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مقالــه پیــش رو نقــدی بــر ترجمــه مقالــه «دیویــد اســتروناخ» بــا عنــوان «بــاغ بــه مثابــه یــک بیانیــه سیاســی»
اســت .ایــن مقالــه در ســال  1990در پژوهشنامــه بنیــاد آســیا (Bulletin of the Asia Institute, New Series,

 )Vol. 4, pp. 171-180منتشــر شــد .بخشهــای ایتالیــک نقدهایــی اســت کــه ســیدامیر منصــوری بــه متــن
مقالــه اصلی وارد دانســته اســت.

ایــن بررســی دربــاره نقــش سیاســی و کمتــر کاوش شــده بــاغ در
شــرق دور بــه طــور خــاص ،معطــوف بــه ســالهای  900قبــل از
میــاد تــا  500قبــل از میــاد اســت .در ایــن دوره شــاهد آنیــم
کــه یــک یــا چندیــن تــن از فرمانروایــان بــزرگ آشــوری ،بابلــی
یــا هخامنشــی ،بــرای تأکیــد بــر دســتاوردهای حکومــت خــود بــه
ســاختن باغهــای بزرگــی اقــدام کردهانــد .ایــن مقالــه بــا ارائــه
انعکاســی از میــراث متعلــق بــه ایــن دوره غنــی در تاریــخ بــاغ
پایــان میپذیــرد.

پیشینه بینالنهرین

در طــول مــدت چندهــزار ســال ،بــاغ در محــدوده تاریخــی
بینالنهریــن نقشهــای متعــدد و متفاوتــی برعهــده داشــته
اســت .از هــزاره ششــم پیــش از میــاد مســیح بــه بعــد ،آبیــاری
کشــاورزی در مناطــق بــه شــدت خشــک مرکــزی و جنوبــی
بینالنهریــن بــه کار گرفتــه شــد و بــاغ بــه عنــوان نمــادی از
حاصلخیــزی زمیــن مــورد توجــه قــرار گرفــت .1از آغــاز،
بــاغ عالوهبــر داشــتن امکانــات متنوعــی چــون پرآبــی ،مثمــر
بــودن ،ســایهافکنی و مطبوعیــت هــوا ،بــه عنــوان سرچشــمهای
منحصربهفــرد از شــادی و لــذت نیــز پدیــدارشــد.
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شماره تماس 02166915831 :

 .1گزارشهــای تاریخــی و آثــار باستانشناســی ســابقه روشــنی
دربــاره پیدایــش بــاغ در جهــان بــه دســت نمیدهــد .اینکــه بــاغ
در ادامــه زندگــی کشــاورزی ،عکسالعملــی بــه طبیعــت خشــک
یــا فضایــی بــرای لــذت بــوده ،گفتههــای مشــهوری اســت کــه
هــر یــک در جــای خــود بــا انتقــادات محکمــی روبروســت .بــاغ
بــه عنــوان یــک محصــول فرهنگــی انســانی کــه بهــرهای از ذهــن
و گزینــش زیباشناســانه انســان را بــه همــراه دارد ،نمیتوانــد
اقدامــی زیســتی بــه حســاب آیــد .همچنیــن زندگــی در محیــط
ب ـیآب بــرای انســان باســتانی نیــز دور از عقــل اســت و بــه نظــر
میرســد محققــان ،شــرایط اقلیمــی امــروز را بــه گذشــته باســتان
ایــن ســرزمینها نســبت داده باشــند .فرضیــه لــذت ،بــرای همــه
انتخابهــای انســان مطــرح اســت و بــا آن نمــی تــوان پــی بــه
علــت اولیــه ســاخت بــاغ بــرد.

ایــن ویژگیهــای متنــوع ،بــاغ را بــه مکملــی مناســب بــرای
معبــد یــا مکانــی بــرای برگــزاری آیینهایــی در فضــای بــاز و
از همــه مهمتــر محیطــی پربرکــت تبدیــل کــرده کــه در صــورت
امــکان ،خدایــی تمایــل بــه گشـتوگذار در آن را خواهــد داشــت.
همچنیــن یــک باغ-معبــد بایــد زیرســاختهای دیگــری نیــز
میداشــت .ایــن بــدان معناســت کــه کیفیــت بــاغ -معبــد
عالوهبــر انطبــاق بــا جزئیــات فیزیکــی معبــد ،نمایانگــر منزلــت
خــدای مــورد پرســتش و مشــخصههای اجتماعــی مردمــی بــود
کــه امکانــات مــورد بحــث را در بــاغ فراهــم آورده بودنــد.2
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دارد .تقــدس عناصــر بــاغ و اختصــاص آن بــه افــراد و زمانهــای
خــاص ایــن نظــر را تــا حــدود زیــادی تأییــد میکنــد .امــا انتظــار
کارکــرد بــاغ بــه عنــوان معبــد ،شــواهد زیــادی نــدارد .بــاغ بــه
مثابــه معبــد ،مشــخصاتی معنایــی از فضــا و منظــر مرتبــط بــا
مفاهیــم معبــد را در خــود دارد .در حالــی کــه بــاغ بــه عنــوان
معبــد ،بایــد گون ـهای معبــد باشــد.

برخــاف قدمــت قابلتوجــه نــوع دیگــری از باغهــا بــه نــام
باغهــای گیاهــی (شــفابخش) ،باغهــای ســلطنتی تــا پیــش از
حکومــت آداد-شــوما-یوزر ( 1189-1218ق.م) در بابــل وجــود
نداشــتند .در نواحــی شــمالیتر نیــز ،دغدغــه «تیگلتپیلســر
اول» (1077-1115ق.م) پادشــاه دوره میانــی آشــوریان ،بــرای
باغــات مثمــر بــه خوبــی مســتند شــده اســت .امــا ایــن عالقــه
ســلطنتی بــه باغبانــی در جهــت ســودمندی بــوده اســت و نــه
صرفــاً امــری تزئینــی.

