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چکیــده | موضــوع ایــن پژوهــش بررســی نقــش آب در شــکلگیری عناصــر
معمــاری ،بــه ویــژه فضاهــای مرتبــط بــا آب در باغهــا اســت .هــدف ایــن تحقیــق
از یکســو طبقهبنــدی و تعریــف انــواع عناصــر و فضاهــای مرتبــط بــا آب و
بــه ویــژه حــوض در باغهــا و از ســوی دیگــر بررســی اشــکال مختلــفآنهــا
اســت .روش تحقیــق ،توصیفــی و تحلیلــی اســت ،دادههــا نخســت طبقهبنــدی
و مقایســه و ســپس تحلیــل شــدهاند .مبانــی نظــری تحقیــق بــر ایــن نکتــه
اســتوار اســت کــه از یکســو پدیدههــای محیطــی و اقلیمــی و از ســوی دیگــر
ویژگیهــای کارکــردی باغهــا و مفاهیــم فرهنگــی آب ،نقــش مهمــی در چگونگــی
شــکلگیری عناصــر آبــی و بــه ویــژه حوضهــا داشــته اســت .نتایــج تحقیــق
نشــان میدهــد آب نقــش اصلــی در شــکلگیری بــاغ در نواحــی گــرم و خشــک
داشــته اســت و حــوض مهمتریــن عنصــر آبــی اســت کــه بــه شــکلهای بســیار
متنوعــی در طراحــی و ســاخت باغهــا مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت.
مفاهیــم فرهنگــی آب در جهــان اســام و بــه ویــژه در ایــران نیــز در چگونگــی
شــکلگیری کالبــدی و موقعیــت بعضــی از حوضهــا نقــش داشــته اســت .بــه
نظــر میرســد یکــی از مهمتریــن و مقدستریــن نقشهــای عناصــر آبــی
مربــوط بــه حــوض بــوده ولــی از دوره قاجــار نوعــی سنتشــکنی در ایــن زمینــه
آغــاز شــده اســت .از ایــن دوره در بســیاری از مــوارد جنبههــای تزئینــی و فانتــزی
آب بــر جنبههــای نمادیــن آن فزونــی گرفتــه اســت.

واژگان کلیدی | باغ ،عناصر و فضاهایآبی ،حوض ،حوضخانه ،آبگیر.

اهمیت آب و عناصر آبی در باغ ایرانی

اهمیت تاریخی و فرهنگیآب

در بســیاری از فرهنگهای کهن ،بــه عناصر طبیعی اهمیت
میدادنــد ،بعضی از آنهــا را تقدیس میکردنــد و برای آنها
آیینهایی به جا میآوردند .آب ،از عناصر بســیار مهم طبیعی
است که در بسیاری از سرزمینها ،به ویژه سرزمینهای گرم و
خشک که مردم با کمبود آن مواجه بودند ،اهمیت ویژهای در
زندگی مردم داشــت .و به کیفیت و نحوه استفاده از آن توجه
داشتند (مقدسی 172 :1361 ،و الکرجی.)69 :1373 ،
در بســیاری از آیینها ،آب ،نقشی اساسی داشت .برای نمونه
در قسمتی از اسطورة «گیلگمش» ،شمش ،خدای آفتاب ،از
گیلگمش میخواهد که با انکیدو به جنگ خومیابا بروند و او
را به سبب گناهانی که مرتکب شده بود ،بکشند .گیلگمش و
انکیدو پیش از رفتن به نبرد ،به معبدی به نام الگاماخ میروند
تا راهبة مقدس برای موفقیت آنان دعا کند و مراســمی به جا
آورد .در این مراســم راهبة مقدس پیالهای از آب را بر زمین
میریزد .قســمتی از متن اســطوره چنین است« :با زیورهای
مقدس دوباره برگشــت ،پوشــیده در لباس سفید ،سپرهای
ّ
زرین روی ســینه ،تارهای روی ســر و در دست پیالهای پر از
ّ
آب داشــت .آب بر زمین پاشــید ،از باروی معبد باال رفت .در
آن بلندی ،در زیر آســمان باز ،بوی بخور برخاست» (اسمیت،
.)42 :1378
ســنت آبپاشی در مصر و برخی سرزمینهای دیگر نیز وجود
داشــت .در دوران اسالمی از ســوی برخی خلفا ممنوع اعالم
شد ،اما دوباره رواج پیدا کرد (متز.)163 :1362 ،
در متون زرتشــتی خلقت آب به اهورامزدا منسوب است  :آب
ابتدا ســاکن بود ،سپس جریان یافت و به سوی سرزمینهای
خشک روان شد (پورداود.)72 :1347 ،
متعــددی از ایزدبانوی باروری بــه ویژه از دورة
تندیسهای
ّ
اشــکانیان به صورتهای گوناگون از جملــه بانویی برهنه به
دست آمده است که برخی از پژوهشگران آنها را تندیس ناهید
دانستهاند (هینلز.)38 :1368 ،
ارتبــاط آب با یک ایزدبانــو و همچنین موضــوع باروری در
بسیاری از فرهنگهای پیشــین دیده میشود .در بسیاری از
فرهنگهای کهن ،مفاهیم آب ،حیات ،زندگی ،باروری ،زایمان
و زنان غالباً در ارتباط با یکدیگر اندیشــیده میشد و به طور
معمول یک ایزدبانو مســئول آن بود (الیــاده.)192 :1376 ،
از ســوی دیگر در بعضــی از فرهنگها ،بین ایــزد آب و کوه
ارتباط وجود داشــت؛ به ویژه در سرزمینهای خشک ،وجود

