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ویژه نــامه

و  هنــر  تعامــل  نمونه هــای  ازکامل تریــن  یکــی  باغ مجســمه   | چکیــده 
ــی دارد  ــگ اروپای ــرب و فرهن ــینه ای در غ ــه پیش ــت ک ــهر اس ــت در ش طبیع
ــدرن،  ــس از دوران م ــد. پ ــتان می رس ــه دوران باس ــیک آن ب ــکل کالس و ش
باغ مجســمه گونــه ای جدیــد از هنــر محیطــی بــه شــمار مــی رود کــه رابطــه 
ــت  ــار، تح ــذارد. در دوران قاج ــه می گ ــه تجرب ــر را ب ــت و منظ ــان، طبیع انس
تأثیــر هنــر غــرب، مجســمه بــه عنــوان گونــه ای از هنــر عمومــی وارد فضــای 
شــهری شــد و بعضــاً بــه عنــوان نمــادی از تجــدد در باغ هــای خصوصــی قــرار 
ــرات الگوهــای شهرســازی  ــا تغیی ــت. همچنیــن باغســازی، در مواجهــه ب گرف
ــی داد. در دوران  ــارک اروپای ــه پ ــود را ب ــای خ ــم ج ــی کم ک ــیوۀ غرب ــه ش ب
ــق پارکســازی و از  ــر رون ــه ب ــان تجددمآبان ــن جری ــا قوت گرفت ــز ب ــوی نی پهل
ــه ای از  ــا نمون ــزوده شــد ام ــای شــهری اف ــی حضــور مجســمه در فضاه طرف
باغ مجســمه بــه معنــای اصلــی خــود در شــهر تهــران ســاخته نشــد. پــس از 
گذشــت حــدود یــک دهــه از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه مــرور بــر تعــداد 
ــای  ــمه ها در فض ــی مجس ــر جایاب ــد. تفک ــزوده ش ــهری اف ــمه های ش مجس
ــه  ــبز از جمل ــه س ــارک و محوط ــد پ ــد در چن ــب ش ــه موج ــی اگرچ عموم
ــران  ــدان ای ــة هنرمن ــران و بوســتان خان ــای معاصــر ته ــوزۀ هنره محوطــة م
ــران  ــای شــهری ته ــه نظــر می رســد نمونه ه ــا ب ــود، ام ــی ش ــده عمل ــن ای ای
همچنــان از ســاختار و معنــای اصلــی باغ مجســمه دور هســتند. ایــن مقالــه بــه 
ــه ایــن پرســش کــه چــرا باغ مجســمه پــس از گذشــت  دنبــال پاســخگویی ب
حــدود یــک قــرن نتوانســت در فضــای شــهری تهــران جایگاهــی بیابــد و بــا 
قبــول ایــن نظــر کــه باغ مجســمه گونــه ای در امتــداد ســنت باغ ســازی بــوده 
و بیانــی هنرمندانــه از رابطــه مردمــان هــر ســرزمین بــا طبیعــت اســت چنیــن 
ــران و از بین رفتــن  ــارک در ای ــا پ ــاغ ب ــا جایگزینــی ب نتیجــه می گیــرد کــه ب
ــته ایم  ــچ گاه نتوانس ــد هی ــر می رس ــه نظ ــمه ب ــکل گیری باغ مجس ــتر ش بس
ایــن پدیــدۀ وارداتــی را بومــی کنیــم و باغ مجســمه بــه معنــای حقیقــی و بــا 

هویــت ایرانــی داشــته باشــیم.

ــر  ــای معاص ــوزۀ هنره ــمة م ــارک، باغ مجس ــمه، پ ــدی | باغ مجس واژگان کلی
ــران. ــدان ای ــتان هنرمن ــمة بوس ــران، باغ مجس ته
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مختلــف  ســبک های  و  فکــری  جریان هــای   | مقدمــه 
ــی،  ــاغ انگلیس ــی، ب ــاغ ایران ــه ب ــان ازجمل ــازی در جه باغس
ــودن و  ــان از ایدئولوژیک ب ــدی نش ــاغ هن ــوی و ب ــاغ فرانس ب
نــوع متفــاوت جهان بینــی مردمــان آنهــا نســبت بــه رابطــه 
ــاغ،  ــت ب ــوان گف ــن می ت ــت دارد. بنابرای ــا طبیع ــان ب انس
ــای  ــر ویژگی ه ــت تأثی ــه تح ــت ک ــی اس ــه ای فرهنگ مقول
انســانی و طبیعــی هــر ســرزمین شــکل می گیــرد و در 
ــنت  ــی س ــود. زیبایی شناس ــده می ش ــان بازآفری ــول زم ط
باغســازی در هــر فرهنــگ نیــز از نــوع جهان بینــی متفــاوت 

آن نشــأت می گیــرد. 
باغ مجســمه بــه عنــوان گونــه ای جدیــد از ســنت باغ ســازی 
و در امتــداد آن رابطــه انســان، طبیعــت و هنــر را بــه تجربــه 
می گــذارد. در باغ مجســمه ها اولویــت بــا طراحــی بــاغ 
اســت و مجســمه ها آرایــه ای در خدمــت منظرســازی و 
طبیعت پــردازی بــاغ هســتند کــه در نهایــت کل باغ مجســمه 
یــک اثــر هنــری بــه شــمار مــی رود. همچنیــن باغ مجســمه 
کلیتــی بســیط بــوده کــه هــم بــه عنــوان منظــر و هــم بــه 
عنــوان مجســمه محیطــی1 مداخله انســان در طبیعت اســت. 
بنابرایــن باغ مجســمه یــک ترکیــب منفصــل نیســت کــه از 
دو جــزء بــاغ و مجســمه تشــکیل شــده باشــد و مجســمه ها 
صرفــاً در آن جای گــذاری شــوند. همچنیــن یــادآور می شــود 
بــاغ نیــز بــا فضــای ســبز و پــارک متفــاوت اســت و براســاس 
ایده هــای ذهنــی طــراح شــکل نمی گیــرد و ریشــه در 

