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چکیده | این مقاله به بررسی برخی از باغ های هندی-ایرانی قرن شانزدهم و 
هفدهم در منطقۀ »دکن۱«، در جنوب هند می پردازد. مدعای مقاله این است 
که نوع زمین و شــیوۀ مدیریت آب در جنوب هنــد گونه ای از منظر را پدید 
آورده که به طور قابل مالحظه ای با آنچه در شــمال هنــد و ایران وجود دارد 
متفاوت اســت. باغ های دکن که در نزدیکی منابع فــراوان آب قرارگرفته اند، 
پاســخی به بســتر جغرافیایی و فرهنگ بومی هســتند. عمارت هایی که در 
میــان آب ساخته شــده اند و جزئیات اســتخرهایی که در دوران پادشــاهِی 
»عادل شــاهیان« در نزدیکی »بیجاپور2« ساخته شده اند شاهد این امر هستند.  
جانمایی کاخ ها بر روی تپه های مشــرف بر آب و باغات وســیع نیز پاسخی به 
بســتر جغرافیا و فرهنگ بوده؛ چنان کــه در حیدرآباد و »ُگلُکندا۳« در دوران 
سلســلۀ »قطب شاهیان« شاهد آن هســتیم.  بااینکه زنان، شاه را در بازدید از 
باغات همراهی می کردنــد، باغ های ویژۀ زنان، با نام باغ هــای »زنانه«۴، تنها 
در ارگ وجود داشــته اســت؛ جایی که بتوان حفظ حریــم خصوصی آنان را 
تضمین کرد. این باغ ها در فصول باران مورد استفاده قرار می گرفتند. باغ های 
دکــن همچون دیگر باغات شــبه قارۀ هند نه تنها در روز که خصوصاً شــب ها 
مورداستفاده بوده است و سنت شب نشــینی هندی به نام »مهتاب-باغ۵« در 
این منطقه رایج بوده اســت. درنتیجه می توان گفــت هرچند باغ های دکن از 
خانوادۀ باغ های هندی- ایرانی بوده و به نوع مشــابهی استفاده می شده است، 
نوع زمین و اســتفاده از شیوه های هندی در مدیریت و ذخیرۀ آب در منطقۀ 
دکن، منظری را رقم زده اســت که ریشه در خاک هند دارد. اگر این باغ ها به 

لحاظ ســبک، ایرانی هستند اما مزاج و طبعی بسیار هندی دارند. 
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مقدمه | بر پایۀ شواهد موجود، باغ های شبه قاره هند-پاکستان 
از قرن شانزدهم تا هجدهم با دوران امپراتوری مغول در شمال 
هند پیوند خورده است. دورانی که شبه قاره زیر نفوذ فرهنگی 
و سیاســی صفویان ایران بود. ازاین رو اســت که  این باغ ها را 
می توان هندی-ایرانی نامید. اما سنت باغ ایرانی بسیار پیشتر از 
بابر، اولین حکمران مغول که در سال ۱۵26 میالدی »آگرا6« را 
در هندوستان شمالی پایتخت خویش قرار داد، توسط صوفیان، 
نخبگان و سالطین به شــبه قاره منتقل شده بود. به عالوه نفوذ 
ایران تنها به پاکســتان و شــمال هند محدود نبود. سنت های 
فرهنگی در دورۀ حکمرانی عادل شــاهیان و قطب شاهیان در 
جنوب هند، همان قدر که وام دار ایران است، وامدار هندوستان 
نیز هست. این ســنت های فرهنگی منجر به ایجاد یک هویِت 
فرهنگــِی تلفیقِی ویژه در دو قلمرو حکومتی اصلی دکن یعنی 

بیجاپور و ُگلُکندا شده است )Husain, 2000: 30(؛ )تصویر۱(.

