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چکیده
با بررسی نقش مؤلفههای فرهنگی و جریانهای فکری در شکلگیری ویژگیهای کالبدی و عملکردی باغ
در یک بستر جغرافیایی -میتوان به تصویری جامعتر از فرهنگ مردمان سازندۀ آن پی برد .نقش مؤلفۀقدرت در شکلگیری تمدن آشوری و نئوآشوری به گونهای است که حکمرانان از نیمۀ دوم قرن هشتم ق.م.
در نقشبرجستهها ،از نمایش باغ بهعنوان رسانه و ابزار نمایش قدرت سلطنتی بر روی دیوارهای قصرهایشان
استفاده میکنند .ارتباط میان قدرت بهعنوان یکی از علل شکلگیری باغهای سلطنتی (چرایی) و نحوۀ
نمایش آنها در بازنماییهای باغ (چگونگی) ،اطالعاتی از ویژگیهای کالبدی و عملکردی خاص باغ در این دورۀ
تاریخی ارائه میدهد .این نگرش نقشبرجستههایی با محوریت باغ را به مثابۀ بیانیهای امپریالیستی و سیاسی
مورد توجه قرار داده و «قدرت» را بهعنوان یک اصل فرهنگی در تمدن آشوری و نئوآشوری مطرح میسازد.
هدف از نوشتار حاضر بررسی الگوی کلی باغهای سلطنتی آشوری و نئوآشوری با تأکید بر ابعاد سیاسی آن
است .چگونگی بروز این مسئله در باغسازی منطقۀ بینالنهرین به شکل نمایش قدرت شاهانه در بازنماییهایی
از باغ دیده میشود که تاکنون به صورت جامع و با تأکید بر همۀ ابعاد آن ،در قالب پژوهشی مستقل مورد
بررسی قرار نگرفته است.
روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی و از نوع تاریخی و تحلیل محتوا بوده و جمعآوری اطالعات به شیوۀ
کتابخانهای با استناد به منابع اطالعاتی دسته اول نقشبرجستهها ،کتیبهها و متون ادبی آشوری و منابع دسته
دوم مقاالت و کتب در دسترس صورت گرفته است.
بازنمایی باغ سلطنتی بهعنوان پدیدهای طبیعی-فرهنگی در نقشبرجستههای آشوری و نئوآشوری ،با هدف
نمایش قدرت عمرانی و نظامی شاه و القای قدرت فرازمینی وی صورت گرفته است .این مسئله نشانگر تمرکز
بر مؤلفۀ قدرت بهعنوان زمینۀ اصلی بازنمایی باغ است که در سه سطح با بازآفرینی عمل خلقت در ساخت
باغ ،منظرهپردازی طراحیشده و مصنوعی و نمایش اجزاء و عناصر غیربومی بر ایدئولوژی و باور فرهنگی قدرت
خداگونه و مقبولیت سیاسی شاه تأکید دارد .چنین شکلی از بازنمایی ،الگوی کلی باغ سلطنتی را فراتر از
هندسۀ واحد و کالبدگرایی ،در قالب کیفیات مشترکی نظیر جنبۀ آیینی و تشریفاتی ،تصنع و خرق عادت و
جنبۀ تقلیدی و نمایشی به تصویر میکشد.
واژگان کلیدی :باغسازی آشوری ،تمدن بینالنهرین ،باغ -قدرت ،نقش برجسته ،بازنمایی باغ.
* 09126998223 ، Hamide.abarghouyi@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
باغ عالوه بر آنکه خود بازتابی از ارزشها و بنیانهای فکری
سازندۀ یک تمدن است همزمان مؤلفههای سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی برآمده از چنین ارزشهایی را به نمایش میگذارد
( .)Hunt, 2000تام ترنر در کتاب خود تئوری طراحی باغ را
برآیند پاسخ به چهار پرسش اصلی چه ،کجا ،چرا و چگونه
میداند ( .)Turner, 2005ارتباط میان هدف سازندگان از
ساختن باغ (چرایی) و ویژگیهای کالبدی (چگونگی) آن،
ارتباطی معنادار است که در سلسلهای از روابط علّی ،الگوی
کلی باغ را در بستر فرهنگی و جغرافیایی خاصی ایجاد کرده
و منظر باغ را در قالب کلیتی منسجم و بهعنوان پدیدهای
کالبدی-معنایی رقم میزند.
اگرچه مهمترین مشخصۀ باغ در منطقۀ بینالنهرین ،مثمربودن
و وجود درختان به شکل پناهگاهی از گرما و تابش خیرهکنندۀ
آفتاب است اما در نگاهی کاوشگرانه باغ در این ناحیه بهعنوان
نمادی از حاصلخیزی زمین و سرچشمهای منحصربهفرد از
لذت و شادی مطرح بوده و به شکلهای مختلفی چون باغ-
معبد ،باغ-یادبود ،باغ-کاخ ،باغ -شکار ،باغ-شهر ،باغ سلطنتی
و  ....دیده میشود .باغهای سلطنتی آشوری و نئوآشوری نیز
کاربریهای متنوعی مانند گردش ،اظهار عشق ،بزرگداشت
زیبایی طبیعت ،برگزاری آیینها و نمایش دستاوردهای نظامی
داشتهاند (تصویر  .)1در تمدن بینالنهرین ،باغ در واقعیت خود
نقش تصویری 1را داشته که بازنمودی 2از قدرت مادی و معنوی
شاه بوده است ( .)Amrhein, 2015, 106در نقشبرجستههای
آشوری و نئوآشوری هزارۀ اول قبل از میالد ،عناصر موجود
براساس اهمیت خود طبقهبندی شده و مورد استفاده قرار
گرفتهاند و اجزاء فارغ از ابعاد عینی ،به لحاظ ذهنی و براساس
اهمیت خود بازنمایی شدهاند .یکی از موارد مشترک در این
یافتههای باستانشناسی بازنمایی باغ ،منظر و عناصر طبیعی
( )Rutten,1941به شیوهای سمبولیک و نمادین است .تصاویر
به نمایش گذاشته شده در نقشبرجستهها و متون ادبی ،به
شیوهای هدفمند ویژگیهای معنایی ،عملکردی و کالبدی باغ
را بازنمایی میکنند که نمادی از مفاهیم ضمنی چون قدرت
و اعتبار حکمران -بهعنوان عامل اصلی پیدایش -در باغهای
سلطنتی منطقۀ بینالنهرین هستند .هدف از نوشتار حاضر
بررسی نقش قدرت شاهانه در شکلگیری باغهای سلطنتی
آشوری و نئوآشوری در منطقه بینالنهرین و پاسخ به این
پرسش است که هریک از وجوه قدرت چگونه در بازنمایی
باغهای سلطنتی آشوری و نئوآشوری نمود یافته و الگوی کلی
باغ را شکل دادهاند؟
بر همین اساس در ادامه به بررسی و تحلیل نمودهای مختلف
قدرت در باغهای سلطنتی تمدن آشوری و نئوآشوری و ارائۀ

