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چکیده
بیان مسئله: شیوۀ باغ سازی رومی، یکی از مهم ترین محصوالت فرهنگی امپراتوری روم باستان است. اگرچه 
بسیاری از وجوه فرهنگی روم دنباله رو تمدن یونان است، ولی باغ سازی رومی از ویژگی های ساختاری باغ سازی 
یونان تبعیت نمی کند و به نظر می رسد پیرو اندیشه های دیگری است. این شیوه برخالف باغ سازی یونانی که 
فاقد سازماندهی منظم هندسی است، از انتظامی محوری و راست گوشه پیروی می کند. صاحب نظران تاکنون 
دیدگاه های متعددی برای توجیه پیدایش این شکل از انتظام در باغ سازی روم عنوان کرده اند، با این  حال همچنان 
ابهامات فراوانی در این فرضیه ها وجود دارد. عالوه بر این،  اتروسک  ها که پیش از شکل گیری امپراتوری روم، در 
منطقۀ توسکانی ایتالیا سکنی داشتند، بر بسیاری از دستاورد های فرهنگی تمدن روم و پس از آن اثرگذار بوده اند؛ 
همچنین »اهمیت قدسی انتظام« در باورها و اندیشۀ این قوم که در شیوۀ ساخت شهرها، معابد و سایر بناهای 
به جامانده از ایشان مشهود است، شاید بتواند به عنوان ریشۀ پیدایش انتظام در باغ سازی رومی قابل بررسی باشد.
هدف: این پژوهش در پی آن است تا با تحلیل و نقد آرای موجود و ارائۀ شواهد نو و با بیانی جدید، به توضیح 

»ریشۀ انتظام« در شیوۀ باغ سازی رومی بپردازد. 
روش تحقیق: پژوهش حاضر با روشی تفسیری-تاریخی با تحلیل و طبقه بندی داده های موجود مبتنی بر 
باستان شناسی در تالش است به تفسیر جدیدی از موضوع دست یابد. همچنین در بخش هایی جزئی نیز از روش 

تحلیل محتوا برای تفسیر و نقد برخی از اسناد مکتوب بهره می برد.
نتیجه گیری: این جستار با تردید در ادبیات موجود، ریشه های اتروسک را به عنوان امکانی جدید در توضیح 

پیدایش انتظام هندسی باغ سازی رومی معرفی می کند.
واژگان کلیدی: باغ سازی رومی، تمدن اتروسک، باغ سازی یونانی، انتظام هندسی.

تمدن اتروسک؛ منشأ پیدایش »انتظام هندسی« در باغ سازی روم باستان
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مقدمه
تمدن روم باستان از قرن هشتم قبل از میالد در شبه  
جزیرۀ ایتالیا شکل گرفت و در کنار دریای مدیترانه 
و به مرکزیت شهر رم چنان گسترش پیدا کرد که 

بزرگ ترین  از  یکی  به  میالدی  دوم  و  اول  قرن  در 
بر  روم  اگرچه  شد.  تبدیل  باستان  امپراتوری های 
یونان سیطره پیدا کرد، اما تمدن یونان بر بسیاری 
از جنبه های فرهنگی تمدن روم اثر گذاشت، چنانکه 
برخی بیان می کنند رومیان پس از تسلط بر یونان، 
چنان شیفتۀ فلسفه، ادبیات، هنر و دیگر محصوالت 
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فرهنگی یونانیان شدند که به یک باره تمامی اجزا و مؤلفه های 
فرهنگی آن را پذیرفتند. با این  حال و علی رغم اثرپذیری گستردۀ 
رومیان از جنبه های گوناگون فرهنگی تمدن یونان، تمایز آشکاری 
در ساختار نظم بخشی میان باغ سازی روم و یونان وجود دارد. 
ـ   دوره های کالسیک  باغ سازی روم برخالف نمونه  باغ های یونانیـ 
 ــ که فاقد انتظام هندسی آشکاری است، دارای نظمی محوری و 
راست گوشه است که همراه با نقطۀ عطفی درونی و هرس منتظم 
صاحب نظران  تمایز،  از  شدت  این  می شود.  شناخته  گیاهان 
باغ سازی را با چالشی بنیادین برای یافتن سرچشمۀ فرهنگی 
این انتظام مواجه می سازد  و تاکنون پاسخ های متعددی از سوی 
آنها در تفسیر پرسش فوق داده شده است. این نوشتار با هدف 
پاسخ به این پرسش که »چرا رومیان علی رغم تأثیرپذیری عمیق 
عمل  دیگری  نحوۀ  به  باغ سازی  در  باستان،  یونان  فرهنگ  از 
کرده اند؟«، ابتدا به معرفی ویژگی های شیوۀ باغ سازی روم و یونان 
ــ  به عنوان پایۀ فرضیه موجود ــ می پردازد و به صورت کوتاه 
نیز فرضیه های موجود دربارۀ باغ سازی اتروسکی را شرح می دهد. 
پس از آن، فرضیه های موجود و فرضیۀ این پژوهش را در توضیح 
از  و  می گذارد  بحث  به  باغ سازی  این  در  انتظام  به وجودآمدن 

تحلیل های به دست آمده نتیجه گیری می کند.

روش تحقیق
این  در  تفاسیر  است.  تفسیری-تاریخی  حاضر،  تحقیق  روش 
تحقیق بر مبنای تفسیر علّی از موضوع تاریخی است و سعی دارد 
با بررسی الگوهای باستان شناسانه به چرایی رویدادهایی تاریخی 
بپردازد. این روش با طبقه بندی ویژگی های اسناد تاریخی در 
بستر فرهنگی مشابه، سعی در کشف الگویی فراگیر دارد، اگرچه 
تنها با ارزیابی کالبدی ابنیۀ موجود که بسیاری از عناصر آن دچار 
زوال یا تحول شده، نمی توان به ارزیابی صحیح رسید؛ بنابراین 
تالش شده است از داده های باستان شناسی، اسناد کتابخانه ای، 
شواهد اسطوره شناسی، زبان شناسی و دیگر علوم استفاده شود.   

پیشینۀ تحقیق
تاکنون پژوهش های متعددی، از زاویه های متفاوت به چیستی 
نشان  پژوهش ها  این  اغلب  بررسی  پرداخته اند.  رومی  باغ های 
باورند که باغ سازی رومی  می دهد عموم صاحب نظران بر این 
از نخستین پژوهشگرانی   لیِتلوود  ادامۀ باغ سازی یونانی است. 
باغ های رومی پرداخته  به مبحث  نظام یافته  به طور  است که 
 است. وی در مقاالتی که عموماً بر ادبیات، فرهنگ و باغ سازی 
تأکید  موضوع  این  بر  بار  چندین  دارد،  تمرکز  بیزانسی 
یونانی  باغ سازی  از  منتج  باستان  روم  باغ سازی  که  داشته 
نکرده  است اشاره ای  دو  این  انتظام  تفاوت  به  ولی   است، 
و  تامسون   .)Littlewood, 1979; 1992a; 1992b; 2002(
با بررسی های باستان شناسانه  گریزُولد پژوهش خود را همراه 

دربارۀ باغ سازی یونانی انجام داده و بیان کرده اند که باغسازی 
آنان  استدالل  ولی  است،  یونان  باغ سازی  از  امتدادی  رومی 
 Thompson( است  باغ ها  شکلی  تزئینات  شباهت  براساس 
به  اشپیلکه  کارول  اگرچه   .)& Griswold, 1986, 14-36
ارتباط  شکل  در  رومی  و  یونانی  باغ سازی  در  بنیادین  تفاوت 
با طبیعت ــ  در شهر و دانه های معماری ــ اشاره کرده، ولی 
نیاورده  است تمایز  این  بروز  برای  مشخصی  ریشۀ  و   منشأ 