چشمههای آب یا جاری شــدن رودخانه و نهر از کوه موجب
تقدیس این عناصر میشده است (مقدم 95 :1357 ،؛ قرشی،
1380؛ اخوانالصفا.)186 :1387 ،

برخی عناصر آبی در باغها
دریاچه (آبگیر)
به ســبب کمبود آب در بســیاری از نواحی مرکزی ایران ،به
یک حوض بســیار بزرگ یا آبگیر ،دریاچه میگفتند و به این
ترتیب حتی ممکن بود به یک حوض با مســاحت حدود 500
متر مربع نیــز دریاچه بگویند .در موارد بســیار نادر و اندک
از آبگیرها یا دریاچههای بســیار کوچک طبیعی نیز استفاده
میشــد .آبگیر یا دریاچه مجموعه باغهای نزدیک بهشــهر از
اینگونه است.
طراحی و ســاخت آبگیرهای بزرگ یا دریاچههای کوچک به
چند منظور صورت میگرفت .نخســت ایجاد سکویی در میان
باغ که عمارت کوشــک روی آن ساخته شود و منظری خاص
پدید آید .ساختمان کوشک باغ بهشهر و همچنین باغ ایلگلی
در تبریز از اینگونه است .در مواردی بیشتر ایجاد یک منظره
زیبا و گسترده آبی مورد نظر بود ،آبگیر بزرگ جلوی باغ تخت
قاجار در تهران را میتوان از اینگونه به شمار آورد (تصویر.)1
در برخــی از مواقع هدف اصلی ســاخت چنیــن آبگیرهایی
گردآوردی و نگهداری آب بــود .در برخی از باغهای مراکش
این پدیده وجود داشت (قاسمینیا.)104 :1394 ،
در مواردی نیز هر دو کارکرد مورد نظر بود ،مانند باغ ایلگلی
تبریز .البته در مورد ایلگلی (شــاهگلی) نوشتهاند آنجا را ابتدا
به قصد ایجاد یک مخزن آب ســاخته بودند و تاریخ ســاخت
آبگیر مشــخص نیســت .اما پس از آنکه دچار ویرانی شد ،در
دوره قاجار شــاهزاده قهرمان میرزا پســر هشتم عباس میرزا
حکمران آذربایجان دســتور داد آن را عمارت کنند و آبگیر را
با ســنگ و آهک مرمت کردند و در وســط آن بنیان عمارتی
برپا شــد و راهی از سمت جنوب برای دسترسی به آن عمارت
ساختند و زورقی به آن آبگیر برای تقنن انداختند (نادر میرزا،
)166 :1360؛ (تصویر.)2
حوض
حــوض را میتوان مهمترین عنصر آبی در معماری و طراحی
منظر در ایران به شمارآورد که به ویژه در نواحی گرم و خشک
و بسیاری از نواحی دیگر ،در فضاهای سکونتگاهی و در بعضی
بهار 1396
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از فضاهای شهری مورد استفاده قرار میگرفت .ابعاد ،مساحت و
ویژگیهای کالبدی حوض بسیار متنوع بوده است ،چنانکه در
جلوخان فضاهای مهم و همچنین در چهارباغهای بزرگ مانند
چهار باغ اصفهان حوض میساختند (هولتسر.)78 :1355 ،
بر پایه بعضی اسناد از قرن دوم هجری ،در بعضی موارد در یک
فضای شــهری حوضهایی ساخته میشد و اهمیت آن ،چنان
بود کــه گاه آن محل به نام حوض خوانده میشــد« .حوض
قدیم» یکی از محلههای بغداد قدیم بود که در نزدیکی سرای
رومیان و منازل پارســیان قرار داشت (احمد بن ابی یعقوب،
)16 :1356؛ (تصاویر  3تا .)6

