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نقش آب نماى مقابل كوشك با تكيه بر باورهاي مهرپرستي 

منظره نمادين باغ ايرانى
چكيده : معماران ايرانى در طرح باغ و خانه ايراني يك حوض آب نما 
در جلوى ايوان هاى كوشك يا بناي اصلي احداث مى كردند، كه البته 
جـداي از حوضي مركـزي حياط و در ميان درختـان بود. بعضي بر 
ايـن باورند كه اين حوض، كاركرد آب نما داشـته به طورى كه با آبي 
راكد آينه اى براى نمايش تصاويرى از نماى اصلى ايوان به ناظرين در 
معماري ايراني بوده  است. در اين حالت، فواره كه جزو جدايي ناپذير 
حوض هاى ايراني است، بي دليل در اين حوض مى جهد و باعث تالطم 
سـطح آينه اى آب مى شـود و نمايش تصوير مورد نظر را مخدوش 
مى كند. تاريخ معماري ايران از قبل از اسالم گواهي بر حضور حوض 
استخري در جلوي ايوان اصلي مى دهد. حضور اين حوض به تقدس 
حضور اَناهيتا و محل باروري وي به مهر مهم بوده است. بر اثر انعكاس 
تابش آفتاب بر سـطح اين حوض كه دايم متالطم بود، هماوردى نور 
و ظلمت در ايوان اصلي به نمايش در مى آمد و در بهترين محل، اين 
حوض در قسمت جنوبي و جلوي ايوان كوشك اصلي، وقت نيم روز 
ايران كهن و اذان ظهر شرعي اسالمي را با نمايش رقص نور و سايه 

در ايوان اعالن مى كرده  است.

واژگان كليـدي : حـوض آب نما، باغ ايراني، ايوان كوشـك اصلي، 
رقص نور و سايه، وقت نيم روز، اذان.
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مقدمه
ــرح باغ و حياط خانه ايراني يك حوض آب نما در جلوى ايوان نماي  ــاران ايرانى در ط  معم
ــا آب راكد وظيفة  ــر اين عقيده اند كه اين حوض ب ــياري ب ــي بنا احداث مى كردند. بس جنوب
ــته است. بسياري از تصوير برداران براي اراية  ــي نماي بنا را براي ناظرين بر عهده داش انعكاس
ــوش كنند كه عمدتاً به طور  ــور بودند فواره هاى اين حوض ها را خام ــر مورد نظر مجب تصوي
طبيعى باز هستند.  حال اين پرسش مطرح مى شود كه آيا نقش آب در حوض استخر جلوى 
كوشك ايرانى به عنوان آينه اى براى نمايش تصاويرى از نماى اصلى جنوبي ايوان كوشك در 

معماري ايراني بوده است؟ 
مى دانيم كه در باغ چهل ستون اصفهان نيز معمار ايرانى توانسته است با نمايش حدود بيست 
ستون از نماى ايوان كاخ كه تصوير آن در آب نماى جلوي ايوان افتاده بود، به عدد مقدس چهل 
در نمايش كاخ دست  بيابد، و بدين ترتيب حضور حوض آب نما جلوى كوشك به عنوان نمايانگر 
ــود. در اين مورد حوض جلوى بنا مكمل معمارى مى شود و مانند  ــك ارايه ش نماى اصلى كوش
ــده نيز شيوه ورود آب به  ــى هاى انجام ش آينه آن را در خود منعكس مى كند. در بعضى از بررس
ــش از قسمت زيرين به داخل تعدادى از حوضچه ها به نوعى تعبيه شده كه سطح  حالت جوش
ــود و به دليل وجود سنگ حجارى شده در لبه استخر، آب به آرامى از  ــته نش آينه اى آب شكس
حوضچه خارج شود. اين امر ممكن است براى دست يابى به تركيب آب و آينه، انجام گرفته و به 