از  فصلی  در  نیز  برگمن   .)Carroll-Spillecke, 1992(
یونانی  »شاهکارهای  عنوان  تحت  روم«  در  »یونان  کتاب 
باغ های  از  متأثر  را  رومی  باغ های  بنیاد  رومی«،  بازنمایی  و 
از  رومی  ویالهای  تأثیرپذیری  اگرچه  می داند،  یونانی 
دانسته  است ممکن  نیز  را  ــ  مصر  چون  ــ  ملت ها   دیگر 

)Bergmann, 1995(. ِکین و کاتنر نیز در پژوهش های مشابهی 
که بر نقاشی های دیواری ویالهای رومی تمرکز دارد، علی رغم 
یونانی  باغ های  امتداد  در  رومی  باغ سازی  سبک  اینکه  بیان 
 است، اشاره ای به تفاوت بنیادی انتظام در این باغ ها نکرده اند

از  برخی  همچنین   .)Kane, 1998, 6; Kuttner, 1999(
تصرف  از  روم پس  تمدن  کردند  ترنر بیان  اندیشمندان چون 
مؤلفه های  تمامی  یک باره  به  که  شد  آن  شیفتۀ  چنان  یونان 
نمونه ای  به  بدل  و  کرد  فراموش  را  گذشته اش  فرهنگی 
یونانی شد. ترنر ریشۀ پیدایش انتظام را در کشورگشایی های 
مکالی   .)114  ،1395 )ترنر،  کرده  است  استنباط  رومی ها 
کاشت  مشابه  شیوه های  بررسی  به  پژوهشی  در  نیز  لوییس 
گلدانی رایج در باغ سازی یونان و روم پرداخته، ولی به تمایز 
نکرده  است اشاره ای  گلدان ها  این  انتظام کاشت  میان   آشکار 

بررسی  در  اگرچه  نیز  بووی   .)Macaulay Lewis, 2006(
باغ های یونانی به تقلید صرف رومیان رأی داده  است، ولی به 
اشاره ای  روم  باغ سازی  در  راست گوشه  انتظام  پیدایش  منشأ 
تفسیر  در  )Bowe, 2004, 59; 2010(. همچنین جونز  ندارد 
خود از باغ های رومی، باغ سازی روم را از تزئینات تا کلیت باغ 
تحت تأثیر یونان دانسته، ولی به ساماندهی اجزای باغ توجهی 
نکرده است )Jones, 2014(. با توجه به آنکه به نظر می رسد در 
به طور مدون  این حوزه،  عموم پژوهش های صورت گرفته در 
انتظام در باغ سازی یونان روم مورد  و جامع، ریشه های تمایز 
بررسی قرار نگرفته، این جستار در پی کشف و بررسی بنیان های 

احتمالی این پدیده  است. 

باغ سازی رومی
امروزه آنچه از باغ سازی روم آورده می شود، تفسیری از اسناد 
باستان شناسی ــ  بقایای ویالها، باغ های سلطنتی و غیره ــ و 
همچنین نقاشی های دیواری است که درون بناهای داخل این 
از  روم، شیوه ای  باغ سازی  اساس  این  بر  ترسیم شده اند.  باغ ها 
طرح کاشت و باغ  آرایی است که در دورۀ روم باستان گسترش 
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این شیوۀ  اثر گذاشت.  اروپا  بعدی  دوران   باغ سازی  بر  و  یافت 
باغ سازی که در ویالها و قصرهای سلطنتی عموماً برای نمایش 
متمایزی  ویژگی های شکلی  دارای  رومیان مرسوم شد،  قدرت 
نسبت به دیگر شیوه های باغ سازی است. ویژگی های این شیوه 
از  را می توان در گونه های سکونتی متعددی دسته بندی کرد. 
باغچۀ خانه های  باغ های سلطنتی،  به  اصلی می توان  گونه های 
برون شهری  و  درون شهری  ویالهای  و  داموس1  مانند  شهری 
از این ویالها از جمله ویال های درون شهری   اشاره کرد. برخی 
ویالهای  و  پاالتین  ــ  تپۀ  در  ساخته شده  نمونه های  مانند  ــ  
ـ  مانند نمونه های ساخته شده در خارج از شهر چون  برون شهریـ 
ویال هادریان  ــ با وسعت فراوان و فضاسازی های متعدد طراحی 
شده اند. بعضی از آنها نیز مانند داموس ها و ویالهای درون شهری 
با  و  کوچک تر  مقیاسی  در  عموماً  شهرها  فشردگی  دلیل  به 
)ترنر، 1395، 130-115(.  شده اند  ساخته  محدودتر  فضاهای 
هر دو این نمونه ها  دارای اصول و روش های مشابهی هستند که 
موجب می شود آنها را در یک دسته بندی کلی تر به نام باغ سازی 
با  بر پی رنگی هندسی و  باغ ها گیاهان  این  رومی قرار داد. در 
نمونه های  در  که  می شوند  کاشته  مستقیم الخط  محورهایی 
 وسیع با ایجاد پرسپکتیوی تک نقطه ای بر بنای اصلی تأکید دارند
Carroll-Spillecke, 1992; Mac Dougall, 1999, 22-(

درختان  ردیف   توسط  گاه  چشم انداز  نمونه ها  این  در   .)25
به صورت  ــ    ردیف ستون ها  از  بهره بردن  با  گاه  و  کاشته شده 
عموماً  باغ ها  این  همچنین  می شود.  ایجاد  ــ  منفرد  یا  رواق 
یا ردیف ستون، محصور و  توسط فضاهایی راست گوشه، دیوار 
   از فضای بیرونی متمایز شده اند. به عالوه در این باغ ها اشکال 
دارد بروزهای شکلی متنوعی  باغ  اصلی   مختلف آب در محور 
)Conan, 1986(. در این شیوه، درختان باغ نیز به اشکال هندسی 
منظم هرس می شدند که این عمل بعدتر با عنوان هنر توپیاری2 
در شیوه های باغ سازی اروپایی تداوم یافت. از دیگر مشخصه های 
این باغ ها تزئین فضای باغ با مجسمه ها و بعضاً نقاشی های دیواری 
از شخصیت های اساطیری است که در محورهای باغ یا بر روی 
ابنیه قرار دارند. همچنین در باغچۀ خانه های شهری نیز دو منظرۀ 
اصلی وجود دارد؛ اولی فضایی نیمه باز و مرکزگرا با حوض آبی در 
وسط و روزن سقفی که »آتریوم« نامیده می شود، و دوم حیاطی 
که در انتها قرار می گیرد. این فضا در مواردی که برای استفاده 
استفاده شود، »هورتوس«  گیاهان  دارویی  و  فواید خوراکی  از 
باغ آرایی  و  زیباشناسانه  جنبه های  بر  تکیه  که  مواردی  در  و 
می شود نامیده  »پریستیلیوم«  یا  »پریستیل«  باشد،   داشته 

)Jashemski, 2017, 122(. اگرچه باغ های فوق در مقیاس های 
گاه  که  منظم  پالن هایی  وجود  ولی  شده اند،  ساخته  متنوعی 
همراه با تقارن نسبی نیز همراه است، از دالیل بنیادین ادراک 
وحدت سبکی میان این باغ ها و تمایز آن از باغ های دیگر است 