این مقاله به برخی از باغ های قرون شانزدهم و هفدهم بیجاپور 
و ُگلُکندا می پــردازد. زمیِن بلند و ســکو مانند دکن غربی و 
 ،)Alam, 1974( شکل ســنگی-صخره ای زمین در دکن شرقی
منظر جنوب هند را از منظر مســطح آبرفتــی که در امتداد 
رودخانه های دائمی شــمال هند و پاکستان وجود دارد کاماًل 
متفاوت ساخته است. در بسیاری از مناطق شمالی هند تقریباً 
نیمی از آب موردنیاز برای آبیاری از دل زمین تأمین می شود 
درحالی که ســابقۀ کانال کشــی برای آبرسانی حتی به پیش از 
دوران حکمرانی پادشاهان مغول بازمی گردد. اما در دکن تنها 
یک پنجم آب موردنیاز برای آبیاری از چاه ها تأمین می شــود 
و مناطق وســیعی متکی به شیوۀ بومی ذخیرۀ آب در مخازن 
 Goodin &( هســتند )ســطحی و چاه های پلــه دار )بائولی7

.)Northington,1985: 85, 87

باغ های منطقۀ دکن
- باغ هــای ُگلُکنــدا : باغ های لذت شــاهی در شــهرهای 
قطب شــاهِی ُگلُکندا و حیدرآباد عمدتاً در اطراف مخازن آب 
قرار داشتند. در میان شــان حوض های بزرگی وجود داشت و 
کمتر مانند نمونه های شــمالی در امتداد رودخانه های دائمی 
ساخته می شدند. حکمرانان سلسلۀ قطب شاهی از شکل زمین 
برای ساخت مخازن آب و باغات استفاده می کردند. از گودی ها 
برای ســاخت مخازن آب و از تپه ها، نظرگاه برای دیدن آب و 
سبزی می ساختند. مثال روشن آن، محصور شدن ارگ ُگلُکندا 
در ســبزی و مخازن آب است. نمونه های فراوانی از این باغ ها 
در ُگلُکنــدا و حیدرآباد وجود دارد. در حیدرآباد مجموعه ای از 
باغات، پیرامون منبع آبی به نام »حســین َسَگر8« شکل گرفته 
و از تپه ای به نــام »کوِه نبات قات۹« در نزدیکی آن  به عنوان  
نظرگاه طبیعی استفاده می شده است. در نزدیکی ارگ ُگلُکندا 
بر روی تپه، دو عمارت کاله فرنگی مشــرف بر منبع آب و یک 
باغ قرن شــانزدهم )در حال حاضر یک شالیزار( وجود داشته 
است )تصویر 2(. باغ ها بخشی از شبکۀ منابع آب نیز به شمار 
می آمدند. از توســعۀ ارگ ُگلُکندا یک باغ شاهی چهل جریبی 
متعلق به قرن هفدهم باقیمانده که در حال حاضر بیشــتر آن 
شالیزار است. باغ، به عالوۀ دو منبع دائمی آب که خارج از ارگ 
و در زمینی مرتفع تر قرار داشته و آب مخازن داخل ارگ و باغ  
را تأمین می کند، بخشی از یک شبکۀ مخازن را شکل می داده 
است. آب مازاد باغ به مخزن دیگری در پایین دست و خارج از 

تصویر۱ : قلمروهای پادشاهی در دکن، بیجاپور و گلکندا. 
.Husain, 2011 : مأخذ 
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تصویر2 : کوشک های باالی تپه ها و مشرف بر باغات.

عکس : علی اکبر حسین.

تصویر۳ : منابع تأمین آب باغ ها در ارگ گلکندا.

عکس : علی اکبر حسین.

تصویر۴ : بقایای باغات در ارگ گلکندا.
عکس : علی اکبر حسین.

