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 * ایران میانه های سده معماری در نماهاآب
 «ها خانه و ها باغ کوشک بر تاکید با»

 
 3مشهد فردوسی دانشگاه ارشد کارشناسی آموخته دانش/ خدنگی عفیفه

 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد/ قنوات دکترعبدالرحیم
 3نیشابور دانشگاه استادیار /صدقی مهرداد دکتر
 

 چکیده
یکی از عناصر مهم در تزئین بناهای ایرانی، آب است. آب در اشکالی چوون ووو ، فوواره و نهور بوا      

سوا   هایی بدیع و زیبا در بناهای دوره اولیه معماری اسالمی ایران به کار گرفته شده است. بر اطراوی
های بخصوصی در طراوی آب در این دوران وجوود داشوته   های انجام شده روشن شد که سبکبررسی

شناسی در خور بررسی است. به دلیل برخورداری این سرزمین است که از نظر رفاهی، نمادین و زیبایی
اثور آمیخوتن بوا     ها در ایران باستان سابقه داشته و پس از اسالم دراز اقلیمی کویری، برخی از این طرح

های اسوالمی نیوز تکورار    نیازهای شرعی و الگوی بهشت قرآنی به اوج خود رسیده و در دیگر سرزمین
هوا و  ها، زمینوه ای، به ریشهها با نگاهی مقایسهشده است. در پژوهش واضر عالوه بر معرفی این سبک

 شناسی آنها پرداخته شده است. های زیباییجنبه
 

 .نماآب، فواره، نهر، کانال، وو  :هاکلیدواژه
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   مقدمه
و  لطیو  در ایران همواره به سبب وجود اقلیمی خشک و کوویری، عناصور آب و گیواه بورای     

خنک ساختن هوا اهمیت بسیار داشته است. در این سرزمین آب روان و آبگیر از ادوار پیش از 
از میالد بر روی بعضی  شد. از چهار هزار سال پیشتاریخ، عنصری محترم و مقد  شمرده می

شد که اطراف آن را درخت زندگی اواطوه کورده   های سفالین نقش آبگیرهایی دیده میاز کاسه
 (.  39-3148،20بود)رک: ویلبر، 

شناسوی تلفیو    ایرانیان باورهای آیینی و نیازهای رفاهی را به بهترین نحو با هنور و زیبوایی  
ها را زیباتر و ها، ساختمانآب و فوارههای کانالها، کردند و با اوداث اشکال بدیعی از وو 

ها و تزئینات آبی تا بدانجا بود که در این زمینوه  تر ساختند. اهمیت ایران در زمینه سازهنشیندل

های اسالمی شد. این تاثیر از عراق، خصوصا سامرّا آغاز شد الهام بخش معماری دیگر سرزمین
ای شرقی و غربی جهان اسالم رفوت. بوه رغوم آنگوه گفتویم،      هو از آنجا به بسیاری از سرزمین

متاسفانه بسیاری از آثار و شواهد در ایران از بین رفته است و این کمبودها سبب شده که نتوان 

نظری قاطع درباره میزان گستردگی این اشکال تزئینی و تاثیرات آنها ارائه کرد. بوا وجوود ایون،    
ای در طراوی اشکال تزئینی آب در معماری های ویژههمین شواهد محدود گویای وجود سبک

-باغ-های طراوی آب در کوشکترین سبکپژوهش به طور خالصه به مهم اینایران است. در 

 ها و منازل مسکونی ایرانی پرداخته شده است.
 

 عمارت برابر در .حوض1

عموارت بوود. ایون     قرار دادن آن در مقابل نموای یوک   در بنا، های طراوی وو یکی از شیوه
شد و در آن معموال ووضی بوزر  و گواه   ها استفاده میباغ -ها و کوشکطرح معموال در کاخ

 توان چنین برشمرد:  گرفت. اهمیت این طرح را میکوچک، رو به نمای اصلی بنا قرار می

. ایون  عماارت در آب  روکاار ها و تزئینات ای آب و انعكاس ستون. خاصیت آیینه1.1
فضاهای کوچک موجب رهایی از تنگنا و در فضاهای بوزر  منجور بوه ایجواد ووس       شیوه در

شود. به عالوه در بسیاری از ساعات روز به سبب بازتاب تصویر آسومان و گیاهوان   آرامش می

شود که در ها ایجاد میها خصوصا آبی و سبز در وو اطراف وو  در آب، ترکیبی از رنگ
 کند.  ، جذابیت بیشتری را خل  میکنار فضای خاکی و بی روح ابنیه



 89                            ایران میانه های سده معماری در نماهاآب                               94 بهار و تابستان 

-.  صواوبان کوشوک یوا میهمانوان موی     انداز آب از درون کوشك یا عمارت. چشم2. 1

هوا و گیاهوان   یوا ایووان، پهنوه وسویع آب و گول      خوان پیش توانستند با ایستادن یا نشستن روی
 پیرامونشان را ببینند.  

برخی از محققان بر آننود کوه    در ایران اوداث وو  در مقابل نمای قصرها سابقه داشت.
های رو به کوشک و ایوان، ریشه در باورهای مهرپرستی و تقد  آناهیتوا در ایوران دارد   وو 

گونوه  کند. دکتر اومد خوشنویس معتقود اسوت کوه ایون    و اشاره به هماوردی نور و ظلمت می

ا  نوور خورشوید،   ها همیشه با فواره همراه بوده تا تالطم بیشتری داشته باشد و با انعکوو 
وقت نیم روز ایران کهن را که مطاب  با ظهر شرعی اسالمی است، با رقص نور در ایوان اعوالن  

بستان در کرمانشاه، ایوان مدائن و ایوان کاخ ساسانی در تخت سلیمان را  کند. وی بناهای طاق

های ه(. در هر وال ظهور نخستین نمون9-32 خوشنویس،در این خصوص شاهد آورده است )
باغ ویرالوووش در سامرا، که به شدت تحت تواثیر هنور ایرانوی    -اسالمی این طرح در کوشک

هوای  رُسته از یکوی از قصور  گذارد. عالوه بر این ابنهای ایرانی آن صحّه میبود، خود بر ریشه

ا کند که در مسیر قصر شویرین بوه وُلووان برپو    باستانی ایرانی متعل  به یکی از پادشاهان یاد می
که در یکوی شوراب و در دیگوری آب     -و اوتماال مصنوعی -شده بود. در آنجا دو رود جاری 

ابون  ریخت که در مقابل ایوان این کواخ قورار گرفتوه بوود )    جریان داشت در ووضی سنگی می

 (.  360رسته، 
ای کوچک و مفروش، موسوم به پیشوگاه اواطوه   ها گاه بر محوطههای ایرانی، ایواندر خانه

(. آثار کشو  شوده در   09پوگاچنگووا، گرفت )ای در میانش قرار میکه وو  و فواره داشت

ای آجر فورش را در شویب   م( در سمرقند صفه3449-3191ق/801-790مکان باغگه الغ بیگ )
یک سکوی دوازده ضلعی تعبیه شده و در مرکز آن، یوک ووو    دهد که روی غربی نشان می

قورار داشوته   یده از سنگ مرمر رگه دار موسووم بوه تختگواه    گرد و یک جایگاه مربع شکلِ پوش

دارای یک  بینیم،های دوره تیموری میاست. قطعا این تختگاهِ مقابل وو  چنانکه در مینیاتور
 (. 300سایبان بوده است )همو، 

-773) هوای تیمووری  بواغ -به طور کلی در نقشه چهارگوش باغ ایرانی خصوصوا کوشوک  

یا دیگر  و ایوان کوشک در مقابل و بزر  کوچک هایها و وو رکهب م(3006-3170ق/932
 ایرانوى در ایون عصور    باغ ازخصوصیات (.Golomberk, 247شدند )تعبیه می اصلىهای بنا
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بوود. معمووال در ایون     جنووب  -در محوور شومال   بواغ  کل و کشیدگى کوشک رویمنظرۀ روبه
تووان بوه بواغ نوو     به عنوان نمونه موی گرفت. وشک قرار میمحور، یک وو ، دقیقا روبروی ک

باغ دیودن کورده بوود،     -اشاره کرد که از آثار تیمور در سمرقند بود. کالویخو که از این کوشک
آن را زیباترین کاخی دانسته که تا آن زمان دیده است. در میان این بوستان کاخ بزرگی به شکل 

؛ ویلبور آن  210کالویخوو،  ی در برابر آن قرار داشت )ریزی شده بود که وو  بزرگصلیبی پی
(. می توان وود  زد کوه ایون ووو  در دنبالوه طورح       243، 3148ویلبر،  را باغ چنار نامیده:

 3صلیبیِ کوشک با هدف تاکید بر محور بصری طراوی شده باشد.
رات هوای دوره تیمووری در هو   تووان در بواغ  موی  ،از همه های برابر عمارت را بیشوو 

ق( 933-871مشاهده کرد. باغ جهان آرا نخستین ساختمانی بود که سلطان وسین بایقرا )وک. 

