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ایــن بررســی دربــاره نقــش سیاســی و کمتــر کاوش شــده بــاغ در 
شــرق دور بــه طــور خــاص، معطــوف بــه ســال های 900 قبــل از 
ــا ۵00 قبــل از میــالد اســت. در ایــن دوره شــاهد آنیــم  میــالد ت
کــه یــک یــا چندیــن تــن از فرمانروایــان بــزرگ آشــوری، بابلــی 
یــا هخامنشــی، بــرای تأکیــد بــر دســتاوردهای حکومــت خــود بــه 
ــه  ــا ارائ ــه ب ــن مقال ــد. ای ــدام کرده ان ــی اق ــای بزرگ ســاختن باغ ه
ــاغ  ــخ ب ــی در تاری ــن دوره غن ــه ای ــق ب ــراث متعل انعکاســی از می

ــرد. ــان می پذی پای

پیشینه بین النهرین
در طــول مــدت چندهــزار ســال، بــاغ در محــدوده تاریخــی 
بین النهریــن نقش هــای متعــدد و متفاوتــی برعهــده داشــته 
اســت. از هــزاره ششــم پیــش از میــالد مســیح بــه بعــد، آبیــاری 
ــی  ــزی و جنوب ــک مرک ــدت خش ــه ش ــق ب ــاورزی در مناط کش
ــادی از  ــوان نم ــه عن ــاغ ب ــد و ب ــه ش ــه کار گرفت ــن ب بین النهری
حاصل خیــزی زمیــن مــورد توجــه قــرار گرفــت1. از آغــاز، 
ــر  ــی، مثم ــون پرآب ــی چ ــات متنوع ــتن امکان ــر داش ــاغ عالوه ب ب
ــوان سرچشــمه ای  ــه عن ــوا، ب ــت ه ــودن، ســایه افکنی و مطبوعی ب

ــد.  ــدار  ش ــز پدی ــذت نی ــادی و ل ــرد از ش منحصربه ف

ــنی  ــابقه روش ــی س ــار باستان شناس ــی و آث ــای تاریخ 1. گزارش ه
دربــاره پیدایــش بــاغ در جهــان بــه دســت نمی دهــد. اینکــه بــاغ 
در ادامــه زندگــی کشــاورزی، عکس العملــی بــه طبیعــت خشــک 
ــه  ــای مشــهوری اســت ک ــوده، گفته ه ــذت ب ــرای ل ــی ب ــا فضای ی
ــاغ  ــا انتقــادات محکمــی روبروســت. ب هــر یــک در جــای خــود ب
بــه عنــوان یــک محصــول فرهنگــی انســانی کــه بهــره ای از ذهــن 
ــد  ــراه دارد، نمی توان ــه هم ــان را ب ــانه انس ــش زیباشناس و گزین
اقدامــی زیســتی بــه حســاب آیــد. همچنیــن زندگــی در محیــط 
بــی آب بــرای انســان باســتانی نیــز دور از عقــل اســت و بــه نظــر 
می رســد محققــان، شــرایط اقلیمــی امــروز را بــه گذشــته باســتان 
ایــن ســرزمین ها نســبت داده باشــند. فرضیــه لــذت، بــرای همــه 
ــه  ــی ب ــوان پ ــا آن نمــی ت ــای انســان مطــرح اســت و ب انتخاب ه

علــت اولیــه ســاخت بــاغ بــرد.
ــرای  ــب ب ــی مناس ــه مکمل ــاغ را ب ــوع، ب ــای متن ــن ویژگی ه ای
ــاز و  ــای ب ــی در فض ــزاری آیین های ــرای برگ ــی ب ــا مکان ــد ی معب
از همــه مهم تــر محیطــی پربرکــت تبدیــل کــرده کــه در صــورت 
امــکان، خدایــی تمایــل بــه گشــت وگذار در آن را خواهــد داشــت. 
ــز  ــری نی ــاخت های دیگ ــد زیرس ــد بای ــک باغ-معب ــن ی هم چنی
می داشــت. ایــن بــدان معناســت کــه کیفیــت بــاغ- معبــد 
عالوه بــر انطبــاق بــا جزئیــات فیزیکــی معبــد، نمایان گــر منزلــت 
ــود  ــی ب ــورد پرســتش و مشــخصه های اجتماعــی مردم خــدای م

ــد2. ــم آورده بودن ــاغ فراه ــورد بحــث را در ب ــات م ــه امکان ک
2. فرضیــه پیدایــش بــاغ بــه مثابــه معبــد نیــز قرینه هــای زیــادی 
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ــه افــراد و زمان هــای  ــاغ و اختصــاص آن ب دارد. تقــدس عناصــر ب
خــاص ایــن نظــر را تــا حــدود زیــادی تأییــد می کنــد. امــا انتظــار 
ــه  ــاغ ب ــدارد. ب ــادی ن ــه عنــوان معبــد، شــواهد زی ــاغ ب کارکــرد ب
ــا  ــط ب ــر مرتب ــا و منظ ــی از فض ــخصاتی معنای ــد، مش ــه معب مثاب
ــوان  ــه عن ــاغ ب ــه ب ــی ک ــود دارد. در حال ــد را در خ ــم معب مفاهی

معبــد، بایــد گونــه ای معبــد باشــد.
برخــالف قدمــت قابل توجــه نــوع دیگــری از باغ هــا بــه نــام 
ــش از  ــا پی ــلطنتی ت ــای س ــفابخش(، باغ ه ــی )ش ــای گیاه باغ ه
ــود  ــل وج ــوما-یوزر )1218-1189 ق.م( در باب ــت آداد-ش حکوم
نداشــتند. در نواحــی شــمالی تر نیــز، دغدغــه »تیگلت پیلســر 
ــرای  ــوریان، ب ــی آش ــاه دوره میان اول« )111۵-1077ق.م( پادش
ــه  ــن عالق ــا ای ــی مســتند شــده اســت. ام ــه خوب ــات مثمــر ب باغ
ــه  ــت و ن ــوده اس ــودمندی ب ــت س ــی در جه ــه باغبان ــلطنتی ب س

