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1. Introduction  

Iranians have been one of the pioneers of gardening in the world and 

have developed a special form of garden with the name of Iranian 

Garden. Although the gardens had different and sometimes conflicting 

uses for them, they were often localized for comfort and relaxation. 

An Iranian effort to construct a parody of Paradise/ Ferdows or 

Grantham of Zoroastrianism has given the holy gardens a great value. 

Accordingly, the thought of Garden - Paradise has also had an effect 

on the Iranian worldview in the Islamic religion. The description of 

the Holy Qur'an from Paradise, in many respects, is in accordance 

with Persian Ferdows, as the name of the Avestaan of Ferdows, Roza 

and Rezvan in the Quran also expresses it. Iranians have long been 

interested in buried in gardens; these types of gardens known as 

"Gardens of Gardens" have a special place in the study of Iranian 

garden culture. 

Nowadays, in large cities, where there is no possibility of burials in 

gardens, most Iranians work on trees over the tomb of the dead. Some 

of the great gardens in Iran have such a material and spiritual value 
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that their name has remained in history. Historical gardens of Tabriz, 

Shiraz, Herat, Nishapur and Balkh, Isfahan and Kerman are among the 

archipelago of Paradise. One of these famous gardens in Nishapur is 

Shadyakh, which is the subject of our study here. 

 

2. Methodology   

Although the meaningful relationship between the poems of all 

Iranian poets can be interpreted and explained in relation to nature and 

history around them, the distinctive features of the character of 

Khayyam and his hometown are more obvious than the causal relation 

of man-nature. 

The purpose of this research is to examine the effect of a very 

important part of Khayyam's poetry, which has influenced not only the 

fate of Nishapur, but also politically and culturally in other fateful 

places. To achieve this goal, first, the effect of geography on this 

poet's thoughts is investigated, then, the state and history of .... is 

taken into consideration, and finally, the effect of this atmosphere in 

the formation of Khayyam's poetry is analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This essay is targeted by theoretical foundations, because due to its 

specific dependence on the epistemic domain, it is considered to be a 
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knowledge-driven aspect; we are, by nature, descriptive-analytical-

comparative. Hence, after explaining the subject, it explains how the 

situation is and the dimensions of it, and tilt to the argumentative basis 

through the matching of elements of the image with the poem of 

Khayyam in a similar subject. This way, of course, is the qualitative 

method of the criterion. The compilation of the information necessary 

to start the research, in the form of a library, and a collection tool, has 

been the index card. The research question is: Has Khayyam used 

Nishapur Gardens in his poetry? And what more are the themes of 

Khayyam as the significance of reflection in the form of poetry? 

 
3. Discussion     
The garden of Shadyakh and its surroundings as a separate gardens 

from Nishapur have, over time, run a very variable role for their 

motherland, sometimes Dar Al Saltanah, sometimes a gardener and an 

agricultural site, and sometimes also a place for the reconstruction of 

the lost identity of Nishapur. 

It happened many times that people who escaped from natural 

disasters, massacres and wounded people and patients and prisoners 

came from the corners of the ruins of the city to the Shadyakh and 

lived in its beautiful nature and reconstructed the identity of Nishapur, 

and when they realized they could build another Nishapur, Returned 

to the ruins and rebuilt the city. 

Shadyakh has repeatedly served as a mother for Nishapur. The joy 

was like a beautiful paradise, where the innocent person from 

Nishapur was never driven out, he was allowed to take refuge in his 

lap several times. 

The collapse of houses and walls and the great destruction of the ruins 

and ruins of the palace built inShadyakh were once again destroyed by 

an invading people or other founders of other clans, a permanent 

wheel in its life.And every time a Nishapur who survived these 

catastrophes intended to live in joy or herself, he used clay, soil, and 

building materials to build old neighborhoods to build a new 

residence. 

Those of the great emperors of the great poet, who refer to the 

disbelief of the world and the burrowing of masters and crowns and 

palaces, certainly refer to the story of Shadyak which remained in the 

memory of the unconscious Nishapourians. 
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The explanation and interpretation of the thoughts of the scholars in 

relation to the environment and the geography of his life can be a key 

to the approach to the elements of his thinking. The question of why 

Khayyam was Khayyam, on the one hand, has its answer in Iranian 

culture, the events of that time, and on the other hand, in the historical 

geography of Nishapur. 

 

4. Conclusion  

The period in which Khayyam lived was one of the most turbulent 

historical periods in Iran, especially Khorasan. In his time, Khorasan 

was still familiar with the memory of Iran's pre-Islamic culture, 

perhaps some still hoped that in the not too distant future, Iran would 

regain its former glory; however, the descent of the tribes of Ghaz, 

Tatar, followed by the Mongols, this Made Dream a tough nightmare 

and created a demagogic and disinterested philosophy of the world 

among the people. The Khorasan era of Khayyam was a scene of 

successive uprisings and destruction, as Khayyam likened this 

continuous cycle to "bombardment on the seas" in one of his quibbles. 

Obviously, in such an environment, the possibility of hope for 

happiness and happiness in it is somewhat overwhelming. Also, 

external aggression should be accompanied by conflicts among Sunnis 

and Shiites who caused some wars and devastation. The contemporary 

world of Khayyam was the birth of these riots and turbulences. 

According to a study, over the course of his life, 32 emperors and sons 

of various dynasties sat on the throne, many of them consigned to 

conspiracies and drowned or killed. Of these, there were three emirs 

of the Imam of Dalaili of Iraq, Khuzestan and Kerman, 12 Shah of 

Ghaznavids, 2 emirs of the Ziyaran dynasty, 5 Shahs of the Great 

Salajeq, 7 Shah of the Seljukites of Kerman, 1 Shah of 

Khwarazmshahians, 1 Amir of the Dalimians of Persia and 1 The 

Shah was from the Seljuqs of Iraq. 

The study of Khayyam's poetry, given the historical and geographical 

characteristics of his life environment, should first be sought in his 

contemporary world,However, if we can link these poems to a specific 

point, based on this link, all the poems can be adapted to its 

environment and geography, the garden of Shadyakh is a very good 

example that can be matched to any one of Khayyam's poems 

From the continuity with the history of ancient Iran, the riots, the 

transient beauties of nature, and the world's coldness to the Taliban, 
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all existed in the form of this garden complex and influenced the 

poetry of the Eastern Philosophers. 

The findings suggest that a large number of Khayyam's poems, 

especially those referring to the destruction of palaces and the death of 

kings and intellectuals, are of course influenced by the history of 

Shadyakh. It shows the poet's influence on his surroundings. The 

cause of the matter must be sought in the state of the hapless and 

mournful history of Shadyakh. 
 

Key words: Shadyakh, Nishapur, Mohammad Abad Garden, 

Khorramak Garden, Khayyam, Khorasan. 

 

Referenc[  In Persian]: 

-Anjou Shirazi, M. (1972). Culture of Jahangiry (Vol. 1). Mashhad: 

Mashhad University. [In Persian] 

-Anvari, M. (2010). Divan. Tehran: Negah. [In Persian] 

-Ayati, A. (1966). Moallaghat. Tehran: Ashrafi Publishing 

Organization. [In Persian] 

-Bahar, M. (1939). Majmal al- tavarikh, al- oasd. Tehran: 

KolalehKhavar. [In Persian] 

-Bartold, V. (1987). Turkestan down to the Mongol invasion (Vol. 1) 

(K. Keshavarz, Trans.). Tehran: Agah.  

-BeyhaghiDabir, Kh. (2002). Beyhaqi's date (Vol. 1, 2, 3). Tehran: 

Mahtab. [In Persian] 

-Bosworth, E. (1999). Ghaznavid  history (H. Anousheh, Trans.). 

Tehran: Amir Kabir 

-Dehkhoda, A. (1997). Dehkhoda dictionary. Tehran: Tehran 

University. [In Persian] 

-Farrokhi Sistani, A. (1970). Divan. Tehran: Zavar. [In Persian] 

-Foruzanfar, B. (1966). Translation of Ghashiriyeh treatise, Tehran: 

Translation and Publishing Company. [In Persian] 

-Gardezi, A. (1984). Gardizi history. Tehran: The World of Books. 
[In Persian] 

-Ghobadiyani, N. (2000). Divan. Tehran: Tehran University. [In 

Persian] 
-Hakim, M. (1987). Treasure of Knowledge (historical geography of 

Iranian cities). Tehran: Zarrin. [In Persian] 

http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/8803


 42 ر...شابوین جنوب باغشهر/ 

-Hammoi, R. (1977). Moejam al-Baladan (Vol. 3). Beirut: Sader. [In 

Persian] 
-Humaei, J. (2011). Ruins of Khayyam. Tehran: Homa. [In Persian] 

-Ibn Fondoq, A. (1984). Bayhaghi History. Tehran: Foroughi 

Bookstore. .[In Persian] 

-Ibn Vazeh Ya'ghoubi, A. (2002). Alboldan (E. Ayati, Trans.). 

Tehran: Scientific and Cultural. 

-Khaghani Sharvani, A. (2005). Divan. Tehran: Zawar. 

-Khazaee, M. (1384). The look of artists of the modern age to 

nature: Oriental fantasy articles. Tehran: Art Academy. [In Persian] 

-Le Strange, G. (2011). The lands of the eastern caliphate (M. Erfan, 

Trans.). Tehran: Elmi Farhangi. 

-Moghadasi, A. (1984). The best in the knowledge of the regions (A. 

Monzavi, Trans.). Tehran: Iran Authors and Translators Co.  

-Muhammad Murad bin Abdul Rahman (1994). Translation of al-

balad and akhbar al-Ebad. Tehran: Tehran University. [In Persian] 

-Nemati, B. (1998). Nishapur super city. Khorasan Research, 2, 

191-196. [In Persian] 

-Nizami Aruzi Samarqandi (2009). Four articles. Tehran: Moein. [In 

Persian] 
-Pourdavoud, I. (2001). Harmazd nameh. Tehran: Asatir. [In Persian] 

-Ravandi, M. (1986). Social History of Iran. Tehran: Negah. [In 

Persian] 
-Razmara, H. (1950). Iranian Geographic Cultural (Vol. 9). (Nine 

Province), Tehran: The Geographic section of Army. [In Persian] 

-Sasanpour, Sh. (2014). Gardens of the Ghaznavi era based on 

Behaji history. History Research, 34, 1-28. [In Persian] 

-Shafiei Kadkani, M. (1995). History of Bukhara (M. Nishapuri, 

Trans.). Tehran: Agah. 

