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چکیده
باغ ایرانی در تاریخ هنر باغسازی جهان با سبک و هویت خاص خود شناخته می شود که در برابر هجوم های سیاسی پایدار مانده و تبدیل 
به سنت شده است. این در حالی است که باغسازی در هند به میزان زیادی از سنت باغسازی ایرانی متأثر شده، اما به علت تأثیرات 
پس زمینه های مغولی، بستر و اقلیم هند تفاوت هایی با نمونه ایرانی داشته و هویتی هندی یافته است. در این میان اهمیت بررسی جایگاه 

آب به عنوان مطبوع ترین خصوصیت مشترک باغ ایرانی، جهت شناخت شیوه باغسازی هندی انکارناپذیر است.
این مقاله بر آن است اثبات کند مفهوم آب در باغ ایرانی با ورود به هند و تأثیرپذیری از عوامل متعدد، تغییر یافته است؛ به گونه ای که 
برخالف باغ های ایرانی که عنصر آب به منظور فضاسازی و منظره پردازی بوده و نمادی از پاکی، پویایی و حرکت است )عنصر نمادین(، 

در باغ های هندی از آب بیشتر به عنوان عنصری برای تزئین فضا استفاده شده است )عنصر تزئینی(.
با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود حضور آب در باغ های هندی، حضوری ظریف در جوی هایی با تزئینات بسیار زیاد است که 

موجب می شود بستر حضور آب حتی از خوِد آب هم مهم تر جلوه کند.

واژگان کلیدی
نمایش آب، باغ ایرانی، باغ هندی، عنصر نمادین، عنصر تزئینی.

نبآبـــمقایسه نمایش و حضور              در باغ های ایران و هند

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی "تأثیر متقابل هنر ایران و هند" و برداشت های 
میدانی سفر  مطالعاتی آن در سال 1391 است که در مرکز پژوهشی نظر انجام شد.
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مقدمه
باغ و باغسازی برخالف معماری، زاییده نیازهای نخستین بشری 
به  را  دست نیافته اش  تخیل های  و  آرمانی  دنیای  چنانکه  نیست؛ 
باغسازی  در  طبیعی،  محیط های  به  همیشگی  عالقه  واسطه 
سرزمین  هر  فرهنگ  برای  تمام نما  آیینه ای  باغ،  لذا  می جوید؛ 
می شود. وجود تفاوت در اندیشه و فرهنگ موجب به وجودآمدن 
الگوهای متفاوت برای یک فضا می شود؛ بدین ترتیب باغ، محملی 
مناسب برای شناخت خصوصیات و ویژگی های فرهنگ هر ملتی 

است.
آب با قابلیت های مختلف خود مانند حیات، درخشندگی، پاکیزگی، 
روشنایی، سکون و تحرک موجب بروز احساسات متفاوتی در روح 
انسان می شود. همچنین با حضور خود به شکل های مختلفی چون 
نهرها، حوض ها و فواره ها ضمن انبساط خاطر، نیازهای عملکردی 
در  همواره  دلیل  همین  به  است.  بوده  پاسخگو  نیز  را  متفاوتی 
با  رابطه  به ویژه در  مکان هایی که ساخت دست بشر هستند - 
فضا هایی چون باغ-  به صورت های مختلف نمود پیدا کرده است.

باغ ایرانی به عنوان یکی از قدیمی ترین نمونه های تجربه باغسازی 
و منظره پردازی در جهان، نگاه خاص و نمادین به آب دارد؛ تا آنجا 
لذا  ندارد،  بدون در نظر گرفتن نقش آب، معنایی  ایرانی  باغ  که 
بررسی مفهوم آب در این نوع باغ و مقایسه آن با باغسازی ایرانی 
هند، می تواند برای شناخت حاصله از این شیوه در زمینه فرهنگی 

هند و تحوالت صورت گرفته مؤثر باشد. 
پژوهش حاضر تالشی جهت بررسی تفاوت های موجود از نحوه 
حضور آب در باغ های ایران و هند است. بدین منظور با بررسی 
عنصر آب در باغ ایرانی و نیز باغ های ایرانِی هند به کمک تحلیل 
نمونه های انتخابی، تفاوت های موجود در نحوه حضور و نمایش 
بیان  مفهومی  لحاظ  به  هم  و  لحاظ شکلی  به  هم  آنها،  در  آب 

می شود.

