
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


باغ هاي خراسان در تاريخ بيهقي1                                                                                     

مهرداد قيومي بيدهندي

استاديار دانشكدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتي

»باغ« از مكانهايي اس��ت که بیهقي به کّرات بدان پرداخته اس��ت. زندگي مس��عود 
غزنوي بیش از آنكه در کاخ س��پري ش��ود، در خیمه و خرگاه و در باغ مي گذش��ته 
اس��ت. او به تناسب ذکر احوال مس��عود و امیران غزنوي و کارگزاران دستگاه آنان 
به باغ هاي گوناگون در منطقۀ خراس��ان پرداخته است: باغ هاي غزنین، بلخ، هرات، 

نشابور، غور، دشت لگان، و برخي اوصاف معماري آنها.

مقدمه
خواج��ه ابوالفض��ل محمد بن حس��ین بیهق��ي دبیر در زمان س��لطان 
مس��عود غزنوي دبیر ديوان رسالت و مدتي کوتاه هم، در زمان سلطان 
عبدالرش��ید غزنوي )حك  441-444ق(، صاحب ديوان رس��الت بود. او 
تدوي��ن تاريخ خود را در س��ال 448ق آغاز کرد و ت��ا پايان عمر، يعني 
تا س��ال 470ق، بدان مش��غول بود. نام اصلي کتاب او تاريخ مسعودي 
اس��ت، که بخشي اس��ت از کتابي عظیم به نام تاريخ ناصري، يا تاريخ 
آل س��بكتگین، که گويا س��ي جلد داشته است. آنچه امروز به دست ما 
رس��یده فقط شش مجلد آن است؛ ش��امل جلدهاي پنجم تا دهم. جلد 

چكيده

 مت��ون فارس��ي از مهم ترين منابع تاري��خ معماري ايران اس��ت. در 
 می��ان اين مت��ون، تاري��خ بیهقي در زم��رۀ چند متن نخس��ت ادب 
 فارس��ي اس��ت. از کت��اب مفص��ل ابوالفض��ل بیهقي دبی��ر، که در 
 اصل تاريخ آل س��بكتگین 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. اين 
 پ��اره با ماج��راي مرگ محم��ود، جلوس محمد و س��پس مس��عود 
آغاز مي ش��ود و با ذکر س��فر آخر مس��عود به هندوس��تان در گريز از 
 ترکمان��ان س��لجوقي پاي��ان مي ياب��د. بیهق��ي نمونۀ م��ورخ دقیق 
اس��ت و تاريخ خود را صرفًا بر اس��اس ش��واهدي که طي س��ال ها 

 

 حض��ور در متن ح��وادث دربار غزنوي��ان گرد آورده پرداخته اس��ت. 
اگرچ��ه در وصف معم��اري و صفات کالبدي آن دقت و حساس��یت 
ناصر خس��رو را ندارد، اطالعات دربارۀ معماري و ش��هر در کتاب او 
کم نیس��ت. نثر او نیز گواهي اس��ت بر توانايي نثر فارس��ي در بیان 

فضاي معماري. 

کليدواژگان:  
تاريخ معماري ايران، منابع تاريخ نگاري، متون فارسي، تاريخ بیهقي، باغ، خراسان بزرگ

1. اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري 
نويس��نده اس��ت، با اين مش��خصات: 
مه��رداد قیوم��ي بیدهن��دي، »آداب 
جس��تجوي تاريخ معم��اري ايران در 
متون فارس��ي، با تكیه ب��ر متون نثر 
سده هاي نخست«، اس��تادان راهنما: 
دکتر ه��ادي نديم��ي و دکتر مهدي 
حج��ت، تهران: دانش��كدۀ معماري و 
شهرس��ازي دانشگاه ش��هید بهشتي، 

خرداد 1386 )منتشرنشده(.
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پنجم با ماجراي مرگ محمود، جلوس محمد و سپس مسعود آغاز مي شود و با 
ذکر سفر آخر مسعود به هندوستان، در گريز از ترکمانان سلجوقي، در جلد دهم 
خاتم��ه مي يابد. هم جلد پنجم از نیمه آغاز مي ش��ود و هم جلد دهم نیمه کاره 

پايان مي يابد.2
بیهقي نمونۀ مورخ دقیق اس��ت و تاريخ خود را صرفًا بر اس��اس شواهدي 
که طي س��ال ها حضور در متن حوادث دربار غزنويان گرد آورده پرداخته است. 
اگرچه در وصف معماري و صفات کالبدي آن دقت و حساس��یت ناصر خس��رو 
را ندارد، اطالعات دربارۀ معماري و ش��هر در کتاب او کم نیست. در جستجوي 
مفصل��ي که نگارنده در تاريخ او کرده، مجموع��ه اي از اطالعات ارزنده دربارۀ 
معماري دورۀ غزنويان به دس��ت آمده اس��ت. اين اطالعات از ش��هر و عناصر 
ش��هري، قلعه، باغ، اقس��ام بناهاي خصوصي و عموم��ي، عناصر و اجزا و مواد 
و ادوات معم��اري، عامالن معماري، بناهاي س��بک، اث��اث زندگي، واحدهاي 

اندازه گیري، افعال و صفات و ترکیبات مربوط به معماري را شامل مي شود.
»باغ« از عناويني است که بیهقي به کّرات بدان پرداخته است. مي توان گفت 
زندگي مسعود غزنوي بیش از آنكه در کاخ سپري شود، در خیمه و خرگاه و نیز 
در باغ مي گذش��ته است. چون اس��اس کار بیهقي بر محور سلطان مسعود )حك  
432-440ق(، و تا حدي محمود غزنوي )حك  387-421ق( است، اطالعات او 
نیز بیش��تر به حوزۀ اصلي حكومت آنان، يعني خراسان بزرگ و به ويژه خراسان 
ش��رقي، مربوط مي ش��ود. از اين رو، موضوع اين نوش��تار نیز باغ هاي خراسان، 
خصوصًا باغ هاي غزنین و بلخ و هرات و نیش��ابور، اس��ت. شايد شمردن غزنین 
در زمرۀ خراس��ان با قدري تس��امح همراه باش��د. غزنین از ش��هرهاي مرکزي 
افغانس��تان کنوني، در واليت زابلستان، است. ويرانه هاي غزنین قديم، پايتخت 
غزنويان، در ش��مال شرقي شهر کنوني قرار دارد.3 جغرافي دانان قديم غزنین را 
در مرز میان خراس��ان و هندوستان دانس��ته اند. ياقوت حموي در معجم البلدان 
گفته است که غزنین قصبۀ )مرکز( زابلستان است؛ شهري است بزرگ و واليت 
وسیعي در طرف خراسان است؛ و آن حد میان خراسان و هند است. بنا بر اين، 

شمردن اين شهر در عداد شهرهاي خراسان خالي از وجه نیست.
بیهقي دربارۀ باغ با همین لفظ »باغ« سخن گفته و از واژه هاي مترادف آن 

�� واژه هاي زير�� بسیار کم استفاده کرده است:
باغچه: به معناي باغ کوچک؛ فقط در يكي دو جا به کار رفته است.

پرسش هاي تحقيق
ــن، مانند  ــوان متین كه ــه مي ت ۱. چگون
ــتنباط  ــي، را به منظور اس ــخ بيهق تاري
ــري  معماري از آن به روش دروین تفس

كرد؟
۲. براي قرائت و تفسري معماريانۀ متین 
كهن، مانند تاريخ بيهقي، چگونه مي توان 
از حتميل تلقي ها و ديدگاه هاي امروزي 

بر تاريخ پرهيز كرد؟
۳. فهم زندگي جاري در باغ در دوره اي 
از تاريخ ايران، مانند دورۀ غزنويان، چه 
فايده اي براي شناخت باغ ايراین دارد؟

2. در چاپ اخیر کتاب، اين شش جلد 
را در س��ه مجل��د گنجانده اند: خواجه 
ابوالفض��ل محمد بن حس��ین بیهقي 
دبیر، تاريخ بیهقي، به کوش��ش خلیل 
خطی��ب رهبر، 3 ج، ته��ران، مهتاب، 
1381. اطالع��ات مرب��وط به زندگي 
بیهق��ي را از همی��ن منب��ع، مقدم��ۀ 

مصحح، برگرفته ايم.
3. محم��د دبیرس��یاقي در تعلیق��ات 

سفرنامۀ ناصر خسرو.
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خرماستان: باغ خرما يا نخلستان؛ در يک جا.

گلشن: باغ پرگل؛ در يک جا.
بوستان: معنايي متمايز از باغ از آن به دست نمي آيد. بیهقي 
دو ب��ار اين واژه را در ش��عرهايي که از ديگران نقل کرده و يک 
بار در تش��بیه به کار برده و مس��تقاًل در متن خود از آن استفاده 

نكرده است.
فردوس: به معناي بهشت؛ در دو جا به کار رفته است.

َرز: به معناي باغ انگور و تاکستان؛ فقط در يک جا.
بن��ا بر اين، در داللت بر باغ به منزل��ۀ چیزي عیني، واژۀ بیهقي 

تقريبًا همواره همان »باغ« است.
يكي از دش��واري هاي جس��تجوي تاريخ معم��اري در متون 
کهن تحول معنايي واژه هاي فارس��ي اس��ت. همواره اين خطر 
پیش روي محقق هس��ت که ب��ر واژه اي در متني کهن معناي 
امروزي آن را حمل و بر آن اساس نتیجه گیري کند. براي پرهیز 
از چنین لغزش��ي، از دو متن شاهد در کنار تاريخ بیهقي استفاده 
کرديم: س��فرنامۀ ناصر خسرو4 و ديوان فرخي سیستاني5. حكیم 
ناصر خسرو علوي قبادياني مروزي در سال 394ق در بلخ زاد و 
در 471 يا 481ق در َيمگان يا ُيمگان، در بدخش��ان، درگذشت. 
از اين رو، زمان و مكان او با بیهقي تقريبًا يكي است. ابوالحسن 
علي بن جولوغ فرخي سیس��تاني، از برجسته ترين قصیده سرايان 
فارسي، در سیستان زاد و در جواني، بعد از سال 390ق، به دربار 
محمود غزنوي رفت. پس او نیز با بیهقي و ناصر خسرو هم زمان 
بود و به همان زبان شیواي رايج در خراسان سخن مي گفت. در 
مش��كالت متن بیهقي، آنجا که از اين دو منبع طرفي نبسته ايم، 

به سراغ منبع لغت، يعني لغت نامۀ دهخدا، رفته ايم.
مقاله در پنج باب تنظیم شده است: باغ هاي غزنین، باغ هاي 
بلخ، باغ هاي هرات، باغ هاي نشابور، باغ هاي ديگر. مي دانیم که 
س��لجوقیان بس��یاري از بناهاي پیش از خود را دگرگون کردند. 
آنچه هم در خراس��ان باقي ماند، به دس��ت مغول از میان رفت. 
پ��س ظاهراً از باغ ها و بناهايي که در اينجا ذکر مي ش��ود، امروز 

چیزي نمانده اس��ت؛ مگر مقبره اي منس��وب به محمود غزنوي 
که روزگاري در باغ پیروزي غزنین قرار داش��ته است. جستجوي 
وضع کنوني و بقاياي اين باغ ها و بنا ها موضوع پژوهش��ي ديگر 

است.

1. باغ هاي غزنين

1-1. باغ پيروزي
ب��اغ پیروزي )يا باغ فی��روزي( از باغ هاي آب��اد غزنین در زمان 
محمود و مس��عود غزنوي بود. باغ در بیرون ش��هر بود: »و امیر 
]مس��عود[، رضي اهلل عنه، برفت از غزنین روز چهارم محرم و به 
س��راي پرده که با باغ فیروزي زده بودند ف��رود آمد«6؛ و در دل 
دش��تي قرار داشت: »امیر ]مس��عود[ گفت: بي تكلف بايد که به 
دش��ت آيیم و ش��راب به باغ پیروزي خوريم«7؛ »برنشست و بر 
جانب ِسِپست زار به باغ فیروزي رفت«8. از اينجا مي توان فهمید 
که در بیرون ش��هر غزنه سپست زار )دشت و يونجه زار(ي بوده و 

باغ پیروزي در آن قرار داشته است.
در زمان محمود و مس��عود، اين باغ يكي از دو باغ ش��اهانۀ 
غزنین بود.9 محمود اين باغ را دوست داشت و وصیت کرده بود 
او را در آنج��ا دفن کنند.10 چون در هنگام عصر »روز پنجش��نبه 
هفت روز مانده از ربیع اآلخر« س��ال 421ق درگذشت، به وقت 
»نماز خفتن11، آن پادشاه را به باغ پیروزي دفن کردند«12. فرخي 
سیس��تاني در ابیاتي از مرثیه اي که براي محمود غزنوي سروده، 

از دفن او در باغ پیروزي ياد کرده است:
آه و دردا که همي لعل به کان باز شود

او میان گل و از گل نشود برخوردار
آه و دردا که بي او هر کس نتواند ديد
باغ فیروزي پر الله و گل هاي به بار

خیز شا ها که به فیروزي گل باز شده است
بر گل نو قدحي چند مي لعل گسار13

4. ناص��ر خس��رو قباديان��ي مروزي، 
سفرنامه.

5. فرخي سیستاني، ديوان.
6. ابوالفض��ل بیهق��ي، هم��ان، ج 3، 

ص 888.
7. همان، ص 990.
8. همان، ص 406.

9. باغ دوم »باغ محمودي« نام دارد، 
که بعداً بدان خواهیم پرداخت.