پس از جلو  بر تخت سلطنت دستور ساختن آن را داد. وی در چهوار کوشوک گوردِ ووو      
پرداخوت و از سووی دیگور بوزم عویش و      نشست. از یک طرف به امور دولتی میبزر  باغ می

(. گرچه ایون بواغ ده دوازده عموارت و کوشوک و اداره     396/ 4میر، خواندنشاطش به راه بود )

توان موقعیتش را معین کرد، هموین  دولتی را در خود جای داده بود، اما تنها بخشی از آن که می
وو  بزرگی بود که در نیمه شمال شرقی محوطه در کنوار چهوار کوشوک قورار گرفتوه بوود.       

بواغ شومال در سومرقند بووده اسوت و در مقیاسوی       ویلبر معتقد است که این طرح شبیه طورح  

کوچکتر، باغگه امیر علیشیر نوایی در گازُرگاه هرات به این عناصر شباهت داشته است )ویلبور،  
3174 ،244 .) 

در دوره تیموری این باغ، های مشهور در بیرون شهر هرات بود. باغ زاغان یکی دیگر از باغ

برپا شده بود. برخوی مراسوم تفریحوی و     2هاییاقیچهارطووضی بزر  داشت که روبروی آن 
(. بورای  3/320،481فی، شود )واصو  های مهم در اطراف این وو  برگزار میورزشی و جشن

نمونه مراسم ختنه سوران شاهزاده مظفور وسوین میورزا در ایون مکوان برگوزار شود. بوه گفتوه          

                                                           
هوای  ثبواتی و در نتیجوه باعوز تزلوزل در ارزش    ترین عناصر آفرینش هر اثر هنوری اسوت و نبوود آن، منجور بوه بوی      تعادل یکی از بنیادی. 3

ها یک محور عمودی که بر یک ظ تعادل، هنگام دیدن اشیاء و یا بیان تصویری آنها، ابتدا برای آنگردد. چشم ما برای وفشناختی اثر میزیبایی
(. در شیوه طراووی ووو  در   48کند )داندیس، گیری میگیرد و بدین وسیله تعادل شیء را سنجیده و اندازهپایه افقی قرار دارد، در نظر می

یافوت و بودین شوکل بور     گرفت و وو  در مقابل آن در طول محور امتوداد موی  قرار میبرابر عمارت، اغلب، کوشک در انتهای یک محور 
 شد.محورهای بصری تاکید می

شد و در اطراف هایی به هم متصل می. چهارطاق یا چهارصفه طروی است در معماری تیموری که در آن یک فضای مربع یا مستطیل با اتاق2
 (.336-7، 3174گردید )ویلبر، نند، ایجاد میفضای مرکزی، یک سلسله اتاق شاه نشین ما
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آن باغ که کووثر ماوال از آب    ، در گرد وو 3هریک از شاهزادگان و امرا و نوئینان»خواندمیر 
مآب ماالمال بود، چهارطاقى که از غایوت زیوب و زینوت غیورت رواق سوضهر خضورا       عذوبت 

 نمود برافراخت.مى
 (.4/378)خواندمیر، « به هر سو از آن وو  کوثر اثر       شد افراخته چهارطاقی دگر  

ویاط بوده و از طرفوی  شاید بتوان ود  زد که این وو  در واقع در مرکز بر این اسا  
گرفتوه اسوت.   در مقابل هر چهار جانب عمارت که پیراموونش را اواطوه کورده بوود، قورار موی      

های زیبا که به قول خواندمیر از تزئینات زیوادی برخووردار بودنود اوتمواال در ایون      چهارطاقی
-ر موی شدند و این وو  را که با کوثر بهشتی مقایسه شده، مملو از تصاویوو  منعکس می

-کرده است. بدون شک به سبب پوشیده شدن پیرامون وو  با بناها، بواد کمتوری بور آن موی    

 ای برخوردار بوده است.وزیده و این وو  از سکون الزم برای پیدا کردن والتی آیینه
باغ پَرزه یا چهارباغ میرک، منزل یکی دیگر از ارکان دولت سلطان وسوین بوه نوام خواجوه     

( بود. در آنجا نیز همین طرح پیاده شده 3/401 واصفی،میرکالن و میرَک ) مجدالدین مشهور به

امیور  در یک مجلس مهمانی کوه خواجوه بوه افتخوار      م3492ق/ 897در ماه جمادی االخر بود. 
شد. واصوفى ضومن شورح ایون مجلوس      علیشیر ترتیب داده بود، مجلس هزل و تفریحى بر پا 

هایی از سنگ مرمر بود که رشک سلسبیل و عمارت، برکهدر پیش ایوان »کند: باشکوه اشاره می

 (.406-8/ 3)همو، « نمودکوثر مى غیرت وو 
 

 .حوض مرکزی 2

قرار گرفتن یک وو  یا برکه درست در مرکز فضایی چهارگوش از نظر بصری وائز اهمیوت  
نش منجر بوه ووس تو    یک عنصر در محلی جز مرکز آن قرار گیرد، است. اگر در فضایی مربع،

شود. از آنجا که مربع دارای فضایی برابر در طرفین است، در نتیجه عنصر میوانی آن،  بصری می

کند. هوی  عنصوری ماول یوک     اش را تضمین میساکن و متعادل است و تعادل فضای پیرامونی
تواند چنین اهمیت و قابلیتی داشته باشد که در مرکز یوک فضوا جوا خووش کنود و      نما نمیآب

نشود، چراکه وو  از سوطحی افقوی برخووردار اسوت و جلووی دیود عناصور         دست و پاگیر

گیرد. از سوی دیگر چون آب در بنا عنصری شاخص و مورد نیواز بوه وسواب    اطرافش را نمی

                                                           
 (.678/ 48زاده )دهخدا، فرمانده، پادشاه نوئین: امیر اعظم، سردار،. 3
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آید، باید از همه طرف قابل رویت باشد که بهترین مکان برای پاسخ به این نیاز، مرکوز ثقول   می
 طراوی عناصر است.
شود کوه   زیادی برای ایجاد محیطی خنک و فرار از گرما بوه کوار بسوته موی    در ایران تدابیر 

های ایرانی که معموال در آنهوا ووضوی   شناسی هم داشت. از جمله طرحهمزمان اهمیت زیبایی
آن به ایوران پویش    که سابقه بود. گودال باغگه مرکزی وجود داشت، گودال باغگه و ووضخانه

مستوفی ها و ووضی مرکزی بود )فرورفته و عمی ، با باغگه گشت شامل ویاطیاز اسالم برمی

نیز که محیطی خنک را در فصول گرم سوال فوراهم    (. طبیعتا در چنین اقلیمی ووضخانه338، 
ساخت از ضروریات بود. در واقع معماران ایرانی بین نیازهوای خوویش در طراووی منواط      می

رقرار کرده بودنود. در طورح گوودال باغگوه یوا      های تزئینی آنها اتحادی قوی بمسکونی و جنبه

گرفوت و در واقوع نوه از    ووضخانه، وو  با تناسبات هندسی دقی  در طراوی فضا جای می
ها و دیگور عناصور همیشوه    ها، اتاقیافت. باغگهنظر هندسی که از نظر نمادین نیز مرکزیت می

 (.  082امینیان، گرفتند )اطراف وو  شکل می

 هوای اموام،  شناسی در محالت تاریخی یزد )از دوره آل مظفر( در خیاباننهای باستابررسی
قیام، سید گل سرخ و محدوده شمالی محله فهادان از وجود وو  مرکزی و باغگه به عنووان  

های فوق تقریبوا شوهر دوره آل مظفور را    دهد. محلهها خبر مییکی از عناصر اصلی ویاط خانه

