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 بیهقی تاریخ بر تکیه با غزنوی ةدور معماری ناپایداری بررسی
 1گلچین میترا

 دانشگاه تهران فارسی ادبیّاتزبان و  گروه استادیار

 هاشمی امیرحسین

 فارسی دانشگاه تهران ادبیّاتزبان و  دانشجوی کارشناسی ارشد

(111 تا 111 )از  

11/6/1131قاله: ، تاريخ پذيرش م11/11/1131تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده

 ريزند، می فرو ها سقف؛ شوند می کمتر کالبدی مستندات رويم، می عقب به معماری تاريخ در هرچه

 اثری بناها از بعضی یمادّ موجوديت از هرچند. شوند می روزگار گذشت ةطعم ها شالوده و محو ديوارها

 تاريخ های دوره از .مانندپايدار می مکتوب تنداتمس درشوند و  نمی نابود کلی به بناها اين ماند، جانمیبه

 مستندات ،اينوجودبا ؛غزنويان است ةدور ،است مانده باقی آن از بسیارکمی آثار امروز که ايران معماری

 را فیزيکی های داده کمبود حدی تا تواند می که است رسیده ما دست به دوره اين از بسیاری مکتوب

 ابوالفضل ةنوشت بیهقی تاريخ میان،دراين. ها نگاری تاريخ و ها سفرنامه ،اعرانش  ديوان ؛ مانندکند جبران

 ای ويژه اهمیت ارزشمند، ادبی های ويژگی همچنین و آن  نگاری تاريخ فرد منحصربه ةشیو دلیلبه بیهقی

 های قبل و اين است که چرا از دورهشود میمعماری عصر غزنوی مطرح  ةبارکه در یپرسش مهم .دارد

روزگار محو  ةمهم تاريخی از صفح ةا آثار اين دورامّ ،باقی مانده است زيادی معماری بعد از غزنويان آثار

 کاربردهای با هاآن ةمقايس و تاريخ بیهقیزبانی و ادبی در  های نکته بررسی با رو پیشِ ةاند؟ مقال شده

شواهدی  تاريخ بیهقیان در متن تو که آيا می استبه دنبال پاسخ اين پرسش  معاصر، فارسی در مشابه

 نماندن اين بناها را توجیه کند؟يافت که پايدار

 

 گرايی.، تقديرغزنوی  ة، دوریتموق معماری معماری، ،تاريخ بیهقی کلیدی: هایهواژ

                                                           
 mgolchin@ut.ac.ir                                  . رايانامة نويسندة مسئول:                                            1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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 مقدمه .1

 ماندهبرجای هاآن از اثری کمتر امروز که ساختند بسیاری بناهای غزنوی مسعود و محمود

 و بیهقی تاريخ مانند ،غزنوی ةدور متون در که سخنانی .(111: 1116 باسورث،) است

. ددار زمان آن معماری رونق از نشان ،است آمده معماری ةدربار ناصرخسرو ةسفرنام

 های خرابی سیل، و لرزه زمین نظیر طبیعی مصائب وهوا، آب همچون عواملی هرچند

  و غیراصولی ساخت ،خشت مانند دوامی کم نسبتا مصالح ةاستفاد جنگ، از ناشی

 عصر بناهای دوامی کم داليل عنوانبه را محلی ساکنان دست به مصالح رفتنسرقت

 غزنوی ةدور خاصِ را عواملی چنین توان نمی ،حالبااين (111: همان) اند، برشمرده غزنوی

 بر و اند ايران اقلیم ةوابست موارد باقی ،غیراصولی ساخت و دوام کم مصالح جز. دانست

    خشت از استفاده ،ديگر سوی از. اند بوده اثرگذار ايران معماری تاريخ های دوره امتم

 رواج هم (ساسانیان ةدور مثلِ) غزنويان از پیش قرن چند غالب، مصالحعنوان يکی از به

 معماری بقايای از بیش ساسانی، معماری های مانده باقی که است درحالی اين و داشته

 از آثار زيادی نماندنباقی يعنی، لهئمس اين برای .است دهرسی ما دست به غزنوی

 همچون ديگری داليل معماست،همچون  ايران معماری تاريخ در که غزنويان معماری

 مطرح را احتمال اين همچنین و اند برشمرده را سازیبودن سبک ساختمانغیراصولی

     را خود دشمنان رآثا سلجوقیان، يعنی غزنويان، بالفصل جانشینان که اند کرده

 آنها بر را سلجوقی معماری مُهر و کردند تصرف بناها اين در هم شايد و بردندازمیان

  (133: 1131بیدهندی،  قیومی). دندز

وجوی تاريخ معماری غزنويان بايد به دنبال جايگزينی جز  صورت، برای جستهربه

منابع  فته باشد، اين جايگزينیاجايگزينی که از باد و باران گزند ن ؛کالبد بناها گشت

نه  ةآن هم از دور)عماری ايران که گويا دو سه نمونه . در کمبود منابع تاريخ ماست مکتوب

يابند  ، منابعی جايگاه و اهمیتی ويژه می(111: همان)بیشتر نیستند  (چندان متقدم عثمانی

چون هايی هم اند؛ کتاب ری نگاشته شدهکه با هدفی جز بررسی تاريخ هنر و معما

ها. ارزش اين متون در باب اطالعات معماری  ها و سفرنامه نگاری های شعر، تاريخ ديوان

ها آناند و پس از  ترين منابع تاريخ معماری متون صوفیانه غنی ،برای نمونه ؛يکسان نیست
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 تاريخ. دلیل انتخاب (111)همان: . اهمیّت دارند ها نامه های جغرافیا و تاريخ و وقف کتاب

های ادبی و تاريخی  بر تمام ويژگی، عالوهمقالهعنوان مبنای کنکاش اين به بیهقی

اند، اعتمادسازی بیهقی است. بیهقی همانند حافظ در  گوناگونی که برای آن برشمرده

 ةو شیو (1: 1111)رجبی، نثرنويسان پیش و پس از خود است  ةشعر، سرآمد هم

: 1111)بینش،  کند ا حد بسیار زيادی تضمین میهايش را ت مستندسازی او، اعتبار گفته

شود که آيا در میان  گرفتن اين نکات، در اين مقاله ابتدا بررسی میبا درنظر .(111 -31

و  ؟دوامی آثار معماری عصر غزنوی وجود دارد يا نه روايت بیهقی شواهدی مبنی بر کم

 موضوع بررسی خواهد شد.بینی مسلط بر عصر بیهقی، علت اين  در ادامه بر مبنای جهان

 

 عمر بنا از نگاه بیهقی .2

الرضا را بن موسی هست، از آن جمله آنکه مشهدِ علی وی را به طوسآثارهای خوش »

سوری در آن  ،آبادان کرده بود ةالخادم خاصّسالم که بوبکر شهمرد کدخدای فائقال علیه

و به  .خر و بر آن وقف کردی کرد و ديهی خريد فاا های بسیار فرموده بود و مناره تزياد