یادداشتی بر نقش امپراتوری آشوری نو

از قــرن نهــم قبــل از میــاد بــه بعــد باغهــای ســلطنتی
بینالنهریــن مســتقل شــدند .بــه عنــوان مثــال آشــور ناصیــر پــال
دوم ( 859-883ق.م) بنیانگــذار امپراتــوری آشــوری نــو ،یکــی از
اولیــن پادشــاهانی اســت کــه بــه بــاغ بــه عنــوان ابــزاری قدرتمنــد
بــرای تبلیغــات ســلطنتی توجــه داشــت .آشــور-ناصیر-پال بــرای
بهرهمنــدی از قلمــروی وســیعش ،در مســیر لشکرکشــیهای
خــود بــه جمــعآوری درختــان ،قلمههــا و دانههــای گیاهــان
بیگانــه پرداخــت کــه بعدتــر در بــاغ جدیــدش در نمــرود کاشــته
شــدند.

همچنیــن بایــد بــه ایــن ســؤال توجــه شــود کــه آیــا پافشــاری
آشــور ناصیــر پــال بــر مثمــر بــودن باغــش و تأکیــد وی بــر لــذت
کنشگرانــه و آشــکار وی از ایــن ســودمندی ،نشــأت گرفتــه از
چیــزی فراتــر از لــذت شــخصی ایــن پادشــاه قدرتمنــد بــوده
اســت؟ بــه عبارتــی دیگــر ایــن ارتبــاط پادشــاه بــا این ســودمندی
ممکــن اســت بــه منظــور تأکیــد بــر جنبــه دیگــری از شــخصیت
ملــی پادشــاه صــورت گرفتــه باشــد :بــه عنــوان مثــال نقــش
کیهانــی او در تضمیــن کــردن بــاروری و مثمــر بــودن زمیــن بــه
عنــوان یــک کل.

بــا آغــاز حکومــت ســارگون دوم ( ،)705-722پادشــاهان آشــوری
بــه منابــع آب سرشــاری دســت یافتــه و جاهطلبــی آشــکاری
بــه پــرورش دادن وســیعترین طیــف ممکــن از نمونههــای
گیاهــی نشــان دادنــد .براســاس شــواهد ،بــا کــوچ ســارگون بــه
خورسآبــاد ،از  713تــا  706قبــل از میــاد ،او مشــغول ســاخت
پایتختــی جدیــد بــوده اســت .در کتیبــهای کــه ســاخت شــهر در
آن تجلیــل شــده ،ســارگون بــه باغــی شــبیه بــه رشــتهکوه نــور
اشــاره میکنــد کــه «بــا کنارههایــش ســامانیافته» و در آن

«همــه گونــه درختــی» از «ســرزمین مــردم هیتــی» و «گیاهانــی
از هــر کوهــی» وجــود دارد.

یــک حجــاری یافتــه شــده در بخــش خصوصــی کاخ ســارگون،
بــاغ مــورد نظــر را مطابــق ایــن توصیفــات ،نشــان میدهــد .در
قســمت راســت نقشبرجســته ،تپــهای پردرخــت بــا محرابــی
کنگــرهدار دیــده میشــود .در نقطــهای مرکــزی امــا دورتــر،
کوشــکی کوچــک بــا ســتاوندی دو ســتونی خودنمایــی میکنــد و
ســاختمان بــر بــاالی گســترهای از آب قــرار دارد کــه دو قایــق در
گوشــه آن لنگــر انداختهانــد.

از ترکیــب شــواهد برآمــده از کتیبــه ،نقــش برجســته و ظاهــر
اصلــی و محتمــل بــاغ اینگونــه برمیآیــد کــه اوالً تأکیــد
دقیــق بــر درختــان در طــرح نقــش برجســته ،مکملــی بصــری
بــرای ادعــای مکتــوب ســارگون بــه نظــر میرســد کــه گاهــی
بــرای جمـعآوری گیاهــان و درختــان در بــاغ وســیع خود از مســیر
اصلــی لشکرکشــیهایش دور میشــده اســت .دومــاً ازآنجاکــه
تپــه پردرخــت بــه تصویــر کشــیده شــده هیــچ نمونــه مشــابهی
در منظــر امــروزی و کمابیــش همــوا ِر گســترده شــده از قســمت
شــمالی بخــش خصوصــی کاخ تــا رودخانــه خوصــر نــدارد ،هرگونه
تپــهای در بــاغ ســلطنتی بــه گونــهای مصنوعــی ایجــاد شــده و
درختــان بــاالی آن نیــز ،انــدک شــباهتی بــه دامنــه درختــکاری
شــده بــرج ثــور دارنــد.

جالــب اســت بدانیــم عناصــر معمــاری خورسآبــاد الهامگرفتــه
از غــرب دور هســتند .بــه عنــوان مثــال ســارگون از ســاختن یــک
بیــت حالنــی در پایتخــت خــود مغــرور بــود .او همچنیــن پایــه
ســتونهایی را مرســوم کــرد کــه شــبیه انــواع ســوریهای بودنــد.
درنهایــت در کوشـ ِ
ـک بــاغ بدیعــش ،سرســتونهای طومــاری بــه
کار رفتــه ،بــه نمونههــای بــه کار رفتــه در بســتر غربــی شــباهت
بیشــتری دارنــد .بــه طــور خالصــه ،الگوهــای آشــکار ســوری-
شــامل نــام داده شــده بــه بــاغ وســیع وی -قطعـاً در جهــت تأکیــد
بــر گســتره وســیع نفــوذ و غلبــه آشــوریان بــر جبهــه غربــی
فــرات بــوده اســت.