بور ایون   دهد، ارائه می تاریخ یزد(. اطالعاتی که جعفری در کتاب 31توسلی، دادند )تشکیل می
هوا یوک   های یزد در میان ویاطگذارد؛ از دوره آل مظفر تا تیموری اغلب در خانهامر صحه می

باغ امیرشاهی و سه خانه -توان به کوشکوو  و چندین باغگه وجود داشت. برای نمونه می

 (.  76، 370جعفری، شاره کرد )دیگر در محله مدرسه عبدالقادریه ا
 هوای با نهر زیبای سمرقند برخورداری از وو  بزر  مرکزی هایهای باغیکی از ویژگی

کواخ آق  (.  lehrman, 191-2؛ 210، 212،229، 239، 234با کاشى بود) کالویخوو،   مفروش

مید. ایون کواخ   سال به طول انجا 20های تیمور بود که ساخت آنسرای در سمرقند یکی از کاخ
های پیراموونی  ای بلند و بزر  داشت که به ویاطی بزر  و مستطیل شکل با چهارطاقیدروازه
شد. در میان این ویاط، وو  بسیار بزرگی وجود داشت که بوه اوتموال زیواد تصوویر     باز می

 کرد. این وو  تنها منبع آب این کاخ نبوود بلکوه در  های پیرامونی را در خود منعکس میطاق
بوود   های دیگری وجود داشت که پیرامونشان پور از چمون و درخوت   بزر  کاخ، وو بیشه 
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هایی نظیر آق سرای که در اطراف خود از فضای وسیع و کوافی بورای   (. در کوشک236)همو، 
های بوزر  بوه   طبیعتا هی  نیازی وجود نداشت که وو  اوداث مخازن آب برخوردار بودند،

هوای تزئینوی   مگر اینکه این کار با هدف تکمیل طراوی بنوا و جنبوه   ویاط کوشک منتقل شود،
 مورد توجه قرار گرفته باشد. 

های تیموری هرات در خراسان مشاهده کورد. در  توان در باغهای سمرقند را میتکرار طرح
ق(، وزیر هنر دوست سلطان وسین بایقرا، در گازُرگواه تقریبوا   906باغگه امیر علیشیر نوایی )د.

مانندی در سومت جنووب وجوود     سرای وجود داشت. ورودی بزر ِ تاالروی شبیه کاخ آقطر
های مربع شکل نسبتاً بزرگی قرار گرفته بود. در شومال  داشت که در سوی شرق و غرب جناح

کورد. ایون در   هایی چهارگانه وجود داشت که ووضی در مرکز آنها خودنمایی موی این تاالر باغ

ورتر این باغِ چهارگانه کوشوکی دیگور بوا بواغ و ووو  قورار داشوت        والی بود که در ضلع د
(. باید خاطر نشان کرد که وو  مرکزی از عناصر اصولی طورح چهاربواغ    244، 3148)ویلبر، 

 بود که پس از این دوباره به آن خواهیم پرداخت.

 
  های مصنوعی و جزیره ها. دریاچه7

و اغلب به عنوان منبع ذخیره آب بوه   داشتند هاتر از وو های مصنوعی اشکالی وسیعدریاچه

رفتند. به جهت برخورداری از پهنه وسیع آب در این آبگیرها طورح بصوری درخشوانی    کار می
کرد. گردش رنگ آبی و درخشش ای را به سوی خود جلب میآمد که چشم هر بینندهپدید می

رموری، از نظور طراووی    سنگی یوا نماهوای م  های آجری، یک آبگیر بزر  در فضای ساختمان

های مختل  اهمیت زیادی دارد. معماران مسلمان ایرانی هرکجوا کوه   ساختمانی و ترکیب رنگ
بوه جنبوه    -وتی در برخی مخازن که با هدف تامین و ذخیره آب ساخته شده بود -ممکن بود 

ند. بورای  کردند از منظره آب وُسن استفاده را ببرشناسی آب نیز توجه نموده و سعی میزیبایی

ترین ساختند و انسان را به نزدیکها و بناهای مسکونی را در کنار این آبگیرها مینمونه کوشک
های جالب برای نزدیک شدن به سطح وسویع آب،  کردند. یکی از طرحمکان به آب دعوت می

قرن  درها در طبیعتِ واقعی دارد. اوداث بنا در میان آب بود. این طرح شباهت زیادی با جزیره

م( که تواثیر بسویاری   3808-3026ق/3274-912دهم هجری در معماری امضراتوران مغول هند )
هوای آبوی وجوود داشوت     ای از این بناها به نام کاخاز معماری ایرانی پذیرفته بود، نوع پیشرفته
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 (.،...62، 09، 40،06کخ، )
آثوار عضودالدوله بوویهی    یکوی از  بینیم. در ایران اسالمی طرح جزیره را ابتدا در فار  می

م( در فار  ووضی بود که وی در قلعه اسوتخر بنوا کورده بوود     981-949ق/172-118)وک. 
(. 21،00رسید )ابن زرکوب، متر می 72(. طول و عر  این وو  به ودود 2/663)مقدسى، 

عضدالدوله دست به اقدامی زد که این محل را به جایگاهی تفریحی و بسیار زیبا تبودیل کورد.   
کوشوکی بوزر     3ی دستور داد در میان این وو  بر روی سی و سه ستون از سنگ و چاروو

(. ابن زرکوب این بنوا را از  312کرد )همانجا؛ قس. مستوفی، جا مُقام میبنا نهادند و خود در آن
عضدالدوله کوهی بر سر دریوایی بوه وکموت    »گوید: های عجیب فار  دانسته و میساختمان

 (.03)ابن زرکوب، « در میان کوهی جمع کرده است نهاده و دریایی

مانند آبگیرهای  تأسیساتىهای شاهی یزد، اغلب از باغ-از دوره آل مظفر تا تیموری کوشک
ای در هوای جزیوره  برخوردار بودند که معماران ایرانی با تدابیری چون اووداث کوشوک   بزر 

هوا  باغ الیستان یکوی از ایون بواغ   افزوده بودند. ها شناسی آنمیان این آبگیرها، بر اهمیت زیبایی

بوود کوه    م(3187-3191ق/789-790بسیار وسویع، شواه یحیوی از آل مظفور)    باغ بود. بانی این 
ای عالی در آن اوداث کرد و در میان آن دریاچه، کوشکی سه طبقه و جزیره مانند برپوا  دریاچه

نام ساباط نیوز بهوره بورد.    دیگر به وی از همین طرح در ورمسرای باغی(. 370نمود )جعفری، 

هوای مختلو  را   تر از دوره آل مظفر بود و عمارات بسیاری از دورهبنای اولیه باغ ساباط، قدیم
ای نیکوو در وورم، قصور     اما شاه یحیی نیز در آنجا در میوان دریاچوه  در خود جای داده بود، 

 (. 370هایی در اطرافش شناور کرده بود )همو، ساخته بود و زورق

 
 . انواع فواره ها4

اند که آب موورد نیازشوان را توامین کنود.     ها در هر کجا که قرار گیرند، به منبعی وابستهوو 

ای در میان یک ترین نوع فواره، لولهساده مجراهای رساندن آب به وو ، فواره است.یکی از 
سوازد. در  رکوود رهوا موی   بخشود و آن را از  وو  است که جوششی نورم و آرام بوه آب موی   

ای قوائم را  ها از ارتفاعی نسبی برخوردار باشد و زاویوه صورتی که پرتاب آب در اینگونه فواره

های مایول بورخالف نووع عموودی، آب را بوه      نامند. فوارهتشکیل دهد، آن را فواره عمودی می

                                                           
 (.37/320 )دهخدا، و شن و ماسهساروج، آهک مخلوط به خاکستر  . چارو:3
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نود. تظواهرات   ریزند و ورکت کموی بوه سومت بواال دار    شکل یک کمان از باال به پایین فرومی
هوای فوواره   شُره کردن یا غلغل کردن، همه از خاصیتگوناگون آب مال پاشیدن، فوران کردن، 

توان آب را روح بخوش و آرام نموایش داد یوا شوورانگیز و هیجوان      ها میاست. به کمک فواره
و بخش. قرار گرفتن فواره در فضاهای داخلی و خارجی بنا، با تولید تصویری نمایشوی و زیبوا   