جای نکرده بود از امرا، و آن اثر بر را چنان کرد که به هیچ روزگار کس انشابور مصلّ

جا سیل بسیار ه رودی است خرد و به وقت بهار آناست. و در میان محلت بلقاباد و حیر

آمدی و مسلمانان را از آن رنج بسیار بودی، مثال داد تا سنگ و خشت پخته ريخته 

ها کرد تا مدروس نشود. و به رباط فراوه  ردند تا آن رنج دور شد؛ و برين دو چیز وقفک

 .(116: 1113)بیهقی، « و نسا نیز چیزهای بانام فرمود و برجای است

 تواند بیانگر را به کار برده که می «برجای است»دو بار عبارتِ  ،بند اينبیهقی در 

است. معموالً  جايیِ اين بناها از نظر بیهقیبودنِ پابرو آن، عجیب موضوعی مهم باشد

 (ات و مفروضات اومانند بديهیّ) کند طور غیرعمدی در متن بیان میمطالبی که نويسنده به

 ،تاريخ بیهقیبه زمان وقوع اين بخش از هباتوج (111: 1131)قیومی بیدهندی، معتبرترند. 

 61) . اگر عمر بیهقیتخمین زدتوان عمر تقريبی اين آثار را  هجری، می 111يعنی سال 

و فرض  1دهیممبنا قرار ق(ـ.ه 111)در هنگام نگارش داستان حسنک وزير  را سالگی(

را هم در همان سن روايت کرده است، در ق( ـ.ه 111)ديوان  کنیم ماجرای سوری صاحب

سال از عمر آثار سوری در نیشابور گذشته است.   11 حدوداً ،هنگام نگارش اين قسمت

اين موضوع  ةدهند ، نشانگذردبنای آنها میاز  سال  11که اين آثار  ید بر پابرجايیأکت
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، در به چنین سنی متداول و عادی نیست هااست که در ناخودآگاه بیهقی رسیدنِ بنا

اگر اين ترکیب را با کاربردهای  .ديد نمینیازی بنا « بودنجایبر»غیر اين صورت به ذکر 

تر خواهد شد. اگر  فارسی امروز مقايسه کنیم، موضوع روشن چنین موقعیتی در مشابهِ

اشاره کند، حرفی از  (ساله چهل مثالً) بخواهد به يک بنای معاصر یزبان فرد فارسی

چون برای گوينده و مخاطب بديهی است که اين بنا بعد از  ؛زند آن نمی« بودنبرجای»

ن بود يا نبود چنی بارةای در نکته . برعکس، اگر قرار باشد بهباشد پابرجا بايدچهل سال 

طور  ذکر خواهد شد؛ چون همان لتأمای قابلعنوان نکتهبنايی اشاره شود، ويرانی آن به

زبانان امروز  در عوض، فارسی ساله است. قاعده بر پابرجابودن بنای چهل ،که گفته شد

بودن فرد  زندهبه  ، احتماالًباشدهشتادساله فردی تعريف کنند که بارة ای در اگر خاطره

بودن فردی با  در ذهن مخاطب، زندهخواهند کرد؛ زيرا  هتوج سخنانشان حینموردنظر 

شود. بیهقی نیز گاهی در میان روايتش، هنگامی که  بديهی فرض نمی یسنچنین 

بودن او اشاره بودن يا زندهبرجای ، بهاست صحبت از فردی باشد که با او ارتباط داشته

زادمرد ]...[ به حضرت بازآمد و اکنون برجای است که اين تصنیف اين آ»کند:  می

طور خالصه، بیهقی به .(136: 1113)بیهقی، « کنم، رکنی است قوی ديوانِ عرض را می

چون هر دو مورد را غیربديهی  ؛کند ها اشاره میآن بودندربارة بناها و افراد به برجای

 اوریبا پیشرفت فن؛ زيرا کنیم د اين قید را ذکر میافرا بارةا امروز ما فقط درامّ ،انگارد می

داشته  يادآوریکه نیاز به  برای ما موضوع عجیبی نیست آنهاپايداری ، بناها ساخت

 باشد.

خود دگرگونی بسیاری  ةسال بیرونی در عصر غزنويان، در عمر چندده یبسا ناظرچه 

ای  عنوان نکتهيک بنا را بهدوام های ديگر هم بیهقی  ديده است. در قسمت بناها را می

ها فرمود  و به بُست، دشت لُکان لشکرگاه امیرپدرش چندان زيادت»آورد:  می هتوجقابل

هايی  شاهد ديگری بر اين مدعا، بخش .(111)همان: « چنان که امروز بعضی برجای است

، اولمتدظاهراً حالت  ؛شود دگرگونی بناها اشاره می به است که در آن تاريخ بیهقیاز 

ا... عنه برنشست و به باغ فیروزی آمد  امیر رضی»آن:  پايداریِنه  است دگرگونی بنا بوده

: همان)« و آن بنا و میدان امروز ديگرگونه شده است ؛و بر خضراءِ میدان زيرين بنشست
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ت و بهترين کیفیّبايد  لذا اند و داشت که اين بناها، بناهای حکومتی بوده هتوجبايد  .(633

با اين اوصاف، وقتی برای  رين دوام معماری آن دوره را در چنین بناهايی جست.بیشت

در عرض دو دهه  ی حکومتیکه بنااست اهالی روزگار غزنويان جای تعجب نبوده 

پس  ،انگیز باشد که آثار چندانی از معماری غزنوی زبر شود، برای ما نیز نبايد شگفتزيرو

 باقی نمانده است. ،از هزار سال

ه ئلکردن اين مسخورد، مسلم فرض میچشممورد بحث به ديگری که در بند ةنکت

بايد  ،«مصال»است و ديگری « سد»جا يکی که در ايننشدن بنا  است که برای مدروس

 ؛(116: همان)« .ها کرد تا مدروس نشود برين دو چیز وقف»هزينه و انرژی صرف کرد: 

، به سال که از نظر بیهقی چندان طبیعی نبوده 11بودن اين بناها بعد از پابرجانتیجه، در

حضور انسان را عامل  نیزها هم بستگی داشته است. بیهقی در جايی ديگر ن نگهداری از آ

اگر آرزو نیافريدی کس سوی غذا که در آن بقای تن است و سوی » داند: آبادی می

)همان: « گشتیو مردم نماندی و جهان ويران جفت که در او بقای نسل است نگرايستی 

31). 

