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کاربریهای باغهای عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی
چکیده
تاریخ بیهقی نه تنها از مشهورترین متون ادب فارسی است بلکه به نوبه خود یکی از منابع مهم
تاریخ اجتماعی -فرهنگی ایران در دوره غزنوی به شمار میرود .در این کتاب مطالب بسیاری درباره
هنرمندان و آثارمعماری وهنری این دوران از جمله باغهای حکومتی و خصوصی به چش میخمورد.
در مقاله حاضر تالش بر آن است تا از منظر اجتماعی -فرهنگی ،کاربریهای بماغهمای حکمومتی و
خصوصی عصر غزنوی مورد بررسی قرار گیرد .سوال اصلی مقاله این است آیا باغهای حکومتی این
دوره بنا شدند تا تنهما نممادی از جمالل و شمکوه سمالیین ،را بمه نممای
کاربریهای دیگری نیز بودند؟ برای پاسخ به این پرس

بگذارنمد یما آنهما دارای

با مراجعه به متن ،مطالب مرتبط اسمتررا

و دسته بندی شد و با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی تنظی گردد.
یافتههای تحقیق در دو بر

ساماندهی گردیده اسمت ،برم

باغهای شهرهای غزنین ،هرات ،بلخ و نیشابور؛ و بر

اول ،بمه بررسمی وییگمیهمای

دوم به بررسی کاربریهای بماغهمای ممورد

نظر از جنبههای سیاسی ،نظامی ،اداری ،مذهبی ،ورزشی و تفریحی در دوران اولیه حکومت غزنویان
اختصاص یافت.
کلید واژه ها :کاربری ها ،باغ ها ،تاریخ بیهقی ،سلطان محممود غزنموی ،سملطان مسمعود اول
غزنوی.
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مقدمه
مقارن با قرن چهارم هم .ق حکومت غزنویان( 582-351همم .ق /926-1186م)در نمواحی
شرقی ایران پیریزی شد .پس از مرگ سلطان مسعود اول غزنوی درسال  431هم .ق این قلمرو به
والیات محدودی از نواحی شر قی از جمله غزنه و برشهایی از هند منحصمر گردیمد ،لمذا اکثمر آثمار
باستانی و تاریری این دوران در خار از ایران برصوص در کشور افغانستان قرار گرفتهانمد .بما ایمن
وجود در منطقه خراسان بزرگ نیز مقبره ار سالن جاذب و مجموعه سنگ بست متعلق به این دوران
میباشند .سلطان محمود غزنوی در خالل فتوحات مرتلف خود برصوص در هند ،نه تنها به انتقمال
صنعتگران و هنرمندان اینمنطقه به غزنه ( پایترت) پرداخت ،بلکه با استفاده از غنای سرشار از ایمن
فتوحات با هدف نمای

شکوه و جالل حکوممت ودربمار غزنموی و جاودانمه سماختن چهمره خمود و

جانشینان  ،به ساخت ابنیه بسیار با شکوه اقدام نمودکه این موضمو در دوران حکوممت جانشمینان
وی از جمله سلطان مسعود اول و سلطان مسعود سوم نیز تداوم یافت.
هر یک از ابنیه عصر غزنوی ( از جمله باغها) دارای کاربریهای مرتلفی بودند .امروزه برخمی از
نظریه پردازان برنامه ریزی شهری با توجه به شاخصهایی از جمله عوامل اقتصادی ،اهمیمت ونقم
فرهنگی -اجتماعی ،مذهبی ،اهمیت و زمینههای اسمطورهای -تماریری ،کمارکرد و نقم
اهمیت و نق

سیاسمی،

آن در تأمین نیازهای اولیه و ثانویمه ،1کماربری هما ی اراضمی را بمه نمه ( )9دسمته

مسکونی ،صنعتی ،حمل ونقل ،تأسیسات ،تجاری ،فرهنگی و گذران اوقات فراغت ،منمابع تولیمدی و
استررا  ،اراضی بایر و منایق آبی تقسی نمودهاند .در تهیه یرحهای جمامع شمهری نیمز در حمدود
بیست و سه ( )23نو کاربری به شرح زیر در نظر گرفته ممیشمود مسمکونی ،تجماری ،آموزشمی،
فرهنگی ،آموزش عالی و فنی -حرفهای ،مذهبی ،جهانگردی و پذیرایی ،بهداشتی ،درممانی ،اداری و
نظامی ،ورزشی ،اراضی کشاورزی و مزار و کشتزارها ،اراضی سبز حفاظتی ،اراضی و فضاهای سمبز
تجهیز شده ،باغات ،اراضی بایر ،منایق نظامی ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،صنایع ،حمل ونقمل و
انبار داری ،فضاهای باز و حرای  ،شبکه معابر ،کاربریهای عملکرد

وییه»2.

با ذکر این مقدمه در مقاله حاضر منظور از باغهای عصر غزنوی در درجه اول باغهای حکو متی
ویا باغهای خصوصی متعلق به رجمال مشمهور حکمومتی اسمت و در درجمه دوم منظمور از کماربری
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باغهای عصر غزنوی ،موارد ( )9گانه ویا ( )23گانه ذکر شمده در بماال نممیباشمد ،بلکمه منظمور از
کاربری باغهای موردنظر ،موارد استفاده و کاربریهایی است که این اماکن با توجه به شاخصهمای
سیاسی ،نظامی ،اداری ،مذهبی ،تفریحی و ...درعصر غز نوی داشمتهانمد .همچنمین ذکمر ایمن نکتمه
ضروری به نظر میرسد ،از آن جایی که تکیه این مقاله بر مطالب مندر در تاریخ بیهقی است ،تنهما
باغهای دوران سلطان محمود و سلطان مسعود اول مورد توجه قرار گرفته اند ،کمه البتمه بسمیاری از
آنها در دوران قبل از غز نویان برپاشده بودند ،اما به دلیل داشتن کاربریهای مرتلف حتی در عصر
غزنویان ،همچنان از اهمیت وییه ای بر خوردار بودند .از سوی دیگر الزم به یمادآوری اسمت کمه در
مقاله حاضر منظور از «امیر مسعود ویا سلطان مسعود» سلطان مسعود اول غزنوی میباشد .بما ذکمر
این مقدمه در مباحث پی

روی به بررسی باغهای عصر غزنوی و کماربریهمای آن پرداختمه شمده

است.
 -1باغهای حکومتی و خصوصی عصر غزنوی
از مهمترین آثار دوره غزنویان ،باغهای حکو متی و خصوصی آن است ،که در بسمیاری از مموارد
در نز دیکی کوشکها( کاخ ها) قرار داشتند .به عبارتی اکثریت کو شکهای این دوران در درون ویا
در جوار باغهای بزرگ و آ باد احداث شدند .براسما