نوعی موسیقی، محیط را از والت خشک و بی روح رها سواخته و بوا جنوبش و تحورک خوود      
محویط و ایجواد نووعی     بخشوی فورح ها، آورد. نتیجه این ویژگینواهای مختلفی را نیز پدید می

 غنای وسی است.  
در کوه   3بُسوت در لشوکری بوازار   م( 3386-977ق/082-166)مجموعه قصرهای غزنویوان  

ن لشکرگاه، کاخ سلطنتی دشت لِکان و کوشک دشت لکان یا لنکان ذکور شوده   منابع تحت عنوا

هوای  ها و کانالها مشهور بود. فوارهها و فواره(، به وفور چشمه82؛ فرخی،2/607،است )بیهقى
(. در قصرهای Tabbaa, 310شد )گوش آب در سرتاسر جنوب قصر به وفور دیده میراست

تووان بوه   هوا وجوود داشوت. بورای نمونوه موی      ه ساخت فوارهدیگر غزنوی نیز اهتمام خاصی ب

-412باغ دروازه عبوداالعلی در شوهر بلوخ اشواره کورد کوه مسوعود غزنووی )ووک.          -کوشک
(. نمونووه دیگوور در 2/417ای اوووداث کوورده بووود )بیهقووی، م(در آن فووواره3013-3043ق/423

اسووتراوت و بوواغ عوودنانی بووود کووه مسووعود بوورای قیلولووه و  -هوورات در کوشووک 2خیشووخان 

 (.  10 صابر،رفت )خوشگذرانی به آنجا می
هایی های درختی است که نمونهکنیم، فوارههای فواره که در ایران مشاهده مییکی از طرح

ها در باغ سلطانیه قرار داشوت  از آن در مصر و سیسیل هم وجود داشته است. یکی از این فواره

م( 3136-3102ق/736-701محمد اولجایتو )وک. که به همت تاج الدین علیشاه وزیر سلطان 
ساخته شده بود. این باغ در واقع قصری شکوهمند بود که در صحن سرای دلگشایش، ووضی 

کورد. ایون   ای به شکل یک درخت خودنموایی موی  مدور و زرین قرار داشت. در میان آن فواره

هوا  توو در توو    شواخه درخت مصنوعی که در اندازه یک سرو بود، سه ساقه در هم پیگیوده و  
هوایى از جوواهر از آن آویوزان شوده بوود.      از سر تا پا مزیّن به یاقوت و درّ بود و میووه داشت. 

هایى کشیده بودند هایش نشسته بودند. از زیر دیوار کاخ لولهمرغانى از زر و گوهر نیز بر شاخه

                                                           
 (. 434/ 3 یاقوت وموی،بُست: شهری میان سجستان و غزنین و هرات ). 3
 ؛23/307پاشیدند تا بر اثر وزش باد هوایی خنک تولید کند)دهخدا، مه ای بود از جنس کتان یا نی و وصیر که بر آن آب می. خیشخانه: خی2

 (.111 پیرنیا،
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هوا  رفت. شوربت ه میها روان بود و به سمت فوارکه در آنها شراب و شربت و برخی نوشیدنی
ها که چون گردن شاهین رفت و هر یک از سر یکی از شاخههای پی  در پی  باال مىاز آن ساقه

ها را پر کرده بوه  نیز جام ریخت. ساقیانمى ها  درون وو ساخته شده بود، در یکى از خانه
   (.632-1 )شیرازی،دادند نشینان مىدست مجلس

توان مورد توجه قرار داد. نخست اینکوه  طانیه را از چند نظر میطرح فوّاره درختی قصر سل
-ها، آب از چندین مجورا درون آب موی  های منفرد میان وو در اینگونه فواره برخالف فواره

کرد. از آنجا کوه خروجوی فوواره بواالتر از سوطح آب قورار داشوت،        ریخت و وو  را پر می
هوا والوت   هوا، فوواره  به دلیل شکل کمانی شاخه آمد. از سوی دیگرطروی شبیه باران پدید می

گرفتند. از نظر نمادین قراردادن یک درخت در میان یک وو  مرکزی تداعی مایل به خود می

مفهوم چشمه آب ویات در پای درخت زندگی است. چنوین طرووی توا پویش از قورن پونجم       
ابون  ها در باغ کی از آنهای اسالمی دیده شده است. یهجری در بناهایی دیگر از سایر سرزمین

م( 884-896ق/270-282م( و پسرش خمارویوه )ووک.   868-884ق/204-270طولون )وک. 

-3300ق/483-498منصور بن أعلوی النوا  )ووک.    قصر و دیگری در  (2/324بود )مقریزی، 
قوورار داشووت  در بِجایَووه م(،3030-3302ق/400-047م(، ووواکم سلسووله بنووی ومّوواد ) 3088
هوا و پرنودگان آوازخووان،    های درخت باغ سولطانیه ماول میووه   نات و آرایهتزئی(. 2/12)مقری،

داده اسوت و ایون فور  را تقویوت موی کنود کوه در نظور بانیوان و          ای بهشتی به آن موی جلوه
دسوت   سازندگان کاخ، این وو ِ فواره، نمادی از چشمه آب ویات بوده است. از آنجا که بوه 

توانست بور شوکوه و قودرت و عظموت     نمایش آن می آوردن چشمه ویات براوتی میسر نبود،

 صاوب کاخ بیفزاید. 
)ووک.  هایی تزئینی برخوردار بودنود. تیموور   های تیموری نیز معموال از فوارهباغ -کوشک

هوایش را بوه مهندسوان شوامی سوضرده بوود       های بواغ ساخت فواره م(3170-3400ق/807-773

 ,Golomberkباغ نو در سمرقند اشواره کورد )  توان به (. برای نمونه می2/3039، سمرقند )

هوای  هوای آن بور روی تُشوک   باغ دلگشا بود که تیمور پشت یکی از کواخ نمونه دیگر (. 244,
ای قورار  نشست. محل نشستن او سکویی بر روی زموین بوود و در برابور آن فوواره    کوچکی می

ی قرار داده بودند کوه بوا   های سرخپراکند. در روی سر فواره، سیبداشت که آب را به هوا می
   (.  226آمدند )کالویخو، ورکت فواره به ورکت در می
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هایی بوود کوه از   نمونه ترین اشکال فواره در معماری اسالمی،ترین و مجللیکی از باشکوه
ریخت. در این والوت پیکورۀ یوک    ندرت یک انسان، آّب بیرون میدهانِ پیکره یک ویوان و به

هایی از درون بدن توخالی آن باال آموده و از دهوان   شد و لولهها و... ساخته میاژد عقاب،شیر، 
شودند و یوا بور    نصب موی  هاهای وو ها معموال در کنارهاین فوارهریخت. او آب را فرو می

ریختنود. بوی   روی یک دیوار در تاالر یا ایوان یک کاخ نصب شده و آب را درون ووو  موی  
هایی از نظر دینی مورد پسند سازی در اسالم، اوداث چنین فوارهمهتردید به دلیل ورمت مجس

ها، کافی است به یاد آوریم که مردم از زمان باسوتان  برای تاکید بر نقش مهم این فوارهنبود، اما 
های اساطیری در ترکیبی از انسان و ویوان توزئین  هایشان را با تصاویری تمایلی از داستانفواره
ها بود. از سوی های ویوانی مهمترین راه برای اینگونه نمادپردازی(. پیکره27ور، اند )مکردهمی

گونوه  ایون هوا بوا طلسومات بوود.     دیگر یکی از رسوم پیش از اسوالم ارتبواط اینگونوه مجسومه    
رفت که به بواور آنهوا   ها چه به صورت فواره و چه غیر آن، به عنوان طلسمی به کار میمجسمه

 د. شمانع کم آبی می

یک نمونوه از   ها موجود است.هایی از شیرهای طلسم و فوارههای اسالمی نمونهدر گزارش
هوای  رفت، مجسومه دو شویر سونگی در کنوار پلوه     ها که به عنوان طلسم به کار میاین مجسمه

صهریج بزر  و معروفی در باب االبواب در واشیه خزر بود. بور پشوت یکوی از ایون شویرها      

ایوران   (. در080؛ قزوینى، 3/100؛ یاقوت، 088ابن الفقیه، سوار شده بود ) مجسمه مردی سنگی
ای به شکل شیر های اسالمی آب از دهان فوارههای شیر وجود داشت. در برخی از باغنیز فواره
 (. 49، 3148 شد )ویلبر،جهید و به ووضی که به آن وصل بود سرازیر میبیرون می

های تبریز بواغ هشوت   نیز در ایران دیده شده است. یکی از باغ هایی از ویوانات دیگرفواره
م(، وکمران آق قویونلوهاست. 3478-3401ق/882-807بهشت متعل  به اوزون وسن )وک. 