جمعبندی نهایی از نقش سیاسی کمتر شناخته شده باغ در
این منطقه میپردازیم.
فرضیه
یکی از علل اصلی بازنمایی باغهای سلطنتی آشوری و
نئوآشوری در نقشبرجستهها ،نمایش وجوه مختلف قدرت
سلطنتی بوده است .بازتاب ویژگیهایی چون کارکرد آیینی و
تشریفاتی ،منظرهپردازی طراحیشده و مصنوعی و جمعآوری
و نمایش گیاهان غیربومی به القای قدرت فرامادی و نمایش
قدرت عمرانی و نظامی شاه کمک کرده و باغ و بازنمایی آن را
به پدیدهای فرهنگی-سیاسی مبدل کرده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عامل قدرت در شکلگیری
الگوی باغهای آشوری و نئوآشوری در محدوده زمانی قرون
 12تا  7ق.م ،.از روش تاریخی و تحلیل محتوای متون و
نقوش برجامانده  -براساس واژگان و عناصر فضایی و محیطی
داللتگر بر قدرت -بهره گرفته و با جمعآوری دادههای موجود
و ارزیابی و تلفیق اسناد و مدارک ،به بررسی چیستی و چگونگی
باغهای سلطنتی و تبیین نقش سیاسی آنها میپردازد .با توجه
به قدمت تمدنهای منطقۀ بینالنهرین و از میانرفتن آثار
باغ در منطقۀ مذکور ،منابع اطالعاتی به منابع تصویری چون
نقشبرجستهها ،و منابع مکتوبی چون کتیبهها و الواح گلی و
متون ادبی و فرمانها چون گیلگمش محدود شده و جمعآوری
اطالعات نیز به شیوۀ کتابخانهای با استناد به منابع دسته
اول نقشبرجستهها ،کتیبهها و متون ادبی و منابع دسته دوم
مقاالت و کتب مرتبط صورت پذیرفته است .در این پژوهش
جمعآوری ،طبقهبندی و تجزیه و تحلیل یافتههای تاریخی،
مشخصکنندۀ روابط علّی بین شاخصههای اصلی کالبدی و
معنایی باغهای سلطنتی آشوری و نئوآشوری بوده و نتایج آن
میتواند به عنوان الگوی مشابه باغقدرتها در بستر تاریخی و
جغرافیایی منطقه بینالنهرین در نظر گرفته شود.
پیشینۀ پژوهش
در ناحیۀ بینالنهرین باغ عالوه بر منبع ارتزاق و بقاء و تأمین
مصارف دارویی ( ،)Thompson, 1949محلی برای دیدارهای
عاشقانه ،عشقورزی ( ،)Leick, 1994, 73-74خنده و
شادمانی ( ،)Galter, 1989, 241برگزاری آیینها و جایگاه
خدایان ( )Wiseman,1984, 41و اغلب حامل پیام سیاسی
و ملی قدرت شاهانه بوده است .تاکنون پژوهشهای متعددی
بهمنظور شناخت علل شکلگیری و چگونگی و چیستی باغ در
محدودۀ بینالنهرین صورت گرفته است .مطالعۀ ویژگیهای
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تصویر  .1در نقشبرجستهای معروف به مهمانی باغ ،آشور بانیپال آخرین پادشاه آشوری در حال جشن و ضیافت با ملکهاش در باغ سلطنتی مشاهده میشود .مأخذ:
.Novak, 2002