-Shokouei, H. (2006). New Thoughts in the philosophy of geography 

(Vol. 1). Tehran: Gitashenasi. [In Persian] 

-Tajbakhsh, I. (1390). Allameh Adib's notes on Beyhaghi's History 

and professor Nafisi's critique on them. Hafez, 87, 44-49. [In Persian] 
 



 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 ات و علوم انسانیدانشکدۀ ادبیّ

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1751 تابستانو  بهار، پنجمو  سیشمارۀ  ،هجدهمسال 

  ةمثابباغشهر  ووب نيشابور بم

 مثالواره  هان  هوی خيام

 9ناهيد  عفرج دهکردج                                                                                                                

                                                                          

                                                                               چکيده     

ام زیادی را طبیعی خود در طول تاریخ، حکّ ۀذبجا باغشهر جنوبی نیشابور )شادیاخ( با     
پیش از و  داشته شناسی، تاریخ و پیشینه بسیار قدیمیبنا بر کشفیات باستانجلن کرد و 

اسالمی از سرنوشت آن آگاهی  ۀاست. در اوایل دورنشین بودهاسالم گویا باغستانی شاه
ه شد. طاهریان جا توجّرانی، باز بدانهای ایلین سلسلهچندانی حاصل نیست اما با برآمدن اوّ

را بازگرداندند. پس از سقوط  اشمایگیگرانت شادیاخ کوشیدند و در آبادانی و مرمّ
های بعدی تخرین و دگرباره تعمیر شد طاهری، شادیاخ تخرین شد و باز در دوره دودمان

رانی، در ذهن های آبادی و وی. چنین دورهداشت ادامهو این دور تا ضربه مهلک مغول 
مردمان نیشابور، مثالی از کردار و خصلت جهان و حتی آمدوشد فصول بود و با ت ثر بِدان 

سرگهشت باغشهر را  ،ایبا مطالعات کتابخانه . این جستار در پی آن استبودندکردهخو 
 هد.مورد توصیف و تحلیل قرار د ،در بستر تاریخ نیشابور و ت ثیری که بر خیام گهارده بوده

ها، تشریفات، باغشهر موردنظر ما شاهد جشن و سرورها، سوگدهد نشان می ریختا
من ماهرویان و گاهی مکمن ددان آها بود. گاهی مها و ویرانیها و باالخره آبادانیخدعه

خورد که شاعری بر ربع و اطالل هایش در میان باغ و راغی به چشم میشد و روزی خرابه
 .کندو دمن آن مویه می

 
 .خراسان ام،یخ خرمک، باغ محمدآباد، باغ شابور،ین اخ،یشادهاج کليدج: واژه
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 مقدّمم. 9
اند و شکل خاصی از باغ را با نام باغ ایرانیان یکی از پیشتازان ساخت باغ در جهان بوده 

های مختلف و ها اگرچه برایشان کاربریاند. این باغایرانی ابداع، توسعه و تکامل داده
ادی داشت، اما اغلن محلی برای آسایش و آرامش و تمدد اعصاب و روان گاه متض
است. تالش ایرانی برای ساخت الگویی زمینی از بهشت/فردوس یا شدهشمرده می

 -داده است. برابری اندیشه باغ گروتمان زرتشتی، به باغ قداست و ارزش واالیی می
است. توصیف قرآن ت ثیراتی داشتهبینی ایرانی در دین مبین اسالم نیز بهشت در جهان

که نام کریم از جنت، از بسیاری لحا  با فردوس ایرانی همخوانی و برابری دارد  چنان
اوستایی فردوس، روضه و رضوان در قرآن نیز مبین آن است. ایرانیان از دیرباز عالقه 

اند، معروف «مزارباغ»ها که به ها به خا  سپرده شوند  این نوع از باغداشتند که در باغ
جایگاه خاصی در مطالعه فرهنگ باغ ایرانی دارند. امروزه در شهرهای بزرگ که امکان 

. کارندمیها وجود ندارد، اغلن ایرانیان بر باالی مزار درگهشتگان، درختی تدفین در باغ
 اند که نامشان درت و ارزش مادی و معنوی داشتههای بزرگ ایرانی چنان اهمیّبرخی باغ

، هرات، نیشابور، بلخ، اصفهان و شیرازهای تاریخی تبریز، است. باغتاریخ ماندگار شده
نام ه های بیکی از این باغ و خواهند بودبوده الجزایر بهشت این مجمع ۀکرمان در زمر
 جا موضوع سخن ماست.است که در این 1نیشابور شادیاخ

 لمئبيان مس رح و . 9-9
شعرای ایرانی را در ارتباط با طبیعت و تاریخ  ۀشعار همدار اچه ارتباط معنیاگر

های ممتاز شخصیت خیام و زادگاه توان تفسیر و تبیین کرد، اما ویژگیپیرامونشان می
پژوهش بررسی ت ثیر  نمایاند. هدف از اینطبیعت را بارزتر می –ی انسان عِلّ ۀوی، رابط

سرنوشت نیشابور، بلکه به لحا  سیاسی  قسمت بسیار مهمی از شهر خیام را که نه تنها در
باشد. بدین منظور، ابتدا ت ثیر و فرهنگی در سرنوشت دیگر جاها اثرگهار بوده، می

شود سپس وضعیت و تاریخ باغشهر جنوب های این شاعر بررسی میجغرافیا بر اندیشه
عار خیام تحلیل گیری اشگهرانیم و سرانجام ت ثیر این فضا را در شکلنیشابور را از نظر می

  نماییم.می
 . پيشيوم پژوهش9-0

 محیح زندگی و زادگاه خیام و تاریخ و سرگهشت آن به ۀتاکنون مطالعات زیادی دربار
شهر نیشابور نیز تحقیقاتی صورت  هایتحریر درآمده، عالوه براین درباره باغ ۀرشت

های خراسان در باغ»نوان ای با عاست از جمله: مهرداد قیومی بیدهندی در مقالهپهیرفته
پردازد. مقالۀ مشابهی ها با استناد به تاریخ بیهقی میتک باغبه معرفی تک« تاریخ بیهقی
توسح شهرزاد « های عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقیهای باغکاربری»نیز با عنوان



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  49 

ت که پژوهش دیگر در مورد منطقه باستانی شادیاخ اس .استپور به چاپ رسیدهساسان
 از محوطۀ شدهکشف سفالی لوح رمزگشایی»غفارپور با عنوان  لیال شیخی و توسح عباس
عنوان را بهاست  که عناصر تصویری بر روی آنمنتشر شده« نیشابور شادیاخ اسالمی
آمده، تاکنون تحقیقی پیرامون عملهای بهکنند. برابر برسیهای نجومی مطرح مینمادی
است و این امر جمله شادیاخ( و جهان ذهنی خیام صورت نگرفته نیشابور )از هایباغ

  است.مشو  نگارنده در ارائه این مقاله بوده
 . اهميت و ترورت پژوهش9-3

های ادبا و حکما در راستای محیح زیست و جغرافیای زندگی وی، تبیین و تفسیر اندیشه
باشد. این پرسش که چرا  های تفکر آن شخدمایهتواند کلیدی برای رهیافت به بنمی

خیام، خیام شد، از سویی پاسخ خود را در فرهنگ ایرانی، حوادث آن روزگار و از 
جا شادیاخ را سویی دیگر نیز در جغرافیای تاریخی نیشابور آن روزگار دارد که ما در این

کانون آن تاریخ و جغرافیای پرتحول قرار دهیم و کوشش داریم از این نظر به کنه 
 های این فیلسوف پرآوازه نقبی بزنیم.شهاندی
 
 . بحث0
 هاج انسانی. تأثير  غراآيا بر انديشم0-9 

بار توسح موضوع ارتباط کنش انسانی با جغرافیا و طبیعت پیرامون، احتماالی اول
طور مبسوط ت ثیر طبیعت بر انسان را مورد خلدون مطرح گردید. وی در آثارش بهابن

جغرافیای م فردریک راتزل با کتاب 1117(. در سال 125: 1714یی، مطالعه قرارداد )خزا
وی بعدای توسح تنی  ۀرا مطرح ساخت. اید (جبر جغرافیایی« )خود پارادایم»شناسیمردم

سعی کردند مرزهای جبر محیطی را به  . آنانشددانان غربی گسترش دادهچند از جغرافی
ها بر مطالعات جغرافیایی ثالواره راتزل مدتهمه زوایا و ابعاد زندگی انسان بسح دهند. م

 (. 25: 1719سایه افکند )شکوئی، 
نهد، ها میت ثیری را که محیح جغرافیایی بر اندیشه و هنر مردمان و شخصیت

ما اگر در شعر حافظ تشبیهات مداوم  .توان از دیده دور داشتروی نمیهیچبه
گمان باید را بیبینیم، اینیار و دلبر وی می های جسمانیهایی طبیعی را به زیباییزیبایی

ها و ها، باغشهری که با نارنجستان  در محیح جغرافیایی دلکش شیراز جستجو کنیم
های بسیاری را در خود پرورد. تمام دیوان حافظ آکنده سارهای دلکش خود حافظچشمه
 غرافیای طبیعی شیرازاست که وابسته به ج ها، مرغان خوشخوان و ریاحینیهای گلاز نام
توانست به خود انگیز، شعر غنائی چه شکلی میند. در نبود این طبیعت زیبا و دلهست

توان در نمونه اشعار جاهلی عربستان قبل از اسالم یافت. شاعران بگیرد؟ پاسخ را می
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اد، زیبایی یار و دلدار باذو  و پراحساس عربستان آن روزگار، در نبود غفلت بهشت شدّ
های کوچک میان کردند و واحههای سوزان توصیف مید را با طبیعت خشک و بادیهخو

ها را د که زمین سخاوتمند، آنانگاشتنسان جزایری جدامانده از بهشت میصحرا را به
 .است هاییقات سبعه پر از چنین صحنهبود. معلّچون خوان نعمتی در برابرشان گشودههم