نوشمتههمای بیهقمی ،سمالیین غزنموی « در

هریک از شهرهای مه قلمرو خود کاخها و باغهایی داشتند» 3برصوص آن که در این عصر «چهار
ناحیه کشاورزی ایراف غزنه ،نوغ (؟) ،خمار (؟) ،لمغان و شاه بهار به عنوان اقطاعات ترکان و احفماد
آنان ذکر گردید» 4که این موضو دست غزنویان رابرای برپایی ابنیه و ساختمانهایی از قبیل باغهما
باز میگذاشت .از این لحاظ باغها و ابنیه بسیاری درایمن دوران سماخته شمدند .مهمتمرین بماغهمای
حکومتی و خصوصی عصر غزنوی عبارت بودنداز باغ محمودی ،باغ صد همزاره ،بماغ پیروزیبماغ بمو
نصر ،باغ شادیاخ ،باغ ابوالقاس خزانی ،باغ خُرَمک ،باغ بیالب ،باغ محمدی و باغ بزرگ (خاصه) ،باغ
وسرای عدنانی.
الزم به ذکر است که نگاهداری و مراقبت از ابنیه حکومتی مرار سنگینی به همراه داشت کمه
هرچند غنای ناشی از فتوحات سلطان محمود غزنوی در هند برشی از این گونمه مرمار را تمأمین
میکرد ،اما در بسیاری از موارد برخی از ابنیه مانند«باغ سلطانی در بلخ(که) خر نگهداریشان ه به
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رعایا تحمیل میشد» 5.اکنون پس از در این مقدمه با توجمه بمه شمهر و مکمانی کمه همر یمک از
باغهای مز بور در آن قرار داشتند ،به بررسی وییگیهای این باغ ها میپردازی .
الف) باغهای شهر غزنین و اطراف آن
درباره شهر غزنین در کتب جغرافیای تاریری مطالب بسیاری به چش میخورد ،از جمله این که
«قصبه ای نه چندان بزرگ ،ولی دلباز و پمر نعممت اسمت ...شمهر همای مهم دارد ...یکمی از بمار
اندازهای خراسان و انبارهای سِند بشمار است ...در دو بر

است .قلعه ای در میمان شمهر اسمت و

جای سلطان در آن است  .جامع در سمت قبله با چند بازار در شهر است ،بازارهای دیگر و خانهها در
ربض بیرون هستند ...و مردم ثروتمند» .6در دوران حکومت سامانیان غزنین در دست ترکها (منظمور
غز نویان) بود .7به قول ابن حوقل« در سرا سر این نواحی و نیز شهر هایی که در نواحی بلمخ اسمت،
غزنه از حیث ثروت و تجارت برتر است زیرا در دهانه هند قرار دارد ،اما این شهر به سال  355همم.
ق که آلبتکین حاجب بدانجا آمد و آن جا را لشگر گاه ساخت ،دگر گون شد».

8

شهر غزنین در دوران غزنویان عنوان «داراالماره» و پایترت را بمه خمود اختصماص داد ،از ایمن
جهت بیشترین باغ های عصر غز نوی در غمزنین برپما شمدند  .مشمهورترین بماغهمای حکمومتی و
خصوصی شهر غزنین در عصر غزنویان عبارتنداز باغ صد هزاره ،باغ پیمروزی و بماغ محممودی کمه
وییگیهای آن ها به شرح زیر میباشد.
باغ صد هزاره
باغ صد هزاره از جمله باغ هایی بود که درخار از شهر غمزنین ودر میمان دشمت وسمیعی قمرار
داشت  .در سال  422هم .ق که سیل مهیبی در شهر غزنین وایراف آن ایجماد شمده بمود سملطان
مسعود اول« از شکار پره به باغ صدهزاره آمد . ...و هفمت روز آنجما مقمام کمرد ...واز آنجما بمه بماغ
محمودی آمد» .9همچنیندر سال  423هم .ق سلطان مسعود « به باغ صمد همزاره رفمت و ...یمک
هفته به باغ صد هزاره ببود 10 .» .بار دیگر سلطان مسعود در سال  425هم .ق« به بماغ صمدهزاره
رفت بر آن جمله که آنجا یک هفته بباشد» .11در سال  425هم .ق نیز سلطانمسعود ممدتی در بماغ
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صد هزاره اقامت نمود .12ویدرنوزده ماه شوال سال 427هم .ق13و باردیگر در چهار شنبه بیسمت و
چهارم ماه شوال سال  428هم .ق « به باغ صد هزاره بازآمد».

14

باغ پیروزی ( فیروزی)
باغ پیروزی ازجمله باغ هایی بود که آن نیزدر خار ازشهر غزنین قرار داشت .مزار پمدر سملطان
محمود دراین باغ قرار گرفته بود واز این جهت سلطان محمود عالقه بسیاری به این مکان داشت تا
جایی که وصیت نموده بود که وی راپس از مرگ در همان باغ ودر جوار آرامگاه پدر دفن نماینمد.

15

چنان که بیهقی دراین باره از قول سلطان مسعود که درسال  422هم .ق به زیارت مقبمره سملطان
محمود رفته بود ،می نویسد « پدراین باغ را دوست داشت ،ازآن فرمود وی را این جا نهادن».

16

باغ پیروزی دارای وییگی ها و بناهایی بود ،از جمله این باغ بر جانب یک یونجمه زار« سپسمت
زار» قرار گرفته بود17 ،که میدان بزرگ آن به وسیله خضراء ( چمن کاری ) تزیین شده بود .چنان که
سلطان مسعود در ماه محرم سال 432هم .ق « به باغ فیروزی آمد وبر خضراء میدان زیرین (زرین)
نشست »18 .همچنین وی در سال  432هم .ق به هنگام آممدن امیمر محممد و فرزنمدان
نَغَربه غزنین « درشب بدان خضراء باغ پیروزی فرودآمد» .

از قلعمه

19

عالوه بر میدان و خضراء این باغ دارای بناهایی از جمله دکان (سکو) بود کمه در پشمت بماغ در
میان دشتی قرار گرفته بودکه برخی اوقات مانند محرم سال  430هم .ق ،درآن مکان سرا پرده بر پا
میکردند20 .این باغ یک رباط نیزداشت ،زیرا سلطان محمود در صدد بود تما بوسمیله آن بمرای خمود
آمرزش بطلبد ،اما مرگ فرصت این کار رابه وی نداد ،لذا زمانی که مسعود اول جانشین پدر شمد ،در
سال  422هم .ق برای زیارت مقبره سلطان محمود بمه بماغ پیمروزی رفمت و آرزوی پمدر خمود را
برآورده نمود « وآن قوم را که برسر تربت بودند بیست هزار درم فرمود ...و گفت «مردمِ انبوه بر کار
باید کرد تابزودی این رباط که فرموده است برآورده آید ،واز اوقاف این تُربت نیک اندیشه باید داشت
تابه یُرق و سُبل رسد» .

21

بناهای باغ پیروزی در دوران حکومت سلطان مسعود اول غزنوی باتغییراتی مواجه شمد ،زیمرا آن
گونه که بیهقی متذکر شده است «وآن بنا و میدان امروز دگرگون شده است».

22
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باغ محمودی
باغ محمودی نیز در خار از شهر غزنین وبه فاصمله انمدکی از آن قمرار داشمت و کماخ سملطان
محمود غزنوی مشهوربه « کوشک محمودی » در جوار آن بود .سلطان مسعود درسال  422هم .ق
پس از انجام مراس شکار در ایراف غزنین به باغ محمودی رفت .23بار دیگر درمماه جممادی االخمر
سال  423هم .قویبه کوشک محمودی واز آن مکان به باغ محمودی رفت» 24 .پس از آن سملطان
مسعوددر سال  425هم .ق25و بار دیگردر ماه رجب سال  428هم .ق به باغ محمودی فمرود آممد.
26

سرانجام پس از آماده شدن «کوشک نو مسعودی» درسال  429هم .ق سلطان مسعود «از بماغ
محمودی به این کوشک درآمد و ...بر ترت آ ن نشست».

