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بازشناسي نقش آب در حياط خانه هاي سنتي ايران
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چكيده

 نگـرش كمـي بـه       :ل گوناگوني همچـون   ساخت خانه هاي سنتي با حياط هاي زيبا به دالي         
مقوله مسكن، رويكرد سودگرايانه نسبت به زمين، عدم توجه به معنا و كيفيت فضايي، و غفلت از                 

ايـن در حـالي     . تأثيرگذاري محيط بر روان آدمي، مورد كم لطفي و بي توجهي قرار گرفتـه اسـت               
با طبيعت، باعث ادامه حيات و      است كه باور داريم انسان جزئي از طبيعت است و ارتباط نزديكش             

. و اين ارتباط ارزشمند، در تعاليم دين اسالم نيز مورد تأكيد قرار گرفتـه اسـت          . دوام زندگي اوست  
از ابعـاد  -به عنوان يكي از عناصر طبيعي مهم_لذا در اين پژوهش، هدف بازشناساندن نقش آب       

وان يك عنصر طبيعي، نقـش فـوق   آب به عن. گوناگون، در حياط خانه هاي سنتي ايران مي باشد      
آب . هاي حيات در آن به وقوع مي پيوندد       فرآيندآب واسطه اي است كه      . العاده اي در حيات دارد    

ها عالقه اي غريزي نسـبت بـه        توانايي بي نظيري در برانگيختن ذهن انسان دارد و همه انسان          
.  آب دارند

بررسي نقـش كالبـدي     -نايي آب  بررسي نقش مع   :ساختار كلي مقاله مشتمل بر چهار بخش      
بررسي نقش كاربردي آب و بررسي نقش منظري آب در حياط مي باشد؛ كه درهر كـدام از                  -آب

شايد بتـوان مهـم تـرين    . بخش هاي ذكر شده به تفصيل به بررسي جايگاه آب پرداخته مي شود       
"معمـاري -تطبيع-بازگشت به رويكرد انسان   "نكته به دست آمده از اين پژوهش را در عبارت           

.بيان نمود

واژه هاي كليدي 

.ايران، اسالم، زندگيمعماري منظر، ، خانه سنتيآب، حياط
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يلنا مِنَ الماءِ كُلِّ شيءٍ حعجو.
.  و ما همه چيز را از آب حيات بخشيديم

 سوره انبيا30آيه 

مقدمه 

دگرايانه به اين مقوله از ن از يك طرف، و نگرش سوآنگرش كمي به مسكن و توجه به رفع كمبود 
. طرف ديگر، منجر به فراموشي بسياري از نيازهاي اساسي انسان و زوال كيفيت هاي معماري شده است

خانه در معناي محتوايي خود با مفاهيمي همچون آسايش، آرامش، امنيت روح و روان و محلي كه اين 
نه ها فاقد ارزش هاي معمارانه و ويژگي هاي امروزه بسياري از خا. نيازها را تحقق مي بخشد، همراه است

در اين ميان نياز به طبيعت، يكي از بارزترين مواردي است كه به . الزم براي برآوردن نيازهاي انسان هستند
. راحتي مورد بي توجهي قرار مي گيرد

عت، نشانه اي رابطه انسان و طبي. در تعاليم اسالمي رابطه انسان و طبيعت مورد تأكيد قرار گرفته است
از ديدگاه اين تعاليم، قرابتي خاص بين انسان و . از تعادل بين اجزاء عالم وجود و قوانين حاكم طبيعت است

طبيعت ) 26سوره حجر آيه . (طبيعت وجود دارد؛ چرا كه ماده اوليه خلقت انسان از طبيعت گرفته شده است
طبيعت محمل زندگي انسان . يه حيات اوستخواستگاه انسان است، زمين مادر او معرفي شده و آب ما

. است، و عناصر طبيعي، سراسر آيات الهي و منبع مهم شناخت هستند
اما امروزه زندگي ماشيني در جوامع شهري، هر روزش تكرار مكررات شده است و چشم انداز انسان در 