کالبدی باغ با تأکید بر نقش نمایشی و کالبد طراحی شده
به خصوص در ارتباط با کاخ سلطنتی در دوره سارگونیک
انجام شده ( )Oppenheim, 1965و نخستین باغهای رسمی
بینالنهرین در  3000-2000ق.م .بهعنوان اولین باغهای
هندسی و مصنوعی شناخته شدهاند ( .)Bowe, 2017آمرهین
به بررسی باغهای این منطقه و طبقهبندی آنها از جهت
میزان طراحی و «مصنوعیبودن» آن پرداخته است و باغهای
سلطنتی را تقلیدی ،تزئینی ،نمایشی و نوعی بازنمایی بصری و
مصنوعیسازی طبیعت میداند ( .)Amrhein, 2015مطالعات
کالبدی تخصصیتری نیز دربارۀ دانش مهندسی آبیاری باغهای
آشوریان با تأکید بر جنبۀ معاشی تأمین آب برای زمینهای
کشاورزی و باغهای مثمر صورت گرفته است (Bagg, 2000؛
 .)Stevenson, 1992پارهای از پژوهشها به گونههای مختلف
باغ در منطقه و ارتباط این طبقهبندی با جهانبینی و ذهنیت
ساکنان پرداختهاند (اسدپور .)1397 ،دالی به طور خاص بر
سمبولیسم و بهرهگیری از ابزارهای مصنوعی در خلق منظرۀ
رمانتیک و احساسمحور و خلق باغ بهعنوان نمادی از بهشت
(باغ عدن) در باغسازی این ناحیه اشاره داشته است (Dalley,
.)1993
استروناخ اولین پژوهشگری است که باغ را به عنوان بیانیهای
سیاسی معرفی کرده است ( .)Stronach, 1990در مقاالت
«هانت» و «پاتریک» تأثیر قدرت سیاسی در شکلگیری باغ
با رویکردی هستیشناسانه و بهعنوان علت شکلگیری مورد
بحث قرار گرفته است تا عاملی مؤثر بر چگونگی آن؛ هانت منشأ
سیاسی شکلگیری باغ را تعامل سیستماتیک حکومت مرکزی

و قلمرو تحت سلطه در قالب اقدامات استراتژیکی و شکلگیری
منظر سلطنتی نئوآشوری دانسته ( )Hunt, 2015و دونالد باغ
را منظر قدرت و ابزار انتقال معانی عقیدتی و سیاسی در جهت
تقویت جایگاه ایدئولوژیک و مذهبی شاه میداند (Patrick,
)2016؛ از این رو باغ سلطنتی «باغ جهانی» و «جهان صغیر»3
امپراطوری آشور شناخته شده است ( .)Novák, 2002بررسی
چگونگی و چیستی باغ از مجرای نقش سیاسی آن تنها به
گردآوری و نمایش گیاهان و حیوانات غیربومی در باغ ،با هدف
اعتباربخشی به حکومت و ارضاء غرور شاهانه منحصر مانده
است ( .)Foster, 1998-1999هدف از نوشتار حاضر بررسی
چگونگی و چیستی باغ با تکیه بر نقش سیاسی آن -بهعنوان
زمینه شکلگیری -است که تاکنون در قالب پژوهشی مستقل
و با درنظرگیری همۀ ابعاد آن مورد بررسی قرار نگرفته است.
بررسی و جمعبندی نمودهای مختلف قدرت سیاسی در باغ،
عالوه بر بسط ماهیت باغهای این منطقه به تبیین الگوی
باغهای سلطنتی بهعنوان یک کلیت کالبدی -معنایی کمک
کرده و در سایۀ نگاه به باغ بهعنوان پدیداری فرهنگی ،شناخت
بخشی از هویت تمدن بینالنهرین را میسر میسازد.
اهمیت باغ در شکلگیری تمدن آشوری و نئوآشوری
ارتباط با طبیعت بهعنوان عامل بقاء و نابودی بهصورت همزمان،
موضوعی مورد توجه در شکلگیری و چگونگی تمدنهای
کهن بوده است .از هزارۀ ششم ق.م .به بعد با بهکارگیری
آبیاری کشاورزی در مناطق به شدت خشک مرکزی و
جنوبی بینالنهرین ،باغ در این ناحیه نقشهای متعدد و
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متفاوتی برعهده داشته است .باغ عالوه بر دارابودن امکانات
متنوعی چون پرآبی ،مثمربودن ،سایهافکنی و مطبوعیت
هوا میبایست بهعنوان نمادی از لذت نیز پدیدار میشد.
رد پای باغ در معیشت روزانۀ ساکنان منطقۀ بینالنهرین و
باورهای مذهبی آنها قابل تأمل است؛ چنانکه در زمینۀ مادی
و معیشتی ،حرفۀ «باغبانی» در  3000ق.م در متنی به نام
«فهرست استاندارد مشاغل» به رسمیت شناخته شده است
( )Pollock,1999و از سوی دیگر اهمیت فرامادی باغ در
این تمدن با درنظرگرفتن درختانی برای خدایان ،4برگزاری
آیینها در محل باغ ،ساخت باغمقبرهها و ...دیده میشود.
باغ همچنین به لحاظ نقش نمایشی خود در بازنمایی جهان
و قدرت شاهانه ،یکی از ضرورتهای پایهگذاری و حفظ
حکومتی مقتدر بوده است .نقش باغ در انتقال مفهوم قدرت
در این تمدن تا به حدی است که پادشاهانی چون «آشور
بانیپال دوم» در هنگام محاصره و شکست شهرهای دشمنان
در رأس اقدامات خود به تخریب باغها و درختان دولتهای
مغلوب پرداخته (( )Assénat, 2018تصویر  )2و از زمان
فرمانروایی «تیگلت پیسر» ،به هنگام احداث شهرهای جدید
5
به صورت همزمان به تأسیس باغ مبادرت میورزیدند.
خلق باغ ،تجلی قدرت معنوی شاه
حضور شاه در باغهای نقشبرجستهها ،بیانگر نوعی الگوی
ایدئولوژیک سلطنتی ( )Wyatt, 2014, 1-35و جایگاه شاه
بهعنوان باغبان و مراقبت وی از گیاهان ،نمودی از مسئولیت
او در مراقبت از تابعین و قلمرواش است (Widengren,
 .)1951پادشاه واسطۀ ایجاد باغها بوده و ساخت سیستمهای
آبیاری توسط وی ،عملی آیینی برای خلق نظم کیهانی به
تقلید از خدایان در حماسۀ آفرینش جهان به شمار میآمد
(Mieroop, 2007, 178؛

