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چکیده

شیوةط ّراحی در آبرســانی به دو بخش فضاها و پوشــش گیاهی در باغ ایرانی منحصربهفرد است.معماران ایرانی با
شــناخت فیزیکی آب و درک نقش و ارتباط آن با انسان ،آب را به درون ســاختارهای معماری آوردند .قرار دادن آب
در حوضهایی با عمقهای مختلف ،نمایش آن در آبشــارها و فوارههای زیبا ،جاری کردن در نهرهاو مانند آن از جمله
تمهیداتی اســت که معمار ایرانی برای نقشآفرینی معنوی و بروز نقش زیباشناسانه آب در نظر گرفته است.در چهلستون
بهعنوان یکی از نمونههای شاخص باغسازی ایرانی ،عنصر آب بسیار پراهم ّیت است .معمار باغساز ترفندهای مختلفی بهکار
بســته است تا ضمن صرفهجویی در مصرف آب ،از کارکرد زیباییشناختی آن نیز بهخوبی بهره بگیرد.هدف این پژوهش
توجه صفویان به مباحث زیباییشناسانه،درکنار اهم ّیت کاربردی آب است .این نوشتار
تشریح گوناگونی فرمهای نمایش و ّ
از گونه پژوهشهای تاریخی است که با رویکردی تحلیلی انجام گرفته است .دادهاندوزی بهشیوةبررسی میدانی بههمراه
توجه به تخریب بخش اعظم بافت صفوی در محدودة باغ چهلستون
مطالعات اسنادی و کتابخانهای صورت گرفته است .با ّ
و کمبود دادههای باستانشناختی ،این پرسش مطرح شد که ساختار آبرسانی به این باغ چگونه بوده و ط ّراحی چرخش
و نمایش آب در فضای باغ چگونه انجام گردیده اســت؟ نتیجه این پژوهش بر پایة بررسیهای صورتگرفته چنین است:
معماران صفوی چرخش آب را به دو شیوه در باغ چهلستون به نمایش درآوردند؛آب ایستا در حوضهای بزرگ شرقی و
غربی عمارت ،و حوضهای مرمرین ایوان و حوض جبهه جنوبی ،و آب جاری در کانالهای اطراف عمارت که عرضهای
متفاوتی داشتهاند .تعبیة فوارهها در مسیر و استفاده ازسامانةدقیق شترگلوها برای پمپاژ و تقسیم آب نیزاز دیگر راهکارهای
پیشبینیشده برای بهرة کاربردی و زیباییشناختی از آب در این باغ است .تأمین آب باغ از سه منبع مختلف ،د ّقت باالی
ساختار تقسیم آب در این دوره را نشان میدهد ،که برگرفته از طومار تقسیم آب شیخ بهایی است .این منابع ،خصوص ًا دو
نهر فدن و جویشاه ،از مهمترین شاخصههای تعیین الگوی ساختاری باغ نیز بودهاند .از دیگر نکات چشمگیر ،تفکیک آب
کاربردی از آب تزیینی است که میراثی از باغسازی ایران پیش از اسالم است.
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مقدمه
ّ
طراحــی بــاغ ای رانی یکــی از راهکارهــای ورود آب به فضا در
ّ
معماری ایــران بوده اســت .در تع ریف واژة بــاغ در دایرهالمعارف
اســامی آمده اســت« :محوطهای غالب اً محصور ،ســاختة انسان با
بهرهگیــری از گل و گیــاه و درخت و آب و بناهــای ویژه که بر
ق واعد هندســی و باورها مبتنی اســت» (نوروززاده چگینی:1381 ،
 .)206همانطــور کــه از تع ریف باغ برم یآیــد ،آب یکی از چند
توج ه
عنصر اصلی تشــکی لدهندة کلی ّت باغ ای رانی است .بناب راین ّ
بــه چرخش و فرم نمایــش آب در فضا کام ً
توج ه معمار
ال مــورد ّ
باغســاز بوده است .باغ چهلستون ب هعن وان نم ونهای شاخص از بین
دهها باغ ی است که در دورة صفوی در دارالسلطنه اصفهان احداث
توج ه به چگ ونگی تأمین آب این باغ و مدی ریّت آن ،به عن وان
شدّ .
بخشــی از نظــام پیچیدةمدی ریّت آب دورة صف ویــان در پایتخت،
حائز اهمی ّت اســت .مدی ریّت زمانــی و حجمی آبها و ه مچنین
توج ه است.
ســاختار حکم رانی آب در اصفهان دورة صفوی قابل ّ
پژوهش حاضر به بررسی بخشی از این نظام،یعنی مدی ریّت آب در
باغهای صفوی و به طور خاص باغ چهلســتون پرداخته است .این
پژوهش در پی یافتن پاسخی ب رای این پرسش است که مدی ریّت و
طراحی چرخش آب در باغ چهلســتون به چه صورت بوده است؟
ّ
توج ه به تخ ریب ســاختار اصلی آبرســانی به مجموعة
در واقع با ّ
ســلطنتی ،چگ ونگی تأمین آب ب رای آبیــاری این مجموعة عظیم
و ه مچنین حضور زیبای یشناســانه آب در ساختار باغ مورد بحث
اســت .در معماری شکلگرفته ب رای آب در مجموعه نیز تغیی راتی
در دورههای پســاصفوی رخ داده ،که در این نوشتار تالش م یشود
فرم صفوی آن بازنمایی شود.
بــاغ ای رانــی موضــوع پژوهشهــای متعــدّدی بــوده اســت.
پیشــینةپژوهشهای این موضوع در دو گروه قابل تقســی مبندی و
بیان هستند .در گروه نخست پژوهشهای کلی در باب باغ ای رانی،
محمدک ریم پی رنیا ( )1373از نخســتین پژوهشــگ رانی است که به
توج ه کرده است .آرتور پوپ و فیلیس آکرمن ()1387
این موضوع ّ
در مجموعةســیری در هنر ایــران ،در فصلی مجزا بــه مطالعة باغ
بزاده و همکاران ( )1390به بررسی ایدههای
ای رانی پرداختهاند .لبی 
معنوی مؤث ّر در شــکلگیری باغ پرداختهاند .پژوهشگ رانی ه مچون
بهشتی ( )1387و منصوری و حیدرنتاج ( )1389نیز ایدة چهارباغ را
بررسی کردهاند .میرفندرسکی ( ،)1380منصوری ( ،)1384انصاری
و محمودینژاد ( ،)1386مســعودی ( ،)1388شــاهچ راغی (،)1388
خوشن ویس ( )1390و رئیســی ( ،)1391از پژوهشگ رانی هستند که
در این زمینه آثاری داشتهاند .دستهای از این پژوهشگ ران ساختار باغ
ای رانی را با تبعی ّت کامل از هندســة مستطیلی م یدانند و دستهای
طراحی باغ را بر اســاس تبعیت از شــرایط زمین و طبیعت
دیگر ّ
موجــود (از جمله حضور منبع آب) م یداننــد .در هر یک از این
پژوهشها به نقش آب و حضور نمادین و کاربردی آن در مجموعة

باغ ای رانی اشــاره شده است .از گروه دوم پژوهشهای اختصاصی و
م رتبط با موضــوع حاضر م یت وان به پژوهشهــای مهوش عالمی
( )1387،1390،1385اشــاره کــرد که باغهــای دورة صفوی اصفهان
را در ســاختار شهری بررسی کرده اســت .وی الگوی این باغها را
متفاوت با سایر فرهنگها م یداند .در پژوهشهایی با محوریت باغ
چهلستون نیز تنها به بررسی عمارت باغ و معماری آن و یا بررسی
نقاش یهای دی واری و تزئینات بنا پرداخته شده است.
هر چند که در اغلب پژوهشهای م رتبط با ســاختار باغ ای رانی،
اشــاراتی پ راکنده به نقش آب و پ راکنش آن در باغ شــده اســت،
امــا در زمینة تأمین آب و چرخش آن در باغ چهلســتون اصفهان
و نقــش محوری آن ،در هیچ کــدام از پژوهشهای صورت گرفته
در زمینة باغ ای رانی و یا پژوهشهایی با محوریّت کاخ چهلســتون،
بررسی جامعی صورت نگرفته است.