ارگ تخلیه می شده است۱0 )تصویر۳ و ۴(.
- باغ های بیجاپور : آب شهر بیجاپور در دوران عادل شاهیان 
از طریــق مخازن آب خارج از شــهر و نیز کانــال زیرزمینی 
تأمین می شد که توسط مهندسانی از خاندان »آفاقیان« ایران 
ساخته شــده بود و آب را به نقاط مختلفی از شهر می فرستاد 
که در حوض هایی ذخیره می شــد. باغ ها و قصرها در پیرامون 
این حوض ها ساخته می شــدند، مانند »اثر محل« که حوض 
آن با ردیف های پله در گوشه ها نوعاً هندی است. حوض حفر 
نشــده، بلکه با دیواره های بنایی ضخیم ساخته شده است. در 
امتداد دو دیوارۀ طوالنی تر و نیز بر ســطح باالیی، پیاده رویی 
در مجاورت اســتخرهای کم عمق وجــود دارد و کل این ها از 
ســه جانب، با باغی که حدود سه متر پایین تر از سطح باالیی 
حوض است محصورشده و از جانب چهارم به کوشک محدود 
می شود. شاه نشین مشرف بر آب و باغ از روی ایوان دوطبقه ای 
که سقف چوبی مطالی آن بر ستون هایی عظیم از چوب ساج 
 Husain,( قرار دارد یادآور کوشــک های صفوی در ایران است

31 :2012( )تصویر۵(.
شــکارگاه »کوماتگی۱۱« به مرکزیت یک مخزن آب، در فاصلۀ 
چنــد مایلی بیجاپور قرار دارد. دو عمارت شــاهی که در این 
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شکارگاه حفظ شده اند، گواهی از وجود باغ های وسیع و مزارع 
در اطراف مخزن آب هســتند. از این عمارت ها، هر ازگاهی به 
هنگام تمایل سلطان به شکار استفاده می شده است. »عمارِت 
دوش۱2« )امروزه به این نام خوانده می شود(، بنایی بود دوطبقه 
با یک مخزن ذخیره که آِب الزم برای یک حمام بخار در طبقۀ 

پایین را تأمین می کرده است. عمارت در میان یک استخر آب 
قرار داشــت و دیوارکوب های طاووس شکلی که بر دیوارهای 
خارجی آن الصاق شده بود، آب را همچون باران های موسمی 
به درون استخر پرتاب می کرد )تصویر6(. بزرگداشت و جشن 
باران های موســمی یا در انتظار برای فصل آن رســمی کاماًل 

تصویر۵ : »اثر محل« در بیجاپور و حوض آن. 
عکس : علی اکبر حسین.

تصویر6 : »عمارِت دوش« در کوماتگی، بیجاپور. 
.Antonio Martinelli : عکس
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هندی است و در سایر باغ های شبه قاره نیز دیده می شود. بنای 
»گالری تصاویر« )چیتارسال۱۳( عمارت دیگِر کوماتگی است که 
با استخرها و دیوارهای نقاشی شده به عنوان خوابگاه سلطنتی 
و محلی برای پذیرایی استفاده می شده است. احاطۀ عمارت ها 
با پوشــش گیاهی متراکم احتماالً برای کنترل نور خورشــید 
و همچنین تأمین خلوت و آســایش بوده اســت؛ هنگامی که 
برای گریزی دلپذیر از وظایف و شــرایط آب و هوایی، مناظر، 
صداها و رایحه های خوش، ترکیبی خوشــایند ایجاد می کنند. 
عمارت های تفریحی که ســلطان به شیوۀ شخصی در یک باغ 
برای خود می ساخت به عنوان الگویی از سوی اشراف و اعضای 
خانوادۀ ســلطنتی استفاده شــده و به این ترتیب تعداد زیادی 
عمارت شــبیه به هم در پیرامون مخزن بزرگ آب ساخته شده 
بوده که متأســفانه همگی تخریب شده اند. باغ های اطراف این 
عمارت ها نیز از بین رفته اند اما آثار سیســتم های هیدرولیکی 
در عمارت های ســلطان، که آب را از برکه آورده، آن را در یک 
برج آب ذخیره و برای تغذیۀ استخرها و باغات هدایت می کرد، 
تا حدودی مرمت شــده است. یک عمارت در وسط منبع آب 
بزرگ کوماتگی باقیمانده اســت که نشان دهندۀ لذت بردن از 