الگوهــای فرهنگــی هــر ســرزمین دارد. 
ســرزمین ایــران از یک ســو صاحــب بــاغ ایرانــی بــا تاریخــی 
ــازی  ــذار در باغس ــی تأثیرگ ــوان الگوی ــه عن ــاله ب چندهزارس
جهــان اســت و از ســوی دیگــر در قــرن پیــش شــاهد ورود 
جریانــات مدرنیســم بــوده کــه از جملــه مظاهــر آن حضــور 
ــه  ــمه ب ــه مجس ــت. اگرچ ــهری اس ــای ش ــه فض ــمه ب مجس
ــی  ــهری و عموم ــای ش ــی در فض ــادی و مذهب ــل اعتق دالی
ــس از  ــا پ ــدارد ام ــازی ن ــت باغس ــه قدم ــی ب ــران تاریخ ای
گذشــت یــک قــرن از تجربــة آن ایــن پرســش مطــرح 
تهــران  باغ مجســمه در فضــای شــهری  می شــود چــرا 
ــران  ــای مدی ــرد؟ تمن ــکل بگی ــتی ش ــه درس ــته ب نتوانس
ــز  ــران نی ــهر ته ــمه در ش ــاد باغ مجس ــرای ایج ــهری ب ش
مؤیــد ایــن پرســش اســت2. شــاید گفتــه شــود کــه در تهران 
ــوزه هنرهــای  ــاغ مجســمه ــــ باغ مجســمه م ــه از ب دو نمون
ــران ــــ  ــدان ای ــة هنرمن ــمه خان ــران و باغ مجس ــر ته معاص

حضــور دارد و تأکیــد بــر نبــود آن ســخنی بیــراه بــوده، امــا 
ــت  ــر وضعی ــی ب ــروری اجمال ــق م ــن تحقی الزم اســت در ای

ــیم.  ــته باش ــکان داش ــن دو م ای

فرضیــه | از آنجــا کــه باغ مجســمه گونــه ای در امتــداد 
ــه  ــل آنک ــد دلی ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــازی اس ــخ باغ س تاری
باغ مجســمه در تهــران معاصــر نتوانســته بــه عنــوان گونــه ای 
از طراحــی بــاغ و هنــر محیطــی شــکل بگیــرد، تبدیــل بــاغ 

ــارک و گسســت تاریخــی آن باشــد.  ــه پ ــی ب ایران

نگاهی به پیشینة باغ مجسمه در غرب
شــاید بتــوان گفــت باغ مجســمه بــه عنــوان گونــه ای مرکــب 
ــازی( در  ــر )باغ س ــی منظ ــازی( و طراح ــر )مجسمه س از هن
ــه  ــا ب ــابقة آن در اروپ ــه س ــی اســت ک ــده ای غرب اصــل پدی
از  رومی هــا  کــه  بــه طــوری  باســتان می رســد؛  دوران 
مجســمه خدایــان و پادشــاهان بــرای تزئیــن باغ هــا اســتفاده 
ــدای  ــه خ ــود ب ــاغ خ ــود ب ــد می ش ــه تأکی ــد؛ البت می کردن
ــا  ــاغ دارد4. ب ونــوس3 تعلــق داشــته کــه نشــان از اهمیــت ب
مسیحی شــدن امپراتــوری روم، مجســمه ها بــت تلقــی شــده 
ــاره  ــانس دوب ــا در دورۀ رنس ــدند. ام ــع ش ــایت ها جم و از س
ــل  ــای رنســانس تبدی ــا برگشــتند و باغ ه ــه محوطــه باغ ه ب
بــه مــوزه – خانــه ای بــرای موزهــا- شــدند. ســنت قــراردادن 
ــدا کــرد  ــا گســترش پی مجســمه در باغ هــای رنســانس اروپ
ــری اشــرافی شــد و جمــع آوری  ــه هن ــل ب ــی تبدی و باغ آرای
مجســمه ها یــک ســرگرمی رقابتــی تلقــی می شــد. در 
ایــن دوران مجســمه های کالســیک ســتایش می شــد و 
ــد.  ــل را برمی انگیزانن ــا تأم ــه آنه ــود ک ــن ب ــر ای ــاد ب اعتق
ــر  ــت تأثی ــی و تح ــای داخل ــمه در دوران جنگ ه باغ مجس
دســتورات کتــاب مقــدس مبنــی بــر اینکــه بت هــای 
تراشــیده پرســتش نشــوند افــول پیــدا کــرد. تــا حــدی کــه 
ــا و  ــگ کلیس ــاخت زن ــرای س ــمه ها ب ــردن مجس از ذوب ک
تأمیــن مهمــات جنگــی اســتفاده می شــد. جانمایــی مجــدد 
ــی  ــردد؛ زمان ــال 1660م. برمی گ ــه س ــا ب ــمه در باغ ه مجس
ــی از مجســمه های  ــمالی کپی های ــای ش ــران اروپ ــه مهاج ک
ــه  ــل توج ــتند. دلی ــا داش ــانس ایتالی ــی و رنس ــی، یونان روم
ــالش  ــر5 ت ــای منظ ــیک در باغ ه ــازی کالس ــه مجسمه س ب
ــک.  ــود )ن ــتانی ب ــر باس ــی مناظ ــرای بازآفرین ــف ب مضاع
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ــه  ــا اینکــه در قــرن هجدهــم ب ــد ت ــد ادامــه می یاب ایــن رون
اوج خــود می رســد. »بســیاری از نویســندگان از »خوانــش« 
ــان  ــن آن زم ــای نمادی ــد. باغ ه ــخن می گوین ــاغ  س ــک ب ی
در واقــع همچــون شــعر، طنــز، رســاله و بیانیــه عمــل 
ــوض،  ــتند، در ع ــاً گل نداش ــا عموم ــن باغ ه ــد. ای می کردن
آرایــه ای از ویژگی هــای مجســمه گون و معمارانــه- معبدهــا، 
ســتون های  چشــمه ها،  تزئینــی،  غارهــای  تندیس هــا، 
یادبــود، پل هــا، خلوتگاه هــا و چیزهــای دیگــر- هنــگام 
ایــن  می کردنــد.  خودنمایــی  بازدیدکننــدگان،  گــردش 
ــاغ و  ــکل  ب ــی ش ــد، ول ــا بودن ــام باغ ه ــل پی ــا حام ویژگی ه
ــر  ــار دیگ ــتند« )راس، 1378(. ب ــت داش ــز اهمی ــت نی کاش
ــه  ــاپ نســبت ب ــرن مخالفــت کلیســا و مواعــظ پ ــن ق در ای
ــمه ها  ــی باغ مجس ــد طراح ــث ش ــمه ها )1731م.( باع مجس