روش تحقیق
ایــن پژوهش از نوع پژوهشهای تاریخی و هدف آن توســع های
اســت ،که با رویکردی تحلیلی انجام شده است و مورد مطالعاتی
آن باغ چهلســتون اصفهان در دورة صفوی است .روش دادهاندوزی
نیز بررســی میدانــی به هم راه مطالعــات اســنادی (کتابخانهای و
اینت رنتی) است .در این جهت ابتدا در یک بررسی مروری به مفهوم
باغ ای رانی و نقش آب در آن پرداخته شد ،سپس با بررسی میدانی
باغ چهلســتون ،استفاده از اسناد و مدارک تاریخی ،بهره از گزارش
کاوشهــای باستانشناســی و اســتفاده از جدیدت رین پژوهشهای
این حوزة مطالعاتی ،معماری شــکلگرفته پی رامون آب و ســاختار
آبرسانی به این باغ در دورة صف ویه بررسی و بازسازی شد.
مبانی نظري
در هنــر باغســازی ای رانی شــکلگیری فضا بــدون آب مح ّقق
تجس م بخشیدن به
نم یشود .برخی معتقدند که حضور آب نتیجة ّ
وصف قرآن از بهشت توسط مسلمانان است .بی آنکه بت وان تأثیر
این امر بر سلیقة زیباشناسی ای رانیان را ک ماهمی ّت انگاشت ،باید به
وجود نم ونههای تاریخی پیش از اســام از باغسازی اشاره کرد که
حاکی از وجود و اهمی ّت آب و منظرآرایی آن در ساخت باغ است.
باغهای پاسارگاد با جویهای آبی که قلمرو و میانة کاخها را تعیین
م یکردند ،آبنمای کوچک مشابه آن در ب رابر کاخ خشایارشا در
پارسه و ساماندهی فضایی ساسانیان در بیستون و طاقبستان مؤید
نقش پ راهمی ّت آب در ســاخت باغ و ســاماندهی منظر آن است
(منصوری.)60 :1384،معماران ساســانی ترجیــح م یدادند کاخها
را به شــکلی بســازند که به حوضهای بزرگی که از چشــم ههای
طبیعی پر م یشدند ،اش راف داشته باشند (.)Moynihan, 1980: 28
معمار باغســاز ای رانی نقشهای مختلف آب را م یشناسد و در هر
توج ه بــه اهمی ّت این عنصر
فضــا از آن بهره مناســب م یگیرد .با ّ

حیاتبخــش در باغ ای رانی ،در این بخش نقشهای مختلف آن و
شیوههای نمایش در فضای باغ مورد بررسی ق رار گرفته و سپس به
اهمی ّت و حضور آن در فضای باغ صفوی م یپردازیم.
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آب در باغ ایرانی
تعیین خطوط اصلی نقشــة باغ توســط خیابانهــا ،ردیفهای
گیاهان و آبنماها مشــخّ ص م یشــود؛ در اقلیم خشک مرکزی
موردتوج ه بوده و از بین ســه شــاخصة تقســی مبندی
ای ران این امر
ّ
باغ شــاید بت وان گفــت عنصر آب از اهمی ّــت بی شتری برخوردار
بوده اســت .1چنانکه خ واهد آمد ،آب در شکلگیری ساختار باغ
چهلستون نیز نقش اساسی داشته است.
نقش نمادین آب نیز در باغ ای رانی بســیار پررنگ است.آب در
فرهنگ ای رانی همیشه نماد روشنی و پاکی به شمار رفته است؛ لذا
حضور و حرکت آب در باغ ،اصی لت رین و مطبوعت رین خصوصی ّت
مشــترک باغهای ای رانی است .برخی از پژوهشــگ ران معتقدند در
ایجاد باغها مفهومی نیایشــی نهفته است ،که شکلی از بازآف رینی
خیالی از بهشــت و مجموعهای از موجودات ملک وتی اســت .در
این بین حوض جلوی عمارت نماد اقیانوس کیهانی اســت؛ یعنی
سرچشمة همة آبهایی که در جویهای باغ (مظهر رودها) م یرود
(عالمی1387،الف .)107 :منصوری معتقد اســت که معمارباغســاز
ای رانــی به گردآوری نمادهای قدســی م یپردازد کــه آب در میان
آنها نقش مهمی دارد و شــرافت مکان را با آبنمایی در میان آن
برق رار م یســازد .پس از آن اســت که گیاه به عن وان عنصر مطبوع
و ستایششده وارد فضا م یشود(منصوری .)60 :1384،از این رو باغ
ای رانی را م یت وان بیش از باغ گیاه« ،باغ آب» 2نامید.
آب و نــور در باورهــای ای رانیــان دو عنصر موردتوجه هســتند.
ترکیب این دو عنصر در باغ ای رانی ب هشکل بسیار دلانگیزی جلوه
م ینماید(حیدرنتاج.)1389،بازتاب نور بر سطح آب و شکست آن
منظرة بدیعی را خلق م یکند .پیترو دالواله ،جهانگرد ایتالیایی که
در دوره شاهعباس اول از ای ران دیدن کرده بود ،در توصیف صحنة
پذی رایی شــاه از سفیر اسپانیا در باغ جن ّت قزوین اشاره م یکند که
انعکاس نور شــمعهای بزرگ مومی در استخر ،که روشنی آسمان
و درخشندگی ســتارگان نیز به آن اضافه شــده بود منظرهای بدیع
و تماشــایی ب هوجود آورده بود (دالوالــه .)252 :1391،این توصیف
طراحان صفوی به ترکیب
تاریخی و نم ونههای مشــابهّ ،
توج ه ویژة ّ
این دو عنصر زیباشناســانه را نشــان م یدهد .یکــی از نم ونههای
شــاخص حوض که در معماری کهن ای رانــی جایگاهی محوری
داشــت ،حوضی اســت که در جلوی ای وانها و ب هویژه ای وان اصلی
بنا جــای م یگرفت .خوشــن ویس معتقد اســت از انعــکاس نور
خورشــید بر ســطح آب حوضهای جلوی ایــوان رقصی از نور و
ســایه در تاق ای وان مشرف بر آن به نمایش در م یآمد که حکایت
زیبایی از مبارزه نور و تاریکی برآمده از باورهای کهن مهری داشته
است(خوشــن ویس.)11 :1390،در باغ ای رانی میل ف راوانی به نمایش