27

باغ بو نصر
این باغ متعلق به بونصر مشکان بود ودر شهر غزنه قرار داست .وی زمانی از محمود غزنموی در
آن باغ پذیرایی نموده بود .این باغ دارای ربایی به نام "رباط بونصری "بود .پس از مرگ بونصر اورا
درهمین باغ دفن کردند.
ب) باغهای شهر هرات
بر اسا

مندرجات کتب تاریری و جغرافیایی ،هرات از ایاالت خماوران و خراسمان بمزرگ بموده

است ،28چنان که در باره این شهر در برخی منابع آمدهاست که « آباد و پمر جمعیمت اسمت .حوممه
شهر نیکو دارد ...دیههای مه دارد ...بارو ه دارد ...شهرکی آباد و کهندژی دارد »29 .عالوه بمر آن
برخی از منابع به برخورداری شهر هرات دراین دوران از منابع آبی مطلوب توجه کرده اند ،چنان کمه
در این باره نوشته اند « آب آ شامیدنی اهالی از چشمه ها و رودخانه هاست» «30 .در بیرون واندرون
آن آب هاست ...اندرون شهر وربض آن آبها جاری است ...آب شهر از نزدیمک ربماط کمروان بیمرون
میآیدو چون از مرز غور به سوی هرات جریان میکند نهرهای بسیاری از آن جدا میشود»« 31 .بمر
روی آن (رودخانه هرات) پلی است ...که از این جا هفت نهر به سوی قصمبه روان کمرده انمد ...نهمر
برخوی ،بارشت ،آذری جان ،غو سمان ،کنک ،سنفغز ،آنجیر» .

32
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از این مطالب چنین استنباط میشود که در قرون میانه هرات از شرایط مطلوبی برای تمأمین آب
مورد نیازجهت برپایی و نگاهداری باغ هما برخموردار بموده اسمت .مهمتمرین بماغهمای حکمومتی و
خصوصی شهر هرات در عصر غزنویان عبارتند از سرای و باغ عدنانی و باغ بیالب ،که در ذیمل بمه
شرح وییگیهای آن ها پرداخته شده است.
باغ و سرای عدنانی
باغ وسرای عدنانی از آثار ساخته شده عصر سلطان محمود غزنوی در هرات بود .به هنگامی کمه
سلطان مسعود دوران ولیعهدی خود را در هرات میگذرانید «در کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه ای
برآورند خواب قیلوله را وآن را مزملها (مزیلها) ساختند وخی

ها آویرتنمد چنمان کمه آب از حمو

روان شدی و بطلس بر بام خانه شدی ودر مزملها بگشتی و خیشها ترَ کردی واین خانه را از سمقف
تا به پای زمین صورت کردند ،صورتهای الفیه33 .» ...از این مطالب چنمین اسمتنباط ممیشمود کمه
سلطان مسعودبه یریقی آب را از حوضی که درنزدیکی سرای قرار داشته ،به پشت بام منتقل نمموده
وسپس با استفاده از لوله هایی آن آب به پردههای آویرته شده در اتاق ممیرسمید و پمس از خمیس
شدن آنها دراثر وزش باد ،محویه اتاق خنک میشد.
اتاق مزبور پس از گذر از سرای عدنانی ودر سمت چپ باغ قرارداشت ،که به قول بیهقی «بماغی
است بزرگ ،بر دست راست این باغ حوضی است بزرگ وبر کران حمو

از چمپ ایمن خانمه اسمت

وشب وروز برو قفل باشد زیر وزبر ،وآن وقت گشایند که امیر مسعود به خواب آن جا رود و کلیمد هما
به دست خادمی است که اورا بشارت گویند».

34

هنگامی که سلطان محمود از وجود چنین خانه ای آگاه شد ،به خیلتاش دستور داد تا به صمورت
ناگهانی به هرات رفته وآن خانه نزدیک سرای عدنانی را ویران نماید ،امما امیمر مسمعود از موضمو
مطلع شد و دستور داد تا گچگران آن خانه را سپید کردند که گویی هرگز بر آن دیوارها نق
است.

نبموده

35

عالوه بر اتاق مذکور ،باغ عدنانی دارای بناهای دیگری مانند اندرونی ،بیرونی ،دهلیز و دربهای
متعدد ،کوشک یا سرایی نیز بود .کوشک «پس از گذر از سرای عدنانی» قرار داشمت36 .دهلیمز ایمن
سرای از چنان اهمیتی برخورداربود که" حاجب علی" با تعداد بیسمت غمالم در آن سمرای سملطانی
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61

مورد پذیراییقرار گرفتند .عالوه بر سرایی که از قبل دوران سلطان محمود درباغ عدنانی وجود داشت
و سلطان برآن بناهایی را افزوده بود «سرای دگر بود سرت فراخ ونیکو وگذشته ازآن باغ ها وبناهای
دیگر که امیر مسعود ساخته بود».

37

درباغ عدنانی صفه ای نیز وجود داشت که سملطان مسمعود درآن بما نمدیمان خمود یما برخمی از
شرصیتهای کشوری ولشکری مال قات مینمود .برای نمونه در سال  421همم .ق کمه خیلتماش
سلطان محمود اثری از خانه ای که امیر مسعود در سرای عدنانی ساخته بود نیافت ،امیمر مسمعود در
صفه سرای عدنانی نشسته بود با ندیمان و نتوانست اورا مجازات کنمد 38 .همچنمین در سمال 431
هم .ق که بونصر مشکان بیمار بود ،روزی وی « به دیوان شد و روزی سرت سرد بمود ودرآن صمفه
باغ عدنانی دربیعوله نبشت .پس پی
آمد و جوابها بفرمود و فروشد».

امیر ( مسعود) رفت و پنج و ش

نامه عر

کرد وبه صفه باز

39

باغ بیالب
باغ بیالب در شهر هرات ودر فاصله دو فرسنگی باغ عدنانی قرار داشمت .هنگمامی کمه داسمتان
اتاق و سرای باغ عدنانی و نقاشیهای دیواری آن را برای سلطان محمود بمازگو کردنمد وی دسمتور
بازرسی سرای وباغ عدنانی را صادر نمود که در صورت اثبات آن ،خیلتاشان سلطان موظف به ویمران
کردن آن بودند .بدین منظورسلطان محمود دستور داد که در« بمیالب . ...جمایی حصمین کمه وی را
وقوم را آنجا جای بودی ،وفرمود تامردم سرایها برآوردند ویک یک جای بدو نمودند تما جملمه بدیمد
ومقررگشت که هیچ خانه نیست برآن جمله که اِنها کرده بودند».

40

ج) باغهای شهر بلخ
از شهر بلخ که «نام

در کتابهای باستانی بلخ تابنا بوده ،41در کتب جغرافیایی و تاریری

توصیفات بسیاری شده است ،از جمله این که « بزرگ تر خراسان اسمت ...و وسمط خراسمان» 42 .از
سوی دیگر بلخ در دوران سامانیان « از زیبایی و ثروت درهمه سرزمین عجمان بی مانند ...و غمالت
آن همه ساله دارایی بسیار برگنجینه سلطان اضافه بر هزینه های »43می افزود .الزم به ذکمر اسمت
که « دار االماره خراسان . ...تا زمان یاهریان در مرو و بلخ بمود ،ولمی یاهریمان آن را بمه نیشمابور

62
چهارم

پیوه نامه تاریخ -سال نه  -شماره سی و

منتقل کردند» .44بناهای شهر بلخ در دوران سامانیان « ازگِل(بود) ...و ربض شهر زیبا . ...و از مشرق
وجنوب و مغرب آن را فرا گرفته و مسجد جامع در وسط شهر و بازارها در پیرامون مسجد (بود)».