10. همان، ج 2، ص 406.
11. نماز عشاء

12. همان، ج 1، ص 11.
13. فرخي سیستاني، ديوان.
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گويي اين باغ در زمان محمود رونق بیش��تري داش��ته و در 
زمان مسعود از تب و تاب پیشین افتاده بوده است. مسعود که به 
غزنه مي آمد، بیشتر در باغ محمودي سر مي کرد. يک بار هم که 
ب��راي زيارت تربت پدر به باغ پیروزي رفته بود، فرمود تا گیاهان 
آن را برکنن��د و تماش��ا و تف��رج را در آن بازدارند تا فقط خاص 

زيارت پدر باشد:
و نم��از ديگر14 بار نداد و ديگر روز هم بار نداد و بر نشس��ت و بر 
جانب ِسِپس��ت زار به باغ فیروزي رف��ت و تربت پدر را، رضي اهلل 
عنه، زيارت کرد و بگريس��ت و آن قوم را که بر س��ر تربت بودند 
بیس��ت هزار درم فرمود. و دانش��مند نبیه و حاکم لشكر را، نصربن 
خل��ف، گفت: »مردم انبوه بر کار بايد کرد تا به زودي اين رباط که 
فرموده اس��ت برآورده آيد و از اوقاف اين تربت نیک انديشه بايد 
داش��ت تا به طرق و س��بل رسد. و پدرم اين باغ را دوست داشت؛ 
از آن فرم��ود وي را اينج��ا نهادن. و ما، حرم��ت بزرگ او را، اين 
بقعت بر خود حرام کرديم، که جز به زيارت اينجا نیايیم. سبزي ها 
و ديگر چیزها که تره15 را شايس��ت، همه را بايد کند و هم داستان 

نبايد بود که هیچ کس به تماشا16 آيد اينجا.17

 البت��ه مس��عود بر اين قول نمان��د. روزي در آنجا پیش او عرض 
لش��كر دادند: »ديگر روز تعبیه کرد و به باغ فیروزي آمد. و امیر 
بر نشس��ت تا لش��كر هندو بر وي بگذش��ت«18؛ و روزي ديگر با 
پس��رش، امیر مجدود، که او را به امارت هندوستان گمارده بود، 
در آنجا وداع کرد و او را راهي هند ساخت.19 يک بار هم در آنجا 

نه فقط به شراب نشست؛ مسابقۀ مي گساري هم بر پا کرد.20
واقعه اي ديگر نیز در همین باغ رخ داد: چون مس��عود فرمود 
ت��ا برادرش امی��ر محمد را از قلعۀ َنَغر به غزنی��ن آوردند، او را با 
پس��رانش بر خضراء )سبزه زار( اين باغ فرود آوردند و آنان شب را 
در همان جا ماندند. سپس فرمود تا ايشان را از آنجا به سرايي در 

شارستان برند.21
پیداس��ت که باغ ف��راخ بود، چندان که در آن عرض لش��كر 
مي دادن��د؛ اما آيا بناهايي هم داش��ت؟ در جايي بیهقي مي گويد: 

»امی��ر، رضي اهلل عنه، برفت از غزنی��ن، روز چهارم محرم، و به 
س��راي پرده که به باغ فیروزي زده بودند فرود آمد و دو روز آنجا 
ببود تا لشكرها و قوم به جمله بیرون رفتند. پس درکشید و تفت 
بران��د.«22. از اينجا اين گمان پیش مي آي��د که باغ بناي مفصل 
نداش��ته است و براي استقرار ش��اه در آنجا سراپرده مي زدند. اما 
فرخي سیس��تاني از »کاخ پیروزي« سخن مي گويد، که احتمااًل 

در همین باغ بوده است:
روز و شب بر سر تابوت تو از حسرت تو

 کاخ پیروزي چون ابر همي گريد زار
خیز شاها که چو هر سال به عرض آمده اند

از پس کاخ تو و باغ تو پیلي دوهزار23 

معلوم است که کاخ پیروزي کاخي بزرگ در کنار يا در درون باغ 
بوده اس��ت؛ چندان که بزرگان با پیالن بسیار براي سالم عید به 
آنج��ا مي آمدند و در پ��س باغ و کاخ تجمع مي کردند و انتظار بار 
مي کش��یدند. از اين گذش��ته، گويا جنازۀ محمود را هم در درون 

بنايي در باغ دفن کرده بودند؛ زيرا همو گويد:
اي امیر همه میران و شهنشاه جهان

خیز و از حجره برون آي که خفتي بسیار24

شاهدي ديگر بر اينكه باغ بنا يا بناهايي داشته اين سخن بیهقي 
اس��ت که »آن بنا و میدان امروز ديگرگون شده است«25. معلوم 
مي ش��ود اين بناها در حوالي س��ال 470ق که بیهقي تاريخ خود 
را مي نوش��ت، يعني بیش از س��ي س��ال پس از اين ماجرا، تغییر 

يافته بود.
در پش��ت ب��اغ دکان��ي ب��ود: »و روز پنجش��نبه دوم محرم، 
س��راي پرده بیرون بردند و بر دکان پس ب��اغ فیروزي بزدند«26. 
يكي از معاني دکان »سكو«س��ت؛ و بیهقي اين واژه را بارها به 
همین معنا به کار برده است. ناصر خسرو در وصف مسجد طبريه 
مي گويد: »در میان مسجد، دکاني بزرگ است و بر وي محراب ها 
ساخته و گرد بر گرد آن دکان درخت ياسمن نشانده«27. در پشت 

14. نماز عصر
15. س��بزي خوردن، که تناول آن با 

شراب رسم بوده است.
16. گردش و تفريح

17. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 2، 
ص 406.

18. همان، ص 635.

19. همان، ص 723.
20. همان، ج 3، ص 990.

21. همان، ص 992.

22. همان، ص 888.
23. فرخي سیستاني، ديوان.

24. همان.
هم��ان،  بیهق��ي،  ابوالفض��ل   .25

ص 990-989.
26. همان، ص 887.

27. ناصرخسرو، سفرنامه، ص 29.
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باغ فیروزي، در میان دش��ت يا يونجه زار، دکاني بود که سراپردۀ 

شاه را بر آن مي زدند.
باغ سخت پرگل بود، چنان که در اشعار فرخي ديديم. بیهقي 

نیز مي گويد:
و س��الي دو ب��ر آمد. يک روز چنان افتاد ک��ه امیر به باغ فیروزي 
شراب مي خورد بر گل؛ و چندان گل صدبرگ ريخته بودند که حد 
و اندازه نبود. و اين س��اقیاِن ماه روياِن عالم به نوبت دوگان دوگان 

مي آمدند.28

باغ »خضرا« داش��ت و روزي برادر مسعود و فرزندانش را در 
آن خض��را فرود آوردند. بیهقي خضرا را به معناي »س��بزه زار« و 
جاي س��بز به کار مي برد، چه در ب��اغ و چه در غیر آن؛ چنان که 
مي گويد: »میدان و همۀ دش��ت شابهار الله ستان شده بود. پس 
امیر بنشست29 و بر آن خضرا آمد بر میدان و دشت شابهار و نماز 
عید بكرده آمد«30. »و از دره بیرون آمدم. و همۀ جهان نرگس و 
بنفشه و گونه گونه رياحین و خضرا بود«.31 در کنار قلعۀ کوهتیز، 
»يک روز بر آن خضراء بلندتر ش��راب مي خورديم؛ و ما در پیش 
او ]امیر محمد[ نشس��ته بوديم و مطربان مي زدند«32. پس خضرا 
ظاهراً مطلق سبزه زار و همان است که امروز بدان چمن يا جاي 

چمن کاري شده مي گويیم.33
باغ میداني داشت:

و روز سه ش��نبه دوازدهم اين ماه، امیر، رضي اهلل عنه، برنشس��ت 
و ب��ه باغ فیروزي آمد و بر خضراء میدان بنشس��ت �� و آن بنا و 
میدان امروز ديگرگون شده است، آن وقت برحال خويش بود �� 
و فرموده بود تا دعوتي با تكلف ساخته بودند و َهريسه34 نهاده. و 

امیر محمود و وزير نیز بیامدند و بنشستند.35

از اي��ن بند چنی��ن بر مي آيد که باغ بیش از يک میدان داش��ته، 
میداني که در اينجا ياد شده میدان زيرين بوده، و میدان در کنار 

خضرا و بنا يا بناهايي قرار داشته است.
پیش تر ديديم که محمود وصی��ت کرده بود در باغ پیروزي 

رباطي بس��ازند و مس��عود بر اين فرمان پاي فشرد. احتمااًل اين 
رباط را بايس��ت در جوار باغ مي ساختند و بر تربت محمود وقف 
مي کردن��د. اينكه آيا اين رباط مجلل را س��اختند يا نه، از تاريخ 

بیهقي چیزي به دست نمي آيد.

1-2. باغ محمودي
از نام باغ پیداست که باني آن محمود غزنوي بوده است. اين باغ 
نی��ز، همچون ديگر باغ ها، در بیرون ش��هر غزنه، اما در نزديكي 
آن بود. وقتي که مس��عود مي خواس��ت به قلعۀ غزنین، در بیرون 
شهر، برود، از شهر بیرون آمد و به باغ محمودي وارد شد و چند 
روزي در آنجا به نش��اط پرداخت.36 بار ديگري هم که از ش��كار 
برمي گشت، پیش از ورود به شهر به باغ محمودي درآمد.37 گويا 
رسم بر آن بود که شاه در وقت خروج از هر شهر يا پیش از ورود 
بدان، در باغي از باغ هاي ش��اهي درآيد و چند روزي نشاط کند؛ 

چنان که گويد:
روز يازدهم ماه رجب، امیر، رضي اهلل عنه، از ُبست بر جانب غزنین 
روان کرد و آنجا رس��ید روز پنجش��نبه هفتم شعبان }و{ به باغ 
محمودي فرود آمد، بر آنكه مدتي آنجا بباشد؛ و دست به نشاط و 

شراب کرد و پیوسته مي خورد، چنان که هیچ مي نیاسود.38

س��لطان مسعود غزنوي در طول يازده سال سلطنتش، که تقريبًا 
تمامي شش مجلد موجود تاريخ بیهقي را در بر مي گیرد، پیوسته 
در جنگ بود. از اين رو، بسیاري از اوقاِت او در سراپرده و اردوگاه 
جنگي يا در اين ش��هر و آن ش��هر سپري شد. اقامت او در باغ ها 
نیز چندان دراز نبود. از اين گذشته، از کتاب بر مي آيد که اصواًل 
اقامت در هیچ جا به درازا نمي کشیده است. مثاًل بیهقي مي گويد 
امیر مسعود روز سه شنبه نیمۀ جمادي االخراي سال 425ق از باغ 
پیروزي به کوش��ک دولت در شهر رفت. روز بعد به کاخي ديگر 
)کوشک س��پید( رفت. سه روز آنجا بود. سپس به باغ محمودي 
آم��د؛ بنه ه��ا را آنجا آوردند و تا نیمۀ رجب آنج��ا بود. بنا بر اين، 
يک روز در کوش��ک دولت، س��ه روز در کوش��ک سپید، و کمتر 

28. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 2، 
ص 402.

29. يعني بر اسب بنشست.
30. همان، ص 746.
31. همان، ص 673.

32. همان، ج 1، ص 58.
33. نک: لغت نامه، ذيل خضراء.

34. خوراکي از گوشت و حبوبات
35. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 3، 

ص 989–990.
36. همان، ج2، ص 635.

37. همان، ص 411.

38. همان، ص 745.
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از ي��ک ماه در باغ محمودي ب��ود. از آنجا به قلعۀ غزنین رفت و 
چهار روز در آنجا ُمقام کرد. سپس به شهر، به کوشک محمودي، 

بازگشت.38
از لح��ن بیهق��ي در خص��وص »بازگش��تن« ب��ه کوش��ک 
 محمودي در شهر معلوم مي ش��ود که محل سكونت شاه همین 
کاخ هاي ش��هري بوده و اقامت در ب��اغ محمودي يا باغ پیروزي 
قاعدت��ًا موقت بوده اس��ت. در جاهاي ديگر نی��ز همین لحن را 

دارد: 
و امیر از باغ محمودي به کوشک کهن پدر باز آمد به شهر، به روز 

شنبه. نخست روز ماه رمضان روزه گرفتند.39

امیر، رضي اهلل عنه، از باغ محمودي بدين کوشک نو باز آمد.40 

به هر حال امیر هر جا که مي رفت، ُبنه ها )اثاث و اس��باب( و 
گاهي ديوان هاي حكومتي، يعني بخش اعظم س��ازمان دولتي را 

به آنجا مي بردند:
و روز دوش��نبه دو روز مان��ده از ماه رجب، امی��ر به باغ محمودي 

رفت، بدان که مدتي آنجا بباشد. و بنه ها را آنجا بردند.41

روز سه شنبه بیستم جمادي االخري، به باغ محمودي رفت و نشاط 
ش��راب کرد و خوشش آمد و فرمود که بنه ها و ديوان ها آنجا بايد 

آورد.42 

حكومت از هر لحاظ يكسره سلطان محور بود. پادشاه که در جايي 
مستقر مي شد، نه تنها همۀ خانواده اش، بلكه همۀ ارکان حكومت 
را، از ديوان هاي گونه گون گرفته تا دويت خانه و جامه خانه و خزانه 
و مطبخ، بدان جا مي بردند. آنان گاه در خیمه مس��تقر مي شدند و 

گاه در بنا. دنبالۀ سخن بیهقي چنین است:
و س��رايیان به جمل��ه آنجا آمدند و غالمان و ح��رم و ديوان هاي 
وزارت و عرض و رس��الت و وکالت. و بزرگان و اعیان بنشستند و 
کارها بر قرار مي رفت و مردم لشكري و رعیت و بزرگان و اعیان؛ 

همه شادکام و دل ها برين خداوند محتشم بسته.43

 وقت��ي ک��ه ش��اه در خ��رگاه مس��تقر مي ش��د، هم��ۀ اين 
 تش��كیالت در خ��رگاه، در اقس��ام خیمه ه��ا، ب��ه کار مش��غول 
مي ش��دند. ام��ا وقت��ي که ش��اه در کنار ش��هر در باغ��ي اقامت 
مي گزيد، قاعدتًا آن باغ بناهايي در خور داش��ت؛ و ااّل دس��ت کم 

 

س��رايیان مي توانستند در ش��هر بمانند. روزي امیر مسعود از باغ 
محمودي به کوش��ک نو مس��عودي، 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��ودي 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��ادکامي 
 از خوان برخاس��ت و بر اس��ب نشس��ت و به باغ محمودي آمد. 
 ت��ا وقت نماز عص��ر در آنجا ب��ا نديمان به عیش بود و س��پس 
به ش��هر بازگش��ت.44 با چنین اوصافي، باغ قطعًا بناهايي داشته 

است.
در کتاب از کاخي به نام »کوش��ک محمودي« نیز ياد شده، 
ک��ه آن يقینًا ن��ه در باغ محمودي، بلكه در ش��هر بوده اس��ت. 

 

از اين کوش��ک محمودي با عنوان »کوشک کهن« يا »کوشک 
کهن پدر« نیز ياد ش��ده، که در مقابل »کوش��ک نو مسعودي« 

است:
 و امی��ر ب��ه ب��اغ محم��ودي بازآم��د دو روز مانده از ش��عبان؛ و 
صاحب ديوان خراس��ان، بوالفضل سوري معتز، از نشابور دررسید 
و پی��ش آم��د به خدمت و هزار دينار نش��ابوري نثار کرد و ِعقدي 
گوهر س��خت گران مايه پیش امیر نهاد. و امیر از باغ محمودي به 
کوش��ک کهن پدر باز آمد، به روز ش��نبه. نخست روز ماه رمضان 

روزه گرفتند.45

 ذک��ري ه��م از صف��ه اي به ن��ام »صفۀ نائب��ان« رفت��ه که در 
 نزديك��ي باغ ب��وده؛ اما معلوم نیس��ت که منظور ک��دام يک از 
باغ ه��اي غزنین اس��ت: ب��اغ پیروزي ي��ا باغ محم��ودي يا باغ 

صدهزاره:
و امیر تا نزديک نماز پیشین ]ظهر[ ببود؛ چندان که نديماِن بیروني 

بازگشتند. پس به صفۀ نائبان آمد، که از باغ دور نیست.46 

38. همان، ص 635.

39. همان، ص 637.
40. همان، ج 3، ص 870.

41. همان.
42. همان، ج 2، ص 402.

43. همان.
44. همان، ج 3، ص 872.
45. همان، ج 2، ص 637.

