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 چکیده
ها و نيازها اهميت تزيينی داشته باشد و به زيباسازی و تکميل تواند عالوه بر رفع ضروتیآب در معماری م

ترين عناصر تزيينی بنا بوده است و در  های اندلس آب يکی از مهمباغعناصر بنا کمک کند. در کوشک
عمل های بهرسیشده است. برکار گرفته میهای بديع و زيبا بهاشکالی چون حوض، فواره و نهر با طراحی

هايی خاص  دهد که در اين منطقه سبکآمده از سده چهارم تا نهم هجری/دهم تا پانزدهم ميالدی نشان می
کار رفته که در عين کاربردی بودن اهميت تزيينی و نمادين داشته است. اين با موضوع طراحی آب به

در های الحمراء رفته است.و از آنجا به کاخ کار گرفته شدهها از قرن چهارم/دهم در بناهای الزهراء به سبک
ای که  شناسانهای به تغييرات و تحوالت زيبايیها، نگاهی مقايسهپژوهش حاضر عالوه بر معرفی اين سبک

هايی که در فاصله  باغ ايم. کوشک وجود آمده، انداختهدر طول اين دوره زمانی در طراحی اين عناصر به
 اند.  زدهپيوند هم ای اين دو دوره را بهچون واسطهبنا احداث شدند، هم زمانی ميان اين دو مجموعه

 
 .، کوشک عبدالرحمن، الزهراء، الحمراءباغ اسالمیمعماری اسالمی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هوای اسالمی اهميت داشت. وآبهای خشک و يا خوشآب در تکميل بنا در سرزمين

های جوشان و جاری در نماهای راکد يا نهرها و فوارهاشکال گوناکونی از آن چون آب
نماها از يک طرف نيازهای رفاهی و رفت. کاربرد آب کار میفضاهای داخلی و خارجی به

-در اندلس به شناسانه داشت.کرد و از سوی ديگر جنبه تزيينی و زيبايیشرعی را برطرف می

قی ساخته شده بود که بهترين های ييالای از کوشکهای گرم، مجموعه نادليل تابست
م( و 169-199/ه353-333) توان در الزهراء، شهِر عبدالرحمن ناصرهای آن را می نمونه

ترين عناصری بودند که عالوه بر ها آب و باغ مهمبعدها در غرناطه يافت. در اين کوشک
به فضا  ایالعادهشناسانه فوقخنک ساختن محيط و رفع نيازهای رفاهی، اهميت زيبايی

توان های اسالمی نمی های موجود در ساير سرزمينکه نمونه آن را در باغچنان؛ ددادن می
های بديع و متنوع نقشی اساسی در تکميل و تزيين فضاهای داخلی و آب با طراحی يافت.

ها با تأثيرپذيری از باغ ايرانی و بهشت های زيبا و کانالها، فوارهخارجی داشت. انواع حوض
 کرد. رآنی خودنمايی میق

 
یاچه .1  هاهای مصنوعی و جزیرهدر

های زيبای آب که بيشتر برای فضاهای وسيع و باز مناسب بود، احداث يکی از طرح
و  کردنداستخری بزرگ به شکل درياچه بود. اين استخرها هم نيازهای رفاهی را برطرف می

جهت برخورداری از پهنه وسيع آب به نمودند. آبگيرهای بزرگهم زيبايی فضا را تکميل می
-ای را به سوی خود جلب میآوردند که چشم هر بينندهطرح بصری درخشانی را پديد می

های آجری، سنگی يا  ناکرد. گردش رنگ آبی و درخشش يک آبگير بزرگ در فضای ساختم
بر  های مختلف تأثير عميقیبا نماهای مرمری، از نظر طراحی ساختمانی و ترکيب رنگ

های جالب برای نزديک شدن به سطح وسيع آب، احداث بنا در نهاد. يکی از طرحننده میيب
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ها در طبيعِت واقعی داشت، از همان ابتدا ميان آب بود. اين طرح که شباهت زيادی با جزيره
 در معماری اسالمی مورد توجه قرار گرفت. 

که روزانه به  داشت، تا جايی هايی متعدد و بسيار بزرگ وجودالزهراء حوضةدر مدين
توصيفات  9های قصر نياز بود.قرص نان يا بيشتر برای تغذيه ماهيان موجود در حوض 833

های اسپانيا گواه بر م( از حوض9303-9333/ ه463-314) زيدون شاعرانی چون ابن
رسد، زيرا متناسب با نظر میها طبيعی بهبزرگی اين حوض 4عظمت و بزرگی آنهاست.

 ها و شهرهای آن زمان بوده است. اهای بسيار وسيع کاخفض

باغ عبدالرحمن  شناسی الزهراء، يعنی کوشکباستان پايگاهترين بخش از در مهم
معروف است. ايوان طاقداِر اين تاالر بر  1اکنون به سالن ريکو تاالری وجود داشت که هم

ديگر تالقی کرده بودند. در حياطی مشرف بود که در آن دو محور در يک باغ بزرگ با يک
محل برخورد محورها، کوشکی کوچک قرار داشت که از چهار جهت رو به آب بود. 

تر از اينها، در هايی عميق در جانب شرق، غرب و جنوِب کوشک و حوضی بزرگحوض
-ای در ميان آب بهچون جزيره جانب شمالی قرار گرفته بود. بدين ترتيب کوشک کوچک هم

ماننِد کوچک و . حوض بزرگ شمالی چهارگوش بود و در ميان کوشِک جزيرهرسيدنظر می
(. تصوير کوشک کوچک و 9)نقشه  گرفتتِر عبدالرحمن و تاالر ريکو قرار میکوشک بزرگ

در طراحی  8افزود.شد و بر شکوه آن دو بنا میقصر بزرگ در اين حوض بزرگ منعکس می
تناسب هندسی و تقارن َاشکال توجه زيادی  را بها و ديگر عناصر بنها و کوشکاين حوض

 بود. آورد حوضوجود میترين عنصری که حس تقارن را بهجا مهم شده بود. در آن
                                                 

 .88/ 9. مقری، 9
 ؛ چونانهايی پر سايه آنها را احاطه کرده استشوند و حاشيهند که به رنگ آبی ديده میا چنان عميقها اين حوض. 4

شدند تا نور کردند و در آب غرق میشانی میهای آبی عطرافشب هنگام، سوسن کههايی پوشيده از سوسن برکه
 (.931-943ابن زيدون،  .صبحگاهی چشمشان را بگشايد )نک

5. Rico 
 .689زکی، . 8
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انگيز و به شکلی استادانه طراحی شده بود ای شگفتدر قرن پنجم در طليطله جزيره
)م  بدرونبه نقل از ابنسابقه بود. مقری که نه تنها در اسپانيا که در کل معماری اسالمی بی

از قصری در طليطله سخن گفته است که يحيی  ،م( کاتب و اديب قرن ششم9993/ه638
م( پادشاه بنی ذوالنون آن را ساخته بود. 9305-9343/ه460-434بن اسماعيل مأمون )

ای احداث کرده بود که در وسط آن کوشکی زيبا قرار اين پادشاه در مرکز قصرش درياچه
  هنرمندانه سازوکاریهای رنگی و طال ترصيع شده بود. آب با ن کوشک با شيشهداشت. اي

شد و جا به پايين سرازير می رفت و از آن کار گرفته بودند به باالی کوشک میکه مهندسان به
و يکی  پيوستند به هم میکرد. نهرهای پديدآمده ای احاطه میچون پرده سرتاسر بنا را هم

کردند. آب پيوسته جاری ای از آب پنهان می هپردای را در تيب بنای شيشهشدند و بدين ترمی
نشست. طراحی اين فضا بسيار حيرت که خيس شود در کوشک میبود و مأمون بدون اين

 8آور بود.
ظاهرا از آنجا که برای احداث طرح جزيره به فضايی بزرگ و منبع ذخيره آب فراوان 

هايی کوچک داشتند، اين ی اندلس که تقريبا همگی حياطهای بعد باغ نياز بود، در کوشک
 طرح امکان تکرار نيافت. 