 دهد:جزیره را چنین با عشق خویش پیوند مینامهربان شبه طبیعت ،خویش ۀقعنتره در معلّ
شوند، دلم از بیم و خزان می کم خشکدیدم مراتع اطراف ما کمکه میوقتی
سوی دیگری کوچ ، باید بهدانستم که برای یافتن چراگاهی دیگرریخت  زیرا میمیفرو
د خود چنین داد یصال و خی( و در ادامه آن، از خصا112: 1749 معلقات سبع،کنند )
خا  هالکت افکندم نیاز از آرایش را بهبسا شوهران زنانی زیبا و بیگوید: چهسخن می

های اشتران دهان شان چون لفجکه زخمور ساختم  در حالیو در گلگونه خون غوطه
رنگشان بر زمین فروریخت گشوده بود. ابتدا بر آنان ضربتی وارد ساختم و خون شقایق

 (.117)همان: 
ای از شقاوت و سنگدلی و سپس تفاخر بر آن، صرفای پرواضح است که چنین مرحله   
العرب باشد. تشبیه خون تواند برخاسته از جغرافیایی خشن و خشک چون جزیرۀمی
شود. این گل را های شقایق، در فرهنگ ایرانی هم دیده میگناه به گلشده یک بیریخته

دستور افراسیاب اند. زمانی که سر سیاوش را بهیاوشان نامیدهسدر فرهنگ ایرانی به خون
ساوشان نام گرفت )پورداوود، ست که خونرنگیتورانی بریدند، از خون وی گل سرخ

 (. خیام نیز بر مبنای همین اعتقاد، چنین سروده است: 127: 1710

 اسرت زاری بروده در هر دشرتی کره اللره   
 

   

 اسررتبررودهآن اللرره ز خررون شررهریاری   
 

 

 رویرردهررر برررگ بنفشرره کررز زمررین مرری 
 

   

 اسرت است که بر رخ نگاری بودهخالی  
 

 (117: 1773)همایی، 

در هر دو مورد، تشبیه یکسان است، اما موضوع کامالی متفاوت است. در یکی، شاعر به 
 داند، و در دیگری، شاعررا نشانی از شجاعت خویش میبالد و آنگناه میکشتن یک بی

ها، گواه یقگناهی در چند هزار سال پیش است که همین شقاشدن بیاندوهگین از کشته
تنهایی شاید بسنده نباشد  در شده است. ذکر این نمونه، بهدادی هستند که روا داشتهبی

توان در فحوای دست، فراوانند و میسرتاسر ادبیات عرب جاهلی، توصیفاتی از این
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عربی پیش از اسالم و حتی امثال و حکم عرب جاهلی  یهایوانقات و دیگر دمعلّ
دهند. چنینی را پیدا کرد که ت ثیر منفی جغرافیا را بر روح انسان نشان میمواردی این

خشن و خشک مهاجمان مغول و تاتار و غز را  توان روحیۀرست در همین راستا، مید
سوی فالت ایران به سرد و سترون شمالی هر از چندی راهایارزیابی کرد که از صح

گناهان نداشتند و پس از مدتی زیستن در عام بیشدند و سوغاتی جز قتلروانه می
شدند. البته نباید به ت ثیر دوست میهایی آرام و فرهنگتر ایران، انسانجغرافیای معتدل

 مستقیم فرهنگ ایرانی بر آنان چشم بربست.
  . محيم زندگی خيام0-0 
های تاریخی ایران ترین دورهکرد، یکی از پرآشوبدر آن زندگی میای که خیام دوره 
یران پیش است. در زمان وی خراسان هنوز با یاد و خاطره فرهنگ اویژه خراسان بودهو به

ای نه چندان دور، داشتند که در آیندهبسا که برخی هنوز امید میاز اسالم آشنا بود و چه
هدیافت  اما سرازیرشدن اقوام غُز و تاتار و در پی آن اش را بازخواایران شکوه پیشینی
اعتنایی به دنیا غنیمتی و بییا را به کابوسی سخت بدل ساخت و فلسفه دمؤمغوالن، این ر

های ها و تخرینای از آبادانیرا در میان مردم پدید آورد. خراسان عصر خیام، صحنه
خشت زدن به »ش این چرخه مداوم را به که خیام در یکی از رباعیاتپی بود و چناندرپی

کند. بدیهی است که در چنین محیطی امکان امید داشتن به عافیت تشبیه می« روی دریاها
های نماید. همچنین تهاجمخواهی از دامن فلک میو سعادتمندی در آن اندکی زیاده

ها ها و ویرانگریرا نیز که موجن برخی جنگ هامههنهای خارجی، باید کشمکش
 شد، بیافزاییم. 

ها بود. بنا بر یک بررسی، در طول عمر ها و تالطماین آشوب ۀجهان معاصر خیام، زاد   
ها به توطئه اند که بسیاری از آنهای مختلف بر تخت نشستهشاه و امیر از دودمان 72وی 
 و وزستانخ عرا ، دیلمی امرای از امیر سه تعداد، این ای خلع یا کشته شدند. ازو غائله
 هفت بزرگ، سالجقه از شاه پنج زیاریان، دودمان از امیر دو غزنویان، از شاه 12 ،کرمان
 یک و فارس دیلمیان از امیر یک خوارزمشاهیان، از شاه یک کرمان، سلجوقیان از شاه
جایی قدرت سیاسی در دستان این اشخاص، همراه با بودند. جابه عرا  سلجوقیان از شاه

بار رفت. هرگگناه را میها و مردم بیر زیادی بود که گریبان اطرافیان آنتحوالت بسیا
ای ها دستخوش نهن و غارت عدهشدند و بسیار آبادیعام میای به جرم ناکرده قتلعده

ویژه نیشابور، گرفتند و از این قاعده روزگار، گریز و گزیری نبود. خراسان و بهقرار می
تنها بر خیام، توانستند نهدند و پیشامدهای یادشده، نیک میکانون اصلی این تحوالت بو

بلکه بر هر انسان فرهیخته دیگری اثر بگهارند و فهم شعر وی برای دیگر معاصران نیز 
رو، برای شناخت عمیق رباعیات خیام، توانست دشوار و پیچیده باشد. از ایننمی
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و باغشهر شادیاخ،  ردخود مطالعه کها را در پرتو جغرافیای سیاسی معاصر بایستی آنمی
ویرانی، سرسبزی  -وقفه آبادانی مثالواره مناسبی برای جهانی است که خیام از چرخه بی

دهد و بر این ددان در آن داد سخن می ۀبیغول -برگی، خرامشگاه شاهان و ماهرویان بی -
 گوید.آوای مرغان، کوکو میگوید و همتکرار عبث افسوس می

 هاج طبيعیريخ  هر نيشابور و  ا بم. تا0-3 
در فرهنگ و آیین زرتشتی اهمیت خاصی  2اش ابرشهرشهر نیشابور یا به نام پهلوی  

بود. دیگر صورت شهری مقدس درآوردهاین منطقه را به ،زرتشتی ۀداشت. وجود آتشکد
را برای وهوای معتدل آن بود که آنعلت شهرت و برجستگی نام این شهر، آب

ساخت و از طرفی دیگران را برای ضبح و ارکردن تختگاه خراسان مناسن میاختی
انتقال نسل به نسل تجربه کاریزداری، حکایت از عدم  .انگیخت.ف آن برمیتصرّ

گسیختگی کامل در تاریخ آن، تا فتنه غز و مغول داشت. مقدسی ذکر این کاریزها را 
 کرده و گوید:

ها اند... با پایین رفتن از چهار تا هفتاد پله به آنزمین روان در نیشابور کاریزها دارند که در
گردند ها میها در شهر آشکار شده، در کوچهشوند و برخی از آنها آفتابی میرسند و در آبادیمی

 .گرفتکردند، از دجله بغداد پیشی میهای نیشابور را جمع میمانند... کاریز شادیاخ... اگر آب
  (412-411: 1777 مقدسی،)

کاربرده توجه کاریزداری که در نیشابور بهیافته و بسیار جالنتکامل ۀافزون بر سامان
شد ها ت مین میو رودخانه 7سارهاشد، مقداری از آب مصرفی شهر نیز از چشمهمی
ای شده از این منابع با دقت ویژهآب استحصال ۀ(. مجموع49: 1711 یعقوبی، واضح)ابن

شد. نظام آبیاری گرفت که موجن آبادانی شهر و حومه آن میبرداری قرار میمورد بهره
چنان دقت و کارایی بود که در قم کرد، دارای آننیشابور را ت مین می هایدقیقی که باغ

(. و 193: 1731گرفت )باسورث، برداری قرار مینیز بانام نظام آبیاری نیشابور مورد بهره
 رسید:نیز میوصف آب آن تا به تبریز 

 مررن کرره خاقررانیم ار آب نشررابور چشررم    
 

   

 بنگرم صورت سرحبان بره خراسران یرابم      
 

 (251: 1719)خاقانی، 

سامانه کاریزداری و آبیاری هوشمندانه، نیشابور را به شهری خرم و آبادان بدل 
و ایست پهناور، با روستاهای پرمایه که مقدسی گوید: ]نیشابور[ خورهبود. چنانساخته
(. این 452 دوم، بخش همان، ها... و هوایی نیروبخش دارد )مقدسی،ها و قناتآبادی

 کند: جا را با بهشت مقایسه میاست که انوری آنسرسبزی چنان چشمگیر بوده
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 حبّررها شررهر نیشررابور کرره در ملررک خرردای
 

   

 گر بهشتیست همانست و گرنه خود نیسرت   
 

 (971: 1715)انوری، 

شدن پیچید و به لطف واقعو آبادانی شهر، شهرت آن در همه شر  می آبادی در سایۀ
شد. التجاره آن به دورترین نقاط جهان حمل میآن در سر راه ابریشم، کاالها و مال

 دهد: خاقانی در قرن ششم آوازه صنعت و مصنوعات نیشابور در شعر خود بازتاب می

 از جررنس کارگرراه نشررابور و کررار روم   
 

   