پرسش های پژوهش
تغییری  از ورود به هند چه  بعد  ایرانی  باغ های  مفهوم آب در   •

یافته است؟
• این تغییرات احتمالی در چه وجوهی از این باغ نهفته است؟

• تأثیر زمینه در نحوه حضور و نمایش آب در باغ های هند تا چه 
حد و به چه صورتی بوده است؟

فرضیه
مفهوم آب در باغ ایرانی با ورود به سرزمین هندوستان و تأثیرپذیری 
از عوامل متعدد، تغییر یافته است؛ به گونه ای که برخالف باغ های 
ایرانی که عنصر آب با وجه سمبلیک و نمادین در فضاسازی و 
حرکت  و  پویایی  پاکی،  از  نمادی  و  شده  استفاده  منظره پردازی 
برای  عنصری  عنوان  به  بیشتر  آب  از  هندی  باغ های  در  است، 

تزئین فضا استفاده شده است.

نقش و مفهوم آب در باغ ایرانی
تصور باغ ایرانی به مثابه یک کل بدون نقش آفرینی آب، ناممکن 
نقش  بوده،  دسترس  در  آب  از  بیشتری  مقدار  هرگاه  است. 
پررنگ تری از آن را در ساخت منظرین باغ می توان دید. چنانچه 
دسترسی به منابع آب زیاد باشد، کوشک و نظرگاه اصلی باغ به 
و  ظهور  نحوه   .)1384 )منصوری،  می کند  مکان  نقل  آن  میان 
حضور آب در باغ براساس مفاهیم خاصی صورت می پذیرد و توزیع 
آن نیز پیرو نظم و قاعده ای است که از یک سو به ویژگی های 
فیزیکی آب و آبیاری توجه دارد و از سوی دیگر زیبایی شناسی و 
منظرسازی را مورد توجه قرار می دهد. در باغ ایرانی، معماری باغ، 
ایرانیان در به کارگیری آب در  معماری آب است و عالقه وافر 
باغ باعث شده آنها آب را به شیوه های گوناگون در باغ به حرکت 
درآورده و بر زیبایی و لطافت آن بیافزایند؛ به طوری که همواره 
و  کم شیب  و جوی های  جویبارها  چهارباغ ها،  در  خود  با حرکت 
مارپیچ، منظره و هوای باغ را دلپذیر کرده و به آن حیات بخشیده 
است. از این رو حضور آب در باغ ایرانی در دو گروه ویژگی های 
"شکلی- کالبدی" و ویژگی های "معنایی- نمادین" قابل بررسی 

است :
1. ویژگی های شکلی- کالبدی : یکی از مشخصه های مهم باغ 
ایرانی  باغساز  این رو  از  است؛  آب  نمایش  به  زیاد  تمایل  ایرانی 
بازی های غریبی با آن را به نمایش می گذارد و تالش بر این است 
آب هرچه بیشتر خودنمایی داشته باشد و صدا و منظر فرح بخش 
خود را به تظاهر بگذارد )حیدرنتاج، 1389: 61(. چنانکه در باغ 
دولت آباد، آب به تمامی به نمایش گذاشته می شود؛ معمار با بازی 
آورده  بیرون  و  برده  زمین  درون  به  را  آب  بارها  وصف ناپذیری، 
درواقع  دارد.  باغ حضور  تمام سطح  در  آب  به طوری که  است، 
باغساز تنها به عبور آب از الیه های زیرین زمین و سیراب کردن 
درختان قناعت نمی کند، بلکه آب گوارا را به روی زمین می آورد و 