یــک پیــام سیاســی دیگــر نیــز در معمــاری بــاغ مشــهور ســارگون
وجــود دارد .لشکرکشــیهای باختــری ایــن حکمــران ،تنهــا
محــدود بــه شــرق دور نبــود ،بلکــه تــا نزدیکــی دروازههــای
«کیلیکیــه» ( )Kilikyaنفــوذ کــرده بــود .در ایــن راســتا کوشــک
باغــی کــه در تصویــر 1دیــده میشــود (و بــدون شــک همتایــی
مشــابه در شــمال ســوریه دارد) ،احتمــاالً نماینــده نوعی از کوشــک
بــوده کــه در ســرزمینهای دورتــر و حتــی آناتولــی وجــود داشــته
اســت.
شــواهد اثباتکننــده ایــن گمانهزنــی ،مســلماً انــدک اســت،
بــه عنــوان مثــال اطالعــات چندانــی از ساختوســاز باغهــای
باســتانی در «فریگیــه» ( )Phrygiaوجــود نــدارد .حتــی بــا ایــن
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تصویر : 1تصویری از نقش برجســتهای که بخشــی از باغ سلطنتی وسیع ساخته شده توسط سارگون دوم در خورسآباد را نشان میدهد .مأخذStronach, :
.1990

وجــود کــه نــام پادشــاه میــداس -هــمدوره بــا ســارگون دوم-
بــا گل رزی مرتبــط اســت کــه کمتــر از  60گلبــرگ نــدارد .بــا
ایــن حــال کشــف شــالودههای ســاختمانی کوچــک و لیدیایــی
در شــهر ســاردیس از جنــس ســنگ پاکتــراش ،ارتباطــی
امکانپذیــر اســت .بــا وجــود حداقلــی بــودن ایــن نشــانهها ،ایــن
تصــور امکانپذیــر اســت کــه آنهــا را نمــادی از بقایــای کوشــک
عالــی بــاغ ســلطنتی بدانیــم کــه نمایــی دو ســتونی داشــته اســت.
چنیــن ســاختمانی -احتمــاالً کالهفرنگــی کــرزوس -میتوانــد بــه
گونــهای اثــری بهجامانــده از نوعــی کوشــک ســوری -آناتولــی
باشــد کــه تنهــا از طریــق نقشبرجســتههای آشــوری متأخــر بــر
مــا آشــکار شــدهاند.

کتیبههــای سِ ــناخِ ریب ( 681-704ق.م) نشــان میدهنــد ایــن
فرمانــروای برجســته در حیــن توســعه بخشــیدن و پیراســتن
پایتخــت جدیــدش ،نینــوا ،بــه طــور مســتقیم از شــیوه پــدرش در
ســامان بخشــیدن بــه «باغــی بــزرگ شــبیه رشــتهکوه آمانــوس»
پیــروی کــرده اســت .ایــن الگوبــرداری از ابتــکار ســارگون بســیار
قابلتوجــه اســت .ممکــن اســت سِ ــناخِ ریب بــه دالیــل مختلفــی
تغییــر مــکان پایتخــت خــود را الزم میدیــده اســت ،امــا ایــن
دومیــن نفــر از سلســله ســارگون ظاهــرا ً بــه دالیلــی سیاســی
بازآفرینــی پایتخــت -بــا همــان نــام -را بــه عنوان ســمبلی آشــکار
از ســلطه خارجــی ضــروری میدانســته اســت.

اگــر ایــن بــاغ ســلطنتی مشــهور در نقشبرجســته نیمــه قــرن
هفتــم قبــل از میــاد قصــر آشــور بانیپــال (تصویــر )2بــه
تصویــر کشــیده شــده باشــد ،میتــوان نشــانههایی از ابتــکارات
سِ ــناخِ ریب در آنهــا یافــت .نهتنهــا کوشــک بــاغ شــاهی بــر فــراز
تپـهای درختــکاری شــده قــرار داشــته (کــه در مجــاورت محرابــی
کنگــرهدار و ســتون یادبــود ســنگی ســلطنتی واقعشــده بــود)،
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بلکــه منبــع آب مخصــوص بــه خــودش را بــه جــای یــک کانــال
یــا رودخانــه پیــش پــا افتــاده از آبگــذری بــا بســتر ســنگپوش
شــده دریافــت میکــرد .عالوهبــر الگوبــرداری از وجــوه مشــخصه
ســوری اعــم از طــرح کاشــت و شــکل کوشــک ،پادشــاه قاطعانــه
تصمیــم داشــت کــه «بــاغ بــزرگ» اش بازگوینــد ه دســتاورهای
مهندســی بینظیــر زمــان خــودش باشــد .اینکــه آیــا ســناخریب
تــا حــد ســاختن کانالهــای ســنگی و حوضچههایــی در میــان
باغــش نیــز پیــش رفتــه بــود ،نامعلــوم اســت .چنیــن کانالهایــی
بــه طــور قطــع بــرای دامنههــای شــیبدار تپــه درختــکاری
شــده مناســب نبودنــد (در ســنگ برجســته تنهــا کانالهــای روی
ســطح زمیــن قابــل مشــاهده هســتند) ولــی چنیــن آبگذرهایــی
میتوانســتهاند در ســطح زمیــن مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.