 آفرينشنقشی در  با اينکه انسانبینی بیهقی،  جاست که در جهانل اينمأتقابل ةنکت

. به همین انسان نیازمند استوجود و دوام خود، به  برای بقاطبیعت ا ، امّنداردطبیعت 

بینی، خانه و بنا به طريق اولی به  توان به اين نتیجه رسید که در اين جهان قیاس می

ه، محلیّ ةمجازی خانه به جای انسان به عالق اش پابرجاست. کاربرد دارنده کن و نگهسا

 تواند گواهی بر اين موضوع باشد:  می

تر آن است که میان ما دو دوست عهدی باشد درست و عقدی بدان  نیکوتر و پسنديده»

ه ها کوتا وگوی گفت ،پیوسته گردد از هر دو جانب، که چون وصلت و آمیختگی آمد

دشمنانِ هر دو خانه چون  شود و بازار متضربان و متسوالن و مفسدان کاسد گردد و

انند که فرصتی نتوانند هاشان کُند شود و بد دندان ،دستیِ ما بدانند دلی و يک حالِ يک

 .(116)همان: « حال به مراد نتوانند رسیدهیچيافت و به

دستخوش تحوالت و  دوران نیز در همانبناهای عصر غزنوی جا روشن شد که تا اين

 نبايد انقراض معماری اين دوره را تماماً ،ترتیبايناند و به شده بسیار میهای  ويرانی

به  تاريخ بیهقیاکنون بايد از متن  .دانست مانند تحوالت عصر سلجوقی عواملی ناشی از
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 تعلنهايت اند؛ تا در داده بینی اين دوره را شکل می جهانهايی بود که  دنبال سرنخ

 شود. روشنغزنوی  ةانقراض معماری دور

 

 تاریخ بیهقیحاکم بر بینی  جهان .9

دو مفهومِ  از اين کتاب تمام متنتوان دريافت که می، تاريخ بیهقیبه  کلی یدر نگاه

در ادامه به جزئیات هر  که شکل گرفته است «محوری سلطان»و  «تقديرگرايی»اساسی 

 د.يک از اين دو پرداخته خواهد ش

 

 تقدیر الهی. 9-1

 ةزمان، سررشت انديشةاست. بیهقی به تبعیت از  تاريخ بیهقیکل  ةکلیدواژ ،«قدر و قضا»

سلطان، درباريان، لشکريان و  ؛(11: 1111ندوشن، )اسالمیداند  امور را در دست تقدير می

قم دانند که از پیش ر همه، سرنوشت خود را محصور در تقديری می و ه، همهمردم عام

جالله که در لوح ّتقدير آفريدگار جل»ان بشر نیست: و تغییر آن در تو است خورده

خیر و شر، فراخی و تنگی،  .(31: 1113)بیهقی، « ، تغییر نیابدمحفوظ قلم چنان رانده است

ة آيد که با انديش عدل و ظلم و فقر و غنا در دست تقدير الهی است و بسیار پیش می

بر مبنای اين ديدگاه، حتی مبارزه برای  .ا مغايرت داشته باشدنه ها و خواستِ آ انسان

شود؛ در جايی که يحیی برمکی بنیاد زندگی خود را بر باد  معنی می حفظ جان هم بی

تواند با  کند که به زودی فرمان قتلش صادر خواهد شد، هرچند می بیند و حس می می

عال و به افت»گويد که  کند و می یهايی از مرگ خود جلوگیری کند، اين کار را نم روش

عنوان اهی نیز بیهقی از زبان خودش و بهگ .(111)همان: « آمده باز نگردد شعبده قضای

)همان:  توان دفع کرد کند که قضای آمده را نمی معترضه، به اين موضوع اشاره می ةجمل

امیر را  صمد، عبدالاحمدنیز هنگامی که خواجهسوی نسا . در بخش حرکت لشکر به(111

نويسد که هرچند اين نصیحت را کرد،  دارد، بیهقی در پايان می از اين حرکت بازمی

اين ديدگاه  .(113)همان: « قضای آمده بود و با قضای آمده بر نتوان آمدسود نداشت که »
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د؛ شومنجر وساز  جمله ساخت، ازتمام شئون زندگی در انگاری سهل به تواند می

 مانده است.ی است که از عهد غزنوی برجااندکناهايی آن ب ةتیجای که ن انگاری سهل

 

 محوری سلطان. 9-2

ايی که برای سلطان ه ، سلطان فرق چندانی با خدا ندارد. گاهی صفتتاريخ بیهقیدر 

همتا و  نفیس است و نیست خداوند بزرگ»صفات خدا هستند:  ةرد د، همشو برشمرده می

آن دارد که نه به اندازه و  ةده است و هر کسی زهرلیکن بس شنون حلیم و کريم است، و

یِ اوست و باق گويی محور کائنات، .(16)همان: « پايگاه خويش با وی سخن گويد

دانسته  کرده و آن را دست تقدير می خواسته می چه میاند. سلطان هر آن موجودات فرع

جل  و نزديکِ خدای عز از ما دريافتن ببینید فراخور آن، و ،اگر به خالفِ آن باشد»است: 

گاهی دو  ،ترتیب، سلطان و تقديربدين .(11)همان: « معذور باشیم که شما کرده باشید

هايی که از اخبار خلفا نقل  اند. اين نگاه بیهقی را حتی در روايت روی يک سکه بوده

 ، از قول اوآوردمیالرشید ، در روايتی که از هارونبرای مثال ؛توان ديد کند، می می

م باشد و خدای شو ،خدمتکاران من اگر غدر کنید و راه بغی گیريد ةتو و هم»نويسد:  می

 .(11)همان: « يکديگر در شويد جل نپسندد و پسِ و عز

در عصر غزنوی در بعضی از ترکیبات مربوط به اصطالحات معماری نیز را محوری  شاه

بناهای  عهد غزنوی،عی است که رونق معماری گذشته از اين، طبی .توان يافت می

ها پرداخته بیش از هر چیز به آن تاريخ بیهقیبناهايی که در  .آن باشد ةحکومتی و شاهان

دلیل اين موضوع چیست؟  ی مسعود هستند.تموقو دستگاه معماری ها  ، باغاست شده

که در کاخ بگذرد، در خیمه و خرگاه و باغ راً زندگی مسعود غزنوی بیش از آنظاه

ت مسعود به کیفیّ دلیل، احتماالًو به همین  (161 :1131 ،)قیومی بیدهندی گذشته است می

های ساکن و  داده است تا معماری و سفریِ خود اهمیت بیشتری می تموقهای  معماری

گرفتن اين نکته که در عصر غزنوی سلطان محور تمام ، با درنظرپابرجا. از سوی ديگر

چیز  همه؛ طبقات جامعه نیز گسترش يافته استامور جامعه است، اين نوع نگاه در ديگر 

گذرد و به استواری بناهای ثابت  وابسته به سلطان است، زندگی سلطان در سفر می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 11، شمارة پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شمارة 6 ادب فارسی، سال /121

ثر از اين نگاه، به استواری بناها أنتیجه معماری عهد غزنوی، متو در دهد اهمیت نمی

 ةرفت دستتاريخ معماری از وجویجستتمام اين نکات،  بههکند. باتوج ی نمیهتوج

 ؛است دست دادهپیش از تولد از را  شمادراست که کودکی وجوی  شبیهِ جست ،غزنوی

کودک معماری عصر  ةداي اکنون، چنین کودکی بايد به دنبال نامادری يا دايه بگردد.