.)Husain, 2016( آب و نسیم مالیم است

نقش کلیــدی عنصر آب در آرایش فضایــی و چیدمان دیگر 
عناصر در پیرامون آن، باغ هــای دکن را به عضوی از خانوادۀ 
باغ های هندی-ایرانی تبدیل کرده اســت. دیگر وجه اشتراک 
این باغ ها با ســایر باغ های هندی- ایرانــی »مرکزیت یافتن 
آن ها جهت فعالیت های حکومتی، مراســم مهم از جشن های 
 Wescoat( »تولد و ازدواج گرفته تا تاج گذاری و تدفین اســت
Wolschke-Bulmahn &, 1996(. به عــالوه این باغ ها همچنان 
نقش عرفی خود را، یعنی محلــی برای خوش گذرانی، تفریح 
و لذت بــردن از حضور آب دارند. لذت بــردن از آب درواقع، 
همه جا در دکن نمود دارد؛ در ردیف های پله که لبه های آب را 
مشــخص می کنند )مانند اثر محل که پیشتر بدان اشاره شد( 
یا پله هایی که به یک اســتخر یا حوض می رسند و نمونه های 
آن را می توان در مســاجد و مقابــر دید )تصویر7(. در عمارت 

دوش در کوماتکی و بائولی ها نیز این پله ها مشاهده می شود.

باغ-مزارها در ُگلُکندا و بیجاپور
از باغ-مزارها، امروزه تنها گورستان سلطنتی ُگلُکندا به عنوان 
یــک جاذبه باقیمانده اســت. آثار اندکی از لعاب ســبز و آبی 
گنبدهــای مقابــر باقیمانده اما ســاختمان ها مرمت شــده و 

تصویر7 : حوض مشترک بین مقبره و مسجد در »ابراهیم روضه«، بیجاپور. 
عکس : علی اکبر حسین.
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تصویر8 : »گل گنبد«، بیجاپور. 
عکس : علی اکبر حسین.

پوشش آهکی )چونام۱۴( گنبدها به صورت دوره ای سفیدکاری 
می شود. برخی مقابر اینجا حاصل یک عمر کار بوده اند و برای 
آماده سازی برخی، یک عمر هم کفایت نکرده است. قرارگیری 
مقبره هــا باالتر از ســطح باغ، آن ها را بــه »کوهی از نور« در 
تقاطــع محورهای اصلی آن تبدیل کــرده و ارتباط هر یک با 
دیگری از پیش تعیین شــده که نتیجــۀ آن ایجاد حیاط های 

متصل به هم است.
پیرامون مقابر شــاهی بیجاپور، که در مکان های مختلفی در 
شــهر دیده می شــود، هم می توان از مقیاس و جسارِت ایده، 
و هم جزئیات معمــاری و هماهنگی ترکیب آن صحبت کرد. 
»گل گنبد۱۵« )مقبرۀ محمد عادل شاه، متوفی به سال ۱6۵6 
میالدی( یک نقطۀ عطف است. گنبد آن که در شبه قاره بی نظیر 
اســت توسط چهار منارۀ بزرگ روشن می شود؛ مناره هایی که 
شــبیه فانوس های یک معبد »ِجینی« در نزدیکی آن اســت 
)تصویر8(. گل گنبد، بیست وشش جریب زمین )حدود ۱0/۵ 
هکتار( و منطقه ای گســترده در امتداد ضلع شــرقی آن را در 
برمی گیرد کــه برای تجهیزات تأمین و ذخیــرۀ آب، ازجمله 