بيعت زنده را با مظاهر انسان آپارتمان نشين امروزي، سعي دارد تا ط. محيط زيست، ساختمان و ماشين
هر چيزي كه بتواند زندگي انسان امروزي را از دايره بسته تكرارها بيرون ، فلذاتكنولوژي مدرن پيوند دهد

.بياورد، سزاوار توجه است
، در خانه هاي سنتي با حياط هاي دلگشا و مصفا، با پيشينيانمانتفكري مجدد در چگونگي زندگي 

 از ماهي، باغچه هاي منظم پر از گل و گياه با درختان سر به آسمان حوض هاي كاشي فيروزه اي پر
ارزش ترين عنصر ترين و بادر اين راستا و در قدم نخست، بازشناسي نقش مهم. برافراشته، الزم مي نمايد

. طبيعي، يعني آب، در اولويت قرار گرفته و در نوشتار حاضر به آن پرداخته مي شود

بررسي نقش معنايي آب 

بعد از -با توجه به فرهنگ غني و ريشه دار ايران و تأثير تعاليم دين اسالم در روند زندگي ايرانيان
در بخش بررسي نقش معنايي آب، جايگاه آب از دو ديدگاه زير مورد كنكاش قرار -گرويدن به اين شريعت

:مي گيرد
جايگاه آب از ديدگاه ايرانيان . 1
م جايگاه آب از ديدگاه اسال. 2

. حال به تفصيل به بررسي هر يك از ديدگاه هاي ذكر شده مي پردازيم
جايگاه آب از ديدگاه ايرانيان . 1
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وضعيت . اهميت نمادين آب در فرهنگ مردم خاورميانه، به عهد قبل از دوره اسالمي بر مي گردد
. ن با اهميت جلوه نمايداقليمي ايران، كم آبي، مشكل آبياري و زراعت، باعث شده آب و امور مربوط به آ

در فرهنگ امروز، حاكي از اهميت آب در زندگي مادي و .. . آباداني، شاداب، مرداب و:وجود  واژه هايي چون
پرستش آب . در آيين ايرانيان، آب از عناصر مقدس و مورد پرستش به شمار مي رود. معنوي ايرانيان است

.  ارزشي آن را مشخص مي نمايدمعموالً نشانه نياز مردم به آب بوده و جايگاه
.  نگهبان آب بوده و از احترام و قداست ويژه اي برخوردار است"ناهيد" يا "آناهيتا"در آيين زرتشت، 

به همين دليل در متون مذهبي، راجع به ايزدان آب و كشاورزي به فراواني مي توان سروده يا نيايش 
 به همراه ايزد باد، فرّ و فروهر نيكان، مقدار معيني از " پناتاايم"در كتاب اوستا، فرشته آب . مذهبي پيدا كرد

، كه مفصل ترين يشت هاست به "آبان يشت"آب را در جهان، ميان ممالك تقسيم كرده اند و نيز 
)72-1381:73سليمي مؤيد و نوري زاده، . ( اختصاص دارد1 فرشته آب"اردويسور"

يان، فضاي باز مقدسي را، كه زميني به شكل مستطيل بود و از جنبه معماري و ارتباط آن با آب؛ زرتشت
 جهت خارج - مي گفتند؛ بعد از عالمت گذاري چهار طرف آن با خواندن دعايي مخصوص"پاوي"به آن 

)1381:45نايبي، . (با آب مقدس تطهير مي كردند-شدن روح شياطين
طوفان،. (وقات ياد شده استدر فرهنگ نمادهاي مقدس سنتي، از آب به عنوان منشاء همه مخل

نقي . (تتبعات در متون ايران باستان حاكي از آن است كه آب نماد و سمبل آگاهي و دانش است) 12:1382
) 1384:145زاده، 

جايگاه آب از ديدگاه اسالم. 2
، در قرآن مجيد، آيات فراواني در رابطه با آب و نمودهاي مختلف آن مثل چشمه، جويبار، دريا، باران