یکی ماست زده [بر سقف آن] گاه خورشید و گاه ماه روشنی
در آراسته است» (بندهش.)137 :1380 ،
به نظر میرسد در عرصه طراحی شهری هم به صورت آرمانی به
چهار جوی توجه میشده است ،چنانکه در کارنامه اردشیر بابکان
درباره اردشیر خره چنین نوشته شــده است « :به پارس رفت و
اردشیرخره آنجا نهاد ،شارستانی بس خوش وخجیر .دریا یکی کند
و آب چار جوی از آن گشود» (کارنامه اردشیر بابکان.)44 :1369 ،

فواره
فواره عنصــری غالباً عمودی بود کــه در جویها و حوضها
ساخته میشــد و جریان آبی که از منبعی در سطح باالتر از
جوی
ســطح باغ در آن جریان مییافــت موجب جهش آب در آن
جوی ،نهر یا آبراههای بود که هم انتقالآب برای ســیراب میشــد که افزون بر جنبههای بصری ،از لحاظ ایجاد صدای
کــردن درختــان و گیاهان باغ از آن انجام میشــد و هم به آب و همچنین مواج شدن آن در حوض یا نهر جذاب و مورد
عنوان عنصری نمایشــی بــرای نشــان دادن آب در امتداد توجه بود (تصاویر  7تا .)9
محورهــای اصلی باغ در ترکیب بــا یک یا چند حوض ،مورد
استفاده قرار میگرفت.
آبشار
وجود چهار جــوی که با یک حوض مرکزی مرتبط باشــند در بیشتر نواحی سرزمینهای اسالمی و مناطق مرکزی ایران
در ادبیات آیینی و ادبی ایران کهن اهمیت داشــت ،چنانکه بزرگ مقدار آبی که به یک باغ اختصاص مییافت غالباً چندان
درباره خانه افراســیاب در بندهشن چنین نوشته شده است  :زیاد نبود که بتوانند آب آن را از طریق آبشارهای بزرگ و عظیم
«چهــار رود در آن میتازد ،یکی آب ،یکی می ،یکی شــیر و به نمایش بگذارند .از سوی دیگر شمار باغهای دارای شیبهای

تصویــر :1تهران ،باغ قاجار با آبگیری بزرگ در جلوی ورودی .مأخذ :ویلبر.1384 ،
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تصویــر :2تبریز ،دریاچه باغ ایل گلی .مأخذ  :ویلبر.1384 ،

پاشویه
بــه طور معمول پیرامون هر حوض جــوی باریک و کمعمقی
ساخته میشد که سرریز آب حوض درآن بریزد و از طریق آن
به جویها و سایر بخشهای باغ انتقال یابد.
در شمار اندکی از حوضهایی که بدنه و لبه باال آمده نسبت به
سطح زمین نداشتند ،پاشویهای نیز ساخته نمیشد.