تصویر : 2جزئیاتی از یک نقشبرجســته از قصر آشور بانی پال در نینوا .منظره
به تصویر کشــیده شده در نقش برجسته ممکن است باغ سناخریب ،پدربزرگ
آشور بانی پال باشد .مأخذ.Stronach, 1990 :

باغ به مثابه یک بیانیه سیاسی | سید امیر منصوری
در هــر صــورت ایــن قابــل توجــه اســت کــه بدانیــم نیــروی کار
ســناخریب دارای مهــارت ســاختن کانالهــای ســنگی دائمــی
بودهانــد .از ســوی دیگــر دسترســی آســان و تولیــد انبــوه مصالــح
بنایــی مرغــوب ،کانالهــای ســنگی را بــه الحاقــات مناســب و
کاربــردی بــرای تجهیــزات آبیــاری فوقالعــاده پادشــاه تبدیــل
کــرده بودنــد .همچنیــن گفتــه میشــود کــه ســناخریب بــه
آبشــخورهای ســنگی (هرکــدام متشــکل از دســتههای ســهتایی
بلوکهــای ســنگ آهکــی) مغــرور بــود کــه بــرای اســبهای
ارتــش خــود فراهــم کــرده بــود.

یادداشتی بر نقش امپراتوری نئوبابلی

همانگونــه کــه در جایــی دیگــر بــدان اشــاره کــردهام ســاخت
«باغهــای معلــق» مطابــق توضیحــات متــداول نیســت .اگرچــه
دیــدگاه بروســوس در ایــن بــاره جــذاب بــه نظــر میرســد کــه
ت نصــر بــرای خوشــایند همســر ایرانــی خــود کــه «عالقهمنــد
بخـ 
بــه مناظــر کوهســتانی بــود» باغهایــی بــا شــخصیت کوهســتانی
خلــق کــرده اســت .امــا واضــح اســت کــه شــاه نیــز بــه شــخصه
خواهــان راحتــی و آسایشــی بــوده اســت کــه باغــی بــا چنیــن
کیفیــات منحصربهفــردی فراهــم مــیآورد ،شــکی نیســت کــه
چنیــن مالحظاتــی ،نقــش مهمــی در توصیــف داســتان دارنــد.

ت نصــر عــاوه بــر یــک جنــگاور و حکمــران توانمنــد ،معماری
بخـ 
ســلطنتی بــا انگیزههــا و تخیالتــی بیهمتــا بــود .منطقــی اســت
کــه گمــان کنیــم بــه این دالیــل او خــود را ملــزم به خلــق پایتخت
و قصــری دانســته اســت کــه شایســته حکمروایــی بیهمتــای اون
اســت و همچنیــن یــک بــاغ ســلطنتی کــه همــان پیــام مغرورانــه
را اعــام خواهــد کــرد .واضــح اســت کــه بخــت نصــر عــاوه
بــر طراحــی و ســاخت دســت کــم یــک بــاغ بــا الگویــی کام ـ ً
ا
کوهســتانی ،بــه دســتهبندی وســیعی از طراحــی بــاغ توجــه
داشــته اســت کــه بــا هدف بــه نمایــش گذاشــتن قــدرت و ثــروت،
ن وی رواج داشــته
حداقــل یــک قــرن پیــش از بــه قــدرت رســید 
اســت .در ایــن دیــدگاه باغهــای معلــق بابــل گواهــی قطعــی بــر
اعتبــار ایــده باغهــای ســلطنتی «طراحیشــده» در طــول نیمــه
اول هــزاره اول قبــل از میــاد مســیح اســت.

کاخهــای همجــوار کــورش نیــز در میــان مجموع ـهای از باغهــای
متوالــی قــرار داشــتهاند.

در شــرایط و بســتر کنونــی ،درونیتریــن بــاغ در محــدوده کاخ
برجســتهترین تأثیــر را دارد کــه حــدود آن بــه وســیله کانالهــای
آبــی ســنگی ،بقایــای کاخ  Pو دو کوشــک مجــاورش تعریــف
شــده اســت (تصویــر .)3اگرچــه نحــوه قرارگیــری ســاختمانها
در پاســارگاد ،زمانــی بــا اقامتگاهــی موقــت مقایســه شــده بــود،
عناصــر گوناگونــی در نقشــه برجامانــده از بــاغ درونــی یا ســلطنتی
سرشــت رســمی و کمابیــش هندســی طــرح را پررنــگ میکنــد.

کانالهــای آبــی بــا پهنــای  25ســانتیمتر و لبههــای ســنگی
پهنشــان کــه بایــد زمانــی همتــراز بــا ســطح زمیــن بــوده باشــند،
در گوشــههای متقاطــع و در فواصــل  13تــا  14بــا متــری ،بــا
حوضچههایــی بــا ابعــاد  80در  80ســانتیمتر مشــخص شــده
بودنــد .بــه طــور قطــع ایــن کانالهــای ســنگی ســاخته از ســنگ
آهــک پاکتــراش و بــه خوبــی پیونــد خــورده ،مکمــل مناســبی
بــرای مصالــح ســنگ آهکــی کاخهــای مجــاور بــه حســاب
میآمدنــد.

عــاوه بــر مــوارد فــوق الزم اســت بــه مشــخصههای کلــی باغهــای
ســلطنتی پاســارگاد نیــز اشــاره کنیــم ،بــه ویــژه شــیوهای کــه
کاخ  Pو دو کوشــک وابســتهاش دقیق ـاً در قلــب فضــای پذیرنــده
بــاغ قرارگرفتهانــد ،مقدم ـهای بــر قواعــد معمــاری اســت کــه در
دورههــای بعــدی دیــده میشــود .بــه طــور دقیقتــر چنیــن
ســاماندهی بهیادآورنــده دســتهای از باغهــای بــزرگ امپراتــوری

باغ سلطنتی پاسارگاد

در تأســیس پاســارگاد ،اولیــن پایتخــت مهــم هخامنشــیان ،کورش
بــزرگ ( 530-559ق.م) اقــدام بــه طرحریــزی و سامانبخشــی
«مرکــز امپراتــوری» بــه شــیوهای خــاص کــرد .در ســایتی آکنــده
از ویژگیهــای بدیــع ،شــاید هیچچیــزی بــه انــدازه اهمیــت
ذاتــی اعطــا شــده بــه بــاغ مهــم نبــود .اگرچــه تصاویــر کالســیک
از مقبــره کــورش حاکــی از همنشــینی آن بــا باغهــای مجلــل
بــوده ،حفاریهــای باستانشناســی اخیــر نشــان داده اســت کــه

تصویر :3پاسارگاد ،پالن باغ سلطنتی .مأخذ.Stronach, 1990 :
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اســت کــه شــامل یــک کاخ بــزرگ و تعــدادی کوشــک وابســته
بودنــد و مطابــق منابــع حداقــل از قــرن  11بعــد از میــاد مســیح
تحــت عنــوان «بــاغ» وجــود داشــتهاند.