وضوح قابل رؤيت باشد (امين زاده، 1382؛ خسروي، 1378 و علم الهدي، 1374).
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ــوى ايوان ها در معمارى ايرانى  ــا با دقت در تصاوير نمونه هاى مختلف حوض ها در جل ام
متوجه مى شويم كه عكاسان آنها تنها با خاموش نگه داشتن فواره هاى ميانى توفيق داشتند تا 

به تصوير نماى ايوان كوشك در حوض و نقش آينه گون آب دست پيدا كنند (تصوير 1).
ــه در جوش و خروش  آب در عرف طراحى آب نماها در معمارى منظر ايرانى هميش
ــت و ايستادن آب، آغاز گنديدگى آن بوده  است. اين بدين معنى است كه با روشن  اس
بودن فواره ها امكان آب نما بودن حوض ها و ديدن تصوير ايوان كوشك ها به كلى منتفى 
ــود كه معمار ايرانى در طرح حوض استخر آب در  ــؤال مطرح مى ش ــت. حال اين س اس

جلوى كوشك به چه مى انديشيده  است؟ 
تصوير نقاشى مرحوم كمال الملك از حوض استخر جلوى كوشك اصلى كاخ گلستان 
ــدون آنكه نگران فوران  ــد كه اين هنرمند واقع گراى ايرانى ب ــان مى ده (تاالر آينه) نش
ــت تا تصويرى كه به طور متعارف از نماى  ــعى كرده اس ــد، س فواره ها در حوض ها باش

كوشك فوق ديده مى شود را در حوض استخر جلويى به ترسيم بكشاند (تصوير 2).
بر اساس دانشى كه از طراحى باغ هاى ژاپنى موجود است و تصويرهايى كه از بركه هاى 
اصلى آب در يك باغ معبد ژاپنى ديده  مى شود (تصوير 3) نقش آينه گون آب در انعكاس 
ــط جزيره مطرح بوده  است. آب در باغ ژاپنى، آرام و تقريباً ساكن  تصوير پل و خانه وس
ــش فواره ها و حركت شيب دار  ــت و جوش و خروش آب در باغ ايرانى را ندارد. جوش اس

تند آب در اين نوع باغ ها ديده  نمى شود. بر همين اساس اين فرضيه بسيار قوى مطرح 
ــازى ژاپنى است كه در باغ ژاپنى اين  ــود كه ايده آب نما بودن آب، شيوه منظرس مى ش

نقش به آب داده  شده  است (نجفى، 1385 : 81). 
ليكن آب كه در معمارى منظر ايرانى هميشه داراى حركت و جوش و خروش است، 
از كجا جريان يافته  است؟ اين طور به نظر مى رسد كه نقش حوض ها در معمارى ايرانى 
ــازندگان اصلى آنها در ايده خود داشتند در هاله اى از  به جهت معرفى مقصودى كه س
ابهامات فرو رفته  و گرايش كلى آينه ديدن و آب نما بودن اين حوض ها به عنوان يك ايده 
وارداتى غير مرتبط با انديشه و باورهاى ايرانى يك موضوع نامرتبط است و بايستى از جا 

افتادن اين ايده در معمارى منظر ايرانى و طراحى باغ ايرانى پرهيز شود.

فرضيه
ــراى نمايش تصاويرى از  ــك ايرانى ب ــتخر جلوى كوش نقش آب نما بودن حوض اس
ــتباه است، اين يك نظريه  ــك در معماري ايراني يك اش نماى اصلى جنوبي ايوان كوش
ــه با فوران  ــت، چرا كه حوض هاى ايراني هميش غير ايراني در معماري منظر ايراني اس
فواره ها، پر خروش و در جريان بوده و قادر نبوده تصويرى ارايه دهد. از انعكاس تابش نور 
خورشيد بر سطح پر جوش و خروش آب اين حوض ها رقصى از نور و سايه در تاق ايوان 

تصوير2
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تصويـر 2 : حـوض و عمارت 
كاخ گلسـتان ـ اثـر اسـتاد 
كمال الملك. رنـگ و روغن. 
سـال 1307 هجرى قمرى - 
مـوزه كاخ گلسـتان تهران. 

www.ichodoc.ir :مأخذ

تصويـر 3 :  بركه آب در باغ 
ژاپنى، مأخذ :

www2.bayshore.k12.ny.us

تصوير 7 : سـقف آيينه كارى 
شده رنگى تاالر شكم دريده 
نارنجستان  (زمستان نشين) 
قوام شيراز. عكس : اميرعلى 

جواديان، 1389.