زیاد که چنین امکانی را به ســادگی فراهم آوردند ،بسیار اندک
بــود .در مواردی که این امکان فراهم میشــد مانند باغ تخت
قاجار در تهران یا باغ تخت شــیراز و همچنین باغ شــازده در
ماهان ،از آبشار استفاده میکردند.
در برخی از سرزمینهای جهان اسالم مانند کشمیر و بخشهایی
از هندوســتان که در بعضی از مناطق آنها رودخانههای بزرگ
جریان داشت ،آبشــارهای بزرگ و باشکوهی برای نشان دادن
جریان آب طراحی و ساخته میشد (تصویر.)10

ویژگیهای عملکردی،کالبدی و آیینی حوض

تصویر :3مراکش ،حوض در حوض ،دارالجامعهای .مأخذ .Lehrman, 1980 :

تصویــر :4تبریز ،حوض ،جوی و فواره باغ فتحآباد .مأخذ  :ویلبر.1384 ،

حوض یکی از مهمترین عناصر آبی در معماری ایران به ویژه در
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تصویــر : 5مراکش ،حوض در حوض ،دارالجامعهای .مأخذ .Lehrman, 1980 :

تصویر : 6شیراز ،حوض باغ گلشن .مأخذ :خوانساری ،مقتدر و یاوری .1383 ،

نواحی مرکزی کشور بوده است و در بسیاری از انواع بناها مورد
اســتفاده قرار میگرفت و خصوصیات کارکردی و کالبدی هر
کدام با نوع بنا و کارکردهای آن متناســب بوده است (شیرازی،
 .)521 :1307در اینجــا تنها به بعضــی ویژگیهای کالبدی و
کارکردی حوضهای درون باغها اشاره میشود :
ذخیره آب
در نواحی خشــک ،آب را به تدریج در حوض بزرگ که به دقت

تصویر : 7شیراز باغ خلیلی ،مأخذ :خوانساری،
مقتدر و یاوری.1383 ،
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ساخته می شد جمع میکردند (شاردن .)325 :1336 ،و از آن
بــرای آبیاری یا مقاصد دیگر اســتفاده میکردند .البته به طور
معمول آب را برای آشامیدن در آب انباری که غالباً در سطحی
پایینتر از زمین و سرپوشیده بود ،نگه میداشتند.
کارکرد اقلیمی
تبخیر آب درون حوض بــه کمک جریان هوا موجب خنک و
مطلوب شدن هوای باغ میشد .این کارکرد در بهترین شکل در

تصویر  : 8طبس ،فواره یکی از حوضخانههای باغ خان .مأخذ :دانشدوســت.1376 ،
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حوضخانهها مورد توجه قرار داشت .به این ترتیب که مقداری
از آب حوض و فواره درون آن تبخیر میشــد و جریان هوا که
از پنجرههای همکف وارد و از روزنهای ســقف گنبدی شکل
باالی حوضخانه یا سایر پنجرههای حوضخانه بیرون میرفت،
موجب خنک شدن هوا میشد.
فعالیتهــای مربــوط به شستشــوی لباس ،ظروف و ســایر
پدیدههــای مربوط به آن بیشــتر در حوضهــای خانهها و
بخشهای خدماتی و اندرونی باغها صورت میگرفت .اینگونه
فعالیتها در همه حوضها وجود نداشت ،برای نمونه میتوان
بــه حوضحوضخانهها اشــاره کرد که بیشــتر کارکردهای
اقلیمی و بصری داشتند.
کارکرد بصری ـ زیبایی شناسانه
اهمیت آب موجب میشــد حوض به عنوان عرصه و فضایی
زیبا و خوشــایند به شــمار آیــد .بازتاب تصویر قســمتی از
نمای ســاختمان و نیز تصویر آســمان در حوض مورد توجه
قرار داشــت و در مواردی در متنهای تاریخی به آن اشــاره
میشــد (االصفهانی .)100 :1368 ،همچنیــن در وقف نامه
بــاغ دولتآباد یزد دربــاره حوضها و آبگیرهــای آن چنین
نوشــته شده است « :اطراف آن فضا دست تصرف خاطر فیض
مظاهرش ســه دریاچــه و یک حوض که هر یــک آینه بدن
نمای آســمان میتواند بود و به وضع خوب و شــکل مرغوب
با جویهایی که هر یک یاد از جوی شــیرین میدهد احداث
فرموده است» (طرب نائینی.)355 :1365 ،