بائولی هــا، برج های آب، و مانند آن استفاده شــده اســت. در 
مقایســه، »ابراهیم روضه« )مقبرۀ ابراهیم عادل شــاه، متوفی 
به ســال ۱627( تنها ۴/2 جریب )حدود ۱/7 هکتار( وسعت 
دارد. هم گل گنبد و هم ابراهیم روضه مجموعه ای از آرامگاه، 
مســجدی بر روی صفه، یک حوض مشــترک بــا ردیف های 
پله به شــیوۀ هنــدی و مکانی برای مراقبــه و وضو گرفتن را 
در برمی گیرنــد. در ابراهیم روضه، حوض در وســط پالن قرار 
دارد و مســجد و تودۀ مقبره در دو طرف مکمل یکدیگرند؛ اما 
مقبرۀ محمد، روی صفه و در ســاختار باغ به صورتی آشــکار 
چیره و مسلط اســت. در مقایسۀ این دو مقبره می توان موارد 
زیاد دیگــری را نیز افزود که تجربۀ بــاغ را در آن ها متفاوت 
می کند. در مقبرۀ ابراهیم روضه، در آستانۀ درگاه، نوعی حس 
آگاهی از رســیدن وجود دارد؛ نوعی حس آرامش و محرمیت. 
در گل گنبد، مقیاس فضا بســیار تأثیرگذار اســت و احساس 
تهی بودن روی تراس های وســیع و تخــِت منتهی به مقبره، 
که درختچه های منفرِد پراکنده در گرمای طاقت فرســا آن را 
تشــدید می کند، مقبره را تحقیر کرده اســت. به دلیل فقدان 
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درخت و نبود حس محرمیت، اینجا دیگر باغ نیســت و صرفاً 
یک بنای یادمانی است که بیابانی متجاوز آن را فراگرفته است 

.)Husain, 2012: 32,33(

شواهد ادبی در استفاده از باغ
چگونگی اســتفاده از بــاغ هنوز موردبحث قرار نگرفته اســت. 
چگونه و در چه زمانی از این باغ ها اســتفاده می شده است؟ آیا 
عموم مردم به آن دسترسی داشته اند؟ آیا در زمان های خاصی 
دسترسی عمومی وجود داشــته؟ و نقش زنان در باغ چه بوده 
است؟ تمایز باغ های خصوصی و عمومی در استفاده از اصطالح  
»بــاغ خاص« و »باغ عام« برای مشــخص کــردن عرصه های 
خصوصی و عمومی در باغ- تخت های دورۀ مغول، مانند باغ های 
الهور و کشــمیر، روشن است. باالترین تراس )زنانه( مخصوص 
بانوان خاندان سلطنتی، تراس های طبقات فوقانی، خصوصی و 
جایگاه اعیان و خانوادۀ ســلطان؛ و پایین ترین تراس متعلق به 
عموم مردم بوده اســت. شواهد این باغ- تخت ها در دکن بسیار 
اندک اســت و شــروع  آن به دوران پس از اشغال دکن توسط 

مغوالن در اواخر قرن هفدهم بازمی گردد.  
استفادۀ عموم از باغ های شاهی دکن، احتماالً در مواقع خاصی 
ممکن بوده اســت. چنان که مورخاِن درباری نوشته اند، باغ های 
شــاهِی خارج از شــهر، گاهی پس از بازدیِد شاه به روی مردم 
باز می شــد تا از تجهیــزات آبی، گل های فصلــی و همۀ آنچه 
برای بازدید ســلطنتی فراهم آمده، شگفت زده شوند. همچون 
نمونه هایی که در هند شــمالی وجود دارند یکی از ویژگی های 
ارگ های دکن، داشتن یک باغ وسیع زنانه در درون ارگ است. 
این باغ از ملحقات تزئینی خوابگاه ســلطنتی به شمار می رفته 
و چشــم اندازی از تخت ســلطنتی به آن وجود داشــته است. 
محرمیت محوطۀ زنانه را هنوز می توان در خرابه های »باِغ لعل« 
در »بیدار« دید. حوض آب اســتثنائی آن در انتهای یک محور 
آبِی بلند، گنجی است محافظت شده که کمتر کسی آن را دیده 

است )تصویر۹(.
آن چنانکه پیشتر گفته شد سالطین ُگلُکندا در استفاده از زمین 
صخره ای برای ساخت مخازن در هر دو شهر ُگلُکندا و حیدرآباد 
موفــق بوده اند. کاخ ها تاجی بر فــراز تپه ها بودند و حلقۀ باغ ها 

تصویر۹ : »باغ لعل«، بیجاپور. 
عکس : علی اکبر حسین.
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تصویر۱0 : جزئیات تزئینات گیاهی در لبۀ 
پیش آمدگی بام، حیدرآباد.