همچنیــن کانالهــای آبــی ســنگی کــه تــا بــه امــروز کشــف
شــدهاند ،طرحــی جدیــد و خــاص را نشــان میدهنــد .همانگونــه
کــه چندیــن ســال پیشگفتــه شــده اســت ،اینگونــه بــه نظــر
میرســد کــه آنهــا طــرح اجمالــی دو بــاغ مجــاور بــا پــان
مســتطیلی و حــدود یــک مســیر پیــادهروی پهــن را مشــخص
میکننــد کــه ســابق بــر ایــن در حاشــیه فضــای مرکــزی قــرار
داشــته اســت .فراتــر از شــواهد بــه دســت آمــده ،اینگونــه بــه
نظــر میرســد کــه حضــور تخــت پادشــاهی فرمانــروا در نقطــه
میانــی ســتاوند اصلــی کاخ  ،pنیــاز بــه وجــود راســتای دیــد
متناظــر بــا دورنمایــی در امتــداد ایــن آکــس طولــی بــاغ را ایجــاب
میکــرده اســت.3

 .3دربــاره درســتی برداشــتهای نویســنده در عنــوان قبــل
(امپراتــوری نئوبابلــی) و ابتــدای عنــوان ایــن قســمت (پاســارگاد)
تردیدهــای فراوانــی وجــود دارد ،زیــرا اغلــب آنهــا متکــی بــه
گمانهــای ســلیقهای نویســنده اســت کــه در ادامــه یــک
واقعیــت باستانشناســی یــا تاریخــی ،بــدون ذکــر مســتندات یــا
ارائــه شــواهد و دالیــل عقلــی ارائــه شــده اســت .تقریبــاً هیــچ
یــک از فرضیههــای ارائــه شــده درخصــوص باغهــای آشــور،
بابــل و پاســارگاد مســتندات پرقدرتــی ندارنــد .در عیــن حــال
اثبــات فرضی ـهای دیگــر کــه در مقابــل مدعــای نویســنده باشــد
نیــز ممکــن نیســت و نیــاز بــه شــواهد بیشــتری دارد .در عیــن
حــال دربــاره ادعــای «نیــاز بــه وجــود راســتای دیــد متناظــر بــا
دورنمایــی در اقتــدار محــور طولــی بــاغ» بــه دلیــل قرارگیــری
تخــت پادشــاهی در نقطــه میانــی ســتاوند (ایــوان) اصلــی کاخ
 ،pمســامحهای بــزرگ صــورت داده اســت! چــه ،از ایــن نوشــته
اســتنباط میشــود کــه تــدارک میــدان دیــد جلــوی تخــت،
واکنــش ثانــوی و بــرای کارکــرد محــل اســتقرار شــاه بــوده اســت.
در حالــی کــه درســتتر چنیــن مینمایــد کــه شــکلگیری
خیابــان اصلــی در بــاغ ،اقدامــی پیشــین بــوده کــه ایــوان کاخ
بــه توجــه بــه آن مکانیابــی شــده اســت .ایــن را از اهمیــت
عنصــر خیابــان در بــاغ ایرانــی میتــوان فهمیــد کــه بــدون آن،
بــاغ ســاختار خــود را از دســت خواهــد داد و نــام خیابــان 4نیــز
مؤیــد اصلــی بــودن فضــا و وابســتگی آن بــه آب اســت و نــه تخــت
پادشــاه.
 .4خی اپان به معنای نگاهدارنده آب و حافظ آب است.

در ترکیــب بــا باقــی نقشــه بــاغ میانــی ،چنیــن مســیر دیــدی
بــه عنــوان یــک مشــخصه مهــم ظاهــر میشــود .بــه عبارتــی
دیگــر وجــود ایــن مســیر دیــد بــه خــودی خــود نهتنهــا روشــن
میســازد کــه احتمــاالً بایــد چهــار بخــش جــدا وجــود داشــته
10
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باشــد ( کــه هرکــدام کام ـ ً
ا در هماهنگــی بــا تناســبات بــاغ بــه
عنــوان یــک کل بودهانــد) بلکــه نشــان میدهــد کــه کــورش
بایــد بــرای اساسـیترین ســاختار و شــیوه پیکربنــدی بــاغ ایرانــی
یعنــی «چهاربــاغ» یــا «بــاغ چهاربخشــی» مــورد تحســین قــرار
گیــرد.5

 .5تحلیــل پــان کاخ کــوروش بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه
ایــوان اصلــی در یــک ســوی کاخ در برابــر محوطـهای فــراخ قــرار
گرفتــه و انتســاب ســه محــور دیگــر بــه کاخ ،آنچنــان که بعــدا ً هم
اســتروناخ در نوشــتههای خــود اظهــار کــرد ،بیشــتر پی ـشداوری
در مــورد شــکل بــاغ پاســارگاد بــوده تــا بیــان واقعیــت.