تصویــر  : 9ترکیه ،توپکاپی ،فوارههای کنار حوض .مأخذ Lehrman, 1980:

کارکرد تفریحی و گذران فراغت
از آبگیرهــا یا حوضهای بزرگ ،گاه بــرای تفریح و گذران
فراغت هم استفاده میکردند (سرنا ،)234 :1362 ،همچنین
گرترودبل به اســتخر بزرگ در باغی اشــاره کــرده که قایق
باریکی در آن بود (ایبل .)64 :1356 ،بر پایه چند نگاره باقی
مانــده ،در بعضی باغهای بزرگ یک حوض بزرگ یا اســتخر
برای شنا کردن خانمها اختصاص مییافت .در سفرنامه ایران
و روســیه نیز به حوضی مخصوص شــنا کردن اهل اندرونی
در باغ خلوت در مجموعه باغهای بهشــهر اشــاره شده است
(ملکونوف .)145 :1363 ،ناصرالدین شــاه نیز در ســفرنامه
خراســان ،به تختی که برای او در دریاچه چشمهعلی دامغان
نصــب کرده بودنــد و آالچیــق او را در روی آن نصب کرده
بودند ،اشاره کرده است (ناصرالدین شاه.)1354 ،
کارکرد آیینی ،نمادین و اجتماعی
آب در ایران باســتان یکــی از مهمترین عناصــر چهارگانه
هستیبخش دانســته میشد و هر جا چشمه دائمی پر آب و
مهمی میدیدند ،نیایشگاه یا فضایی ساده برای گرامیداشت
آن برپا میکردند .تخت سلیمان درآذربایجان و طاق بستان
در کرمانشــاه از نمونههای مهم این فرهنگ بوده اســت .اما

تصویر : 10کشــمیر ،آبشار در باغ نشاط .مأخذ Lehrman, 1980 :
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به نظر میرســد در دوران اسالمی به ســبب آنکه مساجد و
ســایر بناهای آیینی بر پایه روابط متفاوتی از گذشته در شهر
مکانیابی میشدند ،خاطرهای از آب به نشانه عنصری مهم به
صورت حوض در جلوخان بناهای مهم قرار داده شــد .افزون
بر این به مراســم آبپاشی در متنهای تاریخی و سفرنامهها
اشاره شده است .این مراســم در دوره صفویه در اصفهان در
روی سیوســه پل و پل خواجو و در زایندهرود و همچنین در
برخی از زمانها در قســمتهایی از خیابان چهارباغ اصفهان
انجام میشد.
البته اقتــدار و منزلت اجتماعی افراد نیــز در اختصاص آب
کافی یک چشمه یا منابع دیگر به یک باغ در بعضی از نواحی
کشور نقش داشت (پوالک)76 :1368 ،؛ (تصویر.)11
تشخص و نوگرایی در عناصر و شکل حوض
از دوره صفویه نوعی تشــخص و نوگرایــی در کاربرد عنصر
مجسمه در کنار حوض رایج شد و آن ،استفاده از مجسمههای
جانوری و انســانی در برخی کاخها مانند کاخ چهلســتون و
عمارت سرپوشــیده است .این سنت در دوره قاجار نیز تداوم
پیدا کرد و افزون بر آن ،از اشکال بسیار متنوعی برای ساخت
حوض استفاده شد .اعتمادالســلطنه ،حوض چهارباغ گروس
در نزدیکــی قصبه بیجــار را چنین توصیف کرده اســت  :از
مرمر زرد منقوش ســاخته شده بود و در چهارگوشه آن چهار
مجســمه اژدر از مرمر قــرار داده بودند که از دهان آنها آب
روان میشــد .پاشــویه حوض را هم از ســنگ مرمر منبت
ساخته بودند .این باغ در سال  1104ه.ق توسط لطفعلیخان
حاکم گروس در دوره سلطان حسین صفوی ساخته شد و در
دوره قاجار مرمت شد (اعتمادالسلطنه.)1905 :1373 ،
موقعیت حوض در باغ
در ســادهترین و ابتداییترین شــکل ممکن در بســیاری از
باغهای کوچک و ساده ،حداقل یک حوض در جلوی عمارت
کوشــک و یک یا چند حوض در حیاط یا حیاطهای اندرونی
قرار داشت .در بعضی از باغها ،در امتداد محور اصلی که یک
جوی آب از جلوی عمارت کوشک یا سر در جریان مییافت،
چند حوض کوچک در این امتداد طراحی و ساخته میشد.
در نمونههای اندکی که از باغها باقی مانده اســت ،مانند باغ
گلشن در طبس و باغ مجموعه تاج محل در آگرا ،یک حوض
در نقطه مرکزی و وســط باغ طراحی و ســاخته شده بود .به
نظر میرســد در مواردی که کوشک در نقطه مرکزی یک باغ
12
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به دالیلی ســاخته نمیشد ،یک حوض آب که از نظر نمادین
و طراحی منظر اهمیت داشــت در جای آن ســاخته میشد
(سلطانزاده.)20 :1378 ،
موقعیت حوض نسبت به ساختمان
میتوان موقعیت حوض نســبت به فضاهای ساخته شده را به
ســه گونه طبقهبندی کرد  :نخست حوضهایی که در فضای
باز قرار داشــتند ،دوم حوضهایی که در فضای سرپوشیده یا
ایوان ساخته میشــدند ،مانند حوضهای واقع در ایوانهای
باغ چهلستون اصفهان و ســوم حوضهایی که در درون یک
فضای بســته ساخته میشدند ،که شــامل حوضهای درون
عمارتهای کوشــک یا کاله فرنگی مانند عمارت دلگشــا در
شیراز و همچنین حوضخانهها مانند باغ ارم یا باغ عفیفآباد
میشود.