عکس : علی اکبر حسین.

پیرامون مخازن آب کشــیده شده و در فراسوی باغ ها در میان 
صخره ها و منظر بوته زارها امکان شــکار فراهم بوده است. یکی 
از این کاخ ها که بر فراز تپه ای در حومۀ حیدرآباد ساخته شــده، 
کاخی سه طبقه به نام »کوهِ طور« است که بنا بر گزارش »حکیم 
نظام الدین گیالنی«، مورخ فارسی زبان سلطان، به نظر می رسد 
حرم )شبستاِن اندرونی( باشد که در فصل بارندگی )بَرسات۱8( 
به عنوان »عشرت گاه« استفاده می شده است. با شروع بارندگی 
در ماه ژوئن، شاه به باغ های پیرامون حیدرآباد سرکشی می کند 
و بنا بر گفتۀ حکیم گیالنی، تمام لشکریان او در بازدید از »باغ 
گلشــنی«، »باغ لینگامپالی۱۹«، »باغ دلگشا« و کوهِ طور، وی را 
همراهی می کرده اند. در صورت مساعد بودن آب وهوا این سفرها 
می توانســت تا آخر دورۀ بارندگی ادامه پیدا کند. تا فاصله سه 
کیلومتری کوهِ طور، باغستان و محوطۀ عمارت های امرا بود که 
به اردوگاه ســپاه همراه تبدیل می شد و بازارهایی پیرامون این 

.)Gilani, 1986: 192( مجموعۀ چادرها شکل می گرفت
»کوِه نبات قات« که پیشتر به آن اشاره شد، کاخ دیگری است 
که بر فراز تپه ای در نزدیکی مخزن »حسین َسَگر« ساخته شده 
اســت. این کاخ توسط باغستان ها احاطه شــده و براساس نقل 
حکیم گیالنی، دست کم دو بار به عنوان محل مراسم در بازدید 
سفیر دولت صفوی از ُگلُکندا استفاده شده است. سفیر، نشسته 
در عمارِت سلطاِن قطب شاهی بر روی تپه، در روز از منظرۀ آب 
و سبزی و چادرهای رنگین واقع در باغستان در پیرامون مخزن 

آب لذت می برد و شــب ها با آتش بــازی و چراغانی در امتداد 
آبنما و دیوارۀ مخزن سرگرم می شد. روشنایِی شناورهای چوبی 
و آتشی که هنرمندانه در چشــم انداز بوته زار پیش رو افروخته 

.)Ibid: 192-193( می شد، دورنمای این منظر را شکل می داد

گیاهان باغ های دکن
- باغ های شبانه : برای شاهان ترک ایرانی که در اقلیم حاّره ای 
هند باغ ســازی کرده اند، »باِغ شب20« و گســترِش زماِن لذت 
بردن از باغ در شــبانه روز، برگی جدید در کتاب باغ سازی بود. 
روزها می توان از زیبایی رنگ گل هــای آفتابگردان2۱ محظوظ 
شد و شب ها از تاب و درخشــش گل ها، میوه ها و شاخ و برگ 
درختان و بوی خوش حاصل از گرده افشــانی آن ها لذت برد. با 
ناپدید شدن روشنایی روز و برآمدن ماه، جهانی جدید از نجوای 
گیاهان و حشــرات پدیدار می شد. شهد در جام های گردن دراز 
آشکار و طبق ها پوشیده می شد از طالی حاصل از گرده افشانی؛ 
و ارتعاش بال حشــرات، زنبورها و پروانه های حاّره ای، و صدای 
زنگ و کرنا طنین انداز می شد22. شِب باِغ دکن با چراغ و نور ماه 
روشن می شد. پوشش دیوارها از آهک بود و مهتابِی باغ، گویی 
مانند فلس های یک ماهی می درخشید. هر »لیموی انگشتی2۳« 
که از پیش آمدگی ســقف )چهاجا2۴( آویخته همچون آمرودی 
واقعی بود )تصویر ۱0(. غنچه های نیلوفر آبی بر دیواره ســنگی 
می درخشید و هر یک از درختان مارپیچ2۵ عرصۀ باغ )آنگان26( 
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 Deccan  -۱
Bijapur -2