ــد.  ــزل یاب تن
از نیمــه دوم قــرن 19 فصــل جدیــدی از باغ مجســمه شــروع 
می شــود. موضوعــات جدیــدی همچــون گاو نــر، هیوالهــای 
پیــش از تاریــخ و مجســمه های ســمبلیک ســایر کشــورها پــا 
ــوع مجســمه ها نشــان از  ــد. ایــن ن ــاغ می گذارن ــه عرصــه ب ب
ــرای شــناخت ســرزمین های خارجــی،  ــی ب تفکــر ویکتوریای
زمان هــای گذشــته و فرهنــگ بیگانــه دارد. همچنیــن دوران 
ــد  ــان می ده ــرا نش ــار ایده آل گ ــه آث ــی ب ــی تمایل ویکتوریای
کــه موضوعاتــی را از اســطوره و ادبیــات بازنمایــی می کنــد. 
نســل جدیــد مجسمه ســازان و طراحــان بــاغ در دهــه 
1930 ظهــور کردنــد کــه تحــت تأثیــر جریانــات مــدرن در 
ــوررئال  ــر س ــق هن ــه خل ــد ب ــد و امی ــی بودن ــر و طراح هن
ــازان  ــتند. مجسمه س ــال داش ــی و  مینیم ــای انتزاع در فرم ه
ــن  ــردمداران ای ــور6« از س ــری م ــه »هن ــی از جمل انگلیس
جریــان بودنــد. از ایــن دوران بــود کــه طراحــان بــاغ تــالش 
طراحــی  مــدرن  مجسمه ســازان  هم پــای  می کردنــد 
انتزاعــی و مینیمــال بــرای باغ هــا نیــز داشــته باشــند. البتــه 
ــازان–  ــان و مجسمه س ــروه - طراح ــر دو گ ــگاه ه ــدا ن ابت
نســبت بــه یکدیگــر بــا قــدری بدبینــی همــراه بــود؛ چنانکــه 
طراحــان بــر ایــن اعتقــاد بودنــد مجســمه های مــدرن 
ــند  ــته باش ــور داش ــا حض ــد در باغ ه ــختی می توانن ــه س ب
ــده می شــوند،  ــر از مجســمه های کالســیک فهمی ــرا کمت زی
ــای  ــوان از ایده ه ــیار می ت ــدند بس ــه ش ــا متوج ــا بعده ام
مجسمه ســازان بهــره گرفــت؛ همان طــور کــه مجســمه 
»لمیــده« هنــری مــور الهام بخــش طراحــی بــاغ بــوده 

ــور  ــری م ــر مجسمه ســازانی چــون هن اســت. از ســوی دیگ
ــی  ــاس خوب ــا احس ــمه در باغ ه ــی مجس ــه جانمای ــبت ب نس
نداشــتند و معتقــد بودنــد مجســمه اســتقاللش را بــا جزئــی 
از طراحــی باغ شــدن از دســت می دهــد و آنهــا را یــاد 
روزهایــی می انــدازد کــه مجسمه ســازان تحــت دیکتــه 
معمــاران کار می کردنــد. البتــه نــگاه مــور نیــز تغییــر کــرد 
ــر  ــم انداز منظ ــمه هایش در چش ــراردادن مجس ــق ق و عاش
شــد تــا حــدی کــه در اواخــر عمــرش شــمار قابل توجهــی از 
آثــارش را در بــاغ  شــخصی اش جانمایــی  کــرد )بــرای اطــالع 
ــن دوران  ــد از ای ــا بع ــک. Gardenvisit.com(. ام ــتر ن بیش
و بــا پدیدآمــدن گونه هــای جدیــدی از هنــر همچــون 
ــوان  ــه عن ــم باغ مجســمه7 ب ــر محیطــی )1960م.( کم ک هن
گونــه ای آوانــگارد از باغ آرایــی و دســته ای از هنــر محیطــی 
ــمه  ــال8« از باغ مجس ــارک رزنت ــه »م ــد. چنانک ــرح ش مط
ــی  ــر محیط ــای هن ــر گونه ه ــار دیگ ــر در کن ــارک  هن و پ
ــه در محیــط 2( کارهــای گــذرا  شــامل : 1(کارهــای مردان
ــای  ــی 4( کارگذاری ه ــی محیط ــر اجرای ــط 3( هن در محی
ــرد  ــام می ب ــا ن ــی 6( پیش باغ ه ــر آموزش ــه 5( هن معماران
باغ مجســمه  می رســد  نظــر  بــه  البتــه   .)1378 )راس، 
ــی دارد و آن  ــای محیط ــر هنره ــا دیگ ــی ب ــاوت ظریف تف
اینکــه هنرهــای محیطــی اغلــب مداخلــه ای هنرمندانــه در 
ــتر  ــمه، بس ــا باغ مجس ــتند ام ــر هس ــی و بک ــط طبیع محی
شــکل گیری خــود – طبیعــت- را نیــز بــه مثابــه یــک اثــر 
هنــری خلــق می کنــد؛ همانطــور کــه شــعر و نقاشــی 
ــری  ــان هن ــا بی ــد ب ــا می توانن ــای زیب ــوان هنره ــه عن ب
ــه  ــد. ب ــرار دهن ــی ق ــش و بازآفرین ــورد خوان ــت را م طبیع
عبــارت دیگــر باغ مجســمه نمایــش هنــر در هنــر اســت. در 
ــرد »شــعر، نقاشــی  ــالم ک ــول9« اع ــس والپ 1770م. »هاری
ــگاه  ــه از ن ــرای  همیش ــره10، ب ــم منظ ــا عل ــی، ی و باغ آرای
ــد  ــی جدی ــه زیبای ــا س ــر، ی ــه خواه ــلیقه س ــان س صاحب
]خلــق[ خواهنــد کــرد کــه لبــاس طبیعت انــد و آن را 

.)125  :1378 )راس،  می آراینــد« 
ــه  ــرب ب ــخ باغ مجســمه در غ ــرور تاری ــا م ــی ب ــه طــور کل ب
نظــر می رســد تــا پیــش از دوران جدیــد بــا باغ هایــی 
روبــرو بودیــم کــه مجســمه بــه عنــوان آرایــه ای در خدمــت 
ــا از دوران پســت مدرن اســت کــه  ــود ام ــی مطــرح ب باغ آرای
ــه ای جدیــد از هنــر محیطــی و  ــه عنــوان گون باغ مجســمه ب
هنــر شــهری مطــرح می شــود. البتــه شــاید بتــوان گفــت در 