آب وجــود دارد.از آنجایــی که آب در اقلیم ایــران کمیاب و با
ارزش بود ،معمار باغســاز ترفندهای مختلفی را ب هکار م یبست تا
ضمن صرفهج ویــی در مصرف آب ،از ت وان زیبای یشــناختی این
عنصــر ب هخ وبی بهره بگیرد .ق رار دادن آب در حوضهایی با عمق
متفاوت ،نمایش آن در آبشــارها و ف وارههای زیبا ،جاری کردن در
نهرها ،بهره از ف واره ،آبنما و ...از جمله تمهیداتی است که معمار
ای رانی ب رای نقشآف رینی معنوی و افزودن بر زیبایی باغ ب هیاری آب
ب هکار برده است.
آب ایستا و ساکن انعکاسدهندة تص ویر است .انعکاس تصاویر
بناها ،مناظر ،آســمان آنچه در اط راف آن است ،منظرة دلانگیزی
به باغ م یبخشد .در واقع نمایش آب به صورت سطح یا صفح های
افقی در اســتخرها و حوضها با اشکال مختلف ،موجب انعکاس
پدیدههــای ه مجــوار شــده و بر وســعت فضــای بــاغ م یافزاید
(شاهچ راغی .)76 :1389،شــکل حوضها و آبگیرها در باغ ای رانی
بســیار گ وناگون است؛ متداولت رین آنها استخر و حوض مستطیل
راستگوشه اســت ،ولی شکلهای م ربع ،هشتضلعی و چلیپایی
نیــز از م ّدتها پیــش متداول بوده اســت .گاهــی حوضچ ههای
کوچک شــکل پیچیدهای م یگی رند که همانند نقشمایة فرش و
یا طرحهای جلد کتاب در هنر ای رانی اســت .در حوضهای بزرگ
معموالً آب ســاکن است و استخرو حوض تا لبه پر م یشده است.
بــه این منظــور لب هها و کنارههای حوض باید کام ً
ال ط راز باشــد و
این کار به سختی انجام م یگرفت .میرفندرسکی م ین ویسد زمانی
کــه حوض کام ً
ال آماده شــد ،آب دیگر عنصری مجزا نیســت و
بخش جدای یناپذیر محیط شــود و در حقیقت آینهای اســت که
در ب رابر طبیعت ق رار گرفته است .این حوضهای بزرگ گاه نقش
کاربردیتــری نیز به خود م یگی رنــد؛ زمانی که ج ریان آب در باغ
ب هخاطر کم بودن آن به اندازهای نیســت که کرتها را ب هطور دایم
آبیاری کند ،آب در اســتخری جمع شــده و بعــد از آن ناگهان و
با ســرعت در نهرها ج ریان م ییابــد .در چنین حالتی حرکت آب
منظم است و اســتخر ذخیره از عناصر تشکی لدهندة نظام آبیاری
توج ه ق رار
م یشــود که در تعیین جای آن ،نظم هندسی باغ مورد ّ
م یگیرد (میرفندرسکی7 :1380،و.)8
حرکت آب جاری نیز در مقابل ایســتایی و ثبات معماری تضاد
زیبایی را ایجاد م یکنــد .ج ریان آب نقش بارزی را در زمی نآرایی
و ایجــاد صفا در باغ به عهده دارد .آب جــاری از جایگاه خاصی
برخوردار اســت و بسته به شیب ،آرام یا خروشــان از میان آب راهها
م یگذرد .از ســوی دیگر ن واهای ایجاد شــده توسط آبهای روان
در بــاغ بــر دلانگیزی فضا م یافزایــد .یکی دیگــر از ابتکارهای
معمار ای رانی در باغ ،ساخت «ســینهکبکی» در مسیر حرکت آب
در حوضهــا و نهرهاســت .3ف وارهها نیز از ع وامــل مؤث ّر در بحث
زیبای یشناســی باغهای ای رانی هســتند .این ســازهها که بر اساس
طراحی م یشدند ،با
محاســبات دقیق اختالف سطح و فشــار آب ّ
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ایجاد اص وات دلنشــین بر آسایش اقلیمی فضا م یافزودند .کمپفر
در توصیــف حــوض مرم رین ســفید جلــوی عمارت بــاغ ط ویله
کــه تق ریبــا تمام طول بــاغ را گرفته و در وســط آن یک عمارت
کالهف رنگی از ســنگ مرمر بر روی چند پله ســاختهاند ،م یآورد:
«در اینجا م یت وان آســوده و بدون مزاحمت دیگ ران نشســت و از
صدای دلانگیز ف وارهها که در ســه ردیف بازیهای متنوعی دارند
لذت برد» (کمپفر.)204 :1363 ،
در برخــی م وارد در باغ ای رانی ،آب تزیینی یا آب نمادین و آب
کاربردی مســیرهای متفاوتی دارند .ب رای مثال در باغ پاسارگاد این
مورد دیده م یشــود؛ ب هشــکلی که آب در نقش تزیینی خود ،در
آب راهههای باریکی ج ریان دارد (مسعودی .)124: 1388،این مورد در
باغهای ای رانی پس از اسالم ب هندرت دیده م یشود.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم
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آب در باغهای صفوی اصفهان
در بــاغ صفــوی معابــر و جویهــا در ترکیبــی راستگوشــه
احــداث م یشــدند و در بی شتــر باغها شــبکهای شــط رنجی را
تشــکیل م یدادند ،امّا اینها الزاماً الگوی چهاربخشــی یا چهارباغ
نبودهاند .عالمی معتقد اســت مفهوم باغ با استق رار یا طرح فضایی
خاصــی مــازم نبود؛ بلکه بی شتــر حس پی وند با محی طزیســت
و پرداختــن بــه فعالی ّتهــای اجتماعــی را در دل طبیعت ممکن
م یکرد(عالمی1387،ب .)64 :ســاختار بــاغ صفوی با ج ریان نهرها
و ه منشــینی ب وتهها ،گلها و درختــان فضایی بکر ب رای زندگی و
کار ایجاد م یکرد.
بــازی آب در باغهای برجاماندة صفوی به وضوح نمایان اســت.
در مورد باغها و عمارتهای تخ ریبشده نیز رجوع به سف رنامهها و
اســناد تاریخی ب هخ وبی اهمی ّت این موضوع را نشان م یدهد .شاید
بت وان گفت بهت رین توصیف از بناهای تخ ریب شــده مخصوصا در
محــدودة دولتخانه صفوی را کمپفر ارایه داده اســت؛ بناب راین در
ایــن بخش با تکیــه بر این توصیفات به ایجــاد دورنمایی کلی از
بازی آب در باغهای صفوی اصفهان م یپردازیم.
حضــور آب در فضای باغهای صفوی اصفهان بســیار پررنگ
اســت ،اما در این نوشــتار تنها به نم ونههای شاخصی از آنها اشاره
توج ه به عنصر آب در باغهای صفوی،
م یشود.شــاید بت وان گفت ّ
توج ه نبود؛ نم ونه
در هیــچ نم ونهای به اندازه باغ هزارج ریب مــورد ّ
پ رارزشی که متأسفانه اکنون دیگر باقی نیست و بر اساس توصیف
منابع تاریخی م یت وان به ایــن امر پی برد .آرتور پوپ در توصیف
این باغ م یآورد« :آنچه باغ را رویه مرفته مطبوع م یسازد ،آب راهی
ســنگی در میان آن با همان پهنای آب راه چهارباغ اســت .آب راه این
معبر بسیار زیباتر از آب راه خیابان است و چش مانداز دل پذیری دارد.
زیــرا در فاصله هر دو بغل (حدود  4متر) ،ل ولههایی اســت که آب
تا ارتفــاع زیادی فوران م یکند» (پوپ و اکرمــن.)1673 :1387،این
نهر از دورافتادهت رین عمارت باغ عقبی شروع م یشود و به فرمهای
مختلف (جاری ،ساکن در آبگیرها ،ف وارهها و )...ادامه پیدا م یکند

تا دهلیز کاخ .جلو مدخل دهلیز ناپدید شــده و دوباره در آن سوی
کاخ ظاهر م یشود .این باغ دو استخر وسیع هشتضلعی از سنگ
صیقلی در وســط دو نیمه خود داشــت ،بــا ف وارههای پرقدرت در
وســط و ف وارههای کوچــک در کنار .اولئاریــوس نیز در توصیف
خــود از چرخــش آب در باغ ،به جوشــش آب از کف حوضها
و ف وارههایــی که آب را به اندازة دوازده ســاعد باال م یب رند اشــاره
داشــت (اولئاریوس .)245 :1385،مالجالل ،منجم باشی شاه عباس،
در کتاب تاریخ عباســی ،باغ هزارج ریب را به بهشت و نهر احداث
شــده بــرای آن را به آب ک وثر تشــبیه کرده اســت (منجم1366 ،
 .)162:بــاغ ط ویله از جمله فضاهای تخ ریبشــده در دورة پس از
صف ویان اســت .بناب راین امروزه آثاری از آن ب رپا نیســت ،اما ب هگ واه
ناظ ران ف وارهها و حوضها یکی از عناصر تزیینی اصلی باغ بودند.
کمپفر از یــک حوض مرم رین چهارگوش بزرگ در وســط ای وان
کاخ نــام م یبرد کــه در آن آب از ف وارههای بســیاری باال م یزند
(کمپفــر .)204 :1363،وی در جای دیگر از حوض مرم رین ســفید
جلــوی کاخ یاد م یکند کــه تق ریب اً تمام طول بــاغ را گرفته و در
وســط آن یک عمارت کالهف رنگی از ســنگ مرمــر بر روی چند
طراحی این ف وارهها ب رای ســیاحان اروپایی
پله ســاختهاند .ظ رافت ّ
توج ه بود .در مورد باغ انگورســتان اشــارات دقیقی
بســیار جالب ّ
از منابع ب هدســت نم یآید ،اما در گزارش ســیاحان آبروهای آن
مورد تحسین واقع شده است.باغ گلدسته فضای دیگری است که
طراحی شگفتانگیز آن پالن ویژهای را ب هوجود آورده بود .کمپفر
ّ
اشــاره م یکند دورتادور باغ گلستان (گلدســته) خیابانی است که
دو طرف آن را چنار کاشــتهاند و یک جوی آب ســنگی تا وسط
باغ تعبیه شده است .ساختمان مستطیل شکل «اوچم رتبه» را نهری
احاطه کرده که در گوشههای عمارت و وسط جناحها تع ریض و به
حوض تبدیل م یشود .در باغ بلبل یا هشتبهشت نیز خیابانهای
شــمالی جن وبی را باغچ هها قطع م یکنند ،در حالی که ردیفهای
شــرقی غ ربی آبی را که در چهاربــاغ از زیر زمین عبور م یکند به
باغ هدایت م یکند .این آب در نهایت استخر بزرگ را پر م یکند.
استخری که مرغاب یها و قوها بر سطح آن شناورند (کمپفر:1363،
210ـ .)212در اط راف ســاختمان هشتبهشت سک ویی با ارتفاع کم
وجود دارد که جوی آبی ب هدور آن ســاخته بودند که پس از آن به
نهر اصلی باغ م یپیوست.
حضور آب در درون عمارتها و بناهای باغهای صفوی بی شتر
منحصر به نمایش در حوضهایی با ابعاد و اشکال مختلف ،گاه با
ف وارههایی متنوع بود؛ در عمارت ضلع غ ربی باغ خلوت بازی آب و
ف وارهها به شکلی زیبا در ج ریان بود (کمپفر .)204 :1363،شاردن در
توصیف تاالر ط ویله از حوض بزرگ مرم رین وســط تاالر ،که میان
و اط رافش ف وارههای متع دّد دارد ،یاد م یکند (شاردن.)1447 :1374،
در عمارت هشتبهشت ،که خوشبختانه هنوز پابرجاست ،حضور
زیبای یشناســانه آب به وضوح دیده م یشــود؛ در ای وان شــمالی بنا

حوض چهارگوشی ق رار دارد که آب آن با ف وارهای تأمین م یشدو
پس از لب ریز شــدن حوض به صورت آبشــار از سنگ شی بداری
فرو م یریخت (دهمشگی .)251 :1366،در وسط تاالر هشتگوش
بزرگ بنا نیز حوضی هشتگوش ق رار دارد.کمپفر در توصیف کاخ
اشــاره م یکند«:آوای خوش دایمی ریــزش آب از منفذ چلیپاواری
که در مرمر ســقف ایجاد کردهاند تماشــاگر را آرامش و آسایش
م یبخشــد؛ چنانکه او مشــکل م یت واند ضمن تماشای این بازی
باشکوه آب از به خ واب رفتن خود جلوگیری کند» (کمپفر:1363،
.)214بر اســاس این توصیف در زیرزمین عمارت شــشضلعی باغ
گلدســته نیز دو حوض ق رار داشــته اســت :یکی با آبی که از باغ
م یآید پر م یشود و دیگری دارای ف وارهای تا زیر سقف است.