 
 حوض برابر عمارت .2

تر از های مصنوعی در اين بود که آنها اشکالی کوچکها و آبگيرها با درياچهتفاوت حوض
-طور کامل از يک نقطه بنا ديده میها پهنه آب بهدادند. در حوضتزيينات آبی را شکل می

ها در بناها، گونه حوضهای طراحی اينشد گرد آنها قدم زد. يکی از شيوهی میآسان شد و به
ها ديده ها و کوشک باغها در مقابل يک عمارت بود. اين طرح معموال در کاخنقرار دادن آ

گرفت. شد و در آن معموال حوضی بزرگ و گاه کوچک، رو به نمای اصلی آن قرار میمی
 توان بدين ترتيب برشمرد: ح را میاهميت اين طر

                                                 
 . 969/ 5مقری، . 8
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. اين ها و تزیینات عمارت در آبای آب و انعکاس ستونیکم. خاصیت آیینه   
شيوه در فضاهای کوچک موجب رهايی از تنگنا و در فضاهای بزرگ منجر به ايجاد حس 

 سبب بازتاب تصوير آسمان و گياهانشد. به عالوه در بسياری از ساعات روز بهآرامش می
شد که در کنار فضای ها خصوصا آبی و سبز ايجاد میاطراف حوض در آب، ترکيبی از رنگ

 خاکی و بی روح ابنيه جذابيت بيشتری داشت.
صاحبان کوشک يا ميهمانان  انداز آب از درون کوشک یا عمارت. دوم. چشم  

ا و گياهان هتوانستند با ايستادن يا نشستن روی تراس يا ايوان، پهنه وسيع آب و گلمی
پيرامونشان را ببينند. در محوطه کوشک باغ عبدالرحمن، حوض بزرگ شمالی، چهارگوش 

اين تاالر در آب حوض منعکس  بود و تا جلوی تاالر ريکو کشيده شده بود. تصوير ايوان
انداز باغ اشراف داشت. ايوان از طريق پنج طاق بر اين حوض عميق و کل چشم 8شد.می

در سه جهت ديگر  تر که با سه حوضی ديگر در مقابل کوشکی کوچکهمين حوض از سو
کيد گرفت. در اينجا حوضاحاطه شده بود قرار می و با  9کرد میها آشکارا بر محور بصری تأ

که از  . اين تاالرساختند میفضا برقرار ها و کل با کوشک کاملهای چهارگوش تناسبی طرح
های های سياسی بود، بين سال رای مراسم و مهمانیزمان عبدالرحمن تا حکم دوم محلی ب

هايی بود که پيرامونشان م ساخته شد و بهترين نمونه از کوشک150/ه346م و 153/ه349
 شد.انداز باز میبه سمت آب و باغ و يک چشم

                                                 
 .946؛ باروکاند، 689زکی، . 8
عث تزلزل ترين عناصر آفرينش هر اثر هنری است و نبود آن منجر به بی ثباتی و در نتيجه با. تعادل يکی از بنيادی9

آنها، ابتدا  گردد. چشم ما برای حفظ تعادل، هنگام ديدن اشياء و يا بيان تصويرِی شناختی اثر می های زيبايیدر ارزش
گيرد و بدين وسيله تعادل شیء را سنجيده و برای آنها يک محور عمودی که بر يک پايه افقی قرار دارد، در نظر می

ر شيوه طراحی حوض در برابر عمارت، اغلب، کوشک در انتهای يک محور (. د48 کند )دانديس،اندازه گيری می
 شد. کيد میأيافت و بدين شکل بر محورهای بصری تگرفت و حوض در مقابل آن در طول محور امتداد میقرار می
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جعفريه نام داشت. در  11م( در سرقسطه،9940-9331/ه543-439) مقّر بنی هود
م( وجود داشت که در آن 9389-9340/ه404-438هودی ) جا باغی از آثار مقتدر آن

يعنی  ،حياطی مستطيل و بزرگ به شکل يک ميدان طراحی شده بود. در دو انتهای اين حياط
ها و تاالرهای آن رو تر ميدان دو مجموعه عمارت ساخته بودند که رواقدر دو ضلع کوچک

وجود داشت که آشکارا با هدف هايی به صورت قرينه در مقابل آنها به حياط بود. حوض
جا  های الزهراء، در ايندر مقايسه با نمونه 11ها طراحی شده بود.انعکاس نقوش رواق

 تر شده بودند و به قرينه در دو سمت حياط قرار داشتند. ها کوچکحوض
م( در 9940-9356/ ه549-448) م باغی متعلق به مرابطون9194/ ه9343در سال 

های قرن تر و باغهای قديمیکشف شد. اين کاخ که پيوندی ميان باغقصری در دشت مرسيه 
 کرد، منسوب به يکی از رؤسای قبايل به نام ابن سعد بن َمرَدنيشهشتم در غرناطه برقرار می

م( بود. طرح آن قصر، مستطيل شکل بود و از هر دو جهت طولی و عرضی 9909/ ه509)م
های انتهايی تکيه داشت و ظاهرا در جلوی آنها کبه دو نيم شده بود. محور اصلی بر کوش

ای در تر شده و به صورت چشمهجا نيز حوض کوچک هايی ساخته شده بود. در آنحوض
 12پناه يک کوشک درآمده بود.

م(، شامل دو مجموعه 9419-9933/ ه810-690) نصر يا بنواحمرغرناطه مقر بنی
-9333/ه055-033) يوسف اول 19العريف بود.های الحمراء و جنةکوشک به نام

کسانی بودند که بناهای مهمی در مجموعه الحمراء ساختند ولی  14م( و محمد پنجم9354
تقريبا همه فرمانروايان بنی نصر از خود يادگارهايی در اين مجموعه به يادگار گذاشتند. 

                                                 
10. Zaragoza, Saragossa. 

 .953-959؛ باروکاند، 683زکی، . 11
 .684همو، . 12

13. Jeneralif. 
)دوره اول: ، دو دوره حکومت کرد و مشخص نيست که در کدام دوره اقدام به ساخت اين بخش کرد . محمد پنجم14

 م(.9319-9369/ ه013-063م، دوره دوم: 9351-9354/ ه055-063
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ر گشت. دم( برمی9391/ه091العريف نيز به ثلث نخست قرن هشتم )احتماال قدمت جنة
ها محوری، آرام و وسيع بودند تا هم دو ضلع طور کلی حوضالعريف بهالحمراء و جنة

های اطراف را در طول تابستان خنک ها را در خود منعکس کنند و هم اتاقدار کوشکايوان
ها پيوند شاخص تاالرهای پذيرايی با فرد اين کاخبههای منحصرسازند. در واقع از ويژگی

ادامه همان طرحی بود که از تاالر ريکو و در واقع از نيمه قرن سوم  اين ويژگی آب و باغ بود.
که چند نمونه از  11الطوايف های گوناگونی از دوره ملوکدر سامرا شروع شده بود. در کاخ

که در الحمراء و کار گرفته شد، تا اينآنها را مثال زديم، همين مضمون با آراستگی بيشتر به
 18اوج زيبايی و کمال رسيد. العريف به جنة