)تصویر 1 و 2(.
تصویر 1 و 2. ویال هادریان در تیوولی، یکی از نمونه های شاخص از منظره پردازی 
است. یافته   تشخص  نسبی  تقارن  و  محوری  انتظامی  با  که  باستان،   روم 
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باغ های یونان
دورۀ کهن  در سه  را می توان  باستان  یونان  باغ سازی  شیوۀ 
)قرن هشتم تا ششم پیش از میالد(، کالسیک )قرن ششم 
تا چهارم پیش از میالد( و هلنیستی )قرن سوم تا یکم پیش 
از میالد( بررسی کرد3. اگرچه از دورۀ نخست تنها توصیفاتی 
در متون ادبی شاعرانی چون هومر و ایبیکس )Ibycus( باقی 
مانده است، ولی می توان از این توصیفات حدس زد باغ هایی 
دارای  که  داشته  وجود  شهر  اطراف  در  پراکنده  صورت  به 
برای  باغچه هایی  و  مثمر  درختستان  تاکستان،  بخش  سه 
 کاشت گل ها و سبزیجات بوده است )ترنر، 1395، 96-101؛
از   .)Venturi Ferriolo, 2012; Carroll-Spillecke, 1992
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متون  همچنین  و  تاریخی  مستندات  کالسیک،  یا  دوم  دورۀ 
توصیفی بیشتری در دسترس است. یافته های باستان شناسی 
نشان می دهد شهرهای یونان باستان توسط دیوارهای ستبر 
محصور شده بودند و ساکنان در محدوده ای تعریف شده زندگی 
غالب  کوهستانی،  جغرافیای  به  توجه  با  همچنین  می کردند. 
نامنظم ساخته شده و حتی  با طرح های  آتن،  مانند  شهرها، 
به  نیز  پیرائوس  و  ارینتوس  منظم تر چون  پالن  با  شهرهایی 
صورت فشرده ایجاد  شده اند. به طور میانگین مساحت یک دانۀ 
سکونتی در دورۀ کالسیک 250 مترمربع تخمین زده می شود 
قرار  ساکنان  اختیار  در  باغ  ایجاد  برای  چندانی  فضای  که 
 .)Carroll-Spillecke, 1992; Bowe, 2010( است  نمی داده 
در این خانه ها اگر فضای بازی هم ایجاد می شد، غالباً محل 
انجام امور روزمره چون آشپزی، شستشو و پرورش حیوانات 
یا  با سنگ  این فضا  به همین منظور عموماً کف  بوده است. 
موزاییک پوشیده شده بود، چنانکه کتیبه ای مربوط به قوانین 
دورۀ هلنیستی ــ که احتماالً در د ورۀ کالسیک نیز وجود دارد 
ــ کاشت گیاهان )احتماالً درختان( را به دلیل آسیب رساندن 
در  اگرچه  می کند.  ممنوع  خانه ها  دیوار  به  آنها  ریشه های 
دانه های مسکونی فضای چندانی برای ایجاد باغ وجود نداشت، 
با  و  محدود  صورت  به  ــ   گیاهان  شهری  فضاهای  در  ولی 
مقیاس کوچک  ــ حضور داشتند و با توجه به کوزه های سفالی 
به دست آمده، گمان می رود گیاهان به صورت گلدانی در این 
 Thompson & Griswold,( می شدند4.  نگهداری  حیاط ها 
Macaulay Lewis, 2006 ;36-14 ,1986(. با این حال فضای 
برون شهری وضع بسیار متفاوتی داشت. در کمربند سبز خارج 
از دیوار شهر، زمین های کشاورزی، ژیمناسیوم ها، مقابر و باغات 
خصوصی خارج از شهر که مانند دورۀ پیشین شامل تاکستان، 
درختستان مثمر و باغچه های سبزیجات بودند، وجود داشت 

 .)Carroll-Spillecke, 1992(
در دورۀ سوم یا دورۀ هلنیستی یونانیان استقالل شهرهایشان 
را از دست دادند و تحت سلطۀ مقدونیه قرار گرفتند. به نظر 
و  امنیت  زمین،  عامل مهم  این دوره مقدونیه سه  ترنر »در 
با  دوره  این  در  دلیل  همین  به  و  داشت«  اختیار  در  ثروت 
گشایش درهای فرهنگی بر یونان تحولی در باغ سازی یونان 
باغداری  »هنر  شروع  گوئیتین  که  طوری  به  گرفت،  شکل 
یونانی« را به این دوره نسبت می دهد )ترنر، 1395، 112(. در 
این دوره، باغ های شهری گسترش یافت و بر تعداد و کیفیت 
باغ های حومۀ شهرها نیز افزوده شد. شواهد نشان می دهد که 
با طرح کاشت مستقیم الخط  باغ هایی محصور  زمان  این  در 
نیز، که تا این دوره در باغ سازی یونان ناشناخته بودند، توسط 
شرق  با  فرهنگی  ارتباط  تأثیر  تحت  هلنی  دورۀ  پادشاهان 
گفت  می توان  نهایت  در   .)Bowe, 2010( آمدند  وجود  به 
باغ سازی یونان در دورۀ کالسیک و پیش از آن، به شیوه ای 

مدون تبدیل نشده بود و تا پیش از دورۀ هلنیستی که تحت 
تأثیر فرهنگ های دیگر قرار گرفت، به طور نظام یافته دارای 

هندسۀ راست گوشه نشد. 

فرضیه های موجود در توضیح منشأ پیدایش انتظام 
در باغ سازی روم

رومی  باغ سازی  اساسی  تمایزهای  از  یکی  شد،  گفته  چنانکه 
و  راست گوشه  انتظام  وجود  خود،  مشابه  باغ سازی های  با 
مستقیم الخط در طرح آن است. فهم منشأ پیدایش انتظام در 
و خاستگاه های  ریشه ها  باغ سازی مستلزم شناخت  این شیوۀ 
اظهارنظرهای  تاکنون  است.  آن  از  پیش  باغ سازی  های  در  آن 
فراوانی در ارتباط با خاستگاه شیوۀ باغ سازی رومی صورت گرفته 
 است. تامسون و گریزولد نیز با بررسی باستان شناسانۀ باغ های 
یونانی، در بخش مقدمۀ پژوهش خود باغ سازی روم را به طور 
 Thompson( بدیهی انشعابی از این باغ سازی معرفی کرده اند
Griswold, 1986, 14-36 &(. همچنین کونان با اشاره به وجود 
یونان  باغ سازی  یونانی،  خانه های  در  پریستیلیوم  نمونه فضای 
هلنیستی را مولد باغ سازی روم می داند )Conan, 1986(. عالوه 
بر آن ِکین نیز در بررسی نقاشی های دیواری پمپئی، به عنوان 
یکی از اصلی ترین منابع شناخت باغ سازی روم، اعالم کرده که 
شکل  یونان  باغ سازی  از  تأثیر  با  باغ سازی  این  فضاسازی های 
گرفته  است )Kane, 1998, 6(. در این منابع به طور غالب، یونان 
هلنیستی که خود تحت تأثیر برخورد فرهنگی با شرق بود، به 
عنوان واسطی در شیوع انتظام در باغ سازی رومی معرفی می شود. 
عموم صاحب نظرانی که این گفته را باور دارند، برای توجیه تمایز 
انتظام در این دو باغ سازی دالیل متعددی ذکر کرده اند. برخی 
ریشۀ این اختالف را در تفاوت اقلیم این دو سرزمین، و بی نظمی 
کاربردی  محدودیت های  تأثیر  تحت  را  یونان  باغ سازی  در 
دیده اند. این عده معتقدند ساختار باغ های یونانی مطابق شیوۀ 
اراضی  با کمبود  این کشور است و در بستری که  شهرسازی 
مناسب و قابل کشت مواجه بوده، شکل گرفته  است. طبیعت 
صخره ای برخی از مناطق حفر زمین و رسیدن به خاک مناسب 
برای کاشت گیاهان  را تا حدی ناممکن ساخته بود که بعضاً 
درون زمین حفره ای به وجود می آوردند و از گلدان های بزرگی 
می کردند استفاده  گیاه  کشت  برای  می شد،  پر  خاک  با   که 
 Macaulay Lewis, 2006; Thompson & Griswold, 1986,(
فضاهایی  در  که  شهرهایی  طبیعی  شیب  آن،  بر  عالوه   .)10
کوهستانی ایجاد می شدند، فضای مسطح کافی برای باغ سازی 
منتظم را دشوار می کرد. در مقابل، رومیان که برای ساختن 
باغ هایشان با محدودیت قابل توجهی در دسترسی به زمین های 
از  متفاوت  محصولی  به  نبودند،  مواجه  مسطح  و  حاصلخیز 