ــی. ــری تزئین ــاً ام صرف

یادداشتی بر نقش امپراتوری آشوری نو
از قــرن نهــم قبــل از میــالد بــه بعــد باغ هــای ســلطنتی 
بین النهریــن مســتقل شــدند. بــه عنــوان مثــال آشــور ناصیــر پــال 
دوم )883-8۵9 ق.م( بنیان گــذار امپراتــوری آشــوری نــو، یکــی از 
اولیــن پادشــاهانی اســت کــه بــه بــاغ بــه عنــوان ابــزاری قدرتمنــد 
بــرای تبلیغــات ســلطنتی توجــه داشــت. آشــور-ناصیر-پال بــرای 
بهره منــدی از قلمــروی وســیعش، در مســیر لشکرکشــی های 
ــان  ــای گیاه ــا و دانه ه ــان، قلمه ه ــع آوری درخت ــه جم ــود ب خ
بیگانــه پرداخــت کــه بعدتــر در بــاغ جدیــدش در نمــرود کاشــته 

 شــدند.
ــا پافشــاری  ــن ســؤال توجــه شــود کــه آی ــه ای ــد ب همچنیــن بای
آشــور ناصیــر پــال بــر مثمــر بــودن باغــش و تأکیــد وی بــر لــذت 
ــه از  ــأت گرفت ــودمندی، نش ــن س ــکار وی از ای ــه و آش کنش گران
ــوده  ــد ب ــاه قدرتمن ــن پادش ــخصی ای ــذت ش ــر از ل ــزی فرات چی
اســت؟ بــه عبارتــی دیگــر ایــن ارتبــاط پادشــاه بــا این ســودمندی 
ممکــن اســت بــه منظــور تأکیــد بــر جنبــه دیگــری از شــخصیت 
ــش  ــال نق ــوان مث ــه عن ــد: ب ــه باش ــورت گرفت ــاه ص ــی پادش مل
کیهانــی او در تضمیــن کــردن بــاروری و مثمــر بــودن زمیــن بــه 

عنــوان یــک کل.
بــا آغــاز حکومــت ســارگون دوم )722-70۵(، پادشــاهان آشــوری 
ــکاری  ــی آش ــه و جاه طلب ــت یافت ــاری دس ــع آب سرش ــه مناب ب
بــه پــرورش دادن وســیع ترین طیــف ممکــن از نمونه هــای 
ــه  ــا کــوچ ســارگون ب ــد. براســاس شــواهد، ب گیاهــی نشــان دادن
ــا 70۶ قبــل از میــالد، او مشــغول ســاخت  ــاد، از 713 ت خورس آب
پایتختــی جدیــد بــوده اســت. در کتیبــه  ای کــه ســاخت شــهر در 
ــور  ــه رشــته کوه ن ــه باغــی شــبیه ب آن تجلیــل شــده، ســارگون ب
اشــاره می کنــد کــه »بــا کناره هایــش ســامان یافته« و در آن 

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

ــارگون،  ــه شــده در بخــش خصوصــی کاخ س ــک حجــاری یافت ی
ــد. در  ــات، نشــان می ده ــن توصیف ــق ای ــر را مطاب ــورد نظ ــاغ م ب
ــی  ــا محراب ــت ب ــه ای پردرخ ــته، تپ ــت نقش برجس ــمت راس قس
کنگــره دار دیــده می شــود. در نقطــه ای مرکــزی امــا دورتــر، 
کوشــکی کوچــک بــا ســتاوندی دو ســتونی خودنمایــی می کنــد و 
ســاختمان بــر بــاالی گســتره ای از آب قــرار دارد کــه دو قایــق در 

ــد. ــر انداخته ان ــه آن لنگ گوش
ــر  ــته و ظاه ــش برجس ــه، نق ــده از کتیب ــواهد برآم ــب ش از ترکی
اصلــی و محتمــل بــاغ این گونــه برمی آیــد کــه اوالً تأکیــد 
ــی بصــری  ــش برجســته، مکمل ــرح نق ــان در ط ــر درخت ــق ب دقی
ــی  ــه گاه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــارگون ب ــوب س ــای مکت ــرای ادع ب
بــرای جمــع آوری گیاهــان و درختــان در بــاغ وســیع خود از مســیر 
ــه  ــاً ازآنجاک ــت. دوم ــده اس ــی هایش دور می ش ــی لشکرکش اصل
ــه مشــابهی  ــه تصویــر کشــیده شــده هیــچ نمون تپــه پردرخــت ب
در منظــر امــروزی و کمابیــش همــواِر گســترده شــده از قســمت 
شــمالی بخــش خصوصــی کاخ تــا رودخانــه خوصــر نــدارد، هرگونه 
ــی ایجــاد شــده و  ــه ای مصنوع ــه گون ــاغ ســلطنتی ب ــه ای در ب تپ
درختــان بــاالی آن نیــز، انــدک شــباهتی بــه دامنــه درختــکاری 

شــده بــرج ثــور دارنــد.
ــه  ــاد الهام گرفت ــاری خورس آب ــر معم ــم عناص ــت بدانی ــب اس جال
از غــرب دور هســتند. بــه عنــوان مثــال ســارگون از ســاختن یــک 
ــه  ــن پای ــود. او همچنی ــرور ب ــی در پایتخــت خــود مغ بیــت حالن
ــد.  ــواع ســوریه ای بودن ســتون هایی را مرســوم کــرد کــه شــبیه ان
ــه  ــاغ بدیعــش، سرســتون های طومــاری ب درنهایــت در کوشــِک ب
کار رفتــه، بــه نمونه هــای بــه کار رفتــه در بســتر غربــی شــباهت 
ــوری-  ــکار س ــای آش ــه، الگو ه ــور خالص ــه ط ــد. ب ــتری دارن بیش
شــامل نــام داده شــده بــه بــاغ وســیع وی- قطعــاً در جهــت تأکیــد 
ــی  ــه غرب ــر جبه ــوریان ب ــه آش ــوذ و غلب ــیع  نف ــتره وس ــر گس ب

فــرات بــوده اســت.
یــک پیــام سیاســی دیگــر نیــز در معمــاری بــاغ مشــهور ســارگون 
وجــود دارد. لشکرکشــی های باختــری ایــن حکمــران، تنهــا 
ــای  ــی دروازه ه ــا نزدیک ــه ت ــود، بلک ــرق دور نب ــه ش ــدود ب مح
»کیلیکیــه« )Kilikya( نفــوذ کــرده بــود. در ایــن راســتا کوشــک 
ــدون شــک همتایــی  ــده می شــود )و ب ــر1 دی باغــی کــه در تصوی
مشــابه در شــمال ســوریه دارد(، احتمــاالً نماینــده نوعی از کوشــک 
بــوده کــه در ســرزمین های دورتــر و حتــی آناتولــی وجــود داشــته 