در الحمراء از طرح کوشِک رو به حوض برخوردار بودند.  18حياط رياحين و پارتال
با سنگ مرمر مفروش بود و حوضی  19متر 5/93در  6/36به ابعاد  18صحن معروف رياحين

کيد بر  0/34در  5/0اين حوض به ابعاد  21بزرگ و چهارگوش در وسط داشت. متر، با تأ
های بلندی از درختان رديف .(9داد )تصويربخش اعظم حياط را شکل می محور بصری

های بلند ها در کنار رواق مورد حوض را در بر گرفته بودند و تصويری از نمای اين درخت
يافت.  کوشک و برج قومارش که تاالر را در خود جای داده بود در حوض بازتاب می

ها بود. مجموعه اول به دو مجموعه از حجرههای جنوبی و شمالی اين حياط مربوط  رواق
ساخته شده بود. اين تاالر و  22و مجموعه دوم گرد تاالر دوخواهران 21پيرامون تاالر بنوسراج

                                                 
الطوايف م اسپانيای مسلمان به دست حاکمان محلی و به صورت ملوک9419-9333/ه810تا  499. از سال 11

 شد.اداره می
 .946 باروکاند،. 18

18. Parttal 
 شود.( نيز شناخته میMyrtles) لس( يا ميرتِ Alberca Court) های حياط برکه. حياط رياحين با نام18
 .393 بلر، . 19
 .892. زکی، 21

21. Abencerrjes 
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که در آننما يادآور تاالر ريکو و حوض بزرگ کوشک عبدالرحمن در الزهراء است، جز آب
جا  اما در اين 29تر بود،مجلل تر وهای نعلی شکل آن، بسيار بزرگجا حوض عميق و طاق آن

 تر بود.ها با کمک آيينه آب محسوسبه دليل کوچک بودن فضا، تقارن و ترکيب رنگ
بقايای مجموعه مهم ديگری نيز بر باالی باغ پارتال که دقيقا در کنار اين حياط واقع 

حياطی  شده، وجود دارد. پارتال زمانی بخشی از کاخ يوسف اول بود و برج پارتال بر فراز
در حال حاضر از برج خبری  24اندرونی با حوضی مستطيل شکل و بزرگ سر برآورده بود.

و جزو  کند میها در حوض بزرگ بازتاب پيدا نيست، اما بقيه عناصر پيرامونی از جمله طاق
 آيد.حساب میهای الحمراء بهزيباترين بخش

ر مشرف بر رودخانه شنيل در در حومه غرناطه نيز از اين نوع بود. اين قص 21قصر شنيل
-متر برای آبياری ناحيه 98در  999ناحيه شمال شرقی غرناطه با باغ و حوضی بزرگ به ابعاد 

يافت. از اين ای وسيع بود. به عالوه حوضی داشت که پيکره قصر کوچک در آن انعکاس می
د، استفاده های آبی که نوعی تفريح متداول نزد پادشاهان مغربی بونما برای نمايشآب
-9333/ه055-033) قدمت تزيينات اين قصر به زمان يوسف اول نصری 28شد. می

   28گردد.م( برمی9354
 

 حوض مرکزی .3
از نظر بصری قرار گرفتن يک حوض يا برکه در مرکز فضايی چهارگوش اهميت زيادی دارد. 

                                                                                                                   
  ةقاع. 22

أ
. نام تاالر دو خواهران به دليل کشف (Sala de las dosHermanas,Hall of the two Sisters)ينختَ ال

  .قطعه رخام هم اندازه در سطح زمين اتاق بوده استدو 
 .111. پرايس، 29
 .241. باروکاند، 24

25. Alkazar Geni 
 .89؛ جمل، 889- 891. زکی، 28
 .218. باروکاند، 28



  99/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

تنش بصری  اگر در فضايی مربع يک عنصر در محلی جز مرکز آن قرار گيرد، منجر به حس
جا که مربع دارای فضايی مربع در طرفين است، عنصر ميانی آن، ساکن و  شود. از آنمی

نما کند. هيچ عنصری مثل يک آباش را تضمين میمتعادل است و تعادل فضای پيرامونی
-وتواند چنين اهميت و قابليتی داشته باشد که در مرکز يک فضا طراحی شود ولی دستنمی

، چراکه حوض از سطحی افقی برخوردار است و جلوی ديد عناصر اطرافش را گير نشودپا
آيد، بايد حساب میگيرد. از سوی ديگر، چون آب در بنا عنصری شاخص و مورد نياز بهنمی

از همه طرف قابل رؤيت باشد. بهترين مکان برای پاسخ به اين نياز مرکز ثقل طراحی عناصر 
 است. 

 حلی به نام حوضخانه، احتماال متعلق به دوره حکم دومهای الزهراء مدر حفاری
م(، کشف شده است. اين بخش، ساختمانی مجزا در گوشه 106-169/ه353-366)

-غربی باغ بوده که به احتمال زياد تاريخ احداث آن به همان دوره اوليه ساخت الزهراء برمی

ش با مساحتی برابر و جا يک حوض بزرگ و چهارگوش در مرکز حياطی چهارگو گردد. در آن
های گشوده پيرامون آن شکل گرفته هايی با طاقکامال منطبق با حوض قرار گرفته بود و اتاق

  28های باغ نيز مرتبط بود.بودند. اين حوض بزرگ با ديگر حوض
 

ها در آن های اسپانيايی يکی از فضاهايی که حوضهای بعد در کوشک باغدر دوره
ها بود. تقاطع معبرها در واقع مرکز فضای  طع معبرها و خيابانشد، محل تقاجاسازی می

ديده  29های اين طرح پس از الزهراء، در اشبيليه يا سيويلحياط يا باغ بود. نخستين نمونه
بود که بر روی بقايای باغ ديگری از  91های اشبيليه، کروثروشده است. يکی از کوشک باغ

معتمد بن  ،ی از کاخ المبارک متعلق به سلطان شاعرقرن پنجم ساخته شده بود. اين باغ بخش

                                                 
28. Pijuan, 2012/11/9. 

29. Seville. 

30. Crucero. 
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آن را کشف کرد. در آنجا  92که رافائل مانزانو 91م( بود9315-9343/ه480-439) عّباد
ها اشراف داشتند. در وسط اين ها به صورت محورهای عمود بر هم بر باغچه خيابان
 .(9)تصوير 99فته بودها درست در محل تقاطع معبرها حوضی با رويه سنگی قرار گرخيابان

کيد و نقطه مرکزی باغ را معين احداث اين کانال های برجسته شده بر محورهای بصری تأ
کيد می کرد. با اين شيوه بر طرح چهارقسمتی باغ که ترکيب اصلی طراحی حياط بود تأ
شد. در طرح چهارباغ، حوض مرکزی يکی از عناصر کليدی بود. حوض کروثرو در  می

هايش بسيار کوچک بود و گويی اين حياط، طرحی مينياتوری از چهارباغ را  چهتناسب با باغ
 کرد. در تابلويی رو به کوشک ارائه می

اين طرح در يک باغ بسيار جالب ديگر در اشبيليه تکرار شده است. اين باغ در دوره 
 تر مربوط به قرن پنجم ساختهم( و بر جای باغی قديم9940-9356/ه549-448) مرابطون

شده بود. درست در مرکز تقاطع محورها يک حوض مرکزی قرار گرفته بود که نهرهايی با 
شد. در طرح اوليه باغ سه باغچه گود در يک شده از آن منشعب میهای آجرکاریکناره