در خصــوص منشــأ چاربــاغ در بــاغ ایرانــی نیــز مقــاالت مختلــف
نوشــته شــده (نــک بــه  :حیدرنتــاج و منصــوری 1388 ،منصــوری،
 1390و شــاهچراغی )1394 ،و بــه اســتناد تاریــخ بــاغ ایرانی اثبات
شــده کــه چاربــاغ در بــاغ ایرانــی یــک نمونــه نــه چنــدان رایــج
بــوده و برخــاف ســلیقه سس ـتبنیاد «چنــد نفرمستشــرقین» بــا
دقــت در واقعیتهــای بــاغ ایرانــی و حکمــت آن روشــن میشــود
کــه عنصــر اصلــی در بــاغ ایرانــی «خیابــان» آن بــوده اســت.
دانســتن ایــن اطالعــات ،ســؤالهای گوناگونــی را در ذهــن
برمیانگیــزد .آیــا چنیــن طرحــی چیــزی بیشــتر از بیــان نوعــی
مفصلبنــدی هندســی و جدیــد بــوده کــه در پاســارگاد بــه
نمایــش گذاشــته شــده اســت؟ یــا تنهــا نوعــی نمایــش تمایــل
ممتــد و همیشــگی هخامنشــیان بــه عناصــر جفــت و قرینــه بــوده
اســت؟ و یــا ممکــن اســت در جهــت بیــان دقیقتــر نوعــی پیــام
سیاســی بــوده باشــد؟

آیــا ممکــن اســت چنیــن پــان چهارگانــهای نمــادی از تمــام
قلمــرو هخامنشــیان و حاصلخیــزی باشــد کــه از ملــک پادشــاه
انتظــار میرفتــه اســت؟ یــا بــه بیانــی دیگــر آیــا طــرح
چهاربخــش بــاغ کــورش بــه عنــوان نمــادی از چهارســوی جهــان
طراحــی شــده اســت؟ البتــه چنیــن ایــدهای آشــنایی غیرقابــل
انــکاری بــرای اقــوام و کشــورهای تابعــه امپراتــوری هخامنشــیان
داشــته و بــرای خــود پارســیان نامأنــوس بــوده اســت .5در ایــن
داللــت ضمنــی بــه خصــوص ،چــه تعمــدی باشــد و چــه نباشــد،
نشــانههای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه عقیــده مــن ،کــورش
نســبت بــه نئوآشــوریان و نئوبابلیهــا در بــه کارگیــری پیامهــای
سیاســی کــه قابلیــت انتقــال توســط معمــاری یــک بــاغ ســلطنتی
را دارنــد ،پیــشگام بــوده اســت .اوالً تأکیــد کــورش بــر ایجــاد
فاصلــه میــان پایتختــش و هــر مــرز متخاصمــی ،یکــی از چندیــن
عاملــی بــود کــه او را بــه ســمت قراردهــی کاخهایــش در موقعیتی
غیرقابــل دفــاع از مجموعــ ه باغهایــی کمشــیب قــرار دهــد و
دوم ـاً عالقــه آشــکار کــورش بــه اســتفاده بهینــه و قابــل رؤیــت
از الگوهــای نویــن ســنگی کــه در نتیجــه غلبــه او بــر لیدیــه در
اختیــار وی قــرار گرفتــه بــود ،احتمــاالً یکــی از عواملــی بوده اســت
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کــه ســبب بــه کارگیــری خالقانــه از کانالهــا و حوضچههایــی از
جنــس ســنگ پاکتــراش شــده اســت.

 .6اینهمــه فرضیههــای سس ـتبنیاد بــرای انتســاب صفتــی اســت
کــه بهــرهای از حقیقــت نــدارد .بــاغ ایرانــی ،چهاربــاغ نیســت کــه
الزم باشــد بــرای توجیــه آن حتــی بــه نامأنــوس بــودن آن در
میــان پارســیان اســتناد کــرد .اصــرار اســتروناخ بــرای نســبت
دادن پیــام خــاص در الگــوی چاربــاغ بــه بــاغ ایرانــی و کــوروش
بــرای چیســت؟ وحیــد حیدرنتــاج در مقالــه «نقــدی بــر منشــأ
تفکــرات الگــوی چهاربخشــی در بــاغ ایرانــی» از ریشــه چهاربــاغ
عهــد عتیــق تــورات نقلــی کــرده کــه شــاید بتــوان میــان َآن نقــل
و ایــن اصــرار رابط ـهای جســت (نتــاج.)1394 ،

نمونههای مشابه باغ پاسارگاد

بــه نظــر میرســد کــه بــه منظــور تأکیــد بــر اصــول مشــخصی از
تسلســل و پیوســتگی و همزمــان بــا تغییــر مــکان مرکــز حکومــت
سلســله هخامنشــی ،کمبوجیــه دوم ( 522-530ق.م) در ســاختن
باغهــای جدیــد و کاخهــای خــود در زمینــی برگزیــده در نزدیکــی
رودخانــه پلــوار و در فاصلــه چندکیلومتــری از تخــت جمشــید،
بــه مشــخصههای «بــاغ ســلطنتی» پــدرش توجــه زیــادی داشــته
اســت .عــاوه بــر ایــن قواعــد طــرح اصلــی کــورش در بســیاری از
امــاک ســلطنتی و یــا ســاتراپیهای واقعشــده در نقاطــی دورتــر
از فــارس نیــز بازنمایــی شــدهاند .بــه طــور قطــع ایــن مســئله
در بــاغ کــورش کوچــک در حوالــی ســاردیس نیــز مصــداق دارد
 باغــی کــه لیســاندر ،ژنــرال اســپارتی از دیــدن درختــان «بــاظرافــت و دقــت کاشــته شــده» و نحــوه آراســته شــدن همــه چیــز
در آن بــه صورتــی «دقیــق ،منظــم و راستگوشــه» شــگفتزده
شــده بــود.7