45

مهمترین باغهای حکومتی و خصوصی غزنویان دربلخ عبارت بودنداز باغ بزرگ (خاصمه)و بماغ و
سرای محمدی ،که در ذیل وییگیهای آ ن ها بررسی شده اند.
باغ بزرگ (خاصه)
این باغ دربیرون شهر بلخ ودر نزدیکی یکی از دروازههای مشمهور آن بمه نمام « دروازه درِ عبمد
االعلی» وهمچنین به فاصله اندکی از « کوشک درِ عبد االعلی» از کاخهای سلطان محمود غزنوی
قرار گرفته بود .نه تنها سلطان محمود غزنوی بلکه سلطان مسعود اول نیز بمه هنگمام ورود بمه بلمخ
دراین کوشک اقامت میکردند .برای نمونه سلطان مسعود در نیمه ماه ذی الحجه سال  421هم .ق
« به کوشک درِ عبد االعلی فرود آمد» .46همچنین وی در سال  422هم .ق به مدت یک هفتمه در
این کوشک اقامت نمود .47در سال  423هم .ق نیز در جریمان فمتب برمارا بمه دسمت خوارزمشماه،
سلطان مسعود به شهر بلخ آمد ودر باغ بزرگ اقامت نمود48 .بار دیگر وی در روز یک شنبه سوم ماه
صفر سال  427هم .ق از منطقه دره گز (نزدیک شهر بلخ) ،به باغ بزرگ آمد49 .سملطان مسمعود در
جمادی االولی سال  427هم .ق نیز از مروالرود « به باغ بزرگ آمد» .

50

باغ بزرگ دارای امکانات و بناهایی مانند صفه ،خضراء (چمن زار) ،حو  ،صحن و ...بود .چنمان
کهسلطان مسعود«صفه ای فرموده بود بردیگر جانب باغ برابرخضراء ،صمفه ای سمرت بلنمد و پهنما
درخورد باال ،مشرف بمر بماغ ،ودرپیشحوضمی بمزرگ وصمحنی فمراخ چنمان کمه دو لشمکر دورویمه
بایستادیومدتی بود که تا برآورده بودند ،این وقت تمام شده بود»  .همچنیناین باغ دارای یک میمدان
بزرگ بود .

51

باغ و سرای محمدی
باغ و سرای محمدی متعلق به امیر محمد ،دیگر فرزند سلطان محمود غزنوی بود که در خار از
شهر بلخ و در فاصله اندکی از آن برپا شده بودکه در واقع « سرای محمدی » در برابر آن بماغ قمرار
داشت .به نظر میرسد این باغ و سرای دارای اتاقهای بسیاری بوده است ،چنان که در هممین بماغ
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وسرای بود که "ابوالقاس کحَال" موظمف شمد تما تیمری را کمه بمه صماحب الجمی

63

«آسمیغتکین

الغازی»در قلعه جردیز اصابت کرده بود ،از بدن او خار نماید .در این میان « اسبان از غال مان جمدا
کردند ،وغالمان را در وثاق ها( اتاق و حجره) فرود آوردند و خوردنی بردند تا بیارا میدنمد و پیماده ای
هزار چنان که غازی ندانست بایستانیدند برچپ وراست سرای» .

52

د) باغهای نیشابور
درباره شهر نیشابور نیز مطالب بسیاری در کتب جغرافیایی و تماریری وجمود دارد .اکثریمت ایمن
منابع آ ن را از ایاالت خراسان محسوب نموده و از آنتحت عنوان « ایمرا نشمهر» یماد کمرده انمد.

53

نیشابور در دوران میانه اسالمی از موقعیت سیاسیمطلوبی برخوردار بود چنان که در این باره آورده اند
« نیشابور را حاک نشین ...وداراالماره ای (است) ...سماخته عمرولیمث » « .54داراالمماره خراسمان در
روزگار گذشته تازمان یاهریان در مرو و بلخ بود ،ولی یاهریان آن را به نیشمابور منتقمل کردنمد».55
همچنین در زمان سامانیان «جایگاه فرمانده لشکر در نیشابور»قرار داشت56 .عالوه بر آن نیشمابور از
موقعیت آب و هوایی و منابع مطلوب آبی جهت احداث و نگاهداری باغ ها برخوردار بوده است چنان
که در و صف این شهر آمده است که «خوره ایست پهناور با روستاهای پرمایه وآبادی هاو قنات ها...
و هوایی نیرو بر

دارد» 57 .همچنین «آب آشامیدنی آن از چشمه ها و رود خانه هاست»« 58 .این

شهر رودی بزرگ به نام «سغارذ» دارد که بیشتر قناتهای شهر درآن گرد میآید و برخی از باغهای
شهر و روستاهای بسیار بدان سیراب میشوند ».

59

از سوی دیگر جغرافیدانان آن عصرنوشته اند« در نیشابور کاریز ها دارند که در زمین روانند ...بما
پایین رفتن از چهارتا هفتاد پله به آنها میرسند ودر آبادی ها آ فتابی میشوند ،وبرخی از آنها در شهر
آشکار شده در کوچه ها میگردند مانند ...کاریز شادیاخ ...اگر آبهای نیشابور را جممع ممیکردنمد از
دجله بغداد پیشی میگرفت.

60

مهمترین باغهای نیشابور درعصر غزنوی باغ شادیاخ ،باغ ابوالقاس خزانی و باغ خّرممک بودنمد،
که در ذیل به شرح وییگیهای آنان پرداخته شده است.
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باغ شادیاخ
اینباغ دارای کاخی به همین نام بود .کاخ شادیاخ یا شاذیاخ در دوران حکومت عبداهلل بمن یماهر
در خراسان در ابتدا بستان وی بود« وعبداهلل چون به نیشابور آمد ،در شهر منزل گزیمد و سمپاهیان
ه در منازل شهر فرود آمدند و چون از تعدی سپاهیان خود بر مردم خبر یافت قصری در شاذیاخ بنا
کرد ودر میان سپاه خود ندا در داد که همرکس در نیشمابور بروابمد ،ممال و خمون

حمالل اسمت و

سپاهیان را فرمود تا پیرامون قصرش ساختمان کنند ،پس معمور گشت و به شهر متصل شد ومحلمه
ای بزرگ از شهر به حساب آمد61 .در دوران صفاریان نیز شادیاخ ازمهمتمرین نمواحی نیشمابور بمود،
چنان که در سال  257هم .ق که یعقوب لیث قصد نیشابور کرد« به شادیاخ فرود آمد»62 .در همان
سال هنگامی که عبداهلل سگزی و برادران

به صالبی ( عامل ری) پناهنمده شمدند و او آنمان رابمه

یعقوب لیث تسلی نمود ،یعقوب« به شادیاخ ایشان را انمدر دیموار بمدوخت بمه ممیخهمای آهنمین و
مالهای یاهریان را برداشت و به سوی سیسمتان بماز گشمت »63 .از آن پمس دردوران سمامانیان و
غزنویان که شهر نیشابور به مرکزیت سپاهساالری خراسان انتراب شد« شادیاخ به واسطه دوربودن
از هوای ناسال شهر  ،64به کرسی دیوان خراسان و مرکز اصلی اداره امور خراسان ونیشمابور تبمدیل
گردید.
الزم به ذکر است کهاعیان نیشابور اغلب امال و باغ هایی درحومههای بیمرون شمهر داشمتند.
ابوالمظفر برغشی (وزیرسامانیان) باغی در( روستای) محمد آباد بیرون شهرداشمت ...بونصمر مشمکان
(دبیر غزنویان) نیز خانه وباغی در محمودآباد داشت .65این روستا مجاور شادیاخ و خود شادیاخ ربمض
نیشابور ودر جنوب شهر و جنوب نیشابور جدید واقع بود ...و پس از آن کمه غمزان نیشمابور کهنمه را
غارت کردند ،شادیاخ جای آن را گرفت تا آن که در سال  629هم .ق ممردم را بمه محمل