طرف و سه باغچه مشابه ديگر در سمت مقابل وجود داشت. احتمال دارد که باغچه ميانی 
 94لکه حوضی بوده باشد.در هر طرف، نه يک باغچه ب

های های الحمراء تداوم طرحی بود که از الزهراء و در واقع از باغحياط کوشک باغ
های قبلی که در شناسانه آب در دوره ايرانی شروع شده بود. در واقع همه اشکال متنوع زيبايی

های وضشد. حگر شده بود به الحمراء، خصوصا صحن شيران منتهی میها و ابنيه جلوهباغ
مرکزی نقش مهمی در اين حياط و ساير بناهای الحمراء داشت. در حياط شيران و تاالر 

های غربی و شرقی اين  دوخواهران و تاالر ابن سراج در شمال و جنوب آن و حتی در ايوان

                                                 
 .683. زکی،  91

32. Rafael Manzano 
 .946و 999باروکاند، . 99
 . 683زکی، . 94



  91/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

هايی مدور و کوچک متناسب با اندازه و فضای کلی درست در مرکز فضايی  حياط حوض
بود. با نگاهی به پالن مجموعه شيران، تقارنی که با کمک اين مربع شکل تکرار شده 

ها حکايت از کند. طرح مينياتوری حوضوجود آمده، جلب توجه میهای مرکزی بهحوض
 (.9کند )نقشه های نمادين و تزيينی آنها میجنبه

 
 هافواره .4

ها عالقه وارهم در دوره ملوک الطوايف، حاکمان عرب اسپانيا به ساختن ف99/ه5از قرن 
شد. برای نمونه در هايی خاص ساخته میهايی تزيينی با نامداشتند. در اين دوره گاهی فواره

-9338/ه484-491) کاخ اميری عرب به نام ابو يحيی محمد بن معن بن صمادح
هايی از اين قبيل م( ملقب به معتصم که در المريه قدرت را به دست گرفته بود، فواره9319

های تزيينی شت. او در قلعه المريه کاخی مشتمل بر چندين باغ ساخت که با فوارهوجود دا
ها باقی مانده و نه توصيفی از  اما نه اثری از اين فواره 91ه احاطه شده بود.موسوم به صمادحيّ 

های تاريخی تصويری ذهنی از آنها توان بر مبنای برخی گزارشآن موجود است. تنها می
های مرمرين زيبايی موجود است که احتماال به در موزه شاطبه فواره الوهعبه 98ارائه کرد.

ها و تزييناتی حيرت انگيز و متفاوت های مرمرين از طرح گردد. اين فوارهها برمیهمين دوره
 98.برخوردارند

ها در زيباسازی دهنده اهميت فوارهتوصيفاتی که درباره شهر غرناطه وجود دارد نشان
های زيبايی کار گذاشته شده های غرناطه فوارهناهای آن است. در وسط خياباناين شهر و ب

ها که هم جنبه مصرفی و هم گونه فوارهوفور اينجوشيد. اين شهر بهبود که از آنها آب می

                                                 
 ، ...4/909؛ 963/ 9 .نک. 91
 همانجا.  .نک. 98
 .963. باروکاند، 98
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های ها، آبهای خانگی نيز مزين به چشمهحياط 98شناسی داشت، معروف بود.زيبايی
از اين همه  99هايی بزرگ و زيبا وجود داشت.ی از آنها فوارهها بود و در بعضجاری و درخت

های غرناطه و برخی کشفيات موجود در چه به دست ما رسيده تنها آثار موجود در کاخآن
 گذارد.  نمايش میای از شکوه سابق را به هاست که گوشهموزه

 
 های مایل و عمودیفواره .1 .4

-در ميان يک حوض که جوششی نرم و آرام به آب میای است ترين نوع فواره، لولهساده

ها از ارتفاعی گونه فوارهسازد. در صورتی که پرتاب آب در اين بخشد و آن را از رکود رها می
های نامند. فوارهای قائم را تشکيل دهد، آن را فواره عمودی مینسبی برخوردار باشد و زاويه

ريزند و حرکت کمان از باال به پايين فرومی مايل برخالف نوع عمودی، آب را به شکل يک
 کمی به سمت باال دارند.

-بود که پيرامونش را باغ 41العريف حياط اندرونی ساقيهبخش مرکزی مجموعه جنة

هايی ديگر اشغال کرده بود. در مرکز اين حياط، که هنوز پابرجاست، کانال آب طويلی شبيه 
ايی با ارتفاع زياد، در دو سمت طولی آن به هيک حوض مستطيل بزرگ قرار داشت و فواره

-ولی بقايای لوله ،خرندأهای کنونی ساقيه متصورت خطی پشت هم قرار گرفته بودند. فواره

اين  41هايی وجود داشته است.کند که در اين نقطه همواره فوارههای زيرزمينی اثبات می
و کنند يکديگر را قطع می و صورت مايل و کمانی شکل آب را درون حوض سرريزها بهفواره

کنده می نباغ از صدای ريزش آ با پاشيدن آب به اطراف  گردد. آ

                                                 
 .1. بوتشيش، 98
 . 619. زکی، 99

40. Acequia 
 .945باروکاند، . 41



  98/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

-نظر نمیهای خطی ساقيه در همان دوره اوليه ساخت، بعيد بهبلندبودن ارتفاع فواره

 42های يک فرستاده ايتاليايی به نام ناواگيروکه توصيفاتی ديگر مبتنی بر گزارشچنان رسد؛
ذراع  93هايی عظيم با العريف فواره های پايينی جنةد که در يکی از صحندهنشان می

ريخته که هر کس به تماشای آن ارتفاع وجود داشته است و قطرات آبش چنان به هر سو می
 49گرفته است.نيرويی تازه می ،ايستادهمی

م( در الحمراء نوعی فواره وجود 9419-9933/ه810-690) در معماری بنی نصر
زد. ای ظريف بيرون میای کوچک بود و از ميانش فوارهت که در واقع حوضچه يا کاسهداش

های کوچک، که شکل مدور و گاه حلزونی داشتند، بسيار کم عمق بودند و در اين حوضچه
شده بود. گاه در اين هايی تخت و مسطح و اندکی فرو رفته در زمين ساخته زيرشان حوضچه

های  گاه نيز آب از لبه 44گرفت تا مانع لبريز شدن آب شوند.ار میهايی قرها سوراخکاسه
تصويری  پوشاند و چون پرده ای توری دور تا دور حوض را میشد و هم ها سرريز میکاسه

 آورد. زيباتر پديد می
های شکل حياِط ساقيه، درست در جلوی طاقدر دو طرف عرضی کانال مستطيل

آمد، مين نوع وجود داشت. شخصی که از تاالرها بيرون میتاالرها، دو حوضچه فواره از ه
های فواره بود که به صورت متقارن در دو طرف صحن ديد اين حوضچهاولين چيزی که می

و کانال طراحی شده بود. اين نوع پيوند آب و تاالرهای پذيرايی، در حياط رياحين در 
ساقيه تقريبا کل عرض کوتاه کانال را های فواره (. حوضچه3الحمراء نيز برقرار بود )تصوير

مثل يک  ،ترولی کمی بزرگ ،ترعمقهايی کمپوشاندند و در زير خود حوض از دو طرف می
دار داشتند. در ميانه کانال ساقيه نيز سابقا يک حوضچه فواره در محل تقاطع معبر سينی لبه

                                                 
 هايی به ثبت رساندم به الحمرا، غرناطه و اشبيليه سفر کرد و مشاهداتش را در نامه9596/ه133. ناواگيرو در 42

 (.945)باروکاند، 
 .614زکی، . 49
 .613-614؛ زکی، 946وکاند، بار. 44
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نا نه تنها ترکيب هندسی و های کليدی بهای فواره در قسمتحوضچه ميانی قرار گرفته بود.
بخش پديد متقارنی را پديد آورده بلکه شور و نشاط زيادی به بنا داده و فضايی سرزنده و روح

و سمت طولی کانال از نظر بصری های خطِی دها در ترکيب با فواره. اين فوارهندآورد می
فراوانی از اين نوع های نمونه 41دادند. ای را شکل میالعادهترکيب متقارن و هندسی فوق

های تاالرهای توان به حوضچههای فواره در بناها وجود داشت که از ميان آنها میحوضچه
 دو طرف حياط شيران اشاره کرد. 