یک تاجر ایتالیایی این باغ بزر  را به خاطر داشتن هزار فواره و هوزار جویبوار موورد تحسوین     

باغ بر روی یوک سوکوی مرموری بلنود نهواده       شِگو(. کاخ هشت170قرار داده است )باربارو، 
شده بود. با توجه به شرح تاجر ونیزی به اوتمال زیاد بر روی این سکو، ووضی بووده کوه در   

(. بنوا بور   189هر گوش  آن، دهانه ریزش آبی عظیم به شکل اژدهوا وجوود داشوته اسوت)همو،     

-شوود، نشوانه  ها دیده مییا وو  ها وهای اژدها و مار که در برخی فوارهسخن اِلیاده مجسمه

بوا توجوه بوه اقلویم خشوک      . (204های آب است که موجب بارندگی و باروری است )الیواده،  
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 ایران، توسل به چنین اشکالی برای دستیابی به آب توجیه پذیر است.
 

 .چرخش نهر در بنا7

جموعوه بنوا بوه    ها اهمیت شایانی داشتند و آگاهانه برای تکمیل طراوی مباغ-نهرها در کوشک
کردنود توا   دار انتخواب موی  رفتند. اغلب برای جلوه هر چه بیشتر آب، سوطوح را شویب  کار می

هوا در  جریان آب به خوبی نمایش داده شود. گاه با پله پله کردن مسیر آب و قورار دادن کانوال  

شود.  موی  آوردند که به تبع آن موسویقی دلنشوینی نیوز ایجواد    هایی زیبا پدید میآبشُره مسیر آن
هوای  ها و فوارههای آب ارتباط برقرار کردن میان عناصر مختل  بود. گاه وو خاصیت کانال

 ساختند.زدند و گاه فضاهای داخلی و خارجی را به هم مرتبط میمتعددِ بنا را به هم پیوند می

ای هو های دائمی، تصوویر کانوال  دانستند و به سبب کمبود رودخانهایرانیان ارزش آب را می
نهرها در فضاهای داخلی بناهوا  آب برایشان جلوه دیگری داشت. از ابتدای سده چهارم هجری 

-949ق/172-118توان ماال زد، کاخ عضدالدوله )وک. ای که میوجود داشت. نخستین نمونه

هوا  هوا و سواختمان  م( در شیراز است. در آنجوا انشوعابی از نهرهوا و کاریزهوا بوه بوسوتان      981
سی که به همراه استادی به نام ظری  برای تفریح به کاخ عضودالدوله وارد شوده   رسید. مقدمی

اتواق   160بود، توصیفی از این بنا ارائه کرده است. کواخ عموارتی بوزر  و دو طبقوه بوود کوه       

به این شهر کشیده بودند، در طبقه زیرین یعنوی زیور    3ایداشت. نهری که از فاصله یک مروله
های ها و اتاقکرد. انشعابی از نهر به برخی از رواق، به تندی ورکت میساختمانِ کتابخانه کاخ
-شناسی کانال آب تاکید میاین طرح بر اهمیت زیبایی (.449شد )مقدسی، عمارت نیز وارد می

های بسیار پرتجمل که از آب به عنوان عنصوری تزئینوی اسوتفاده    کند. این شیوه تنها در کوشک
 کردند، مرسوم بود.  می

هوا  کشیده بودند کوه از رو  بوام   2در طبقه باالی این کوشک، کاریز  دیگر از دو فرسنگى

پندارم که عضودالدوله اینهوا   »گوید: مقدسی می پاشید.ها آب مىگذشت و بر رو  خیشخانهمى
(. سوخن مقدسوی   449)مقدسوی،  « را از رو  اخبار  که در وص  بهشت شنیده سواخته بوود  

هوای بهشوتی اسوت. وی ایون     جاری آب در فضاهای داخلوی بوا غرفوه   گواهی بر تشابه اشکال 

                                                           
 (.41/324. مسافتی که مسافر در یک روز طی کند )دهخدا، 3
 (.367/ 16است )همو،  . هر فرسنگ به اندازه سه میل است و امروزه یک فرسنگ یا فرسخ معادل شش کیلومتر2
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که اگر عامى بود دلباختوه آن شود و   هیگکس آن را ندید جز این»گوید: کوشک را ستوده و می
 همانجا(.«)ها  بهشت شمردها و خوشیاگر عارف بود آن را نمودار خوبی

وردار بودنود و بوه هموین    غزنویان در لشکری بازار بُست، از نعمت رودخانه هیرمنود برخو  
های لشکری بازار این امر وفاریهایشان اوداث شده بود. های آب متعددی در کاخسبب کانال
هوای آب در رفوت و آمود بوود،     در سرتاسر جنوب قصر لشکری بوازار، کانوال  کند. را تایید می

خ از طریو   کرد جالب توجه بود. در این کوا خصوصا کانالی که عر  دیوار بیرونی را قطع می

هوا ووو    های بیرونی و درونی بنا پیوند برقرار شده بود. این کانالهای آب میان وو کانال
گوش مرکزی را در ایوان قصر اواطه کرده بودند و از طری  دو کانال، آب را بوه انتهوای   هشت

د کردند. به این ترتیب در این ایوان عنصری جنبشی و تزئینی طراووی شوده بوو   برکه جاری می

(Tabbaa, 310این طرح یعنی وضور تزئینی اشکال جواری و جنبشوی آب در   3(، )تصویر .)
های اسالمی خصوصوا در مصور و مغورب رواج پیودا کورد.      ها بعدها در بسیاری از ویاطایوان

های آب در لشکری بازار که با دقوت تموام   شبکه منظم هندسی و خطوط مستقیم و دقی  کانال

وکایت از این دارد که آب در آنجا بخشی مهوم   کرد،ا تناسب برقرار میها و بقیه اجزبا وو 
هوا  بندی و طراوی هنری بنا بوده است. از نظر بصری ارتباطی که از طری  این کانوال از ترکیب

شوود، نووعی اتحواد و یکضوارچگی را در     بین عناصر مختل  خارجی و داخلی بنوا برقورار موی   

بخشود. چنوین قوابلیتی تنهوا از عنصور      آورد که به مجموعه قووت موی  مجموعه بنا به وجود می
 آید. متحرکی همگون نهر آب برمی

 

 
 
 

 
 بازار، لشکری قصر بُست،: 3تصویر

 مرکزی گوش هشت وو .3

 هاایوان. 2
 Tabbaa, , N9: از برگرفته       هاایوان سمت به وو  از آب های کانال. 1
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های قرن هشتم و نهم هجوری در یوزد   باغ -های مختل  کوشکرها از میان قسمتعبور نه
که (. باغ ساباط شاهدی است بر این240 ، 3174تنها با هدف آبیاری مناظر گیاهی نبود )ویلبر، 

سلطان جهانگیر پسر شاه یحیی )وک. اند. های باغ نیز جریان داشتهاین نهرها در درون عمارت
اووداث کورد کوه آب     3م( از آل مظفر در آستان  این باغ یوک طَنَبوی  9131-3187ق/790-789

 (. 370جعفر ، آمد )جاری از زیر آن بیرون می
قویونلوهوا در تبریوز   باغ هشت بهشت از آثوار آق -توصی  کاملی از طرح نهرها در کوشک

ی بنوا  کرد و باز هم در ترکیب بنددر دست است. نهری در سمت شمال، کاخ را از باغ جدا می
کرد. گویی آب محوری بود که مناظر گرفت و بر محور افقی تاکید مینقش اساسی به عهده می
ای ساخته شده بود و (. کاخ در مرکز باغ بر روی صفه46مور،  گرفتند )در اطراف آن شکل می

در جلوی درِ اصلی آن پلکانی مرمری وجود داشت. در مرکز این صفه جوی آبی با مهوارت در  
سنگهای مرمر تراشیده شده بود. این جویِ کوچک چهار انگشت پهنا داشت و ژرفایش نیوز   دل