46. همان، ص 725.
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1-3. باغ صدهزاره/ صدهزار

اي��ن باغ نیز در بیرون ش��هر غزن��ه بود؛ و مانند دو باغ ش��اهي 
ديگر اين ش��هر، در میاِن دشت قرار داش��ت.47 اگر فرض کنیم 
که شكارگاه سالطین با شهر فاصله داشته، مي توان پنداشت که 

فاصلۀ اين باغ تا شهر بیش از دو باغ ديگر بوده است:
و امیر از شكار 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 شكار کرده آمد. پس از آنجا به باغ محمودي 

آمد.48

پیداست که مسعود بدين باغ کمتر از دو باغ ديگر نظر داشته؛ 
اما در اينجا نیز رسمًا ُمقام مي کرده است، با خدم و حشم:

ديگ��ر روز، امیر به باغ صده��زاره رفت، بر آن جمله که آنجا يک 
هفته بباشد. و بنه ها به جمله آنجا بردند.49 

امیر درين وقت به باغ صدهزاره بود. خلوتي کرد با سپاه س��االر و 
اعیان و حشم و راي خواست تا چه بايد کرد.50 

اين باغ قطعًا بنا يا بناهايي داشت:
من ک��ه بوالفضلم با امیر به خدمت رفته ب��ودم به باغ صدهزاره؛ 
مقّدماِن اين هندوان را ديدم که آنجا آمده بودند و امیر فرموده بود 
تا ايش��ان را در خانۀ بزرگ، که آنجا ديوان رسالت دارند، بنشانده 
بودند و بوس��عید ُمشِرف پیغام هاي درشت مي آورد سوي ايشان از 
امیر. و کار بدان جا رس��ید که پیغامي آمد که شما را چوب فرموده 
آيد. شش تن مقدم تِر ايش��ان خويشتن را به کتاره51 زد، چنان که 
خون در آن خانه روان شد. و من و بو سعید و ديگران از آن خانه 

برفتیم. و اين خبر به امیر رسانیدند.52

1-4. باغ بونصر
ي��ا  باغ��ي  غزن��ه  در  بیهق��ي،  اس��تاد  مش��كان،   بونص��ر 
باغچ��ه اي آب��اد و زيبا داش��ت. روزگاري س��لطان محمود را در 
 اي��ن باغ میزبان��ي کرد53 و ديگربار وزير س��لطان مس��عود را54. 

بعده��ا هم که بونصر درگذش��ت، گوي��ا او را در همین باغ دفن 
کردند.55

آنچه پیوسته در تاريخ بیهقي مشاهده مي شود، مالزمت باغ 
با عیش و نوش است؛ چنین است باغ پرگل بونصر:

قصۀ باغ غزنین و آمدن خواجه بگويم؛ يكي آنكه بنمايم حشمت 
اس��تادم که وزير با بزرگي احمِد حسن به تعزيت و دعوت نزديک 
وي آمد. از اس��تادم شنودم که امیر ماضي به غزنین روزي نشاط 
ش��راب کرد و بس��یار گل آورده بودند. و آنچ��ه از باغ من از گل 
صدبرگ بخنديد، 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: »زندگاني خداوند دراز باد؛ ش��رط آن است که وقت 
گل س��اتگیني خورند که مهماني اس��ت چهل روزه، خاصه چنین 
گل ک��ه ازي��ن رنگین تر و خوش بوي تر نتواند ب��ود.« امیر گفت: 
»بونصر فرستاده است از باغ خويش.« خواجه گفت: »بايستي که 
اين باغ را ديده ش��دي.« امیر گفت: »میزباني مي جويي؟« گفت: 

»ناچار.«56 

پیداس��ت که باغ هايي ک��ه در تاريخ بیهقي ذکر ش��ده، باغ هاي 
درباريان اس��ت که قاعدتًا بیش��تر»باغ تفرج« بوده است تا »باغ 
می��وه«.57 از همین رو بود که ايش��ان زيبايي گل هاي س��وري 

خندان را نشان جمال و برتري باغ شمردند.
 در اواخ��ر تاري��خ بیهقي س��خن از اين اس��ت ک��ه بونصر 
رباط��ي بزرگ در غزنه داش��ت؛ چ��ون بم��رد، او را در باغ اين 
 رب��اط دفن کردند. به ظ��ن قوي، اين باغ همان ب��اغ بونصر در 
غزنه اس��ت. چنان که در باغ پیروزي ديديم، امیر مس��عود فرمود 
 ت��ا بنابر وصیت پدر در آنجا رباطي بزرگ بس��ازند؛ ش��ايد براي 
آنك��ه رباط از بناه��اي خیريه و عمومي بود و باني مي خواس��ت 
 ث��واب اين بنا به روح محم��ود، مدفون در باغ پیروزي، برس��د. 
رباط بونصر در کنار باغ او در غزنه نیز شايد از همین دست بوده 
باشد. ش��ايد او بخشي از مال خود را صرف باغ تفرج شخصي و 

47. همان، ج 3، ص 497.
48. هم��ان، ج 2، ص 411؛ نیز نک: 

همان، ص 747.
49. همان، ص630.

50. همان، ص 631.
51. قمه، غداره اي که هندوان بر کمر 

مي بستند.
52. همان، ج 2، ص 656.
53. همان، ص 480-479.

54. همان، ص 479.
55. همان، ج 3، ص 931.
56. همان، ج 2، ص479.

57. س��عدي در وصف ي��ار مي گويد: 
باغ تفرج اس��ت و بس میوه نمي دهد 
به کس/ جز به نظر نمي رس��د س��یب 

درخت قامتش.
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بخشي ديگر را صرف س��اختن بنايي عام المنفعه کرده بود؛ و بر 
همین طريق، وصیت کرده بود که او را در آن باغ، در کنار رباط، 
دفن کنن��د. مالزمت باغ و رباط صورتي ديگر هم مي توانس��ت 
داشته باشد: گرداندن موسسۀ عمومي»رباط« )اگر از میان معاني 
رباط، معناي »کاروان س��را« يا »خانقاه برون ش��هري« را اختیار 
کنیم، ن��ه معناي »پادگان و پاس��گاه مرزي« را( نی��از به منابع 
مالي داش��ت. بدين منظور، عوايد باغ ي��ا باغ هايي را وقف رباط 

مي کردند.58

1-5. ديگر باغ هاي غزنين
در تاريخ بیهقي، س��خن از باغ ه��اي ديگري هم در غزنین رفته 
است؛ از جمله باغي بر کرانۀ شهر، که وقتي بوسهل زوزني عازم 
س��فر ُبس��ت بود، در آنجا فرود آمد.59 کوش��ک نو مسعودي، که 
سلطان مسعود خود آن را طراحي کرده بود60، کاخي مفصل بود، 
با بناه��ا و باغ هاي متعدد. بیهقي اي��ن کاخ را بي نظیر مي خواَند 
 و مي گوي��د مس��عود آن را »همه ب��ه دانش و هندس��ۀ خويش 
س��اخت؛ و خط هاي او کش��ید به دس��ت عالي خوي��ش، که در 
چنین ادوات، خصوصًا در هندس��ه، آيتي بود؛ رضي اهلل عنه«61. 

 

احداث آن چهار سال طول کشید؛ هزينۀ رسمي اش چهارمیلیون 
 درم و هزين��ۀ غیررس��مي اش، از بی��گاري و ج��ز آن، بی��ش از 
 دوبراب��ر اي��ن ب��ود. در طول بیس��ت س��ال، از س��اختن کاخ تا 
 زم��ان نوش��تن تاري��خ بیهق��ي، بناه��اي آن پیوس��ته در حال 
گسترش و افزايش بود. اين کاخ باغ هايي داشت؛ چنان که بیهقي 

گويد:
و امروز اين کوشک عالمي است. هر چند بسیار خلل افتاده است، 
گواه بناها و باغ ها بس��نده باشد. و بیس��ت سال است تا زيادت ها 
مي کنن��د بر بناه��ا؛ و از بناهاي آن نیز چندي��ن چیز نقص افتاده 
است. ]...[ و امیر به نشاط اين جشن و کلوخ انداز، که ماه رمضان 
نزديک بود، بدين کوش��ک و بدين باغ ها تماش��ا مي کرد و نشاط 

شراب مي بود.62

2. باغ هاي بلخ

2-1. باغ خاصه
ظاه��راً بزرگ ترين باغ بلخ »باغ خاصه« ب��ود، که بیهقي گاهي 
آن را»باغ بزرگ« مي خواَند. يكي از معاني »خاصه« »متعلق به 
ش��اه« يا »مختص شاه« است.63 بنا بر اين، باغ خاصه يعني باغ 

شاه يا باغ شاهي. 
زماني که خواجه احمد حسن، نخستین وزير مسعود غزنوي، 
در باغ خاصه به حضور امیر رسید و مهر و حكم وزارت گرفت؛ با 
کوکبه اي بزرگ از آنجا تا دروازۀ ش��هر، به نام دروازۀ عبداالعلي 
آمد؛ در آنجا از اس��ب پیاده ش��د و پیاده به خان��ه رفت. از اينجا 
مس��لم مي ش��ود که باغ در بیرون ش��هر، اما در نزديكي آن، در 
س��مت دروازۀ عبداالعلي قرار داشته است. از بیهقي درمي يابیم 
که اين دروازه از دروازه هاي مهم ش��هر بوده و يكي از کاخ هاي 
شاه در نزديكي آن قرار داشته است؛ چنان که آن را »کوشک دِر 
عبداالعلي« مي خواند. در هر صورت، شواهد ديگري هم هست 
که باغ بر کرانۀ ش��هر بوده اس��ت؛ از جمله آنكه زماني ده سوار 
ترکم��ان از قلعه اي در بیرون بلخ، به نام قهندز )که غیر از قهندز 
يا کهندژ درون شهر بود( دزدانه تا نزديک باغ آمدند و چهار پیادۀ 
هندو را کشتند؛ پیلي دزديدند و تا يک فرسنگي شهر دور شدند.64 
پس فاصلۀ باغ تا شهر به مراتب کمتر از يک فرسنگ بوده است. 
در جاي ديگر مي گويد وقتي که ش��اه از پذيرايي فرستادۀ خلیفه 
فارغ ش��د؛ »برخاست و ]بر اس��ب[ برنشست و به پاي شارستان 
فرورفت، با غالمان و حش��م و قوم درگاه، س��وي باغ بزرگ«65. 
ظاهراً يعني به پاي شارس��تان رفت تا از دروازۀ عبداالعلي خارج 
ش��ود و به ب��اغ رود. پی��ش از آن امیر گفته ب��ود: »که ما چون 
نماز ]در مس��جد آدينه[ بكرديم، از آن جانِب شارستان به باغ باز 
رويم«66. از متن چنین بر مي آيد که مسجد جامع )مسجد آدينه( 
بلخ در میان شهر بوده؛ و اين که شاه گفته پس از نماز از جانب 
شارستان به سوي باغ مي رويم، اين احتمال را پیش مي آورد که 

58. نكتۀ اخیر را از استاد گرامي مرحوم 
آقاي دکتر باقر شیرازي آموختم.

59. همان، ج 3، ص 982.

60. همان، ج 2، ص 722.
61. همان جا.
62. همان جا.

63. لغت نامه، ذيل »خاصه«.
64. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 3، 

ص 898.
65. همان، ج2، ص 442.

66. همان جا.
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رفتن به باغ راه هاي ديگري هم داشته است. مي توان فرض کرد 
ک��ه »آن جانب« در مقابل »اين جانب« باش��د؛ يعني نه از اين 
س��وي شارستان و دروازه اي که احتمااًل در نزديكي مسجد جامع 

بود، بلكه از آن سوي شارستان به باغ مي رفت.
در بلخ، همچون غزنین، وقتي که ش��اه به ش��هر مي رسید، 
نخس��ت در باغ فرود مي آمد.67 باغ کاخي )س��رايي( براي اقامت 
شاه داش��ت؛ س��رايي مفصل با اندروني و بیروني و رواق: »امیر 
ف��رود س��راي ]اندروني[ بود و ش��راب مي خ��ورد ]...[. و فرمود 
خادمان را که پیش رواق که بر داش��ته بودند فروگذاشتند«68 .69 
م��دت اقامت در باغ خواجه نیز چندان طوالني نبود؛ اما در همان 
مدت، تش��كیالت دولتي را آنج��ا مي بردند70 و حت��ي آنجا را از 
کوش��ک دولت براي اين کار خوش تر مي ش��مردند، زيرا »نیكو 
س��اخته بودند و جاي فراخ تر بود و خرم تر«71. از آن جمله، ديوان 
رسالت )دبیرخانۀ س��لطنتي( را در »طاَرم« باغ نهادند72. مصحح 
کتاب، با استفاده از لغت نامۀ دهخدا، »طارم« را به »خانۀ چوبین، 
چون خرگاه و سراپرده و گنبد و عمارت گنبدي شكل« معنا کرده 
اس��ت.73 ناصر خس��رو اين اصطالح را يک بار، دربارۀ کلیس��اي 

نزديک مسجد جامع شهر آِمد )دياربكر(، به کار برده است:
و نزديک مس��جد کلیس��ايي اس��ت عظیم به تكلف، هم از سنگ 
س��اخته، زمین کلیس��ا مرّخم کرده به نقش ها. و بر طارم آن، که 
جاي عبادت ترس��ايان اس��ت، دري آهنین مشبک ديدم که هیچ 

جاي مثل آن دري نديده بودم.74

مصحِح س��فرنامه طارم را »خانۀ چوبین« و »باالخانه« معنا 
کرده اس��ت.75 در ديوان فرخي سیس��تاني اين کلمه چهار بار به 
کار رفته اس��ت. يک بار مي گويد آتش جشن سده گاهي از پردۀ 
زنگارگ��ون روي بیرون مي کن��د و گاه به زير ط��ارم زنگارگون 
م��ي رود. در بیتي ديگر مي گويد خانۀ خفیف، دش��من س��لطان 
محمود، از طارم و طرز )قصر، خانۀ زمس��تاني( ويران شد. جايي 
ديگر مي گويد: »هوا ز گرد شود تیره چون سیه طارم«. و در مدح 
خواجه احمد حسن وزير مي گويد: »الجرم دشمنان به زندان اند/ 

 خواج��ه ش��ادان به طارم و گلش��ن«.76 در اين ابیات، مش��ابهت 
ط��ارم به خیمه، يا دس��ت کم بنايي که س��قف آن ش��اخص و 
چش��م گیر اس��ت )مثل س��ايبان يا بناي گنبددار( و نیز جزئي از 
 بنا که نش��ان تجمل يا آباداني آن اس��ت؛ و در اي��ن بیت اخیر، 
مالزمت آن با باغ احس��اس مي ش��ود. دهخدا اين معاني را براي 
طارم آورده اس��ت: نردۀ چوبین پیرامون باغ، داربست انگور، بام 
خانه، طاق خانه، خانۀ باال، ديدگاه )محل تماش��ا(، خانۀ چوبین؛ 

گنبد، قبه. 
در بیهق��ي اين واژه بارها به کار رفته اس��ت: گاهي درمیان 
 باغ اس��ت؛ گاهي در س��راي بیروني؛ گاهي بنايي است که يک 
جانب آن روش��ن است؛ ديوان رس��الت وهم ديوان وزارت )دفتر 
وزير( در طارم اس��ت؛ جايي اس��ت که اعی��ان در مهمات در آن 
گرد مي آيند )از جمله در ماجراي حس��نک وزير، در آنجا که از او 
اقرار گرفتند که اموالش را به رضا به ش��اه فروخته است(؛ گاهي 
 طارم در کنار صفه اس��ت و گاه��ي در جوار خیمه؛77 اما هیچ گاه 
 ش��اه به ط��ارم نمي نش��یند و مهم��ان او را هم در ط��ارم فرود 
نمي آورن��د. از میان معاني يادش��ده، ش��ايد »بن��اي گنبددار« و 
»باالخان��ۀ گنبددار« بیش از ديگ��ر معاني با مقصود بیهقي وفق 

کند. 
به هر تقدير، طارم باغ خاصه، که مكان ديوان رس��الت بود، 
قطع��ًا از قبیل خیمه نبود؛ زيرا در بیهقي س��خن از دهلیز ديوان 
رس��الت در اين باغ است. و چون ديوان رسالت را در طارم نهاده 

بودند، اين دهلیز مربوط به طارم بوده است:
]خواجه بونصر[ مرا پوش��یده گفت که اس��ب به خانه باز فرست و 
به دهلیز ديوان بنش��ین، که مهمي پیش اس��ت، تا آن کرده شود 
]...[. و بگتگین حاجب، داماد علي دايه، به دهلیز آمد و به نزد امیر 

برفت و يک ساعتي ماند و به دهلیز باز آمد.78

ش��ايد اين طارم در کنار در باغ، و دهلی��ز آن هم دهلیز ورودي 
باغ بوده باش��د. بیهقي در همان دهلیز نشس��ته ب��ود که ارياُرق 

)سپه ساالر هندوستان( را بدان جا آوردند تا فروگیرند:

67. همان، ج 3، ص893.
68. همان، ص 895.