 -3طرح ویلبر

 -4نقشه هوایی 1335خ.
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وجه تسمیة چهلســتون ،تعدد ســتونهای کاخ اصلی مجموعه
است .در ای ران تع دّد و کثرت را بی شتر با عدد چهل بیان م یکنند.
چون تعداد ستونهای ساختمان بیست عدد است و انعکاس عمارت
و ســتونها هم در اســتخر جلوی آن ب هخ وبی مشهود است ،عدهای
تفسیر کردهاند که این کاخ با انعکاس آن در آب مفهوم چهلستون
پیدا م یکند (هنرفر .)3 :1351،از ســوی دیگر ای رانیان از دی رباز عدد
چهل را به فال نیک م یگرفتند :چهلستون ،چهلخانه ،چهلچ راغ
(نیکزادحســینی .)52 :1335،این بــاغ درباری ابتدابــرای پذی رایی از
میهمانان دربار شــاه درم راسم و جشنها اســتفاده م یشد .سپس با
شــروع سلطنت شــاه عباس دوم ،همانطور که اشــاره شد ،عمارت
چهلســتون توسعه داده شد و تاالرها و ای وانهایی برآن افزودند .از آن
جمله م یت وان به تاالر آینه ،تاالر هجده ستون ،دو اتاق بزرگ شمالی
و جن وبی تاالر آینه ،ای وانهای طرفین سرســرای پادشــاهی و حوض
بزرگ مقابل تاالر با کلیه تزیینات نقاشــی ،آینهکاری ،کاش یکاری
دی وارها و ســقفها اشاره کرد .نور نامنظم مشع لهای متع دّد و زمزمه
مــدام آب روان ،پی شزمینهای مناســب ب رای صحنههای شــبانه در
جشنهای درباریان است (یاوری.)178 :1390،
به نوشــتة جابری انصاری در پشــت چهلستون عمارتی است به
نام تیموری و این ساختمان قبل از ترکمانیه در سلطنت تیموریان،
در قســمتی از باغ نقشجهان ســاخته شــده بود و چون ب رای باغ
نقشجهان نقشــههای دیگر در نظر گرفتند ،این ساختمان بنیانی

جداگانه پیدا کرد .گوشــة دیگر شــرق چهلســتون باغ کاج بود و
گوشــه آخر برجی هشــتپخ به چند طبقه که در زمــان قاجاریه
متعینیــن خاصــی را در آن حبــس م یکردند .مشــرق و شــمال
چهلســتون تا به میدان شــاه ،عمارات و باغچ ههای دولتی بود که
صف ویان در باغ نقشجهان ســاخته بودند (جابــری انصاری:1378،
 .)155 151در شــمال باغ ،باغ و کاخ ف راشــخانه بــود که در 1314
ه.ق توســط ظلالســلطان تخ ریب شــد .جنوبغ ربی بــاغ نیز باغ
هشتبهشت و گوشه غ ربی باغ خرگاه و کجاوه خانه بود.
لطفاله هن رفر در گنجینه آثار تاریخی اصفهان با استناد به نقلق ولی
از قصصالخاقانی ،اشــاره م یکند پس از بنای کاخ چهلســتون باغ
اطــراف آن نیز به این نام مشــهور شــد ،و پیش از آن این باغ وســیع
«جهاننما» نام داشت و کاخ جهاننما در منتهاالیه ضلع غ ربی آن و در
شمال خیابان چهارباغ واقع بوده است (هن رفر.)57 :1350،
در اصفهــان صفوی مجموعهای از باغهــا که در امتداد چهارباغ
شــکل گرفته بودند ،یکی از شالودههای شــهر را شکل م یدادند.
نقش باغ چهلســتون از این جنبه ممتاز است که حلقة پی ونددهندة
این شالوده و شــالوده دیگر شهر یعنی میدان نقش جهان بود .این
ارتباط در گذشــته هم از نظر عملکردی و هم از نظر منظر شهری
وجود داشــت (میرمی ران .)1383،از دیدگاهی دیگر ،در نظام شهری
توج ه به میــدان نقشجهان
اصفهــان صفوی طرح باغهــا را بدون ّ
نم یت وان بررســی کرد؛ زیــرا این میدان حکــم جلوخان مجموعه
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 -1طرح کمپفر

 -2طرح بودوئن

باغ چهلستون
پادشاهان صفوی باغسازانی بزرگ بودهاند؛ این امر از دستاوردهای
باستانشناسی ،متون فارسی ،منابع تص ویری هم راه با یادداشتهای
جهانگردان اروپایی قابل پیگیری اســت (عالمی1387،ب .)47 :باغ
چهلســتون از جمله باغهای وســیعی اســت که در دورة سلطنت
شاهعباس اول (1038 996ه.ق) در اصفهان احداث شده است ،ولی
بی شتر ســاختمانها و تاالرهای بــزرگ و کوچک آن از آثار دورة
سلطنت شــاهعباس دوم ،هفتمین پادشاه سلســله ،است که محل
بارعام و کاخ پذی رای یهای رســمی وی بوده اســت .تصاویر شمارة
 1تا  3طرحهای ســیاحان و ناظ ران دورههــای مختلف از این باغ را
نشان م یدهد .کمپفر باغ را م ربعی به طول بیش از  300متر م یداند
(کمپفر.)206 :1363،

47

دولتخانه (شــامل کاخهــا و باغهــای ســلطنتی) را دارد .عنصر
مهــم دیگر خیابان چهارباغ اســت ،که هــم دولتخانه و باغهای
برونشهری واقع در دو سوی زایندهرود را به یکدیگر وصل م یکرد
و هم ســتون فق رات الگوی خطی باغها بــود (عالمی.)78 :1385،
در تص ویرشــمارة  5که بازسازی طرح کمپفر از دولتخانه صفوی
در ســالهای  1353تا  1357توسط میرفندرسکی و همکاران است،
موقعیت باغ چهلستون در مجموعه دولتخانه دیده م یشود.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

تصویر شمارة  :6پالن باغ در سال 1339خ.؛
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ســال 1339است .تص ویرشــمارة  6پالنی از باغ را در این دوره نشان
م یدهد .از اقدامات دیگــر در این محوطه م یت وان به فعالی تهای
مرمّتی مؤسسه ایتالیایی ایزمئو اشاره کرد .تص ویر شمارة  7نقشهای
از فعالی تهای این مؤسســه را در باغ چهلســتون در ســال 1973م.
نشــان م یدهد .در ســالهای اخیر نیز فعالی تهایی در این مکان
انجام گرفته اســت ،که از این میان م یت وان بــه تبدیل عمارت به
موزه و کاوشهای باستانشناسی ســال 1384خ .به س رپرستی ف ریبا
سعیدی انارکی اشاره کرد.

تصویرشمارة  :5موقعیت باغ در حلقه اتصال میدان نقشجهان
و خیابان چهارباغ؛ مأخذ :آیتاله زاده شی رازی17 :1382،

بنای چهلستون از معدود بناهای باق یمانده از دولتخانه صفوی
اســت که دامنة تن ّوع و پیچیدگی فضاها را در طرح نشان م یدهد.
دو ای وان با ستونهای چ وبی را به جبهههای شمالی و جن وبی هستة
مرکزی اولیه افزودهاند .این هسته در جناحهای شمالی و جن وب یاش
بر پالن چلیپایی مبتنی اســت .جبهة شرقی با حجرههایی دوس ویه
و یک شاهنشــین رو به تاالر ستوندار تفصیل بی شتری یافته است
(عالمی .)85 :1385،کاخ چهلستون از نخستین بناهایی است که در
آن تزیین وســیع ،آینهکاری ،نقاش یهای بزرگ دی واری و ستونهای
چ وبی ،با سرســتونهای مق رنس ب هکار رفته اســت .تمام دی وارها با
آینههای قدی و شیشــهها و نقاش یهای رنگی و زیبا تزیین شده و
طراح
همه درها و پنجرهها از منبت و خاتم است .مهارت و استادی ّ
ایــن کاخ چنان اســت که درآن فضای خــارج از عمارت با فضای
داخل آن ،چنان م ربوط و هماهنگ اســت که نم یت وان تشخیص
داد کجا یکی پایان م ییابد و دیگری آغاز م یشود.
باغ چهلســتون پــس از دورة صفــوی ،اهمی ّت و شــکوه اولیه
توج ه بود .در
خــود را از دســت داد و در دورة قاجار ک متر مــورد ّ
توج ه ق رار گرفت و
دورة پهلوی بازســازی فضاهای تاریخی مــورد ّ
از جملة ایــن اقدامات فعالی تهای احیای محوطه چهلســتون در