جلـوى  نماديـن حـوض  كاركـرد 
كوشـك در معمارى منظـر ايرانى بر 
باورهـاى آييـن كهن مهرى اسـتوار 
اسـت، به اين ترتيب كـه انعكاس نور 
مهرى و نيم روزى نور خورشيد بر آب 
در حال خروش حوض به نبرد نمادين 
نور و ظلمـت داللت دارد. اين فرضيه 
كاركرد آب نما بودن حوض هاى جلوى 

كوشك را منتفى مى سازد.

تصوير7

تصوير3
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مشرف بر آن به نمايش در مى آمد كه حكايت زيبايى از مبارزه نور و تاريكي منطبق بر 
باورهاي كهن مهري ايراني بوده  است. 

عنصر آب در معمارى ايران
ــامل چهار عنصر زمين، آب، گياه و فضا است كه وقتى در منظومه  عناصر باغ ايرانى ش
فكرى معمارى ايرانى و با چارچوب كانسپت باغ در كنار هم قرار مى گيرند، "باغ" را شكل 

مى بخشند. 
ــه جنبه مفهومى، كاركردى و  ــت كم از س ــت و دس آب از عناصر اصلى باغ ايرانى اس
زيباشناختى در باغ حضور  دارد. اين جنبه ها در مباحثى همچون نحوه حضور آب در باغ و 
چگونگى گردش و حركت آن، منابع تأمين آب و آبيارى باغ به راحتى قابل پيگيرى است.

حوض هاى آب كه بعد اصلي آن در جهت طول ساختمان و به اشكال مربع و چند ضلعي 
و بيضي ساخته  مي شده اغلب در مقابل عمارت باغ احداث  و گاه نيز به صورت حوض خانه 

در داخل عمارت باغ هاي قديمي ايجاد مي شده  است. 
استخر را در ميان كرت باغ و در مقابل بنا مي ساختند و در باغ هاي قديمي غالباً عميق 
و داراي چندين فواره بوده  است؛ از جمله استخر بزرگ باغ هزار جريب نو اصفهان در دوره 

صفوي كه پانصد فواره داشته  است. 

حضور آب به اشكال مختلف در معمارى ايرانى بر اساس انديشه و باورهاى كهن ايرانى 
جود داشته  است. بسيارى از اديان، آب را سرچشمه زندگى و حيات دانسته  و بر اساس 
ــته آب ساخته اند كه در ايران نيز اَناهيتا تجلى اين  اين باور تصويرى مادينه از ايزد فرش
باور است. انسان در طول تاريخ همواره ذهنيتى دينى داشت و در اين نظام ذهنى پديده 

پرستش مادر خدايان يكى از قديمى ترين سنت هاى رايج بوده  است.
ــت (افقى، 1374: 77). ناهيد  ــته آب" نيز زن بوده  اس ــتان "اَناهيتا فرش در ايران باس
ــد و در زمان  ــوان و برومند و خوش اندام نمايان مى ش ــه صورت يك دختر ج ــواره ب هم
ــيان از قرب و منزلتى بسيار برخوردار بود و به همراه مهر و اهورامزدا مثلثى را  هخامنش
به عنوان اساس دين تشكيل مى داد (هينلز،1373: 38 و 39). از محتواي اسناد باقي مانده 
مى توان دريافت كه اين فرشته ايراني در كنار مهر، قدرتمندترين مبانى اعتقادي ايرانيان 