سمابق66

منتقل نمودند.
«حسنک وزیر» نیز کاخی در این باغ داشت که بیهقی از آن تحت عنوان «باغ شادیاخ حسنکی»
نام برده است67وسلطان مسعود پس از سقوط حسنک آن را ضبط کرد تا از آن جهت اقامت مهمانان
رسمی استفاده کند .در سال  421هم .ق امیر مسعود به نیشابور عزیممت نممود« و بمه سموی بماغ
شادیاخ رفت و ...درآن فرود آمد ...وبناهای شادیاخ رابه فرشهای گوناگون بیاراسته بودند ،همه از آن

بهار93

کاربریهای باغهای عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی

65

ِوزیرحسنک ،از آ ن فرش ها که حسنک ساخته بود از جهت آن بناها ،که مانندآ ن کس یاد نداشت...
»68 .از این نکته چنین برداشت می شود کمه ایمن بماغ در دوران حسمنک وزیمر از امکانمات بماالیی
برخوردار بوده است.
پس از آن سلطان مسعود در شادیاخ ،کوشکی با عمارات ومیدانهای بسمیار زیبما بنما نممود ودر
نتیجه بناهای باغ کامل تر گردید چنان که« شادیاخ را درگاه ومیدان نبود ه او (امیر مسعود) کشمید
به خط خوی  ،سرایی بدان نیکویی وچندین سرایچه ها و میدان هما تما چنمان اسمت کمه هسمت».
69شادیاخ دارای یک قنات یا «کاریز»70نیز بود .همچنین باغ شادیاخ دارای صفه ای به نمام «تما »
بود .چنان که بیهقی نوشته است درسال  421هم .ق که سلطان مسعود درباغ شادیاخ اقامت نمموده
بود روزی« در صفه تا که در میان باغ است برترت نشست» .71در میان این صمفه ترمت سملطان
مسعود قرار داشت.72
در سال  429هم .ق سرانجام غزنویان دربرابر حمالت سلجوقیان به خراسان شکست خوردند و
در نیشابور« به باغ شادیاخ فرود آمدند

یغرل سلجوقی همراه با سردارش( ابراهی ینال)و لشکریان

» .73در سال  430هم .ق نیز ترکمانان به بلمخ آ مدنمد و داوود سملجوقی بمه قصمد دیمدار یغمرل
(برادرش) به نیشابور رفت و «چهل روز آن جا مقام کرد».

74

در سال  431هم .قسلطان مسعودغزنویکه در تعقیب ترکمانان سلجوقی به نیشمابور رفتمه بمود
«در باغ شادیاخ فرود آمد ...وسوری(ابوالفضل سوری معتز -صاحب دیوان) مثال داده بود تا آن ترت
مسعودی که یغرل بدان نشسته بود و فرش صفه جمله پماره کمرده بودنمد وبمه درویشمان داده ونمو
ساخته وبسیار مرمت فرموده وآخورها که کرده بودند بکنده وامیر ( مسعود) را این خوش آممد ،وی را
احماد کرد».

75

باغ ابو القاسم خزانی
این باغ به فاصله اندکی از باغ شادیاخ ودر خار از شهر نیشابور قرار داشت .احتماال این باغ پس
از شادیاخ از مهمترین باغهای نیشابور بوده که امکانات کاملی را جهت پمذیرایی از مهمانمان خماص
داشته است.
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67

باغ خرّمک
باغ خرمک در منطقه ای به همین نام قرار داشت وخرمک «دیهی بود بر دروازه نیشمابور» .76در
سال  429هم .ق که مردم نیشابور به پیشنهاد "قاضی صاعد" شهر رابه ترکمان سملجوقی تسملی
نمودند ،ابراهی ینال (سردارسلجوقی) به آنان پیغام داد که « من فردا به شهر خمواه آممد بمه بماغ
خُّرّمک ...واعیان نیشابور ...باغ خُّرّمک را جاممه افکندنمدو نمزل سماختند و اسمتقبال را بسمیجیدند...
وابراهی به باغ خُّرّمک فرود آمد ...و هر روز به سالم وی میرفتند . ...و روز آدینه ابراهی به مسمجد
جامع آمد ...وخطبه به نام یغرل بکردند» .77
-2کاربریهای باغ ها
هریک از باغهای موردنظر دراین مقاله با توجه به شاخصهای سیاسی ،نظامی ،اداری ،ممذهبی،
ورزشی و تفریحی از کاربری هایی برخوردار بودند ،که در ذیل به آن میپردازی .
الف) کاربری سیاسی
مراسم اعطای خلعت از جمله کاربریهای سیاسی باغهای حکومتی عصر غزنوی محسموب
میگردد« .باغ عدنانی» درهرات دارای چنین کاربری بود ،چنان که در سمال  421همم .ق سملطان
مسعود برای اعطای خلعت به سید بو محمد علوی (قاضی شهر هرات) وبوبکر محمشاد (خطیب) بمه
هرات آمد ودر کوشک عدنانی عید برپا کرد .78در سال  421هم .ق بمه فرممان سملطان مسمعود از
فرستاده خلیفه بغداد( القادر باهلل) درباغ و کاخ شمادیاخ نیشمابور پمذیرایی شمد ودر مراسممی بمه وی
خلعتهای در خور توجهی اعطا شد 79 .در سال  423هم .ق نیز سملطان مسمعود بمه علمی میکمال
جهت فرستادن وی همراه با نامه اش در پاسخ خلیفه به نحموه برگمزاری مراسم حمج بمه بغمداد در
مراسمی در «باغ صد هزاره »خلعتهای درخور اعطا نمود.

80

همچنیندر روز یک شنبه سوم ماه صفر سال  427هم .ق سلطان مسعود در«باغ بمزرگ» شمهر
بلخ به فرستاده پسران علی تکین و سُباشی جهت انتصاب به حاجبی و تلمک بمه سماالری هنمدوان
(جهت سرکوبی احمد ینالتکین» خلعتهای درخمور اعطما نممود 81 .در سمال  427همم .ق سملطان
مسعود در « باغ پیروزی» به فرزند خود امیرزاده مجدود خلعمت اعطما نممود 82 .درمماه محمرم سمال
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 430هم .ق نیز که سلطان مسعود در «باغ پیروزی» در غزنین اقامت داشت دستور داد تما« سمرای
پرده بیرون بردند وبر دکان پس ِباغ پیروزی بردند وامیر (مسعود) بفرمود تما امیمر سمعید را ایمن روز
را بوعلی کوتوال وصاحب دیموان

خلعت دادند تابه غزنین ماند به امیری .وحاجبان ودبیران وندیمان

بوسعید سهل و صاحب برید حسن عبیداهلل را نیمز خلعمتهمای گرانمایمه دادنمد ،همچنمان حاجبمان
ودبیران وندیمان

را».