به نمایش می گذارد )جواهریان و شاهچراغی، 1383(.
در باغ ایرانی، نظام آبیاری همچون نظام کاشت منطبق بر هندسه 
باغ بوده و به گونه ای طراحی می شده که آب پس از ورود به باغ 
و آبیاری کلیه کرت ها و گیاهان از باغ خارج  می شود تا به مصرف 
آبیاری دیگر مزارع و درختان برسد. معمواًل در وسط خیابان محور 
اصلی و چند خیابان عمده دیگر، جوی هایی وجود دارند که ضمن 
رساندن آب به قسمت های مختلف باغ، با داشتن عرض بیشتر، 
حالت آب نما نیز دارند. این جوی ها در بیشتر موارد در فاصله های 
به  برهم  عمود  محورهای  تقاطع  محل  در  خصوص  به  معین 
صورت حوضچه در می آیند. مثاًل در باغ فین کاشان شاهد خیابان 
و  داشته  قرار  زیبایی  آب  نهر  آن  وسط  در  که  هستیم  باصفایی 
همیشه آب از فواره های فیروزه ای آن در فوران است )تصویر1(.

زیادی است و  اهمیت  دارای  ایران  باغ های  استخر در  حوض و 
یا  حوض  غالبًا  می شود.  دیده  مختلف  شکل های  و  اندازه ها  به 
استخر را در یکی از محورهای اصلی باغ احداث می کنند. طراح 
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هنرمند ایرانی،  توانایی خود را نسبت به استفاده از آب به عنوان 
عنصر حیات بخش شفاف و خنک کننده، در آب نماها، جوی ها و 

حوضچه ها مورد تأکید قرار داده است )حیدرنتاج، 1389 : 62(.
بوده  جاری  آِب  شکل  به  همواره  ایرانی  باغ های  در  آب  ظهور 
فواره  ایجاد  به  باغ  به فضای  بخشیدن  بیشتر جلوه  منظور  به  و 
است.  توجه شده  آب نماها  و  استخرها، حوض ها، حوضچه ها  در 
صدای فواره های گوناگون باغ های ایرانی ضمن طرح حجم آنها 
که فضای باغ را شکل می دهند، شنیدنی است. به ویژه آنکه در 
از  خاصی  زمزمه  آبشارها  و  فواره ها  در جوی ها،  آب  هر حرکت 
صدای آن به گوش انسان می رسد. نمونه بسیار خوب در این مورد 
باغ فین کاشان است که در هر گوشه و گذر این باغ، آب با صدایی 
خاص به گوش می رسد. هریک از این صداها به نوعی انسان را 
ویژگی های  جمله  از  همچنین  )همان(.  می کنند  سرگرم  و  آرام 
باغ های احداثی در زمین های شیب دار، آبشارهای کوچک است. 
از  استفاده  با  بوده که  این  بر  باغ ها  بیشتر  در  ایرانی  ذوق طراح 
شیب و اختالف سطح در مسیر جوی ها، آبشارهای کوچکی پدید 
آورد. به کاربردن سینه کبکی ها در سطوح شیب دار به دلیل کمی 
آب است که در اثر حرکت آب بر روی آن موج ایجاد شده و آب 
بسیار پر حجم به نظر می رسد و صدای زیادی نیز ایجاد می کند 
در  نمونه ها  زیباترین  از  یکی  ماهان  باغ شاهزاده   .)65 : )همان 

استفاده از شیب زمین برای ایجاد آبشارهاست )تصویر 2(.
 : عکس  کاشان.  فین،  باغ  فواره های  از  آب  فوران  شنوایی،  حس  اغنای  تصویر1. 

محمدحسین عسکرزاده، 1388.

تصویر2. تکرار آبشارها براساس شیب طبیعی زمین و حضور پررنگ آب در محور اصلی باغ شاهزاده ماهان، کرمان. عکس : سیدامیر منصوری، 1392.
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ایجاد  در  مهمی  نقش  آب   : نمادین  معنایی-  ویژگی های   .2
خنکی، انعکاس نور و اصوات دلپذیر دارد. آب در خشک بوم ایران، 
عزیز و کمیاب است و نظرکردن بر آن به ویژه در سپیده دم و اول 
به دست  با مشقت و مرارت  را  ایرانیان آب  باشگون است.  ماه، 
می آوردند و با صرفه جویی به کار برده و در باغ ها با هنرمندی های 
مدد  به   .)60 : )همان  آنچه هست می نمایانند  از  بیشتر  ماهرانه 
این هنرمندی است که زیبایی، دل انگیزی، طراوت و لطافت باغ 