)Rivaroli, 2004, 201-204

(تصویر  .)3باغ در این رویکرد همچون غنیمت زندهای از
غلبۀ شاه بر محیط و جهان پرتالطم عمل میکرد (Van
Leeuwen, 2007, 67-90؛ .)Patrick, 2016, 71به طور کلی
در این تمدن ساخت شهرها ،مناظر شهری و باغها تقلیدی
از عمل آفرینش و ابزاری بود که به شکلی استعاری نظم و
کنترل را در جهان ایجاد میکرد .تأکید پادشاهان بر این
مسئله که محل پیشین باغشان کویری بیحاصل بوده است،
نقش معنوی شاه در ثمربخشی به جهان پیرامونی را در ذهن
عامه پررنگتر میکرد و به شخصیت ملی پادشاه و نقش
کیهانی او در آبادساختن زمین در قالب ساختن باغ اشاره
داشت .از این رو به تصویرکشیدن باغ در نقشبرجستهها،
نوعی تلقین نمادین «آفرینش» توسط پادشاه و همترازی وی
با خدایان بود و روایت قدرت خداگونۀ وی بدین واسطه به

تودۀ مردم منتقل میشد.

• برگزاری آیینها

بازنماییها و گفتمانهای بصری ،یک سمفونی از همزمانی حضور
پادشاه -خدا ،عوامل و بستر طبیعی باغ و رویدادها و آیینهایی
بود که نوعی «تلقین سیاسی-مذهبی » (�Stronach & Lums
 )den, 1992, 228را با بیانی نمادین به دنبال داشت .القای
ابعاد فرامادی قدرت سلطنتی با تولید تصاویر و بازنماییهایی
با موضوع برگزاری آیینها در باغهای سلطنتی و شکار نمود
یافته و شرح و ثبت آنها در قالب نقشبرجستهها ،اشعار ،متون
و ...صورت میگرفت .بازنمایی باغ سلطنتی با تأکید بر مثمربودن
و لذتبخشی ،اثباتی بر قدرت معنوی حکمران بوده و توجه به
سمبولیسم و حضور فضاهای آیینی چون قربانگاهها در باغ ،این
مسئله را پررنگتر میکرد .چنانکه یکی از کارکردهای اصلی
باغ در تمدن آشوری« ،مکانی مقدس برای شرکت پادشاه
در آیینها» ( )Parpola, 1987, 17-21و «مراس م فرهنگی،
اقتصادی ،حکومتی ،مذهبی نظیر جشن سال نوWiseman,( » 6
1984, 41-42؛  )Novak, 2002بود که زمینۀ اثبات مشروعیت
سیاسی وی را فراهم میآورد .نمونۀ خاص باغهای سلطنتی با
کارکرد آیینی به شکل باغ معابد ،باغ لذت شاهانه و باغ شکار در
این تمدن وجود داشت که مراسمهای برگزارشده در آنها ،نمودی
از قدرت و سلطۀ شاهانه در مکانی مقدس برای برقراری امنیت و
غلبه بر رویدادهای طبیعی ناگوار و حمالت و تهدیدهای خارجی
بود (تصاویر  4و .)5
• مصنوعیسازی طبیعت ،نمود قدرت عملیاتی حمکران