در اينجا چند نمونه از آيات مشهور در مورد آب، كه قابليت فراوان جهت تأمل، . طوفان و سيل وجود دارد
:بازشناسي و رمزگشايي دارد آورده مي شود

لنا من الماءِ كُلِّ شيءٍ حيعج30آيه -سوره انبيا).ما همه چيز را از آب حيات بخشيديم (.و
ز معرفي شده، لذا مي توان گفت، ماده خالص آغازين جهان آفريده در اين آيه آب عامل حيات همه چي

. شده، آب است
7آيه -سوره هود).عرش خدا بر آب قرار دارد (.وكانَ عرشُه علي المĤء

تعبير قرار داشتن عرش خدا روي آب، كنايه از پاكي و زاللي اساس آفرينش است و در ترجمه استاد 
2.نسان معني شده استقمشه اي، عرش، روح و حقيقت ا

17آيه -سوره رعد).خداوند آب را از آسمان فرو فرستاد (.نزَلَ مِن السماءِ مĤء
نماد رحمت است؛ به طور كلي مظاهر و جلوه -فرود از باال به پايين-آب به جهت نزول از آسمان

تي بركت زا قلمداد هاي مختلف آب، منهاي چند استثناي محدود و از جمله سيل و طوفان، به عنوان قدر
.مي شود

ها فرو محققاً در مثل زندگاني دنيا به آبي ماند كه از آسمان (.اِنَّما مثَلُ الحيوةِ الدنيا كَمĤءٍ اَنزَلناه مِن السماء
24آيه -سوره يونس).فرستاده ايم
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ه معناي ورود براي مسلمانان، عمل وضو گرفتن، يك تجربه حقيقتاً معنوي است؛ زيرا كه ورود به آب، ب
آب نه تنها قدرت تطهير ظاهري و بيروني مردم را دارد، بلكه نماد مناسبي . است) اوليه(مجدد به ماده آغازين 

آب "براي پاكيزه ساختن قلوب آدميان نيز مي باشد؛ فلذا خاصيت حيات بخشي آب، به طور كلي به مفهوم 
 كه قابل شرب است نمادي براي حقيقتي است آب به اين علت) 61-1382:64شيمل، . ( مي انجامد"حيات

در تعاليم اسالمي، آب نماد پاكي و ) 1374:606لينگز، . (، كه همان عرفان است"ذهني شده باشد"كه 
و آرزو و غايت همه ) 1384:148نقي زاده، . (مباركي، نماد بهشت و عامل تذكر معرفي شده است

در قرآن، بهشت به صورت باغي كه در زير آن . حرين استجستجوگران، جايي دوردست، در نزدكي مجمع الب
نايبي، . (جويبارهايي از آب در جريان است، توصيف شده و تأكيد بر مركزيت آب در حيات موجودات دارد

به طور كلي در شكل گيري معماري ايران، چگونگي تماس با آب و بهره گيري از معاني معنوي ) 1381:50
.، كه ديدگاه هاي روحاني و معنوي نيز بر آن مترتب بوده مطرح شده استآن، به صورت سنتي معنوي

بررسي نقش كالبدي آب 

هر بنايي به عنواني جزئي از فرهنگ، وظيفه دارد كه يك انديشه ذهني را از طريق فرم، عينيت بخشد 
بر اساس معمار سنتي در جستجوي نظمي .  مطرح مي شود"هويت"و اين عينيت حامل پيامي تحت عنوان 

بهره وري از مواهب طبيعي و هماهنگ با نظم حاكم بر طبيعت بوده؛ به دنبال آماده سازي مكاني است كه 
در . هر آنچه از مواهب طبيعي است، در محدوده زيست فراهم آورد؛ بدون آنكه خلوت زندگي به هم بخورد