 .)Huxley, 1978, 74( باغ های یونانی دست یافتند
شکل گیری  که  باورند  این  بر  ترنر  مانند  صاحب نظران  برخی 
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انتظام جدید در باغ سازی روم در نتیجۀ سفرهای فرمانروایان 
سرزمین هایی  با  مواجه شدن  و  کشورگشایی  از  پس  رومی 
چون مصر و ایران است که منجر به فراگیری شیوۀ باغ سازی 
با  به همین دلیل رومیان  منظم شده است. وی معتقد است 
 دست کشیدن از شیوۀ گذشته به باغ سازی منظم روی آوردند

)ترنر، 1395، 114(. یکی دیگر از فرضیه های موجود، علت را 
ـ  که ممکن است متأثر از بستر  در تفاوت شکل نظام سیاسی ـ
یونان  برخالف  می بیند.  کشور  دو  این  در  باشد  ــ  جغرافیایی 
صورت  به  شهرها  بود،  پراکنده  صورت  به  قدرت  عموماً  که 
به  شوراها  نیز  تصمیم گیری  در  و  می شدند  اداره  دولت شهر5 
صورت دموکراتیک تصمیمات را برقرار می کردند، قدرت در روم 
متمرکز بود و شهرها به صورت منفرد و پراکنده در تنازع قدرت 
بودند و در نتیجه احتیاجی به دفاع نداشتند. این موضوع امکان 
آن را فراهم می آورد که برخالف شهرهای یونانی که برای دفاع، 
دیوارهای ستبری به دور خود کشیده بودند و به علت کمبود 
فضای شهری جایی برای باغ ها به صورت مفصل و جدی باقی 
نمی ماند، شهرهای روم فراخ تر بنا شوند و فضاهای عمومی شهر و 
فضاهای باز ابنیه  نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد )ناردو، 1396، 
36-45؛ Smith, 2006, 94-98(. از طرفی دیگر، وجود قدرت 
متمرکز و امنیت نسبی، بستر مناسبی را برای ساخت ویالهای 
برون شهری، که خود یکی از مهم ترین انواع باغ سازی به جامانده 
از روم باستان است، به وجود آورد. با این  حال به نظر می رسد 
تمامی استدالل های ذکرشده دالیلی باشد برای آنکه چرا یونانی ها 
به باغ سازی منظم روی نیاوردند و در نهایت بسترهایی برای 
شکل گیری باغ سازی منظم در روم را بیان می کند. همچنین 
باغ سازی در این بستر به شیوه های دیگر نیز بروز یافت، چنانکه 
در دورۀ هلنیستی با ورود اندیشه  های شرقی، به یک باره انتظام 
در این باغ ها رواج می یابد! بنابراین به دلیل عدم وجود ریشه های 
فلسفی عمیق و تداوم زمانی مستمر و همچنین ایجاد نمونه های 
مشابه مکرر، نمی توان تجربیات باغ سازی یونان را به عنوان یک 
سبک و شیوه معرفی کرد و باغ های یونان به صورت نمونه هایی 

پراکنده و بدون ویژگی های سبکی تفسیر می شوند. 

تمدن اتروسک به عنوان ریشۀ فرهنگی تمدن روم 
در ریشه یابی انتظام باغ سازی روم، عموم نگرش ها بر آن تأکید 
ـ یونان  دارند که این شیوۀ باغ سازی از خارج  از محدودۀ کشور رومـ 
هلنیستی، مصر و ایران  ــ به طرق مختلف وارد فرهنگ باغ سازی 
روم شده  است. به نظر می رسد بررسی بستر تاریخی سرزمین 
ایتالیا که خود جایگاه بروز تمدن های دیگری بوده نیز بتواند در 
یافتن خاستگاه این شکل از باغ سازی به کمک پژوهشگران بیاید. 
یکی از پیشرفته ترین تمدن هایی که پیش از رومی  ها بر برخی 
ـ تسلط  ـ  مانند توسکانی، امبریا و ...ـ  از بخش های امروز ایتالیاـ 
داشت، تمدن اتروسک  است. اتروسک  ها قومی با وجوه فرهنگی 

پیشرفته بودند که از حدود سال 800 پیش از میالد تا میانه های 
سدۀ اول پیش از میالد در شبه  جزیرۀ ایتالیا سکونت داشتند. 
منشأ قومی و نقطۀ ورود آنها به ایتالیا هنوز به درستی مشخص 
 .)Vernesi et al., 2004, 694 نشده  است )گاردنر، 1397، 168؛
ایتالیای  غربی  شمال  در  اتروریا  منطقۀ  از  اتروسک ها  قلمرو 
امروزی، گسترش یافته بود، به طوری که از شمال به آن سوی 
کوه های آپنین و از جنوب به کامپانیا می رسید. همچنین رم به 
واسطۀ پادشاهان اتروسکی که بر آن فرمان می راندند تا مدت های 
مدیدی متأثر از فرهنگ اتروسک ها بود. این شاهان از 509 پیش 
از میالد تا تشکیل جمهوری روم بر رم فرمانروا بودند و با شکست 
از رومیان از قدرت بازماندند. از شهرهای اتروسکی اطالعات کاملی 
در دست نیست و عموم شهرهای ایشان به دست رومیان ویران 
یا بر روی آنها شهرهای جدیدی ساخته شد )گاردنر، 1397، 
169؛ Torelli, 2001, 146; Dupuy, 1993, 89-90(. با این  حال 
نمونه های به دست آمده از بقایای شهرهای اتروسکی در سایت های 
تاریخی مارزابوتو )Marzabotto(، بانیورجو )Bagnoregio(، سوانا 
 )Tarquinia( تارکوینیا  و   )Cerveteri( چروتری   ،)Sovana(
 بیانگر وجود شهرهایی با سازماندهی شبکه ای و محوری است

)تصویر 3 و 4(. مورد قابل توجه دیگر، آثاری از نقاشی های دیواری 
و نقش های برجستۀ رنگین در بخش های اندرونی مقابر است که 
در گورستان های تارکوینیا پیدا شده است. این نقاشی های دیواری، 
شباهت های فراوانی به نمونه های به دست آمده در دورۀ رومی ها 
با یکدیگر  دارد و حتی به لحاظ تکنیک نیز مطابقت فراوانی 

بقایای  از  که  مارزابوتو  اتروسکی  شهر  از  بخشی  هوایی  عکس  تصویر3. 
این  برد.  پی  شهر   اجزای  در  هندسی  انتظام  به  می توان  آن  ابنیۀ  پی های 
است. تشخیص  قابل   4 تصویر  در  که  است  کلی تر  پالنی  از  جزئی   بخش 

.www.gettyimages.com :مأخذ
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دارند. محتوای این نقش ها عموماً به بازگویی زندگی پرنشاط، 
که  پرداخته  است  اتروسک  مردمان  رقص های  و  میهمانی ها 
مشابهت موضوعی با نمونه های به دست آمدۀ بعدی در پمپئی در 

