوص باغ نتیجۀ چندانی ندارد .باغ ،ش��اید به سبب
غلب��ۀ محوطۀ باز ،به علت تأثر ش��دید آن از اوضاع محیطی ،یا
به سبب آنکه حفظش ارزش سیاسی نداشت یا اولین مکانی بود
که طعمۀ توسعۀ شهرها میشد ،همواره بیش از بسیاری بناهای

 .216همان ،ص .677
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دیگر دستخوش ویرانی و دگرگونی بوده است .میدانیم که شمار
باغهای بهجامانده از قرون اخیر نیز بسیار اندک است .از این رو،
نمیت��وان به جا نهادن باغی از قرن چه��ارم یا پنجم را از زمانه
چشم داشت.
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