پادشاهان آشوری عالوه بر آنکه جنگاوران و حکمرانانی توانمند
بودند؛ معمارانی سلطنتی با انگیزهها و تخیالت بیهمتا نیز
محسوب میشدند .آنها در بسیاری موارد خود را ملزم به
خلق پایتخت ،قصر و باغی سلطنتی میدانستند که شایستۀ
حکمروایی بیهمتایشان باشد .7بنابراین مجموعۀ کاخ-باغ فراتر
از سکونتگاه و تفرجگاهی سلطنتی نهادی برای تسری و حفظ
ایدئولوژی آشوری به شمار میآمد .تغییر مسیر رودخانهها و
ایجاد زمین خشک ،تأسیسات زهکشی شهری و سازههای عظیم
آبی برای آبرسانی به شهرها و باغهای سلطنتی نشان از دانش
مهندسی پیشرفته ساکنان این منطقه دارد (Tamburrino,
2010؛  .)Besnier, 2000از جملۀ این موارد میتوان به اقدامات
«سناخریب» در تغییر مسیر رودخانه «خوصر» جهت رساندن
آب به باغات پایتخت جدیدش و ساخت قناتها و کانالهای
عظیم آبی اشاره کرد که بقایای بهجامانده از آنها نقش مهمی در
تشخیص موقعیت باغهای شهری در نینوا داشته است (تصویر
.)6
• منظرهپردازی طراحیشده

یک رویکرد اصلی در باغسازی آشوری و نئوآشوری ،تبدیل
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بود در کنار توضیح شباهت تعمدی آن به مناظر خارجی در
کتیبهها ،شاه را در اوج دستاوردهای فنی و مهندسی و خلق
منظری خالف عادت نشان میداد.
در دوران حکمروایی سارگون ( 705 -722ق .م ،).ایدۀ جدید
از باغ به نام  KIRIMAHHUشکل گرفت که تغییر و تصرف
منظر را به وسیلۀ دریاچهها و تپههای مصنوعی با عمارت
کالهفرنگی بر فراز آن شامل میشد .چنانکه سارگون دوم از
 713تا  706ق.م ،.مشغول ساخت پایتختی جدید بوده و در
یک کتیبه به ساخت باغی شبیه به رشته کوه «آمانوس »8اشاره
میکند که «با کنارههایش سامان یافته» و در آن «همه گونه
درختی« از «سرزمین مردم هیتی» و «گیاهانی از هر کوهی»
وجود دارد (Stronach, 1990؛  .)Patrick, 2016ترکیب
اطالعات برآمده از کتیبه و نقشبرجسته بازنمایی باغ نشان
میدهد که چگونه شاه با قدرت اعطاشده از سوی خدایان ،با
تکیه بر جزئیات طراحی نظیر گونههای گیاهی غیربومی ،دست
به احداث باغی میزند که به صورت نمادین در قالب توپوگرافی
تپه مانندی ساخته شده و منظرهای خارجی -کوه آمانوس -را
بازنمایی میکند (تصویر .)7
• سیستمهای آبی پیشرفته

بهکارگیری باغبانان حرفهای و سیستمهای نوین آبیاری برای
تصویر  .2تخریب درختان نخل و باغهای شهر فتحشده توسط سربازان
آشوری ،به شکلی نمادین اشاره به تخریب قدرت حکومت پیشین دارد .مأخذ:

©Trustees of Kouyunjik the British Museum

تصویر  .3نقشه برجستهای از سناخریب شاه آشوری در معیت خدایان در محل
احداث تاسیسات آبیاری ،مأخذDalley, 2013, 93. :

بینظمی آشکار طبیعت به نظمی انسانساخت بود (Bowe,
 .)2017باغهای سلطنتی فراتر از ساماندهی کالبدی محیط و

استفاده از گیاهان به شکل تزئینی ،طراحی شده بودند و اغلب
تپههای درختکاری شده و بنایی سلطنتی –قربانگاه یا کاخ-
بر فراز آن را شامل میشدند .بازنمایی ساختار مصنوعی باغ
در نقشبرجستهها که متفاوت از بستر طبیعی هموار منطقه

تصاویر  4و  .5باغها بهعنوان بستری برای بروز قدرت شاهانه و در قالب مراسم
آیینی شکار شیر که در نقش برجستههای دیوار کاخ آشور بانی پال دوم به
تصویر کشیده شده است .مأخذTrustees of the British Museum© :
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تصویر  .6نقشۀ تغییر مسیر رودخانۀ خوصر توسط سناخریب برای تأمین زیرساخت آبی مورد نیاز جهت تأسیس باغها در شهر نینوا.
مأخذatlas of the ancient Near east oxford (1990, 186) modified by D. Patrick Jan. 27, 2016 :