 
 فواره حیوانی شکل .2 .4
هايی بود که از ترين اشکال فواره در معماری اسالمی، نمونهترين و مجلليکی از باشکوه 

ريخت. در اين حالت، پيکره يک ندرت يک انسان بيرون مین و بهدهاِن پيکره يک حيوا
آمد و از هايی از درون بدن توخالی آن باال میشد و لولهشير، عقاب، اژدها و ... ساخته می

شد و يا ها نصب میهای حوض ريخت. اين نوع فواره معموال در کنارهدهانش آب را فرو می
 ريخت. گرفت و آب را درون حوض میان يک کاخ قرار میبر روی يک ديوار در تاالر يا ايو

در محل بيت المنام در مجلس شرقی قصر عبدالرحمن ناصر، حوض چهارگوش و 
شکل سبز رنگی نصب شده بود که تزييناتی بسيار زيبا و عجيب مثل نقوش و تصاويری به

ی سرخ و پيکره حيوانی از طال 99سر انسان داشت. يکی ديگر از تزيينات اين حوض 
ّر نفيس به شکل شير و حيواناتی ديگر مثل غزال، تمساح، کبوتر، عقاب و ... بود  مرّصع با دأ

ريخت.  ها به درون حوض میکه در چهار سوی آن قرار گرفته بود. آب از دهان اين مجسمه
 48م، پسر خليفه، بود.کَ متولی احداث اين عناصر َح 

هايی مفرغی به هيأت کنند و تمثالد میهايی را تأييها وجود چنين پيکرهحفاری
و اوايل سده  م93/ه4همراه شماری حوض مرمرين بزرگ، به قدمت اواخر سده جانوران به

                                                 
 .945باروکاند، . 41
 .40/ 94؛ ذهبی، 58/ 9، 88/ 9مقری، . 48



  99/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

های الزهراء کشف يکی از اولين آثاری که در حفاری 48اکنون موجود است.م، هم99/ ه5
ست. تاريخ اين رفته اکار میعنوان فواره بهشده، مجسمه يک کره اسب يا آهوست که به

متر است و در سانتی 5/59(. ارتفاع آن 36)پرايس، نيمه دوم قرن چهارم /دهم است مجسمه
   49شود. نگهداری می 48شناسی اسپانياموزه باستان

 دست آمده استيک فواره شير از اسپانيا مربوط به قرن ششم يا پيش از آن به ،عالوهبه
شود متعلق به نون در موزه لوور پاريس نگهداری میاکها که هميک نمونه از اين مجسمه و

دهد که آب با قطر نسبتا قرن ششم يا پيش از آن است. دهان بزرگ اين حيوان نشان می
-سانتی 38/33متر طول و سانتی 54شده است. اين مجسمه برنزی زيادی از آن خارج می

 11متر ارتفاع دارد.
که در  استشير  99اسپانيا، مجسمه  های فواره درترين و زيباترين مجسمهمهم

. درست در مرکز حياط شيران حوضی (6دارد )تصوير حياطی به همين نام در الحمراء قرار 
ند و از دهانشان ا هايی در زير آن قرار گرفته قرار دارد که شيرها چون پايه ،ولی کوچک ،مدور

اری منسوب به شاعر ای از اشعد. اين حوض مزين به کتيبهوشآب به باريکی جاری می
که در مدح سلطان محمد پنجم سروده شده  استم( 9313/ه015)م ح  اندلسی ابن َزمَرک

، که َحبّوس بن باديسنغزاله، وزير يهودی  بن شيرها به احتمال زياد از کاخ يوسف 11.است
 12ند.ا م بوده آورده شده99/ه5وابسته به جامعه بزرگ و با فرهنگ يهودی گرانادا در سده 

 تصويرعری در مدح ابن نغزاله وجود دارد که در آن يک قصر زيبا و با شکوه در الحمراء ش
اين حوض  19رود.مجسمه شير سخن می99آبی همراه با  شده است و در آن از چشمه

                                                 
 . 996باروکاند، . 48

48. Museo Arqueologico y Etnologico. 

49. gantara-med.org, 2012/11/9. 

50. gantara-med.org, 2012/11/9 

51. Lehrman, 14. 

52. Loc. cit 
 .89. جعفری، 19
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. شکوه داردمرکزيت عناصر بنا را برعهده  ،هايی ظريفولی فواره ،کوچک با شيرهايی بزرگ
با تلفيق با ديگر عناصر حياط نوعی  شود میهان آنها جاری شيرها و صدای آبی که از د

-اتحاد و انسجام پديد آورده بود که بر فضای حياط مسلط بود. گويی اين همه برای بزرگ

 ها ترتيب داده شده بود.داشت فواره
دو فواره شير در کنار حوض بزرگ باغ پارتال در کنار جنةالعريف هنوز پابرجاست. 

های پارتال است. يک سو رو به حوض بزرگ و از سوی ديگر رو به ايوانيکی از آنها از 
گويی به کمک برج پارتال آمده تا از آب و باغ محافظت کند. ريزش آب از دهان اين شير در 

تر شده به آرام بزرگآورده که آرامحوض بزرگ پارتال، امواجی مدور و ظريف را پديد می
 ند.ا هبخشيدبسيار آرام و دلنشين به آب میو حرکتی  هرفتسمت عمارت پيش می

های ديگر نيز برخوردار بود. برای غرناطه نيز چون الزهراء عالوه بر فواره شير، از فواره
اسالمی مربوط به قرن هشتم را ديده است،  -مثال يعقوب زکی که مينياتوری از باغ اندلسی

گويد که آب را به  در آن سخن میهايی به شکل سر اسب و احتماال برنزی  از تصوير مجسمه
شکل های جانوریوی بر اين باور است که فواره 14کردند.داخل حوض بزرگی سرازير می

 11کنند.های موجود در ايران را عرضه میهای مشابهی از مجسمهاسپانيا، نمونه
 

 چرخش نهر در بنا .5
گاهانه موجب تزيين گرفت که آای صورت میهای اندلسی آبياری به شيوهدر کوشک باغ

جا به کمک  شد و از آنشد. آب در يک حوضچه مرکزی جمع میمجموعه باغ و بناها می
هايی که از ميان معبرها جريان داشتند، رفت. جوی ها و فضاهای داخلی میها به حياطکانال

مد در تاالرها موجب و با  18کردند با خطوط مستقيم رسما حدود منطقه را نيز مشخص می

                                                 
 . 614زکی، . 14
 همانجا.. 11
 .609زکی، . 18
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گوش و مستقيم، های راستشدند. عالوه بر کانال ها میها و باغيوند فضای داخلی با حياطپ
 18.ه استم ايجاد نهرهای مارپيچ هم در اسپانيا معمول بود99و  99/ه6و  5در قرن 