ویژه نــامه
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ــر  ــاغ جدایی ناپذی طــول دوران رابطــة  مجســمه و طراحــی ب
ــاغ  ــش ب ــه ای در خدمــت خوان ــه آرای ــی ک اســت؛ چــه زمان
بــود و جایابــی  آن براســاس طراحــی بــاغ درنظرگرفتــه 
می شــد )ترکیــب مجســمه و طبیعــت( و چــه زمانــی 
ــری  ــر هن ــک اث ــة ی ــه مثاب ــمه ب ــاغ و مجس ــی ب ــه طراح ک
تلقــی می شــد )یکی انگاشــتن مجســمه و طبیعــت(. در هــر 
ــه  ــر و طبیعــت اســت ک ــت باغ مجســمه همزیســتی هن حال
ــز اهمیــت آن  ــد. نکتــه حائ ــه فرامی خوان ــه تجرب انســان را ب
اســت کــه مقولــه باغ مجســمه بــه نــاگاه در فرهنــگ و هنــر 
غــرب بــه وجــود نیامــده بلکــه در امتــداد ســنت باغ ســازی 
ــکل  ــاله دارد، ش ــی چندهزارس ــه تاریخ ــازی ک و مجسمه س
ــهم  ــر س ــام منظ ــان بن ــز طراح ــروز نی ــت. ام ــه اس گرفت
بســزایی در طراحــی باغ مجســمه در فضاهــای شــهری دارنــد 

ــد. ــت می پردازن ــه رقاب ــا یکدیگــر ب ــر ســر آن ب و ب
باغ مجســمه ها  معاصــر  دوران  در  اســت  توجــه  شــایان 
ــش  ــه نمای ــل را ب ــا مح ــر ب ــه اث ــاوت از رابط ــه ای متف گون
می گذارنــد کــه یــا بــه لحــاظ مقیــاس، تناســب، جای گیــری 
و غیــره امتیازهایــی بــه موقعیــت خــود می دهنــد، یــا 
ــی  ــل طراح ــتن مح ــر داش ــا در نظ ــه ب ــتند ک ــاری هس آث
ــل وجــودش(  می شــوند و یااینکــه همــه  ســرنخ هایش )دالی
را در واکنــش بــه محیطــش بــه  دســت مــی آورد. ایــن آثــار 
بــا ساکن شــدن، مــورد خطــاب قــراردادن و ایجــاد تغییــر در 
محــل، رابطــه  مــا بــا منظــر، طبیعــت و هنــر را بــه پرســش 
ــود  ــاره  خ ــاً درب ــد عمیق ــور می کنن ــا را مجب ــد و م می گیرن
ــه   ــاره  رابط ــت و درب ــا طبیع ــان ب ــاره  رابطه م ــت، درب طبیع
ــک.  ــتر ن ــالع بیش ــرای اط ــیم )ب ــر بیندیش ــا هن ــت ب طبیع
ــن اهدافــی اســت کــه از یــک باغ مجســمه  راس، 1378(. ای
انتظــار مــی رود نــه از یــک پــارک و فضــای ســبز. »در 
فراینــد طراحــی فضــای ســبز مــدرن طــراح کلیتــی را خلــق 
می کنــد و ســپس آن را می پرورانــد. او بایــد یــک ســناریو از 
یــک ایــده ذهنــی بســازد بنابرایــن در زمان هــا و مکان هــای 
ــی،  ــد« )برات ــود می آی ــه وج ــاوت ب ــات متف ــف تجربی مختل
1390 : 15(. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه آثــار هنــری 
در بــاغ تنهــا بــه طراحــی بــاغ اضافــه نمی شــوند، بلکــه یــک 
ــمه در  ــور مجس ــد. حض ــق می کنن ــی را خل ــه متفاوت تجرب
ــز و  ــد؛ منظــر خیال انگی ــق می کن ــی خل ــاغ، منظــر متفاوت ب
تفکربرانگیــز )Prinzing, 2012(. در باغ مجســمه  و اهتمــام بــر 
پیونــد هنــر و طبیعــت، نــوع رابطــه بــه گونــه ای اســت کــه 

جایگاه باغ مجسمه در فضای شهری تهران

تصویر 1 : تجربه جمعی تعامل انسان، طبیعت و هنر، باغ مجسمه ناشر، داالس. 
http://www.nashersculpturecenter.org/engage/event?id=354  : مأخذ

تصویر 2 : تنوع مخاطب و تجربه رابطه طبیعت و هنر، باغ مجسمه میناپولیس، 
نیویورک. مأخذ :

http://www.walkerart.org/magazine/2013/martin-friedman-  
design-quarterly-minneapolis
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معمــوالً آثــار هنــری بــا پس زمینه هایــی از عناصــر طبیعــت 
ــر 1و2(. ــمه، 1392(؛ )تصاوی ــوند )باغ مجس ــین می ش همنش

باغ مجسمه  در تهران
ــد  ــادآور ش ــد ی ــمه بای ــث باغ مجس ــه بح ــش از ورود ب پی
همانطــور کــه همــگان اذعــان دارنــد باغســازی ایــران ســهم 
بــه ســزایی در شــکل گیری فرهنــگ باغســازی جهــان 
ــاله دارد و در طــول دوران  ــد هزارس ــابقه ای چن داشــته و س
ــی« در  همــواره خــود را بازتولیــد کــرده اســت. »ناصــر برات
مقالــة »بــاغ یــا پــارک« دلیــل ایــن تــداوم و پایــداری را در 
همبســتگی عمیــق بیــن ایــن عنصــر )بــاغ( بــا ســایر ابعــاد 
و جنبه هــای فرهنــگ ایرانــی می دانــد )براتــی، 1390 : 
ــی  ــاغ ایران ــی در ب ــه منصــوری )1384( زیبای ــه گفت 12(. ب
بــر پایــه تفســیر هنرمنــد از مفاهیــم ذهنــی او آغــاز 
ــط  ــخ و محی ــل تاری ــان تحــت صیق ــذر زم ــود و در گ می ش
ــازنده  ــر زیباس ــرد. وی عناص ــود می گی ــه خ ــن ب ــگ نوی رن
ــوع  ــور آب، تن ــران،  حض ــم انداز بیک ــی را چش ــاغ ایران در ب
فضایــی و فضاهــای مســتقل، تعامــل بــا طبیعــت بــه 
جــای طبیعت گرایــی یــا طبیعت گریــزی، منظره ســازی 
ــت  ــی و محصوری شــورانگیز، هندســه مســتطیلی، درون گرای
ــود  ــه می ش ــه مالحظ ــور ک ــد. همانط ــگ می دان ــاغ دورن و ب
ــده  ــه نگارن ــع دیگــری ک ــه در مناب ــق و ن ــن تحقی ــه در ای ن
بــا آنهــا مواجــه شــده صحبتــی از مجســمه یــا حتــی نــگاه 
ــه عناصــر طبیعــی و آرایــش آنهــا در میــان  مجســمه گون ب
ــاغ ایرانــی بــه میــان نمی آیــد. ایــن نــوع  عناصــر زیباســاز ب
نــگاه شــاید ریشــه در اعتقــادات مذهبــی ایرانیــان مبنــی بــر 
ممنوعیــت بازنمایــی و تجسم بخشــی بــه موجــودات جانــدار 
ــه  ــت ک ــه طبیع ــگاه ب ــن ن ــن در ای ــته باشــد و همچنی داش
همــواره درصــدد تعامــل بــا طبیعــت و عناصــر آن برآمــده و 
بــا ســاخت عناصــر مصنــوع موجودیــت خــود را بــر طبیعــت 