به همان اندازه بود. آب در آن به شکل تواک یوا موار در جریوان بوود. ایون نهور از یوک نقطوه          

شد و پس از عبور از یک مسیر پیگاپی  مدور بوه هموان جوای    جوشید و در جویی روان میمی
(. خطوط مارپی  و شکسته، ورکت را 183افتاد )باربارو، جرایی دیگر میگشت و به ماول برمی

کنند و برخالف خطوط مستقیم از استمرار برخوردار نیستند. می توان گفوت  آهسته و شناور می

کنود  یک کانال مستقیم معموال شخص را به سومت یوک عنصور شواخص در بنوا هودایت موی       
آورند. ماندن و تماشا کردن را در شخص به وجود می بیشتر تمایل بهکه خطوط مارپی  دروالی

-بنابراین این نهرهای مارپی  نیز شخص را به ماندن در پیرامون کوشک و مناظر آن ترغیب می

اند. عالوه بر این نمایش آبی در پیرامون کاخ، آب از میان فضواهای داخلوی آن نیوز عبوور     کرده
نوردیود  همان اندازه تاالرهای کواخ را در هوم موی    کرد. جویی با یک ذراع پهنا و ژرفایی بهمی

 (. 190)همو، 

باغی بود که کالویخو هنگام ورودش به سمرقند بوه آنجوا   های تیمور، باغ -یکی از کوشک
هدایت شد تا پیش از بار یافتن به وضور تیمور، چند روزی را در آنجا منتظور بمانود. وی نوام    

ویلبور،  ونت او گل بواغ یوا بواغ گول سورخ بووده اسوت )       باغ را نیاورده لیکن اوتماال محل سک

                                                           
گیرنود. بوه اتواق دراز نیوز     . طَنَبی: چادر. در معماری اطاق بزر  است که در وسط ساختمان قرار دارد و اطراف آن را فضواهای دیگور موی   3
 (303گویند. )رسولی، می
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(. در داخل این باغ، شش وو  آب بود که نهر بزرگوی از میوان   78، 3148؛ همو، 3174،240
کورد. کانوال آب عوالوه بور پیونود زدن      همه آنها گذشته و مانند جاده، مسویر را مشوخص موی   

(. از ایون  223)کالویخوو،  یافوت  ها به یکدیگر در کل باغ با نظمی هندسی جریوان موی  وو 
طری  آب نقشی مهم در منسجم کردن باغ و کاخ و ایجاد پیوند و اتحاد بین اجزای آن داشوت.  

هوا پیراموون کوشوکی طراووی شوده بودنود کوه در مرکوز فضوای          هوا و کانوال  همه این وو 
انوداز  چهارگوش باغ قرار داشت. کوشک بر روی یک تضه بلند خاکی اوداث شده بود و چشوم 

ها داشت. بوه عوالوه دورتوا دور    ها و کانالای از باغ و اشکال منظم و هندسی وو العادهوقف
کورد  های عمیقی وفر شده بود که به شکل کانالی بزر  و مربع آن را اواطه میکوشک، خندق

توانست از میوان  کوشوک هوم جریوان ورکوت      . با این تدابیر تیمور می(2(،)تصویر222)همو، 

ند و هم از صدای خروشان آب که فضای باغ را پر کرده، با صدای ورکت شواخ و  نهرها را ببی
 کرد لذت ببرد. انگیزی را خل  میبر  درختان ترکیب شده، موسیقی دل

 

 

 

 : طرح باغ گل سرخ در سمرقند؛2تصویر

 ها. های آب و وو پیوند کانال 

 21ع ،3148، ویلبر برگرفته از:

 
 
 

شود و  های هرات از الگوی مشخصوی پیوروی موی   باغ -کوشک در اواخر عصر تیموری در
ترین عنصر در تاکید بر محورهای بصری بودند. این نهرها درک نقشه متقوارن بواغ   ها مهمکانال

کردند. آب طب  نظم هندسی مشخص و متناسب با نقشه هندسوی بواغ در خطووط    را آسان می

کورد و عوابران را بوه    باغ ورکوت موی   ها و محورهای اصلیگوش میان خیابانمستقیم و راست
(. 92-4زاده، کورد )سولطان  سمت عناصر شاخص و مرکزی باغ مال کوشک اصلی هدایت موی 
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 کردند.بینی و تنظیم میها ورکت عابران را پیشگویی این کانال
آرای سولطان وسوین بوود کوه از نعموت      باغ تیموری هرات، باغ جهوان -بزرگترین کوشک 
هوای  اوتماال این باغ نیز مال سایر بواغ  (.244، 3174دار شده بود )ویلبر، های جاری برخورآب

هرات از طرح چهارباغ با خطووط مسوتقیم و محووری آب برخووردار بووده اسوت. جانشوینان        
تیموری نیز تا ود زیادی به این اصول طراوی پایبند بودند. برای نمونه وقتی کوه بوابر، پادشواه    

به باغ الوغ بیوگ در کابول     م3008/ ق934م( در 3010-3026ق/917-912گورکانی هند )وک. 

 سازی تیموری طراووى باغ اصول مطاب جهت نهر آن را که والتی مارپی  داشت،  دست یافت،
 (.  86-7، 81بابر، ) دادکرد و سامان

 

 های متقاطعگوش و کانال.نهرهای راست8

چهارباغ است که ارتباط تنگاتنگی با بناهوا  سازی اسالمی شیوه های معروف در باغیکی از طرح
هایی عمود بر هوم طراووی   های آب دارد. در طراوی چهارباغ دو محور به شکل خیابانو کانال

شوود. در بهتورین   هوایی اووداث موی   آید باغای که پدید میهای چهارگانهشود و در قسمتمی
کنند. معموال در محل گر را قطع میوالتِ چهارباغ، نهرها در محورهای باغ قرار گرفته و همدی

شود و در والتی دیگر کوشک به انتهای محور باغ منتقل شوده و  تقاطع یک کوشک اوداث می

گیرد. محورهای متقاطع، طرح نهرهوای متقواطع را   در محل تقاطع محورها یک وو  قرار می
-یم و طوالنی قرار موی آورد، اما در برخی از موارد تنها در یکی از محورها نهری مستقپدید می

 شود.  گیرد که به یک کوشک ختم می

؛  Golomberk, ,245محققان بر این باورند که طورح چهاربواغ طرووی ایرانوی اسوت )     
پ م( پادشاه هخامنشوی آن   009-010باغ پاسارگاد که کوروش)وک. -کوشک (.672-1زکی، 

هاربواغ اسوت )اسوتروناخ،    ترین نمونه طرح چرا طراوی و تا ودودی اوداث کرده بود، قدیمی

7-06Loc.cit,  Tabbaa, 304, های ها و کانال(. فارغ از نقشه چهارقسمتی پاسارگاد وو
با وجود این در پاسارگاد از تقواطع نهرهوا    (. Loc.citتزئینی آب نیز در آنجا کش  شده بود )

محوور   انود. در آنجوا یوک   خبری نیست و فقط محورهای متقاطع در طراوی موورد نظور بووده   

؛  Loc.citآب یعنی یوک کانوال سونگی دراز در طوول بواغ قورار گرفتوه اسوت )         گوشراست
توان به یقوین طرووی   (. بنابراین برخالف چهارباغ، الگوی نهرهای متقاطع را نمی06استروناخ، 
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آمیزی الگووی بهشوتی قورآن یعنوی نهرهوای      رسد این طرح از همایرانی معرفی کرد. به نظر می
 (. Tabbaa, 328های ایرانی نشأت گرفته است )هشتی و باغچهارگانه ب
های ترین جنبه بصری این شیوه در معماری تاکید بر محورهای بصری است. این کانالمهم

آب با خطوط مستقیم و راست قابلیت این را دارند که یک محور را از ابتدا تا انتها دنبال کورده  
ها بیش از همه در معماری اسوالمی قابول توجوه    آن و نظم هندسی فضا را تضمین کنند. تقاطع

کند. چنین قابلیتی از هی  عنصور دیگوری جوز آب آن هوم در     است و ایده تقارن را تکمیل می

های اسوالمی  بندی چهار قسمتی در سایر سرزمینآید. این تقسیمها برنمیهی  شکلی جز کانال
 .(44اتینگهاوزن، از شرق تا مراکش رواج داشته است )

های در منطق  ریگستان که از نعمت وفور آب م(3000-839ق/190-204)پادشاهان سامانی

که پیش از اسوالم نیوز ایون منطقوه     . با توجه به اینهایی ساخته بودندکاخ جاری برخوردار بود،
سازی ایشان دنباله سنت پیشینیان بووده  سرای پادشاهان بوده این اوتمال زیاد است که طرح باغ

پادشاهان و امرای سامانی در کنار وصار بخارا در صحرایی به نوام دشوتک و از آنجوا توا      باشد.