باستان را صورت مى بخشيد (آخته، 1386 : 11). 
ــت (يشت دهم) در اوستاى نو آمده  است. اين فرشته نيز به منزله   نام مهر در مهريش
دستيار بزرگ و اصلى اهورامزدا است. مهر فرشته پيمان و پاسدار پيمان، حتى با دشمنان، 
ــورهاى آريايى و گاه حتى غير آريايى و سراسر جهان، برقراركننده  آشتى و  نگهبان كش
نگهبان صلح، پيروز كننده  راست كرداران و درست پيمانان، فرشته روشنايى، فرشته رزم و 
پيروزى، بخشنده  نعمت و ثروت و بهروزى به همة آدميان، فرشته خانواده، كشور، و داور 

تصوير 4 : بررسى جهت هاى 
مقـدس چهارگانه بر اسـاس 
بـاور مهـرى ايرانـى. مأخذ : 

نگارنده.

يـك  سـاختار   :  5 تصويـر 
مهرابه در جهات چهارسويى 
و سـنگاب زير روزنه هورنو. 

مأخذ : نگارنده.

تصويـر 6 : حـوض زير گنبد 
سـربينه حمام وكيل كرمان. 

مأخذ : نگارنده.
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كردارهاى آدمى در روز شمار و روز رستاخيز و ... است (بيانكى، 1385 : 69).
ــي هم جوارى نام مهر و ناهيد براي اولين بار در كنار اورمزد  در كتيبه هاى عصر هخامنش
ــت براي تنزل دادن مقام و جايگاه فرشتگان در برابر  ــان مى دهد كه با وجود تالش زرتش نش
ــزد، نقش و جايگاه مهر و ناهيد در فرهنگ ديني و اعتقادي تمدن ايران هم چنان حفظ  اورم
ــتايش و آن را يك زن  ــي از متون اوستاست كه اَناهيتا را س ــت. " آبان يشت" بخش ــده اس ش

نيرومند، سپيدرو، خوش اندام و زيبا توصيف مى كند (اوستا، آبان يشت، بند پنجم).
ــيزه ناهيد در زمان شستشو در آب درياچه هامون سيستان به  در آيين كهن ايرانى، دوش
مهر آبستن مى شود. در روايت هاى مهرى آمده است كه مهر در غارى به دنيا مى آيد و از اين 

رو غار در آيين مهرى و در ساخت مهرابه ها نقش برجسته اى دارد (مقدم، 1357 : 95).
ايرانيان از ديرباز نور خورشيد را براى جلوه سبحانيت الهى پذيرفته  بودند. به زمان و 
جهت طلوع خورشيد كه شادى آور نيز بود، خورآور (خاور) يا خورآسان (خراسان) و به 
ــيد كه غم انگيز بود، اباختران يا باختران مى گفتند (اسدى،  زمان و جهت غروب خورش
ــيد به اوج تابش خود مى رسيد، نيم روز بود كه سو و زمان  1386 : 62)، و وقتى خورش
آن بسيار تقدس داشت (شهيدي، 1365 : 38). بر اين اساس معمارى اين نيايشگاه ها با 
طرحى چليپايى و به طرف چهار سوى مقدس ساخته مى شده  است (تصوير 4). ورودى 
ــمت نيم روز بوده و اين سنت در معمارى كاخ ها و معابد ايرانى  ــمال) و به س از خزر (ش
همچون آپادانا در پارسه تخت جمشيد و معبد شيز آذرگشنسب واقع در تخت سليمان 
تكاب رعايت شده  است. مهرابه (نيايشگاه مهرى) داراى گنبدى با تاقى نيلگون مزين به 
ــتاره هايى زرين بود كه ميان اين گنبد، هورنو يا روزنه اى واقع بود و تنها محل ورود  س
نور مهر به دوران اين نيايشگاه به شمار مى رفت. معمار ايرانى به منزله نمايش نمادين 
ــت كه نمايش آيينى مهر  ــور مهر از كاربندى ها در اطراف هورنو طورى بهره برده  اس ن
بر تاريكى غارگونه درون مهرابه به بهترين صورت اتفاق بيافتد. در مركز اين گنبدخانه 
مهرى، سنگابى وجود داشت كه اگر مورد تابش عمودى نور خورشيد قرار مى گرفت، نويد 
ــاس، نماز در نيم روز بايستى از اهميت زيادى  ظهور مهر را به مهريان مى داد. بر اين اس
ــوى خورآسانى و اباخترانى نيز براى خود  ــد، در عين آنكه تابش نور از س برخوردار باش