دورۀ روم باستان دارد.
عالوه بر آن، در دیگر موضوعات فرهنگی و هنری نیز پیش تر به 
اثرگذاری فرهنگ اتروسک بر دوران  بعد از آن اشاره شده  است، 
چنانکه بعضی از صاحب نظران به تأثیرپذیری شگرف رومیان از 
هنر اتروسک ها اذعان دارند و بسیاری بر این باورند که شماری از 
دستاوردهایی که عموماً به تمدن روم نسبت داده می شود، منشأ 
اتروسکی دارد )Janson & Janson, 1962, 127(. گاردنر بیان 
می کند: »هنر روم با آنکه در آغاز تحث تأثیر هنر اتروسک ها و هنر 
یونانی بود، ویژگی ها و صفات متمایزکنندۀ خود را به دست آورد« 
)گاردنر، 1397، 175-176( یا دی آمبرا آورده است: »همان طور 
که اتروسک ها تحت تأثیر فرهنگ های دیگر قرار داشتند، به نوبۀ 
خود بر هنر رومی ها تأثیر نهادند و رومی ها بسیاری از جنبه های 
بردند«  جلو  گام  یک  را  آنها  و  دادند  انجام  را  اتروسکی  هنر 
)D'Ambra, 1993, 14-19(. اِدلندبری نیز به تأثیر شگرف تمدن 
اتروسک بر هنر روم اشاره می کند: »اتروسک ها ساکنین دوران 
آرکائیک بخش مرکزی ایتالیا بودند که تأثیر به سزایی بر هنر 
 Edlund-Berry,( »رومیان داشتند که غیرقابل چشم پوشی است
116 ,2006(. براون تأثیر اتروسک ها را فراتر از اثرگذاری بر تمدن 
روم دانسته و آنها را منشأ پیدایش جریانی اثرگذار بر تمدن های 
بر  پایداری  و  تأثیر عمیق  ]اتروسک ها[  »آنها  اروپایی می داند: 
تمدن های غرب پس از اثرگذاری بر تمدن روم در سدۀ پیش از 

تصویر4. پالن کلی مارزابوتو که در آن، خیابان های اصلی و مستقیم الخط شهر 
Smith, 2006, 83 :انتظامی هندسی در مقیاس کلیت شهر ایجاد کرده اند. مأخذ

تشکیل جمهوری روم ایجاد کردند« )Brown, 1995, 34(. اضافه 
بر آن، برخی از پژوهشگران اثرگذاری شیوۀ اتروسکی را بر هنر 
ایتالیا تنها منحصر به دوران باستان نمی پندارند و معتقدند این 
تأثیر در دورۀ رنسانس نیز بر برخی از نمونه های باغ سازی ایتالیا، 
به  خصوص آنچه توسط خاندان مدیچی رواج یافت، مشهود است 
 Holmstorm, 2015; Bartoloni & Bocci Pacini, 2003, 451;(
Bule, 1996, 313(. نمونه هایی از الهام بخشی اتروسک ها را ناردو 
تأثیر  رومیان  بر  جهات  بسیاری  از  »اتروسک ها  می کند:  بیان 
گذاشتند ]...[ رومیان همچنین بعضی از خدایان اتروسک ها را 
پذیرفتند. از جمله مهم ترین آنها ژوپیتر رب النوع آسمان، یونو، 
الهۀ حامی زنان، و مینروا، الهۀ حامی صنعتگران بودند« )ناردو، 
1396، 21(. گاردنر نیز آورده است: »از جملۀ این دستاوردهای 
تمدن اتروسک می توان به احداث جاده های سنگفرش، مجاری 
)گاردنر، 1397،  کرد«  اشاره  غیره  و  پل های سنگی  فاضالب، 
اتروسک ها  از  »رومیان  می کند:  بیان  ناردو  همچنین   .)168
سنگ تراشی و دیگر فنون ساخت وساز، از جمله طاق قوسی را، 
 که سرانجام به شاخص و نماد معماری رومی بدل شد، آموختند«

)ناردو، 1396، 21(. همچنین بل و کارپینو تفکر شبکه ای در 
شهرسازی رومی و سیستم آب رسانی آنان را تحت تأثیر تمدن 
اتروسک دانسته اند )Bell & Carpino, 2006, 93-94(. جانسون  
و جانسون نیز آورده اند: »اتروسک ها استاد مسلم فنون مهندسی 
و طراحی شهری و نقشه برداری بوده اند و در این شکی نیست 
که رومیان بسیاری چیزها را از اتروسک ها آموختند. باید اشاره 
پل سازی  روش های  اتروسک ها  فراوان،  احتماالت  به  که  کرد 
آموخته  رومیان  به  را  آب روها  و  فاضالب ها  و  دژها  احداث  و 
 باشند. ولی متأسفانه آثار زیادی از ایشان بر جای نمانده است«

)Janson & Janson, 1962, 167-169(. بنابراین به نظر می رسد 
تمدن اتروسک در فنون و روش های ساخت محدثاِت تمدن پس 
از خود تأثیرات قابل توجه و ماندگاری گذاشته  است، چنانکه 
بینی و همکارانش نیز در پژوهشی میان رشته ای در شهر پیزا 
در توسکانی ایتالیا، توانستند ثابت کنند الگوی رشد شهری در 
ساختمان های عمومی و خصوصی شهر پیزا بر الگوهای دوران 
اتروسکی آن مکان استوار است )Bini et al., 2015, 209( و 
همچنین به نظر می رسد در شهرهای مهم دیگر چون رم نیز 

این الگو برقرار است. 

باغ سازی اتروسک
بر روی عموم شهرهای اتروسکی، شهرهای جدیدی ساخته شد 
و به این دلیل، بررسی مستقیم باغ سازی اتروسک دشوار است، 
زبان شناسی  و  اسطوره شناسی  باستان شناسی،  داده های  ولی 
وجود دارد که می تواند به پژوهش در رابطه با این باغ ها کمک 
کند. نخست ویالیی در مورلو )Murlo( مربوط به قرن 6 یا 7 
پیش از میالد که حیاطی وسیع با فرمی ابتدایی از پریستیلی 
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نظر  به  یونانی  سنگ فرش  حیاط های  برخالف  و  دارد  متقارن 
 .)Farrar, 2016, 75-78( می رسد در آن درختانی کاشته بوده اند
همچنین این نمونه  تصور پیشین در مورد پریستیل را، که فضایی 
 اخذشده از فرهنگ یونانی پنداشته می شد، به چالش می کشد
)تصویر 5(. مطابق با این نمونه، به نظر می رسد پریستیل پیش از ورود 
از جانب یونانی ها در تمدن اتروسک وجود داشته و ممکن است از 
 .)Simelius, 2018( این طریق به باغ سازی یونانی منتقل شده باشد
Acquaros-( ههمچنین در نمون های قرن 6 پیش از میالد آکواروسا

sa(، خانه هایی در کنار هم قرار گرفته اند و میان آنها حیاطی مشترک 
 وجود دارد که به نظر می رسد به عنوان باغ محسوب می شده است

)Rohner, 1996, 120-121(. از طرفی غالب خانه های مارزابوتو 
)Marzabotto(، )تصویر 6( نشان دهندۀ وجود کهن الگوی فضاهایی 
هستند که  به دور فضایی مرکزی با حوض آب و گشودگی در سقف 
شکل گرفته اند. این الگو با نام آتریوم بعدتر در ویالهای رومی تکرار 
 شده  است و به عنوان یکی از عناصر باغ سازی رومی شناخته می شود
باستان شناسانه  بررسی های  آن،  بر  )Izzet, 2007, 156(. عالوه 
کاشت  اتروسکی  خانه های  حیاط های  در  دارند  تأکید 
قوانین  در  اتروسک  مردمان  و  است  می گرفته  صورت 
ترغیب شده اند نیز  گیاهان  از  برخی  کاشتن  به   مذهبی خود، 
 Macintosh Turfa, 2012, 155; De Grummond, 2013,(
حیاط های  این  رومی  باغ سازی  در  بعدتر  چنانکه   ،)544
زبان شناسان  از  برخی  شدند.  شناخته  هورتوس  نام  با  کاشت 
الهۀ  از  برگرفته  را   )Hortus( هورتوس  واژۀ  اسطوره شناسان  و 
دانسته اند باروری  و  کاشت  الهۀ   ،)Horta( هورتا   اتروسکی 