 خررراج روم و نشررابور خرروار کرررد    بررر مررن   
 

 (190: 1719)خاقانی، 

از روزگار طاهریان و اوائل قرن سوم، نیشابور پس از بخارا، شهر اصلی خراسان بود و 
شد. در زمان سامانیان، اهمیت شهر نسبت به بخارا تر شمرده میحتی گاهی از آن نیز مهم

های حاکمی یاسی مابین خاندانهای سکامالی واضح بود. این شهر مکانی برای کشمکش
بود. در محتاج و سیمجوریان محسوب شدهزیار، چغانیان، آلبویه، آلمانند سامانیان، آل

کرد. در این را برای آنان ایفا می« پایتخت دوم»چنان نقش زمان غزنویان نیز نیشابور هم
را وناگون آنای از محالت گیی داشت که محلهدوره، نیشابور چنان وسعت و آبادانی

داشتند. اهمیت نیشابور در طا  با شهرهای بزرگی مانند شیراز و امثال آن محسوب میهم
های علوم بدان حد بود از اطراف و پرورش علما و دانشمندانی خبره در هر یک از شاخه

خ تاری»شدند. نویسنده اکناف جهان آن روزگار برای آموزش بدین شهر روانه می
آموخته این شهراند )فروزانفر، برد که دانشسی تنی نام میهزاروچهارصدواز دو« نیشابور
(. نیشابور بدین شکل شهری مجلل و سرسبز و آراسته بود که فتنه غُزان 13 -19: 1749

های خراسان طعمه حریق ساختند و ساکنان روی داد. غزها این شهر را چون سایر آبادی
ها موفق به دستگیری سلطان سنجر نیز شدند. نآ 941را از دم تیغ گهراندند. در سال 

 ،ها شدههای مهاجم، موجن جری شدن آنمقاومت نیشابوریان در برابر موج اول غز
نیشابور بیش از آن بود که  . شکوه و آوازۀکننده بعدی را در پی داشتحمالت ویران

ابوریان توان گردان از آن چشم بپوشند  جنگ و ستیز بسیار سختی درگرفت و نیشبیابان
ساکنین نیشابور  ۀگردان را پیدا نکرده و شهر سقوط کرد. عمدایستادگی در برابر بیابان

صدساله شهر در ظرف چند روز از بین رفت و  عام قرار گرفتند و آبادی چندمورد قتل
حدی بود که از نیشابور هزاران جلد کتاب به آتش سپرده شدند. شدت ضربه غزها به
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سان ققنوسی اساطیری، دگرباره سر از نماند. اما شهر بهانی جز نامی باقیقدیمی و باست
 خاکستر خود برآورد:

را معمور ساخته، قلعه بر دور آن جمعی از ضعفا که ماندند، به شادیاخ انتقال کردند، و آن 
و شهر جایی رسید که به از شهر قدیم شد. کشیدند و این شهر نیز در معموری و فراوانی هر چیز به

اد )محمدمر .ای مترو  گشت که مجامع اهل آن مکامن وحوش و مراتع بهایم گردیدرتبهقدیم به
 (233: 1737، 2بن عبدالرحمان/ 

 . باغشهر  ووب نيشابور0-8
که سلطان مسعود او را بر دار کرد و این باغ  گویندنیز می 7باغ شادیاخ را شادیاخ حسنکی
صادره نمود. بیهقی از باغ بانام باغ شادیاخ حسنکی یاد و اموالش را قبل از اعدام وی م

 (.114و  72: 1711، 1)بیهقی/  4کندمی
یک روز پیش از قتل حسنک، او را در مجلسی که وزیر و اعیان در طارم سرای  

-اع حسنک را بهاسباب و ضی ۀدو قباله نبشته بودند هم و وزارت ساخته بودند درآوردند

یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به کجمله از جهت سلطان و ی
و آن کسان گواهی  بودند بستدن کردهو آن سیم که معیّ آن به طوع و رغبت فروختن

  (272.)همان: نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز
ای خاص، باغستانی بزرگ بود که در دوره شادیاخ و پیرامون آن یک منطقۀ

دوباره نیشابور را  نبلند کردور را در خود جای داد و امکان سرعام نیشابان قتلبازماندگ
ای در سرنوشت فراهم آورد. این منطقه باغستانی عالوه بر این، نقش بسیار گسترده

ها، تصمیمات مهم کشوری، عزل و نصن حکام و امرا و است. جنگنیشابور بازی کرده
گرفت. باغستانی که تناور شادیاخ و پیرامون انجام می درختان ۀها در سایقتل برخی از آن

بود، در پرورش در یک دوره بسیار بحرانی برای شهر خود نقش دایگی را بازی کرده
ذهن لطیف شاعران شهر خود هم نقش زیادی بازی کرد. انوری در وصف محبوب 

 شادیاخی خود چنین گوید:
   دی ز من پرسید معروفی ز معروفان بلخ

 ؟شما پوشیده کی دارم عزیز شادخی از  

 (711: 1715)انوری  به نقل از انجو شیرازی،  

 کند:و یا ابن یمین فریومدی که شادیاخ را به فردوس برین ماننده می
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 ؟یا رب این باغ ارم یا شادیاخ خرم است

 سار زمزم است؟یا رب استخر است آن یا چشمه  
 

 (717)همان: 

گرچه معموالی با  ،ویژه جنوب شرقی این شهربور واقع در ضلع جنوبی و بهنیشا شهرباغ    
رسد. این منطقه بنا شود، اما تاریخ حقیقی آن به پیش از اسالم میبرپایی شادیاخ معرفی می

ج جا تفرّبه آب و هوای مطلوب خود، نشیمنگاه اعیان و اشراف شهر بوده و بزرگان در این
باشد. ت مههبی نیز بودهالم احتمال دارد این منطقه دارای اهمیّاز اس اند. پیشکردهمی

بناء شهر شادیاخ که »است: چنین آورده 920التواریخ و القصد در سال نویسنده مجمل
تر از آن شهر و در خراسان معظم 9استخوانند، نیشابور قدیم شاپور کردهرا نیسابور میآن

بر دست غز خراب شد  ،رحمة اهلل ،مغفور سلطان سنجرنبود، و آبادان بود تا روزگار سلطان 
التواریخ و مجمل« )و خبر حادثه غزان معروفست که آنجا شحنه سلطان سنجر را بکشتند

کیانیان منتسن  یاخ را به پیش از شاپور و به دورۀ(. برخی بنای شاد927: 1711، القصد
هار بلخ، شادیاخ را به فرزند خود نمودن معبد نوبشود لهراسن پس از برپا. گفته میدانندمی

گشتاسپ واگهارده و خود بدانجا رهسپار شده تا مانده روزگار خود را به پرستش سپری 
که نوبهار در رقابت و جایگزینی با صورت احتمال این(. در این295: 1777سازد )حکیم، 

ونق و افول ساخت، ر آید که مسئلۀگیرد. چنین برمیمی تباشد، قوّشادیاخ ساخته شده
 است. هایی سیاسی و مههبی بودهبخت شادیاخ توأم با رقابت

ای از رستا  پشت نشابور بوده که سرو آن در زمان گشتاسن در تواریخ آمده که کشمر قریه
غرس شده و در والیت ترشیز بوده و ترشیز نیز مانند کشمر و کندز از جزای پشت یعنی کاخ 

داشته. نیز در تواریخ است که شاپور بن اردشیر آن شهر را از کاخ نام گشتاسن بوده که شادی
ف پدر بخواست و او مضایقه کرده  الجرم بعد از پدر به خرابی آن شهر شادیاخ که مخفّ

 (172. )همان: شادیکاخ بوده امر فرمود
 .  اديا  از زمان طاهريان بم بعد 0-7 

تا زمان طاهریان، ارزش خود را از شادیاخ احتماالی از سقوط ایران به دست سپاه اسالم 
بود. در اوایل قرن سوم نیشابور در دست عبداهلل بن طاهر بود و سپاهیانش در دست داده

به  ،تدریج اهمیت پیدا کردهدند. همین امر موجن شد شادیاخ بشادیاخ اقامت گزی
: 1750شهر بدل شود )لسترنج،  ترین محلۀات نیشابور و سپس بزرگای از محلّهمحلّ
گوید که در زمان اسکان سپاه عبداهلل بن طاهر در شادیاخ، وی (. یاقوت حموی می411

بود. او خود در شادیاخ سرایی برای خود این منطقه را در مالکیت شخصی خود درآورده
گیرد محل سکونت خود را بر خود شهر اعتالء ببخشد. او برای سازد و تصمیم میمی
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ای مسکونی، عالوه بر سپاهیان، از مردم عادی نیشابور نیز سود تبدیل این بوستان به منطقه
شود. با تصمیم امیر، شادیاخ از باغستان به باغشهر جوید و حتی متوسل به زور میمی

: 1533سازند )حموی، ها میها و کاخجا خانهشود و مردم و بزرگان در آنتبدیل می
های دیگر بود، خانهامیر در آن ساختهای از شادیاخ را که کاخ (. گرداگرد محله709

هایی برای بودند. یقینای راههای خود در بر گرفتهبزرگان و حکام با عمارت و کاخ
سازی اند. این نوع از باغدسترسی آسان سپاهیان و انجام تشریفات در نظر گرفته بوده

 ت. منطقۀمعروف اس« چهارباغ»شود که به نام ای از باغ ایرانی محسوب میشاخصه
 (. 519: 1777بود )حکیم، شده گهارینام «میان»مرکزی باغ امیر با نام خاص 

یا  «آغاز»ای بانام اطالعی در دست نیست که بدانیم آیا در این باغشهر حکومتی منطقه
نامگهاری شده  «پایان»ها بانام ای از این باغاست یا نه  ولی منطقهمترادف آن وجود داشته

توان حدس زد که باغشهر طاهری شادیاخ، به شکل مستطیلی بدین شرح می .3استبوده
اند. پس از اضمحالل بوده که برای آن مدخل یا آغاز، میان و پایان در نظر گرفته بوده

 محلۀ»مان حالت پیشین خود بازگشت. ، شادیاخ به ه295حکومت طاهری در سال 
 آن از بعد و بساخت بساتین و کرد خراب لیث یعقوب بود، طاهر عبداهلل مکان شادیاخ
سال پس از سقوط حکومت فقیه که سی. ابن(201: 1734 ،حاکم نیشابوری) «شد شهر