معماری  ةت اين شیودر ادامه به کیفیّاست که  ی و چادریتموقغزنوی چیست؟ معماری 

 رداخت.خواهیم پ تاريخ بیهقیدر 

 

 ی و چادریتموقمعماری  .1

فی کرده و شهر آذين جا خبر يافته بودند و تکلچون به شهر ری رسید، مردمان آن»

 ،ا وی بر کران شهر که خیمه زده بودندآذينی از حد و اندازه گذشته، امّ ؛بسته بودند

فرود آمد و گفت رفتنی است. و مردم ری خاص و عام بیرون آمدند و بسیار خدمت 

بديدند و  ،فی که کرده بودندخويش را در شهر فرستاد تا آن تکلد. و وی معتمدان کردن

 .(11: 1113بیهقی، « )با وی بگفتند

کند که هنگام  اش در جوار ری، چنان تشکیالتی برپا می مسعود در اقامت چندروزه

توانیم تصور کنیم که صحبت از يکی از  راحتی می خواندن توصیفات بیهقی از آن، به

طور که گفته شد،  همانی و چندروزه. تموقهای مسعود است، نه يک معماری  وشکک

و به همین خاطر طبیعی بوده است که  گذشته زندگی مسعود غزنوی بیشتر در سفر می

حدی  ويژه شود. عظمت اين تشکیالت به هتوجی، تموقمعماری  ةت اين شیوبه کیفیّ

يکی از در نه  و راق کندتخودش اُ ةدهد در سراپرد که مسعود ترجیح میاست بوده 

ا هستند که به درِ ی برای مالقات با اعیان شهر هم آنهحت ،داخل شهر ةشد بناهای ساخته

کسان فرستادند سوی اعیانِ ری و گفتند فرمانِ عالی بر آن جمله »آيند:  سراپرده می

پرده بسیار  ایمساحت اين سر .(16: همان)« دپرده باشن ردا همگان به درِ سرایاست که ف

معنای  کالً زيرا ؛در ذهن داريم تموقای  تصوری است که امروزه از خیمه فراتر از حدّ

ديگر روز فوجی قوی از : »پرده(سرای .11-1 به)ن.ک  پرده و خیمه متفاوت است سرای

ه و از هر مردم عامه و فقها و بزرگان و بسیار و ائم قضاةاعیان بیرون آمدند، علويان و 

اتباع ايشان. ]...[ پس اعیان ری را پیش آوردند، تنی پنجاه و شصت از دستی 
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     دلیل شکوه و شوکت اين فضا از بعدتر، همین اعیان به .(16: همان)« تر محتشم

گذشته از در اين مجلس بزرگ و اين حشمتِ ازحدها اين»شوند:  گفتن عاجز میسخن

عود در اين مس و تشکیالت هدستگا .(11)همان: « گردند 1جواب عاجز شوند و مُحجم

: وجود داردبخشیدن ای برای خلعت خانه که در آن جامهجاست اقامت چند روزه تا آن

چنین . (13)همان: « ها بپوشانیدند. خانه بردند و خلعت داران پنج تن را به جامه سیاه»

ه تجملی آن هم برای چند ده نفر از اعیان ری، نشان از عظمت تشکیالتی دارد که همرا

و به همین  انتقال بودهگويی تمام حکومت مسعود قابل ؛کرده است مسعود حرکت می

که  )اداره و تشکیالت اداری(خانه و ديوان  هايی همچون خزانه، جامه واژهخاطر است که 

    همچون کااليی  تاريخ بیهقیقاعدتاً بايد ناظر به محلی مشخص باشند، گاهی در 

)همان: « جا ساختند.ها آن ا به جمله آنجا آوردند و ديوانه بنه»روند:  کارمیحمل بهقابل

  ها در بیهقی به معنای اصلی خود هم که محلی مشخص است،  اين واژه البته ؛(111

بود و به ديوان رسالت  استادم خواجه بونصر مشکان سخت ترسان می»اند:  رفتهکاربه

، است گذشته ر در سفر میکه زندگی مسعود بیشتبه اينهتوج. با(16)همان: « نشست نمی

ای داشته باشد. شايد  ی در دستگاه حکومتی او ارزش ويژهتموقطبیعی است که معماری 

دنیا نیز مرتبط دانست؛  ا ديدنبر گذر، مبنی بینی بیهقی بتوان اين موضوع را با جهان

، های پابرجاتر ه را از معماریوجاست ت توانسته میای که  در زمان غزنويان  بینی جهان

ی مانند خیمه و خرگاه معطوف کند. بايد موقتهای  های استوار، به معماری چون کاخهم

اند و بیهقی  پرده هر کدام با ديگری متفاوت خیمه، خرگاه و سرای اصطالحاتدانست که 

تا وقتِ نماز بامداد هفت فرسنگ برانده »کند:  های معنايی تاکید می گاهی بر اين تفاوت

ها،  در میان اين واژه. (111)همان: « بزرگ زده ةپرد اه و سرایبودند و خیمه و خرگ

مراتب سه  کلی اگر بخواهیم سلسلهطوراند. به ة آنزيرمجموع ، هپرده اعم است و بقیّ سرای

تر است،  سراپرده، خیمه و خرگاه را برشماريم، سراپرده از دو مورد ديگر کلیاصطالح 

ای ديگر  نشینی در خیمه صورت شاهکه گاهی به قراردارد سپس خیمه و بعد از آن خرگاه

 .پرده(. سرای11-1)ن.ک به  شود ديده می
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 خیمه. 1-1

تر  ، نامی عامتاريخ بیهقیدر  یموقتهای  رسد که خیمه در میان ديگر معماری مینظربه

، شود تری ديده می های محدودکننده در باب خرگاه جزئیات و ويژگی ،برای مثال ؛باشد

برای نمونه  گويا خیمه نامی عمومی بوده است و چنین نیست؛ خیمه در کهدرحالی

هايش، ساختمان  رفته است. بیهقی در يکی از تمثیل میشمارخرگاه نوعی از آن به

اساس، خیمه متشکل بوده است از يک کند. براين ه را با جزئیات توصیف میایِ خیم سازه

و با میخ به زمین محکم  ون کشیدهد اين ستگرهايی که گردتا ستون مرکزی و طناب

طناب به شد و هم  تِ اين مجموعه گفته می، خیمه هم به کلیّزير . طبق تمثیلشدندمی

 و نمای اين سازه:

های آن  محکم به يک ستون است برداشته و طناب ةلِ سلطان و مردمان چون خیمثَمَ»

 ،پادشاه و طناب ،ونمُلک است و ست ،خیمه ؛ها محکم نگاه داشته بازکشیده و به میخ

اصل ستون است و خیمه بدان به پای  ،رعیت؛ پس چون نگاه کرده آيد ،ها لشکر و میخ

بیهقی، « )نه خیمه ماند و نه طناب و نه میخ ،هرگه که وی سست شد و بیفتاد .است

1113 :166). 