تحمیــل نکــرده اســت. 
ــگاه وارد دوره  ــوع ن ــبقه و ن ــن س ــا ای ــی ب ــاغ ایران ــال ب ح
قاجــار می شــود. از ایــن دوره بــه دنبــال همگامــی بــا رونــد 
ــی  ــت اروپای ــر مدنی ــری از مظاه ــیون و تأثیرپذی مدرنیزاس
ــه  ــرد : از جمل ــه پدیدارشــدن ک ــد شــروع ب ــی جدی جریانات
ــا و  ــی در باغ ه ــوان عنصــری تزئین ــه عن حضــور مجســمه ب
ــام  ــه ن ــدی ب ــای جدی ــکل گیری فض ــهری و ش ــای ش فض
ــی، باغ هــای  ــا نمونه هــای اروپای ــی ب ــن همگام ــارک. در ای پ

جدیــد دوره قاجــار »از عواملــی چــون مســیرهای منحنــی، 
ــرات  ــدند. تغیی ــوردار ش ــة گل برخ ــمه و تپ ــه، مجس دریاچ
عمــده در ســه حــوزۀ کاشــت و آرایــش گیاهــان، اســتفاده از 
ــل  ــد مجســمه قاب ــی مانن ــری از عناصــر تزئین آب و بهره گی
ــی  ــه جیحان ــی، 1392: 8(. البت دســته بندی اســت« )جیحان
ــه  ــی ب ــتفاده از عناصــر تزئین ــه اس ــازد ک خاطرنشــان می س

ــدازه دو گــروه دیگــر اهمیــت نداشــت.  ان
بــاغ ایرانــی کــه تــا پیــش از دورۀ قاجــار تنهــا مختــص اعیان 
ــاختمان های  ــی س ــه حت ــوری ک ــه ط ــود ــــ ب ــراف نب و اش
ــاغ، بــه شــکل  مســکونی کوچــک هــم نســخه کوچکــی از ب
ــن  ــی، 1390 : 14( ــــ در ای ــک. برات ــتند )ن ــه داش باغچ
ــه شــکل  ــا حــدی ب ــی، ت ــوی اروپای ــت از الگ ــه تبعی دوره ب
ــان  ــه اعی ــه طبق ــق ب ــی متعل ــد و باغ های ــی درآم اختصاص
احــداث شــد کــه اســامی آنهــا گــواه غیرعمومــی بودنشــان 
اســت از جملــه : بــاغ شــاه، بــاغ کامــران میــرزا، بــاغ 
ــک و از همیــن دوره اســت کــه  ــاغ معیرالممال مســتوفی و ب
واژه پــارک وارد زبــان فارســی می شــود. ایــن واژه ابتــدا واژۀ 
ــاً  ــه برخــی از رجــال صرف ــد؛ چنانک ــار می نه ــه کن ــاغ را ب ب
نــام پــارک را بــرای بــاغ خصوصی شــان برمی گزیننــد : 
ــلطان  ــارک ظل الس ــک و پ ــارک اتاب ــه، پ ــارک امین الدول پ
ــن  ــی را از بی ــاغ ایران ــس از آن کل ماهیــت و ســاختار ب و پ
می بــرد و دیگــر نشــانی از آن باقــی نمی مانــد و تبدیــل بــه 

پــارک می شــود. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــمه ب ــت »مجس ــر آن رف ــه ذک ــور ک همانط
عنصــر تزئینــی و بــه تقلیــد از باغ هــای غربــی در مســیرهای 
اصلــی و یــا داخــل آب نمــا ]باغ هــای قاجــار[ مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت. بــه احتمــال زیــاد اولیــن نمونــه آن در جزیــره 
ناصرالدین شــاه  باغ شــاه می باشــد کــه مجســمه  مــدور 
ســوار بــر اســب بــر پایــه ای نصــب گردیــد« )ایرانــی بهبهانــی 
و ســلطانی، 1382 : 95(. در خصــوص اینکــه منابــع مختلــف 
ــاغ  ــه حضــور مجســمه در ب مجســمه باغ شــاه را اولیــن نمون
ایرانــی می داننــد بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه 
ــر  ــوار ب ــمه س ــت مجس ــل داش ــدا تمای ــاه ابت ناصرالدین ش
اســب خــود را در میــدان توپخانــه نصــب کنــد کــه فضایــی 
ــلطنه در  ــه اعتمادالس ــت؛ چنانک ــمار می رف ــه ش ــی ب عموم
ــی دارد :  ــان م ــعبان 1304 ه.ق.( بی ــود )6 ش ــرات خ خاط
ــد  ــد... فرمودن ــدن ریخته ان ــا چ ــواره ب ــاه را س ــمه ش »مجس
کــه در وســط میــدان توپخانــه نصــب خواهنــد کــرد« 