بیند و اثری از شکوه سابق جا را کشتزارانی میبود، آنآنان از شادیاخ بازدید کرده
ی پس های طاهریان در مدت کوتاهشادیاخ(. تخرین آبادانی واژۀیابد )دهخدا، ذیل نمی

سازد که بافت اجتماعی منطقه، عمومای امرا و بزرگان طاهری شان، روشن میاز نابودی
( در شعری خطاب به امیر محمد بن محمود بن 425 – 730اند. حکیم فرخی )بوده

 کند:ناصرالدین، به اقدامات جنگی او در شادیاخ اشاره می
    مثال ملک چو باغیست پرشکوفه و گل

  تماشا کنان به باغ درآیتو شادمانه   

    ز تاج پادشاهان پر کن حصار شادخ را

 نای ملو  قلعۀ چو شاه شر  ز گنج  
 

 (719: 1745)فرخی، 

 باز جایی گوید:  
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 شاه ملکان میرمحمد که مر اوراست

 (739)همان:  از آمل و از شادخ، تازان سوی ساری  

ترکمانان سلجوقی به نیشابور رفت  طغرل سلطان مسعود غزنوی در تعقین  471در سال 
. (153 - 114: 1711، 7بیهقی/ )بود در این زمان وارد شادیاخ شده و بر تخت آن نشسته

جا برادر طغرل نیز به باغ خرمک وارد شده و مسکن گزیده بود و دو برادر در این
 نشابور هکردند. داوود بهای حاصل از غارت نیشابور مسرور میهمدیگر را از صلّه

 آن در شادیاخ در هم کرد، مُقام جاآن روز چهل و[ طغرل ش،]برادر دیدن به بودشده
 . (153: همان) طغرل را او داد صلتی درم پانصد و. کوشک

مسعود با جالل و شوکت تمام وارد نیشابور شد. اموال و تزئیناتی را که از حسنک 
ند و تشریفات ورود وی با شکوه تمام مقتول بازمانده بود، بر در و دیوار آویخته بود

 سال این شعبان دهم آمد فرود به سعادت و کشید شادیاخ باغ سوی عمل آمد. پسبه
 از حسنک، وزیر آن از همه بودند بیاراسته گوناگون فرشهایبه را شادیاخ بناهای و( 421)
 و تنداش یاد کس آن مانند که بناها آن جهت از بودساخته حسنک که هافرش آن

. پیشاپیش (72 :1همان/ ) دهند گواهی مرا تا نبشتم اینجا در بودند،دیده آنرا که کسانی
ورود سلطان، آثار حضور طغرل را از میان بردند و سعی کردند آن را به حال سابق خود 

 درآورند. 
ن تخت بود تا آدر باغ شادیاخ فرود آمد... و ]ابوالفضل[ سوری ]معتز )صاحن دیوان([ مثال داده

بودند و به درویشان داده و نو بود و فرش صفه جمله پاره کردهمسعودی که طغرل بدان نشسته
بودند بکنده و امیر )مسعود( را این خوش آمد، ت فرموده و آخورها که کردهساخته و بسیار مرمّ

  (105: 5وی را احماد کرد. )همان/ 
دیگری بر آن انداخت. بیهقی از ت نمود و طرح سلطان مسعود دوباره باغشهر را مرمّ

 به و»گوید: شد سخن میدست این سلطان ساختههای شادیاخ که بهها و میدانسرایچه
. خویش خح به کشید( مسعود سلطان)او  هم. نبود میدان و درگاه را شادیاخ نشابور،
: 1 همان/) «هست که هست چنان ها  تامیدان و هاسرایچه چندین و نیکویی بدان سرایی
151). 
. دادمی بار و نشستمی تخت بر باغ میان در «تاج صفّه» نام به ایصفّه بر مسعود امیر
 بار داد، بار و نشست تخت بر است،[ شادیاخ] باغ میان در که تاج، هصفّ در روز دیگر
 و دارانسیاه و. دورجای تا صفه کران از ایستاده غالم بسیار و. بشکوه سخت دادنی
 بیهقی، تاریخ در .(72: همان) ایستاده سوار بسیار صحرا بر و باغ در تا شماربی دارانمرتبه
 روباز جای به بیرون، به صفه. دیگر جای بر مشرف و ارجمند است به مفهوم سکویی صفه
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 در که ایهصفّ. باشدداشته سقف است ممکن و است  مشرف فراخ، ایبسته جای به یا
 از. استداشته باغ محوطه بر یعنی پیرامون، بر مشرف کوییس قطعای بوده، شادیاخ باغ میان
 باالی از شاه تاج که استداشته طاقی صفه این که زد حدس توانمی ،تاج ۀصفّ نامش،
 هایباغ میانی کوشک همانند عمارتی شاید بنابراین،. اندبودهآویخته تخت فراز بر آن

 باغ در تا هصفّ این کنار . از(47: 1713 بیدهندی، قیومی) باشدبوده قاجاری و صفوی
 رسید. بسیارمی باغ در تا و شدمی آغاز -باغ اصلی معبر مثل - درختبی و طویل سطحی
 از و باغ   در تا شماربی دارانمرتبه و دارانسیاه و دورجای تا صفه کران از ایستاده غالم
. (71و  72: 1711، 7 بیهقی/) بایستادند روی دو غالمان درگاه، تا هصفّ پیش از باغ، درون

جا را آنو کرد ت ( مجددای شادیاخ را مرم491ّتا  447الن ارسالن سلجوقی )حکومت از 
ت حکومت خود ساخت. در این زمان باغشهر حکومتی جنوب نیشابور دوباره اهمیّ مقرّ

ششم  داد. در قرنها را نمیپیدا کرد  اما تاریخ پرآشوب خراسان مجال ماندگاری آبادانی
با آنان به  941در  ،از امرای سلطان سنجر ،ید آبهؤطوایف غز خراسان را درنوردیدند و م

ستیز پرداخت. سلطان سنجر اسیر آنان شد ولی مؤید توانست غزها را دفع نماید و بر 
نیشابور طعمه جنگ  994نیشابور و بسیاری دیگر از شهرهای خراسان دست یابد. در سال 

افعیان و علویان شد و شهر و مسلمای باغشهر صدمه فراوانی دید. در مههبی داخلی بین ش
د توانست در برابر آنان ایستادگی کند. شهر به محاصره غزها درآمد اما مؤیّ 997سال 
عام حکمرانی خود دیوار شادیاخ را استحکام بخشید. او بازماندگان قتل د در دورۀمؤیّ
شهر در سر راه کاروانی شر  و غرب، موجن  شدنان را در باغشهر اسکان داد. واقعغز

های تجاری فراوان به شد. نیشابور به سبن ورود و خروج کاروانرشد و تعالی شهر می
(. 501: 1777موسوم شده بود )حکیم،  «داالن مشتر  ممالک شرقیه»یا  «دروازه شر »

به رقابت با خود  شادیاخ پس از توجه مؤید، رو به آبادانی گهاشته و در این دوره باز هم
این دیوار  709د دیوارهای شادیاخ را استوار ساخت  اما در سال پرداخت. مؤیّنیشابور می
هزار ای فرو ریخت و سپس بازسازی شد. دور دیوار شهر در حدود ششلرزهدر اثر زمین

 (. 171: 1731و نهصد گام بود )باسورث، 
شابور داشت، در شادیاخ بود. پنج ف کوتاهی در نیتوقّ 717یاقوت حموی که در سال 
شدن دلیل کشتهها با نیشابوریان جنگ کرده و بهمغول 711سال پس از او، در سال 

جا گرفتند. شهر کامالی بستگان چنگیز توسح اهالی شهر، انتقام بسیار سختی از مردم آن
و گزارش ویران شد و کسی از مردم آن زنده نماند. یاقوت در این زمان در موصل بود. ا

(. 411: 1750اند )لسترنج، ها حتی یک دیوار نیز از شهر به جای برنگهاردهداد که مغول
، در این زمان به خرگاه لشکر مغول تبدیل شده بود و کسی از مانندشتشادیاخ آباد و به

نچنان های شادیاخ آجا مراقبت نماید. ویرانهآن هایمردم محلی بازنمانده بود که از باغ
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در خود آن باغ و بخشی دیگر نیز در سپاه مغول تی را داشت که بخش اعظمی از وسع
و به باغ شادیاخ فرود آمد و لشکر چندان که فرود »گرفتند. جای میهای اطراف آنباغ

شادیاخ پس از مغول هم  (.114: 1711، 7)بیهقی/« آمدند و دیگران گرد بر گرد باغ
باغشهر سلطنتی سابق نبود. در اطراف و اکناف آن آبادانی خود را حفظ کرد ولی دیگر 

هایی وجود داشت که جای چهچهه هزاران و غمزه یار شادخی و کوکبه و جالل قبرستان
عطار نیشابوری  کرده بود. در تاریخ نیشابور مقبرۀشاهان و حاکمان و گردنکشان را پر 

 خند  کنار بر هردر خود شادیاخ و برخی بزرگان ش .(227: 1734 ،حاکم نیشابوری)
امامزاده محرو  نیز به همراه تنی  است. مقبرۀذکر شده (201 ،101 ،54همان: ) شادیاخ

تر بر خیام هم که پیش مقبرۀ 1چند از سادات، در محل باغشهر شادیاخ واقع شده است
منتقل شد.  کنار امامزاده واقع بود، در زمان پهلوی به مکان دیگری در همان نزدیکی

بود، مزار او را روضی سمرقندی که چند سال بعد از وفات خیام به زیارتش رفتهنظامی ع
را در شادیاخ دید و یاد آورد که خیام این 5های امرود و زردآلویمدفون در گلبرگ

اینک شادیاخ (. هم139: 1711عروضی، بود )نظامیگویی کردهزمان حیاتش به وی پیش
در فهرست میراث  10510شناسی بوده و به شماره نهای تاریخی و باستابخشی از محوطه

ای نیز در نزدیکی آن برای نمایش آثار یافت شده است و موزهفرهنگی کشور ثبت شده
 وجود دارد.