تصویر شمارة  :7پالن ترسیمی موسسه ایزمئو 1973م.؛
مأخذ :مرکز اسناد می راث فرهنگی اصفهان

تأمین آب و ساختار آبرسانی باغ چهلستون
تأمین آب مجموعه ســلطنتی صف ویان در اصفهان ،در دو بخش
تأمین آب آشــامیدنی ،و تأمین آب بــرای آبیاری باغها و حضور
زیبای یشناســانه آب در قالــب نهرها ،حوضها ،ف وارههــا و ..قابل
پیگیری اســت .تأمین آب آشــامیدنی فضاهای مســک ونی ،بنابر
اشــارات تاریخی از آب چاهها صورت م یگرفت(شــاردن:1374،
 )1392و آب مــورد نیاز نهرها ،حوضها ،باغچ هها و ..با بهرهگیری
از ســاختار مادیها تأمین م یشــد .مبحث مادیها در معماری و
شهرســازی صف ویان در اصفهان حائز اهمی ّت اســت؛ ب هطور کلی

تصاویر شمارة  8تا :10مادی فدن؛ مأخذ :نگارندگان1395،

منبع دوم تأمین آب باغ« ،جویشــاه» یا «جوبشــاه» است ،که
مادی مختص مجموعه ســلطنتی است و ســهم مشخّ ص آب باغ
برطبق طومار شــیخ بهایی از این مادی تأمین م یشــود .االصفهانی
در توصیف این مادی م ین ویســد« :نهر موسوم به جویشاه ،خاصه
عمارات و باغات شاهی است و آب آن ق ریب نصف مادی فرشادی
سآباد
اســت .از لنبان و چهارسوی شــی رازیها و مستهلک و شم 
عبور نموده هم هجا اط راف خود را نیزریان م ینماید و به دو شــاخه
وارد دو حوض چهارباغ که محاذی درهای باغ هشتبهشــت است
م یشــود و از آنجا وارد باغ مذکور شده ،باغات شاهی و خانههای
دولتی و بعض باغهای چهارباغ و مدرســه سلطانی را همه سی راب
م ینماید»(االصفهانی .)100 :1368 ،ایــن مادی از جبهه غ ربی وارد
یریزد.
باغ م یشود و ابتدا به درون استخر غ ربی م 
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مادیها در فضای شهری اصفهان صفوی در تعامل با سایر عناصر
معماری و شــهری بودهاند .در برخی ساختارها (مثل باغ چهلستون،
مدرسه مادرشاه و )...مادی از درون فضا عبور م یکند و به این شکل
ج ریــان آب به درون بنا دعوت م یشــود .ه مچنیــن بافت آبرفتی
زمی نهــای اط راف رودخانه تبادل هیدرولیکی بین الی ههای زمین را
تسهیل م یکند .این ویژگی نیز بر اهمی ّت مادیها م یافزاید؛ وجود
این ج ریانهای آبی به غنی شدن ذخیرههای آب زیرزمینی کمک
شــایانی م یکــردو آمادگی خاک را ب رای بــاروری هر چه بی شتر
موردتوج ه است.
افزایش م یداد؛ ظرفیتی که در فضای باغ بسیار
ّ
طومار منســوب به شی خبهایی ،سند تاریخی بسیار مهمی است که
دورنمایی کلی از شیوههای تقسیم زمانی و مکانی آب زایندهرود را در
اختیار پژوهشگ ران ق رار داده است .در متن طومار سهم آب باغ چهلستون
به صورت  8سهم از  224سهم جویشاه است ،که در تقسی مبندی لت
چهلستون منظور شده است(طومار شی خبهایی.)20:1307،
اما بــا در کنار هم ق رار دادن اســناد تاریخی و شــواهد موجود،
م یت وان دریافت که آب مورد نیاز این مجموعه از سه منبع جویشاه،
مادی فدن و شــاخهای با منبع نامشخّ ص که از بخش جن وبی شهر
وارد م یشد ،تأمین شده است.منبع اول مادی «فدن» یا «فدین» است
که از ضلع شــمالغ ربی باغ وارد م یشود ،در امتداد شمال باغ ادامه
م ییابد و از ضلع شمالشرقی خارج م یشود(تصاویرشمارة 8تا.)10
بر اســاس شــواهد موجود ،آب این مادی تنها ب رای آبیاری درختان
و فضای سبز باغ مورد استفاده بوده است .متأسفانه در کاوشهایی
کــه تاکنون در محوطه چهلســتون صــورت گرفته ،شــواهدی از
مســیرها و آب راهههای انتقال آب به کرتها و باغچ هها به دســت
نیامده است .در واقع مشــخّ ص نیست ب رای این منظور آب راههها و
مسیرهایی در نظر گرفته شده بود و یا انتقال آب به صورت دستی
انجام م یگرفت .در رســالةنصف جهان فــی تع ریف االصفهان در
توصیف این مادی آمده اســت« :نهر موسوم به فدین ،چون بعضی
از سالطین صف ویه شاخهای از آن را یا بعض آن را فدای نفس خود
کرده و اکثر آن را وقف شــهر نمودهاند ،مشــهور به نهر فدا شده.
امــا اکثری همان فدیــن م یخ وانند .آب آن زیاده از نهر فرشــادی
سآباد عبور نموده و در محله دروازه
اســت و از محله لنبان و شم 
دولت منشــعب به دو شعبه م یشــود و آنجا را لت محمدحسین
بیــک م ینامند .شــعب های بــه محلــه دربکوشــک و بیدآباد و
چهارســوی عل یقل یآقا رفته و از آنجا به کنار محله دروازه نو که
آببخشان م ینامند ،عبور م ینماید و باز آنجا دو شاخه م یشود.
شــاخه کوچکتر از زیر دروازه چهاررود خارج از شهر شده و ق ریه
ســواری باغ جی را آب م یدهد و شــاخه بزرگتر وارد باغ مشهور
به صف یمیرزا شــده و از آنجا بــه باغ معروف به کلعنایت رفته و
در آنجا ســه قسمت م یشود؛ یک قســمت آن باز راجع به شهر
شــده ،چون که آن دو باغ خارج از شــهر محسوباند و آن شاخه
تمام خرج محله دردشت و شاهشاهان م یشود و آن دو شاخه دیگر

به بلوک جی به ق ریه ســودان و چمبرک و غیره م یرود .اما شــعبه
دیگر از لت محمدحسین بیک از محله دروازه دولت عبور نموده
و داخل بعض باغات شاهی م یشود( »...االصفهانی.)101 :1368 ،
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منبــع ســوم نیز آبی اســت که از ط ریــق تنبوشــههایی از کوه
صفــه و هزارج ریب بــه این منطقه وارد م یشــده و پس از عبور از
باغ هشتبهشــت و مشــروب نمودن آن ،از ضلــع جن وبی وارد باغ
چهلســتون م یشــده است(ســعیدی انارکی ،مصاحبه شــخصی،
آبانماه  .)1395بخشــی از این آب وارد استخر غ ربی ،و بخشی از
ط ریق حوض جبهه جن وبی بنا وارد کانالها و مســیرهای چرخشی
آب در اط راف عمارت م یشود.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم
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معماری آب در باغ چهلستون
بررســی معمــاری آب در بــاغ چهلســتون از منابــع مختلــف
(اشارات سف رنامهن ویسان دورة صفوی ،ش واهد موجود و کاوشهای
باستانشناسی) قابل پیگیری است.
حوضهــا مشــهودت رین نمود معمــاری آب در باغ هســتند؛ دو
اســتخر بزرگ غ ربی و شــرقی بنا در امتــداد یکدیگر ،یکی از دو
محور اصلی باغ را تشــکیل م یدهند .اســتخر غ ربی در دورههای
پساصفوی تخ ریب و فضای آن پر شده بود .لب هها و کف زیرسازی
الشــة سنگی و آجرفرش شده این حوض در کاوش سال  1384خ.
محوطه ب هدست آمد (تصاویرشــمارة 11و .)12این استخر نخستین
بخشی است که آب جویشاه به آن وارد م یشد .استخر شرقی در
جلوی ای وان اصلی بنا ق رار دارد(تص ویر شمارة .)13تناسبات استخر
مقابل کاخ ب رای دیدن تص ویر کاخ در آب و تیرگی کف اســتخر
توج ه بود .طول
به منظور هرچه عمی قتر نشان دادن آن ب هدقت مورد ّ
این اســتخر  110و عرض آن  16متر است (سعیدی انارکی.)1384،
در جغ رافیای اصفهان م یخ وانیم« :یکی از اوصاف این عمارت آن
اســت که یک دریاچه بزرگ در جلــو طنابی عقب و یک دریاچه
عظیــم ،که در عظمــت ثانی ندارد ،در پیش روی تــاالر افتاده که
همیشــه آب رودخانه از آنها جاری اســت» (تح ویلدار.)29 :1388،
کمپفر نیز از این اســتخر یاد و اشاره م یکند که چهل گام عرض
داشــته اســت(کمپفر .)207 :1363،وی م ین ویســد نیمی از آن در
جلوی بنا و نیمی دیگر در پشت آن ق رار گرفته است.