Golconda -۳
 Zenana Gardens  -۴

Moon Garden -۵
  Agra  -6
Bāolīs -7

Husain Sagar -8
Koh-i-Nabāt Ghāt -۹

.Husain, 1996 : ۱0- برای شرح بیشتر در مورد این دو باغ رجوع کنید به
Kumatgi -۱۱

Shower Pavilion-۱2
Chitarsāl -۱۳
 Chūnam -۱۴

Gol Gumbaz -۱۵
 Dīpdāns -16 

Jain Temple -۱7 
Barsā -۱8 

نتیجه گیــری | به عنوان نتیجه گیری مــی توان گفت فرهنگ 
پادشــاهی های دکن آمیزه ای از دو جریان فرهنگی بوده است و 
درنتیجه باغ های دکن نیز باغ هایی تلفیقی هستند که »چمن« 

فارسی را با سایه بان سبز هندی۴۳ کنار هم آورده و سبک )پیرایه(
ایرانی را با طعم )مزاج( هندی درآمیخته است. 

که با شــمع های خوش بو روشن شده بود، همچون چراغی27 به 
نظر می رسید. 

- گیاهــان معطر : نور و عطرآگینی وجوه مهم باغ ها در هر دو 
فرهنگ ایرانی و هندی هستند و باغ در دکن فی الواقع باغ عطر 
و نور است. در هند نام بسیاری از گل های خوشبو یادآور خدای 
عشــق، »کاما28« یا »مادانا2۹« است؛ و داللت ضمنی بر مالحت 
و توانایــِی انگیختگی دارد. به عنوان مثال »مادان َمســت۳0« دو 
معنا دارد. یکی به معنای ریشۀ خوراکی گیاه »اَروم۳۱« )که یک 
مقوی جنسی مشهوراست( و دیگری عطر برانگیزانندۀ گونه ای 
درختچه۳2 اســت که گل هایش وقتی هنوز روی شاخه پنهان 
هستند بویی شبیه بوی ســیب می پراکنند )دقیقاً شبیه مادانا 
خدای عشق که در اسطورۀ هندی محکوم به مخفی ماندن بود 
اما هم چنان قادر بود که تیرهایش را به ســوی قلب قربانیانش 
هدایــت کند(. در زبــان هندی واژگان مترادف بســیار زیادی 
برای گیاهان معطر وجود دارد که از بُن »madh» )عسل( برای 
توصیف شیرینی عسل مانند عطر گل در آن ها استفاده می کند. 
مانند واژۀ»madhmalati» که متــرادف نوعی گیاه باالرونده۳۳ 
رایج در ســاخت طاق های گیاهی در ســنت هندی است؛ واژۀ 
»madhavi» که آن هم نام گیاهی باالرونده۳۴ است؛ و یا درخت 
»Madhuca indica» که به خاطر رایحۀ بسیار شیرین به این نام 

خوانده می شود. 