83

برپایی مراسم بار و گستردن خوان از دیگرکاربریهای سیاسی باغهای ایمن دوران بمود.
دهلیز سرای عدنانی در هرات از چنان اهمیتی برخورداربودکه حاجب علی قریب با بیسمت غمالم بمه
سرای سلطانی آمد و امیر مسعود به افترار وی بمارداد و «حاجمب علمی چمون بمه دهلیمز بنشسمت،
هرکسی که رسید او را چنان خدمت کردند که پادشاهان کنند».
همانگونه که پی

84

از این ذکر شد ،باغ شادیاخ دارای صفهای به نام «تا » بمود .در سمال 421

هم .ق سلطان مسعود روزی«در صفه تا که درمیان باغ است برترمت نشسمت و بمار داد ،بماردادنی
سرت به شکوه» 85 .همچنین در سال  421هم .قسلطان مسعود برای اعطای خلعمت بمه سمید بمو
محمد علوی (قاضی شهر هرات) وبوبکر محمشاد (خطیب) به هرات آمد ودر کوشمک عمدنانی عیمد
برپا کردو« خوانی نهاده بودند سلطان رادرآن بنای نو که در باغ عدنانی ساخته بود و خوانهای دیگمر
نهاده بودند درباغ عدنانی ،سرهنگان تفاریق و خیلتاشان رابرآ ن خوان(ها) بنشاندند».

86

در ماه ربیع االول سال  427هم .ق سلطان مسعود به باغ بزرگ شهر بلخ رفتموپس از انتصماب
سُباشی به حاجبی و تلک به ساالری هندوان (جهت سرکوبی احممد ینمالتکین) « میهممانی بزرگمی
برپاکرده بودند با تکلف و هفت خوان نهاده در صفه بزرگ وهمه چمنهای باغ بزرگ وهمه بزرگمان
و اولیاء و حش وقوم تغاریق را فرود آوردندوبرآن خوان ها بنشاندندو کاری شگرف برفت».
عر

87

دشت شاه بهار( در جوار کو شک نومسعودی در غزنین)  428هم .ق مصادف بود با پایان

رمضان وعید فطر .این عر

با جشنی پایان گرفت که« خوان بزرگی برای سلطان بما خمانواده او و

فرماندهان ودیگر لشکریان گستردندو شاعران و مطربان جمعیت را سرگرم میساختند ».
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69

از دیگر کاربریهای سیاسی باغ ها پذیرایی از فرستاده ها و شخصیتهای خاص بهه
دربار سلطان بود .دراین خصوصدر سال  421هم .ق به فرمان سلطان مسعود از فرستاده خلیفمه
بغداد( القادر باهلل ) درباغ شادیاخ نیشابور پذیرایی شد ودر مراس اعطای خلعمت بمه او« سمپاه سماالر
غازی به درگاه آمد باجمله لشکریان بایستاد و مثال داد جمله سرهنگان را تما از درگماه بمه دو صمف
بایستادند باخیلهای خوی
رسید ودرون باغ از پی

وعال مت با ایشان ،شارهای آ ن دوصف از درِباغ شمادیاخ بمه دورجمای
صفه تا تا درگاه غالمان دوروی بایستادند با سالح تمام وقباهای گوناگون

ومرتبه داران بما ایشمان واسمتران فرسمتاده بودنمد از بهمر آوردن خلعمت از نیشمابورونزدیک رسمول
بگذاشته . ...گذر رسول را بیاراسته بودند نیکو و میگذشت و درم ودینمار ممیانداختنمد تما بمه ترمت
مسعود رسید»89 .در سال  424هم .ق بار دیگر سلطان مسعود ازسفیر خلیفه بغداد( القائ بامراهلل) به
نام «بوبکر سلیمانی » ابتدا در باغ " ابو القا س خزانی"سپس در بماغ شمادیاخ در نیشمابور پمذیرایی
نمود ،بدین ترتیب که « رسول خلیفه را پس از انجام مراس اسمتقبال« بمه بماغ ابوالقاسم خزانمی (
برکران شهر) فرود آوردند ...ونزل بسیاربا تکلّف از خوردنی هما بردنمد ...و چمون یمک هفتمه برآممد،
بیاسودند ،کوکبه ای ساختند از درِ باغ شادیاخ تادرِسرای رسول ...تممامی لشمکر واعیمان وسمرهنگان
برنشستند و عالمت ها بداشتند و پیادگان با سالح سرت بسیار در پی

سمواران بایسمتادند ومرتبمه

داران دورسته وامیر مسعود در صفه بر ترت نشست و ساالران و حجّاب با کالههای دو شاخ ،وروزی
سرت با شکوه بود».

90

در سال  424هم .ق به هنگام آمدن فرستادههای گرگانی به نیشابور وفرسمتادن خلعمت بمرای
کالیجار ( حاک گرگان) سلطان مسعود دستورداد که با تکلفی بسیاردر باغ شادیاخ به پذیرایی از آنمان
بپردازند ،که این پذیرایی به مدت سه شبانه روز ادامه یافت و« امیر به ایمن کوشمک حسمنکی آممد
فرود . ...واین خدم وغالم ها به وثاق که گرد بر گرد درگاه بود فرود آمدند که وزیر حسنک آن هممه
بساخته بود از جهتِ پانصد وششصد غالم خوی

را ».

91

در پاره ای از مواقع از باغ ها و امکانات آن ها به عنوان خزانه و محل نگاههداری اشهیای
قیمتی حکو متی استفاده میشد .برای نمونه در سال  421هم .ق خواجه حسمن کدخمدای امیمر
محمد از گوزگانان به درگاه سلطان مسعود درراه مرو الرود رسید .وی « خزانه به قلعت شادیاخ نهاده
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بود ،به حُک امیر مسعود به معتمد او سپرده تابه غزنین برده آید » .92همچنین در سال  429هم .ق
به هنگام حرکت سُباشی ( فرمانده سپاه غزنوی ) به سمت سرخس برای مقابله با متجاوزان ترکمان
سلجوقی دراین نواحی ،بو سهل حمدی و سوری اموال نیشابور را بمرای حفاظمت دربرابمر مهاجممان
همه از« ثقل نیشابور از جامه و فروش شادیاخ وسالح وچیزهای دیگر که ممکن نشد به قلعه میکالی
(در روستای بست) فرستادند ،تاهمه در خزانه نهادند».

93

از دیگر کاربریهای سیاسی باغهای عصر غز نوی ،برپایی مجالس مربوط به تقسهیم امهوا
رجالحکومتی متوفی بود  .برای نمونه در ماه شوال سال  428هم .ق سلطان مسعود بمه « بماغ
صد هزاره بازآمد و دیگر روز مثال داد تا اسباب و ضیا که مانده بود از نوشمتگین خاصّّمه باستقصماء
تمام باز نگریستند به حاضری کدخدا ودبیرش محمود ودیگر وکیالن و اوقماف تربمت او بمر حمال
خود بداشتند ،وآلت سفر اورا از خیمه وخرگاه واسبی چند واشتری چند به فرزندامیر عبدالرزاق ببرشید
با سه دیگر یکی به زاولستان ودوبه پرشوَرَ ...ودیگر هرچه خاصه بود را نگاه داشتندو...

»94.