اســت.
شــواهد اثبات کننــده ایــن گمانه زنــی، مســلماً انــدک اســت، 
ــای  ــاز باغ ه ــی از ساخت وس ــات چندان ــال اطالع ــوان مث ــه عن ب
ــا ایــن  ــدارد. حتــی ب باســتانی در »فریگیــه« )Phrygia( وجــود ن
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ــارگون دوم-  ــا س ــم دوره ب ــداس- ه ــاه می ــام پادش ــه ن ــود ک وج
ــا  ــدارد. ب ــرگ ن ــر از ۶0 گلب ــه کمت ــط اســت ک ــا گل رزی مرتب ب
ــی  ــک و لیدیای ــاختمانی کوچ ــالوده های س ــف ش ــال کش ــن ح ای
در شــهر ســاردیس از جنــس ســنگ پاک تــراش، ارتباطــی 
امکان پذیــر اســت. بــا وجــود حداقلــی بــودن ایــن نشــانه ها، ایــن 
ــای کوشــک  ــر اســت کــه آنهــا را نمــادی از بقای تصــور امکان پذی
عالــی بــاغ ســلطنتی بدانیــم کــه نمایــی دو ســتونی داشــته اســت. 
چنیــن ســاختمانی- احتمــاالً کاله فرنگــی کــرزوس- می توانــد بــه 
ــی  ــوری- آناتول ــک س ــی کوش ــده از نوع ــری به جامان ــه ای اث گون
باشــد کــه تنهــا از طریــق نقش برجســته های آشــوری متأخــر بــر 

ــده اند. ــکار ش ــا آش م
ــن  ــد ای ــان می دهن ــناِخریب )704-۶81 ق.م( نش ــای ِس کتیبه ه
ــتن  ــیدن و پیراس ــعه بخش ــن توس ــته در حی ــروای برجس فرمان
پایتخــت جدیــدش، نینــوا، بــه طــور مســتقیم از شــیوه پــدرش در 
ســامان بخشــیدن بــه »باغــی بــزرگ شــبیه رشــته کوه آمانــوس« 
پیــروی کــرده اســت. ایــن الگوبــرداری از ابتــکار ســارگون بســیار 
قابل توجــه اســت. ممکــن اســت ِســناِخریب بــه دالیــل مختلفــی 
ــن  ــا ای ــت، ام ــده اس ــود را الزم می دی ــت خ ــکان پایتخ ــر م تغیی
ــی  ــی سیاس ــه دالیل ــراً ب ــارگون ظاه ــله س ــر از سلس ــن نف دومی
بازآفرینــی پایتخــت- بــا همــان نــام- را بــه عنوان ســمبلی آشــکار 

ــت. ــته اس ــروری می دانس ــی ض ــلطه خارج از س
ــرن  ــه ق ــته نیم ــهور در نقش برجس ــلطنتی مش ــاغ س ــن ب ــر ای اگ
هفتــم قبــل از میــالد قصــر آشــور بانی پــال )تصویــر2( بــه 
ــکارات  ــانه هایی از ابت ــوان نش ــد، می ت ــده باش ــیده ش ــر کش تصوی
ِســناِخریب در آنهــا یافــت. نه تنهــا کوشــک بــاغ شــاهی بــر فــراز 
تپــه ای درختــکاری شــده قــرار داشــته )کــه در مجــاورت محرابــی 
ــود(،  ــده ب ــلطنتی واقع ش ــنگی س ــود س ــتون یادب ــره دار و س کنگ

بلکــه منبــع آب مخصــوص بــه خــودش را بــه جــای یــک کانــال 
ــا بســتر ســنگ پوش  ــا افتــاده از آبگــذری ب ــه پیــش پ ــا رودخان ی
ــرداری از وجــوه مشــخصه   ــر الگوب شــده دریافــت می کــرد. عالوه ب
ســوری اعــم از طــرح کاشــت و  شــکل کوشــک، پادشــاه قاطعانــه 
ــده  دســتاورهای  ــزرگ« اش بازگوین ــاغ ب ــه »ب ــم داشــت ک تصمی
مهندســی بی نظیــر زمــان خــودش باشــد. اینکــه آیــا ســناخریب 
ــان  ــی در می ــنگی و حوضچه های ــای س ــاختن کانال ه ــد س ــا ح ت
باغــش نیــز پیــش رفتــه بــود، نامعلــوم اســت. چنیــن کانال هایــی 
ــکاری  ــه درخت ــیب دار تپ ــای ش ــرای دامنه ه ــع ب ــور قط ــه ط ب
شــده مناســب نبودنــد )در ســنگ برجســته تنهــا کانال هــای روی 
ســطح زمیــن قابــل مشــاهده هســتند( ولــی چنیــن آبگذرهایــی 
ــد.  ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــطح زمی ــته اند در س می توانس

 Stronach, :تصویر1 : تصویری از نقش برجســته ای که بخشــی از باغ سلطنتی وسیع ساخته شده توسط سارگون دوم در خورس آباد را نشان می دهد. مأخذ
.1990

تصویر2 : جزئیاتی از یک نقش برجســته از قصر آشور بانی پال در نینوا. منظره 
به تصویر کشــیده شده در نقش برجسته ممکن است باغ سناخریب، پدربزرگ 

.Stronach, 1990 :آشور بانی پال باشد. مأخذ
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ــل توجــه اســت کــه بدانیــم نیــروی کار  ــن قاب در هــر صــورت ای
ــی  ــنگی دائم ــای س ــاختن کانال ه ــارت س ــناخریب دارای مه س
بوده انــد. از ســوی دیگــر دسترســی آســان و تولیــد انبــوه مصالــح 
ــب و  ــات مناس ــه الحاق ــنگی را ب ــای س ــوب، کانال ه ــی مرغ بنای
ــل  ــاه تبدی ــاده پادش ــاری فوق الع ــزات آبی ــرای تجهی ــردی ب کارب
ــه  ــناخریب ب ــه س ــود ک ــه می ش ــن گفت ــد. هم چنی ــرده بودن ک
ــه تایی  ــته های س ــکل از دس ــدام متش ــنگی )هرک ــخورهای س آبش
ــب های  ــرای اس ــه ب ــود ک ــرور ب ــی( مغ ــنگ آهک ــای س بلوک ه