بقای گونههای گیاهی نادر و غیربومی در میان پادشاهان
بینالنهرین متداول بوده و پادشاهان برای نگهداری از باغهای
طراحیشدۀ خود ،از سیستمهای آبرسانی طراحیشدهای
استفاده میکردند .9کتیبههای سِ ناخِ ریب (681-704
ق.م ).نشان میدهند که این فرمانروای برجسته در حین
توسعهبخشیدن و پیراستن پایتخت جدیدش نینوا ،به طور
مستقیم از شیوۀ پدرش در سامان بخشیدن به «باغی بزرگ
شبیه رشته کوه آمانوس» پیروی کرده است .10این باغ منظری
تقلیدی از کوهی با درختان و جوی آب به شکل مینیاتوری
بود و سناخریب از تکنیکهای پیشرفته در ساخت آبراهه و
کانالهای کوچک برای آبیاری تپه درختکاری شده باغ خود
بهره گرفت .از نظر استروناخ ( )Stronach, 1990این باغ آب
مورد نیاز خود را به جای یک کانال یا رودخانه پیش پا افتاده از
آبگذری با بستر سنگپوش شده دریافت میکرد و از نظر دالی

( )Dalley, 1993ممکن است آبراهه برای آبیاری تپه یا سازهای
برای مقاومسازی آن باشد .آنچه مبرهن است ایجاد ساختار
تپهای مصنوعی و سیستم آبیاری پیشرفته برای آفرینش
منظرهپردازی نمادین و بروز قدرت و مهارت مهندسی حکمران
است (تصویر .)8
• پرداختن به جزئیات ،تجلی قدرت نظامی حکمران

ضرورت تعامل فرهنگی بینمنطقهای میان حکومت مرکزی و
قلمرو گستردۀ تحت سلطه و سرزمینهای ضمیمه ،نوعی هویت
دوگانۀ پلورالیستی -امپریالیستی به حکومتهای آشوری و
نئوآشوری میبخشید .این مسئله از یکسو با سیاست «وحدتِ
گوناگونی و تنوع» ( )Hunt, 2015, 24-25یکپارچگی را در
گستردۀ امپراطوری آشور و سرزمینهای متعدد تحت سلطۀ
آنها ،میسر میساخت تا با محوریت حکومت مرکزی میان
تفاوتها وحدت برقرار شود و از سوی دیگر یکی از ابزارهای

مجلۀ هـنر و تـمدن شـرق سال نهم | شماره  |31بهار 111 1400

تصویر  .7باغ سلطنتی سارگون دوم در خرسآباد با منظری طراحیشده به تقلید از رشتهکوه آمانوس در قالب تپه درختکاری شده ،دریاچه مصنوعی و کوشکی با
معماری تقلیدی از منطقه سوری .مأخذ.Stronach, 1990 :

نمایش قدرت و اعتبار خدای آشور بود .جمعآوری و مصرف
کاالهای خاص در محل کاخ و باغهای سلطنتی« ،جمعآوری
امپریالیستی» گونههای گیاهان و جانورانPratt, 2008;( 11
 )Crosby, 2004; Hunt 2015, 35و تقلید ساختار کالبدی
و جزئیات معماری صحنههای خارجی (،)Winter, 1993
روشی برای نمایش وحدت و ثبات قدرت امپراطوری آشوری
بود که ویژگیهای کالبدی منحصربفردی به باغهای سلطنتی
این دوره تاریخی میبخشید.
• نمایش گیاهان غیربومی

پرورش و نگهداری گیاهان در منطقۀ بینالنهرین از عملکرد
صرف مثمربودن و پناه در برابر آفتاب فراتر رفته و از دورۀ
سارگون دوم ،باغ از شکل سنتی «سودمندی» خود خارج
شده و هدف «نمایشی» پیدا کرد (Oppenheim 1965,
 .)331-333گونههای گیاهی به صورتی متنوع از سراسر
سرزمینهای تحت سلطه حکومت جمعآوری شده و در
باغهای عمومی و سلطنتی مرکز آشور به نمایش گذاشته
میشدند (( )Bagg, 2000; Thomason, 2005تصویر .)9
چنانکه در سرودی از قرن  6ق.م .به عجایب گیاهان غیر
بومی اشاره شده است که «مایه مباهات شهر شدهاند » (�Fos
 .)ter, 1998گاه این گیاهان با ورود از فرهنگهای دیگر به
دلیل تازگی و جذابیت ،اهمیت معنایی و تقدس را نیز وارد
فرهنگ آشوریان میکردند و نوعی مبادلۀ فرهنگی صورت
میگرفت .هوشمندترین گردآورنده در میان این فرمانروایان
تیگلت پیسر (حدود  1000ق.م ).بود که در کتیبه سلطنتی
ذکر کرده است«:من با حمایت خدایم آشور .... ،درخت سدار،