بیشتر جلوه گر می شود.
اگرچه وجود آب در سرزمین خشک ایران موجب افزایش درجه 
رطوبت هوا شده و بسیار مطبوع خواهد بود، اما آنچه ایرانیان را 
به استفاده از آب در باغ ها واداشت، چیزی فراتر از نیاز به آبیاری 
یا رطوبت بود. از دیرباز آب نزد آنان منزلتی واال داشت؛ چراکه 
می رفت.  شمار  به  پاکی  و  روشنایی  پیام آور  باستان،  ایران  در 
جاری شدن آب از جای جای باغ و حرکت آن در چهار جهت و 
ایرانی  باغ  در  بهشتی است که  نهر  از چهار  تمثیلی  چهارجوی، 
 .)1386 محمودی نژاد،  و  )انصاری  است  شده  گرفته  کار  به 
درواقع وجود آب و حرکت آن در باغ، اصیل ترین و مطبوع ترین 
 .)60  :  1389 )حیدرنتاج،  است  ایرانی  باغ  مشترک  خصوصیت 
در  پررنگ آب  ایرانی همواره شاهد حضور  باغ های  در  بنابراین 
محور اصلی آن هستیم. به عنوان نمونه در باغ دولت آباد، قسمتی 
را  باغ  اصلی  محور  از  بخش  رسمی ترین  خیابان،  همچون  که 
تشکیل داده، به دلیل بلندی، بر دیگر بخش های خیابان مسلط 
و کوشک  باغ  استخر  به  میان خود  در  داشتن جوبی  با  و  است 
اصلی متصل می شود. این محور در طول مسیر خود با رسیدن 
به کوشک و خلوت باغ، چهره و مقیاسی جدید را ارایه می دهد 

)عمرانی و جیهانی، 1383(؛ )تصویر3(.
که  داشته  اهمیتی  چنان  ایرانی  باغ  در  نیز  آب  انعکاسی  نقش 
طراحی و ساخت حوض ها و استخرهای بزرگ باغ را تحت تأثیر 
قرار داده است؛ تا آنجا که نمای کوشک و ایوان در آب منعکس 
نمونه  عنوان  به  است.  می ساخته  دوچندان  را  آن  جلوه  و  شده 
آب نمای بزرگ باغ دولت آباد دقیقًا در راستای محور اصلی قرار 
داشته و ابعاد آن متناسب با ارتفاع بادگیر عمارت هشتی است تا 
تصویر عمارت را به گونه ای کامل در آب منعکس کند )تصویر4(.

.www.makanbin.com : تصویر3. حضور پررنگ آب در محور اصلی باغ دولت آباد، یزد. مأخذ

تصویر4. تناسب ابعاد آب نما با ارتفاع بادگیر در باغ دولت آباد، یزد.
www.shabestan.ir : مأخذ
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شکل و مفهوم آب در باغ هندی
باغ های  زیبایی،  آفرینش  به منظور  بود که  اولین کسی  »بابر1« 
باغ ها و کاخ های دوره  از آن، معماری  را ساخت. پس  گورکانی 
یا  دگرگون  »شاه جهان«  وسیلة  به  گورکانی،  حکومت  نخستین 
مرمت و بازسازی شد )کخ، 1373 : 136(. گرچه باغ های هندی 
عین  در  اما  کردند  استفاده  ایرانی  چهارباغ  طرح  از  امر  آغاز  در 
و  سنت ها  با  خالقانه  روندی  در  طرح ها  این  دادند  اجازه  حال 
شرایط محلی ترکیب شده و شکلی بومی به خود گیرند. باغ های 
گورکانی دارای راه های عبوری و مسیر اصلی آب همچون الگوی 
باغ مقبره  آرمان گرایانه چهارباغ بود. به عنوان مثال در مجموعه 
شکل  از  کاماًل  که  شده  واقع  باغی  مرکز  در  آرامگاه  همایون، 
چهارباغ ایرانی پیروی کرده است. مفهوم و ایده عمومی معماری 
آرامگاه که ساختمان اصلی آن در محل تقاطع دو خیابان اصلی 
قرار گرفته است، به صورت هم زمان هم با اصول سنتی و قدیمی 
منطبق بود و هم بدیع و غیرسنتی می نمود )همان : 72(. استواری 
و شکوه طراحی محوری برای کاخ های بزرگ سلطنتی و برای 
قرار  استفاده  مورد  نیز  تاج محل  در  آرامگاهی  بزرگ  مجموعة 
گرفت )همان : 136(. در این باغ، صفه بلندی که ساختمان اصلی 
ترکیب  پایین تر  سطح  در  چهارباغ  یک  با  شده،  بنا  آن  روی  بر 
شده است. در واقع می توانیم تاج محل را نمادی از فرهنگ و هنر 
ایرانی نیز به شمار آوریم )سلطان زاده، 1378: 11(. محوطه باغ 
تاج محل، عرصه ای کاماًل مشخص و متمایز به شکل مربعی به 