  . کاربرد  اديا 0-6
های گوناگونی های ایرانی دارای کاربردیا باغشهر باغشهر شادیاخ، همانند دیگر باغ

ها وجود داشتند. همانند رامش و تی قدیمی در باغسنّ ۀمثابهبه  بود. برخی از این کاربردها
بودند. نشدهبینیگساری و تشریفات درباری و غیره  اما برخی دیگر پیشآرامش و باده
گرفتن ناگهانی حاکم بر فرودست خویش و یا توطئه و خدعه علیه رقبای همانند خشم

مان غزنوی که در این زمان رو به توسعه و های شادیاخ در زسیاسی و دشمنان. کاربرد باغ
 است: آبادانی نهاده بودند، به شرح زیر تفکیک شده

: مراسم اعطای خلعت، برپایی مراسم بار و گستردن خوان، پهیرایی از  يا ی .الف
های خاص به دربار سلطان، خزانه و محل نگهداری اشیای قیمتی ها و شخصیتفرستاده

 ی، تنبیه سران متخاطی سپاه. جال حکومتی متوفّحکومتی، تقسیم اموال ر

 سان دیدن از سپاهیان.  ها:کاربرج نظامی باغ .ب
 نشکیل دیوان.  ها:کاربرج ادارج باغ .پ
 مزار. برگزاری اعیاد مههبی، باغ ها:کاربرج مرهبی باغ .ت
ز بازی و تیراندازی، مراسم شکار، استراحت پس اچوگان ها:کاربرج ورز ی باغ .ث
 شکار. 
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 (. 73: 1757پور، نوشی )ساسانباده ج( کاربرج تفريحی:
است. بیهقی را سپری کردهغزنوی احتماالی آبادترین دوران خود  شادیاخ در دورۀ

است. بنا ای باغ را برای ما نمایانده و اطالعات مفیدی از آن و اطرافش به ما دادهاندازهتا
گاه مناسبی به نام دیوان رسالت در نظر به نوشته وی، در باغ برای دبیران جای

جا و خالی بنشینید که جایگاه دبیران است. و به طارم که گفت روید آن»اند. بودهگرفته
(. برخالف 755 1711، 2)بیهقی/« میان باغ بود بنشستند، که جایگاه دیوان رسالت بود

اند و سکونت نداشته دوران قتل و غارت غزان، دیگر در این دوره افراد بومی بر شادیاخ
 است. شادیاخ کامالی تبدیل به باغشهر حکومتی و سلطنتی شده بوده

 هاج اقمارج  اديا . باغ0-5
در کنار باغ بزرگ شادیاخ که معموالی به امرا و حکام بزرگ اختصاص داشت، دیگر 

ساختند تا قرب و ارج خود را در دستگاه حکومتی بزرگان عماراتی برای خود می
ها یا محالتی قدیمی از نیشابور یا روستاهایی در حاشیه آن بودند و یا یانند. این قسمتبنما
بودند. از ها کوشیدهرا خریداری کرده و در آبادانی آن هابودند که بزرگان آن هاییباغ

: 1734 ،حاکم نیشابوری)های چسبیده به شادیاخ، خولست و جالباد بودند جمله محله
ای بر حاشیه شادیاخ بوده، با ریاض و مدآباد که گویا قبالی دهکده. اما محله مح(201

گونه . آن(201و  101)همان:  استتر بودهها معروفانگیز خود از سایر محلهحیاض دل
های محمدآباد در زمان وی به قیمت بسیار گزافی خرید کند، زمینکه بیهقی حکایت می

 :اندشدهو فروش می
از  واراست، چنانکه یک جفت شادیاخ پیوسته و جایی عزیز هو ب 10محمّدآباد در نشابور دیهی بود 
هزار درم بخریدندی و چون با ه ب که بنشابور و اصفهان و کرمان جرین گویند زمین سادهآن

آنجا سرایی بود و سخت نیکو  سه هزار درم. و استادم را بونصره ب ،بودی ورزیدرخت و کشت
سه جانن باغ. آن سال که از طبرستان باز آمدیم و تابستان مقام افتاد بنشابور، خواست  هبرآورده و ب
د ای و قباله نبشتنده هزار درم بخرید از سه کدخده و ب زمین خرد تا سرای چهار باغ باشد که دیگر

با سیم باید برداشت و  استادم گفت جنسی  من حاضر بودم و چون بها خواستند داد و گواه گرفتند
 (575 - 571: 1711، 7 بیهقی/)... دیگر زر
های معروف محمدآباد، باغ ابوالمظفر برغشی بود. برغشی از وزرای آخر از باغ

از کار  حکومت سامانیان بود. اختالفات داخلی و افول ستاره بخت سامانیان وی را
ا فائق امیر سامانی، از شغل وزارت معزول شد اختالف ب وزارت بازداشت و در نتیجۀ

به باغ خود در محمدآباد  ،(. برغشی دست از کار سیاست شسته974: 1777، 1)بارتولد/ 
جا آن»( و 459: 1711، 2سکونت اختیار کرد. او در زمان بیهقی، پیری زال بود. )بیهقی/ 

کسانی بود که باغی زیبا در  ( بونصر مُشکان استاد بیهقی از دیگر457)همان: « بودی بیشتر
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در باغ قرار داشت و سه سوی آن را  «سرایی سخت نیکو برآورده»محمدآباد داشت. 
دش قصد گوید استاطور که ذکر شد، بیهقی میاند. همانهای دیگر فرا گرفته بودهباغ

نی دلیل گراجانن چهارم باغ خود بخرد و بدان بیفزاید اما بههای دیگری بر داشته زمین
(. بونصر 571: 7بود )همان/ بهای پیشنهادی فروشندگان، از خرید آن منصرف شده

وی به تبدیل باغ خود به  داشت. عالقۀهای دیگری هم در غزنین و بلخ مشکان باغ
داری ایرانی است که ارزش بسیار زیاد ت رایج در فرهنگ باغچهارباغ، ناشی از سنّ

د. پس از درگهشت بونصر مشکان، بوسهل زوزنی بر انفرهنگی و مههبی برایش قائل بوده
جا جای او صاحن دیوان شد. وی سی جرین زمین در جوار باغ بونصر خرید تا در آن

 (. 292: 1باغ و سرای خود را بسازد )همان/ 
دیگر باغی که به جوار شادیاخ بود، خرمک نام داشت. خرمک فعلی در دهستان 

. سکونت طغرل در 11اد بازمانده همان خرمک استقاضی نیشابور، به احتمال زیدرب
شادیاخ و برادرش یناول در خرمک، نشان از آن دارد که این باغ بعد از شادیاخ در درجه 

 است. دوم اهمیت بوده
]ابراهیم اینال[ رسول را بازفرستاد و پیغام داد که، ... و دل قوی باید داشت که آنچه ]تا[ اکنون 

کردند، و امروز ضرورت بود، که ایشان جنگ میمردم بهرسمی از خردهرفت از غارت و بیمی
حال دیگر است و والیت ما را گشت، کس را زهره نباشد که بجنبد. من فردا بشهر خواهم آمد و 
بباغ خرّمک نزول کرد، تا دانسته آید. اعیان نشابور چون این سخنان بشنودند، بیارامیدند و منادی 

حال بازگفتند تا مردم عامّه تسکین یافتند و باغ خرّمک را جامه افگندند و نزل ببازارها برآمد و 
ساختند و استقبال را بسیجیدند ... و بر نیم فرسنگ از شهر ابراهیم پیدا آمد با سواری دویست و 

صد و یک عالمت و جنیبتی دو و تجمّلی دریده و فسرده. چون قوم بدو رسیدند، اسن بداشت، سه
اندازه به گرم کرد و براند و خلق بیت نیکوروی و سخن نیکو گفت و همگان را دلبرنایی سخ
بودند، گریستند که جز محمودیان و مسعودیان را ندیدهتر دزدیده میبودند و پیران کهننظاره رفته

و ابراهیم بباغ خرّمک فرود آمد و بسیار خوردنی و نزل که  خندیدندبر آن تجمّل و کوکبه میو 
  (117: 7. )همان/ رفتندروز به سالم وی میبودند نزدیک وی بردند. و هراختهس

بیهقی گوید که وقتی رسول خلیفه از بغداد به نیشابور آمد، او را در سرای ابوالقاسم 
باغ خزانی همچون  بنابراین ( 907: 1ادیاخ سکنی دادند )همان/ خزانی در نزدیکی ش

اما از این محل دقیق آن  است،مقام بودهسفرای عالیدر خور مک، سرای و عمارتی خرّ
اطالعی در دست نداریم. احتمال دارد که این باغ در محمدآباد، خرمک و یا باغستانی 

 باشد. ها بودهدیگر بوده و یا حتی خود باغی مجزا از آن
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 . تأثير محيم بر خيام 0-8
کنند. تا این تاریخ عنوان می 913تا  411یا  413تاریخ زندگی خیام را معموالی بین 

دست اعراب مسلمان و ترکان، کشمکش اتفاقات زیادی از جمله سقوط خراسان به
های فکری مختلف در محل زندگی خیام ت ثیر نهاده غزنویان و سلجوقیان، درگیری نحله

بود. قتل و غارت اقوام بیابانگرد و قهر طبیعت بر روحیه مردم خراسان و خصوصای 
 242شود. در سال خیز ایران محسوب مینهاد. خراسان از مناطق زلزلهیان ت ثیر مینیشابور
هایی ها شکافها خرد شد و زمینای سخت خراسان و ری را تکان داد که کوهزلزله

 (. 417: 1779شگرف برداشت و خسارات زیادی به مردم وارد آمد )راوندی، 
واحی را تا همدان و حلوان درنوردیده بود یک سال پیش از آن نیز سرمایی سخت این ن

در سال  ،بیهق تاریخ در بیهقی زید بن علی ابوالحسن (. بنا به گفته ظهیرالدین419)همان: 
قابل توجهی به مردم وارد  تیعنی حدود هفده سال قبل از تولد خیام، سرمایی خسارا 400
  آورد.
 و احدی سنه در قحح آن و افتاد برف نوبت هفت و شصت نیشابور در( 400) اربعمایه سنه در
 در قحح این و سرما از رسید آفت را غله که بود سبن این از نیشابور در و افتاد( 401) مایهاربع