ــود.  ارتــش خــود فراهــم کــرده ب

یادداشتی بر نقش امپراتوری نئوبابلی
ــاخت  ــرده ام س ــاره ک ــدان اش ــر ب ــی دیگ ــه در جای ــه ک همان گون
ــه  ــت. اگرچ ــداول نیس ــات مت ــق توضیح ــق« مطاب ــای معل »باغ ه
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــاره جــذاب ب ــن ب ــدگاه بروســوس در ای دی
بخــت  نصــر بــرای خوشــایند همســر ایرانــی خــود کــه »عالقه منــد 
بــه مناظــر کوهســتانی بــود« باغ هایــی بــا شــخصیت کوهســتانی 
خلــق کــرده اســت. امــا واضــح اســت کــه شــاه نیــز بــه شــخصه 
ــن  ــا چنی ــی ب ــه باغ ــوده اســت ک ــی و آسایشــی ب ــان راحت خواه
ــه  ــت ک ــکی نیس ــی آورد، ش ــم م ــردی فراه ــات منحصربه ف کیفی

ــد. ــی، نقــش مهمــی در توصیــف داســتان دارن چنیــن مالحظات
بخــت  نصــر عــالوه بــر یــک جنــگاور و حکمــران توانمنــد، معماری 
ــا انگیزه هــا و تخیالتــی بی همتــا بــود. منطقــی اســت  ســلطنتی ب
کــه گمــان کنیــم بــه این دالیــل او خــود را ملــزم به خلــق پایتخت 
و قصــری دانســته اســت کــه شایســته حکمروایــی بی همتــای اون 
اســت و هم چنیــن یــک بــاغ ســلطنتی کــه همــان پیــام مغرورانــه 
ــالوه  ــر ع ــت نص ــه بخ ــت ک ــح اس ــرد. واض ــد ک ــالم خواه را اع
ــاًل  ــی کام ــا الگوی ــاغ ب ــک ب ــر طراحــی و ســاخت دســت کــم ی ب
ــه  ــاغ توج ــی ب ــیعی از طراح ــته بندی وس ــه دس ــتانی، ب کوهس
داشــته اســت کــه بــا هدف بــه نمایــش گذاشــتن قــدرت و ثــروت، 
حداقــل یــک قــرن پیــش از بــه قــدرت رســیدن  وی رواج داشــته 
اســت. در ایــن دیــدگاه باغ هــای معلــق بابــل گواهــی قطعــی بــر 
ــای ســلطنتی »طراحی شــده« در طــول نیمــه  ــده باغ ه ــار ای اعتب

اول هــزاره اول قبــل از میــالد مســیح اســت.

باغ سلطنتی پاسارگاد
 در تأســیس پاســارگاد، اولیــن پایتخــت مهــم هخامنشــیان، کورش 
ــی   ــزی و سامان بخش ــه طرح ری ــدام ب ــزرگ )۵۵9-۵30 ق.م( اق ب
»مرکــز امپراتــوری« بــه شــیوه ای خــاص کــرد. در ســایتی آکنــده 
از ویژگی هــای بدیــع، شــاید هیچ چیــزی بــه انــدازه اهمیــت 
ذاتــی اعطــا شــده بــه بــاغ مهــم نبــود. اگرچــه تصاویــر کالســیک 
ــل  ــای مجل ــا باغ ه ــینی آن ب ــی از هم نش ــورش حاک ــره ک از مقب
ــه  ــر نشــان داده اســت ک ــوده، حفاری هــای باستان شناســی اخی ب

کاخ هــای هم جــوار کــورش نیــز در میــان مجموعــه ای از باغ هــای 
ــته اند. ــرار داش ــی ق متوال

ــدوده کاخ  ــاغ در مح ــن ب ــی، درونی تری ــتر کنون ــرایط و بس در ش
برجســته ترین تأثیــر را دارد کــه حــدود آن بــه وســیله کانال هــای 
ــف  ــاورش تعری ــک مج ــای کاخ P و دو کوش ــنگی، بقای ــی س آب
ــاختمان ها  ــری س ــوه قرارگی ــه نح ــر3(. اگرچ ــت )تصوی ــده اس ش
ــود،  ــا اقامتگاهــی موقــت مقایســه شــده ب ــی ب در پاســارگاد، زمان
عناصــر گوناگونــی در نقشــه برجامانــده از بــاغ درونــی یا ســلطنتی 
سرشــت رســمی و کمابیــش هندســی طــرح را پررنــگ می کنــد.
ــنگی  ــای س ــانتی متر و لبه ه ــای 2۵ س ــا پهن ــی ب ــای آب کانال ه
پهنشــان کــه بایــد زمانــی هم تــراز بــا ســطح زمیــن بــوده باشــند، 
ــا  ــری، ب ــا مت ــا 14 ب ــل 13 ت ــع و در فواص ــه های متقاط در گوش
ــده  ــخص ش ــانتی متر مش ــاد 80 در 80 س ــا ابع ــی ب حوضچه های
بودنــد. بــه طــور قطــع ایــن کانال هــای ســنگی ســاخته از ســنگ 
ــد خــورده، مکمــل مناســبی  ــی پیون ــه خوب ــراش و ب آهــک پاک ت
بــرای مصالــح ســنگ آهکــی کاخ هــای مجــاور بــه حســاب 

می آمدنــد.
عــالوه بــر مــوارد فــوق الزم اســت بــه مشــخصه های کلــی باغ هــای 
ــه  ــژه شــیوه ای ک ــه وی ــم، ب ــاره کنی ــز اش ــارگاد نی ســلطنتی پاس
کاخ P و دو کوشــک وابســته  اش دقیقــاً در قلــب فضــای پذیرنــده 
ــر قواعــد معمــاری اســت کــه در  ــد، مقدمــه ای ب ــاغ قرارگرفته ان ب
ــن  ــر چنی ــور دقیق ت ــه ط ــود. ب ــده می ش ــدی دی ــای بع دوره ه
ــوری  ــزرگ امپرات ــای ب ــته ای از باغ ه ــده دس ــاماندهی به یادآورن س

.Stronach, 1990 :تصویر3: پاسارگاد، پالن باغ سلطنتی. مأخذ
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جســتار