باور  اگر   .)Farrar, 2016, 70-76; Leland, 2015, 137(
و  باشد  صحیح  رونن  و  سیملیوس  فارار،  چون  پژوهشگرانی 
براساس  می توان  کرد،  تصور  باغ سازی  اتروسک ها  برای  بتوان 
به  فراوانی  شباهت  که  آنان،  خانه های  از  به جامانده  پی رنگ 
دانست که در فضاهای  دارد، محتمل  پی رنگ خانه های رومی 
روسله نمونۀ  چنانکه  بوده اند.  مشابه  انتظامی  دارای  نیز   باز 

)Roselle( نیز وجود خانه ای حیاط دار، به همراه آتریوم و حیاطی 
با ساختاری متقارن را تأیید می کند )تصویر 7(. همچنین پالن 
به  محوری  تقارن  و  انتظام  می دهد  نشان  مارزابوتو  در  خانه ای 
صورت وسواس گونه ای در طرح پالن و خصوصاً حیاط ــ  فضای 
ـ مجموعه دیده شده  است )تصویر 8(. عالوه بر آن، وجود باغ،  بازـ 
مستلزم آگاهی از نحوۀ مدیریت آب است، چنانکه باغ سازی رومی 
نیز از فنون مدیریت آب بهره می برد. جردن بانن با بیان شیوه های 
مدیریت آبی اتروسک ها، که توسط کانال های سنگی جریان های 
آب را در حدود قرن 4 و 5 پیش از میالد کنترل می کردند و 
همچنین قوانینی برای مدیریت آب ایجاد کرده بودند، می نویسد: 
»اکثر زیرساخت های ]آبی[ اتروسک ها در دورۀ رومی ها تداوم یافت 
و به همین دلیل سکونت نیز در همین مناطق ادامه داده  شد« 

 .)Bannon, 2009, 63(

انتظام در تمدن اتروسک
اکنون باید دانست انتظام در اندیشۀ اتروسک که در شهرسازی، 
معماری و باغ سازی آنان تکرار شده، امری بنیادین و باورمند 
است یا امری فرعی یا تصادفی؟ مرور یافته های باستان شناسی 
مورد  در  اخیر  یافته های  همچنین  و  اتروسکی  شهرهای  از 
اقوام،  این  باورهای  و  ارزش  ها  تبیین  و  اتروسک ها6  مذهب 
اتروسک  فرهنگ  در  قدسی  امری  عنوان  به  انتظام  از  نشان 
دارد. پژوهش ها از اهمیت آئینی خبر می دهند که اتروسک ها 
انجام  زمین  شخم زدن  عمل  با  شهرها  برپاکردن  هنگام  در 
می دادند و با هدف ایجاد خطوط مستقیم الخط و راست گوشه 
یا  ذهنی  احتماالً  جهاتی  ــ   مقدس  جهات  بر  منطبق  و 
بر ارزش گذاری های نجومی  ــ صورت می گرفته است  منطبق 

)تصویر 9 و 10(. پژوهشگران معتقدند این عمل که با اعتقاد به 
حاصلخیزی اراضی سکونتی اتروسک ها انجام شد، بر جهت گیری 
است اثرگذار  شهرها  این  ساکنان  زیستی  عرصه های   تمامی 
 Bell & Carpino, 2006, 93-94; Edlund-Berry, 2006,(
 118; Sassatelli & Govi, 2013, 285; Becker, 2013,
جانسون  و  جانسون   همچنین   .),356; Magini, 2015, 127

تصویر 5. خانه ای در مورلو مربوط به قرن 6 یا 7 پیش از میالد که پریستیلی 
شواهد  به  استناد  با  فارار  دارد.  وجود  آن  دور  اتاق  مجموعه ای  با  وسیع 
باستان شناسی معتقد است در مرکز این فضا درختانی سایه انداز وجود داشته 

.www.vangogo.co :است. مأخذ 

تصویر 6. نمونه ای از خانه های مارزابوتو که دارای آتریوم و حوض مرکزی است. 
.Izzet, 2007, 156 :عموم خانه های مارزابوتو داری آتریوم هستند. مأخذ
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مواجه  مسطح  زمین های  با  که  زمانی  »اتروسک ها  معتقدند: 
می شدند، طرحی را براساس نقشه های مهندسی پدید می آوردند 
و شهرهای نوبنیاد خود را با شبکۀ منظمی از معابر متالقی بر 
محل تقاطع دو خیابان اصلی برپا می ساختند. این دو خیابان به 
نام های کاردو )شمالی-جنوبی( و دکومانس )شرقی-غربی( شهر 
را به چهار محله یا ناحیۀ اصلی تقسیم می کرد و در موارد لزوم 
 ممکن بود هر یک از محالت، توسعه یا تقسیمات بیشتر یابد«
نیز  اشتینگربر   .)Janson & Janson, 1962, 167-169(
به وجودآمدن انتظام راست گوشه در شهرهای اتروسکی را اتفاقی 
نمی پندارد و آن را نشان از باور عمیق آئینِی اهمیت جهات بیان 
ساختار  جهت  اتروسکی  تمدن  در  است  معتقد  وی  می کند. 
و  اربعه  جهات  ذهنی  ارزش گذاری  براساس  شهرها  شبکه ای 
تطابق آن با جهات جهان ماورایی صورت می پذیرد و بر همین 
اساس ابتدا محل دروازه های شهر به صورت محورهایی اصلی در 
شهر به وجود می آمدند )Steingräber, 2008(. همان طور که 

تصویر 7. عکس هوایی از شهر اتروسکی روسله. در سمت راست تصویر می توان 
نمونه ای متقارن از سکونتگاه های اتروسکی را مشاهده کرد که شباهت بسیاری 
به داموس در روم باستان دارد. پالن متقارن در فضای نیمه باز آتریوم و همچنین 
به همراه  انتظام  بیانگر  حیاط ستون دار ــ و همچنین حیاط سمت راست  ــ 
.www.flickr.com :تقارن نسبی در اجزا و دانه های شهری اتروسکی است. مأخذ

خانه  این  در  مارزابوتو.  در  مسکونی  خانه های  پالن های  از  نمونه ای   .8 تصویر 
فضاهای سرپوشیده به صورتی چیده شده اند که حیاط در آن، شکلی متقارن و 

.Izzet, 2007, 156 :منتظم یابد. مأخذ

این  وجود جهت گیری مشخص در کلیت شهر مشهود است، 
ـ  مانند معابد  ــ نیز به چشم  جهت گیری در اجزای این محدثاتـ 
می آید )Spivay, 2006, 144-148(. همچنین به نظر می رسد 
امری مقدس صورت  براساس  مناطق شهری  در  ارزش گذاری 
می گرفته است و معابد در راستای محورهای اصلی قرار داشتند 
و انتظام محدثات  ــ مانند منازل مسکونی و فضای باز متقارن 
ـ نمودی از آئین ها و اندیشه های باستانی این مردمان است  آنهاـ 
محدوده ها  آن،  بر  عالوه   .)Bell & Carpino, 2006, 93-94(
ــ  شهر و اجزای درون آن  ــ نیز که بعدها در روم باستان به 
عنوان محدودۀ مقدس یا پومریوم7 شناخته شد، خود تابعی از 
این نشانه گذاری آئینی است )Becker, 2013, 354(. بنابراین، 
این انتظام در اجزای شهر، معماری فضاها و همچنین پی رنگ 

فضاهای باز نیز به چشم می خورد )تصاویر 7 و 8(.