 نیشابور در که آمد حساببه چهآن ترسخت آن نواحی و نیشابور در و بود عام عرا  و خراسان
 (139: 1777)ابن فند ،  .ودب خلق کسری و هزار هفت و صد خالیق از بودشده هال 
ها، اعتماد به دنیا را در ها و شورشها، قحح و غالها و حوادث طبیعی و جنگزلزله 

شدن کودکان و ماندگاری کرد. هیچ اعتمادی برای بزرگمی دید مردم نیشابور سست
یش ها و پایداری آبادانی وجود نداشت. دهقانان امید چندانی به درو کِشته خوساختمان

اعتمادی به زندگی، حتی عشق و روابح عاطفی مستحکم نیز نداشتند و در این فضای بی
دیدند، آبادی و خرابی مداوم بهشت زمینی ها میتوانسته است پا بگیرد. جهانی که آننمی

کرد و شادیاخ بود که هر از چندی امیری و سلطانی در آن اعالم حکومت و بزرگی می
هایی که وی درافکنده بود به زیر سم شد و طرحی سرنگون میچندی بعد به دست دیگر

به کرشمه و غنج  «عزیز شادخی»ساری که در آن شد. سایهواردی نابود میستوران تازه
کرد و روبه آهو بچه می»جا گرفت، صباحی دیگر در آنخرامید و شاه در آن جام میمی

خیام به قصرهای مخروبه و  توان گفت که اشاراتبه یقین می «.گرفتآرام می
 توانست باشد. های ویران و مترو ، جایی جز شادیاخ نمیکنگره
    گرفت جام او در جمشید که قصر آن

 گرفت آرام شیر و کرد بچه آهو  
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    عمر همه گرفتی می گور که بهرام

 (207: 1773)همایی،  دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟  

                             *** 

 است نام عالم که را رباط کهنه این

   

  است شام و صبح ابلق آرامگه و  

    است جمشید صد که وامانده ستبزمی

 است بهرام صد گاهتکیه که ستقصری  
*** 

 (209)همان: 

    پهلو زدهمی چرخ با که قصر آن

  رو نهادندی شهان ،آن درگه بر  

    ایفاخته اشکنگره بر که دیدیم

 کوکو کوکو که گفت همی بنشسته  
 

 (207)همان: 

شد و آتشکده آن معروف بود. با نیشابور در گهشته شهر مقدس زرتشتی محسوب می
ورود اسالم، سیمای شهر کامالی دگرگون شد و چند قرن بعد، سپاهیان و والیان مسلمان، 

خود دست به کشتار و تخرین  نوبهبهجای خود را به بیابانگرانی دادند که هر یک 
کردند و زمانی که قصد گرفتند و به تمدن خو میزدند و حکومت را در دست میمی

نفس دیگری از اعما  آسیا پدیدار ها را داشتند، قوم تازهآبادانی و بازسازی مخروبه
لنعل باقبلی نابود و راه پیموده اسالف خود را طابق شد  حکومت قبلی را به همان شیوۀیم

نشین شادیاخی که تاریخ تر از آن، شاهنوردید. در این میان نیشابور و مهماز آغاز درمی
رسید و اینک در نگاه خیام و و گشتاسن می لهراسپبه عصر کیانیان و  شفاهی آن

تلقی  تربزرگتوانست مثالی از جهان کرد، میمعاصرانش تاریخ کامالی متفاوتی را طی می
های تجاری راه ابریشم به نیشابور، که از دوره ساسانی م کاروانآمدوشد مداشود. 

شد. محصوالت کشاورزی شهر به همراه دیگر ، موجن رونق شادیاخ میآغازشده بود
افزودند. باغ شدند و بر ثروت و مکنت مردم آن میتولیداتش به مسافران عرضه می
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سرایی دنیا و گهران روانگر کاها، بیشتر تداعیفردوس نیشابور، با عبور کاروان
توان تصور کرد که با یاران موافق خود کردن جهان و عمر انسانی بود. خیام را میفرض

 سراید که: یهمدست نشسته و در دل بر لن کِشت باده به
    گهردمی عجن عمر قافله این

  گهردمی طرب با که دمی دریاب  

    خوری چه حریفان فردای غم ساقی

 (220)همان:  گهردمی شن که را پیاله آر پیش  

تخرین بناهای قدیمی در اثر حوادث طبیعی و رویدادهای تاریخی، موجن شد شهر    
ها جا شود. در این برههچندین بار بین محل کنونی و شادیاخ و شمال شهر کنونی جابه

ساخت د. با شآوارهای شهر قدیمی و شهر همانند گورستانی مترو ، به حال خود رها می
هایی که هر گرفت. نیشابوربرداری قرار میتدریج مورد بهرهشهر جدید، مصالح شهر قدیم ب

منزله معدن خا  و خشت برای شهر بعدی شدند، بهبار با خشت و یا گِل ناپخته ساخته می
است که شدند. خیام یقینای شاهد قطعات استخوانی در هنگام بیختن خا  بودهشمرده می
است. برخی از این رباعیات وی صراحت را به کرّات در شعر خود بازتاب دادهموضوع 

 های عمارات شادیاخ و حومه آن بدانیم.الحال خرابهها را وصفبیشتری دارند که ما آن
    است مزدوری خوارهآب که کوزه این

  است دستوری دل و شاهی دیده از  

    است مخموری کف بر که می کاسه هر

 (209)همان:  است مستوری لن و مستی ارضع  

                                 *** 
 است بوده زمینی خا  در که ذره هر

   

  استبوده جبینیخورشیدرخی، زهره  

    فشان آزرم به نازنین رخ از گرد

 استبوده نازنینی خوب کان هم رخ  
 

 (214)همان: 
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    یرگ خواسته جهان اسباب همه دل ای

  گیر آراسته سبزه به طربت باغ  

    شبنم چون شبی سبزه آن بر آنگاه و

 گیر برخاسته بامداد و بنشسته  

*** 

 (274)همان: 

    وست بارۀ بر نشسته دیدم مرغی

  کیکاووس ۀکلّ نهاده پیش در  

    افسوس افسوس که گفت همی هکلّ با

 کوس نالۀ کجا و هاجرس بانگ کو  
*** 

 (275همان: )

    دوش رفتم گریکوزه کارگه در

  خموش و گویا کوزه هزار دو دیدم  

    خروش برآورد کوزه یکی ناگاه

 ؟فروشکوزه و خرکوزه و گرکوزه کو  
*** 

 )همان(

    گری کردم رایدر کارگه کوزه

  پایدر پایه چرخ دیدم استاد به  

    کرد سبو و کوزه را دسته و سرمی

 از کله پادشاه و از پای گدای  
 

 (274)همان: 
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ها و عمارات مخروبه و خا  ها، کاخدرواقع توجهی را که در شعر خیام نسبت به قصر
تر نسبت به سایرین است. جا داشت بینیم، کمو مزار بزرگان و اعیان و اشراف می

کرد  اما جلن میاش بیشتر توجه شاعر را های گسترده خود شهر و مردم درماندهخرابی
بینیم که خود وی به آن جامعه تعلق نداشت. علت امر ای میما این توجه را بیشتر به طبقه

آور شادیاخ انگیز و حزنت و تاریخچه اسفرا جدا از جنبه پندآمیز آن، باید در وضعیّ
جستجو کردکه خیام شاهد بردمیدن سبزه و الله از خا  شهریاران باغشهر جنوب 

گرفته و در سوگ عزت بر همه جالل و شکوه قرار میبوده تحت ت ثیر ویرانی آننیشابور 
 کرده است. سرایی میخا  نشسته همشهریانش نوحه

    ستبوده زاریالله که دشتی هر در

 ستبوده یاریشهر خون سرخی از  
 

 (210)همان: 

 گيرج نتيجم. 3 
غشهری مجزا از نیشابور، در طول زمان عنوان بامجموعۀ باغستان شادیاخ و پیرامونش به

گاهی دارالسلطنه، گاهی باغستان  های بسیار متغیری برای مادرشهر خود اجرا کرده نقش
است. شده نیشابور بودهو محل کشاورزی و گاهی هم محلی برای بازسازی هویت پایمال

و بیماران و اسرا از عام و زخمیان بارها اتفا  افتاد که افراد رسته از بالیای طبیعی، قتل
سار درختان زیبای آن مسکن های شهر به شادیاخ آمدند و در سایهگوشه و کنار مخروبه
توانند نیشابور که فهمیدند میت نیشابور را بازسازی کردند و آنگاهگزیدند و دوباره هویّ
این به  ها بازگشتند و شهر را از نو ساختند. شادیاخ بارهاسوی خرابهدیگری بسازند، به

 صورت برای نیشابور دایگی و مادری کرد. 
شد، او مجاز گناه، هرگز از آن رانده نمیشادیاخ بهشت زیبایی بود که نیشابوریِ بی

ها و پایمال گشتن ها و بارهبود بارها به دامان آن پناه آورد و در آن ببالد. فروریختن خانه
شد تا دگرباره توسح یک اخته میبزرگی و نژادگی و خرابی قصوری که در شادیاخ س

ای دائمی در حیات آن ای دیگر تخرین شود، چرخهگهاران سلسلهقوم مهاجم و یا بنیان
ها قصد داشت در شادیاخ و یا خود بود. و هر باری که یک نیشابوری بازمانده از فاجعه

را های قدیمی نیشابور زندگی از سر بگیرد، خشت و خا  و مصالح ساختمانی محله
و همین امر، چیزی است که در شعرهای  بردندکار میگاه جدید بهسکونت برای ساخت

اعتباری جهان و زرگ که به بیاست. آن دسته از رباعیات این مرد بخیام به یادگار مانده
شدن شهریاران و تاجداران و قصرها اشاره دارد، مطمئنای اشاره به سرگهشت شادیاخ خا 

اخودآگاه نیشابوریان ماندگار شده بود. بررسی رباعیات خیام با است که در خاطره ن
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های تاریخی و جغرافیایی محیح زندگی وی را نخست در جهان معاصر توجه به ویژگی
نقطۀ خاص معطوف کنیم که وی باید جستجو کرد  اما اگر بتوانیم این اشعار را به یک 