69. بع��داً، در ذک��ر باغ هاي هرات، به 
معن��اي رواق و پی��ش رواق خواهی��م 

پرداخت.
70. همان، ج 1، ص 198.

71. ج 2، ص717.
72. همان، ج 1، ص 273.

73. همان، ص 323.
74. ناصر خسرو، سفرنامه، ص 15.

75. همان، ص 351.
76. فرخي سیستاني، ديوان.

77. بیهقي، ج 1، ص 273،275،276؛ 
هم��ان، ج 2، ص 407، 418، 445، 
493، 503، 510، 718، 719؛ هم��ان، 

ج 3، ص 895.
78. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 1، 

ص 273.
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چون به درگاه رس��ید، بگتگی��ن حاجب به پی��ش او ]اَرياُرق[ باز 
ش��د و امیِر حرس. او را فرود آوردند و پیش وي رفتند تا طارم و 
آنجا بنش��اندند. اريارق يک لحظه بود، برخاس��ت و گفت مستم و 
نمي توانم }بود{؛ باز گردم. بگتگین گفت: زش��ت باشد بي فرمان 
بازگشتن، تا آگاه کنیم. وي به دهلیز بنشست؛ و من که بوالفضلم 
در وي مي نگريستم. حاجي سقا را بخواند و وي بیامد و کوزۀ آب 
پیش وي داش��ت. دس��ت فرومي کرد و يخ مي برآورد و مي خورد. 
بگتگین گفت: »اي برادر، اين زش��ت اس��ت و تو سپاه س��االري، 
ان��در دهلیز يخ مي خوري؟ به طارم رو و آنچه خواهي بكن.« وي 
بازگش��ت و به طارم آمد. اگر مست نبودي و خواستندش گرفت، 
کار بس��یار دراز ش��دي. چون به طارم بنشس��ت، پنجاه سرهنگ 
س��رايي از مبارزاِن س��رغوغاآن مغافصه79 در رس��یدند و بگتگین 
درآمد و اريارق را در کنار گرفت و س��رهنگان در آمدند از چپ و 

راست، او را بگرفتند. 

نخس��ت جايي از باغ که اَرياُرق را در آن فرود آوردند دهلیز 
اين طارم بود. به عالوه، يخ خوردن در دهلیز را مذموم شمرده اند: 
پیداس��ت دهلیز محل عبور غیراعیان، مثاًل سپاهیان و هندوان و 
غالمان، بوده اس��ت که يخ خوردن امیري را پیش ايشان ناپسند 
 مي ش��مرده اند. اينه��ا بر آن داللت مي کند که طارم يادش��ده در 
جوار ورودي باغ بوده اس��ت. در جل��و اين طارم چمني، البد زيبا 
و فراخ و س��ايه گیر، بود که در هم��ان ماجرا امیر لختي در آنجا 

نشست: 
و امیر ديگر روز بار نداد و س��اخته بود تا اريارق را فروگرفته آيد. 
و آمد بر خضراء برابر طارم ديوان رس��الت بنشست؛ و ما به ديوان 

بوديم. و کس پوشیده مي رفت و اخبار اريارق را مي آوردند.81

باغ خاصه چندان فراخ بود که لش��كري مي توانس��ت در آن 
پنهان شود:

]بگتگین حاجب[ محتاج، امیرحرس، را بخواند و با وي پوش��یده 
س��خن بگفت. وي برفت و پیاده اي پانصد بیاورد و از هر دس��تي 
با س��الح تمام؛ و به باغ بازفرس��تاد تا پوشیده بنشستند. و نقیبان 

هن��دوان بیامدن��د و مردي س��یصد هن��دو آوردند و ه��م در باغ 
بنشستند.82 

يك��ي از صحن هاي باغ چن��دان فراخ بود که »لش��كر دو رويه 
بايستادي«83.

وقت��ي که اريارق را در طارم باغ گرفتند، »غالمانش س��الح 
برگرفتند و بر بام آمدند و شوري عظیم بر پاي شد«84. اما شاهد 
ب��ر وجود بناهايي ديگر در باْغ بیش از اي��ن طارم و دهلیز و بام 
اس��ت. اين ب��اغ خرم و پ��رگل85 پیش از زمان مس��عود غزنوي 
بناهايي داش��ت؛ اما در زمان او بر بناهايش افزودند. طرح صحن 
جديد و صفه و بناهاي تازه و حوض و فواره و دگرگوني دهلیز و 

درگاه و دکان ها را مسعود خود درانداخته بود: 
محرم اين س��ال ]422[ غّرتش سه ش��نبه بود. امیر مسعود، رضي 
اهلل عنه، اين روز از کوشک در عبداالعلي سوي باغ رفت تا آنجا 
ُمقام کند. ديوان ها آنجا راس��ت کرده بودند و بس��یار بناها زيادت 
کرده بودند آنجا. و يک س��ال که آنجا رفتم، دهلیز {و} درگاه و 
دکان ها همه ديگر بود که اين پادشاه فرمود؛ که چنان دانستي در 

بناها که هیچ مهندس را به کس نشمردي.86 

ساختن برخي از اين بناها در سال 423ق به پايان رسید: »و 
مدت��ي بود تا برآورده بودند؛ اين وقت ]423[ تمام ش��ده بود«87. 
يك��ي از اينه��ا »صفۀ نو« ب��ود؛ گويي پی��ش از آن نیز صفه يا 

صفه هايي در باغ بوده است: 
و امی��ر صف��ه اي فرموده بود ب��ر ديگر جانب ب��اغ، برابر خضراء؛ 
صفه اي سخت بلند و پهنا درخورد باال، مشرف بر باغ؛ و در پیش، 
حوضي بزرگ و صحني فراخ؛ چنان که لش��كر دورويه بايستادي 
]...[. فرمودند ]...[ تا کاري سخت نیكو بساختند، که امیر سه شنبه 
هژدهم ماه جمادي االولي درين صفۀ نو خواهد نشست. و اين روز 

آنجا بار داد و چندان نثار کردند که حد و اندازه نبود.88

پس در »ديگر جانب« باغ، ش��ايد در جانب مقابل سراي شاه در 
باغ يا در مقابل ورودي باغ، چمني بود و بر فراز آن چمن صفه اي 

79. ناگهان، غفلتًا
80. همان، ص 274.
81. همان، ص 273.

82. همان جا.
83. همان، ج 2، ص 482.
84. همان، ج1، ص 275.
85. همان، ج 2، ص 482.
86. همان، ج 1، ص 198.
87. همان، ج 2، ص 482.

88. همان جا.
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بلند و فراخ، که پهنايش با بلندي اش تناسب داشت. 

»صفه« در سفرنامۀ ناصر خسرو به معناي پیش داالن، ايوان، 
غرفه، و شاه نش��ین درون اتاق اس��ت.89 از ذک��ر او دربارۀ حیاط 
مس��جد جامع رمله و صفۀ آنجا و کتیب��ه اش چنین مي نمايد که 
صفه در حیاط بوده اس��ت.90 وقتي هم که ناصر خسرو وارد کاخ 
س��لطان مصر شده بود، عمارت ها و صفه ها و ايوان هاي شگفت 
ديده بود. اين هم دال بر عنصري است که در مكان باز، در کنار 

عمارت و ايوان، مي توان ديد.91 
فرخي در مدح امیرمحمد غزنوي مي گويد در هنگام مهرگان 
خز بپوش و از صفه و فروار )باالخانه( به کاش��انه برو.92 مقارنت 
 خز پوش��یدن در س��رماي خ��زان و از صفه بی��رون رفتن حاکي 
از آن اس��ت ک��ه صف��ه مكان��ي نیمه باز ي��ا باز اس��ت. در مدح 
امی��ر ابويعق��وب يوس��ف، مي گويد امی��ر به ش��ادکامي در کاخ 
 نو نشس��ته اس��ت؛ اين کاخ چه��ار صفه دارد از ه��ر صفه دري 
گش��اده اند؛ آن چنان که مي توان از چهار گوشه نظر کرد.93 گويي 
کاخي اس��ت در میان باغ، با چهار اي��وان رو به چهار جانب باغ؛ 
 از درون کاخ ب��ه ايوان ها در گش��وده اند و مي ت��وان از آن درها 
ايوان ها و باغ را تماشا کرد. پس در اينجا، صفه با ايوان مترادف 

است. 
دهخدا اين معاني را در ذيل »صفه« آورده است: پیش داالن، 
ايوان مس��قف، ايوان، َبْهو، س��قف دار، َبش��كم. اي��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، ماري س��یاه ديد کش��ته.« از اين معلوم 
 مي ش��ود که صفه جايي اس��ت مابین دهلیز و غرف��ه. اين قول 
دهخدا که بینۀ حمام را نیز صفه مي گفته اند بر اين داللت مي کند 

که مقدمۀ جايي ديگر بودن در معناي صفه مندرج است.
بیهقي خود در حدود چهل بار واژۀ صفه را به کار برده است. 
يک جا صفه را در عداد خیمه و ِش��راع94 آورده است: »و امیر در 
خیمه در رفت و به خرگاه فروآمد و امیريوس��ف را به نیم ترگ95 
بنش��اندند، چندان که صفه و ش��راع بزدند؛ پس آنجا رفت«96. در 

اينجا ش��ايد صفه س��كويي باش��د که خیمه هاي شاهي را بر آن 
مي زدند. نخست شاه زاده را در خیمه اي ساده نشاندند تا آن صفه 
و ِش��راع آماده شود. در جايي ديگر سخن از صفه در خانه است؛ 
صفه اي که در زير آن س��ردابه اي س��اخته بودند: »... و به خانۀ 
بوس��عید سهلي فرود آمد ]...[ و بوسعید وي را در زيِر زمین صفه 
پنه��ان کرده بود و اين س��ردابه در ماه گذش��ته کنده بودند اين 
کار را؛ چنان که کس بر آن واقف نبود«97. س��راي وزير نیز صفه 
داش��ت و او گاهي کاره��اي وزرات را در آنج��ا مي راند.98 وقتي 
که در زمان مس��عود خواستند علي قريب، حاجب بزرگ محمود 
غزنوي، را فروگیرند؛ نخس��ت او را با حرمت به صفه اي نزديک 
س��راي سلطان فرس��تادند. »چون به صفه رسید، سي غالم اندر 
آمدن��د و او را بگرفتن��د و قبا و کاله و م��وزه از وي جدا کردند، 
چنان ک��ه از آِن برادرش کرده بودن��د؛ و در خانه اي بردند که در 
پهل��وي آن صفه بود«99. معلوم مي ش��ود که اي��ن صفه در کنار 
اتاق يا خانه اي بوده اس��ت. به ع��الوه، اين صفه در نزديكي کاخ 
س��لطان بوده؛ زيرا س��لطان به حاجب پیغ��ام داده بود که »يک 
س��اعت در صفه اي که به ما نزديک اس��ت بنشین«100. در نقل 
حكايت��ي درب��ارۀ خلیفه معتصم و بودلَف و افش��ین، مي گويد در 

محلۀ وزيري بغداد:
چون به دهلیز دِر س��راي افشین رس��یدم، ]...[ مرا به سراي فرود 
آوردن��د و پرده برداش��تند. و من قوم خويش را مث��ال دادم101 تا 
ب��ه دهلیز بنش��ینند و گوش به آواز من دارند. چون میاِن س��راي 
برس��یدم، يافتم افش��ین را بر گوشۀ صدر نشس��ته و نطعي پیش 
وي، فرود صفه، باز کش��یده و بوُدلَف به ش��لواري و چشم ببسته 
آنجا بنش��انده و سّیاف شمش��یر برهنه به دست ايستاده و افشین 
با بودلف در مناظره و س��ّیاف منتظر آنكه بگويد »ِده« تا س��رش 

بیندازد.102 

گويي صفه در اينجا ايواني در حیاط سراي 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 مي نهادند.103 مس��عود در کاخ 

89. ناصر خسرو، همان، ص 350.
90. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 1، 

ص 33.
91. همان، ص 98.

92. فرخي سیس��تاني، ديوان: »آيین 
همه چی��ز تو داري و ت��و داني/ آيین 
مه مهر نگ��ه دار و بمگ��ذار/ آن کن 
که بدين وقت همي کردي هر س��ال/ 
خز پوش و به کاش��انه ش��و از صفه و 

فروار«.
93. هم��ان: »چگون��ه کاخ��ي کاخي 
چ��و گنبد هرمان/ ز پاي تا س��ر چون 
مصحفي نبشته به زر/ چهار صفه و از 
هر يكي گش��اده دري/ چنان که چشم 

کند از چهار گوشه نظر«.
94. شراعي، خیمه

95. نوعي خیمه
96. ابوالفض��ل بیهق��ي، همان، ج 2، 

ص 401.
97. همان، ج 3، ص 1114.

ج 1،  ص 499؛  ج 2،  هم��ان،   .98
ص 283.

99. همان، ص 49.
100. همان، ج 1، ص 48.

101. فرمان دادم
102. همان، ص 222.