کنود  هوای نیکوو یواد موی    دروازه ریگستان سراهایی داشتند که نرشخی از آنها بوه نوام چهاربواغ   
های ایشان در محله جوی مولیان که طبیعتی چون بهشت داشت پور  (. سراها و باغ18)نرشخی، 
کردنود  پیگیدند و همدیگر را قطع میهای روان که در مرغزارها در هم میآب هایبود از جوی

 )همانجا(.  
با وجود تکرار طرح چهارباغ از قرن سوم هجری، اصطالح آن نخستین بار در قورن ششوم   

ها  کار رفت و در واقع تا پیش از دوره تیموری مفهومی مشترک نبود که بر اینگونه باغهجری به

؛ 378/ 4های تیموری اکارا طرح چهارباغ داشتند )خواندمیر، باغ (.Tabbaa, 305داللت کند )
( و همگی مسکونی بودند که شواهان تیمووری در آنهوا    244، 3174ویلبر، ؛ 406-8/ 3واصفى، 

ها چیزی باقی نمانده، اموا بور اسوا  شوواهد     باغ-از این کوشککردند. زندگی و وکمرانی می

توان نقشه آنها را تشخیص داد. یکی از ایون مینیاتورهوا، نقاشوی    می ادبی و مینیاتورهای موجود
مربوط به ابتدای قرن دهم هجری است. باید خاطر نشان کرد  بابرنامهمشهوری در نسخه خطی 

کردنود. ایون نقاشوی نقشوه     هوای تیمووری تبعیوت موی    سازان صفوی از نقشهکه بابر و وتی باغ

هوای متقواطع   روهایی در مرکوزِ پیواده  شش گیاهی و کانالچهارگوش باغ بابر را با بستری از پو
ها عالوه بور  های تیموری، کانالباغ-(. در نقشه کوشکGolomberk, 246-7دهد )نشان می
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کل آرایش مجموعه را هماهنگ کرده و تموامی فضوا را در    ارتباط برقرار کردن بین کاخ و باغ،
 دادند. خطوط مستقیمی به هم ربط می

های هرات، در طرح باغ ایرانی معمووال  باغ-توان گفت که پیش از کوشکسا  میبر این ا
-هوایی قطوع موی   شود و بوا ووو  یوا ووو      یک محور یا محورهای اصلی آب طراوی می

(. در ضمن در مرکز باغ که اویانا محل تقاطع محورها نیوز بوود یوک    248، 3174گردید)ویلبر، 
شود این بود که کوشک طرح هرات مشاهده میشد. پیشرفت جدیدی که در کوشک ساخته می

گرفت و روبرویش ووو  بزرگوی   های انتهایی باغ قرار میبه جای مرکز باغ در یکی از گوشه
هوای پهون بوه دو    شد. بخش اصلیِ باغ به صورت طولی با کانالدر یک ویاط خلوت تعبیه می

رفت. از نگاه  هنر معماری میشد که همزمان به عنوان یک پیاده رو نیز به کار بخش تقسیم می

ها که انتهای مسیرِ آن بوه  کند. بنابراین در اینگونه باغاین شیوه، ناظر را به ادامه مسیر ترغیب می
کردنود. ایون محوور    ای پیدا میالعادهها اهمیت بصری فوقشد، این کانالکوشک اصلی ختم می

شد و بدین ترتیب چهار قسمت به یای راست، از وسط با یک کانال آب قطع مطولی در زاویه

باغ جهان (. 280-2شد )هروی، هایی تقسیم میهای چهارگانه نیز به باغگهآمد. گوشهوجود می
خواندمیر، (، باغ زاغان )244، 3174 ویلبر،آرا که از دوره ایلخانی مورد استفاده غازان خان بود )

 (244، 3174ویلبر، )ر علیشیر در گازرگاه ( و باغگه امی404واصفی، چهارباغ میرک ) (،378/ 4

 اند. اوتماال از همین طرح برخوردار بوده
 

 .چشم انداز رودهای طبیعی در بنا0

اند. تجمع شهرها در کنار منابع جواری  های قدیم در کنار یک رود شکل گرفتهبسیاری از تمدن
هوای رفواهی، بوا شوواهدی     عالوه بر نیاز به آب و ضورورت  والآب امری طبیعی بود. در عین
انوداز رود و یوا بوه    مندی از چشوم دهد بسیاری از بناها با هدف بهرهروبرو هستیم که نشان می

انود. در چنوین ووالتی یوک     های طبیعی قرار گرفتهسبب اهمیت نمادین نهرها در کنار رودخانه
لی بوه  گرفوت. عموارت اصو   بنای مهم مال کاخ یا مسجد در واشیه یوک رود بوزر  قورار موی    

هوایی نیوز بوه سومت آب داشوت.      شود و گواهی دروازه  ای آگاهانه رو به آب اوداث موی شیوه

از دور، خوود نیوز بوه    شودند،  که از درون بنا از منظر آب برخوردار موی گونه ابنیه ضمن ایناین
 شدند.بخشی از چشم اندازی وسیع در کنار آب تبدیل می
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تووان ایون طورح را بوه     ابع جاری و دائمی آب، نمیدر ایران به دلیل برخورداری کمتر از من
هوا صوورت   شود اینگونوه طراووی   طرز وسیعی مشاهده کرد، اما هر جا که امکانش فوراهم موی  

گرفت. برای نمونه بنای لشکری بازار بُست از این ویز قابل ذکر اسوت. کواخ مرکوزی بور     می
ای به آن داده بود )هیلن العادهفوق چشم اندازباالی رود هیرمند قرار گرفته بود که این موقعیت 

(. در این کاخ از منظره رود به بهترین نحو استفاده شده بود. ایووان بیرونوی قصورِ    484-0براند، 
هایی رو جنوبی لشکری بازار اوتماال در اصل پلکانی به سمت رودخانه بوده و مدخل یا مدخل

های رو به آب در جوس  الخاقانی ن(. این طرح، پلکاTabbaa, 310به رودخانه داشته است )
هوایی وجوود داشوت کوه بور      آورد. در شمال تاالر دربار، اتواق و بولقواره در سامرا را به یاد می
توانسوتند رودخانوه را کوه از پوای     های آنهوا موی  ها و دریگهرودخانه مشرف بود و از زیر طاق

(. مجوالس بوزم و نشواطی کوه     30، 7کرد، به تماشا بنشوینند)خلیلی،  دیوارهای کوشک عبور می
بیهقی در محلی به نام کوشک دشت لنکان وص  کرده است در واقوع در هموین کواخ برقورار     

 (.  2/726،  2/607بوده است )بیهقی، 

انوداز رود  مسافرت از سیستان به بُست به چشوم  خاطرات ای درفرخی سیستانی در قصیده
 هیرمند در این کاخ اشاره کرده است:

 اندیشه بودم کز کنار شهر بُست         بانوگ آب هیرمند آمد بگوشم ناگهوان اندرین   

 منوظر عالی شوه بونوموود از بواالی دژ         کاخ سلطانی پدیدار آمد از دشت لِگان   
 (82فرخی، )                                                                                         

 نصری نیز در ثنای محمود و ستایش لشکرگاه سروده است:ع

 بفرّ قصر تو شد خوب همگو عقد بوه درّ        هوای بُست و لب هیرمند و دشت لگان
 هموه قووام جسود بینی و غوذای روان     ور از رواق گشاده نظر کنی سوی آب       
 نی پویوروز رنوگ شوادُروانکوشیوده بوی    بوروی صوحرا چوندانکه چشم کار کوند     

 که خل  ازو بوگومان 3صرح مُمَرَّدروان تخوت سولیومان و آب زیر روان        بسان 
 (87)عنصری،                                                                                    

برداری شده بوود. بواغ   د بهرههای ملکشاه سلجوقی در اصفهان نیز از منظره زاینده رودر باغ

هوا در واشوی    ها بود که دو کوشک اصلی داشوت. یکوی از ایون کوشوک    کاران یکی از این باغ