تصویرشمارة  :11استخرغ ربی؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

تصویر شمارة  :12کاوش استخرغ ربی؛ مأخذ :سعیدی1384 ،

تصویر شمارة :13استخر شرقی؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

در ضلع شــرقی ســاختمان دو حوض مرم رین وجود دارد؛ اولی
که در تاالر آینه واقع اســت ،حوضی ســه طبقه یا سه بخشی بود
که اکنون پوشــانده شــده ،ولی طرحی از شکل اولیه قابل مشاهده
است(تص ویرشمارة  .)14شکل اولیة این حوض را در طرح ترسیمی
اوژن فالندن از ای وان چهلســتون م یت وان دید (تص ویرشــمارة .)15
آب جویشــاه پس از عبور از زیر ساختمان ،ابتدا وارد این حوض
و ســپس وارد حــوض مرم رین دیگــری در ای وان عمارت م یشــد
(تص ویرشــمارة  .)16در توصیف این حوض در تاریخ اصفهان آمده
که وسط ای وان حوض مرمر است و در چهار گوشه چهار شیر دارد
که آب از دهان شیرها در آن حوض م یریزد (جابریانصاری:1378،
 .)152درگذشــته جهش آب درحوض وسط تاالر از دهان شیرهایی
که درچهار گوشــه حوض ق رار داشــتند صفای مخصوصی به این
عمارت م یداد .رجوع به ســف رنامههای دورة صفوی نیز به توصیف
این بخش یاری م یرســاند.ژان شاردن اشــاره م یکند که در میان
هر یک از صفههای تاالر حوضی از مرمر ســفید اســت؛ «حوض
صفــه اول به شــکل م ربع و به قطر ده پاســت و حــوض دو صفه
دیگر هشــتضلعی اســت» (شــاردن( )1451 :1374،تص ویرشمارة
 .)8توصیــف کمپفر در مــورد این حوضها به نمــود امروزی آن
نزدیکتر است؛ وی حوض اول را م ربعی به ضلع هشت قدم هم راه
با ف وارهای با ل ولههای نام ریی در وســط ،و حوض دوم را با ف وارهای
زیبا در صفه سوم توصیف توصیف م یکند (کمپفر.)207 :1363،

تصویر شمارة :14حوض س هبخشی؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

تصویر شمارة  :17حوضهای شمالی و جنوبی عمارت؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

تصویر شمارة  :15حوض س هبخشی در طرح فالندن؛
مأخذ :ویلبر104 :1388،

تصویر شمارة  :19حوض قاجاری جبهه جنوبی؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،
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تصویر شمارة  :18حوض جنوبی؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

تصویر شمارة  :16حوض مرمر؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

حوضهایــی نیز در جبهههای شــمالی و جن وبــی عمارت و در
طراحی
مســیر کانال اط راف بنا ایجاد شدهاند (تص ویر شــمارة ّ .)17
این حوضها نشــاندهندة این است که در چرخش آب در جویها
توج ه بوده
و کانالها کارکرد زیبای یشناســانه آب نیــز به دقت مورد ّ
طراحی شده که البته یکی
است .در جبهة جن وبی باغ نیز دو حوض ّ
م ربوط به دورة صفوی (تص ویرشــمارة  )18و دیگری حوضی ششپر
م ربوط به تح ّوالت باغ در دورة قاجار است (تصاویر شمارة 19و.)20

تصویر شمارة  :20کاوش حوض قاجاری؛ مأخذ :سعیدی1384 ،
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واقع شــده و اکنون پس از گذشــت حدود چهار ســده ،عمارت
مرکزی باغ بدون هیچ خللی پابرجا اســت .دو شاخة دیگر از ط ریق
شترگلوهایی (تصاویرشــمارة 23تا )26وارد کانالهای اط راف کاخ
شده و دورتادور ساختمان به ج ریان م یافتد (سعیدی انارکی.)1384،

تصویر شمارة  :21کانالهای اطراف عمارت؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،
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تصویر شمارة  :22آجرچینجبهه شرقیاستخر؛ مأخذ :سعیدی1384 ،

برخــی از دادههای مورد نیاز ب رای فهم ســاختاراین بخش از باغ
نیز در زمرة بافت تخ ریبشــده شهر است ،و تنها مرجع ما در این
مورد رجوع به توصیف جهانگردان دورة صفوی اســت؛ ب رای مثال
حــوض مرم رین چهارگوشــی در ای وان عمــارت حدفاصل دو باغ
چهلســتون و خلوت وجود داشــت؛ کمپفر اشــاره م یکند از این
حوض چهارگوش آب ســرازیر م یشد و به باغ خلوت ج ریان پیدا
م یکرد (کمپفر208 :1363،و.)209
کانالها و مجاری ج ریان آب نیز از بخشهای مهم معماری آب
در باغ چهلســتون هستند(تص ویر شمارة )21؛ آب پس از خروج از
اســتخر غ ربی باغ سه شاخه م یشود :شاخهای مستقیم اً از زیر کاخ
عبور م یکرد و وارد حوضهای جلوی کاخ م یشــد .این شــاخه
اکنون مسدود است ،اما ردیفهایی از آجرچین یهای کشف شده
در کاوشهــای محوطه م یت واند بقایایی از این مســیر آبی باشــد
(تص ویرشــمارة  .)22این امر در باغســازی صفوی ب یسابقه نیست؛
کمپفر در توصیف باغ هزارج ریب به مورد مشــابهی اشاره م یکند
(کمپفر215 :1363،ـ.)217متأسفانه از تکنیک عبور آب از زیر بنای
باغ اطالعات مســتندی در فعالی تهای باستانشناسی مجموعه به
دست نیامده اســت ،اما به نظر م یرسد ط راحان صفوی مسیرهایی
زیرزمینــی در اط راف بنــا در نظر گرفته بودند تا بــه عن وان ناکش
اث رات ناشی از عبور مســیر آبی از زیر بنا را کنترل کنند (سعیدی
انارکی ،مصاحبه شخصی ،آبان  .)1395راهکاری که بسیار سودمند

تصاویر شمارة 23و  :24شترگلوهای ضلع غ ربی؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

تصاویرشمارة  25و  :26کاوش شترگلوها؛ مأخذ :سعیدی1384 ،

جویها و کانالهــا اط راف عمارت را احاطــه کردهاند .کمپفر
( )206 :1363با اشــاره به ج ویبار دلانگیــز دورتادور عمارت ،آن را
نمودار لطی فت رین ذوق ای رانی در صنعت معماری م یداند.

 .1باغ چهلستون
 .2مسیر مادی فدن
 .3مسیر مادی جویشاه
نقشة الف :موقعیت باغ چهلستون و مسی رنمای مادیها؛