تصویر  : 11اصفهان ،حوض کاخ سرپوشــیده .مأخذ :ویلبر.1384 ،
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موقعیت حوض نسبت به سطح تراز باغ
به طــور معمول حوضهایی کــه در فضای باز باغ ســاخته
میشــدند به گونهای طراحی میشــدند که سطح کف آنها
کمی از ســطح زمین (حدود  30تا  70ســانتیمتر) پایینتر
بوده و دیواره و بدنه آنها کمی باالتر از ســطح زمین (حدود
 30تا  70ســانتیمتر) بود .البته عمق حوض در گذشته ثابت
نبود و به کارکرد و چگونگی پیدایش آن بســتگی داشت ،اگر
حوض کارکرد یک منبع یا مخزن را نیز داشــت ،عمق آن به
حدود دو متر یا گاه بیشتر هم میرسید.
فاصله حوض تا عمارت کوشک
فاصله حوض تا عمارت کوشک اندازه ثابت و مشخصی نداشت
و به عوامل متعددی مانند مســاحت باغ ،اندازهها و از جمله
ارتفاع کف ایوان کوشک از سطح باغ و همچنین اندازه و عمق
آب بستگی داشت و به طور متوسط بین سه تا هفت متر بود.
نکتهای که در کتاب «ارشــاد الزراعــه» در این زمینه آمده و
فاصله بین کوشک و حوض را حدود  20ذرع یعنی نزدیک به
 16متر دانسته قابل تأمل و بررسی است.
به نظر میرســد نکتهای که در این زمینه در نســخه فارسی
مجهــول المؤلفی به نام «بیاض خوش بویــی» درباره فاصله
ســاختمان و حوض حدود  21ذرعی (حدود  17متر) آمده،
درســت باشد .در این رســاله فاصله حوض واقع در روی یک
چبوتره یا ســکو را که در محل اتصال و تقاطع دو جوی بوده،
حدود  17متر دانســته اســت .این حوض متفاوت از حوضی
بوده که به طور معمول در جلوی ایوان کوشــک میساختند
(بیلی .)102 :1387 ،چنانکه در «پادشاه نامه» درباره حوض
واقــع در مرکز باغ واقع در مجموعه تاج محل چنین نوشــته
است " :در چهار خیابان وسط باغ که به عرض  40ذراع است،
نهری است به عرض  6گز و در آن ،فوارهها از آب دریای جون
جوشــان ،در ملتقای آنها چبوترهای اســت به طول و عرض
 28گز ،که نهر مذکور اطراف آن گشــته و در وســط چبوتره
حوضی اســت به طول و عرض  16گز و در آن  5فواره نصب
شده (الهوری.)1053 :1867 ،
چگونگی طراحی حوض و آ بنماها
در طراحــی باغهای ایرانی معموالً حداقل یک حوض با نقش
مرکــزی وجود دارد که در محل تقاطع دو محور متقاطع قرار
داده میشد .در بعضی موارد مانند باغ گلشن طبس و نیز باغ