ضلع 300 متر بوده که از طرح چهارباغ ایرانی پیروی کرده است. 
این باغ توسط چهار معبر که در وسط هرکدام آنها نهر آبی جاری 
است به چهار قسمت مربع شکل تقسیم شده و این عرصه ها نیز 
به کمک مسیرهای اصلی و فرعی در چهار مرحله به مربع های 
کوچک تر، سیستم چهار- چهار، تقسیم شده است. در مرکز چلیپا 
که به محل تقاطع دو محور اصلی باغ اطالق می شود، یک صحن 
مرتفع تر از سطح خیابان ها ساخته شده و در روی آن حوضی مربع 
شکل با پنج فواره ساخته شده است. در این باغ، فواره ها به صورت 
طولی و تنها در کانال اصلی شمالی- جنوبی قرار گرفته اند. چراکه 
وجود آنها در کانال شرقی- غربی می توانست توجه ما را از مقبره 
نظر  در  عریض تر  جنوبی  شمالی-  نهر  همچنین  سازد؛  منحرف 
گرفته شده است تا انعکاس مقبره در آن قابل رؤیت باشد. نکته 
دو  در  نواری  باغچه های  و  حرکتی  مسیرهای  وجود  توجه  قابل 
سوی نهرهاست که آنها را تبدیل به یک میان آب برای تعریف 

محور عبوری و بصری به سمت عمارت مقبره کرده است.
که  است  آبی  منبع  وجود  هندی  باغ های  اصلی  خصوصیات  از 
را  باغ  اصلی  محور  نهر  این  و  می شود  جمع  نهری،  در  آن  آب 
و  ساکن  آب  حضور  شاهد  اغلب  هندی  باغ  در  می دهد.  شکل 
طرح  این  در  )تصویر5(.  هستیم  باغ  اصلی  محور  در  مسطح 
عناصری مانند : محوطه هایی شیب دار برای تراس بندی، مرتبه، 
حوض ها، کانال ها، جوی، کوشک ها و صفه هایی در امتداد منابع و 
کانال های آب وجود دارد. همچنین شاهد حضور جوی های ظریف 

تصویر5. حضور ساکن و مسطح آب در محور اصلی تاج محل، آگرا. عکس : آرزو شیردست، 1391.
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و کم حجم آب در تمامی محورهای فرعی نیز هستیم. در تمامی 
محل های تقاطع این مسیرهای آب، حوض هایی به شکل مربع 
با آبی صاف و زالل به همراه یک یا چند فواره در هرکدام وجود 
نحوه  از سویی  )تصویر6(.  دارد که موجب طراوت فضا می شود 
آب رسانی در باغ های ایرانی از الگویی پیروی می کرد که نیاز به 
اختالف ارتفاع در زمین داشت. در حالی که این نکته اهمیت پیدا 
نمی کردند  استفاده  آبیاری  از سیستم های  هند  مردم  که  می کند 
زیرا همواره آب به اندازه کافی در دسترس بوده و لزومی برای 
استفاده از سیستم آب رسانی حس نکرده اند؛ در نتیجه، نیازی به 

ایجاد اختالف ارتفاع در زمین های پست ناحیة هند نبود. 