تنبیه سران متخاطی سپاه از دیگر کاربریهای سیاسی باغهای عصر غمز نموی بمود .بماغ
«صد هزاره» از چنین کاربری برخورداربود .چنان کمه در سمال  425همم .ق کمه در شمهر کرممان
شورشی بر پاشد سلطان مسعود با انتصاب احمد علی نو شتگین برا ی رفع این مشکل اقدام کرد ،اما
به دلیل دخالت حاجب امیر بغداد و رسیدن وی با پنجهزار سوار به حوالی کرمان جنگی میان یر فین
در « نرماشیر» اتفاق افتاد و در نتیجه سستی سپاه هندوان که در خدمت نوشمتگین بودنمد شکسمت
خورده وبه ناچار هندوان به سیستان و از آنجا به غزنین رفتند .در این زمان که "ابو الفضل بیهقمی"
خود شاهد ماجرا بود چنین نوشته است « من که بو فضل با امیر به خدمت رفته بودم بمه بماغ صمد
هزاره ،مقدَمان این هندوان را دیدم که آنجا آمده بودند و امیر فرموده بود تاایشان را در خانمه بمزرگ
که آنجا دیوان رسالت دارند بنشانده بودند و بو سعید مشرف پیغامهای درشت میآورد سوی ایشان از
امیر و کار بدانجا رسید که پیغامی آمد که شما را چوب فرموده آید ،ش

تن مقّدمتر ایشان خویشتن

به کتاره ( نوعی شمشیر هندی) زد چنان کمه خمون درآن خانمه روان شمد . ...و ایمن خبمر بمه امیمر
رسانیدند گفت این کتاره به کرمان بایست زد».
ب) کاربری نظامی باغ ها
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از مهمترین کاربریهای نظامیباغ هما سان دیدن از سپاهیانتوسط سلطان غزنوی بمود.
سلطان مسعود در میدان بزرگ باغ پیروزی از لشکریان سان میدید96 ،چنان که درسمال  425همم.
ق به هنگام خلعت دادن به تلک وانتصاب وی برلشکر هندوان ،سلطان مسعود «به باغ فیروزی آممد
و . ...برنشست تا لشکر هندوبر وی گذشت و بسیار سوار وپیاده آراسته به سالح تمام . ...و تلک پیاده
شد وزمین بوسه داد»97 .در سال  423هم .ق نیزبه هنگام حرکت ممودود ( پسمر سملطان مسمعود)
وخواجه احمد از غزنین ،سلطان مسعود واعیان به باغ پیروزی آمدندسپس « لشمکر گذشمتن گرفتنمد
ونرست کوکبه امیر مودود بود ...با دویست مرد از غالمان سرایی ...و پیادگمان و ارتگمین حاجمب و
غالمان » 98 .همچنین در سال  429هم .ق درآستانه حمله به" قلعه هانسی" ،سلطان مسعود« به
صحرای باغ پیروزی به ایستادتا لشکر فو فو بگذشت » 99 .در سمال  430همم .ق نیمز سملطان
مسعود به هنگام عزیمت به شهر بلخ « به صحرای باغ فیمروزی ...فرودآممد ودوروز آن جما ببمود تما
لشکرها و قوم به جمله بیرون رفتند ،پس در کشید و تفت براند».

100

باغ شادیاخ نیشابور نیز دارای کاربری نظامی بود  .چنان کمه در سمال  426همم .ق بمه هنگمام
برگزیدن حاجب بکتغدی به ساالری سمپاه غزنموی در برابمر تهاجممات ترکمانمان سملجوقی بمه
خراسان ،سلطان مسعود « بر نشست و به صحرایی که پی ِ باغ شادیاخ است بایستاد ولشکری را به
سر تازیانه بشمردندکه همگان اقرار کردند که همه ترکستان را کفایت است و.» ...

101

ج) کاربری اداری باغ ها
برخی از باغهای این عصر دارای کاربرهای اداری از جملمه تشهکیل دیهواننیمز بودنمد .بماغ
مجمودی دارای این کاربری بود .برای نمونه در سال  422هم .ق سملطان مسمعود پمس از زیمارت
مقبره جد وپدر خود در افغان شال «به کوشک دولت باز آمد واعیان به دیوان هما بنشسمتندو کارهما
راندند . ...سپس امیر مسعود به باغ محمودی رفت و ...فرمود بنه ها ودیوان هما آن جما بایمد آورد. ...
وسراییان به جمله آمدند و غالمان و حرم و دیوانهای وزارت و عر

ورسالت و وکالت .وبزرگمان و

اعیان بنشستند و کارها برقرار میرفت»102 .در سال  425هم .ق سلطان مسعود بمار دیگمر بمه بماغ
محمودی باز آمد ،سپس ابوالفضل سوری معتز ( صاحبد یوان) از نیشابور به خدمت او رسمید »103 .در
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سال  426هم .ق نیز سلطان مسعود پس از انتصاب تلک به ساالری سپاه هندوان ،به باغ محمودی
آمد « وبنه ها آن جا آوردند»104 .در ماه رجب سال  429هم .ق نیز بمه هنگمام ایجماد آشمفتگی در
خراسان از سوی ترکمانان سلجوقی ،سلطان مسعود « به باغ محمودی رفت بدان که ممدتی آن جما
بباشد وبنه ها را آن جا بردند».

105

درباغ بزرگ درشهر بلخ نیز دیوان بر پا میشد .در این خصوص درسال  422هم .ق که سلطان
مسعود به بلخ رفته بود ،به دستور وی « دیوان ها آن جا راست کرده بودنمد»106 .همچنمین در سمال
 424هم .ق نیز سلطان مسعود در آستانه نبرد هندوستان بار دیگردر شهر بلخ به باغ بزرگ رفت «و
بنه ها را به جمله آن جا آوردند و دیوان ها آن جا ساختند »107 .عالوه بر آن درسال  427هم .ق در
جریان ورود پیک وفرستاده پسران علی تکین (والی چغانیان) جهت تجدید پیمان بما حکمام غزنموی،
سلطان مسعودبه بلخ رفت و « به باغ بزرگ آمد ووثاق ها و دیوان ها آن جا بردند کمه نیکمو سماخته
بودند وجای فراخ بود و خرم تر ...و والی چغانیان درآن جا آمد ...و وی را استقبال نیکو کردند و جایی
بسزا فرود آوردند».

108

باغ صد هزاره در غزنین نیز دارای کاربری اداری بودچنان که در سال  425هم .ق به هنگامی
که نواحی ختالن بر علیه حکومت غزنویان شوریدند ،سلطان مسعود« به باغ صمدهزاره رفمت بمر آن
جمله که آنجا یک هفته بباشد وبنه ها بجمله آنجا برند ...امیر دراین وقمت بمه بماغ صمدهزاره بمود،
خلوتی کرد با سپاه ساالر واعیان و حش ورأی خواست تا چه باید کرد در نشاندن فتنه ایمن خمارجی
وعاصی چنان که دل به تمامی از کاروی فارغ گردد».

109

د) کاربری مذهبی باغ ها
برخی از باغهای عصر غزنوی برای برگزاری اعیادمذهبی استفاده میشدند .برای نمونه درسال
 421هم .ق سلطان مسعود به کوشک باغ عدنانی« فرود آمد و آنجا عیدی کرد که اقرار دادنمد کمه
چنان عید هیچ ملک نکرده است»110 .عر

(مراس سمان) دشمت شماه بهمار (در جموار کمو شمک

نومسعودی در غزنین)  428هم .ق مصادف بود با پایان رمضان وعید فطر ».
هه) کاربری ورزشی باغ ها

111
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باغ بزرگ دارای میدانی بود که درآن به چوگان بازی و تیراندازی میپرداختنمد ،چنمان کمه
بیهقی مینویسد « امیر سه شنبه هیده جمادی االولی . ...به میدانی که در نزدیک این صفه( صفه
میدان بزرگ) بود چوگان باختند وتیر انداختند».