103. همان، ج 3، ص 884 و 938.
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 جديد خود در غزنین )س��راي نو( صفه اي بزرگ س��اخته بود که 
تخ��ت زرين او را در آن نهادند.104 اين صفه »بر چپ و راس��ت 
س��راي« بود؛ و چندان فراخ که همۀ اعیان و ش��اه زادگان و اولیا 
و حش��م را به ترتیب در آنجا نش��اندند.105 در اينجا گويا س��خن 
از دو صفه اس��ت: يكي در س��مت راس��ت و ديگري در س��مت 
چ��پ کاخ؛ ام��ا هیچ قرين��ۀ ديگ��ري نداريم ک��ه دوگانه بودن 
 اي��ن صف��ه را تأيید کن��د. وقتي ک��ه »تخت زرين و بس��اط و 
مجلس خانه که امیر فرموده بود و سه سال بدان مشغول بودند« 
آماده ش��د، امیر »فرمود تا در صفۀ بزرِگ س��راي نو بنهند«106. 
ش��ايد اين صفه سكويي نعل شكل بوده باش��د که در سه جانب 
ت��االر کاخ مي چرخیده اس��ت؛ صدر آن شاه نش��ین بوده و اعیان 
در چپ و راس��تش مي نشس��ته اند. اين صفه »صفۀ بار« بود.107 
در س��مت راست آن خانه اي )اتاقي( تابس��تاني قرار داشت و در 
سمت چپش خانه اي زمستاني. خانۀ زمستاني گنبدين )»بگنبد«( 
ب��ود و آن را »آذي��ن بس��ته بودند س��خت عظیم و ف��راخ«108. 
 گذش��ته از کوشک نو مس��عودي، کوش��ک کهن محمودي نیز 
صفۀ بار داش��ت.109 همچنین است باغ شادياخ نشابور و بسیاري 
جاهاي ديگر. اين صفه ها چندان فراخ بود که در آنجا خوان هاي 
ش��اهي مي گستردند و همۀ اعیان و میهمانان را نان مي دادند.110 
 در هم��ۀ اين موارد، صفه جايي اس��ت ارجمند در درون س��را يا 
کاخ ي��ا باغ ک��ه در جلو يا در کنار جاهاي ديگري اس��ت. اما در 
جايي هم بیهقي از صفۀ س��راي خلیفه در بغداد سخن گفته، که 
ش��ايد جايي باز يا نیمه باز بوده باش��د که در آن خیمه و سايبان 

زده بودند:
عب��داهلل ]حاج��ب بزرگ مأم��ون[ بفرم��ود تا در نخست س��راي 
خالفت111 در صفه ش��اُدْرواني112 نصب کند و چند تا محفوري113 
بیفگنند و مقرر کرد که فضل ربیع را در آن صفه بنشانند پیش از 
بار. و از اين صفه بر س��ه س��راي ديگر ببايد گذشت و سراي ها از 
آِن هر کس��ي بود که او را مرتبه بودي از نوبتیان و لش��كريان، تا 

آن گاه که به جايگاه وزير و حاجب بزرگ رسیدندي.114

بنا بر آنچه آمد، وجه مش��ترک معاني گوناگوني که بیهقي از 
صفه اراده کرده115 س��كويي اس��ت مشرف بر اطراف که بزرگان 

بر آن مي نشینند.
 ب��از گردي��م به ب��اغ خاصه. صفۀ ب��اغ خاصۀ بلخ س��كويي 
ب��ود احتم��ااًل مس��قف، که دس��ت کم در يک جان��ب و حداکثر 

 

 در س��ه جان��ب آن اتاق هاي��ي قرار داش��ت و جان��ب چهارمش 
رو ب��ه باغ بود. جلو اين س��كو حوضي بزرگ ب��ود و محوطه اي 
لش��كر  چنان ک��ه  ف��راخ،  )»صحن��ي  بي درخ��ت  و   گس��ترده 
 دورويه بايس��تادي«( و س��پس س��بزه زار يا چم��ن )خضراء( باغ 
 قرار داش��ت. اي��ن صفه چن��دان چش��م گیر بود ک��ه اتاق هاي 
 احتمالي کنارش به چش��م نمي آم��د. در نزديكي صفه در بیرون 
تی��ر  ب��ود ک��ه در آن چ��وگان مي باختن��د و   ب��اغ، میدان��ي 
 مي انداختن��د. فاصل��ۀ میدان با ب��اغ، يا با صفه، چن��دان بود که 
 امی��ر س��واره بدان جا رفت��ه بود.116 ب��اغ گرمابه اي هم داش��ت؛ 
چنان که امیر پ��س از چوگان بازي و تیران��دازي به گرمابه رفته 
بود؛ از آنجا بر س��ر خواني 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 خواْن مستان بازگش��تند و امیر نشاط خواب کرد. 
و گل بس��یار آوردند و مثال دادند که بازنگردند که نش��اط شراب 

خواهد بود.117

پیش تر ديديم که در پش��ت باغ پیروزي غزنین دکاني بود و 
گفتیم که دکان در اينجا به معناي سكوست. در نزديكي، و شايد 
در پش��ت باغ خاصۀ بلخ نیز دکاني بود. پیداس��ت که اين دکان 
نه س��كويي ساده در پش��ت بنا، که جايي درخورد شاه و احتمااًل 
مش��رف بر دش��ت و مناظر پیرامون بوده است: »و امیر از باغ به 
دکاني رفت که آنجاس��ت و به ش��راب بنشست و روزي نیكو به 

پايان آمد«118.
روبه روي اين باغ کاخي بود از آِن امیرمحمد، برادر مس��عود، 
که بدان »سراي محمدي« مي گفتند: »فرمان است که به سراي 

104. همان، ص 870.
105. همان، ج 2، ص 724.
106. همان، ج 3، ص 870.
107. همان، ج 2، ص 724.

108. همان، ص 724.

109. همان، ص 635.
110. از جمله: همان، ص 423.

111. اولی��ن س��را در کاخ خلیف��ه يا 
سراي بیروني

112. سراپرده و سايبان
113. نوعي فرش

114. همان، ج 1، ص 27.
115. ب��ه ج��ز ي��ک جا ک��ه صفه به 
معناي جلو زين اس��ت اس��ت: همان، 

ج 2، ص 496.
116. همان، ص 482.

117. همان جا.
118. همان، ص 719.
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محمدي، که برابر باغ خاصه اس��ت، فرود آيد و بیاسايد، تا آنچه 

فرمودني است فردا فرموده آيد«119.

2-2. باغ محمدي
گفتیم که س��راي محمدي روبه روي باغ خاصه قرار داش��ت. اما 

باغي هم به نام باغ محمدي نزديک باغ خاصه بود:
و پس از بار، امیر بوالحس��ن عقیل��ي را و يعقوب دانیال و بوالعال 
را، که طبیب��ان خاصه بودند، به نزديک غازي فرس��تاد که »دل 
مش��غول نبايد داشت، که اين بر تو بس��اختند؛ و ما بازجويیم اين 
کار را و آنچ��ه باي��د فرمود، بفرمايیم، تا دل بن��د نكند که وي را 
اينج��ا ف��رود آوردند بدين ب��اغ برادر ما، که غرض آن اس��ت که 
 به ما نزديک باش��ي و طبیبان با تفقد و رعايت بدو رس��ند و اين 
عارضه زايل ش��ود. آنچه به باب وي واجب باش��د، آن گه فرموده 

آيد.«120

اي��ن غازي را در س��راي باغ محمدي، که ب��اغ امیرمحمد برادر 
مس��عود بود، نگاه داش��تند. در جاي ديگر آم��ده بود که »فرمان 
 اس��ت که ب��ه س��راي محمدي، ک��ه براب��ر باغ خاصه اس��ت، 

فرود آيد«121. 
معلوم مي ش��ود س��راي محمدي در باغ محمدي قرار داشته 
اس��ت. پس ب��اغ محمدي در بیرون ش��هر، در نزديك��ي دروازۀ 
عبداالعلي و روبه روي باغ خاصه واقع بوده و کاخي داشته است. 
در ب��اغ حجره هايي هم براي اس��تقرار غالم��ان و اصطبل هايي 
براي اس��بان بود: »]در س��راي محمدي،[ اس��بان را از غالمان 
ج��دا کردند و غالمان را در آن ُوثاق ها فرود آوردند«122. وثاق به 
معناي حجره و اتاق و خیمه است )دهخدا(؛ و در بیهقي، همه جا 
اتاقي اس��ت ساده براي غالمان و مانند ايشان. گاهي هم سخن 
از وثاق به معناي بنايي اس��ت س��بک؛ زيرا س��خن از اين است 
ک��ه در جايي، در زماني کوتاه، براي غالمان وثاق زده اند. در هر 
ص��ورت، وثاق هاي باغ محمدي از پی��ش در آنجا، جزو بناهاي 

ثابت، بوده است.

2-3. باغ بونصر
خواجه بونصر مش��كان، صاحب ديوان رس��الت، ع��الوه بر باغ 
غزنی��ن، باغي هم در بلخ داش��ت. بیهقي به تفصی��ل به اين باغ 
نپرداخته است. همین قدر معلوم است که باغي بوده است پرگل، 
رواقي داشته اس��ت، و بونصر در آن رواق به سوگ مادر نشسته 

بود که وزير به ديدار او رفت:
و خواج��ۀ بزرگ درين تعزيت بیامد و چش��م س��وي اين باغچه 
کش��ید، که بهشت را مانست از بس��یاري ياسمین شكفته و ديگر 
رياحین و مورد و و نرگس و س��رو آزاد. بونصر را گفت: »نبايستي 
که به ما به مصیبت آمده بوديمي تا حق اين باغچه گزارده آمدي؛ 
چنان که در روزگار سلطان محمود حق باغچۀ غزنین بگزارديم.« 
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 باقي 
باد؛ آن فخر بر س��ر من نهاد بدين رنجه شدن که هرگز مدروس 
نش��ود. و عجب نباشد که اين باغ آن سعادت که باغ غزنین يافت 

بیابد.«123

ذکر گیاهان باغ در اين بند نیز شايان توجه است.

2-4. باغ خواجه علي ميكائيل
اي��ن باغ از آِن يك��ي از درباريان، به نام خواج��ه ابوالمظفر علي 
پس��ر میكائیل، بود و در نزديكي ش��هر بلخ قرار داش��ت. باغ در 
سمتي از شهر بود که وقتي از آنجا به شهر در مي آمدند، از کوي 
ُعّباد و بازار س��عیدي، در نزديكي بازار عاش��قان، مي گذشتند.124 
صاحب باغ گاهي درباريان و شاه را در آنجا به عیش مي خواند و 

خوان هاي شاهانه مي گسترد:
و امیر مس��عود، رضي اهلل عنه، از بلخ برفت روز يكشنبه سیزدهم 
جمادي االولي، و به ب��اغ خواجه علي میكائیل فرد آمد، که کارها 
هنوز س��اخته نبود. و باغ نزديک بود به ش��هر. و میزباني اي بكرد 
خواجه ابوالمظفر علي میكائیل در آنجا ش��اهانه، چنان که همگان 

119. همان، ج 1، ص 280.
120. همان، ص 281.
121. همان، ص 280.
122. همان، ص 281.

123. همان، ج 2، ص 479.
124. همان، ج 1، ص 209 و 211.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


18 46
از آن مي گفتند. و اعیان درگاه را نُزل ها دادند و فراوان هديه پیش 

امیر آوردند و زر و سیم.125  

3. باغ هاي هرات

3-1. باغ عدناني
باغ عدناني، مهم ترين باغ هرات در زمان بیهقي، »گويا منسوب 
اس��ت به ابي عامر عدناني بن محمد الّضب��ي، که در اواخر عهد 
س��امانیان رئیس هرات بوده است«126. س��امانیان در 389ق به 
دس��ت محمود غزنوي برافتادند. بنا بر اين، باغ عدناني در زمان 
سلطنت محمود باغي نوساخته بوده است. عالوه بر اين، در اواخر 
عهد محمود نیز در اين باغ عمارتي نو س��اخته بودند؛ زيرا چون 

نوبت به مسعود رسید:
امیر به هرات آمد، دو روز مانده از اين ماه، و در کوش��ک مبارک 
ف��رود آم��د و آنجا عیدي کرد که اقرار دادن��د که چنان عید هیچ 
ملک نكرده اس��ت. خواني نهاده بودند سالطین را در آن بناي نو 
که در باغ عدناني س��اخته بودند و خوان هاي ديگر نهاده بودند در 

باغ عدناني.127

بن��ا بر اين، باغ کاخي داش��ته بود و در زم��ان محمود کاخي هم 
بدان افزودند. کاخ باغ عدناني را بیهقي »سراي عدناني« خوانده 
اس��ت. س��راي عدناني بر کناري از باغ قرار داش��ته؛ زيرا يک از 

ورودي هاي باغ همان ورودي سرا بوده است.
 و روز ش��د و س��لطان ب��ار داد ان��دران بناه��اي از ب��اغ عدناني 
گذش��ته. و عل��ي و اعیان از اين در س��راي اين ب��اغ در رفتند و 

خوارزم شاه و قوم ديگر از آن در که بر جانب شارستان است.128

پس باغ دس��ت کم دو در داش��ته است: يكي دِر سراي و ديگري 
دري ب��ر جانب شارس��تان. همچنین باغ در ج��وار يا در نزديكي 
ش��هر بوده؛ چنان که يكي از درهاي آن بر جانب شارس��تان قرار 

داشته است.

س��راي عدناني گويا سرايي مفصل بوده است؛ با بخش هاي 
پیش��ین )بیروني( و اندروني. سراي پیشین عدناني دهلیز داشته؛ 
در جوار اين س��را سرايي ديگر )احتمااًل بخش بیروني عدناني( و 
سپس بناهاي ديگري بوده است که مسعود به باغ افزوده بود؛ و 

در کنار باغ عدناني هم باغ ها و بناهاي ديگر:
]حاجب علي قريب[ روز چهارش��نبه سوم ماه ذي القعدۀ اين سال 
در رس��ید، س��خت پگاه با غالمي بیست، و بنه و موکب از وي بر 
پنج و ش��ش فرس��نگ. و سخت تاريک بود. از راه به درگاه آمد و 
در دهلیز س��راي پیشین عدناني بنشست. و از اين سراي گذشته، 
سراي ديگر {بود} سخت فراخ و نیكو؛ و گذشته از آن باغ، باغ ها 
و بناهاي ديگر که امیر مس��عود س��اخته بود. و بودي که سلطان 
آنجا بودي به س��راي عدناني و آنجا ب��ار دادي؛ و بودي که بدان 
بناهاي خويش بودي. علي چون به دهلیز بنشس��ت؛ هرکسي که 
رس��ید او را چنان خدمت کردند که پادشاهان را کنند، که دل ها و 

چشم ها به حشمت اين مرد آگنده بود.129 

پیداس��ت که دهلیز يادشده نه راهروي ساده، بلكه جايي درخورد 
حاجب بود؛ چندان که او را در آنجا خدمت ش��اهانه مي کردند. باز 
از همین فقره پیداس��ت که س��لطان گاهي در سراي عدناني بار 

مي داد و گاهي در بناهايي که خود در آنجا ساخته بود.
س��راي عدناني پیش از اضافات مسعود صفه اي داشته؛ زيرا 
امیر مسعود در زمان واليت عهد با نديمان در آن صفه مي نشسته 
اس��ت.130 بونصر مشكان پیر و بیمار در روزي سرد به بیغولۀ اين 

صفه پناه برده بود و ديوان رسالت را هم در آنجا نهاده بودند:
و ]بونص��ر[ ديگ��ر روز ب��ه درگاه آمد و پس از بار به ديوان ش��د. 
و روزي س��خت س��رد بود؛ و در آن صفۀ باغ عدنان��ي در بیغوله 
بنشست. بادي به نیرو مي رفت. پس پیش امیر رفت و پنج و شش 
نامه عرض کرد و به صفه باز آمد و جواب ها بفرمود و فروشد.131 

دهخدا بیغوله را به کنج و گوش��ۀ خانه، و همچنین گوشه اي 
دور از آبادي و ويرانه و نهان جاي معنا کرده اس��ت. پیداست که 
مقصود از بیغوله در بند يادش��ده کنج صفه اس��ت. اين صفه هم 

125. همان، ج 2، ص 396.
126. هم��ان، ج 1، ص 40 )حاش��یۀ 

مصحح(.
127. همان جا.

128. هم��ان، ص 46. همچنین نک: 
همان، ص 48.

129. همان، ج 1، ص 46.
130. همان، ص 175.