-انگيزترين، زيباترين و کامل فتح بن خاقان، َحير الزجالی در قرطبه را يکی از شگفت

جا قرار داشته که آب حوض  نا بر توصيف وی، يک نهر آب در آنداند. بترين اماکن می
کرده است. اين نهر با حرکتی مارپيچ از ميان صحنی از مرمر سفيد مرکزی را تأمين می

 18اند.شدهها به آن سرازير میريخته که تمام آبکرده است و در مخزنی میخالص عبور می
کات آهسته و شناور، به محيط آرامشی های شکسته و مارپيچ با حراز نظر هنری طرح

حير کنند. دهند و بيننده را به حرکتی آرام و بدون شتاب در فضا دعوت مینشين میدل
ابن  بخش به مکانی برای تفريحالزجالی نيز احتماال به سبب برخورداری از محيطی فرح

، در کاخ معتصم بن خاقان و ابومروان زجالِی وزير تبديل شده بود. ظاهرا ترکيبی مشابه
جيبی/تأ م( از خاندان 9319-9338/ه484-491) مادحصأ  الطوايف اندلس ، از ملوکيبّيهجتأ

های مختلف را به گذرهای مارپيچ، حوض جا آب در المريه وجود داشته است. در آن
-اند. بنا بر سخن يعقوب زکی، اين سلطان شاعر در يکی از تصنيفدادهيکديگر پيوند می

خزيده جاری در باغ خود را به ماری تشبيه کرده که در مسيری پيچاپيچ میهايش آب 
عالوه بر اين دو، در ارگ مالقه نيز قسمتی از بنايی ويزيگوتی وجود داشته که در  19است.

   81ای مارپيچ بازسازی شده بود.با آبراهه 81دوران حکام مسلمان به صورت يک ميزاب
گوش نيز وجود داشت و برخالف نهرهای استاز همين زمان در اسپانيا نهرهای ر

های مارپيچ گوش بر نمونههای بعد نيز رواج پيدا کرد. امتياز نهرهای راستمارپيچ در دوره

                                                 
 .600همو، . 18
 .54-55 . فتح بن خاقان، 18
 .606-600. زکی، 19
 (.981/ 45)دهخدا،  گذر، آبراهه، ناودان. ميزاب. آبريز، آب81
 .600زکی، . 81
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کيد می کرد هماهنگ بود. در اين بود که بيشتر با محورهای متقارن و منظم بنا که بر تعادل تأ
تر شی اساسی داشت، اين ايده مقبولمعماری اسالمی که در آن تقارن و تناسبات هندسی نق

گوش از قرن پنجم و ششم تا قرن نهم هنوز پابرجايند، اما هايی از نهرهای راستبود. نمونه
گوش از قرن های نهرهای راستاز نهرهای مارپيچ هيچ اثری در دست نيست. يکی از نمونه

م( از آثار 9315-9343/ه480-439) در قصر معتمد بن عباد 82پنجم، حياط اندرونی ِيسو
موحدان در اشبيليه بود. کوشک باغ معتمد طرحی مستطيل شکل و طويل داشت که جويی 

کيد بر محور بصری بنا در کنار باغچه ها به عنصر تزيينی آن راست در ميان حياط آن با تأ
گويد کند و میباروکاند، محقق معماری اسپانيا، به نکته جالبی اشاره می 89تبديل شده بود.

شود که آن زهد و تنزهی که ابن آثاری که از قصرهای موحدی پيداست روشن می هبا توجه ب
ستود، در اين بناها مورد عنايت قرار نگرفته است. تزيينات سرشار معماری در تومرت می

کنار بازی با آب و درخت برای جذاب کردن بنا، همه در يک باغ محصور گردآوری 
های ايذ زندگی را فراهم آورند. از اين نظر حياط يسو از باغای از لذشدند تا خالصه می

  الحمراء چيزی کم ندارد.
های موجود اسپانيايی خصوصا الحمراء طرحی کلی از اهميت های آب در باغکانال
های مينياتوری دهند. در الحمراء کانالهای جاری در بناهای غرناطه را ارائه میتزيينی آب

هايی با های باريک آب از ميان رواقننده در طراحی بنا بودند. کانالعناصری تعيين کآب 
يافتند ها به صحن معروف شيران راه میهای باريک گذشته و با عبور از اتاقستون

های باريک ها با خط عمودی ستون(. درازی و باريکی خط افقی اين کانال4)تصوير
سراج در جنوِب صحن، همگی از  الر ابنخوانی داشت. تاالر دوخواهران در شمال و تا هم

های داخل جا به آرامی درون حوضچه های باريک آب برخوردار بودند. آب در آناين کانال
( . 5رسيد )تصوير شد و سپس از طريق چندين پلکان کم ارتفاع به حياط میاتاق سرريز می

                                                 
62. Patio de Yeso 

 .931-999 باروکاند،. 89
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دو قسمت مساوی  خوابيده آنها را به یهاپوش بخش ميانی پلهکانال باريک آب در کف
توانست جريان آب شد، می های مجاور وارد صحن می کرد. کسی که از اتاقتقسيم می

های باريکی ها گذشته با گذر از صحن به فوارهها را مشاهده کند که از ميان رواقکانال
ريزد. اين های شير بيرون می رسد و آب را به صورت جريان ماليمی از دهان مجسمه می

ای که زدند و در نتيجه ايدهفضای بيرونی و داخلی کاخ را به يکديگر پيوند می هاکانال
حتی محققان غير  84شد. گرفتند تکميل میکار میمعماران مسلمان برای چندين قرن آن را به

ها، ها شخص را به ياد بهشت مذکور در قرآن با باغمسلمان نيز اقرار دارند که اين منظره
  81اندازد.هايش که نهرهايی در آن جاری است میسارها و غرفهچشمه

دهد، العريف که اوج طراحی آب را نشان میيکی از اشکال بسيار زيبای آب در جنة
م بود، در 94/ه8 نمای پلکانی است. اين آبشار زيبای منحصر به فرد که متعلق به قرنآب
/ ه133ه ايتاليايی که در انگيخت. ناواگيرو فرستاد م اعجاب مسافران را برمی96/ه93 قرن

انگيز  م به الحمراء، غرناطه و اشبيليه رفته بود، توصيف کاملی از اين پلکان شگفت9596
و « اسالمی-باغ اسپانيايی»ايم بيابيم، اما يعقوب زکی در مقاله اين کتاب را نتوانسته 88دارد.

ای کوتاه به  اواگيرو اشارههای نبا توجه به نامه معماری اسالمى در اسپانیاباروکاند در کتاب 
ل  تری را گلومِبگ به نقل از مکاند. از سوی ديگر نقل قول نسبتا کاملاين پلکان کرده دوگأ

به عالوه آثاری از اين  88کندهای زکی و باروکاند را تکميل میارائه کرده است که صحبت
  العريف باقی مانده است.انگيز هنوز در جنةپلکان شگفت

ن بخش باغ يک رشته پلکان پهن و دلربا وجود داشت که آب از طريق در بلندتري
های آب نقش يک همراه را جا کانال شد. در آنانداز توخالی آن به پايين سرازير میدست

                                                 
64  . Tabbaa, 67, see:Lehrman, 27. 