بلوط کانیس و ...را از سرزمینهای تحت سلطهام آوردم.
درختانی که تا پیش از من در شهرهای اجداد و پیشینیانم
وجود نداشتند و من آنها را کاشتم» (.)Dalley, 1993
آشورنصیرپال دوم ( 859-883ق.م ).بنیانگذار امپراطوری
آشور نو نیز ،یکی از اولین پادشاهانی است که به باغ به عنوان
ابزاری قدرتمند برای تبلیغات سلطنتی توجه داشته است .به
عنوان یکی از امتیازات آشکار بهرهمندی از قلمروی وسیع،
آشورنصیرپال در مسیر لشکرکشیهای خود به جمعآوری
درختان ،قلمهها و دانههای گیاهان بیگانه میپرداخت که
بعدتر در باغ جدیدش در نمرود کاشته میشدند .در نتیجۀ
فرهنگ طبیعتگرای این تمدن ،غنایم شاهان از پیروزی
ایشان بر کشورهای مغلوب شامل گیاهان نیز بوده و بازتاب
آنها در تصاویر باغ ،بر تصور آنها از گردآوری گیاهان به عنوان
یک دستاورد و نمود قدرت صحه میگذارد.
• شیوههای تقلیدی ساخت

نشاندادن وسعت استیالی حکمرانان در سرزمینهای بیگانه
تنها در استفاده از گیاهان غیر بومی خالصه نمیشد ،بلکه به
شکل استفاده از جزئیات معماری خارجی نیز وجود داشت.
در ساخت کاخهای سلطنتی نیز ،استفاده از تکنیکهای
ساخت و شیوههای تزئین کشورهای تحت سلطه در قالب
مبادله فرهنگی صورت میگرفت .چنانکه تقلید از معماری
سوری در ساخت قصر سارگون و جزئیات آن نظیر شکل
ستونها و سرستونها در جهت تأکید بر گستۀ وسیع نفوذ
و غلبۀ آشوریان بر جبهه غربی فرات گزارش شده اس ت (�St
( )ronach, 1990نک .تصویر .)9
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تصویر  .8نمود قدرت عملیاتی و مهندسی حکمران در ایجاد آبگذری برای آبرسانی یا مقاومسازی سازهای باغ سناخریب که در تصویر باغ به شکل تپهای مصنوعی
دیده میشود .مأخذ.Dalley, 1993 :

تصویر  .9جزئیات نادری از کاربرد گیاهان متنوع و غیربومی در نقش برجستهای از یک باغ-شکارگاه بر دیوارههای کاخ آشوربانیپال.

مأخذ.Dalley, 1993, 93 :
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بحث
با تمرکز بر شواهد برجامانده از باغهای آشوری و نئوآشوری
میتوان دریافت که در این دورۀ تاریخی نیاز به تبیین ،تداوم
و تبلیغ قدرت شاهانه زمینهساز استفاده از تصاویر باغهای
سلطنتی بهعنوان ابزاری تبلیغاتی شد .این روایتگری گاه در
قالب نمایش معانی برآمده از این تفکر نشان داده میشد که در
آنها باغ نماد عدن و حکمران دارای مقامی خداگونه بود و گاه
در قالب عینیات برجستهای چون الگوبرداری از سرزمینهای
تحت سلطه وی یافت میشد .در این راستا انتقال مفهوم قدرت
در بازنماییهای مذکور به دو شکل غیرمستقیم و مستقیم
صورت پذیرفته است:
 نمود غیرمستقیم قدرت معطوف به نمایش و تقویت مقاممعنوی و فرامادی شاهان آشوری و نئوآشوری است .این بعد
بیش از آنکه مستندات عینی از قدرت ارائه دهد جنبهای
روایتگر و ضمنی دارد و به تصویرکشیدن شاه در مسند قدرت
و تسلط وی بر جهان پرتالطم بیرونی و حیاتبخشی وی به
زمین را شامل میشود و اغلب به شکل مراس م شکار ،آیینها و
مراس م رسمی در متون و کتیبهها ثبت شده است (نک .تصاویر
 4و  .)5چنین نمایشی از قدرت فرامادی و معنوی ،به باغ
کارکرد آیینی و ویژگی تشریفاتی میبخشد و آن را به فضایی
معنوی برای نمایش بعد فرامادی قدرت شاه مبدل میسازد.
شکل مستقیم نمودها در قالب ارائۀ شواهد عینی از قدرت
شاهانه دیده میشود؛ از جمله تأکید بر بهرهمندی از دانش
و تکنیکهای پیشرفتۀ مهندسی و ساخت که در مقیاسهای
متنوعی قدرت عملیاتی و عمرانی حکمران را نشان میدهد؛
نظیر منظرهپردازیهای نمادین و طراحیشده با هدف خلق
مناظر خارجی یا اسطورهای نظیر تپههای درختکاری شده
(نک .تصاویر  7و  )8و اقدامات کالنتری چون تغییر مسیر
رودها ،زهکشی شهرها و تأسیس سیستمهای آبیاری پیشرفته
و نوین با هدف تأمین زیرساختهای ضروری برای تأسیس
باغ (نک .تصاویر  3و  .)6چنین اعمالی باغهای آشوری را
بهعنوان دستساختههایی مصنوعی ،در دستۀ امور خارقالعاده
و بیبدیل قرار داده و شاهان آشوری را در جایگاه آفرینندگان
باغ ،در نهایت قدرت مهندسی و عمرانی جلوهگر میسازد.
از دیگر آثار ملموس و عینی قدرت در باغهای سلطنتی،
جمعآوری و نگهداری از گیاهان و جانوران غیربومی (نک.