بحث
انتظام  داد،  نشان  صاحب نظران  متعدد  دیدگاه های  چنانکه 
در باغ سازی روم می تواند حاصل دالیل متعددی باشد که این 
پژوهش در راستای روشنگری موضوع، با بحث دربارۀ دیدگاه های 
آورده شده و تشریح شیوۀ اتروسکی به صورت مبسوط، به مسئله 
برای  که  دالیلی  از  یکی  شد،  گفته  که  همان طور  می پردازد. 
پیدایش انتظام در باغ سازی روم آورده شده  است، تمایز جغرافیای 
ـ  که امکان حفر و کاشت  خشن و سخت کوهستانی اراضی یونانـ 
گیاهان را در آن به حداقل می رساند ــ و مقایسۀ آن با طبیعت 
سرزمین ایتالیا بود که در آن خاک حاصلخیز در دسترس است. از 
طرفی مشابه این موضوع ذکر شده است که زمین های سرزمین 
ـ  به جهت آبیاری  یونان بسیار پُرشیب است و زمین های مسطحـ 
 ــ و وسیع برای ایجاد باغ درون شهرها وجود نداشته است. در 
مقابل باید بیان شود که هر دو این دالیل که ریشه در ویژگی های 
در  انتظام  پیدایش  برای  دالیلی  آنکه  از  بیش  دارند،  اقلیمی 
باغ سازی رومی باشند، دالیلی برای توجیه عدم پیدایش انتظام 
در باغ سازی یونان هستند. چنانکه به طور مثال در باغ سازی ایران، 
نمونه هایی وجود دارد که به دلیل وجود ارزش های ذهنی، باغ 
ـ  حتی در بستر ناهموار، باز هم به صورت منظم و مستقیم الخطـ 
با عنوان باغ تخت ــ به وجود آمده است. از طرفی یکی دیگر از 
توجیه هایی که برای شکل گیری انتظام هندسی در باغ سازی روم 
آورده شده، بیانگر آن است که این شیوۀ باغ سازی تحت تأثیر 
شیوه های مصری، ایرانی و غیره در سفرهای جنگجوهای رومی 
رخ داده  است. این تأثیرات که در دورۀ یونان هلنیستی ایجاد 
شده  است، همچنان می تواند به عنوان یک احتمال مطرح باشد. 
با این  حال بررسی نظام  شهرسازی رومی و همچنین ویالها و 
نمونه های باغ سازی آن، نشان دهندۀ این است که شیوۀ رومی  ها از 
ـ که مراودات  قرن چهارم پیش از میالد تا قرن دوم پس از میالدـ 
ـ تغییر محسوسی  فرهنگی با دو کشور ایران و مصر صورت گرفتهـ 
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نکرده است و وجود تشابه میان ساختارهای اتروسکی و شهرهای 
شد آورده  همکاران  و  بینی  پژوهش  در  که  همان طور   رومی 
)Bini et al., 2015, 209(، شاید در این امکان، تردیدهایی به 
وجود آورد. اگرچه ممکن است این ارتباط های فرهنگی منجر به 
فراگرفتن برخی از اجزا توسط رومیان از این کشورها شده باشد، 
ولی باید توجه داشت مقایسۀ ساختار  شهرهای روم باستان از شهر 
کوزا )Cosa( که بیش از سه قرن پیش از میالد بنا نهاده شد، تا 
شهر متأخر ولوبیلیس  )Volubilis( در مراکش، که تقریباً هم زمان 
با نزاع ایران و روم ساخته شد، بیانگر آن است که همگی از الگوی 
واحد شبکه ای تبعیت می کنند. عالوه بر آن، بحث هایی که مبتنی 
بر تفاوت در نظام سیاسی یونان و روم است هم در نهایت می تواند 
عدم پیدایش انتظام در باغ سازی یونان را توجیه کند و چنانکه 

آورده شد، نمی تواند الزاماً به طور قطع به پاسخ طراحانۀ خطوط 
راست گوشه منجر شود. 

از  شواهدی  وجود  امکان  بیانگر  پژوهش  یافته های  مقابل،  در 
اثرگذاری تمدن اتروسک بر بنیان های منظم ساختارهای رومی 
است. بسیاری از وجوه فرهنگی اتروسک به تمدن روم منتقل 
شده است، چنانکه پژوهش هایی نشان می دهد الگوهای شهری 
اتروسک بنیان بسیاری از شهرهای امروز ایتالیا هستند و رشد 
و توسعه نیز بر همان منطق صورت می گیرد. مقایسۀ الگوهای 
شهرهای روم باستان و آثار به جامانده از شهرهای اتروسکی نیز به 
انطباق آنان می انجامد و مقایسۀ این الگوها با بسیاری از شهرهای 
یونان باستان نیز که در این بازه ساخته شده اند  ــ  نک به پالن 
شهر المپیا و دلفی  ــ بیانگر ساختارهای غیرمتشابه و انطباق ناپذیر 
میان آنها است )تصاویر 11، 12، 13 و 14(. از طرفی تقّید باورمند 
اتروسک ها به انتظام که ریشه در آئین ها و باورهای عمیقشان از 
ساماندهی انتزاعی دارد، موجب شکل گیری انتظام در کل )شهر( 
و اجزاء )دانه ها( شده  است )تصویر 3 و 4(. این نظم نه حاصل 
تصادف و از روی اجبار، بلکه حاصل تفکر و تأمل در شیوۀ نگرش 
این قوم به نظام هستی است. برخالف آن، به نظر می رسد انتظام 
)در دوران هلنیستی( یا عدم انتظام )در دوران کهن و کالسیک( 
در یونان به عنوان امری قدسی پنداشته نمی شده است، چنانکه در 
منظره سازی هایی که در مقیاس کوچک تر و در فضاهای محدودتر 
در این منطقه انجام شده  ــ  برای مثال طرح کاشت ابتدایی حاشیۀ 
برخی معابد آکروپولیس  ــ انتظام هایی جزئی وجود دارد که نشان 
از عدم تقّید باورمند منظره پردازان یونانی به مقولۀ نظم یا بی نظمی 
دارای  تداومشان  و  یونان در سبک  باغ های  بر آن،  دارد. عالوه 
انسجام الزم برای آنکه سبک باغ سازی نامیده شوند، نیستند. در 
مقابل چنانکه بیان  شد، پژوهش های اخیر احتمال وجود باغ سازی 
اتروسک  را تأیید کرده اند و فضاهایی چون هورتوس، پریستیل و 
آتریوم که از اجزای شاخص باغ سازی رومی است، در این نمونه ها، 

هرچند به صورت ابتدایی، تکرار شده  است.