شد، شادیاخ مثالواره بسیار مناسبی رباعیات با محیح و جغرافیای آن قابل تطبیق با همۀ
های قابل خوانش است. از پیوستگی با تاریخ ایران تک رباعیاست که از هر حیث با تک

های زودگهر طبیعت و سردمهری جهان به طالبانش، همگی در ها، زیباییباستان، آشوب
 اند.سیمای این مجموعه باغشهری وجود داشتند و بر شعر فیلسوف شرقی اثر گهارده

 
 هايادا ت

 نیا گر،ید یبرخ و یهقیب شود افزوده آن وسعت بر جیتدربه که شد باعث اخیشاد تیجهاب و ییبایز. 1

 یالگو اساس بر و یو از یرویپ به نگارنده. کندیم یمعرف آن جوار در و اخیشاد از یجدا را مناطق

 .دینمایم یمعرف شابورین جنوب باغشهر نام ریز را یهمگ ،یرانیا«باغشهر»

 (.157 – 151: 1733 ،ینعمت:  .ن) استشدهیم مستفاد آن از که یاییایجغراف میمفاه و نام نیا درباره .2

 چشم :کندیم نشابور عرصه چشمه به یااشاره ،یو عمارت فیتوص و طاهر نیناصرالد مدح در یانور. 7

 و شابورین در احتماالی ریام عمارت( 112: 1715 ،یانور) نشابورست عرصه چشمه/ لطف ز که ازو باد دور بد

 .باشد اخیشاد دیشا

 .استبوده یغزنو محمود سلطان ریوز حسنک،.4

 آن در یو که یقسمت ای و بوده اخیشاد کل نام حسنک، صدارت زمان در «یحسنک اخیشاد»کهنیا در .9

 که گرفتهیبرم در را اخیشاد غبا یاصل ۀمجموع و کاخ نام نیا احتماالی اما. دارد وجود دیترد داشته، یسکن

: 1711 ،1/ یهقیب)شدیم استفاده انیسلجوق به ییآمدگوخوش یبرا آن اموال و ناتیتزئ از 421 سال در

72.) 

 (.35: 1735 ،یانیقباد) شاپور با ماند نشابور نه /نیگرگ با نماند گرگان شهر: دیگو ناصرخسرو.7

 از که نبود  اندازه و حد را آن که بکشتند چندان شانیا از و ندنشست شانیا دم در یقو یهابادل انینشابور.3

 سالح را شتنیخو افکندند هاباغ و رزان آن در ،یدندیبترس خود جان از که انینشابور میب و متیهز یصعب

 سرشان و دندیکشیم رونیب و گرفتندیم شیر را مردان و شدندیم باغ و رز به نشابوران و نداخته،یب

 شیپ انیطوس از را مرد اند و ستیب انیپا یهاباغ در زن شش و پنج که دندیبد کهچنان  دندیبریم

 (.797. 1711 ،2/ یهقیب) زدندیم یلیس و بودندکرده
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 امامزاده مقبرۀ و باغ که جاهمان در یعنی هیحال شهر جنوب طرف در نیقی و طورقطعبه اخیشاد شهر اما .1

... آمد دستبه که معدن بار بلو  سادات از است یانامهشجره نیقی نیا منش  است بوده واقع محرو 

 نیالعابدنیز بن االصغر نیحس خواجه اوالد سادات از نفر ستیب که بود نوشته نامهشجره آن در بالجمله

 (.45: 1750 بخش،تاج) اندمدفون شابورین اخیشاد در محرو  امامزاده قبر یپهلو در السالمهیعل

 با یبرخ و محمدآباد بانام روستا نه تعداد ،1725 سال در ارتش توسح رانیا یهایآباد اطالعات ثبت تا.5

 و یخاور جنوب یلومتریک 12 در واقع یقاض محمدآباد یروستا احتماالی. اندداشته وجود یمحل ییهاپسوند

 به موردنظر یوستار اطالعات منبع، نیا در. استبوده ادشدهی محل نیهم یقاض درب دهستان محدوده در

 جنوب یلومتریک 12 شابور،ین شهرستان حومه بخش یقاضدرب دهستان از ده: است شدهثبت لیذ شرح

 ،یمالدار[ و] زراعت شغل ا ،یتر غالت، قنات، ،یفارس عه،یش ،95 سکنه معتدل، جلگه، شابور،ین یخاور

 (.714: 1725 ،5/ آرارزم) رومال راه

 ،یفارس عه،یش ،77 سکنه معتدل، جلگه، شابور،ین جنوب یلومتریک 7 در یقاضدرب دهستان از ،خرمک .10

 اندنوشته ینیمی خیتار هیحاش بر  (143: 1725 ،5/ آرارزم) روارابه راه و زراعت شغل ا ،یتر غالت قنات،

: 1777 ،یزیگرد) داندیم منتزهات از یکی را جانیا یعتب و( 74) شابورین دروازه بر بود یهید خرمک که

773.) 

 هایخوردن از باتکلف اریبس نزل و گرفت روزگار نیشیپ نماز تا و آوردند فرود یخزان ابوالقاسم باغ به. 11

 در تا اخیشاد باغ در از اسودندیب و برآمد هفته کی چون. گرید یلطف هرروز و گرمابه، میس هزارده و بردند 

 (.907: 1711 ،1/ یهقیب[ )ابوالقاسم باغ در] رسول یسرا

 
 کتابوامم

 تهران: بهمنیار. تصحیح .بيهق تاريخ (.1777). بیهقی زید بن علی فند ، ابوالحسن ابن -
 فروغی. فروشیکتاب
 و تهران: علمی آیتی، ابراهیم ترجمه .البلدان .(1711). احمد یعقوب ابی یعقوبی، واضح ابن -

 فرهنگی.
. مشهد: 1جلد .آرهو   هانگيرج(. 1791) .فخرالدینالدین حسین بنانجو شیرازی، میرجمال -

 دانشگاه مشهد.
 . به اهتمام پرویز بابایی. تهران: نگاه.ديوان(. 1715انوری. ) -
کریم کشاورز. تهران:  ۀ. ترجم1. جلد هنامترکستان (.1777بارتولد، واسیلی والدیمیروویچ. ) -

 آگاه.
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 .امیرکبیر ن:انوشه. تهرا حسن رجمۀت .غزنويان تاريخ(. 1731کلیفورد. ) ادموند باسورث، -
 خطین کوشش خلیل به بيهقی. تاريخ (.1711حسین. ) بن محمد ابوالفضل خواجه دبیر، بیهقی -
 تهران: مهتاب. جلد( 7.)رهبر
 . تهران: اساطیر.هرمزدنامم (.1710پورداوود، ابراهیم. ) -
ریخ بیهقی و نقد استاد نفیسی حواشی عالمه ادین پیشاوری بر تا»(. 1750بخش، اسماعیل. )تاج -

 .45 – 44، آبان. صد،13ش  ،حاآظ «.هابر آن
به . نیشابوری خلیفه حسین بن محمد ۀترجم .بخارا تاريخ(. 1734)حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل. -

 .آگه: شفیعی کدکنی. تهران کوشش محمدرضا
 ایران(. تهران: زرین.)جغرافیای تاریخی شهرهای  گوج دانش(. 1777حکیم، محمدتقی خان. ) -
 المجلد الثالث، بیروت: دارصادر. معجم البلدان.(. 1533حموی، یاقوت.) -
 به کوشش ضیاءالدین سجادی. تهران: زوار. .ديوان(. 1719خاقانی شروانی) -
. مجموعه مقاالت خیال شرقی. نگاه هورمودان ع ر مدرن بم طبيعت(. 1714خزایی، محمد.) -

 .تهران: فرهنگستان هنر
 . تهران: دانشگاه تهران.نامم دهخدالغت(. 1737اکبر. )دهخدا، علی -
 تهران: نگاه. .تاريخ ا تماعی ايران(. 1779راوندی، مرتضی.) -
)استان نهم(. تهران: دایره  5جلد  آرهو   غراآيايی ايران.(. 1725آرا، حسینعلی. )رزم -

 جغرافیایی ارتش.
«. های عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقیهای باغربریکا(. »1757پور، شهرزاد. )ساسان -

 .21-1. صد. 74. ش 5دوره  .نامم تاريخپژوهش
 . تهران: گیتاشناسی.1جلد .هاج نو در آلسفم  غراآياانديشم(. 1719شکوئی، حسین ) -
 . به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی. تهران: زوار.ديوان(. 1745فرخی سیستانی. ) -
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.قشيريم ةر ال ةتر م(. 1749الزمان. )بدیع فروزانفر، -
ق. تهران: دانشگاه . تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّديوان(. 1735قبادیانی، ناصرخسرو. ) -

 تهران.
. تصحیح تاريخ گرديزج(. 1777گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحا  ابن محمود. ) -

 ن: دنیای کتاب.عبدالحی حبیبی. تهرا
محمود  ۀ. ترجمهاج خالآت  رقی غراآياج تاريخی  رزمين(. 1750لسترنج، گای. ) -

 عرفان. تهران: علمی و فرهنگی.
 تهران: کالله خاور. محمدتقی بهار. تصحیح(. 1711)مجمل التواريخ و الق ص -
صحیح دکتر سید محمد ت العباد.ة آثارالبالد و اخبارتر م(. 1737محمد مراد بن عبدالرحمان. ) -

 شاهمرادی. تهران: دانشگاه تهران.
 علینقی ۀترجم االقاليم. معرآة آی التقا يم احسن (.1777احمد. ) بن محمد ابوعبداهلل مقدسی، -

 ایران. مترجمان و مؤلفان شرکت تهران: منزوی.
 آیتی. تهران: سازمان انتشارات اشرفی.ترجمۀ عبدالمحمد (.1749) معلقات  بع. -
. به تصحیح عالمه قزوینی و محمد معین. تهران: چهارمقالم (.1711نظامی عروضی سمرقندی. ) -

 معین.

 681 – 151. صد 2سال اول. ش  پژوهی.خرا ان«. ابرشهر نیشابور(. »1733نعمتی، بهزاد. ) -
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     خانه یاراحمد رشیدی(. تهران: هما.)طرب رباعيات خيام(. 1773الدین. )همایی، جالل -