ویژه نــامه
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)اعتمادالســلطنه، 1345 : 496(. امــا مجســمه ســرانجام بــه 
ــر  ــون در 10 صف ــرس از روحانی ــردم و ت ــات م خاطــر تعصب
1306 طــی مراســمی معــروف بــه عیــد مجســمه در محوطــه 
باغ شــاه در میــان جزیــره ای کــه بــه همیــن منظــور تعبیــه 
ــن  ــمه ناصرالدی ــه مجس ــود. اگرچ ــب می ش ــود نص ــده ب ش
شــاه در بــاغ شــاه را بتــوان اولیــن نمونــه حضــور مجســمه در 
بــاغ دانســت امــا بایــد بــه نکاتــی توجــه کــرد : ایــن باغ هــا 
بــه دلیــل محصوریــت و خصوصی بودنشــان فضایــی عمومــی 
و گشــوده بــه روی مــردم نبودنــد از ایــن رو ناصرالدین شــاه 
ــود  ــب ش ــه نص ــدان توپخان ــمه در می ــت مجس ــل داش تمای
)نــک. ناصرالدیــن قاجــار، 1389 و اعتمادالســلطنه، 1345(. 
نکتــه دیگــر اینکــه غیــر از ایــن مجســمه فیگوراتیــو کــه اثــر 
هنــری بــه شــمار می رفــت بقیــه مجســمه ها در ســایر 

ــل  ــد مث ــی بودن ــی گونه اروپای ــر ش ــدی از عناص ــا تقلی باغ ه
فرشــته ها و جانــوران دیگــر کــه اغلــب عنصــر تزئینــی 
بــه شــمار می رفتنــد.  اســتخرها  و  فواره هــا، حوض هــا 
ــی  ــه منظــور تجددطلب ــن مجســمه ها »ب ــی ای ــه طــور کل ب
ــزوده  ــاغ اف ــه ب ــرب ب ــگ غ ــر از فرهن ــی تأثیرپذی و نمایش
ــه  ــلطانی، 1382 : 96( ن ــی و س ــی بهبهان ــده اند« )ایران ش
نمایــش تعامــل اثــر هنــری بــا طبیعــت بــرای عمــوم مــردم.

بــه طــور کلــی نســل اول پارک هــای شــهری در اروپــا 
)اواخــر قــرن 17 تــا 19میــالدی( که الگــوی باغســازی اواخر 
ــز  ــروز نی ــا ام ــازی ت ــداول پارکس ــیوۀ مت ــار و ش دورۀ قاج
ــای  ــگ عصــر روشــنگری پارک ه ــر فرهن اســت، تحــت تأثی
ــره ای طبیعــی در  ــه جزی ــه مثاب ــه ب ــی اســت ک طبیعت گرای
ــیوه  ــن ش ــد. در ای ــل می کن ــهری عم ــای ش درون بافت ه

جایگاه باغ مجسمه در فضای شهری تهران

تصویــر 3 : جاگــذاری صرف مجســمه 
ــه  ــه ب ــدون توج ــبز ب ــه س در محوط
اثــر.  دیــداری  پس زمینه هــای 
باغ مجســمه مــوزه هنرهــای معاصــر. 
عکــس : پدیــده عادلونــد، 1395. 
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اگرچــه وجــه التقاطــی آن بــه شــدت جلــب توجــه می کنــد، 
ــویم  ــه می ش ــت مواج ــیری از طبیع ــا تفس ــار ب ــتین ب نخس
ــاص  ــای خ ــیک و گونه ه ــی کالس ــادل زیبای ــه آن را مع ک
ــوژی احســاس برانگیز می شــمارد. در ایــن تفســیر  ــا مورفول ب
ــر  ــه عناص ــبت ب ــران نس ــگ ای ــی فرهن ــری از معناشناس اث
ــوری،  ــک. منص ــورد )ن ــم نمی خ ــه چش ــر ب ــت و منظ طبیع

.)4 : 1389
از دورۀ پهلــوی نیــز بــه تدریــج مجســمه بــه عنــوان گونــه ای 
از هنــر عمومــی کــه از اروپــا وارد فرهنــگ بصــری شــهرهای 
ایــران شــده بــود و تاپیــش از آن در فضــای خصوصــی باغ هــا 
جــای داشــت، وارد فضــای عمومــی شــهر بــه ویــژه میادیــن 
ــا  ــت( و پارک ه ــمار می رف ــه ش ــی ب ــری حکومت ــه عنص )ک
ــه  ــروز ب ــا ام ــالب اســالمی ت ــروزی انق ــس از پی می شــود. پ
ــران  ــهری ته ــن حجــم مجســمه های ش ــار، باالتری ــواه آم گ
در فضــای پارک هــا قــرار دارنــد. البتــه از آنجــا کــه فضاهــای 
ــرد  ــران کارک ــدان در ته ــان و می ــل خیاب ــر مث ــی دیگ جمع
حقیقــی خــود را از دســت داده انــد، دور از انتظــار نیســت کــه 
ــق فضــای  ــن نقــش را در خل ــا و بوســتان ها مهم تری پارک ه
عمومــی و جمعــی بــر عهــده داشــته باشــند و مناســبت ترین 

فضــا بــرای حضــور هنــر شــهری.
حــال بــار دیگــر پرســش اصلــی مقالــه کــه چــرا باغ مجســمه 
در فضــای شــهری تهــران نتوانســت شــکل بگیــرد را مــرور 
ــه  ــادی ک ــال های متم ــد در س ــر می رس ــه نظ ــم. ب می کنی
باغســازی ایرانــی رونــق داشــت مجســمه بنــا بــه دالیلــی کــه 
ــی نداشــت  ــاغ ایران ــی در زیبایی شناســی ب ــه شــد جای گفت
ــی در  ــر عموم ــه ای از هن ــوان گون ــه عن ــه ب ــی ک و در زمان
فضــای شــهری پذیرفتــه شــد دیگــر باغــی براســاس الگــوی 
ایرانــی طراحــی نمی شــد کــه در تلفیــق بــا مجســمه بتوانــد 
گونــه ای جدیــد از باغ مجســمه ایرانــی و نــگاه انســان ایرانــی 
بــه طبیعــت و هنــر را خلــق کنــد. بــار دیگر یــادآور می شــود 
ایــن مقالــه باغ مجســمه را گونــه ای جدیــد از باغســازی و در 

ــد.  ــخ آن می دان ــداد تاری امت
همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد امــروزه اغلــب از دو 
ــی  ــود : یک ــرده می ش ــام ب ــران ن ــهر ته ــمه در ش باغ مجس
باغ مجســمة مــوزۀ هنرهــای معاصــر تهــران و دیگــری 
باغ مجســمة بوســتان هنرمنــدان ایــران. در ایــن بخــش 
ضــروری اســت بــار دیگــر از منظــر ســاختاری به بررســی این 
دو نمونــه پرداختــه شــود. در مــوزۀ هنرهــای معاصــر اگرچــه 