  ی عصر غزنوی است؛ موقتمعماری  در مجموع خیمه نوع متداول و معمولی برای

. شده است و نه در خرگاه گاه در سفرها در خیمه برپا میرای مثال بازداشتکه بای گونهبه

حرکت به مرو، طاهر دبیر و بوالمظفر حبشی را نزد مسعود  بارةزدن امیر دردر بخش رای

 .(111: همان)حرس بازداشت کنند  ةها را در خیمدهد که بايد آن ند و او فرمان میآور می

ة شخص سلطان برای اشاره به خیم« بزرگ»عام با افزودن صفت  از سوی ديگر، اين نام

 . (116)همان: « .بزرگ ةاسیران را پیشِ پیالن انداختند در پیش خیم»رود:  میکاربه

کند  که اشاره میاست؛ چرا هتوجی اين بخش، جالبموقتهای  توصیف بیهقی از معماری

         ها را برپا کرده بودند.  ديوانپرده و  سرای ، تپه(توده و تل خاک)در زير اين انبرده 

يک  جادر اين ،پرده(. سرای11-1 به )ن.ک پرده به تعريف سرایهرسد که باتوج مینظربه

بزرگ سلطان بر آن بنا شده و سپس  ةو خیماست گرفته پرده قرار بلندی کانونِ سرای

همین بخش،  ةادام پرده مشخص و برپا شده است. در گرداگرد آن، حريم سرای
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ة بزرگ را با خیم کنند و دورتادور هايشان از درخت می وههای ترنج و نارنج را با می شاخه

 .(113)همان: آرايند  ها میآن

 

 خوازه. 1-2

اند. خوازه  کرده ی بوده که در مراسم شادی برپا میموقتهای  از ديگر معماری نیزها  خوازه

نصرت بوده است که در مراسمی همچون جشن  طاقای معادل  نويسان قبه لغت ةبه گفت

ايشان چون شنیدند که امیر »: اند بسته عروسی و هنگام ورود پادشاهان در شهر می

 .(11)همان: « .ها زنند و بسیار شادی کنند نزديک نشابور رسید، خواستند که خوازه

خلقانی تا کوشک دهد از کوی  آيد، دستور می به غزنین می خمسعود از بلهنگامی که امیر

گويد که تمام مسیر  پیاده بگمارند. بیهقی در توصیف اين فضا می سربازانِ ،تمامی را به

)همان: « ها گذشتن رسید بر آن خوازه سخت رنج می»که طوری؛ به«خوازه بر خوازه بود»

111). 

 

 ترک نیم. 1-9

ين راه خواجه بوسهل و در ا: »بود )با کاف يا گاف(« تَرک نیم»ی، موقتاز ديگر بناهای 

ترک  نیم .(11: همان)« گفت تَرکِ ديوان و در معاملت سخن می نشست به نیم حمدوی می

های  به معنای قطعه احتماالً «ترک»ای کوچک بوده است.  ی نظیر خیمهموقتنوعی بنای 

بار ديگر گواهی است بر اين « ترکِ ديوان نیم»ترکیبِ  .(111)همان: کاله و خیمه است 

سرای طارم: »اندشده ی برپا میموقتها و بناهايی  ها گاهی در خیمه ع که ديوانموضو

ترک نام  از نیم تاريخ بیهقیمجموعاً هشت بار در  .(111: همان)« یرون، ديوان ما بود.ب

 ؛ترک بونصر بنشست در نیمطارم آمد و بر دستِ راستِ خواجه  وی در» :برده شده است

بايد دانست که طارَم  .(111)همان: « مهتر افتاد در پیشِ طارمهر دو  ةکه در میان چنان

و به معنای بام خانه نیز آمده  (مانند خرگاه) دشمیخانه و اتاقی است که از چوب ساخته 

آيد،  طور که از سیاق عبارت برمی گرفتن اين نکته و آن. با درنظر(311)همان: است 

ر خیمه در رفت و به خرگاه فرود آمد و امیر امیر د»: ترک درون طارَم برپا شده است نیم
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بیهقی، )« جا رفت.و شِراع بزدند، پس آن صفّهکه ؛ چندانترگ بنشاندند يوسف را به نیم

در قیاس با ديگر  ترگ، مشود که اقامت در نی از اين عبارت فهمیده می .(111: 1113

يوسف است؛ چراکه امیره تر داشت شأنی پايیناحتماالً مانند خیمه و خرگاه،  موقتبناهای 

. به بیانی است ترگ نشسته بوده در اين نیم ،و شراعش آماده شود صفّهتا زمانی که 

ی در بیهقی جايگاهی همچون معماری با خشت و سنگ موقتديگر، هنگامی که معماری 

ها  مراتب ايجاد شود و بعضی از آن گونه بناها سلسله، طبیعی است که در خودِ اينداشته

، صفّهبان و شادروان است و  تر از بقیه باشند. گفتنی است که شِراع به معنای سايه یموقت

رسد که  نظرمیدرون اتاق است. به نشین فه و شاهداالن و ايوان و غر به معنای پیش

مسعود است. صفّه، نشانگر شأن باالی فرد بوده که در اينجا عموی امیرکردن شراع و برپا

بهره بوده است. در موارد ديگری  از اين عناصر بی ترگ ت که نیمبديهی اس ،با اين اوصاف

ترگ  بازگرديد و به نیم می»خوريم:  از اين هشت مورد، باز به کارکردی مشابه ديوان برمی

طور استنباط  از اين بخش اين .(111)همان: « .بنشینید و اين همه کارها راست کنید

اعیان شهر آمل به  ،که در آناست؛ چراگ لزوماً هم کوچک نبوده تر شود که نیم می

که هم  تاريخ بیهقیهای  واژهاند. همچون بعضی ديگر از  همراه وزير مسعود جلسه داشته

که به ترگ بیش از آن رسد که گاهی نیم یمنظر. بهناظر به کالبدند و هم ناظر به مفهوم

ترگ بازآمد و  زير به نیمو»گر کاربریِ اداریِ آن است: ة خیمه اشاره داشته باشد، بیانانداز

ايشان را  ،چه سلطان گفته بودپیچید و آندر -دم کمتر آمده بودو بسیار مر –آملیان را 

بزرگ و بونصر  ةگويد که خواج گفت: بوالفضل آمده است و می»و  (111)همان: « بگفت.

 .(161 )همان:« بايد که خداوند را ببینند که مهمی افتاده است اند و می ترگ آمده به نیم

 

 آوارها. 1-1

ی موقتهای  ، از ديگر معماریاست ياد شده« آوارها»صورت ادان که از آن بهگاه صی کمین

دهد  دستور می مسعود برای شکارشده است. امیر سرعت برپا می ه بهاست ک تاريخ بیهقی

فرموده بود تا آوارها ساخته بودند از بهرِ »گاهی ساخته شود:  که برايش چنین کمین
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گويد:  می به اين خاطر که در ادامه .(111)همان: « اصل گرفتن و ديگر مرغان راحو

 دارد.اشاره شود که آوارها به يک مکان  ، فهمیده می.«ا رفتنج امیرمسعود برنشست و آ»

 

 نوبتی ةخیم. 1 -1

      « نوبتی»يا مطلقِ « ة نوبتیسراپرد»، «نوبت ةخیم» صورتبهنیز که  نوبتی ةخیم

شود. ظاهراً  ديده می تاريخ بیهقیی ديگری است که در موقتفته است، معماری رکاربه

شده که در  ه میسالطین بوده و به اين خاطر نوبتی خواند ةاين خیمه، چادر بزرگ ويژ

. بايد (311)همان: شده است  برپا می ،که سلطان به منزل بعدی برسدسفرها، پیش از آن

نوبتی با سراپرده خلط  ةلق سراپرده، مفهوم سراپردبه معنای مطهداشت که باتوجدرنظر

 نشود.