آثــار بــه جامانــده از عمــارت خســرو و کاخــی دیگــر در قصــر
شــیرین در مجمــوع نشــانمیدهــد کــه در ایــن دوره نیــز
توجــه بــه طراحــی دقیــق هندســی و ارتبــاط نزدیــک میــان بــاغ،
کوشــک و کاخ بــه قــوت قبــل باقــی اســت .اگرچــه بــه طــور
همزمــان ،تفاوتــی بــارز نیــز قابــل تشــخیص اســت کــه شــامل
تأکیــدی بیــش از انــدازه بــر طــول بســیار زیــاد بــاغ اســت .بــه
نظــر میرســد مشــخصه اصلــی بــاغ عمــارت خســرو در قــرن
 7قبــل از میالدکانــال یــا اســتخری بــا طــول  500متــر بــوده
اســت (تصویــر .)4ایــن کانــال در میانــه با ســاختن دو ســاختمان-
احتمــاالً کوشــک -نشــانهگذاری شــده بــود کــه بــه احتمــال زیــاد
راســتای یــک چشــمانداز عرضــی را نیــز مشــخص میکــرده
اســت .8درعیــن آنکــه چنیــن چشــماندازی نقطــه میانــی یــک
نقشــه چهارباغــی عظیــم را نیــز مشــخص میکــرده اســت،
میتوانســته قرارگیــری دو الگــوی چهارباغــی در مجــاورت یکدیگــر
و در امتــداد محــور طولــی بــاغ را نیــز تعریــف کنــد.

 .8قصــرشــیرین ،بــا آثــار واضــح باستانشناســی ،هیــچ احتمالــی
بــرای چاربــاغ بــودن نــدارد .در جایــی کــه طــول و عــرض اســتخر
بــه دقــت پیــدا اســت و از اندامهــای خــرد بــاغ نیــز آثــار زیــادی
ت دادن یک راســتای
در دســت اســت ،اصــرار اســتروناخ بــرای نســب 
عمــود بــر راســتای اصلــی (خیابــان اصلــی بــاغ) از وجود انگیــزه ای
قــوی حکایــت میکنــد .ایــن انگیــزه ،قطعــا اصــرار بریــک مــدل
بیبنیــاد و ســلیقهای نمیتوانــد باشــد؛ زیــرا کاوشــگر دقیقــی
ماننــد اســتروناخ حیثیــت خــود را صــرف توهــم ناشــی از ســلیقه

 .7جالــب آنکــه در شــگفتی لیســاندر از مشــاهده بــاغ کــوروش
صغیــر درحوالــی ســارد ،از نظــم درختــان و صــورت راستگوشــه
بــاغ صحبــت شــده ،امــا از چاربــاغ صحبتــی بــه میــان نیامــده .این
باغــی اســت کــه اســتروناخ بــه الهامگیــری آن از پاســارگاد اشــاره
کــرده ،کــه در فراینــد طبیعــی ســاخت بــاغ و منظرهپــردازی
ســخن قابــل دفاعــی اســت؛ امــا اگــر ایــن بــاغ نشــانی از چاربــاغ
نــدارد ،میتــوان گفــت در منشــأ الهــام آن نیــز خبــری از چاربــاغ
نبــوده اســت.

حــدود و میــزان تــداوم مشــخصههای اصلــی باغهــای ســلطنتی
هخامنشــی – حداقــل در ایــران – بــرای ســالها تــا زمــان ســقوط
تخــت جمشــید در  331قبــل از میالدچیــزی اســت کــه نمیتــوان
آن را تنهــا بــه ســادگی و ظرافــت طــرح اولیــه کــورش نســبت داد.
همچنیــن بایــد بــه گرایــش طبیعــی نســبت دادن یــک حکمــران
بــه پادشــاهی پــرآوازه و نشــانهای ســلطنتی و معتبــر نیــز توجــه
کر د .

تصویر :4عمارت خسرو در قصر شیرین .مأخذ.Stronach, 1990 :
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نخواهــد کــرد؛ گزینــه دیگــر ،اعتقــاد یــا تصمیــم او بــرای انتســاب
چاربــاغ بــه عنــوان یــک الگــوی اســطورهای بــه بــاغ ایرانــی اســت.
منشــأ ایــن اعتقــاد یــا تصمیــم چــه مــی توانــد باشــد؟
رجــوع مجــدد بــه مقالــه وحیــد حیدرنتــاج تــا حــدودی میتوانــد
ایــن نظــر را توضیــح دهــد.

اثبــات ایــن ادعــا نهتنهــا در شــیوه متشــکل بــودن باغهــای
صفــوی و گورکانــی از چهاربخش ـیهای چندگانــه دیــده میشــود
بلکــه بــا وجــود کوشــکهای بــزرگ و حوضهایــی در میــان
طــرح نیــز ادامــه مییابــد .9ایــن مســئله در قــرن نهــم و در نقشــه
محــوری بــاغ خلیفــه در ســامرا دیــده میشــود کــه ظاهــرا ً در آن
الگــوی «چهاربــاغ» ظاهــرا ً در امتــداد چش ـمانداز اصلــی بــاغ دو
بــار تکــرار شــده اســت (تصویــر.)5

 .9همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد ،مهمتریــن دلیــل چاربــاغ
نبــودن بــاغ ایرانــی ،تاریــخ آن اســت .بررســی صدهــا نمونــه بــاغ
باقــی مانــده در ســرزمین ایــران و طرحهــای آنهــا در آثــار هنــر
نقاشــی حاکــی از آن اســت کــه نمونههــای بســیار انــدک و نــادر
بــاغ ایرانــی بــه صــورت چاربــاغ ســاخته شــدهاند .نمونههــای
معــروف آن هــم اغلــب مربــوط بــه مقابــر بــوده کــه اقتضــای

تصویر : 5نقشــهای از قصر بلکوارا در سامرا ،قرن  9که نشاندهنده الگوی
چهارباغ دوگانه در فرادست محدوده قصر است .مأخذ.Stronach, 1990 :
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شــکل معمــاری و عملکــرد آن بــوده اســت.