ویژه نــامه

تصویر 4 : محصوریت و عدم دسترسی مخاطب. باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر. عکس : پدیده عادلوند، 1395.
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طــراح )کامــران دیبــا( از همــان ابتــدا ســفارش مجســمه ای 
را بــرای ورودی مــوزه و در ارتبــاط بــا هــدف آن می دهــد ــــ 
ـــ )تصاویــر 3و4(، امــا  کــه نمایــش آثــار هنــر معاصــر اســتـ 
در حقیقــت مجســمه هایی کــه امــروزه در محوطــة مــوزه بــه 
ــده نشــده  ــه دی ــش گذاشــته شــده اند در طراحــی اولی نمای
و آثــاری هســتند کــه بــرای گنجینــه مــوزه خریــداری شــده 
ــمه را  ــام باغ مجس ــه ن ــن مجموع ــرور ای ــه م ــا ب ــد. ام بودن
ــاید  ــروز ش ــفانه ام ــذاری متأس ــن نام گ ــاد. ای ــود نه ــر خ ب
ــه  ــران باشــد ک ــای ته ــه باغ ه ــن نمون ــال از بین رفت ــه دنب ب
ــی در  ــه ای موضوع ــه مجموع ــب ب ــام اغل ــن ن ــه اشــتباه ای ب
ــاغ  ــود؛ ب ــالق می ش ــارک اط ــبز و پ ــای س ــه و فض محوط
ــه طــور  ــاغ کتــاب. ب ــدگان و ب ــاغ پرن ــاغ هنــر، ب مشــاهیر، ب
ــر،  ــای معاص ــوزه هنره ــة م ــت محوط ــوان گف ــی می ت کل
ــد  ــمه هایی هرچن ــه مجس ــت ک ــبزی اس ــای س ــاً فض صرف
ــت در آن  ــر اس ــا بی نظی ــه در دنی ــاال ک ــری ب ــا ارزش هن ب
ــا وام گیــری از قــول »ارویــن« کــه در  جاگــذاری شــده اند. ب
مقالــه »وجــود و وضعیــت« )راس، 1378( یــک طبقه بنــدی 
ــدری  ــا ق ــاید ب ــد ش ــه می ده ــل ارای ــا مح ــر ب ــبت اث از نس
اغمــاض بتــوان گفــت ایــن مجســمه  ها محل محــور هســتند 
زیــرا معنــا و هــدف آنهــا بســتگی بــه محــل خاصــی ندارنــد 
و مســتقل از زمینــه بــوده و در هــر محــل دیگــری می تواننــد 
ــا  ــر ب ــه اث ــن رابط ــوند )ابتدایی تری ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــه  ــر ب ــای معاص ــوزه هنره ــا م ــواری ب ــه همج ــه(. البت زمین
ــروز  ــد. ام ــک می کن ــا کم ــی آنه ــش معنای ــهولت خوان س
ــرای عمــوم  ــی ب ــه راحت ــز ب ــد محوطــه نی ــه اجــازۀ بازدی ک
امکان پذیــر نیســت و حصــارش تأکیــدی بــر آن اســت آن را 
از زمــره هنــر عمومــی نیــز دور ســاخته اســت. نکتــه دیگــر 
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه مــوزه بــه دلیــل 
ماهیتــش بــه نــدرت مخاطــب عــام دارد و کســانی کــه اجازۀ 
ــه ای خــاص  ــد طبق ــد از مجســمه های محوطــه را دارن بازدی

ــر 5و6(. ــد )تصاوی ــکیل می دهن را تش
ــای  ــمه ها در فض ــز مجس ــدان نی ــه هنرمن ــوص خان درخص
ــول از  ــل ق ــده اند. نق ــی ش ــهر جانمای ــارک ایرانش ــبز پ س
اخبــاری کــه بــه دالیــل تأســیس آن اشــاره می کنــد خــود 
حکایــت از ماهیــت حقیقــی آن دارد : »همجــواری بــا خانــه 
ــت  ــمه اس ــن باغ مجس ــای ای ــه ویژگی ه ــدان از جمل هنرمن
کــه بســتری مناســب را جهــت تأســیس آن فراهــم نمــوده 
اســت. جــای خوشــوقتی اســت کــه ایــن باغ مجســمه 

ــرای مجســمه، مجسمه ســاز  ــدارد و درهــای آن ب حصــاری ن
ــس، 1382 :  ــه تندی ــاز اســت« )مجل و مخاطــب همیشــه ب
17(، »تــا مــاه آینــده اولیــن باغ مجســمه ایــران بــا فضایــی 
بــه وســعت 5 هکتــار و دربردارنــده 21 اثــر از مجسمه ســازان 
ایرانــی در پــارک ایرانشــهر افتتــاح خواهــد شــد... تعــداد آثار 
قــرار اســت در چنــد مــاه آینــده بــه 30 عــدد برســد. پــارک 
ایرانشــهر تــا مــاه آینــده بــه باغ مجســمه تغییــر نــام خواهــد 
داد« )مجلــه تندیــس، 1383(. در ایــن مــورد نیــز بــار دیگــر 
ــذاری  ــم می خورد؛ جای گ ــه چش ــارک ب ــاغ و پ ــی ب این همان

جایگاه باغ مجسمه در فضای شهری تهران

تصویر 5 : عدم جایابی صحیح مجسمه. باغ مجسمه بوستان هنرمندان ایران. 
عکس : پدیده عادلوند، 1395.
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ــام  ــر ن ــارک و تغیی ــای پ ــمه ها در فض ــه ای از مجس مجموع
ــوع  ــز از ن ــه نی ــن مجموع ــمه های ای ــمه. مجس ــه باغ مجس ب
ــوزه معاصــر اســت؛ مجســمه هایی مســتقل  مجســمه های م
کــه هــر جــای دیگــر می تواننــد بــه نمایــش گذاشــته شــوند. 
ــد  ــال یافته ان ــکان انتق ــن م ــه ای کمااینکــه از جــای دیگــر ب
و مخاطبانــش نیــز بــه دلیــل فعالیت هــای خانــه هنرمنــدان 
ــه را  ــن نکت ــد ای ــود. بای ــامل می ش ــاص را ش ــه ای خ طبق
ــن  ــاغ در باغ مجســمه اصلی تری درنظرداشــت کــه طراحــی ب
بخــش خلــق اثــر اســت کــه در نمونه هــای موفــق خارجــی 
نیــز بــه چشــم می خــورد و فعالیت هــای دیگــر چــون 
برپایــی مــوزه، نمایشــگاه و گالــری اقدامــات جانبــی بــاغ بــه 
شــمار می رونــد. امــا بــه نظــر می رســد ایــن رونــد در شــهر 
تهــران برعکــس اســت بــه طــوری کــه مــوزه و فعالیت هــای 

فرهنگــی و نمایشــگاهی اصــل شــمرده می شــوند و محوطــه 
ســبز، پــارک یــا بــه اصطــالح بــاغ اطــراف آن فضایــی جنبــی 

و الحاقــی.