شواهد ادبی در استفاده از باغ
شــاهان ترک ایرانــی، باوجوداینکه در ســال های اولیۀ حضور 
در شــبه قاره، همواره برای گل های ایران و توران ابراز دلتنگی 
می کردند؛ اما در خاطرات خود از احساسشان نسبت به گیاهان 
هندی که خود پرورش دادند نوشــته اند. همواره از ســرو، بید، 
سپیدار، درختان میوه و گل سرخ در مباحث پیرامون درختان و 
درختچه های هندی یادشده است. با جاگیر شدن قطب شاهیان 
و عادل شاهیان در دکن و پیدا شــدن شاعران درباری در قرن 
هفدهــم کم کم چتر نارگیل برایشــان به اندازه چنار، ســبز و 
سایه انداز شــد. درخت »سوپیاری۳۵« برازنده تر از سرو، و مزارع 
برنج دکن بــا طراوت تر از زمین های کشــت خربزه و هندوانه 
به نظرشــان آمد؛ و ریحان هندی )نازبو( به اندازۀ سنبل ایرانی 
برایشان جذاب شد. اگر گل صدبرگ در دکن به عمل نمی آمد 
در عوض گل همیشــه بهار وجود داشــت. عطر شبانه گل شب 
بو۳6 بهتر از شب بوی زرد۳7 بود و وجود نوع دیگری از شب بو را 
تأیید می کرد که شب بو پادشاه عطرهاست. مرور اشعار به زبان 
اردوی قدیمی )دکنی( نشان می دهد که باغ های هندی بیجاپور 
در میانۀ قرن هفدهــم، تماماً از درختان هندی ساخته شــده 
است. درختانی مانند »پادال۳8«، تمبر هندی، »َجک فروت۳۹«، 
»تار۴0«، »ماری۴۱«، انبه و »جامان۴2« که شــاعران با احساس 

.)Husain, 2012: 38( فراوان از آن ها در اشعارشان یادکرده اند

پی نوشــت 
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Bāgh-i Lingampallī -۱۹ 
Evening Garden -20 

گالبــی«  بــاغ  »دروازۀ  در  به عنوان مثــال   ،Gul-e Khurshīd  -2۱
)Gulābī Bāgh Gateway( متعلــق به قرن هفدهم در الهور یافت می شــود.

22- »پروانه ها و حشــرات خرطوم های بلندی برای مکیدن دارند... در پروانه های 
مناطــق حاره ای، طول این خرطوم گاهی به 2۵ ســانتیمتر می رســد... گل های 
زیــادی با جام های لوله ای بلند و باریک وجود دارد... که شهدشــان در عمق این 
جام ها قرارگرفته و تنها پروانه ها و حشرات می توانند به آن دسترسی پیدا کنند... 
پروانه های بیدی، که بیشتر در شــب پرواز می کنند، بر روی گل ها نمی  نشینند، 

بلکه در مقابل آن ها در هوا می مانند و با خرطوم شهد را می مکند.
.)Loveglass, 1983(  

Fingered Citron -2۳، یا »دست بودا« نوعی میوه از خانواده لیمو 
Chhajjā -2۴ 

 2۵- در بسیاری از درختان بومی جنگل های استوایی، آرایش شاخه ها به  
شکل های مارپیچ است. نگاه کنید به :

Longman, K.A., and Jenik, J. 1974. Tropical Forest and its Envi-
ronment. London: Longman.op. cit., p. 61.

āngan -26

Jhār Fānūs -27 : نوعــی چراغــدان برنجــی پایه دار، با شــمعدان های چند 
.)Gilani, 1986) شــاخه کــه در حدیقه الســالطین  توصیــف شــده اســت

Kama -28
Madana -2۹ 

Madan Mast -۳0
Amorphoplallus Campanulatum -۳۱

Artabotrys -۳2  
Aganosma ۳۳- گونه ای  

 Hiptage ۳۴- گونه ای 
  Supiari -۳۵، نوعی نخل   

Tuberose -۳6 
Wallflower -۳7

Pādal, Stereospermum sp. -۳8 
Jack-fruit, Artocaprus sp. -۳۹ 

Tar, Palmyra palm-۴0 
Māri, Caryota urens -۴۱ 
Jāman, Syzgium sp. -۴2

Bel Mandwa -۴۳ 
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ویژه باغ ایــــرانی