131. همان، ج 3، ص 928.
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البد جايي بس��ته بوده که در آن هواي س��رد و باد تند، ديوان را 

در آنجا نهاده بودند.
در بند زير، مقصود از »فرود س��راي« بخش اندروني سراي 
است. از اين رو، اين سرا هم اندروني و هم بیروني داشته است:

]امیر مس��عود[ به روزگار جواني، که ب��ه هرات مي بود و پنهان از 
پدر شراب مي خورد؛ پوشیده از ريحان خادم، فرود سراي خلوت ها 
مي کرد و مطربان مي داش��ت، مرد و زن، که ايش��ان را از راه هاي 

نْبَهره132 نزديک وي بردندي.133

وقت��ي که از س��راي عدناني مي گذش��تند و وارد باغ مي ش��دند، 
حوضي بزرگ در س��مت راس��ت مي ديدند. در جوار اين حوض 

اتاقي شگفت، از آِن مسعود، بود:
چون از س��راي عدناني بگذش��ته آيد، باغي است بزرگ. بر دست 
راست اين باغ حوضي است بزرگ، و بر کران حوض، از چپ، اين 
خانه اس��ت و ش��ب و روز برو دو قفل باشد، زير و زبر؛ و آن وقت 

گشايند که امیر مسعود به خواب آنجا رود.134 

مس��عود در همان زم��ان ولي عهدي فرموده ب��ود اين اتاق 
ش��گفت را در س��راي ب��اغ عدناني ب��راي خواب نی��م روزي او 
بس��ازند. اين اتاق را تا بام لوله کش��یده بودن��د، چنان که آب از 
 ح��وض با دس��تگاهي به بام مي رفت؛ از آنجا در لوله ها س��رازير 
مي ش��د و پرده هايي ظريف را که بر درهاي اتاق آويخته بود تر 
مي کرد. باد بر پرده ها مي وزيد و اتاق را خنک مي ساخت. ديوارها 
و س��قف خانه را هم سرتاسر به صورت هاي شهواني نقش کرده 

بودند.
در کوش��ک باغ عدناني، فرمود تا خانه اي بر آوردند خواب قیلوله 
را؛ و آن را مزّمل135ها س��اختند و خیش136ه��ا آويختند؛ چنان که 
آب از حوض روان ش��دي و به طلس��م137 بر بام خانه شدي و در 
مزّمل ها بگشتي و خیش ها را تر کردي. و اين خانه را از سقف تا 
به پاي زمیْن صورت کردند؛ صورت هاي الفیه، از انواع گرد آمدن 
مردان با زنان، همه برهنه ]...[؛ و بیرون اين، صورت ها نگاش��تند 

فراخ��ور اين صورت ها. و امیر ب��ه وقت قیلوله آنجا رفتي و خواب 
آنجا کردي.138 

از اين ماج��را نكته هاي ديگري هم به دس��ت مي آيد: اتاق 
يادش��ده را در کوشک باغ عدناني ساخته بودند. اگر فرض کنیم 
که س��راي عدناني در سمت جنوب باغ بوده باشد، حوض بزرگ 
در ش��رق باغ و خیش خانه در شمال حوض قرار داشته است. بنا 
بر اين، خیش خانه، و در نتیجه کوش��ک، در جانب ش��مالي باغ، 
روبه روي س��راي عدناني واقع بوده اس��ت. پس دست کم در دو 
ضل��ع مقاب��ل، بناهايي بوده و حوض بزرگ ب��اغ به يكي از اين 

اضالع نزديک تر بوده است.139
به هر حال، مس��عود که در زمان سلطنت پدر حكومت هرات 

داشت، در سراي عدناني و بناهاي پشت آن مستقر بود: 
فرمان چنان اس��ت اين خیل تاش را که به هرات به هش��ت روز 
رود. چون آنجا رسید، يكسر تا سراي پسرم مسعود شود و از کس 
باک ندارد و شمشیر برکشد و هر کس که وي را از رفتن باز دارد، 
گردن وي بزند. و همچنان به س��راي فرود رود و س��وي پس��رم 

ننگرد. و از سراي عدناني به باغ فرود رود.140 

مس��عود وقتي هم که خود به س��لطنت رس��ید، هر گاه به هرات 
مي رف��ت، در همی��ن س��را ف��رود مي آم��د و در همان ج��ا بار 

مي داد.141
تخت س��لطان را در رواقي در باغ نه��اده بودند.142 »رواق« 
چیس��ت؟ ناصر خس��رو ظاه��راً رواق را به معناي ج��اي نیمه باز 
کشیدۀ ستون دار به کار برده است؛ اعم از آنكه جاي بسته باشد يا 
نیمه باز. مثاًل دربارۀ مسجد قبۀ صخره در بیت المقدس مي گويد:

چون از اين در درروند، بر دس��ت راست دو رواق است بزرگ؛ هر 
يک بیس��ت ونه ستون رخام دارد ]...[؛ چنان که هر طاقي چهارپنج 
سنگ بیش نباشد. و اين رواق ها کشیده است تا نزديک مقصوره. 
و چون از در درروند، بر دست چپ، که آن شمال است، رواقي دراز 

کشیده است شصت وچهار طاق، همه بر سر ستون هاي رخام.143

132. پنهان
133. همان، ج 1، ص 172.

134. همان، ص 173.
135. لوله
136. پرده

137. دستگاه مكانیكي
138. همان، ص172- 173.

139. همچنین نک: همان، ص 174.
140. همان جا.

141. همان، ص 46.
142. همان جا.

143. ناصر خسرو، همان، ص 39.
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در اينجا ظاهراً مقصود او از رواق، راهه يا فرش انداز در شبستان 

است. در ادامۀ همین شرح مي گويد: 
و بر پهناي مس��جد رواقي است و بر آن ديوار دري است. بیرون 
آن در دريوزۀ صوفیان اس��ت و آنجا جاي هاي نماز و محراب هاي 
نیكو س��اخته ]...[. و بر رکن ش��مالي مس��جد، رواقي نیكوست و 
قبه اي بزرگ نیكو؛ و بر قبه نوش��ته است که »هذا محراُب زکريا 

النَّبئي، علیه السالم«. و گويند او اينجا نماز کردي پیوسته.144

اما در جاهاي ديگر سفرنامه، گويي سخن از جايي است ستون دار 
و کشیده، ولي نیمه باز، که در کنار صحن واقع شده است؛ چنان که 

در وصف جايي ديگر از همین مسجد مي گويد: 
و از بیرون پوش��ش بر ديوار بزرگ که ذکر رفت، رواقي اس��ت به 
چهل ودو طاق و همۀ س��تون هاش از رخ��ام ملّون. و اين رواق با 
رواق مغربي پیوس��ته است. و در اندرون پوشش، حوضي در زمین 
اس��ت که چون سر نهاده باشد، با زمین مستوي باشد، جهت آب، 

تا چون باران آيد در آنجا رود.145  

جايي س��قف دار که حوض��ي در زيِر کف براي گ��ردآوري باران 
داشته باشد، قاعدتًا جايي است نیمه باز با سقفي سايبان مانند، در 

کنار جاي روباز. دربارۀ مسجد الحرام در مكۀ مكرمه گويد: 
و همه گرد بر گرد مسجد، سه رواق است به پوشش؛ به عمودهاي 
رخام برداشته اند. و میان سراي را چهارسو کرده؛ و درازي پوشش 
که به س��وي ساحت146 مسجد اس��ت، به چهل وپنج طاق است و 

پهنايش به بیست وسه طاق.147  

اينجا گويي سخن از شبس��تان است: جايي سرپوشیده و فراخ و 
پرستون در کنار صحن مسجد.

»رواق« در ديوان فرخي يک بار به کار رفته است:
گردوِن بلند است رواقش به گِه بزم

درياي محیط است سرايش به گِه بار

دهخدا اين معاني را براي رواق آورده اس��ت: خانه اي که به 
خرگاه ماند، سايبان، سقِف مقّدم خانه، سقف، پرده اي که از مقدم 

خانه از باال تا زمین آويخته باش��ند، پرده اي که درکش��یده باشند 
از س��قف، س��راي پردۀ تک س��تون، خانه اي که بر يک ستون در 

وسطش قائم باشد، پیش خانه، پیشگاه خانه، ايوان طبقۀ باال. 
بیهق��ي در جاه��اي ديگر از تاري��خ خود نی��ز از »رواق« و 
»پیش رواق« سخن گفته است. پیش تر گفتیم که بونصر مشكان 
در رواق باغ خود در بلخ به ماتم مادر نشسته بود که وزير به ديدار 
او آمد »و اس��بش به کرانۀ رواق، که به ماتم آنجا نشسته بودند، 
آوردند؛ برنشست«148. در بلخ نیز، امیر مسعود در رواق باغ خاصه 
نشس��ته بود؛ به بونصر پیغامي داد که به خواجه )وزير( برس��اند: 
»و بونصر باز آمد و با خواجه بگفت. و امیر بخاست از رواق و در 
سراي شد«149. روزي ديگر، امیر در سراي اندروني همان باغ بود 

که در نامه اي خبر مرگ فرزند را بدو رساندند: 
امی��ر چون نامه بخواند، از تخت فرود آمد و آهي بكرد که آوازش 
فرود سراي بشنیدند. و فرمود خادمان را که پیش رواق را برداشته 

بودند، فروگذاشتند. و آواز آمد که امروز بار نیست.150  

پیش رواق ظاهراً در يا پرده اي بودکه بر مدخل رواق مي نهادند و 
هنگامي که بار بود آن را بر مي داشتند.

امروز در تداول نوش��ته هاي مرب��وط به معماري، رواق به دو 
معن��ا به کار م��ي رود: )1( جاي نیمه باز و س��تون دار و طويل در 
جل��و بن��ا، در حد فاصل بن��ا و محوطۀ ب��از؛ )2( در بناي مقابر و 
مزارها، ت��االر مجاور حرم. از آنچه آوردي��م چنین بر مي آيد که 
رواق در بیهقي به معناي نخس��ت نزديک تر اس��ت؛ زيرا غالبًا به 
س��قف آن اعتنا شده )که گويي در حكم س��ايبان بوده( و ظاهراً 
مقدمۀ جاهايي ديگر بوده اس��ت؛ از جمله مقدمۀ اتاق بهاري: »و 
س��لطان بر تخت بود اندر آن رواق که پیوس��ته است بدان خانۀ 
بهاري«.151 رواق باغ عدناني چندان فراخ بود که س��لطان در آن 

بار مي داد.152
اما اين »خانۀ بهاري« شايد در کوشک بوده باشد.153 بیهقي 
در چند جاي ديگر هم س��خن از»خانۀ بهاري« و »بهاري خانه« 

144. همان، ص 41-40.
145. همان، ص 45.
146. صحن، حیاط.

147. همان، ص 125.
148. ابوالفض��ل بیهقي، همان، ج 2، 

ص 479.
149. همان، ج 1، ص 219-218.

150. همان، ج 3، ص 895.
151. همان، ج 1، ص 46.

152. همان جا.
153. در تاريخ بیهقي، »کوش��ک« به 
معناي مطلق کاخ است؛ نه فقط بناي 
میان باغ که ما امروز از کوش��ک اراده 

مي کنیم.
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آورده اس��ت. در روز عید فطر در س��راي نو مسعودي در غزنین، 
خوان گس��ترده بودند »و امیر بدان خانۀ بهاري که راس��ت صفه 
است، به خوان بنشس��ت«154. روزي ديگر در همان جا، »در آن 
بهاري خانه، خواني ساخته بودند و به میان خوان، کوشكي از حلوا 

تا به آسماِن خانه؛ و بر او بسیار بره«155.
و امیر تا چاش��تگاه بنشس��ت و بر تخت بود تا نديمان بیامدند و 
خدمت و نثار کردند. پس برخاست و برنشست و سوي باغ رفت و 
جامه بگردانید و سوار باز آمد و در خانۀ بهاري، به خوان بنشست 
و ب��زرگان و ارکان دول��ت را به خ��وان آوردند و س��ماط156هاي 
ديگر کش��یده بودند بیرون خانه برين جانب س��راي؛ سرهنگان و 

خیل تاشان و اصناف لشكر را بر آن خوان نشاندند.157  

از اينجا معلوم مي ش��ود که خانۀ بهاري اتاق��ي چندان فراخ بود 
که مي توانس��تند چنان سفره اي در آن بگس��ترند. به عالوه، اين 
اتاق در کنار صفه بود و ش��ايد به واس��طۀ صفۀ بزرگ به حیاط 
مرتبط مي ش��د. س��خن از »بی��رون خانه ]به��اري[ برين جانب 
س��راي« نیز قرينه اي اس��ت بر اينكه خانۀ بهاري در جوار حیاط 
آن جانِب س��راي بود. دربارۀ مش��خصات خان��ۀ بهاري، از تاريخ 
بیهقي اطالعاتي بیش از اين به دست نمي آيد. همین قدر معلوم 
اس��ت که اين خانه، چنان که از نامش پیداست، براي استقرار در 
موس��م بهار بوده؛ در آشكوب پايین )در کنار صفه( قرار داشته و 
الب��د براي بهره گیري از هوا و منظ��ر بهاري، درها و پنجره ها و 
چش��م اندازهايي به بیرون داشته است. اينكه در بیهقي سخن از 
»خانۀ زمستاني« و »خانۀ تابستاني« هم هست، استفادۀ موسمي 
از خان��ۀ بهاري را تأيید مي کند. در کاخ مس��عود در غزنین، اتاق 
زمس��تاني اي بود گرم و آراسته، که در زمستان سال 432ق امیر 

با بومنصور مستوفي در آنجا مجلس کرد:
پس امیر برخاس��ت و به س��رايچۀ خاصه رفت و جامه بگردانید و 
بدان خانۀ زمس��تاني بگنبد آمد که بر چپ صفۀ بار است. و ُچنان 
دو خانه، تابستاني به راست و زمستاني به چپ، کس نديده است 
و گ��واه عدل، خانه ها بر جاي اس��ت که بر جاي باد؛ ببايد رفت و 

بديد. و اين خانه را آذين بس��ته بودند سخت عظیم و فراخ و آنجا 
تن��ور}ي{ نهاده بودند که به نردباْن فّراش��ان بر آنجا رفتندي و 

هیزم نهادندي. و تنور بر جاي است.158  

و اين قوْم فروِد دِر آهنین، بر آن چهارطاق بنشستند و بر زبان من 
پیغام دادند که ما با سلطان حديثي داريم، رو و بگوي. رفتم، امیر 
را در آن زمس��تان خانه خالي با }بو{منصور مستوفي يافتم. پیغام 
بدادم. گفت: »دانم که مش��تي هوس آورده اند؛ پیغام ايشان بشنو 

و بیا تا با من بگويي.«159 

سلطان در هرات بود که بونصر مشكان درگذشت. در همان جا 
بوس��هل زوزني را بر جاي او به رياس��ت ديوان رسالت گماشت. 
در زماني که س��لطان در بلخ، در باغ خاصه، س��اکن بود؛ ديوان 
رس��الت را، چون ديگر دستگاه هاي حكومتي، در صفۀ همان باغ 
نهاده بودند. لذا بوسهل زوزني تا زماني که خلعت صاحب ديواني 
نگرفته بود، »مي آمد و درون باغ به جانبي مي نشس��ت؛ تا آن گاه 
که خلعت پوش��یده، ]...[ به ديوان بنشس��ت با خلعت ]...[ و کار 

راندن گرفت«160.
از درخت��ان و وضع محوطۀ اين باغ چی��زي نمي دانیم؛ مگر 
حوض بزرگ يادش��ده. ام��ا مي دانیم که مس��عود فرمود تا چند 
طاووس در اين باغ رها کردند: »فرمود تا از آن طاووس��ان، چند 
نر و ماده با خويش��تن آرم. و شش جفت ُبرده آمد. و فرمود تا آن 
را در باغ بگذاش��تند و خايه و بچه کردند. و به هرات از ايش��ان 

نسل پیوست«161.