داراى معانى نمادين شادى و غم بوده است (تصوير 5).
ــاس باور آيين هاى باستانى در ايران دو  تاريخ معماري ايران گواهي مى دهد كه براس
نوع حوض در معمارى ايرانى جايگاه مقدسى داشته  است. اول، حوض آبى است كه به 
ــنگاب در زير گنبدخانه مهرابه ها ساخته  مى شد، و حوض استخرى در مركز  صورت س
ــاپور و دوم، حوضى بوده كه در جلوي ايوان ها و در چهارسو  صحن معبد اَناهيتا در بيش
به ويژه روبروى ايوان اصلي بنا و رو به جنوب استقرار مى يافت. به طور مثال، بناهاي تاق 
ــاه، ايوان مدائن و ايوان كاخ ساساني در تخت سليمان نمونه هايى از  ــتان در كرمانش بس

اين استقرار به شمار مى رود.
ــد. معماران  ــالم نيز حرمت آب حفظ و از آن به عنوان مايه آفرينش ياد ش پس از اس
ــلط يافته و آن را به نظم در آورند.  ــعى كردند تا بر طبيعت تس اين دوره كامًال آگاهانه س
آنان با شناخت قوانين فيزيكى رفتار آب و درك نقش و تمثيل و ارتباط آن با انسان، آب 
ــالم  را به درون معمارى آوردند. اما زيباترين تمثيل از آب در معمارى ايرانى پس از اس
زمانى روى مى دهد كه به واسطه انطباق مفاهيم و تمثيل هاى سبحانيت الهى به نور در 
باورهاى پيش و بعد از اسالم (سوره نور، آيه 35) جايگاه سنگاب ها در زير گنبدخانه ها 
ــين و مراكز صحن معابد و جلوى ايوان ها در جهات  و حوض هاى مقابل ايوان هاى پيش
ــادى از حوض ميانى در مركز گنبدخانه  ــود. نمونه هاى زي چهارگانه دوباره حفظ مى ش
ــربينه حمام و حوض خانه ها، و حوض هاى ميان كرت صحن خانه ها و باغ هاى ايرانى  س

گواه اين مدعا است.
ــتيان نيز براى انجام نيايش هاى خويش از جهت و زمان  ــتان و بعدها زرتش مهرپرس
ــالمى نيز چنين است. ايرانيان  ــيد بهره برده اند، همان طور كه در آيين اس تابش خورش
ــتند تا نيايش هاى خويش را در اين جهات و در اين زمان ها بجاى آورند. با  ــعى داش س
تابش نور خورشيد بر سطح آب مواج، نمايشى از نبرد نور و سايه ايجاد مى شود كه در 
ــگاه هاى مهرى اين نمايش رازگونه مطلوب بود (آموزگار، 1381 : 32 ؛ پورداود،  نيايش

 .(148-173 : 1310
ــب يلدا را زمان تولد مهر مى دانستند، ولى ظهور مهر و به دنبال آن آزادى  مهريان ش
ــيده مى شده است؛  ــخصى انتظار كش مردمان از چنگال اهريمن و تاريكى در زمان مش
ــيد از روزنه هورنو در گنبدخانه مهرابه به طور عمودى  زمانى كه تابش نور مهر خورش