 

 چهارطاق .1-6

سطح زير آن مربع است  .شود چهار ستون استوار می ةگنبدی است که بر پاي ،چهارطاق

شوند و قبه و گنبد بر اين  و هر دو ستون، از باال با طاق و هالل به يکديگر متصل می

، نبودِ در و ديوار موقتاين بنای  بارةمهم ديگر در ةشود. نکت ها نهاده می ها و ستون طاق

هنگام  ،های آن است. فقط يک بار از اين عبارت در بیهقی ياد شده است و آن بین ستون

رسد چهارطاق مفهومی مجرد است  مینظراست. بههـ.ق  116برپايی جشن سده در سال 

سده، بیهقی به جنس که در برپايی جشن شده است؛ چرامی بنابا هر نوع مصالحی  که

 کند: اشاره می ،ها که از چوب سخت بلند بوده چهارطاق

لشکر به صحرا بردند و گز کشیدن  ةو سده نزديک بود، اشتران سلطانی را و از آنِ هم»

آوردند و در صحرايی  گرفتند تا سده کرده آيد و پس از آن حرکت کرده آيد. و گز می

ها  افگندند، تا به باالی قلعتی برآمد. و چهارطاق میکه جویِ آبِ بزرگ بود، بر آن شَرَف 

 (111)همان: « بساختند از چوب سخت بلند، و آن را به گز بیاگندند.

با مراسم جشن سده  رسد که کاربرد چهارطاق را بیشتر بايد در ارتباط مینظربه

از شده و  ، اين جشن در روز دهم بهمن برگزار مینامه لغتاساس متن تبیین کرد. بر

کردن چوب تن زياد آتش بوده است که در قسمت جمعها و آداب آن، يکی افروخ ويژگی
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های  بینیم و ديگر حضور شاهان و ملوکی که بايد به پای پرندگان چوب گز آن را می

اين  طور که از ادامة اند. آن کرده زده و رها می اند و آنها را آتش می بسته وزن می کم

کم برای  ها دست آيد، چهارطاقی اند برمی ی مسعود برپا کردهای که برا قسمت و شراعی

که به اينهاند. باتوج ها را به گز آکندهکند آن اشاره می کهاينويژه اند؛ به اقامت شاه نبوده

های اين مراسم در ادب فارسی  ترين توصیف جزئی ةتوصیف بیهقی از جشن سده در زمر

آيد که  طور برمی کاتی رسید. از متن اين، بايد از خود آن به ن(1111)همان: است 

های  گزها را در توده کهصورت بديناند؛  افروزی بوده ها تزئینی برای آتش چهارطاقی

ها  و هم در زير چهارطاقی  کرده گوناگون هم بر روی بلندی )شَرَف( گرد می

ه تا ده ک است افروزی به قدری بوده اين آتش بیهقی، فروغِ ةاند. به گفت انباشته می

 .(111)همان: اند  فرسنگی روشنايی آن را ديده بوده

 

 سردابه. 1-1

، آنآيد، يکی از معانی  در باب سردابه برمی تاريخ بیهقیحجم  طور که از متنِ کم آن

هوا برپا  ةازانداز بوده که در سفر و به هنگام گرمای بیش موقتهای  ای از معماری شاخه

هوا سخت گرم ايستاد و »ها هم وجود داشته است:  خانهسردابه در  البتهاست؛  شده می

مسعود را سردابه ساختند سخت ها فرمودند قیلوله را. و امیر بهمهتران و بزرگان سردا

اين احتمال که  .(111)همان: « جا بودیخ، و از چاشتگاه تا نماز ديگر آنپاکیزه و فرا

 زيرارسد؛  مینظرباشد، غريب بهرورفته در دل زمین جا به معنای فضايی فينسردابه در ا

مسعود  ةخواهند و به سرداب اين قسمت غالمان و مقدمان محمودی بار می ةدر ادام

تعداد آدم را در خود جای کردن فضايی که اين گذارند. آماده د و با او جلسه میرون می

         کمی بعید  ،در چنین زمان اندکی صورت حفرشده در دل زمین آن همدهد، به

)عملکردی های مرطوب باشد  ای با ديواره که سردابه صرفاً خیمهحال، اينآيد. بااين مینظربه

 الً گذاشتنِ نامی جديد بر چنینکه اوّرسد؛ چرا نظرنمیهم صحیح به خانه( شبیه به خیش

برای آن وجهی  «فراخ»و  «پاکیزه» صفتبردن دو کارترکیبی نامحتمل است و ثانیاً به

گاه برای اشاره به خیمه و خرگاه از اين دو واژه استفاده  زيرا بیهقی هیچ ؛شتنخواهد دا
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داند.  سلطان را در حالت عادی پاکیزه و فراخ می ةنتیجه احتماالً خیمکند و در نمی

سردابه، حاویِ اين  دربارةاين است که عهد ذهنیِ بیهقی  ةدهند آوردن اين دو واژه نشان

دانسته   در حالت معمول سردابه را جايی تنگ و کثیف مینبوده است و احتماالً صفتدو 

تر است. بار  شده، به فضای حفرشده در دل زمین نزديک که بینِ دو احتمالِ مطرح

کند، فضايی در زيرزمین خانه است و همراه با  ديگری که بیهقی از اين واژه استفاده می

پنهان کرده  صفّهزيرزمین  بوسعید وی را در: »است دهورآ« کندن»آن فعلی از مصدر 

، وجوداينبا .(111: 1113بیهقی، )« بود، و اين سردابه در ماه گذشته کنده بودند اين کار را

بیابانی است که در آن  یوجود دارد که کپر« خارخانه»ای مشابه به نام  امروزه نیز پديده

ی آب روی آن چینند و هر چند لحظه يک بار سطل می)کپر( های خشک را روی کبار  بوته

 ترتیب درون خارخانه هشتکند و بدين موم اين آب را تبخیر میوزش باد س ،پاشند می

رسد  مینظر. به(11: 1111خراسانی، )امیری کند نُه درجه با بیرون اختالف دما پیدا می تا

 امروز بوده باشد. ة، چیزی شبیه خارخاناست ای که در سفر مسعود از آن ياد شده سردابه

 