مقایسه تطبیقی نحوه حضور آب در باغ های ایران و هند
آب در ایران باستان پیام آور روشنایی و پاکی به شمار رفته و قدر 
و منزلتی واال داشته است؛ تا جایی که حتی وسعت هر باغ بستگی 
به حجم و مقدار آب موجود برای آبیاری آن داشت. کم آبی کشور 
ایران نیز بر ارزش آب افزوده و شاید به همین علت بوده است که 
بیشتر باغ های قدیمی آن در مناطق گرم و خشک و فاقد فضاهای 
سبز ساخته می شدند. بدین وسیله فضایی مناسب در محدوده ای 

کوچک، برای سکونت و پذیرایی فراهم آورده می شد.
برخالف فالت خشک ایران، تپه های هندوستان پوشیده از گیاه 
بوده و جلگه هند منطقه حاصل خیزی برای کشاورزی است. به 
علت ویژگی های اقلیمی و کشاورزی دیمی در هندوستان، هندسه 
در  است.  بوده  آبیاری  شبکه  از  مستقل  هند  در  ایرانی  باغ های 
بیشتر این باغ ها، آب مورد نیاز خصوصًا برای کاربردهای تزئینی 
از چاه تأمین می شده است. بنابراین این باغ ها به صورت آرمانی و 

نه به شکل ضروری به چهار قسمت تقسیم می شده اند.
در سده های گذشته، ایرانیان باغ ها را بیشتر در زمین های شیب دار 

احداث می کردند. جریان مالیم آب با ایجاد پلکان در مسیر آن، 
که  جاهایی  بیشتر  و  آب نماها  در کف  می شد.  پرسروصدا  و  تند 
آب در جریان بود، اغلب تخته سنگی با تراش سفید رنگ یا با 
طرح های مختلف کار می گذاشتند که به موج آب، جلوه زیبایی 
دهد. در حالی که کشور هندوستان دارای زمین های مسطح بوده 
و به شدت با کمبود آب های جاری مواجه بود. این امر منجر به 
بروز رویکردهای متفاوتی در رابطه با منظره پردازی شده است. به 
همین دلیل با حفر چاه، امکان احداث باغ را در زمین های پست 
و فاقد آب جاری هندوستان فراهم می آوردند )مسعودی، 1384( 
به صورت  زمین های پست هندوستان  در  موارد آب  اغلب  در  و 

ساکن به کار گرفته شده است )تصاویر7و8(.
قرار  استفاده  مورد  نیازها  رفع  برای  تنها  نه  ایرانیان  نزد  در  آب 
می گرفت، بلکه از لحاظ معنوی و روحی نیز تأثیر بسیاری داشته 
حیات  ایرانی  باغ های  به  همواره  که  عاملی  اصلی ترین  است. 
می بخشید، آب جاری بود که در چهارباغ ها، جویبارها و جوی های 
کم شیب و مارپیچی به حرکت در می آمد و هوای باغ را مطبوع و 
دلپذیر می ساخت. بدین ترتیب برای ایجاد محیطی آرام، خنک و 
پرسایه، چاره ای جز احداث جوی های آب در تمام باغ نبوده است. 
معمواًل این جوی ها در تقاطع ها به حوضچه تبدیل می شدند، اما 
و  مطبوع  محیط  بودن  دارا  دلیل  به  هندوستان  طبیعی  بستر  در 
آب و هوای مناسب، این مفهوم عملکردی حضور آب تبدیل به 
مفهومی نمادین شده است. بدین ترتیب که آب در محور اصلی 
حضور ظریف و کم حجم داشته و حتی به صورت تزئینی و ظریف 
با شکلی هندسی و منظم در محورهای فرعی هم به حرکت در 
آمده است. در حالی که در باغ ایرانی آب تنها در محور اصلی و 
با شدت زیاد جریان دارد و در مواردی که آب به گوشه ها کشیده 
می شود به منظور آبیاری است و به داخل کرت ها هدایت می شود. 