ــدادی کوشــک وابســته  ــزرگ و تع ــک کاخ ب ــه شــامل ی اســت ک
بودنــد و مطابــق منابــع حداقــل از قــرن 11 بعــد از میــالد مســیح 

ــاغ« وجــود داشــته اند. ــوان »ب تحــت عن
ــف  ــروز کش ــه ام ــا ب ــه ت ــنگی ک ــی س ــای آب ــن کانال ه همچنی
شــده اند، طرحــی جدیــد و خــاص را نشــان می دهنــد. همان گونــه 
ــه نظــر  ــه ب ــه شــده اســت، این گون ــن ســال پیش گفت ــه چندی ک
ــالن  ــا پ ــاور ب ــاغ مج ــی دو ب ــرح اجمال ــا ط ــه آنه ــد ک می رس
ــخص  ــن را مش ــاده روی په ــیر پی ــک مس ــدود ی ــتطیلی و ح مس
ــرار  ــن در حاشــیه فضــای مرکــزی ق ــر ای ــه ســابق ب ــد ک می کنن
ــه  ــه ب ــده، این گون ــه دســت آم ــواهد ب ــر از ش ــته اســت. فرات داش
ــروا در نقطــه  ــاهی فرمان ــه حضــور تخــت پادش نظــر می رســد ک
ــد  ــتای دی ــود راس ــه وج ــاز ب ــی کاخ p، نی ــتاوند اصل ــی س میان
متناظــر بــا دورنمایــی در امتــداد ایــن آکــس طولــی بــاغ را ایجــاب 

ــت3. ــرده اس می ک
3. دربــاره درســتی برداشــت های نویســنده در عنــوان قبــل 
)امپراتــوری نئوبابلــی( و ابتــدای عنــوان ایــن قســمت )پاســارگاد( 
ــه  ــی ب ــا متک ــب آنه ــرا اغل ــود دارد، زی ــی وج ــای فراوان تردیده
گمان هــای ســلیقه ای نویســنده اســت کــه در ادامــه یــک 
واقعیــت باستان شناســی یــا تاریخــی، بــدون ذکــر مســتندات یــا 
ــچ  ــاً هی ــت. تقریب ــده اس ــه ش ــی ارائ ــل عقل ــواهد و دالی ــه ش ارائ
ــور،  ــای آش ــوص باغ ه ــده درخص ــه ش ــای ارائ ــک از فرضیه ه ی
ــال  ــن ح ــد. در عی ــی ندارن ــتندات پرقدرت ــارگاد مس ــل و پاس باب
ــل مدعــای نویســنده باشــد  اثبــات فرضیــه ای دیگــر کــه در مقاب
ــن  ــه شــواهد بیشــتری دارد. در عی ــاز ب ــز ممکــن نیســت و نی نی
حــال دربــاره ادعــای »نیــاز بــه وجــود راســتای دیــد متناظــر بــا 
ــری  ــل قرار گی ــه دلی ــاغ« ب ــی ب ــدار محــور طول ــی در اقت دورنمای
ــی کاخ ــوان( اصل ــتاوند )ای ــی س ــه میان ــاهی در نقط ــت پادش تخ
ــن نوشــته  ــزرگ صــورت داده اســت! چــه، از ای p، مســامحه ای ب
ــت،  ــوی تخ ــد جل ــدان دی ــدارک می ــه ت ــود ک ــتنباط می ش اس
واکنــش ثانــوی و بــرای کارکــرد محــل اســتقرار شــاه بــوده اســت. 
در حالــی کــه درســت تر چنیــن می نمایــد کــه شــکل گیری 
ــوان کاخ  ــه ای ــوده ک ــین ب ــی پیش ــاغ، اقدام ــی در ب ــان اصل خیاب
ــت  ــن را از اهمی ــت. ای ــده اس ــی ش ــه آن مکان یاب ــه ب ــه توج ب
ــدون آن،  ــه ب ــد ک ــوان فهمی ــی می ت ــاغ ایران ــان در ب عنصــر خیاب
ــز  ــان4 نی ــام خیاب ــاغ ســاختار خــود را از دســت خواهــد داد و ن ب
مؤیــد اصلــی بــودن فضــا و وابســتگی آن بــه آب اســت و نــه تخــت 

ــاه. پادش
4. خی اپان به معنای نگاهدارنده آب و حافظ آب است.

ــدی  ــن مســیر دی ــی، چنی ــاغ میان ــی نقشــه ب ــا باق ــب ب در ترکی
ــی  ــه عبارت ــود. ب ــر می ش ــم ظاه ــخصه مه ــک مش ــوان ی ــه عن ب
دیگــر وجــود ایــن مســیر دیــد بــه خــودی خــود نه تنهــا روشــن 
ــار بخــش جــدا وجــود داشــته  ــد چه ــاالً بای ــه احتم ــازد ک می س

ــاغ بــه  ــا تناســبات ب باشــد ) کــه هرکــدام کامــاًل در هماهنگــی ب
ــورش  ــه ک ــد ک ــان می ده ــه نش ــد( بلک ــک کل بوده ان ــوان ی عن
بایــد بــرای اساســی ترین ســاختار و شــیوه پیکربنــدی بــاغ ایرانــی 
ــرار  ــاغ چهاربخشــی« مــورد تحســین ق ــا »ب ــاغ« ی یعنــی »چهارب

گیــرد۵.
ــه  ــد ک ــه وضــوح نشــان می ده ــوروش ب ــالن کاخ ک ــل پ ۵. تحلی
ایــوان اصلــی در یــک ســوی کاخ در برابــر محوطــه ای فــراخ قــرار 
گرفتــه و انتســاب ســه محــور دیگــر بــه کاخ، آنچنــان که بعــداً هم 
اســتروناخ در نوشــته های خــود اظهــار کــرد، بیشــتر پیــش داوری 

در مــورد شــکل بــاغ پاســارگاد بــوده تــا بیــان واقعیــت.
در خصــوص منشــأ چاربــاغ در بــاغ ایرانــی نیــز مقــاالت مختلــف 
نوشــته شــده )نــک بــه : حیدرنتــاج و منصــوری، 1388 منصــوری، 
1390 و شــاهچراغی، 1394( و بــه اســتناد تاریــخ بــاغ ایرانی اثبات 
شــده کــه چاربــاغ در بــاغ ایرانــی یــک نمونــه نــه چنــدان رایــج 
بــوده و برخــالف ســلیقه سســت بنیاد »چنــد نفرمستشــرقین« بــا 
دقــت در واقعیت هــای بــاغ ایرانــی و حکمــت آن روشــن می شــود 