حالت . ام حياط معرفي مي كندرا با نپاسخ به اين خواست، خصوصي ترين باغ دروني را مي سازد و آن
بلورين و طرح منظم هندسي فضاها در خانه سنتي و ساختار هندسي اين واحدهاي بلورين برگرد حياط، بر 

.اساس مالحظات محيط زيست و رعايت عرصه هاي عمومي تا خصوصي است كه كل خانه را مي سازد

نه سنتي ايران جايگاه استقرار حوض آب در حياط خا:1تصوير 
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آب به صورت پنهان و . حياط مكان مناسبي براي ارتباط انسان با عناصر طبيعي و از جمله آب است
مواقعي كه آب روان قنوات از اعماق . ترين نقش را در شكل دهي بافت سنتي به عهده داردآشكار، مهم

 اين حالت آب صورت آشكار مي گيرد در. بسيار پايين نمي گذرد، راه حل ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد
حوض و آبنما در حياط خانه ) 1364:28ابوضياء و قزلباش،  (3.و در مركز صحن حياط اصلي ظاهر مي شود

.هاي ايران اهميت بسزا داشته و دارد
حوضهاي حياط هاي سنتي از . يكي از عناصر مهم تشكيل دهنده حياط ها، وجود آب و حوض است

غالباً حوض . يار متنوع؛ گاه شش ضلعي، دوازده ضلعي و اغلب مستطيل شكل بوده اندنظر شكل و فرم بس
كه طول حوض در امتداد طول را در يكي از محورهاي اصلي فضاي خانه احداث مي كردند؛ به طوري

)1371:26روحاني، . (فضاي منزل قرار گيرد

سنتي ايرانيانه فرم در حوض هاي حياط خ  تنوع :2تصوير 
حياط مركز و قلب خانه است و وجود حياط مركزي در خانه هاي سنتي ايران، نمودي از درون گرايي 

درون گرايي، يكي از ويژگي هايي است كه درجه اهميت به باطن را در مقابل توجه به ظاهر . مي باشد
نايبي، . (است) باطن(لهي متجلي مي سازد و در اصل تأكيدي بر عالم غيب و تفسيري بر يكي از صفات ا

 در زندگي فرد مسلمان، تأكيد بيشتر به ابعاد :و در اين ميان آنچه حائز اهميت است اين كه) 1381:46
تأكيد بر شخصيت فرد در اسالم، . دروني و معنوي در مقايسه با ابعاد بيروني و مادي صورت مي گيرد

و محسوب كرده و اين مفهوم نمادين در خصوصي اعضاي خانواده او را منزل يا حرم و منسوبين مقدس ا
اين ويژگي خانه سنتي، حياط را در مرتبه . ترين عرصه زندگي او در حياط يا قلب خانه سنتي ظاهر مي شود

)1364:24ابوضياء و قزلباش، . (اي باالتر از مفهوم فضاي باز، قرار مي دهد
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استفاده بود، بعدها به عنوان بياني از احساس حياط مركزي كه قبل از اسالم به داليل گوناگون مورد 
مسلمين نسبت به فضا و به خصوص فضاي معنوي، معنا يافته و بعدها در فرهنگ معماري اسالمي از نظر 

 بوده و "وحدت وجود"مركزيت در اسالم، نمادي از . كاربردي و از لحاظ سمبليك به اوج خود رسيده است
پس در بيان وحدت و انعكاس .  نهفته است"وحدت"ت كه در بطن آن بر پايه و اساس بازتاب كيفيتي اس

آن از طريق مركزيت، فضاهاي پر و خالي هر يك به گونه اي به كيفيات فرمي فضايي، مجهز مي شوند و 
كه در مركز قرار در اين ميان حياط هاي مربع مستطيل شكل، سمبلي از ثبات و پايداري مي گردند و زماني

نوان يك عنصر نظم دهنده به معماري و مكان عمل كرده و قطبي مي شوند كه فضاهاي مي گيرند به ع
)1381:48نايبي، . (اطراف را تحت تأثير خود قرار مي دهند