 .946باروکاند،  .نک. 81
 . 945باروکاند، . 88

67. Golomberk, 244. 
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ها چنان دادند. کانال های مختلف مجموعه را به عابران نشان میکردند و قسمتبازی می
شدند. در هر چند پله حياتی همه جا در بنا ديده می هایمرکزيت يافته بودند که چون شريان

ها در هر کرد. ديوارهای با يک حفره وجود داشت که آب را در خود جمع میسنگی، دسته
هايی ها دريچههايی سنگی مثل کانال در باالی خود داشت. در نزديکی پلهها حفرهگوشه پله

ها چنان شده تخليه کند. اين دريچهز لبريهای توانست آب را از کانالنصب شده بود که می
های پاگردها يا در هر دو جاری ها يا حفرهتوانست در کانال ترتيب يافته بودند که آب می

 88شود.
يافت که آب سر ريز شده ها گاهی چنان افزايش می در گذشته حجم آب اين پلکان

عمد انجام اين کار را بهکرد. جا بود خيس می پوشاند و هر کسی را که آنها را میپله
 89دادند تا اسباب تفريح رهگذران را فراهم کنند. می

اين همه توجه در پيوند دادن انسان با آب و بازی گرفتن آب برای دلخوشی او، يکی از 
هايی بود که در معماری برای تبديل کردن فضا به محيطی سرزنده و پويا اهميت  شيوه

ناصری بودند که به فضاهای مرده و کاربردی که از هيچ اساسی داشت. آب و باغ از جمله ع
نمای بخشيدند. شايد طراحان آب عنصر شاخصی برخوردار نبودند روح و سرزندگی می

ها حيات و زندگی ببخشند. پلکانی خواسته بودند از اين طريق به فضای عملکردی پله
تر از طرح اوليه بسيار سادهها وجود دارد ظاهرا هايی که امروزه بر کناره اين پلهکانال

 کنند.آنهاست، اما درک توصيفات موجود را بسيار آسان می
هايش منتشر شد، در م که نامه9556/ه164توصيفات ناواگيرو حتی پيش از سال 

هايی در وِنتو در دست شده بر دوستانش که باغبهشناختند دست ميان کسانی که او را می
جا  ها، باغ تيولی در رم ايتاليا بود. در آناشت. يکی از اين باغساختند تأثير گذايتاليا می

ها الگوبرداری شده بود. طبق نظر هايی وجود داشت که ظاهرا از روی همين پلکان پلکان

                                                 
 . Golomberk, 244؛ 63مور، . 88

69. Golomberk, 244. 
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های های آب در اين باغ تحت تأثير توصيفات ناواگيرو از باغگلومبگ سيستم زنجيره
ب که در معماری اسالمی بسيار رايج بود به معنی طرح زنجيره آ 81جا رفته بود. اسالمی به آن

وار ها و ساير اشکال آب به سمت يکديگر به شکلی سلسلهها و حوضجريان آب از کانال
 بود.

 
 های متقاطعگوش و کانالنهرهای راست .6

سازی اسالمی شيوه چهارباغ بود که ارتباط تنگاتنگی با های معروف در باغيکی از طرح
هايی عمود بر  های آب داشت. در طراحی چهارباغ دو محور به شکل خياباننالبناها و کا

گرديد. هايی احداث میآمد باغای که پديد میهای چهارگانهشد و در قسمتهم طراحی می
کردند. در بهترين حالِت چهارباغ، نهرها در محورهای باغ قرار گرفته همديگر را قطع می

شد و در طرحی ديگر کوشک به انتهای وشک احداث میمعموال در محل تقاطع، يک ک
گرفت. محورهای محور باغ منتقل شده در محل تقاطع محورها يک حوض قرار می

آورد، اما در برخی از موارد تنها در يکی از متقاطع، طرح نهرهای متقاطع را پديد می
 د. شگرفت که به يک کوشک ختم میمحورها نهری مستقيم و طوالنی قرار می

ها محورهای اصلی بندی باغچههای اسپانيايی گذر نهرها و تقسيمدر طراحی کوشک
گوش جريان ها که در ميان معبرهای منظم و راستآوردند. اين جویو فرعی فضا را پديد می

ها از نظمی طور که بنای کاخکردند؛ همانداشتند، رسما حدود منطقه را نيز مشخص می
ها نيز به صورت محوری و هندسی کرد، آب و سبزهارن پيروی میهای متقرسمی با طرح

بخشيد و  عنوان شريان اصلی به ترکيب مجموعه قوت میشدند. آب بهآرايش داده می
گرفتند. در اسپانيا برخالف کرد که مناظر در اطراف آن شکل میچون محوری عمل می هم

زعم محققاِن ايرانی و اروپايی، ده که بهباقی مان های زيادی از طرح چهارباغايران، نمونه

                                                 
70. Golomberk, 244. 
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نمونه قصر عبدالرحمن اموی در الزهراء، سه  هااند. از اين نمونه  ايرانی  الگوبرداری از باغ
 العريف و حياط شيران هنوز موجودند. حياط در الکازار اشبيليه، حياط خلوت جنة

آب نقشی محوری و  هایکانال _گرچه از طرح چهارباغ برخوردار است_ در الزهراء
اند. بهترين نمونه از های چهارگانه دادهتعيين کننده ندارند بلکه جای خود را به حوض

م، قصر المبارک، کاِخ مشهور بنی 93و 99/ه0و  6های موجود اسپانيايی در سده کوشک باغ
-9343/ه480-439عّباد ) بنمعتمد ،عباد در اشبيليه است. اين قصر به سلطان شاعر

تعلق داشت. در حياط خلوت اين قصر که حفاری شده بود، فضايی چهارگوش  ،(م9315
های متقاطِع آب در يک حوض جا کانال در مقابل يک عمارت وجود داشت. در آن

 های عمود بر هم، يک ها نسبت به خيابانشدند. باغچه چهارگوش مرکزی به هم متصل می
قدر عميق بودند که ديوار پيرامونی آنها به و آن تر قرار داشتندمتر پايينمتر و هشتاد سانتی

های وسيع ها کانالهايی پياپی طراحی شده بود. در وسط هر يک از خيابان ناشکل طاقگ
متقاطعی وجود داشت. در محل تقاطع دو محور نيز يک حوض کوچک مدور به سبک 

 81های مرکزی قرار گرفته بود.حوض
ها به ی از کاخ المبارک بود. در اين باغ، خيابانم نيز بخش99/ه6باغ کروثرو از سده 

دادند و بر های کاملی از آجر و سنگ را تشکيل می صورت محورهای عمود بر هم، پل
ها قرار گرفته های آب در اين خيابانهايی با چهار متر و نيم عمق مشرف بودند. کانالباغچه

  82بود. بود و در محل تقاطع آنها نيز يک حوض مدور تعبيه شده
ترين و زيباترين طرح چهارباغ با نهرهای متقاطع، در صحن شيران وجود داشت. کامل

نيز در آن قرار داشت. در   صحنی چهارگوش در ميانه اين کاخ بود و مجسمه شيرهای فواره
ها چهار خيابان باريک قرار داشت که از وسط هر يک، جوی چهار طرف اين حوض و فواره

ها وظيفه کرد. گويی اين کانال متر عمق عبور می تر، تنها با چند سانتیآبی بسيار باريک

                                                 
71. Tabbaa, 318-319. 

 .964. باروکاند، 82
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کيد کنند. با داشتند نقطه مرکزی را به اجزای پيرامونی اش پيوند بزنند و بر حس تقارن تأ
کند. تنها اش اين نظر بيشتر جلوه مینگاهی به پالن کلی اين حياط و تاالرهای پيرامونی

ت به اشبيليه که در آن آبگيری گود وجود داشت همين نقطه نوآوری در حياط شيران نسب
-سانتی 83ها حد و مرز چهار باغچه بودند که در عمق اين خيابان 89تقارن محورهاست.