کــه عنصــر اصلــی در بــاغ  ایرانــی »خیابــان« آن بــوده اســت.
دانســتن ایــن اطالعــات، ســؤال های گوناگونــی را در ذهــن 
ــا چنیــن طرحــی چیــزی بیشــتر از بیــان نوعــی  برمی انگیــزد. آی
مفصل بنــدی هندســی و جدیــد بــوده کــه در پاســارگاد بــه 
ــل  ــش تمای ــا نوعــی نمای ــا تنه ــش گذاشــته شــده اســت؟ ی نمای
ممتــد و  همیشــگی هخامنشــیان بــه عناصــر جفــت و قرینــه بــوده 
اســت؟ و یــا ممکــن اســت در جهــت بیــان دقیق تــر نوعــی پیــام 

ــوده باشــد؟ سیاســی ب
ــام  ــادی از تم ــه ای نم ــالن چهارگان ــن پ ــت چنی ــن اس ــا ممک آی
ــاه  ــک پادش ــه از مل ــزی باشــد ک ــرو هخامنشــیان و حاصلخی قلم
انتظــار می رفتــه اســت؟ یــا بــه بیانــی دیگــر آیــا طــرح 
چهاربخــش بــاغ کــورش بــه عنــوان نمــادی از چهارســوی جهــان 
ــل  ــنایی غیرقاب ــده ای آش ــن ای ــه چنی طراحــی شــده اســت؟ البت
انــکاری بــرای اقــوام و کشــورهای تابعــه امپراتــوری هخامنشــیان 
ــن  ــوده اســت۵. در ای ــوس ب ــرای خــود پارســیان نامأن داشــته و ب
داللــت ضمنــی بــه خصــوص، چــه تعمــدی باشــد و چــه نباشــد، 
نشــانه های دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــه عقیــده مــن، کــورش 
نســبت بــه نئوآشــوریان و نئوبابلی هــا در بــه کارگیــری پیام هــای 
سیاســی کــه قابلیــت انتقــال توســط معمــاری یــک بــاغ ســلطنتی 
ــاد  ــر ایج ــورش ب ــد ک ــت. اوالً تأکی ــوده اس ــش گام ب ــد، پی را دارن
فاصلــه میــان پایتختــش و هــر مــرز متخاصمــی، یکــی از چندیــن 
عاملــی بــود کــه او را بــه ســمت قراردهــی کاخ هایــش در موقعیتی 
ــد و  ــرار ده ــیب ق ــی کم ش ــه  باغ های ــاع از مجموع ــل دف غیرقاب
ــل رؤیــت  ــه اســتفاده بهینــه و قاب دومــاً عالقــه آشــکار کــورش ب
ــه در  ــر لیدی ــن ســنگی کــه در نتیجــه غلبــه او ب از الگوهــای نوی
اختیــار وی قــرار گرفتــه بــود، احتمــاالً یکــی از عواملــی بوده اســت 
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کــه ســبب بــه کارگیــری خالقانــه از کانال هــا و حوضچه هایــی از 
ــت. ــده اس ــراش ش ــنگ پاک ت ــس س جن

۶. اینهمــه فرضیه هــای سســت بنیاد بــرای انتســاب صفتــی اســت 
کــه بهــره ای از حقیقــت نــدارد. بــاغ ایرانــی، چهاربــاغ نیســت کــه 
ــودن آن در  ــوس ب ــه نامأن ــی ب ــه آن حت ــرای توجی ــد ب الزم باش
ــبت  ــرای نس ــتروناخ ب ــرار اس ــرد. اص ــتناد ک ــیان اس ــان پارس می
ــاغ ایرانــی و کــوروش  ــه ب ــاغ ب دادن پیــام خــاص در الگــوی چا رب
ــر منشــأ  ــه  »نقــدی ب ــرای چیســت؟ وحیــد حیدرنتــاج در مقال ب
ــاغ  ــاغ ایرانــی« از ریشــه چهارب تفکــرات الگــوی چهاربخشــی در ب
عهــد عتیــق تــورات نقلــی کــرده کــه شــاید بتــوان میــانَ آن نقــل 

و ایــن اصــرار رابطــه ای جســت )نتــاج، 1394(.

نمونه های مشابه باغ پاسارگاد
بــه نظــر می رســد کــه بــه منظــور تأکیــد بــر اصــول مشــخصی از 
تسلســل و پیوســتگی و هم زمــان بــا تغییــر مــکان مرکــز حکومــت 
سلســله هخامنشــی، کمبوجیــه دوم )۵30-۵22 ق.م( در ســاختن 
باغ هــای جدیــد و کاخ هــای خــود در زمینــی برگزیــده در نزدیکــی 
ــید،  ــت جمش ــری از تخ ــه چندکیلومت ــوار و در فاصل ــه پل رودخان
بــه مشــخصه های »بــاغ ســلطنتی« پــدرش توجــه زیــادی داشــته 
اســت. عــالوه بــر ایــن قواعــد طــرح اصلــی کــورش در بســیاری از 
امــالک ســلطنتی و یــا ســاتراپی های واقع شــده در نقاطــی دورتــر 
ــئله  ــن مس ــع ای ــور قط ــه ط ــده اند. ب ــی ش ــز بازنمای ــارس نی از ف
ــی ســاردیس نیــز مصــداق دارد  ــاغ کــورش کوچــک در حوال در ب
ــا  ــان »ب ــدن درخت ــپارتی از دی ــرال اس ــاندر، ژن ــه لیس ــی ک - باغ
ظرافــت و دقــت کاشــته شــده« و نحــوه آراســته شــدن همــه چیــز 
ــگفت زده  ــه« ش ــم و راست گوش ــق، منظ ــی »دقی ــه صورت در آن ب

شــده بــود7.
ــوروش  ــاغ ک ــاندر از مشــاهده ب ــگفتی لیس ــه در ش ــب آنک 7. جال
صغیــر درحوالــی ســارد، از نظــم درختــان و صــورت راست گوشــه 
بــاغ صحبــت شــده، امــا از چاربــاغ صحبتــی بــه میــان نیامــده. این 
باغــی اســت کــه اســتروناخ بــه الهام گیــری آن از پاســارگاد اشــاره 
ــردازی  ــاغ و منظره پ ــاخت ب ــی س ــد طبیع ــه در فراین ــرده، ک ک
ســخن قابــل دفاعــی اســت؛ امــا اگــر ایــن بــاغ نشــانی از چاربــاغ 
نــدارد، می تــوان گفــت در منشــأ الهــام آن نیــز خبــری از چاربــاغ 