مجموعــه تاج محل در آگرا ،این مکان به طور دقیق در مرکز
هندســی فضای باغ که به شکل مربع یا مربع مستطیل است،
قرار داشــته است .در موارد دیگر در محل تقاطع دو راه جای
داده میشد (شکل .)1
در بعضی از ســرزمینهای تاریخی در جهان اسالم مانند هند
و مراکش ،شــکل حــوض جنبههای کامــ ً
ا تزیینی به خود
میگرفت و از انواع شــکلهای گیاهی و گلها در طراحی آن
استفاده میکردند (تصاویر  16و .)17
سنتشکنی در طراحی حوض نسبت به راه
در ســنت طراحی حوض در ایران ،نخست به جنبه مرکزیت
آن توجه میشــده و همزمان با آن ،با قــرار دادن حوض در
امتــداد یک راه و به ویژه راهی که بــه یک ورودی یا فضای
مهم منتهی میشــد ،مانع از حرکت مستقیم افراد در امتداد
یک محور عمود بر ورودی یا ساختمان میشدند و افراد برای
دسترســی به فضای مورد نظر بایــد از کنار حوض در امتداد
یک مســیر غیر مستقیم حرکت کنند و ســپس به مسیر یا
امتداد مســیر اصلی دوباره وارد شــوند تا به ورودی یا فضای
مورد نظر دسترســی پیدا کنند (تصاویــر  14و  .)15اما در
جلوی ســاختمان باغ معینیه در شیراز (در دوره قاجار) یک
راه کالسکهرو در میان آبگیر یا حوض بزرگ جلوی ساختمان
طراحی و ساخته شده ( صانع )75 :1369 ،که بر اساس اسناد
موجود در تاریخ معماری ایران بیســابقه بوده اســت .تقریباً
همین وضع با مقداری تفاوت در یکی از جبهههای ساختمان
باغ امیریه قابل مشاهده است (تصاویر  12و .)13

تحلیل یافتهها و نتایج

طرحهای معماری ســنتی ایران نشــان میدهد که معموالً به
طرحهای هندســی راستگوشه اهمیت بسیاری داده میشد و
به ندرت از نقشهها و طرحهای ارگانیک و انداموار یا با نقشهای
گیاهی اســتفاده میشــد .برای نمونه در محوط ه روی تپهها یا
نواحی پرشــیب مانند باغ و قصر قاجــار در تهران و باغ تخت
در شیراز ساخته میشدند ،نهتنها از خطوط طبیعی و محیطی
استفاده نمیشد ،بلکه با خاکبرداری از قسمتهایی از محوطه
باغ ،آن را به صورت هندســی و با خطوط متقاطع ،تراسبندی
میکردند .شاید به این سبب است که به طور معمول در بعضی
از بخشهای باغ مانند ســایر انواع بناها از حوضهایی به شکل
مســتطیل یا مربع اســتفاده میکردند .عالوه بــر این ،به نظر
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چگونگی طراحی حوض و آب نماها:

باغ هشت بهشت ،اصفهان

باغ چهلستون ،اصفهان

باغ ارم ،شیراز

باغ دلگشا ،شیراز

باغ گلشن ،شیراز

باغ جهان نما ،شیراز

باغ نظر ،شیراز

باغ تخت ،شیراز

1
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باغ شاهزاده ماهان ،کرمان

باغ فین ،کاشان

تاج محل ،هند

باغ شالیمار ،کشمیر

باغ دولت آباد ،یزد

باغ نارنجستان قوام ،شیراز

باغ ایل گلی ،تبریز
جدول شماره

باغ گلشن ،طبس

 :دیاگرام چگونگی سازماندهی حوض ،آب گیر و جوی در برخی از باغ های ایرانی و جهان اسالم ( باز ترسیم :نویسندگان)