اند و محل ها از بين رفتهمتری از کف ساختمان ساخته شده بود. در تغييرات اخير باغچه
ها اختالف سطح داشتند، ا باغچههای آب در اين صحن بکانال 84آنها تسطيح شده است.

نمايش گذاشته های مينياتورِی آن به خوبی به شده و کانالهای برجستهکه اين خياباننحویبه
 ( . 6)تصوير81شد می

العريف حياط اندرونی ساقيه بود که هنوز پابرجاست و بخش مرکزی مجموعه جنة
قيه به سبب معابر متقاطعش که حياط سا 88های ديگر پيرامون آن قرار گرفته بودند.حياط
جا تنها يک  اما در آن ؛های چهارگانه را پديد آورده بود به حياط شيران شباهت داشتباغچه

کيد قوی بر محور عمودی طرح وجود داشت. طول اين باغ  کانال طويل و مستقيم آب با تأ
هايی و باغچه سه برابر و نيم عرض آن بود. کانال شاخص آب در وسط اين حياط قرار گرفته

های باريک را در کنار آب به وجود آورده بود. اين کانال در سرتاسر طول مسيرش دارای فواره
کانال از هر دو سو تا جلوی ايوان تاالرها پيش  88ريختند. مايلی بود که آب را درون آن می

ع هايی کوچک از نوشد. در اين اضالع حوضرفت و عميقا با فضای داخلی مأنوس میمی
 های فواره اندلسی نيز قرار گرفته بود. حوضچه

                                                 
 .689زکی، . 89

74  . Lehrman, 96. 

75  . Id, 95, Tabbaa, 327-328. 
 .945باروکاند، . 88
 .63مور،. 88
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ای مستطيل داشت و های اندرونی که معموال نقشهها يا باغاين نوع حياط خلوت
تدريج، به الگويی پوشاند، بهمی تاههای کوسرتاسر حاشيه نهرها را گياهان تزيينی يا درخت

 رب اقصی تبديل شد. های غربی جهان اسالم خصوصا مغبرای ساختن باغ در سرزمين
ها پيش از آن يکی ديگر از بناهايی که شباهت کلی به صحن شيران دارد اما به قرن

م است. اين بنا در جبال 99/ه6از اواخر قرن  88شود، حياط قلعه ايوبی صهيونمربوط می
سختی آسيب ديده اما در آن طرح نهرهای العلوين در شمال شام واقع بود. اين قلعه گرچه به

خوبی پيداست. در عرصه و ميدانی از قصر، يک حوض مرکزی وجود داشته که هارگانه بهچ
ای نيز در آن بوده است. چهار کانال آب با نظمی هندسی اين حوض را احاطه ظاهرا فواره

رسيدند که های مخزنی در کنار ايوان می ها به يکی از گوشهکردند. هر يک از اين کانالمی
ی کنده شده بود. از شيب طبيعی محل برای جاری کردن آب به در ميان بستر سنگ

 ( .3)نقشه 89کردند جا به حوض استفاده می های شمالی و از آن مخزن
 

 نتیجه
های اندلسی، آب نقشی مهم در برقراری تعادل بصری و ايجاد تقارن باغ. در کوشک9

کيد  ها با قرار گرفتن بر روی نقاط کليدی فضاها و کانالدارد. حوض بر محورهای بصری تأ
های قرن هشتم و نهم هجری/چهاردهم باغکنند. اين ايده چنان مقبول بود که در کوشک می

های  های مستقيم و حوضو پانزدهم ميالدی ديگر خبری از نهرهای مارپيچ نبود و تنها کانال
 رفت.کار میمدور و چهارگوش در طراحی به

ها بود، تحت تأثير الگوی ايرانی باغاين کوشک . طرح چهارباغ که شالوده طراحی9
های قرن پنجم و ششم تا هشتم باغحيات خود را در اندلس از الزهراء آغاز کرد و در کوشک

خوبی در های هندسی به ها و فوارهها و کانالهای متقارن، حوضو نهم ادامه پيدا کرد. طرح

                                                 
 (.436/ 3رف بر دريا نيست )ياقوت،  . صهيون سواحل دريای شام از اعمال حمص که مش88

79. Tabbaa, 317-318. 
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های غرناطه اوج کردند. نمونه با را خلق میهايی بسيار زيشدند و طرحاين الگو جانمايی می
 اند.نمايش گذاشتهطراحی چهارباغ را به

ترين هدفی بود که از اين . پيوند شاخص تاالرهای پذيرايی و حياط و باغ مهم3
آمد. اين ايده نيز از تاالر ريکو و باغ مقابلش آغاز شد و بعدها در دست میها بهطراحی

ها العريف به اوج کمال رسيد. در اين دوره آب با کمک کانالجنة های الحمراء وکوشک باغ
شد و با طرح زنجيره آب از يک حوض به حوضی ديگر و از به فضاهای داخلی وارد می

 شد. ای به فواره ديگر منتقل میفواره
ترين جلوه اين شيوه، خورد. مهمچشم می. بازی با آب در غرناطه بيش از همه جا به4

ب درفضاهای داخلی و خارجی و پيوند زدن عناصر مختلف بنا و منسجم کردن آن چرخش آ
های آب اهميت های کمانی و کانالبود. بازی با آب در حياط ساقيه و صحن شيران با فواره

بندی معماران مسلمان اندلسی به اين شيوه بيش از همه در طراحی آبشار زيادی داشت. پای
 خورد. چشم میهگذران بهکردن عمدی رپلکانی و خيس

هجری به   6و  5های قرن ترين عاملی که کوشک باغ. عالوه بر بازی با آب، مهم5
های کرد، کوچکتر شدن طراحی آب بود. حوضبعد را از کوشک عبدالرحمن متمايز می

-ها پناه میهايی کوچک تبديل شدند که در مقابل کوشکمرور به حوضبزرگ الزهراء به

های فواره غرناطه متبلور شد. کوشک های کوچک در حوضچهبعدها اين حوضگرفتند. 
های غرناطه طرحی مينياتوری از چهارباغ را در تابلويی زيبا مقابل چشم بيننده قرار باغ
متر عرض و ها چنان ظريف و کوچک شده بودند که گاهی تنها چند سانتیداد. کانال می

 عمق داشتند. 
های آبی عصر چون پلی بودند که سازه م هم93و  99/ه6و  5 های قرن. کوشک باغ6

های اين دوره مثل کوشک باغ زدند. در باغالزهراء را به اشکال آب در عصر غرناطه پيوند می
تر و قرينه شدند و بعدها با  ها کوچکجعفريه که يادآور طرح الزهراء بودند، حوض

رو، طرح چهارباغ با حوض کوچک و فواره اوج خود رسيدند. در کروثهای فواره بهحوضچه
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ميانی در حياطی کوچک مقابل عمارت پياده شد و چند قرن پس از آن در حياط ساقيه و 
 کمال رسيد. حياط شيران به

 
 ها: فهرست نقشه

 های قصر عبدالرحمن، ها و حوض. الزهراء، کوشک9 نقشه
www.essential-architecture.com/SP-GR/GR-006.htm (2016/12/01)  

 .19، تصوير شماره 18های مرکزی در الحمراء، منبع حوض. 9 نقشه
 .12، تصوير شماره 18های چهارگانه در قلعه صهيون، منبع شمال شام، کانال. 3نقشه 

 
 فهرست تصاویر:

 . الحمراء، حياط رياحين، حوض رو به کوشک،9تصوير
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les.asp, 2013/1/16. 

 اشبيليه، کروثرو، حوض مرکزی،. 9تصوير
www.photaki.es/foto-jardin-del-crucero-casa-de-la-contratacion-
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