نبــوده اســت.
ــی باغ هــای ســلطنتی  ــداوم مشــخصه های اصل ــزان ت حــدود و می
هخامنشــی – حداقــل در ایــران – بــرای ســال ها تــا زمــان ســقوط 
تخــت جمشــید در 331 قبــل از میالدچیــزی اســت کــه نمی تــوان 
آن را تنهــا بــه ســادگی و ظرافــت طــرح اولیــه کــورش نســبت داد. 
هم چنیــن بایــد بــه گرایــش طبیعــی نســبت دادن یــک حکمــران 
بــه پادشــاهی پــرآوازه و نشــانه ای ســلطنتی و معتبــر نیــز توجــه 

. د کر

ــر  ــر در قص ــی دیگ ــرو و کاخ ــارت خس ــده از عم ــه جامان ــار ب آث
شــیرین در مجمــوع نشــان  می دهــد کــه در ایــن دوره نیــز 
توجــه بــه طراحــی دقیــق هندســی و ارتبــاط نزدیــک میــان بــاغ، 
ــور  ــه ط ــه ب ــت. اگرچ ــی اس ــل باق ــوت قب ــه ق ــک و کاخ ب کوش
ــه شــامل  ــل تشــخیص اســت ک ــز قاب ــارز نی ــی ب ــان، تفاوت هم زم
ــه  ــاغ اســت. ب ــاد ب ــر طــول بســیار زی ــدازه ب تأکیــدی بیــش از ان
ــرن  ــرو در ق ــارت خس ــاغ عم ــی ب ــخصه اصل ــد مش ــر می رس نظ
ــوده  ــر ب ــول ۵00 مت ــا ط ــتخری ب ــا اس ــال ی ــل از میالدکان 7 قب
اســت )تصویــر4(.  ایــن کانــال در میانــه با ســاختن دو ســاختمان- 
احتمــاالً کوشــک- نشــانه گذاری شــده بــود کــه بــه احتمــال زیــاد 
ــرده  ــخص می ک ــز مش ــی را نی ــم انداز عرض ــک چش ــتای ی راس
ــک  ــی ی ــه میان ــم اندازی نقط ــن چش ــه چنی ــن آنک ــت8. درعی اس
نقشــه چهارباغــی عظیــم را نیــز مشــخص می کــرده اســت،  
می توانســته قرارگیــری دو الگــوی چهارباغــی در مجــاورت یکدیگــر 

ــد.  ــف کن ــز تعری ــاغ را نی ــی ب ــداد محــور طول و در امت
8. قصــر  شــیرین، بــا آثــار واضــح باستان شناســی، هیــچ احتمالــی 
بــرای چاربــاغ بــودن نــدارد. در جایــی کــه طــول و عــرض اســتخر 
بــه دقــت پیــدا اســت و از اندام هــای خــرد بــاغ نیــز آثــار زیــادی 
در دســت اســت، اصــرار اســتروناخ بــرای نســبت  دادن یک راســتای 
عمــود بــر راســتای اصلــی )خیابــان اصلــی بــاغ( از وجود انگیــزه ای 
قــوی حکایــت می کنــد. ایــن انگیــزه، قطعــا اصــرار بریــک مــدل 
ــی  ــگر دقیق ــرا کاوش ــد؛ زی ــد باش ــلیقه ای نمی توان ــاد و س بی بنی
ماننــد اســتروناخ حیثیــت خــود را صــرف توهــم ناشــی از ســلیقه 

.Stronach, 1990 :تصویر4: عمارت خسرو در قصر شیرین. مأخذ
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جســتار

نخواهــد کــرد؛ گزینــه دیگــر، اعتقــاد یــا تصمیــم او بــرای انتســاب 
چاربــاغ بــه عنــوان یــک الگــوی اســطوره ای بــه بــاغ ایرانــی اســت. 

منشــأ ایــن اعتقــاد یــا تصمیــم چــه مــی توانــد باشــد؟ 
رجــوع مجــدد بــه مقالــه وحیــد حیدرنتــاج تــا حــدودی می توانــد 

ایــن نظــر را توضیــح دهــد.

ــای  ــودن باغ ه ــکل ب ــیوه متش ــا در ش ــا نه تنه ــن ادع ــات ای اثب
صفــوی و گورکانــی از چهاربخشــی های چندگانــه دیــده می شــود 
ــان  ــی در می ــزرگ و حوض های ــک های ب ــود کوش ــا وج ــه ب بلک
طــرح نیــز ادامــه می یابــد9. ایــن مســئله در قــرن نهــم و در نقشــه 
محــوری بــاغ خلیفــه در ســامرا دیــده می شــود کــه ظاهــراً در آن 
ــاغ دو  ــی ب ــداد چشــم انداز اصل ــراً در امت ــاغ« ظاه الگــوی »چهارب

بــار تکــرار شــده اســت )تصویــر۵(.
ــاغ  ــل چارب ــن دلی ــد، مهمتری ــه ش ــال گفت ــه قب ــور ک 9. هما ن ط
نبــودن بــاغ ایرانــی، تاریــخ آن اســت. بررســی صدهــا نمونــه بــاغ 
ــر  ــار هن ــران و طرح هــای آنهــا در آث ــده در ســرزمین ای باقــی مان
نقاشــی حاکــی از آن اســت کــه نمونه هــای بســیار انــدک و نــادر 
ــای  ــده اند. نمونه ه ــاخته ش ــاغ س ــورت چارب ــه ص ــی ب ــاغ ایران ب
ــای  ــه اقتض ــوده ک ــر ب ــه مقاب ــوط ب ــب مرب ــم اغل ــروف آن ه مع