تصویر  )9و استفاده از اصول معماری مناطق تحت سلطه است
که با تأکید بر قدرت نظامی ،حاکم را در حال غلبه بر قلمرو
گسترده نشان داده و در عین حال شخصیتی پلورالیستیک
و متکثر نیز به حکومت میبخشد .این مسئله به باغ جنبۀ
نمایشی داده و آن را در مقام دستساختهای تقلیدی و
پدیدهای فرهنگی قرار میدهد که روایتگر بخشی از تاریخ و
فرهنگ امپراطوری پروسعت آشوری است و نشان از قدرت
نظامی شاه در کشورگشایی و سلطه وی بر کشورهای مغلوب
دارد (تصویر .)10
نتیجهگیری
در سطح کالن ،بازنمایی باغ بهعنوان طبیعت گزیده و
مصنوعیشده و پدیدهای فرهنگی ،در حکم رسانهای عمل
میکرد که ابعاد مختلف قدرت حکمران در آن به نمایش
گذاشته میشد؛ در نخستین سطح برای القای قدرت فرامادی
و خداگونه شاه ،باغ با تقلید از عمل آفرینش هستی یافته و بر
مبنای عملکرد آیینی و تشریفاتی باغ ،امکان شرح و یادآوری
این واقعیت برای تودۀ مردم فراهم میشود .علت القای قدرت
معنوی در بازنمایی باغها را میتوان نیاز متقابل شاهان و توده
مردم در مسئلۀ بقاء دانست که با تأکید بر نیاز تودۀ مردم
به حمایت معنوی و مادی حکمران ،در اصل استمرار و بقای
حکومت را نیز به دنبال داشت .در سطح میانی ،منظرهپردازی
طراحی شده و مصنوعی قدرت اجرایی-عملیاتی حکمران
را نشان میداد .در سطح ُخرد ،جزئیاتی نظیر بهرهگیری از
گیاهان و حیوانات غیر بومی و معماری خارجی بازتاب قدرت
نظامی شاهان آشوری و گستردگی قلمرو ایشان بوده و با
اثرگذاری بر ویژگیهای کالبدی باغ نقش تکمیلی در اثبات
قدرت آنها داشتند .اگرچه ویژگیهای برآمده از اثرگذاری مؤلفۀ
قدرت بر نحوۀ نمایش باغ در آثار برجامانده ،معرف ساختار
دقیق کالبدی و هندسه باغ در شکل واقعی آن نیست ،اما
برآیند کیفیات مشترکی نظیر جنبۀ آیینی و تشریفاتی ،تصنع
در منظرهپردازی و ابعاد تقلیدی و نمایشی الگوی کلی باغ را
شکل میدهد .کیفیات یادشده در سلسلهای از روابط علّی باغ
را به عنوان پدیدهای چندوجهی با خاستگاهی فرهنگی معرفی
میکند که قدرت عامل اصلی شکلگیری آن در نقطه آغاز و
چگونگی کیفی و کالبدی آن در ادامه بوده است.
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تصویر  .10جمعبندی یافتهها از نمودهای مختلف قدرت در باغهای سلطنتی آشوری و نئو آشوری و اثرگذاری آنها بر الگوی کلی باغ ،مأخذ :نگارندگان.

پینوشتها
image .1
representation .2

و تپههای باالدست به شهر منتقل میکرد و از آب آن برای آبیاری
با غهای میوه پایتخت وی نمرود استفاده میشد که در مجاورت رود دجله
در شمال عراق قرار داشت .نوشتهای از او درباره باغش برجای مانده به
شرح زیر است:
« ...من در باغم دانهها و گیاهانی را کاشتم که در حملههایم به کشورهای
دیگر یافته بودم درختانی نظیر کاج ،سرو و عرعر متنوع ،بادام ،آبنوس،
چوب کریستال ،زیتون ،بلوط ،گز ،گردو ،انار ،گالبی ،انجیر ،قهوه و »...

microcosm .3
 .4خدایان آشوری و بابلی دارای با غهای خاص خود بودند (به ویژه انلیل،
آنو ،اداد ،نبو و نانا) و فهرست کتیبهها انواع خاصی از درختان را با
خدایان خاص مرتبط میسازد (.)Wiseman, 1984
 .5به عنوان مثال وقتی سارگون دوم ( 722-704ق.م ).یک شهر کام ً
ال
جدید به نام «دور شروکین» در شمال شرق نینوا ساخت ،خا کهای
به خوبی تقویت شد های را از زمینهای محلی با خود به همراه آورد تا
باغهای فر حبخشی را ایجاد کند که خود و خانواد هاش در آن به شکار شیر
و شکار با شاهین میپرداختند (.)Dalley, 1993
 .6جشن سال نو ،جشنی عمومی بود که با هدف نشان دادن وحدت قدرت
شاه و خدای آشور در محل باغ سلطنتی برگزار میشد و در آن بهواسطۀ
بازنمایی عمل خلقت ،سلطه بر هرج و مرج توسط شاه جشن گرفته میشد
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