3-2. باغ بيالب
در دو فرس��نگي باغ عدناني در هرات، باغي بود به نام بیالب، با 
س��راهاي متعدد. بناهاي باغ چنان بود که وقتي فرستادۀ سلطان 
محمود به بازرسي سراي مسعود در باغ عدناني آمده بود، مسعود 
»فرمود تا مردم سراي ها جمله آنجا ])باغ بیالب([ رفتند و خالي 
کردند و حرم و غالمان برفتند.« اين باغ »جايي حصین« بود که 

»وي را و قوم را آنجا جاي بودي«162.

154. همان، ج 2، ص 746.

155. همان، ج 3، ص 871.
156. سفره

157. همان، ص 872.
158. همان، ج 2، ص 724.
159. همان، ج 3، ص 995.

160. همان، ص 932.
161. همان، ج 1، ص 166.
162. همان، ص 176-175.
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3-3. باغ بوسعيد

بوس��عید َبَغالني نايب بونصر مشكان در شغل بريدي هرات بود. 
در نیم فرسنگي هرات باغي نیكو داشت که سلطان را نیز در آنجا 

میزباني کرد: 
بوس��عید گفت: »اين باغچۀ بنده در نیم فرسنگي شهْر خوش 
ايستاده است. خداوند نشاط کند که فردا آنجا آيد.« گفت: »نیک 

آمد.« بوسعید بازگشت تا کار سازد و ما نیز بازگشتیم.163  

4. باغ هاي نشابور

4-1. باغ شادياخ
باغ ش��ادياخ، مهم ترين باغ نش��ابور، در حومۀ شهر قرار داشت؛ 
چنان که گويد: »و چون به کرانۀ ش��هر رس��ید، فرمود تا قوم را 

بازگردانیدند و پس سوي باغ شادياخ کشید«164.
شادياخ، از محالت اصلي نشابور، گويا در آن زمان روستايي 
بود؛ زيرا در بیهقي سخن از »قلعۀ شادياخ« هم هست.165 ياقوت 

حموي، در اوايل قرن هفتم هجري، مي گويد: 
شادياخ نیز شهر نیشابور، مادِر شهرهاي خراسان در زمان ماست. 
و در قديم بوستاني بود از آِن عبداهلل بن طاهربن حسین، پیوسته 
به شهر نیشابور. ]عبداهلل بن طاهر[ سران لشكر را گفت در لشكر 
او منادي کنند که هر کس ش��ب در نیش��ابور بماند، مال و خون 
او حالل اس��ت. و به ش��ادياخ رفت و در آنجا سرايي ساخت و به 
لش��كريان خود فرمان داد که گرداگرد آن س��اختمان کنند و آنجا 
آبادان گش��ت و محله اي بزرگ ش��د و به ش��هر پیوست و يكي 
از محالت ش��هر ش��د. و س��پس مردم در آنجا خانه ه��ا و کاخ ها 

ساختند.166

اي��ن عبداهلل بن طاهر فرزند طاهر ذوالیمینین و از امیران طاهري 
اس��ت، که در 213ق به حكومت رسید. کاخ طاهريان در نیشابور 
در بیرون ش��هر، در روستاي ش��ادياخ و در محلۀ »میان« بود و 
مدتي کوتاه پس از انقراض اين سلس��له )در 261( ويران ش��د؛ 

زيرا ابن فقیه در حدود س��ي سال پس از انقراض طاهريان گفته 
است قصر آل طاهر در »میان«، در ناحیۀ شادياخ، پس از ويرانْي 
»دوباره« کشتراز شده.167 از اينجا اين نیز معلوم مي شود که پیش 
از طاهريان آنجا کش��تزار بوده اس��ت. يعقوب��ي در کتاب البلدان 
مي گويد: »عبداهلل بن طاهر در شهر نیشابور فرود آمد و چنان که 
فرمانروايان ديگر مي کردند، به مرو نرفت و در آنجا بناي شگفتي 
س��اخت که شادياخ باشد«.168 ش��ادياخ گويا در همان جايي بوده 

که امروز مزار امام زاده محمد محروق )ع( است.169
چنان که آمد، در زمان بیهقي ناحیۀ ش��ادياخ در حومۀ ش��هر 
نیش��ابور �� به قول بیهقي »بر کرانۀ شهر« �� بود و باغ مفصل 
ش��اهي با کاخ هاي��ش، احتمااًل باغ ابوالقاس��م خزاني و باغ هايي 

ديگر از آِن اعیان، و قلعۀ شادياخ در آنجا قرار داشت. 
باغ شادياخ را گويا حسنک �� وزير محمود غزنوي که مسعود 
او را بر دار کرد �� س��اخته بود؛ زيرا بیهقي از آن با عنوان »باغ 
ش��ادياخ حسنكي« ياد مي کند.170 يک روز پیش از قتل حسنک، 
او را در مجلس��ي که وزير و اعیان در طارم سراي وزارت ساخته 

بودند، در آوردند؛ 
و دو قباله نبشته بودند همۀ اسباب و ضیاع171 حسنک را به جمله 
از جهت س��لطان. و يک يک ضیاع را نام ب��ر وي خواندند و وي 
اق��رار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت. و آن س��یم که معین 
کرده بودند بس��تد. و آن کسان گواهي نبشتند و حاکم سجل کرد 

در مجلس و ديگر قضات نیز.172 

باغ شادياخ نیز احتمااًل در زمرۀ همان ضیاع بود که از آن روزباز 
�� 27 صفر 422ق �� به تصرف مس��عود درآمد. رويداد تاريخي 
مه��م ديگر در خصوص اين باغ آن بود ک��ه وقتي در اواخر کار 
سلطان مس��عود، ترکمانان سلجوقي به نیشابور آمدند؛ طغرل در 

همین باغ فرود آمد و بر تخت مسعود نشست.173
اين باغ نیز در بیرون شهر، اما در نزديكي آن بود؛ زيرا وقتي 
رس��ول خلیفه به نیش��ابور آمد ه بود، او را در سراي باغ ابوالقاسم 
خزاني نشاندند. در آن زمان، شاه در باغ شادياخ بود و »کوکبه اي 

163. همان، ج 3، ص 982.
164. همان، ج 1، ص 32.

165. از جمله: همان، ص 48.
166. نقل ش��ده در لغت نام��ه، ذي��ل 

»شادياخ«.
167. نقل شده در همان.
168. نقل شده در همان.

169. همان.
170. ابوالفض��ل بیهقي، همان، ج 1، 

ص 32؛ ج 3، ص 884.
171. جم��ع ضیعه، به معن��اي ِملک 

)زمین و آب و...(
172. همان، ج 1، ص232.

173. همان، ج 3، ص 884 و 897.
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س��اختند از در باغ شادياخ تا در س��راي رسول«174. چون رسول 
خلیفۀ بغداد را در جايي دور از شهر فرد نمي آوردند، باغ ابوالقاسم 
البد در نزديكي ش��هر بوده و از باغ شادياخ هم دور نبوده است؛ 
چندان که توانس��تند کوکبه اي میان دو باغ بس��ازند. در جلو باغ 
صحرايي بود که در آنجا س��ان لش��كر مي دادن��د.175 در باغ هاي 
ش��اهي غزنین و بلخ و هرات، ديديم که وقتي شاه به آن شهرها 
مي رسید، نخست در باغ خود فرود مي آمد. باغ شادياخ نیز چنین 
بود.176 بنا بر اين، باغ هم تفريحگاه شاه بود و هم مقر حكومت: 
به محض اس��تقرار شاه، بنه ها و ادوات ديواني، يعني تقريبًا همۀ 
تش��كیالت دولتي را آنج��ا مي آوردند. در ب��اغ خاصه ديديم که 
ديوان رس��الت را، که جايگاه خود بیهقي بود، در طارم میان باغ 
مي نهادن��د. در اينجا نیز چنین اس��ت: »گفت: رويد آنجا و خالي 
بنش��ینید که جايگاه دبیران اس��ت. و به طارم ک��ه میان باغ بود 
بنشستند، که جايگاه ديوان رسالت بود«177. پس يا طارْم عمارتي 
گنبدي��ن بود که در میان باغ هاي ش��اهي، نوعًا مي س��اختند؛ يا 
خیمه اي شاخص و گنبدين بود که بدين منظور برمي افراشتند.178 
گاه لشكر به باغ مي آمد؛ و اين باغ نیز چندان فراخ بود که بخشي 
از لش��كر طغ��رل در آن گنجید: »و به باغ ش��ادياخ فرود آمد، و 
لشكر چندان که آنجا گنجیدند فرود آمدند و ديگران گرد بر گرد 
باغ«179. باغ جاي اقسام امور و تشريفات حكومتي بود. وقتي که 
رسول خلیفۀ بغداد آمده بود تا خلعت خلیفه را بر تن امیر مسعود 

کند، در سراي باغ شادياخ:
 رس��ول ايس��تاده س��لطان را گفت: اگر بیند، به زير تخت آيد تا 
به مبارکي خلعت امیرالمؤمنین بپوش��د. گفت: »مصال بیفگنید.« 
س��الح دار با خويش��تن داش��ت؛ بیفگند. امیر روي به قبله کرد و 
بوق ه��اي زرين که در میان باغ بداش��ته بودند، بدمیدند و آواز به 
آواز ديگر بوق ها پیوس��ت و غريو بخاس��ت و بر درگاه، کوس فرو 

کوفتند.180 

اين چنی��ن، ب��اغ جايي ب��ود ک��ه در آن مي آرمیدن��د، تفرج 
مي کردند، خوان مي گس��تردند و ش��ادخواري مي کردند، عرض 

لش��كر مي دادند، جش��ن مي گرفتند و کوس و بوق مي زدند،181 و 
گاه��ي امیران مغضوب را در همان جا فرومي گرفتند و به حبس 
يا قتل مي فرس��تادند. از جمله کارهاي بس رايج در باغ، بار دادن 
ش��اه بود. ش��اه که بار مي داد، خود بر تخت مي نشس��ت و همۀ 
اعیان، از ديواني و لش��كري، به حضور مي رس��یدند و باغ شاهي 

همواره گنجايش آنها را داشت.182
وقتي که شاه در باغ فرود مي آمد، همۀ خانواده او هم در آنجا 
ُمقام مي کردند. س��راي باغ جاهاي مستقل براي آنان داشت؛183 
و بیرونیان از دري جداگانه به باغ رفت وآمد مي کردند.184 بناهاي 
بیرون��ي باغ نی��ز، يعني بناهاي مربوط ب��ه بیرونیان و بیگانگان، 

بسیار بود:
و چون به کرانۀ ش��هر رس��ید، فرمود تا قوم را بازگردانیدند و پس 
س��وي باغ شادياخ کشید و به س��عادت فرود آمد دهم شعبان اين 
سال ]421 ق[. و بناهاي شادياخ را به فرش هاي گوناگون بیاراسته 
بودند، همه از آن وزيْر حسنک؛ از آن فرش ها که حسنک ساخته 
بود از جهت آن بناها که مانند آن کس ياد نداش��ت. و کساني که 

آن را ديده بودند در اينجا نبشتم تا مرا گواهي دهند.185

باغ ش��ادياخ عالوه بر اين س��راها کوشكي هم داشت. چون 
بیهقي سراي شاه و کوشک را کمابیش به يک معنا به کار برده، 
نمي دانیم که اين کوش��ک، ماند کوش��ک سراي عدناني هرات، 
بنايي غیر از س��راي باغ بوده، يا همان س��راي باغ بوده اس��ت: 
»داوود به نش��ابور ش��ده بود به ديدن برادر]ش، طغرل[؛ و چهل 
روز آنجا ُمقام کرد، هم در ش��ادياخ در آن کوشک. و پانصدهزار 

درم صلتي داد او را طغرل«.186
امیرمس��عود بر صفه اي به نام »صفۀ ت��اج« در میان باغ بر 

تخت مي نشست و بار مي داد.
ديگر روز در صفۀ تاج، که در میان باغ ]ش��ادياخ[ است، بر تخت 
نشس��ت و بار داد، بار دادني سخت بشكوه. و بسیار غالم ايستاده 
از کران صفه تا دورجاي. و سیاه داران و مرتبه داران بي شمار تا دِر 

باغ و بر صحرا بسیار سوار ايستاده.187

174. همان، ج 2، ص 506.
ج 2،  ص 32؛  ج 1،  هم��ان،   .175

ص 705.
176. همان، ج 2، ص 699.

177. همان، ص 503.
178. ن��ک: معاني »ط��ارم« در ذيل 

بحث از باغ خاصۀ بلخ.
179. ابوالفض��ل بیهقي، همان، ج 3، 

ص 884.
180. همان، ج 2، ص 507.

181. از جمله نک: همان، ص 508.
182. همان، ج 1، ص 32.

183. همان، ج 2، ص 622.
184. همان، ص 707.