ــوده اســت. شــکل معمــاری و عملکــرد آن ب

خاتمه : هشت باغ بهشت
ســامرا  در  بلکــوارا  هشت بخشــی  بــاغ  شــکل  و  پیکربنــدی 
ــوان  ــه عن ــردارد: ب ــل توجــه دیگــری را در ب ــه قاب ــر۵( نکت )تصوی
مثــال، میــزان ارتبــاط الگــوی چهاربخشــی دوبرابــر شــده بــا ایــده 
ــه  ــود ک ــه شــده ب ــن پذیرفت ــاغ بهشــتی. در گذشــته ای هشــت ب
ــه  ــی گرفت ــده قرآن ــوارا از ای ــر بلک ــی نظی ــی باغ های ــات اصل الهام
ــده ای درســت  ــن مســئله ای ــه ای ــن وجــود ک ــا ای شــده اســت. ب
دربــاره هــدف ســازندگان باغ هــا در قــرن نهــم بــر جــا می گــذارد، 
یــک ســؤال جالــب دیگــر همچنــان باقــی می مانــد: ایــده هشــت 

ــار از کجــا سرچشــمه گرفــت؟10 ــرای اولیــن ب ــاغ ب ب
ــاب  ــرای انتس ــین ب ــای پیش ــرا و دگم ه ــگاه نمادگ ــه ن 10. نتیج
ــه یــک محصــول  ــوع نمــاد عــددی ب صفــت خــاص، آن هــم از ن
ــادی  ــای متض ــر نیروه ــت اث ــخ تح ــول تاری ــه در ط ــی ک فرهنگ
ــان  ــوان می ــی نت ــت. وقت ــی اس ــن تضادهای ــده، چنی ــق ش خل
قــرآن بــه عنــوان منبــع شــکل گیری بــاغ بلکــوارا و عــدد هشــت 
ــه  ــد ک ــد می آی ــراً ســوال مهمــی پدی ــرد، ظاه ــرار ک نســبتی برق
ــم  ــرآن ه ــی ق ــد!  حت ــدوش کن ــرض اول را مخ ــت ف ــن اس ممک
ــاغ نیســت. چیــز دیگــری را بایــد جســت  منشــأ صورت بخشــی ب
ــورت  ــر ص ــرآن توجیه گ ــر از ق ــی و برت ــد تاریخ ــر از رون ــا باالت ت
هشــت باغ باشــد. ایــن نحــو سوال تراشــی بیشــتر از آن کــه ناشــی 
ــی  ــول جزم اندیش ــد، محص ــور باش ــوال مح ــش س ــک پژوه از ی
ــال  ــه دنب ــود ب ــتجوی خ ــه در جس ــت ک ــگری اس ــن پژوهش ذه
حقیقــت نیســت، بلکــه در صــدد توجیــه ذهنیــت پیشــین خــود 

اســت.
ــدد  ــرای ع ــده ای ب ــح قانع کنن ــان توضی ــال ها همچن ــس از س پ
هشــت بــه دســت نیامــده اســت. در نــگاه ســنتی کــه در مطالعــات 
ــادی از  ــوان نم ــه عن ــت ب ــدد هش ــت، ع ــده اس ــرح ش ــر مط اخی
کمــال مطلــق معرفــی شــده، چــرا کــه از هفــت آســمان و جهنــم 
کــه تنهــا هفــت طبقــه دارد نیــز بزرگ تــر اســت11. بــا توجــه بــه 
ــر اســاس یافته هــای جدیــد احتمــاالً الگــوی  ایــن موضــوع کــه ب
ــا ایــن  چهاربــاغ بــه قــرن ششــم قبــل از میــالد بازمی گــردد )و ب
ــب  ــم اغل ــرن هفت ــیده ی ق ــلطنتی کش ــای س ــه باغ ه ــال ک احتم
ــتند(  ــی داش ــی هشت بخش ــی الگوی ــوی چهاربخش ــای الگ ــه ج ب
توضیحــی جامع تــر بــرای ایــن مســئله مــورد نیــاز اســت. بــه طــور 
خالصــه الگــوی هشت بخشــی ســامان دهی باغ هــای مشــهور 
هــزاره اول بعــد از میــالد مســیح، حداقــل در مضمونــی تاریخــی، 
شــالوده ای انتزاعــی بــرای نمــاد منحصربه فــرد »هشــت بــاغ 

بهشــت« فراهــم آورده اســت. 
ــت آســمان و  ــادل هف ــه مع ــت، ک ــدد هشــت چــون از هف 11. ع
ــال  ــاد کم ــس نم ــت، پ ــر اس ــت، بزرگت ــه اس ــت طبق ــم هف جهن

تصویر۵ : نقشــه ای از قصر بلکوارا در سامرا، قرن 9 که نشان دهنده الگوی 
.Stronach, 1990 :چهارباغ دوگانه در فرادست محدوده قصر است. مأخذ
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ــه  ــز درمرتب ــان نی ــدد 9 بهائی ــق ع ــن منط ــا ای ــت. ب ــق اس مطل
باالتــری از 8 می نشــیند و جبــراً نیلوفــر 9 پــر معبــد بهائیــان در 
ــر از  ــز برت ــر از هشــت باغ بلکــوارا و آن نی ــو نمــادی کامل ت دهلی ن
چها ربــاغ اصفهــان و چاربــاغ نیــز باالتــر از بــاغ ســنتی ایرانــی کــه 

ــرد. ــرار می گی ــی دارد ق ــان اصل ــک خیاب ــا ی تنه
ــی  ــناس و سختکوش ــگران سرش ــت کاوش ــق سس ــت در منط دق
ــی کــه از دیدگاه هــای جــزم اندیشــی  چــون اســتروناخ و انحرافات
ــد  ــر پدی ــای هن ــم نظریه ه ــا در عال ــتمدا رانه آنه ــا سیاس و احیان
یافته هــای  ارزش  میــان  بایــد  آمــد، روشــن می ســازد کــه 

ــر  ــی ب ــه مبتن ــر آنک ــروط ب ــزرگان، مش ــن ب ــی ای باستان شناس
ــای  ــیر یافته ه ــی، و تفس ــه حدس ــد و ن ــی باش ــای علم گزارش ه
ــی  ــفی و حکم ــای فلس ــه وارد عرصه ه ــا ک ــوص آنج ــا بخص آنه

ــود. ــل ب ــاوت قائ ــود، تف می ش
ــری  ــا بی شــک از اســناد معتب ــای مســتند و علمــی آنه گزارش ه
اســت کــه بایــد بارهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد، امــا تفســیر های 
سســت بنیاد آنهــا را بایــد در حــد عالقــه آنهــا بــه نســخه ای خــاص 

بــه حســاب آورد و اهمیتــی بیــش از آن بــرای آنهــا قائــل نبــود.
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