خاتمه  :هشت باغ بهشت

پیکربنــدی و شــکل بــاغ هشتبخشــی بلکــوارا در ســامرا
(تصویــر )5نکتــه قابــل توجــه دیگــری را در بــردارد :بــه عنــوان
مثــال ،میــزان ارتبــاط الگــوی چهاربخشــی دوبرابــر شــده بــا ایــده
هشــت بــاغ بهشــتی .در گذشــته ایــن پذیرفتــه شــده بــود کــه
الهامــات اصلــی باغهایــی نظیــر بلکــوارا از ایــده قرآنــی گرفتــه
شــده اســت .بــا ایــن وجــود کــه ایــن مســئله ایــدهای درســت
دربــاره هــدف ســازندگان باغهــا در قــرن نهــم بــر جــا میگــذارد،
یــک ســؤال جالــب دیگــر همچنــان باقــی میمانــد :ایــده هشــت
10
بــاغ بــرای اولیــن بــار از کجــا سرچشــمه گرفــت؟

 .10نتیجــه نــگاه نمادگــرا و دگمهــای پیشــین بــرای انتســاب
صفــت خــاص ،آن هــم از نــوع نمــاد عــددی بــه یــک محصــول
فرهنگــی کــه در طــول تاریــخ تحــت اثــر نیروهــای متضــادی
خلــق شــده ،چنیــن تضادهایــی اســت .وقتــی نتــوان میــان
قــرآن بــه عنــوان منبــع شــکلگیری بــاغ بلکــوارا و عــدد هشــت
نســبتی برقــرار کــرد ،ظاهــرا ً ســوال مهمــی پدیــد میآیــد کــه
ممکــن اســت فــرض اول را مخــدوش کنــد! حتــی قــرآن هــم
منشــأ صورتبخشــی بــاغ نیســت .چیــز دیگــری را بایــد جســت
تــا باالتــر از رونــد تاریخــی و برتــر از قــرآن توجیهگــر صــورت
هشـتباغ باشــد .ایــن نحــو سوالتراشــی بیشــتر از آن کــه ناشــی
از یــک پژوهــش ســوال محــور باشــد ،محصــول جزماندیشــی
ذهــن پژوهشــگری اســت کــه در جســتجوی خــود بــه دنبــال
حقیقــت نیســت ،بلکــه در صــدد توجیــه ذهنیــت پیشــین خــود
اســت.
پــس از ســالها همچنــان توضیــح قانعکننــدهای بــرای عــدد
هشــت بــه دســت نیامــده اســت .در نــگاه ســنتی کــه در مطالعــات
اخیــر مطــرح شــده اســت ،عــدد هشــت بــه عنــوان نمــادی از
کمــال مطلــق معرفــی شــده ،چــرا کــه از هفــت آســمان و جهنــم
کــه تنهــا هفــت طبقــه دارد نیــز بزرگتــر اســت .11بــا توجــه بــه
ایــن موضــوع کــه بــر اســاس یافتههــای جدیــد احتمــاالً الگــوی
چهاربــاغ بــه قــرن ششــم قبــل از میــاد بازمیگــردد (و بــا ایــن
احتمــال کــه باغهــای ســلطنتی کشــیدهی قــرن هفتــم اغلــب
بــه جــای الگــوی چهاربخشــی الگویــی هشتبخشــی داشــتند)
توضیحــی جامعتــر بــرای ایــن مســئله مــورد نیــاز اســت .بــه طــور
خالصــه الگــوی هشتبخشــی ســاماندهی باغهــای مشــهور
هــزاره اول بعــد از میــاد مســیح ،حداقــل در مضمونــی تاریخــی،
شــالودهای انتزاعــی بــرای نمــاد منحصربهفــرد «هشــت بــاغ
بهشــت» فراهــم آورده اســت.

 .11عــدد هشــت چــون از هفــت ،کــه معــادل هفــت آســمان و
جهنــم هفــت طبقــه اســت ،بزرگتــر اســت ،پــس نمــاد کمــال

باغ به مثابه یک بیانیه سیاسی | سید امیر منصوری
مطلــق اســت .بــا ایــن منطــق عــدد  9بهائیــان نیــز درمرتبــه
باالتــری از  8مینشــیند و جبــرا ً نیلوفــر  9پــر معبــد بهائیــان در
دهلینــو نمــادی کاملتــر از هش ـتباغ بلکــوارا و آن نیــز برتــر از
چهاربــاغ اصفهــان و چاربــاغ نیــز باالتــر از بــاغ ســنتی ایرانــی کــه
تنهــا یــک خیابــان اصلــی دارد قــرار میگیــرد.

دقــت در منطــق سســت کاوشــگران سرشــناس و سختکوشــی
چــون اســتروناخ و انحرافاتــی کــه از دیدگاههــای جــزم اندیشــی
و احیانــا سیاســتمدارانه آنهــا در عالــم نظریههــای هنــر پدیــد
آمــد ،روشــن میســازد کــه بایــد میــان ارزش یافتههــای

باستانشناســی ایــن بــزرگان ،مشــروط بــر آنکــه مبتنــی بــر
گزارشهــای علمــی باشــد و نــه حدســی ،و تفســیر یافتههــای
آنهــا بخصــوص آنجــا کــه وارد عرصههــای فلســفی و حکمــی
میشــود ،تفــاوت قائــل بــود.

گزارشهــای مســتند و علمــی آنهــا بیشــک از اســناد معتبــری
اســت کــه بایــد بارهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد ،امــا تفســیرهای
سسـتبنیاد آنهــا را بایــد در حــد عالقــه آنهــا بــه نســخهای خــاص
بــه حســاب آورد و اهمیتــی بیــش از آن بــرای آنهــا قائــل نبــود.
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