185. همان، ج 1، ص 32.
186. همان، ج 3، ص 897.
187. همان، ج 1، ص 32.
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 در س��خن از ب��اغ خاص��ۀ بل��خ، گفتی��م ک��ه وج��ه مش��ترک 
 معان��ي گوناگون��ي ک��ه بیهق��ي از صف��ه اراده کرده، س��كويي 
اس��ت ارجمند و مش��رف بر جايي ديگر. صفه به بیرون، به جاي 
روباز يا به جاي بس��ته اي فراخ، مش��رف اس��ت؛ و ممكن است 
س��قف داشته باش��د. صفه اي که در میان باغ شادياخ بوده قطعًا 
س��كويي مش��رف بر پیرامون، يعني بر محوطۀ باغ، داشته است. 
از نام��ش، »صفۀ تاج«، مي توان ح��دس زد که اين صفه طاقي 
داش��ته است که تاج ش��اه را از باالي آن، بر فراز تخت، آويخته 
بوده اند. بنا بر اين، ش��ايد عمارتي همانند کوشک میاني باغ هاي 
صفوي و قاجاري بوده باشد. از کنار اين صفه تا دِر باغ، سطحي 
طويل و بي درخت �� مثاًل معبر اصلي باغ �� آغاز مي شد و تا دِر 
باغ مي رسید: »بس��یار غالم ايستاده از کران صفه تا دورجاي. و 
س��یاه داران و مرتبه داران بي شمار تا در باغ«188؛ »و درون باغ، از 

پیش صفۀ تاج تا درگاه، غالماْن دوروي بايستادند«189.
پیش تر گفتیم که ُوثاْق اتاقي مختصر و س��اده بود که براي 
غالمان مي س��اختند. خصوصًا در فصل س��رما، که س��كونت در 
خیمه دشوار بود، وثاق هايي مي ساختند و غالمان را در آنها جاي 
مي دادند. در نزديک باغ شادياخ نیز چنین وثاق ها و سرايچه هايي 

بود:
و امیر غّرۀ صفر به ش��ادياخ فرود آمد. و آن روز س��رماي سخت 
بود و برفي قوي. و مثال ها داده بود تا وثاق غالمان و سرايچه ها 

ساخته بودند به نشابور، نزديک بدو.190

باغ ش��ادياخ میدان و درگاه داشت. نمي دانیم که اين میدان 
در درون باغ بوده اس��ت يا جلوخاني در بی��رون آن. اگر مقصود 
از درگاه س��ردر باشد؛ با مالزمت سردر و میدان، مي توان احتمال 
 داد ک��ه می��دان »جلوخان« بوده باش��د. اين هر دو را مس��عود 
به باغ افزوده بود. نكتۀ مهم اينجاست که طرح جلوخان و سردر 
و س��راي و چندين س��رايچۀ باغ شادياخ را مس��عود خود کشیده 

بود:

 و ب��ه نش��ابور، ش��ادياخ را درگاه و می��دان نب��ود. هم او کش��ید 
ب��ه خط خويش. س��رايي ب��دان نیكويي و چندين س��رايچه ها و 
ک در هر کاري 

ِ
میدان ها؛ تا چنان اس��ت که هست ]...[ و اين َمل

آيتي بود.191 

اين باغ، چون ديگر باغ هاي ش��اهي که گفتیم، چمن داشت 
و در کنار چمن، در میان درختان، س��كويي بود براي نشس��تن و 

تماشا کردن. امیر مسعود:
ديگر روز چون بار بگسست، خالي کرد با وزير و بونصر تا چاشتگاه 
فراخ. پس برخاس��تند و بر کران چم��ن باغ دکاني بود و بدو آنجا 
بنشس��تند و بسیار سخن گفتند. و احمد به ديوان خويش رفت. و 
بونص��ر را بر آن دکان، میان درخت��ان محفوري192 افگندند و مرا 

بخواند.193

4-2. باغ ابوالقاسم خزاني
گفتیم که وقتي رسول خلیفۀ بغداد به نیشابور آمد، او را در سراي 
باغ ابوالقاس��م خزاني در نزديكي باغ شادياخ جاي دادند.194 بدين 
گونه، معلوم مي ش��ود که باغ ابوالقاسم خزاني در بیرون نیشابور، 
ام��ا در نزديكي آن بوده اس��ت. همچنین پیدا مي ش��ود که اين 
باغ باغي مجلل و شايس��تۀ میهمان ش��اه بوده و سرايي )کاخي( 
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 ري به ش��هر درآوردند. »از دروازۀ راه ري تا در 
مس��جد آدينه بیاراس��ته بودند؛ و همچنان به بازارها بسیار درم و 
دينار و شكر و طرايف195 نثار کردند.« پس از آنكه او را اين چنین 

در شهر گرداندند، 
به باغ ابوالقاس��م خزاني ]بر کران ش��هر[ ف��رود آوردند. و تا نماز 
پیشین196 روزگار گرفت. و ُنُزل بسیار باتكلف از خوردني ها بردند؛ 
و ده هزار س��یم گرمابه، و هر روز لطفي ديگر. چون يک هفته بر 
آمد  {و} بیاسودند، کوکبه اي ساختند از در باغ شادياخ تا در سراي 

رسول ]در باغ ابوالقاسم[.197

188. همان جا.
189. همان، ص 38.

190. همان، ج 2، ص 501.

191. همان، ج 1، ص 198.
192. نوعي قالي

193. همان، ج 2، ص 625.
194. همان، ص 506.

195. جم��ع طريفه، چیزهاي لطیف و 
خوش

196. نماز ظهر
197. همان جا.
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سپس رسول را از آنجا به باغ شادياخ، به صفه اي که امیر مسعود 
در آن نشسته بود، آوردند و مراسم رسمي پوشاندن خلعت خلیفه 
ب��ر تن امیر را گزاردند.198 پس رس��ول را، پیش از آنكه کارهاي 
رس��مي خود را آغاز کند، به باغ درآوردند تا بیاس��ايد؛ و اين نیز 
ش��أني ديگر از ش��ئون باغ هاي اعیان را نشان مي دهد. اما نكتۀ 
ديگ��ر اينكه گويي ضیاع و ام��وال فقط در زمان حیات در اختیار 
اعیان بوده اس��ت. حتي در زمان حیات نیز، خواه يا ناخواه، آن را 
براي امور حكومت در اختیار مي نهادند. پیش تر ديديم که اموال 
و امالک حس��نک وزير را يک روز پیش از مرگ به نام س��لطان 
کردن��د. وقتي هم که بونصر مش��كان، صاحب ديوان رس��الت، 

درگذشت،
غالمان خوِب به کارآمده ]از آِن بونصر[، که بندگان بودند، به 
س��راي سلطان بردند و اسبان و اشتران و استران را داغ سلطاني 
بنهادند. و چند س��ر از آن که بخواس��ته بودند ]در زمان حیات[، 
اضط��راب مي کرد؛ آن گاه بدين آس��اني فروگذاش��ت و برفت. و 
بوس��عید ُمش��ِرف به فرمان بیامد تا خزانه را نس��خت کرد. آنچه 
داش��ت َمرد، راسِت آن ُرقعِت وي را که نبشته بود به امیر، برد و 
خبر يافت و فهرس��ت آن آمد که رش��ته تايي از آنكه نبشته بود 

زيادت نیافتند.199 
گوي��ي آنچه هر يک از خواجگان در مدتي که بر ش��غل درباري 
 در تملک او بود؛ مش��روط بر آنكه 

ٍ
بود به دس��ت مي آورد، موقتا

عنداللزوم براي استفاده در اختیار حكومت قرار دهد. در اين مدت 
نیز صورتي از اموال، هم در نزد او و هم در خزانه، ثبت مي ش��د. 
چون مي مرد، اموال، از جمله باغ، را بازمي گرفتند؛ چه به خريد و 

چه به مصادرۀ رايگان.

4-3. باغ بوالمظفر برغشي
از باغ هاي نیشابور باغي بود از آِن بوالمظفر َبرَغشي در محمدآباد. 
محمدآباد روستايي بود در نزديكي نیشابور و متصل به شادياخ.200 
اين بوالمظفر در اواخر عهد س��امانیان وزير ايش��ان بود. چون به 

فراس��ت دريافت که کار ايشان به آخر رس��یده است، به حیله از 
آنان کناره گرفت و در باغي در نش��ابور، جدا از مردمان، نشست. 
در زمان بیهقي، او پیري زال بود201 و »باغي داش��ت محمدآباد، 
کرانۀ ش��هر، آنجا بودي بیش��تر«202. بوالمظفر در آن زمان جزو 
درباريان نبود؛ اما او را از بزرگان و محترمان شهر مي شمردند.203 

اين باغ بي شک سرايي براي سكونت چنین کسي داشت.

4-4. باغ عمرو ليث
در زمان سبكتگین، که پسرش محمود واليت نیشابور را داشت، 
باغ��ي به نام عمرو لیث در بیرون ش��هر بود. عمرو لیث صفاري 
در نیمۀ دوم س��دۀ س��وم مي زيست و در حدود يک سده پیش از 
زمان ولي عهدي محمود درگذشته بود. وقتي که بوعلي 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، يک 
فرسنگي ش��هر«204. بوعلي س��یمجور چون به باغ هجوم آورد، 
محمود دانس��ت که تاب ايس��تادگي ندارد. فرمود تا ديوار باغ را 
رخنه )س��وراخ( کردند و از آنجا گريخت. از اين رو، اين جنگ به 

جنگ »رخنه« معروف شد.205

4-5. باغ بونصر مشكان
بونصر ُمشكان عالوه بر غزنین و بلخ باغي هم در نشابور داشت. 
اين باغ در روستايي آباد به نام محمدآباد بود، در بیرون شهر، در 

نزديكي شادياخ و بلكه پیوسته بدان:
در نش��ابور ديهي بود محمدآباد نام داش��ت و به ش��ادياخ پیوسته 
اس��ت. و جايي عزيز اس��ت؛ چنان که يک جف��ت وار، از آن که به 
نش��ابور و اصفه��ان و کرمان جريب گويند، زمین س��اده به هزار 
درم بخريدندي و چون با درخت و کش��ت ورزي بودي به سه هزار 

درم.206 

بونصر در آنجا سرايي زيبا داشت که سه جانب آن باغ بود:

198. همان جا.
199. همان، ج 3، ص 931.

ج 3،  ص 706؛  ج 2،  هم��ان،   .200
ص 938.

201. همان، ج 2، ص 495.
202. همان، ص 496.

203. همان جا.
204. همان، ج 1، ص 251.

205. همان، ص 252.
206. همان، ج 3، ص938.
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و اس��تادم را، بونصر، آنجا س��رايي بود و سخت نیكو برآورده و به 
سه جانب باغ. آن سال که از طبرستان باز آمديم و تابستان ُمقام 
افتاد به نش��ابور، خواس��ت که ديگر زمین خرد تا سراي چهارباغ 

باشد.207

بعدها هم، وقتي بونصر درگذش��ت و بوس��هل زوزني بر جاي او 
صاحب ديوان شد، سي جريب زمین در نزديكي باغ بونصر خريد 
تا »بّناء او آنجا باغ و سراي کند«208 در فقرۀ يادشده، معنايي هم 

که از چهارباغ اراده کرده شايان توجه است.

4-6. باغ خّرمک
در تاري��خ بیهقي، در يک جا س��خن از باغي اس��ت ب��ه نام باغ 
خّرم��ک، ک��ه آن هم از باغ ه��اي خواجگان يا امیر ب��وده؛ اما از 
مكان و ويژگي هايش سخني نرفته است. وقتي که ابراهیم اينال 
)ينال(، برادر و فرستادۀ طغرل سلجوقي، به نیشابور آمد، به مردم 

پیغام داد که بیمي نیست و: 
من فردا به شهر خواهم آمد و به باغ خّرمک نزول کرد، تا دانسته 
آيد. اعیان نش��ابور چون اين سخنان بشنودند، بیارامیدند و منادي 
به بازارها آمد و حال باز بگفتند تا مردم عامه تس��كیني يافتند. و 
باغ خّرمک را جامه افگندند و نزل ساختند و استقبال را بسیجیدند 
]...[. و ابراهی��م به باغ خرمک فرود آمد ]...[ و روز آدينه، ابراهیم 

به مسجد جامع آمد.209

شأن اين باغ فروتر از باغ شادياخ بود؛ زيرا برادر طغرل در آن 
فرود آمد، اما خود طغرل در باغ شادياخ.210

4-7. ديگر باغ هاي نشابور
نشابور به جز باغ هاي نام برده و ساير باغ هاي خواجگان، باغ هاي 

ديگري هم داشت. وقتي که طوسیان به شهر حمله آوردند:
نش��ابوريان با دل هاي قوي در ُدِم ايش��ان نشس��تند و از ايش��ان 
چندان بكش��تند که آن را حد و اندازه نبود؛ که از صعبي هزيمت 
و بی��م نش��ابوريان که از جان خ��ود بترس��یدندي، در آن رزان و 

باغ ها افكندند خويش��تن را سالح ها بینداخته. و نشابوريان به رز و 
باغ مي ش��دند و مردان را ريش مي گرفتند و بیرون مي کشیدند و 
سرشان مي بريدند؛ چنان که بديدند که پنج و شش زن در باغ هاي 
پايان211، بیست و اند مرد را از طوسیان پیش کرده بودند و سیلي 

مي زدند.212

5. باغ هاي ديگر

5-1. باغ وزير در غور 
بیهقي از باغي به نام »باغ وزير« در غور س��خن گفته است. اين 
ب��اغ در ابتداي مرز واليت غور، در بیرون ش��هر غور، و در جوار 

رباطي قرار داشت.213

5-2. باغ دشت لگان 
دش��ت لگان دشتي بود در يک فرسنگي ُبست، که شكارگاه شاه 
بود. چون نخجیران را حصار کردند، ايشان را به درون باغ راندند. 
از اينجا معلوم مي ش��ود که باغ مذکور، يا دست کم بخشي از آن، 
ديوار نداشته است. در اين باغ، يا در نزديكي آن، کاخي هم بود از 
آِن شاه.214 اما عالوه بر اين باغ و کاخ، باغ ها و بناهاي ديگر هم 
در آنجا س��اخته بودند: »پس از آنجا به ُبست آمد، روز پنجشنبه 
هفدهم اين ماه، و به کوش��ک دش��ت لگان ن��زول کرد. و آنجا 

زيادت ها کرده بودند از باغ ها و بناها و سرايچه ها«215.

خاتمه
در پاي��ان اين را هم بايد افزود که س��خن بیهق��ي از باغ تقريبًا 
يكس��ره مربوط به باغ هاي خراسان است. او به جز خراسان، فقط 
از باغ هاي س��تارآباد )استرآباد( س��خن گفته است. مسعود در راه 
آمل به ستارآباد رسید و در آنجا باغ هايي خوش و پرنارنج و ترنج 

يافت:

207. همان، ص 938- 939.
208. همان، ج 1، ص 252.
209. همان، ج 3، ص 883.

210. همان، ص 884.
211. پايین

212. همان، ج 2، ص 653.

213. همان، ج 1، ص 167.

214. همان، ج 2، ص 726.
215. همان، ص 656.
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و س��ديگر روز، امیر از پگاهي روز نش��اط ش��راب کرد برين باال. 
و وق��ت ترنج و نارنج ب��ود و باغ هاي اين بقع��ت از آن ]میوه ها[ 
بي اندازه پیدا کرده بود و ازين باال پديدار بود. فرمود تا از درختان 
بس��یار ترنج و نارنج و ش��اخ هاي با ب��ار باز کردن��د و بیاوردند و 
گ��رد ب��ر گرد خیمه بر آن باال بردن��د و آن جاي را چون فردوس 

بیاراستند.216

باري س��خن تاريخ بیهقي از چنین باغ هاي آباد در خراسان 
بزرگ عهد غزنويان، و همچنین بسیاري بناهاي ديگر چون کاخ 
و مدرس��ه و رباط، از رونق معماري در آن زمان خبر مي دهد. اما 
در می��ان آثار مانده از معماري دوران اس��المي در ايران بزرگ، 

ش��مار آثار متعلق به دورۀ غزنويان بس��یار اندک اس��ت. آيا فن 
معم��اري در آن دوره چندان نازل بود که موجب کم دوامي بناها 
مي ش��د؛ يا جانش��ینان بالفصل غزنويان، يعني سلجوقیان، آثار 
دش��منان خ��ود را از میان بردند؟ ش��ايد ه��م در آن آثار تصرف 
کردند و نش��ان معماري دوران س��لجوقي را بر آنها نهادند. اين 
موضوعي اس��ت شايستۀ بررس��ي؛ اما نتیجۀ اين بررسي هرچه 
باش��د، در خصوص باغ نتیجۀ چنداني ندارد. باغ، ش��ايد به سبب 
غلب��ۀ محوطۀ باز، به علت تأثر ش��ديد آن از اوضاع محیطي، يا 
به سبب آنكه حفظش ارزش سیاسي نداشت يا اولین مكاني بود 
216. همان، ص 677.که طعمۀ توسعۀ شهرها مي شد،  همواره بیش از بسیاري بناهاي 

ت 1. نقش��ۀ جه��ان، ق��رن 4ق 
)مأخذ: ابن حوقل، صورة االرض(
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ديگر دستخوش ويراني و دگرگوني بوده است. مي دانیم که شمار 
باغ هاي به جامانده از قرون اخیر نیز بسیار اندک است. از اين رو، 
نمي ت��وان به جا نهادن باغي از قرن چه��ارم يا پنجم را از زمانه 

چشم داشت.
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