 خرگاه. 1-1

ها بوده  بزرگ مدور و در بیشتر مواقع محل اقامت شاه در میان خیمه ةخیمخرگاه، 

بارها از  تاريخ بیهقیرفته است. در کاره در غیر از اين معنا هم گاهی بهاست؛ هرچند ک

 ،محمود چون بر اين حال واقف گشتامیر»شود: میهای گوناگون ياد  خرگاه در موقعیت

: 1113بیهقی، )« .ه خادم بگفتگاه آمد و اين سخن با نوشتگینِ خاصّوقتِ قیلوله به خر

تخت در  جايیجابهتخت امیر هم در خرگاه جای داشته و اين موضوع از نظر . (111

يافتم امیر را در خرگاه تنها بر تخت نشسته و دويت و کاغذ در »است:  هتوجسفرها جالب

طور  اين بیهقیتاريخ های  بعضی قسمت در .(111)همان: « دار پیش و گوهرآيین خزينه

     که خرگاه گونه دينرسد که خیمه يا سراپرده اعم است و خرگاه اخص؛ ب مینظربه

امیر در خیمه در رفت و » :شده است ای ديگر برپا می نشینی در درونِ خیمه صورت شاهبه

ر يک کاخ که گويا همان تشکیالتی که د چنان؛ (111)همان: « به خرگاه فرود آمد.

شده است. خرگاه  ها ايجاد می ی و درون خیمهموقتهای  توانسته برپا شود، با معماری می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 11، شمارة پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شمارة 6 ادب فارسی، سال /121

بخشیده  عنوان هديه به بزرگی میوردار بوده که گاهی شاه آن را بهاز چنان ارزشی برخ

عبدالرزاق ببخشید با سه ی چند و اشتری چند به فرزند امیرخیمه و خرگاه و اسب»است: 

جاست که اقامت در خرگاه قاعده است نه استثنا؛ به حدی عجیب اين .(111ن: )هما« ديه.

اهلل عنه چون فرودِ امیر رضی»اند:  کرده گاه برپا میکه در خود خانه و اندرونیِ آن هم خر

ممکن  البته ؛(611)همان: « سرای رفت و خالی به خرگاه بنشست، گله کرد فرا خادمان.

   ت صرفاً تعريفی حريمی و نه کالبدی داشته باشد. در اين عبار «سرای»است که 

ها و  به ديواره ترتیب شايد اين خرگاه در فضايی باز برپا شده باشد و شايد هم اشارهدينب

 اند. شده ی بسته برای شاه برپا میيباز درون فضا صورت نیـمهسقفی باشد که به

اردی هم محل اقامت هرچند که در خرگاه اغلب شاه است که سکونت دارد، در مو

ها  مجلسی کردند و اعیان و مقدمان و پیران در خرگاه ،چون ايمن شدند» :شاه نیست

يا اعیان که در خرگاه شاه به اينهباتوج ،حالبااين .(116)همان: « بنشستند و رای زدند

 تهداشی، شأنی باالتر موقتهای  رسد در مقايسه با ديگر معماری مینظراند، بهاقامت داشته

 است.

 

 یموقتهای  پل. 1-3

شود که چند روز پس از نابودیِ پل  هايی اشاره می به پل ،در ماجرای سیل و پل بامیان

 ند:دش اصلی احداث می

 و. نیايد شمارگیر هیچ حساب در که کرد زيان چندان را مردمان بزرگ سیل اين و»

 مدد را پیشین نماز يکنزد نظاره، به بودند ايستاده مردم رود جانبِ دو از روز ديگر

 جانب آن از و بدان جانب اين از دشوار مردمان و نبود پل روز چند به و بگسست، سیل

 .(161)همان: « کردند راست ها پل باز که آنگاه تا آمدند می بدين

ساخته  پیشینبازرگان به جای پل  ةکه بعدتر پلی به دست عبويبه اينهباتوج

اند؛  ساخته شده بوده هامدت نیاز وبی و برای رفع کوتاهها احتماالً چ شود، اين پل می

داشت که اين موضوع را نیز بايد درنظر البته بوده است و يعنی اقدامی برای رفع بحران

ل در بخش ورود رسوالن امرای ابرای مث ؛اند نبوده موقتهای چوبی همیشه هم  پل

و بر وانسته از آن رد شود ت کند که حتی فیل هم نمی گرگان، بیهقی به رودی اشاره می
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از چپ و راست همه بیشه بود ناهموار تا کوه » :است داشتهروی اين رود، پلی چوبی قرار

که پیل را گذاره نبودی. و درين راه پلی آمد چوبین برابر بزرگ، و  چنان ؛های روان و آب

آن رودی سخت بوالعجب و نادر چون کمانی خماخم، و سخت رنج رسید لشکر را تا از 

 .(111: همان)« پل بگذشت

 

 پرده سرای. 11 -1

 مثالًکه خودش بوده است، نه اينخاص های  با ويژگی معماری یپرده مفهوم سرای

که در بعضی  «خُرد ةپرد سرای»ای در ابعاد بزرگ باشد. در غیر اين صورت، عبارتِ  خیمه

داشتن سراپرده از  .هدد میکاررفته است، وجه خود را ازدستبه بیهقیتاريخ های  قسمت

 «خُرد و چتر ساخت ةپرد مرد نام گرفت و سرای»لوازم حشمت و بزرگی بوده است: 

های  محصور به تیرک ایگسترده ةسرای، در اصل محوط پرده يا پرده سرای .(111)همان: 

ها پرده کشیده شده اند و بین آن خص در زمین نصب شدههای مش بلند است که در فاصله

به خوانیم که شاه  می تاريخ بیهقیبه همین خاطر گاهی در  ؛(1111)همان: است 

پرده به  يک روز گرمگاه در سرای» :شد و سپس به خیمه يا خرگاه رفتوارد پرده  سرای

شاه در  موقتاقامت  ةدر واقع سراپرده محوط .(111)همان: « خرگاه بود به صحرای بُست

اهلل عنه به  امیر رضی: »داده است کرده و حريم آن را نشان می صحرا را محصور می

بزرگ زده بودند. و  ةپرده و خیم جویِ بزرگ سرای ةسرخس آمد چهارم محرم. و بر کران

 .(111)همان: « سخت بسیار لشکر بود در لشکرگاه

پرده را بر راه مسیری  ، به دستور سلطان سرایتاريخ بیهقیهای  در بسیاری از بخش

پرده بر راهِ مرو  از رفتنِ او تا سه روز امیر فرمود تا سرایپس »اند:  کرده خاص برپا می

پرده نمادی بوده است برای حرکت سلطان از  در مجموع سرای .(111)همان: « بزدند.

اند و فردا  پرده بیرون برده گويی؟ سرای وزير گفت چه مُحال می»جايی به جای ديگر: 

گواهی بر  ،رود میکارمعموالً مـفرد به پرده ة سرایکه واژ. اين(131)همان: « بخواهد رفت.