                                                           
 (.44قرآن، نمل/)کاخ ساخته شده از آبگینه، اشاره به کاخ وضرت سلیمان  :صرح مُمَرّد.  3
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در ووافظ   زمانی کوه  م34/ق8سدۀ  تا اوایل کاران باغ (.00زاینده رود واقع شده بود )مافروخی،
در توصیفش بوه پیونود زاینوده    کند پابرجا بوده است. وافظ یاد مى از آنهای خود یکی از غزل
 باغ کاران اشاره کرده است:-رود و کوشک

 یوواد بواد آن روزگاران یواد بوواد                 روز وصوول دوستوداران یوواد بوواد 
 زنوده رودِ بوواغ کواران یواد بواد              گرچه صد رود است در چشمم مُدام  

 (74 ،وافظ)                                                                                   

اش از کاخی با این ویژگی سخن گفته است. او در شهر کش این کاخ کالویخو در سفرنامه
گویود پیراموون دشوت    زیبا را که تیمور آن را در کنار رودی ساخته بوده دیوده اسوت. وی موی   

ع بودند، سراسر بیشه بود و منطقه بسیار زیبوایی را تشوکیل   زیبایی که این کاخ و رود در آن واق

های تیموور بووده، اموا    (. مشخص نیست که این کاخ کدام یک از کاخ220-3داد )کالویخو، می
ها از انواع اشکال آب خصوصا دهد که تیمور نه تنها درون کاخهر یک از آنها که بوده نشان می

های جاری وُسن استفاده را ده از هرگونه منظره موجود آبکربرده بلکه سعی مینهرها بهره می

 ببرد.  
این عالقه در همه سالطین و امرای تیموری شایع بود. امیور علیشویر نووایی از وجوود نهور      
انجیل )انجیر( در شمال هرات بهره گرفته بود و مجموعه بناهایی را در کنار ایون نهور اووداث    

سکونی و خدماتی در میوان بواغی طراووی شوده بوود، بوه       کرده بود. همه این بناهای مذهبی، م
هوای  شود، ووو   هایی که از آن جدا موی نحوی که نهر از دو طرف باغ جریان داشت و جوی

(. در این مجموعه که در میان چوارچوبی از فضوای   90-2کرد )پوگاچنگووا، مجموعه را پر می

بخشویده بوود. وضوعیت     هوا زیبوایی خاصوی بوه آن    سبز قرار داشت، درخشش نهرها و وو 
ای های آب جنبه تصادفی نداشت بلکه هنر اوداث باغ که شاخهاستقرار پوشش گیاهی و کانال
(. پس بی 90شد در آن زمان به کمالی بی سابقه رسیده بود )همو، مهم از معماری محسوب می

 ها آگاهانه بود.سازیهای تزئینی آب در این باغتردید توجه به جنبه
 

  یریگنتیجه

. اهمیت تزئینی آب در بناهای باستانی ایران آشکار است. این گرایش توا وودودی ریشوه در    3
-تقد  آب در بین این مردم دارد. ایرانیان چهار عنصر آب، باد، خاک و آتوش را مقود  موی   
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داشتن این عناصر از آلوودگی اهتموامی خواص داشوتند.     شمردند و در ورمت نهادن و پاک نگه
های تزئینی آب در دوره اسالمی، پیش از آن نیز سابقه داشوت. طورح اووداث    کبسیاری از سب

نما در برابر عمارت ظاهرا در بناهایی مال طاق بستان و تخت سلیمان وجود داشوته اسوت.   آب
هایی از قبیل وو  مرکزی بوه دوره پویش از اسوالم    ها با طراویها و گودال باغگهووضخانه

هایی متعدد بودند و این نوع فواره سازی پس از اغلب دارای فواره های ساسانیگردد. کاخبرمی
گووش بودنود چراکوه یوک     ها دارای نهرهایی راستآن نیز به کار گرفته شد. بی تردید این کاخ

تر از همه، طرح چهارباغ است که ابتودا در پاسوارگاد   نمونه از آن در پاسارگاد کش  شده. مهم
هرهای چهارگانه نه تنها به ایران که به سرتاسر بالد اسوالمی راه  دیده شد و در ترکیب با طرح ن

 یافت.

هایی مال چهارباغ ایرانی پس از اسالم به خوبی با الگوی بهشت قرآنی تلفیو  شود   . طرح2
و با نیازها و نمادهای جامعه اسالمی همخوانی پیدا کرد. در قرآن نیوز آب یوک تطهیرکننوده و    

هوا و نهرهوای   شود سرشوار از چشومه   به مومنان وعده داده موی  عنصری محترم بود. بهشتی که

هوای اسوالمی   باغ-جاری بود. نهرهایی چهارگانه که به خوبی در کنار طرح چهارباغ در کوشک
به نمایش گذاشته شد. مفهوم چشمه آب ویات نیز در ایران اسالمی نمود فوراوان داشوت و در   

 شد. نماهای ایرانی دیده میدر نمادسازی آب کنار درخت زندگی که نمادی از باغ بهشت بود

های قرآنی از بواغ  . برای ایرانیانی که محدود به اقلیمی خشک و کویری شده بودند، وعده1
نشوین بوود.   گذشوت بسویار دل  ها نیوز موی  هایی که وتی از درون غرفهبهشت با نهرها و چشمه

سواختن فضوا و ایجواد طراوتوی بهشوتی      های زیادی را برای خنک ایرانیان از دوران باستان راه

امتحان کرده بودند. آب و درخت مهمترین عناصر در اینگونه تدابیر بوود. در معمواری اسوالمی    
مرکزی و جزیره تا ود زیادی بوه ایون هودف     در برابر عمارت، وو  هایی مال وو سبک

رختوان، وارد  کرد. باد پس از عبور از روی آب و گذشوتن از البوالی شواخ و بور  د    کمک می

هوای  و کانوال  کورد. فوواره  شد و محیطی مطبووع را فوراهم موی   ها میفضاهای مسکونی و اتاق
 کوچک و بزر  آب نیز خصوصا در فضاهای داخلی نقش مهمی در خنک ساختن هوا داشتند. 

شناسوی آب بوود. بوه    . مهمترین عامل در کاربرد آب در بناهای اسوالمی، اهمیوت زیبوایی   4

هوای  توان گفت ایرانیان در کنار عوامل رفاهی و نمادین، اهتمام زیادی به جنبهمیعبارت دیگر 
تووان  های آب را میشناسی سبکهای زیباییاند. جنبههنری و تزئینی اشکال آب در بناها داشته
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ها مشاهده کورد. خاصویت   در انعکا  نور و تصاویر، تاکید بر محورهای بصری و ترکیب رنگ
اهمیوت   هوای مرکوزی و طورح جزیوره    های مقابل عمارت، در وو ر وو انعکا  عالوه ب

ای بسویار آرام بوه   شد و یا فوواره ها فواره اوداث نمیداشت. به همین سبب در اینگونه وو 
-گوش و مستقیم کمک زیادی به تاکید بر محورهوای بصوری موی   رفت. نهرهای راستکار می

ه راوتوی در مرکوز بنوا، بور روی محورهوا و در      توانسوت بو  کردند. آب تنها عنصری بود که می
خطوط اصلی فضا قرار گیرد و نه تنها دست و پاگیر نشود بلکه عنصری بسیار زیبا را نیز خلو   

 کند.  
 

 کتابشناسی
 . 3893 ، بریل، لیدن،االعالق النفیسهابن رسته، اومد بن عمر، 

کوشش اسماعیل واعوظ جووادی، انتشوارات     ، بهشیرازنامهمعین الدین ابی الخیر، ابن زرکوب شیرازی، 

 .3100بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 
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 .3178، ترجمه یعقوب آژند، سمت، تهران، هنر و معماری اسالمیاتینگهاوزن، ریگارد، گرابار، الگ، 

ترجموه کامیوار    ،«شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگاد و تاثیر آن در بواغ سوازی ایوران   » استروناخ، دیوید،
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، ، تهوران تصحیح خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب، یهقىتاریخ ب، ابوالفضل محمد بن وسین، یهقىب

3174. 

، ترجموه داوود طبوایی،   م(30و  34هوای  شاهکارهای معماری آسیای میانه )سوده پوگاچنگووا، گالنا. ا، 
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