112

از دیگر ورزشهای تفریحی این دوران حضور سلطان و همراهان وی درمراسم شکار بود ،که
سالیین غزنوی پس از انجام آن با توجه به محل شکار ،برخی از باغ ها را بمرای اسمتراحت پمس از
آن ویا انجام شکار در نزدیک آن انتراب میکردند .باغ «صد هزاره» در غزنین دارای ایمن کماربری
بود ،چنان که سلطان مسعود درسال  422هم .ق) قبل از انجام شکار در ایراف غمزنین عمازم بماغ
صدهزاره شد . ...وبار دیگر وی در همان سالبه شکار رفت ،سپس برای هفمت روز در بماغ صمدهزاره
اقامت نمود « با نشاط وشراب تا از جانور ونرجیر دررسید و شکار کرده آمد»113 .همچنمین در سمال
 427هم .ق سلطان مسعود پس از انجام مراس عید فطربار دیگر «به شمکار پمره رفتبما خاصمگان
لشکر وندیمان ومطربان وبسیار رانده بودند و به غزنین آوردند مُجمران هر کسی از محتشمان دولت
را . ...و روز یک شنبه نوزده ماه ( شوال ) به باغ صد هزاره آمد»114 .در ماه شوال سال  428همم.
ق نیز سلطان مسعود به شکار پره رفت« . ...و جمَازگان شکاری بسیار به غزنین آوردند ...و روز چهار
شنبه بیست و چهارم این ماه به باغ صد هزاره باز آمد».

115

از دیگر باغهای عصر غز نوی که از چنین کاربری برخوردار بود « بماغ محممودی » در غمزنین
بود ،چنان که سلطان مسعود درسال  422هم .ق پس از انجام مراس شکار در ایراف غزنین به باغ
محمودی رفت ...وبار دیگر وی در همان سال پس از انجام مراس شکار ابتدا به باغ صدهزاره ،سپس
از آنجا «به باغ محمودی » رفت116 .همچنیندرسمال  423همم .ق سملطان مسمعود پمس از انجمام
مراس شکار در منطقه دره گز ( از توابمع بلمخ) ،درنیممه مماه جممادی االخمر « بمه بماغ محممودی
رفت»117و بار دیگردر سال  425هم .ق پس از انجام یک مراس شکار دیگر« به باغ محمودی بماز
آمد ».

118

«باغ بزرگ» در شهر بلخ نیز برای محل استراحت پس از شکار سالیین استفاده میشد .
برای نمونه در روز دوشنبه سیزده جمادی االولی سال  427هم .ق سلطان مسعود پمس از انجمام
مراس شکار در مروالرود از توابع شهر بلخ «به باغ بزرگ آمد».

119
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و) کاربری تفریحی
برخی از باغهای عصر غزنوی همراه با کاربریهای مرتلف از جنبه « تفریحمی» نیمز برخموردار
بودند« .باغ محمودی »در غزنین دارای چنین کاربری بود .چنان که در ماه رجمب سمال  428همم.
قسلطان مسعود به هنگامی که از تجاوزات ترکان سلجوقی به نواحی خراسان ایال حاصل کرد بمه
باغ محمودی فرود آمدو« نشاط وشراب کرد وپیوسته میخورد چنان که هیچ نیاسود».

120

«باغ پیروزی» در غزنین نیز ازجمله اماکنی بود که برای تفریحاتی از جمله باده نوشهی از آن
استفاده میشد .در سال 423هم .ق به هنگام حرکت مودود ( پسر سلطان مسعود) وخواجه احممد از
غزنین ،سلطان مسعود واعیان در باغ پیروزی باده نوشی نمودند.

121

«باغ بزرگ» در بلخ نیز دارای دکانی برای حضورسلطان و مهمانان خماص وی بمود ،چنمان کمه
بیهقی آورده است در سال  427هم .ق پس از پذیرایی سلطان مسعود از رسوالن علی تکین (والی
چغانیان)« ،امیر از باغ به دکانی رفت که آ ن جاست وبه شراب بنشست وروزی نیکو به پایان آممد».
122

نتیجه گیری
در پاسخ به سوال اصلی مقاله در خصوص این که آیا باغهای عصر غزنوی تنها به عنوان نمادی
از شکوه و جالل سالیین و دستگاه حکومتی ویا داراالماره محسوب ممیشمدند و یما کماربریهمای
دیگری نیز داشتند؟ با توجه به مطالب مندر در تاریخ بیهقی که در متن مقاله به آن پرداختمه شمد،
این نتیجه به دست آمد که باغهای مورد نظر نه تنها نمادی از شکوه سالیین و دسمتگاه حکمومتی
آنان محسوب میشدند ،بلکه کاربریهای مرتلف دیگری نیز داشتند .برای نمونه از میمان بماغهمای
غزنین ،باغ محمودی «در جوار کوشک کهن محمودی» دارای کاربریهای اداری (تشکیل دیموان)،
ورزشی (شکار و تیر اندازی) و تفریحی (باده نوشی) بود« .باغ صد هزاره» نیز از کاربریهای سیاسی
(مانند اعطای خلعت ،انتصابات مقامات سیاسی ،تنبیه سران مترایی ،تقسی امموال و میمراث رجمال
حکومتی متوفی) ،اداری (تشکیل دیوان) و ورزشی (شکار) بر خوردار بود .همچنمین «بماغ پیمروزی»
درغممزنین کمماربریهممای سیاسممی (انتصمماب مقامممات سیاسممی) ،نظامی(سممان دیممدن از لشممکریان)،
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وتفریحی(باده نوشی) داشت« .دشت شابهار» نیز که در جوار «کوشک نومسعودی» در غمزنین قمرار
گرفته بود از کاریریهای سیاسی (گستردن خوان برای انتصابات سیاسی) و مذهبی (برگمزاری اعیماد
مذهبی) برخموردار بمود .در نیشمابور «بماغ ابوالقاسم خزانمی» دارای کماربری سیاسمی (پمذیرایی از
فرستادگان سیاسی) بود ،در حالی که «باغ شادیاخ» در نیشابور از کاربری هایسیاسی (مراس اعطمای
خلعت ،نگاهداری اشیاء قیمتی حکومتی ،پذیرایی ازفرستادگان سیاسی)و نظمامی (برگزیمدن مقاممات
سیاسی و تشریفاتی مانند حاجب) برخوردار بود « .بماغ بمزرگ» در بلمخ نیمز کماربریهمای سیاسمی
(انتصاب مقامات سیاسی) ،اداری (تشکیل دیوان) ،ورزشی (چوگان و تیمر انمدازی) و تفریحمی( بماده
نوشی) داشت .همچنین «باغ و سرای عدنانی» در هرات نیز از کاربریهای سیاسی (اعطای خلعمت،
بر پایی جشن ها و گستردن خوان) و مذهبی (برگزاری اعیاد مذهبی مانند عید فطر) برخوردار بود.
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یادداشتها:
 -1پورمحمدی ،محمد رضا ،برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،چاپ اول ،تهران سمت ،1382 ،صص
.107-109
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 -25همان ،مجلد هشت  ،ص .530
 -26همان ،مجلد هشت  ،ص .686
 -27همان ،مجلد نه  ،ص .714
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