ها همه زيرِ اين انبرده بزده  پرده و ديوان سرای»تر گفته شد: که پیشاست آن  ی ازتعريف

کردن دستگاه سلطان با بیش از يک در هر سفر به هنگام برپا .(111)همان: « بودند
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ی ها و حت ترک یمن، ها خیمه از های بسیاری نمونها امّ ،شويم پرده مواجه نمی سرای

را  (camp) بینیم. شايد بتوان معادل انگلیسی کمپ می بیهقیتاريخ در  را ها خرگاه

پرده دانست. با وجود توضیحی که در تعلیقات آمده و  برگردان مناسبی برای تعبیر سرای

رفته است که کارای به گونهه بهپرد چنین شواهد زياد در باب اين معنی، گاهی سرای هم

ه نزديکِ آغاجی خاصّ ،مرا که بوالفضلم»وان معنايی جز خیمه برای آن متصور شد: ت نمی

پرده بايستاد و تنحنح کرد. من آواز امیر  خادم فرستادند، با وی بگفتم. در رفت در سرای

 ةگويد که خواج بوالفضل آمده است و می :چیست ای خادم؟ گفت :شنیدم که گفت

بايد که خداوند را ببینند. ]...[ امیر رضی اهلل عنه  د و میان ترگ آمده بزرگ و بونصر به نیم

پرده به خیمه آمد و ايشان را بخواند و  طشت و آب خواست و آب دست بکرد و از سرای

گاهی به نوعی از  «پرده سرای» واژةرسد  مینظربه .(163و  161: 1113بیهقی، )« خالی کرد

بردن نامی عام برای مصداقی کاربه که در اين صورت، شده است خیمه نیز گفته می

کنند:  يید میأاين ادعا را ت تاريخ بیهقیهای گوناگونی از متن  . نمونهآيدشمارمیبه خاص

که به اينهباتوج .(161)همان: « پرده بیرون بردند و بر دکانِ پسِ باغِ فیروزی بزدند سرای»

ی همچون خیمه و موقتی سراپرده بر دکانی بنا شده، مشخص است که منظور از آن بناي

 خرگاه است.

 

 شراع یا شراعی. 11 -1

تِ مجموعه و ی نیز به کلیّموقتاين نوع از معماری  گويا که است مانند خیمهشراع 

مسعود در رود ة امیرکه در حادثه؛ چرادشمیاطالق  به رويه و نمای ظاهری آن همچنین

باز »شراع، بادبان کشتی است:  کشند. يکی از معانی هیرمند، برای او در کشتی شراع می

ها زده بودند. نان بخوردند و دست به  ها و شراع پس به کران آب فرود آمدند، و خیمه

ها بخواست و  شراب کردند و بسیار نشاط رفت. از قضای آمده پس از نماز امیر کشتی

ند و دها افگن تر از جهتِ نشست او راست کردند و جامه ناوی ده بیاوردند، يکی از بزرگ

تاريخ از مجموعِ پنج باری که در  .(111)همان: « جا رفتشراعی بر وی کشیدند و وی آن

شده است و  بنابه شراع يا شراعی اشاره شده است، سه مورد بر لب رود يا دريا  بیهقی
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و سده فراز آمد، نخست شب امیر بر آن لبِ جویِ آب » ديگر غیر از اين است:دو مورد 

)همان: « .د بنشست و نديمان و مطربان بیامدند و آتش به هیزم زدندکه شراعی زده بودن

111). 

 

 نتیجه .1

از منبعی  آنها ةدلیل تغذيند و بها های فرهنگ زمانه و معماری، هر دو از جلوه ادبیّات

به تفاوتِ زبانِ هبرقرار باشد. باتوج بین آن دوهايی  يکسان، طبیعی است که مناسبت

 ،کمی پیچیده و دشوار است ادبیّاتسوی ، اين رابطه از معماری بهتادبیّامعماری با زبان 

 ،به سمت معماری ادبیّاتبرای اهالی زمانه، مسیر را از  ادبیّاتبودن زبان   درکقابلا امّ

که چرا از معماری عهد اين سازد. هموارتر می ،برای درک معماری ادبیّاتيعنی کاربرد 

ر اثر ديگری بر جای نمانده، پرسشی است که ذهن شما غزنوی جز تعدادی بنای انگشت

معماری و  ةرابط بررسیمعماری را به خود مشغول داشته است. با  ةپژوهشگران عرص

 ةکه شیو تاريخ بیهقی يعنی ،مهم اين عهد ادبیِ -در يکی از متون تاريخی ادبیّات

فارسی  ادبیّاتهای بعدی  دوره اننويس اش سرمشق بسیاری از تاريخ مستندسازی

 .بیابیمهايی برای يافتن پاسخ اين پرسش  سرنخ یمتوان گرفته است، میقرار

آيد که نابودی بناها در همان دورة غزنوی هم  طور برمی اين تاريخ بیهقیاز روايت 

کید معماری عهد غزنوی را أشگفتی نبوده است؛ بر اين مبنا بايد ت برای اهالی زمانه ماية

؛ ها عالقه داشته استبه آن در بناهايی جست که سلطاننه در بناهای ثابت، بلکه 

به تقديرگرايی ههای سرسبز. باتوج و باغ مانند خیمه و خرگاه سفری موقتهای  معماری

چیز  همه شده و ثانیاً برای دوام بناها توانی صرف نمی الًمحوری عهد غزنوی، اوّ و سلطان

نتیجه داده و در بر حضر ترجیح میفر را سلطان س .شده است سلطان تعیین می ةبه سلیق

 سازندگان بوده است. هتوجاش مورد ی او بیش از معماری حضریمعماری سفر

و معماری عهد غزنوی، فقط  تاريخ بیهقیمیان  ةرابطداشت که  هتوجبايد  ،حالبااين

دهد که قصد بررسی دستبه های آن دوره راتواند تصويری از معماری و شهر می جاآنتا 

تاريخی حکومتی  ،تاريخ بیهقیکه چرا ؛کومتی عهد غزنوی را داشته باشیمح معماری
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ها و ديگر بناهايی که متعلق به شخص شاه يا دستگاه  ها، کوشک باغو لذا به  است

ها و بناهای  ها و مغازه بیش از خانه (ی مسعودموقتمانند دستگاه معماری ) اند حکومت بوده

 .شده است توجهمردم  ةزندگی روزمر

 

 نوشتپی

« ببايد رفت وپنج آمده و بر اثر وی می عمر من به شست»نويسد:  در ابتدای اين داستان میبیهقی  .1

(1113 :161). 

 .سبب بیم و خوفايستاده بهباز .1
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، مشهد ،ابوالفضل بیهقی ةيادنام ،«بینیِ ابوالفضل بیهقی جهان» ،(1111ندوشن، محمدعلی )اسالمی

 .فردوسیدانشگاه 

درنگی بر برخی از آداب و رسوم دربار غزنه با تکیه بر » ،(1111غالمی )مجاهد  و خراسانی، احمدریامی

دوم، ش  ةدور ،ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان  دانشکدهة مجل ،«تاريخ ابوالفضل بیهقی

 . 61-11 ،وهفتم چهل

 امیرکبیر. تهران،  ،هحسن انوش ةترجم ،تاريخ غزنويان ،(1116کلیفورد )باسورث، ادموند
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