شــکل  : 1چگونگی ســازماندهی حوض ،آبگیر و جوی در برخی از باغهای ایرانی و جهان اسالم ،باز ترسیم  :نگارندگان.
2
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میرسد شکلهای هشت و نیمهشــت و کشکولی را بتوان در
همین نظام تحلیل و تبیین کرد .اسناد موجود نشاندهنده این
است که استفاده از شکل دایره و بیضی به صورت عمده از دوره
قاجار به بعد مورد توجه قرارگرفت.
اســتفاده از شــکل مستطیل کشــیده و طویل را میتوان به

معنی و مفهوم تأکید بر یک محور مشــخصی تفســیر کرد،
چنانکــه آن را به صورت عمده در جلــوی بعضی از عمارت
هایــی میتوان دید که بر روی یک محور بنا تأکید میشــد،
مانند حوض جلوی عمارت چهلســتون در اصفهان یا حوض
جلوی عمارت باغ نظر در شیراز.

نتیجهگیری | کمبود آب در سرزمینهای خشک موجب شده
بود به آن به عنوان عنصری بســیاری مقدس و حیاتی نگریسته
شــود و در برخی از اینگونه ســرزمینها مانند ایران ،حتی ایزد
حامی آب به عنوان نیرویی که حافظ و نگهبان آب اســت ،شکل
گرفته بود .ایــن عنصر نقش اصلی در پیدایش و شــکلگیری
انواع باغها در این ســرزمینها داشت و به همین سبب افزون بر
جنبههای کارکردی ،آن را بــه صورتهای گوناگون در باغها به
نمایش میگذاشــتند و در مواردی انرژی و سرمایه قابل توجهی
برای نشــان دادن آن صرف میشد .به این سبب به نظر میرسد
عناصر آبی را میتوان مهمترین عناصر یک باغ به ویژه در نواحی
گرم به شــمار آورد .حوض یکی از این عناصر به شمار میآید که
کارکردها و شــکلهای بسیار متنوعی داشته است و میتوان آن
را مهمترین عنصر آبی دانســت که نهتنها در باغها ،بلکه در سایر
انواع فضاهای معماری به صورتهای بسیار متنوع به کار میرفته
اســت و از آیینیترین تا کاربردیترین حالت را میتوان در آنها
مشاهده کرد.

در بســیاری از موارد ،شکل و موقعیت حوض به خوبی نمایانگر
کارکــرد ،مفهوم و نقش نمادپردازانه ،آیینی یا زیباییشناســانه
حــوض بود و در کارکردیترین حالــت به عنوان منبع ذخیره و
تقسیم آب ،مورد اســتفاده قرار میگرفت .حوضی که به صورت
عمده جنبه نمادپردازانه و آیینی داشت ،به طور معمول در امتداد
محور مرکزی جلوخان برخی از باغها (مانند بعضی از مســاجد و
سایر بناهای مهم) ساخته میشد.
در مواردی نادر اهمیت و نقش فرهنگی حوض در بعضی از بناهای
فرهنگی به جایی میرسید که شماری از مردم برای دست یافتن به
برخی از خواستههای خود ،در آن سکه یا یک شیء میانداختند،
ماننــد آنچه در مورد یکی از حوضهــای واقع در مجموعه باغ-
مزار حافظ در شیراز روی داده است .بازتاب خصوصیات گوناگون
کارکردی و مفهومی آب را میتوان در ویژگیهای کالبدی حوض
مشاهده کرد و به عبارت دیگر طرحها و شکلهای گوناگون حوض
نمایانگر عملکردها و مفاهیم متنوعی است که یک حوض متناسب
با آن در گذشته طراحی و ساخته میشد.

تصویر  : 12پل در میان حوض ،ســاختمان باغ امیریه ،مأخذ :صانع.1369 ،
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