ــت كه انتظار اين زمان تابش  ــنگاب به نمايش در مى آمد. بايد دانس ــطح حوض س بر س
تنها در زمان ظهر يا نيم روز مى توانست اتفاق افتد. اما با توجه به اينكه در ايران تابش 
عمودى آفتاب هيچ گاه اتفاق نمى افتاد و در فصول زمستانى نيز تابش مايل نور مهر به 
داخل روزنه هورنو امكان نداشت، همچنين نياز به گاه شمارى در شناخت اوقات مقدس 
ــنگاب در زير گنبد  ــد تا غير از حوض آب كه در معمارى مهرى به صورت س باعث ش
اصلى نيايشگاه استقرار يافته  بود، قرارگيرى حوض استخر ديگرى در جلوى ايوانى كه 
به جنوب نگاه مى كرد، اجازه دهد تا در نتيجه انعكاس تابش آفتاب بر سطح آب آن در 
زمان نيم روزى، ايوان كوشك شاهد نمايش رقص نور و سايه با عنوان نمادين جنگ نور 
و تاريكى باشد. حوض جنوبى به گونه اى جايابى مى شد كه تنها در زمان ظهر يا نيم روزى 
ــد و اين زمان در هر دو آيين با توجه به اشتراكات موجود در  ــگر اين صحنه باش نمايش
ــالمى زمان مهمى بوده  است. در آيين مهرى اين زمان به  ــنت هاى آيين مهرى و اس س
ظهور مهر اشاره دارد و در آيين اسالمى، نماز ظهر و اداى احترام به خداوند است. عالوه 
بر اين، مسلمانان همچون پيروان آيين مهرى، انتظار ظهور فرج را در ظهر آدينه انتظار 

مى كشيدند (تصوير 6). 

نتيجه گيري
ــت كه از  ــده اس ــتقرار حوض جنوبى اين دقت ش همان طور كه ذكر آن رفت در اس
ــيد در نيمروز يا ظهر شرعى اسالمى بر سطح آب حوضى كه  انعكاس نور مهرى خورش
با كمك فواره ها پرتالطم است، مبارزه نمادين نور و تاريكى در ايوان شمالى به نمايش 

در آيد، چرا كه حوض با آب راكد نمى تواند اين نمايش را داشته باشد. 
هنر ديگر معمار ايرانى آن بوده كه به زاويه تابش تابستانى و زمستانى نور مهر توجه 
ــطح مواج حوض مى تابيد و نتيجه  ــته  است. نور تابستانى به گونه اى عمودتر بر س داش
ــايه در زير تاق ايوان مى شد. از آنجايى كه بيشتر اين ايوان ها  انعكاس آن رقص نور و س
داراى تزيينات آينه كارى است، لذا جلوه گاه اين حضور زيباى مهرى را مضاعف مى كند. 
ــش مهرى از پنجره  ــت و در نتيجه با عبور تاب ــتان ها تابش نور مايل تر اس ــا در زمس ام
ــكم دريده (زمستان نشين) كه مملو از  ــيدن به زير تاق تاالر ش ــى هاى رنگى و رس ارس
آينه كارى هاى رنگى بوده، تبديل به نمايش بى بديلى از هنگامه نيمروزى و ظهر شرعى 

اسالمى مى شده  است (تصوير 7).
ــتخر جلوى كوشك ايرانى براى نمايش تصاويرى از  لذا نقش آب نما بودن حوض اس
نماى اصلى جنوبي ايوان كوشك در معماري ايراني منتفي است و اين نظريه در معماري 
ــه با فوران فواره ها، از  ــر ايراني جايگاهي ندارد. حوض هاى پر خروش ايراني هميش منظ
ــتاده و نمى توانسته اند تصويرگرى آينه گون باشند. از انعكاس تابش  حركت باز نمى ايس
نور خورشيد بر سطح پر جوش و خروش آب اين حوض ها رقصى از نور و سايه در تاق 
ايوان مشرف بر آن به نمايش در مى آمد كه حكايت زيبايى از مبارزه نور و تاريكي منطبق 

بر باورهاي كهن مهري ايراني داشته است 
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