مأخذ :بلیک1388 ،؛ ترسیم :نگارندگان1395،

در بررسی ساختار آبرسانی و معماری ایجاد شده ب رای حضور
آب در بــاغ نیز حوضها ،اســتخرها و کانالهای ج ریان آب مورد
مطالعه ق رار گرفت .مســیر چرخش آب در باغ بســیار مهم است.
نقشــة ب معماری ایجادشده ب رای ساختارهای آبی و مسیر حرکت
آب را در باغ به اختصار نشــان م یدهد .بر این اســاس ،جویشــاه
از جبهة غ ربی وارد باغ شــده و با عبور از مســیر غ ربی شــرقی و
گردش در اط راف عمارت ،یکی از محورهای اصلی باغ را تشکیل
م یدهد .بر طبق شــکل رایج تقســی مبندی چلیپایی بــاغ ای رانی،
محور آبی دیگر قاعدتاً باید عمود بر محور ا ّول شکل گرفته باشد
تا شــکل چهارباغ را ایجــاد کند ،در حالی که اینچنین نیســت.
در واقع ورودی اصلی دیگر آب باغ (مادی فدن) از جبهة شــمالی
طراحی سیستم آبرسانی شهری
وارد م یشــود و چون بر اســاس ّ
نهر باید از همان جبهه نیز خارج شــود ،سیستم چلیپایی آب راههها
رعایت نم یشــود ،بلکه این مسیر آبی به صورت م وازی عمارت و
در امتداد محور شمالی ج ریان یافته و از باغ خارج م یشود.
طراحی شــده ب رای هدایت،
معماری آب در قالب ســاختارهای ّ
چرخش و نمایش آب در باغ چهلســتون نیز در نقشة ج و جدول
شمارة 1به اختصار قابل مشاهده است.
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بررسی و تحلیل یافتهها
تمامی مطالعات در زمینة باغ ای رانی بر نقش اساســی آب ،منابع
آبی و چگ ونگی دسترســی به آن به عنــوان یک عامل طبیعی در
طراحی ســاختار باغ چهلســتون،
طراحــی باغ تأکید م یکنند .در ّ
ّ
کــه در این پژوهش مدنظر ق رار گرفت ،به نظر م یرســد هندســه
مســتطیلی رایج در بســیاری از باغهای ای رانی رعایت شده است.
توج ه به موقعیت مکانی باغ و
اما در عین حال هنرمند باغســاز از ّ
در واقع انحنای محور میدان نقشجهان نسبت به محور گردشگاه
چهارباغ نیز غافل نبوده است .از سوی دیگر ساختاری به نام «مادی»
طراحی خود را با
در فضــای باغ موجود اســت که معمار باغســاز ّ
توج ه به وجود این ســاختار در محور شــمالی انجام داده و درواقع
ّ
معمار ناچار به تبعیت از ش رایط زمین بود.
باغ چهلستون خوشــبختانه در زمرة اندک سازههای صف ویان در
اصفهان اســت که امروزه ه مچنان پابرجا است و پیگیری نقش و
چرخش آب در آن تا حد زیادی امکانپذیر اســت.در چهلســتون
طراحی جدا نم یشــود ،زی را یک اســتخر مســتطیل شکل
آب از ّ
بزرگ درســت در مقابل ســاختمان و در بخش اصلی ق رار گرفته
اســت .باغ به کمک یک محور ط ولی درجهت شــرقی غ ربی که
اســتخر آب را در میان دارد و یک محور عرضی بدون جوی آب
تقسی مبندیشده اســت .این باغ تق ریب اً مسطح و دارای شیب بسیار
کمی اســت ،که به هدایت آب در جویهــا کمک م یکند.ت راز
ارتفاعی باغ به تبعی ّت از شــیب کلی شــهر اصفهان اســت که از
غرب به شرق است .شبکة خوشهای مادیها مؤید این شیب است.
برخــی پژوهشــگ ران چون عالمی معتقدند بررســی نقشــههای
باق یمانــده از باغهــای دورة صفوی و اشــارات ادبــی در مورد این
باغها ،نشــان م یدهد الگوی چهاربخشی رایج باغ ای رانی بر اساس
مسیرهای آبی در مورد باغهای صفوی صادق نیست (عالمی:1390،
 .)6بررسی الگوی چرخش آبهای جاری در باغ چهلستون نیز این
نظ ری ّــه را تایید م یکند .هرچند م یت وان مدعی شــد که جویهای
متقاطعی نیز در فضای باغ وجود داشــتند که کارکردشــان آبیاری
کرتهــا بود .اما دو محور آبی اصلی باغ یعنی محور ایجاد شــده
توســط دو اســتخر بزرگ شــرقی و غ ربی عمارت ،و امتداد مادی
فدن ،در م وازات یکدیگر ق رار دارند.
همانگ ونه که اشاره شد ،آب موردنیاز باغ چهلستون از سه منبع
تأمین م یشد .نقشةالف مسیر دو مادی مؤث ّر در سیستم آبرسانی
باغ را در ساختار شهر صفوی و در ارتباط با موقعیت باغ چهلستون
نشان م یدهد.
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حوضها شــاخ صت رین بخش از معماری ایجادشــده ب رای آب
در باغ هســتند ،که در بافت صفوی باغ با اســتفاده از ساختمایة
طراحی شــدهاند .تعبیة این
ســنگ و آجر و به تعــداد هفت عدد ّ
تعداد را شاید بت وان ناشی از نقش و اهمی ّت عدد هفت در باورهای
ای رانیان دانست .به نظر م یرسد فرمهای متن ّوع حوض در باغ ای رانی،
در اینجا فقط به صورت راستگوشــه و چهارگوش نمود داشــت.
در ایــن بین حوض جلــوی عمارت بزرگت ریــن حوض مجموعه
اســت.همانگ ونه که اشــاره شــد حوضی که در جلوی ای وانها و
ب هخصــوص ای وان اصلی بنــا و رو به جنوب اســتق رار م ییافت ،و
بازتابــش بازی نور و ســایة برآمده از این حــوض در زیر تاق ای وان
در معماری ای رانی جایگاهی ویژه داشــته اســت .این انعکاس نور در
باغ چهلســتون با حضور دو حوض زیبــای مرم رین در تاالر آینه و
ای وان  18ســتون و سپس حوض اصلی عمارت در امتداد آنها بیش
توج ه اســت .تزیینات آینهکاری ســقف و دی وارههای
از پیش مورد ّ
ای وان نیز در تشــدید این انعکاس ب یتأثیر نیســت .اشــاره شد که
حضور آب جــاری در باغ ای رانی عالوه بر دلنشــین کردن فضا ،با
ایجاد آواهاییآرامشبخش بر آســایش اقلیمی مجموعه م یافزاید.
موردتوج ه بوده است؛ ق رار دادن
این امر در باغ چهلســتون بســیار
ّ
کانالهــا و مجاری آب در نزدیکت رین محــل به عمارت و تعبیه
حوضهایی در مســیر آب ،که بازی آب را متن ّوعتر م یکند ،مؤید
توج ه به
این مطلب اســت .عبــور آب از زیر عمــارت باغ نیز بــا ّ
مشکالت احتمالی ناشی از نم کشیدن بنا با ریسک باالیی صورت
طراحی سیســتمی دقیق توســط مهندسان صفوی
گرفته ،که البته ّ
این مشکل را کنترل کرده است.

 .1مادی فدن .2 ،جویشـاه .3 ،اسـتخر غربی .4 ،محل شـترگلوها .5 ،حوض
سهبخشـی .6 ،حـوض مرمـر .7 ،کانـال عریض گرداگـرد عمـارت .8 ،کانال
باریـک گرداگـرد عمـارت .9 ،حوضهای جبهه شـمالی و جنوبـی عمارت،
 .10اسـتخر شـرقی .11 ،مکان حوض صفوی مکشـوفه در جبهـه جنوبی باغ،
 .12مـکان حـوض قاجاری مکشـوفه در جبهـه جنوبی باغ؛
نقشة ب :مکاننمای ساختارها و مسیرهای آبی
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نقشة ج :معماری آب در باغ چهلستون؛ مأخذ :نگارندگان1395 ،

جدول شمارة  :1معماری آب در باغ چهلستون
سازه آبی

موقعیت

فرم

جنس

توضیحات

استخر

جبهه غربی

مستطیل

سنگ و آجر

بازسازی در کاوش
باستانشناسی

استخر

جبهه شرقی

مستطیل

سنگ

ـ

حوض

ایوان آیینه

مستطیل

ـ

طراحی به صورت 3بخشی و
ّ
اکنون پرشده است.

حوض

ایوان شرقی

مستطیل

سنگ مرمر

دارای فوارههایی به صورت
شیر در  4گوشه

حوض

شمال و جنوب بنا

مربع

سنگ

حضور در مسیر کانال
اطراف بنا

حوض

جبهه جنوبی

مربع

سنگ

ـ

حوض

جبهه جنوبی

ششپر

سنگ

مربوط به دوره قاجار

کانال آب

دورتادور عمارت

ـ

سنگ

دو کانال بزرگ و کوچک

شترگلو

در مسیر ورود آب از استخر
به کانالها

ـ

آجر و سنگ

طراحی با هدف تقسیم و
ّ
پمپاژ آب

پی نوشت ها

 -1آرتور پوپ اشــاره م یکند که ب رای ای رانیان آب نیز به همان اندازة گیاهان،
عنصری اصلی در باغ است و از آنجا که آب جاری طبیعی و دایمی در
ای ران نســبتا کمیاب اســت و هیچ رط وبتی در ه وای مناطق مرکزی وجود
ندارد و بسیاری از ماههای سال معموالً بدون قطرهای باران سپری م یشود،
بناب راین مجاری آب و آبگیرهای دستساز محل است راحتی مطبوع و ب رای
حفظ باغ ضروری است .وی معتقد است اگر هر ای رانی ملزم م یشد میان
آب و گیاه یکی را ب رای محیط خارج از خانه خود انتخاب کند ،احتماال
آبگیری زیبا را در کنار ای وانی ســایهدار به گســترهای خشــک ،که ب رای
اروپاییان رضایتبخش است ،ترجیح م یداد (پوپ و اکرمن.)1671 :1387 ،
 -2باغآب یکی از ان واع باغهای ای رانی اســت .ایــن اصطالح به بعضی از
گ ونههای باغ ای رانی گفته م یشود که در آنها به دالیل مختلف کاربرد
آب در اول ویّــت ق رار م یگیرد و کاشــت درختان به حداقل م یرســد
(انصاری.)9 :1389 ،
 -3سینهکبکی غالب اً از سنگ مرمر ساخته م یشد و آن را به شکلی م یت راشی دند
که موج ایجاد کند و آب را وقتی که کم است بیشتر نشان دهد.