تصویر6. کشیده شدن جوی های ظریف و کم حجم آب در تمامی محورهای فرعی، باغ مقبره همایون، دهلی. عکس : آرزو شیردست، 1391.
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بنابراین شاهد حضور ظریف و کم رنگ آب در جوی های باریک 
و با عرض کم نسبت به پیاده رو یا داخل حوض هایی با تزئینات 
بسیار زیاد و فواره های کوچک و مینیاتوری هستیم )تصویر9 و 
نک. تصویر2(. در واقع این نهرها تنها حضوری نمادین و تزئینی 
به خود گرفته اند؛ تا جایی که تزئینات زیاد در حوض ها همراه با 
فواره های متعدد آب را تبدیل به عنصری تزئینی کرده و سبب 
شده در مواردی حوض با تزئینات زیاد و بسیار ظریف به عنوان 
کند  جلوه  مهم تر  هم  آب  عنصر  خوِد  از  حتی  آب  حضور  بستر 

)تصویر10(.
نکته حائز اهمیت دیگر وجود عنصری وسطه ای میان آب و انسان 
در باغ هندی است که نشان از یک تفاوت آشکار میان باغ ایرانی 
بالواسطه  ایرانی  باغ  در  آب  و  انسان  تعامل  زیرا  دارد.  و هندی 
این میان قرار نگرفته است ولی  صورت می گیرد و عنصری در 
که  آمده  وجود  به  سبز  فضای  نام  به  واسطه ای  هندی  باغ  در 
باغ هندی است.  به آب در  تزئینی  نگاه  نشان دهندة جنبه دیگر 
در واقع گیاه به عنوان حاشیه و تزئین عالوه بر تزئینات نهر آب 
مورد استفاده قرار گرفته و تأئیدی دیگر بر نقش تزئینی آب در 

باغ هندی است.

بی بی کا،  باغ مقبره  هندی،  باغ  محور  در  ساکن  آب  با  حوض  از  استفاده  تصویر8. 
اورنگ آباد. عکس : آرزو شیردست، 1391.

تصویر7. استفاده از آب جاری در محورهای باغ فین، کاشان. عکس : آیدا آل هاشمی، 
.1388

همایون،  باغ مقبره  هندی،  باغ  باریک  جوی های  در  آب  کم حجم  حضور  تصویر9. 
دهلی. عکس : آرزو شیردست، 1391.
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نتیجه گیری
آب در باغ ایرانی که از عناصر اصلی است، دست کم از سه جنبه مفهومی، کارکردی و زیباشناختی در باغ حضور دارد. آب تنها به منظور 
آبیاری و تغذیه گیاهان باغ به کار نرفته است؛ بلکه استفاده مفهومی، شاعرانه و هنرمندانه آن همواره زینت بخش فضای باغ بوده و با 
حضور خود طراوت، نشاط، حرکت و زیبایی می آفریند. عالوه بر این، به جهت تقدیس آب در اسالم و ایران، همواره جنبه های معنوی آب 
نیز در باغ ایرانی مد نظر قرار دارد. به عبارتی، هندسه حاکم بر باغ ایرانی و نیز عناصر انسان ساخت آن، در برابر تقدس، پاکی و حضور 
پرقدرت آب سر تعظیم فرو می آورند. حال آنکه باغ ایرانی با ورود به سرزمین هند، در روندی خالقانه، هویتی جدید و شکلی بومی یافته 
است. در این باغ ها، بیشتر جنبه زیباشناختی آب پرورانده شده است. به نحوی که آب در آنها کمتر به لحاظ عملکردی مورد استفاده قرار 
گرفته و به جنبه های معنوی و تقدیس آن نیز پرداخته نشده است. باغ های سرزمین هند، با استفاده تزئینی، کم رنگ و هندسی از آب، 
از جلوه های طبیعی آن کاسته و به صورت یک عنصر زینتی و هندسه مند از آن بهره برده اند؛ به طوری که معماری و تزئینات جوی ها 
بیش از خود آب در منظره پردازی باغ خودنمایی می کند. حضور آب در باغ های ایرانی هند، حضوری نمادین، ظریف و تزئین گرایانه است 

که در نهایت بر نظم هندسی و انسان ساخت باغ در برابر جلوه های طبیعت گرایانه آن تأکید می کند.
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