و  قاجــار  دورۀ  از  پیــش  تــا  ایــران  در   | نتیجه گیــری 
ــی  ــة مجســمة شــهری، در باغ ســازی ایران ــا مقول آشــنایی ب
ــه  ــی ب ــادی و فرهنگ ــل اعتق ــه دالی ــا ب ــازی بن مجسمه س
ــی  ــاغ ایران ــی ب ــت زیبایی شناس ــه ای در خدم ــوان آرای عن
نمونه هــای  مشــاهده  بــا  آن  از  بعــد  نداشــت.  جایــی 
ــه بعضــاً  ــوان عنصــری تجددمآبان ــه عن ــی ب کالســیک اروپای
ــال  ــه دنب ــت ب ــود و در نهای ــی می  ش ــای خصوص وارد باغ  ه
فرنگی ســازی و تبدیــل الگــوی بــاغ ایرانــی بــه پــارک 
ــر  ــه ای از هن ــوان گون ــه عن ــمه ها ب ــبز، مجس ــای س و فض

ویژه نــامه

تصویر 6 : عدم توجه به تغییرات طبیعی زمینه و پنهان شدن مجسمه از دید مخاطب. باغ مجسمه بوستان هنرمندان ایران. عکس : پدیده عادلوند، 1395.
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ــاید  ــی ش ــور کل ــه ط ــوند. ب ــا می ش ــی وارد پارک ه عموم
بتــوان گفــت نمونه هــای باغ مجســمه در شــهر تهــران تنهــا 
ــمه ها در  ــه مجس ــتند ک ــبزی هس ــای س ــا و فضاه پارک ه
ــمه در  ــر مجس ــارت دیگ ــه عب ــده اند؛ ب ــذاری ش آن جای گ
ــاغ  ــش ب ــت خوان ــه ای در خدم ــران آرای ــمه های ته باغ مجس
نیســتند و باغ مجســمه خــود اثــر هنــری بــه شــمار نمــی رود.

بــا قبــول ایــن نظــر کــه اتــکای هنــر عمومــی بــر انگاره هــای 
ــی  ــت در طراح ــوان گف ــاید بت ــت ش ــه اس ــترک جامع مش
باغ مجســمه ایرانــی الزم اســت بــار دیگــر بــه بــاغ ایرانــی بــه 

عنــوان پدیــده فرهنگــی و هویتــی ســرزمین ایــران نگریســت 
پیشــنهاد  کــرد.  اســتفاده  طراحــی  در  آن  الگــوی  از  و 
ــدی  ــن بهره من ــه ضم ــرای ایجــاد باغ مجســمه ک می شــود ب
و  مخاطــب  بتوانــد  ایرانــی  هویت بخــش  مؤلفه هــای  از 
ــان  ــی از طراح ــت گروه ــر اس ــد بهت ــب کن ــگر را جل گردش
ــکاری  ــا هم ــهری ب ــی و ش ــازان محیط ــر و مجسمه س منظ
یکدیگــر و خوانــش مجــدد از الگــوی باغســازی ایرانــی کــه 
نهایــت تعامــل بــا طبیعــت اســت، زیبایی شناســی جدیــدی 

ــد. ــق کنن ــی خل ــمه ایران ــب باغ مجس از آن را در قال
پی نوشــت 

1. مجســمه محیطــی مخاطبــش را دربرمی گیــرد؛ کســی کــه اثــر هنــری را از طریــق 
ورود و حرکتــش در فضــا تجربــه می کنــد.  عنصــر زمــان و حرکــت بخش هایــی 
ــت و جــو یکپارچــه را  ــک حال ــده هســتند. مجســمه محیطــی ی ــه بینن ــم از تجرب مه
ــت  ــدن اس ــری در دی ــه کل نگ ــق تجرب ــی خل ــمه محیط ــدف مجس ــد. ه ــق می کن خل

.)Galston, n.d.(
2. بــا مــرور اخبــار ســال های اخیــر متوجــه خواهیــم شــد تالش هــا بــه ســمت ایجــاد 
باغ مجســمه نشــانه رفتــه اســت از جملــه: »تأســیس باغ مجســمه، تحقــق یــک رویــا« 
ــال  ــه دنب ــازی ب ــازمان زیباس ــم س ــراً : »امیدواری ــا اخی ــس، 1382( و ی ــه تندی )مجل
برگــزاری ســمپوزیوم فضایــی را بــه عنــوان باغ مجســمه در نظــر بگیــرد تــا مجســمه ها 
بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته شــوند« )گــزارش تصویــری از مجســمه های هفتمیــن 

ســمپوزیوم مجســمه تهــران، 1394(.
ــارج  ــش در خ ــوده و  پناهگاه ــت ب ــار و طبیع ــدای به ــوس خ ــتان ون 3. در روم باس
شــهر بنــا می شــد. در طــول جنــگ کارتــاژ )قــرن 3 ق.م.( ونــوس جنبه هــای دیگــری 
پیــدا کــرد و بــا آفرودیــت – الهــه عشــق – ارتبــاط پیــدا کــرد و اواخــر قــرن 3 ق.م بــه 

.)Sheldon, 2014( ــود ــرح می ش ــی مط ــی سیاس ــک حام ــوان ی عن
 : داشــت  قاعــده ای  از  حکایــت  دوران  آن  باغ هــای  در  مجســمه ها  جانمایــی   .4
ــه مســیرها برخــورد  ــی ک ــا داشــتند؛ جای ــر روی تراس ه ــدی ب ــی کلی ــا موقعیت الهه ه
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