فهرست منابع و مراجع

 -1آیتاهللزاده شی رازی ،باقر (« ،)1382ای ران و جهان اسالم از نگاه اصفهان
در شهر موزه نقشجهان» ،اثر ،شماره  ،35صص 3ـ.23
 -2االصفهانــی ،محمدمهدی بن محمد رضــا ( ،)1368نصف جهان فی
تعریف االصفهان ،به تصحیح منوچهر ســتوده ،موسســه انتشــارات
امیرکبیر ،ته ران.
 -3انصــاری ،مجتبی؛ محمودینژاد ،هــادی (« ،)1386باغ ای رانی تمثیلی از
بهشت؛ با تاکید بر ارزشهای باغ ای رانی دوران صفوی» ،هنرهای زیبا،
شماره  ،29صص48-39
 -4انصــاری ،مجتبــی (« ،)1389منظر در ای ران و هند» ،منظر ،شــماره ،13
صص .11 6
 -5بلیــک ،اســتیون ( ،)1388نصف جهان ،معماری اجتماعی اصفهان
صفوی ،ترجمه محمد احمدینژاد ،نشر خاک ،اصفهان.
 -6بهشــتی ،محمد (« ،)1387جهان باغ ای رانــی» ،گلستان هنر ،شماره،12
صص .15 7
 -7پــوپ ،آرتور آپم،؛ آکرمن ،فیلیس ( ،)1387ســیری در هنر ایران ،از
دوران پیش از تاریخ تا امروز ،جلد سوم :معماری دوران اسالمی ،ترجمه
نجف دریابندری و دیگ ران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،ته ران.
 -8جابری انصاری ،حسن ( ،)1378تاریخ اصفهان ،نشر بهی ،اصفهان.
 -9چگینــی ،ناصر نــوروززاده ( ،)1381دایرهالمعارف بزرگ اســامی،
جلد یازدهم ،باغ ،مرکز دایرهالمعارف بزرگ اســامی ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ته ران.

آب در باغ ایرانی؛ بررسی معماری آب و ساختار آبرسانی در باغ چهلستون اصفهان

نتیجهگیری
آب در باورهــای ای رانیان همــواره عنصری مقدّس بوده اســت.
ق رارگیری پایتخت صف ویان در اقلیم گرم و خشــک فالت مرکزی
طراحی باغهایی
ایــران ،آنان را بیش از پیش بر آن داشــت تا بــا ّ
در شهرسازی جدید خود ،شــرایط آسایش اقلیمی را ف راهم کنند.
تمایل ای رانیان به تماشــای آب و حرکــت آن در باغ ای رانی ،معمار
طراحی سیست مهای متن ّوعی چون
باغساز را بر آن داشته است تا با ّ
ج ویبــار ،آبنما ،فــواره و ...آب را هرچه بی شتر در باغ نگه دارد و
به نمایش بگذارد .در باغ چهلســتون ب هعنــوان یکی از نم ونههای
شــاخص باغســازی ای رانی ،از بازی آبهای ایســتا و جاری با دو
توج ه
هدف کاربردی و زیبای یشــناختی بهره گرفته شــده اســتّ .
به تن ّوع شــکلهای نمایش آب ،در کنار بحــث اهمی ّت کاربردی
توج ه باالی صف ویان به مباحث زیبای یشناســانه دارد.
آن ،نشــان از ّ
آبهای ایســتا که آینهای ب رای بازتاب رقص نور و ســایه هســتند
در بخشهای گ وناگون آرام گرفتهاند؛ از جمله اســتخرهای بزرگ
شــرقی و غ ربی عمارت ،دو حوض مرم رین ای وان جلوی عمارت ،و
حوضهای کوچک جبهههای شمالی و جن وبی که نقطة سک ونی
ب رای آب در حال حرکت در کانالها به شــمار م یروند .ه مچنین
دو حــوض جبهه جن وبی که یکی صفوی و دیگری م ربوط به دورة
قاجار اســت ،و در موقعیتی دورتر از عمارت و در مســیر شــاخه
آب ورودی بــه باغ از جبهه جن وبی قــرار دارند .آبهای جاری در
دو رشــته کانال با عرض و عمــق متفاوت در اطــراف عمارت به
چرخش درم یآیند .شــیوهای که ب رای ورود آب از اســتخر بزرگ
توج ه است :ب ویژه با
طراحی شــده بســیار جالب ّ
غ ربی به کانالها ّ
در نظر گرفتن تعبیة شــترگلوهایی که حجم و دبی آب ورودی را
تعییــن م یکنند .از دیگر گ ونههــای بازی با آب در این باغ ،تعبیه
آبنماهایی با ف واصل منظم در وســط کانالها است که با بهره از
ق وانیــن فی زیکی حرکت و فشــار آب ،معمار را در دســتیابی به
اهداف زیبای یشناسانهاشــیاری نمودهاند .تأمین آب باغ از سه منبع
مختلف نیز دقت باالی ســاختار مدی ریّت آب را در این دوره نشان
م یدهد ،که برگرفته از طومار تقســیم آب شیخ بهایی است .منبع
اول نهــر «فدن» یا «فدین» اســت که از ضلع شــمالغ ربی باغ وارد
شــده ،در امتداد شــمال باغ ادامه م ییابد و از ضلع شــمال شرقی
خارج م یشــود .منبع دوم «جویشــاه» یــا «جوبشــاه» که مادی
مختص مجموعه ســلطنتی است و بر اساس طومار ،باغ چهلستون
 8ســهم از  224سهم این مادی را دارد .منبع سوم نیز آبی است که
از ط ریق تنبوشــههایی از کوه صفه و هزارج ریب به این منطقه وارد
شده و از ضلع جن وبی وارد باغ چهلستون م یشده است .وجود این
منابع مختلف آبی (ب هویژه دو منبع فدن و جویشاه) نقش اصلی را
طراحی ســاختار باغ ایفا کرده است .در برخی م وارد
در چگ ونگی ّ
در باغ ای رانی ،آب تزیینی یا آب نمادین و آب کاربردی مسیرهای
متفاوتــی دارند .ایــن وضعی ّت در باغ پاســارگاد به بهت رین شــکل

طراحی شــده ،اما در باغهای ای رانی دورة اســامی کمتر مشــاهده
ّ
م یشــود .در باغ چهلســتون منبع آب مورد بهره بــرای آبیاری باغ
از منبــع آب عمارت ،کــه آب تزیینی باغ را نیــز تأمین م یکند،
متفاوت اســت؛ این نیز می راثی از باغســازی پیش از اســام ای ران
ب هشــمار م یرود .این امر به معنای هدررفت آب ب رای دســتیابی
به زیبایی بصری نیســت ،زی را خروجی آب ایــن بخش وارد باغ و
کرتها م یشد؛ بر این اساس اصل پرهیز از بیهودگی ،که از اصول
مهم معماری سنتی ای رانی بوده رعایت شده است.
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 -13دهمشگی ،جلیل ( ،)1366جلوههای هنر در اصفهان ،جانزاده ،ته ران.
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اصفهان.
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 -17شــاهچ راغی ،آزاده (« ،)1388تحلیل فرآینــد ادراک محیط باغ ای رانی
بر اســاس نظ ریه روانشناســی بومشــناختی» ،هویت شهر ،شماره ،5
صص.84 - 71
 -18شــاهچ راغی ،آزاده ( ،)1389پارادای مهــای پردیــس؛ درآمدی بر
بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی ،جهاد دانشگاهی ،ته ران.
 -19طومار شی خبهایی ( ،)1307به کوشــش کاظم سمیعی ،چاپخانه راه
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محسن جاوری ،گلستان هنر ،سال دوم ،شماره  ،3صص  72ـ.91
 -21عالمی ،مهوش (1387الــف)« ،باغها و حیاطهای ای رانی؛ رویکردی به
طراحی معماری معاصر» ،ترجمه میثم یزدی ،گلستان هنر ،شماره ،11
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صص 106ـ.112
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نمایش م راسم سلطنتی و حقانیت سیاسی» ،ترجمه م ریم رضای یپور و
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 -25لبیــ 
(« ،)1390بررســی تطبیقی تأثیر ایدههای معنوی در شکل باغ؛ مطالعه
موردی باغ پاسارگاد از دوره هخامنشی و باغ فین از دوره اسالمی» ،باغ
نظر ،سال هشتم ،شماره نوزدهم ،صص .3-16
 -26مسعودی ،عباس ( ،)1388بازشناسی باغهای ایرانی ،نشر فضا ،ته ران.
 -27منجم ،مالجاللالدین ( ،)1366تاریخ عباسی (یا روزنامه مالجالل)،
به کوشش سی فاله وحیدنیا ،انتشارات وحید ،ته ران.
 -28منصــوری ،امیر (« ،)1384درآمدی بر زیبایی شناســی باغ ای رانی» ،باغ
نظر ،دوره دوم ،شماره سوم ،صص .63-58
 -29منصوری ،امیــر؛ حیدرنتاج ،وحید (« ،)1389نقــدی بر فرضیه الگوی
چهارباغ در شــکلگیری باغ ای رانی» ،باغ نظر ،ســال ششــم ،شــماره
دوازدهم ،صص.17-30
 -30میرفندرســکی ،محمد امین (« ،)1380باغ در مفهوم باغ» ،هفتشهر،
سال دوم ،شماره  ،3صص .13 4
 -31میرمی ران ،هــادی ( ،)1383باغ ایرانی ،حکمت کهن ،منظر جدید،
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 -36یاوری ،حســین؛ باوفــا ،رقیه ( ،)1390اصفهان باغ آســمان ،تجلی
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37- Moynihan, E. (1980), Paradise as a garden in Persian
and Mughal India, London; Scolar press.