نتیجه گیری
اندیشۀ یونان باستان، بر بسیاری از وجوه فرهنگی تمدن روم 
باستان تأثیر گذاشته است. با این  حال شیوۀ باغ سازی رومی 
به عنوان یکی از بارزترین سبک های تاریخ باغ سازی ، از انتظام 
بر  رومی  باغ سازی  نمی کند.  تبعیت  یونانی  شیوۀ  ساختاری 
خالف نمونه های یونانی آن، که فاقد انتظام هندسی  بوده، دارای 
نظمی شبکه ای و محوری است. تاکنون فرضیات متعددی که 
بر جنبه های اقلیمی، سیاسی و... اشاره داشتند، برای توجیه 
نظام  مقایسۀ  با  برخی  شده اند؛  مطرح  رومی  شیوۀ  انتظام 
سیاسی - امنیتی روم و یونان، به تفاوت شکل توزیع قدرت در 
نظام دموکراتیک یونان و امپراتوری روم پرداخته اند؛ برخی نیز 
با اشاره به تفاوت ویژگی های اقلیمی دو کشور، تمایز دو شیوه 

تصویر9. این تصویر بیانگر هندسۀ حرکت خورشید در انقالبین و شکل گیری 
الگوی هندسی است که بر اساس آن حد توسعۀ شهر اتروسکی مارزابوتو تعیین 

.Gottarelli, 2010, 63 :شده  است. مأخذ

تصویر10. مجسمۀ برنزی روحانی و گاو نر کشف شده در ارزو متعلق به قرن 5 
پیش از میالد. ادلند بری از فرانتینوس رومی نقل می کند که محدوده های منتظم ، 
بخشی از آئین اتروسکی بوده  است که در هنگام بنانهادن شهرها توسط روحانی با 
.Edlund-Berry, 2006, 117 :توجه به جهات مقدس بر زمین معین می شد. مأخذ
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را به آن نسبت داده اند و بعضی دیگر، دلیل گرایش رومیان به 
انتظام را در پی نزاع با شرق و آشناشدن با سبک های دیگر 
باغ سازی می دانند. این فرضیات در این پژوهش مورد بحث قرار 
گرفتند و به نظر نمی رسد بتوانند به تمام جنبه های موضوع 
ساختار  تبعیت  بر  اخیر  پژوهش  های  همچنین  دهند.  پاسخ 
دارند  تأکید  اتروسکی  شهرهای  از  رومی  شهرهای  انتظام  و 
و مقایسۀ بقایای شهرهای روم باستان و شهرهای اتروسکی، 
نشان از انطباق انتظام شبکه ای این دو و افتراق ساختاری میان 
الگوی شهری روم و یونان دارد. عالوه بر آن، با پژوهش هایی 
که در سال های اخیر دربارۀ باغ سازی اتروسکی صورت گرفته 
  است، به نظر می رسد این شیوه با باغ سازی رومی در فضاهایی 

چون پریستیل، هورتوس و آتریوم نیز دارای اشتراک و مطابقت 
فراوان است. بنابراین به نظر می رسد بتوان این چنین فرض کرد 
که میل به انتظام در باغ سازی  رومی، محصول نگرش قدسی 
اتروسک ها به انتظام محوری است. این نگرش با آئین و مناسکی 
در ایجاد نظمی شبکه ای در شهر و با جهت گیری مشخص در 
کلیت و اجزای محدثات ــ  از شهر تا معماری و باغ سازی  ــ 
همراه شده  است. اگرچه موضوع فوق به دلیل کمبود مستندات 
باستان شناختی و نمونه های مکرر و بیشتر، اکنون قابل اثبات 
نیست8، ولی می تواند به عنوان پرسشی جدی در مورد ارتباط 
عنوان  به  اتروسک  تمدن  با  رومی  باغ سازی  هندسی  انتظام 

امکانی جدید مورد پژوهش های آتی قرار گیرد.

تصویر 11 و 12. مقایسۀ انتظام المپیا در یونان باستان )سمت راست( و کوزا در روم باستان )چپ(، بیانگر تفاوت بنیادین ساماندهی کلی شهر است. همچنین نشان 
می دهد ساختار شبکه ای که در آن در برخی از محورها به عنوان خیابان اصلی تأکید شده است، شباهت فراوانی با نظم بخشی در نمونه  شهرهای اتروسکی دارد. مأخذ: 

.www.romanaqueducts.info و www.commons.wikimedia.org )به ترتیب از راست به چپ(

تصویر 13. طرح کلی شهرهای اتروسکی که به صورت منظم و شبکه ای با تقاطع 
www.quadriform-  دو خیابان اصلی کاردو و دکومانس به وجود می آمد. مأخذ:

.isratio.wordpress.com

تصویر 14. بخش باستانی شهر تورین که ساختار اتروسکی خود را حفظ کرده 
.Sparavigna, 2014, 443 :است. مأخذ 
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پی نوشت ها
1. داموس ها نمونه ای از خانه های رومی بودند که شامل اتاق هایی به شکل یک 
اگر  باغچه دار  این حیاط  دور یک حیاط می شدند.  فضاهایی  و همچنین  آتریوم 
دارای فضاهای کاشت فراوان باشد، هورتوس و اگر رواقی به دور حیاط حرکت کند 

پریستیل نامیده می شود. 
2. توپیاری از واژه هایی با ریشۀ التین ــ  و نه یونانی  ــ است که نشان از استقالل 

ریشۀ باغ سازی رومی از یونانی دارد. 
اشپیلکه  کارول  یاد کرده اند.  متفاوتی  عناوین  با  دوره ها  این  از  3. پژوهشگران، 
)Carroll-Spillecke, 1992( و ترنر )1395( دوره های باغ سازی یونانی باستان را دورۀ 
هومری، دورۀ کالسیک و دورۀ هلنسیتی نام گذاشته اند. با این  حال پاتریک بووی در 
مقاله ای با عنوان »تحوالت باغ سازی یونان باستان«، این سه دوره را با نام های دورۀ 
 .)Bowe, 2010( کهن، دورۀ کالسیک و دورۀ هلنسیتی مورد بررسی قرار داده   است
4. تامسون و گریزولد در کتاب »عشق به باغ سازی در آتن باستان« در شرحی همراه 
با تصاویر بیان می کند که یونانی ها برای ایجاد سبزینگی اطراف معبد هفایستوس 
گلدان های  قراردادن  برای  و حفر چاله هایی  زمین صخره ای  تراشیدن  به  مجبور 
سفالین و کاشت گیاه درون آن بودند. فن کاشت های منظم گلدانی مربوط به دورۀ 
هلنیستی یونان است و می توان تصور کرد در برخورد با شرق به دست آمده  است 

.)Thompson & Griswold, 1986, 10(
5. دولت شهر یا شهر-کشور )City-state( دولتی است که فقط در یک شهر و مناطق 
اطراف آن شهر حاکم است. دولت شهرها مستقل بودند و عموماً برای حفظ امنیت 
و تمامیت ارضی توسط دیوار و بارو محصور شده  بودند. اگرچه دولت شهرهای مهم 
در یونان پدید آمده ، اما به اعتقاد مورخان اولین دولت شهرها در تمدن میان رودان 

به وجود آمده اند.
6. شواهدی از قواعد مذهبی مشخص نزد اتروسک ها وجود دارد که تحت عنوان 
Disciplina Etrusca شناخته می شود که در آن به موضوعاتی چون اهمیت آئینی 
شهرهای  ایجاد  منظور  به  زمین  بر  مستقیم الخط  خطوط  ایجاد  و  اربعه  جهات 

اتروسکی اشاره شده  است. 
7. پومریوم )Pomerium( محدوده ای مقدس به دور شهر رم و دیگر شهرهای روم 
باستان است که گاه توسط دیوار و گاه دروازه تعریف می شد. این مفهوم مذهبی که 
همراه با ارزش گذاری هایی ذهنی صورت می گرفت، با تمایز آنچه درون است و هر 
آنچه بیرون است همراه می شد. به طوری  که به لحاظ قانونی، رم تنها در داخل آن 

پومریوم وجود داشت و هرچیز ورای آن فقط سرزمینی متعلق به رم بود.
8. اگرچه داده هایی در مورد باغ های درون شهری اتروسکی آورده شده  است، ولی 
همچنان اطالعات دقیقی از وجود و چگونگی باغ های برون  شهری در دست نیست. 
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