حياط مظهري از صورت . وجود حوض در مركز حياط، اشاره بر اهميت و مركزيت آب در هستي دارد
 خانه در شكل محاط شده است، "كنز مخفي"ان فضا در حد مك. مركزگراي عالم صغير يا باطن است

ميانكش شكل و سطح . كه در انسان نيز نَفس كه دربرگيرنده روح است، در جسم محاط مي شودهمچنان
تعبيه حوض سنتي در اين فضاي آرام، . بايد فضايي پاك، غرق آرامش و خالي از هر تنش و تفكر انگيز باشد

بدينسان آفرينش عرضي آدمي به علت . ل خالقه فراهم مي آوردمركزي را همچون جهتي مثبت براي تخي
تصور بهشت موعود كه ) 1380:68اردالن و بختيار، . (طوليه مي پيوندد و بازسازي بهشت تمامي مي پذيرد

ويلبر، . (كنون در مخيله ايرانيان به وجود آمده، تصوري است از زيباترين و دلپذيرترين باغ هااز ادوار قبل تا
. حياط ها نماد و تمثيلي از بهشت هستند كه در خانه هاي ايراني، جلوه خاص خود را داشته اند) 1348:52

به تعبير بوركهارت، طبيعت بهشت ايجاب مي كند كه مستور و راز آلود باشد؛ به همين ترتيب خانه مسلمان 
:1348نقي زاده، . (ستبا حياط مركزي محصور شده به همراه درختان و آب، مشابه اين جهان معنوي ا

4.همچنين آيات بسياري در قرآن به كرات آب را به عنوان يكي از عناصر بهشت معرفي مي نمايد) 222

بررسي نقش كاربردي آب 

 مطرح مي گردد و اين حيات از طريق حضور آب "حيات در حياط"در فرهنگ معماري سنتي مفهوم 
يات بخشي و پاكيزه سازي است، انسان سنتي را ناگزير از تالش براي اهميت آب، كه در ح. تحقق مي يابد

حوض يكي از جنبه هاي خاص  خانه هاي سنتي را . دسترسي هميشگي به آب روان و پاك مي كرد
به عكس . در خانه هاي سنتي، حوض از طريق آب نهرهاي جاري در معبر سيراب مي شد. تشكيل مي دهد

 تشديد اهميت مركزگرايي در معماري :3تصوير 
سنتي ايران با قرار دادن عنصر ارزشمند آب
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مصرف آشاميدن نمي رسد بلكه ذخيره اي است براي آب پاشي و تصور عده اي، آب حوض ها به 
).1348:46ويلبر، .. (.خوابانيدن گرد و خاك حياط و ايوان و

 آب پاشي حياط و درختان در بعدازظهر تابستان كه سابقاً مرسوم بوده به تبخير آب و خنك نمودن 
ؤثر است و هر چه سطح آب وسيع آب در تعديل درجه حرارت م. محيط و كاهش خشكي هوا كمك مي كند

 در حياط هاي مركزي خانه هاي سنتي، وجود حوض آب 5.تر باشد تأثير آن بر خرد اقليم، زيادتر خواهد بود
آب موجود . و پوشش گياهي باغچه و درختان به نحوي است كه رطوبت هوا را در داخل منزل باال مي برد

هاي باغچه، در مجموع منظومه اي هماهنگ از گلدر حوض حياط، رطوبت و عطر حاصل از گياهان و 
. كاربري هاي زيست محيطي را فراهم مي آوردند

به طور كلي حوض در حياط به دليل تلطيف هوا، محلي براي وضو، همچنين شستشو و ذخيره آب 
در فرهنگ اسالمي  حضور آب در حوض و در دل حياط، به. براي آبياري باغچه ها در نظر گرفته مي شد

آب گذشته از جنبه مصرفي آن، بيشتر به عنوان نماد زندگي، بهشت، پاكي و نشانه زيبايي و آباداني است و
تعاليم . حوض آب، نماد بهشت و زندگاني است. دليل جنبه هاي نمادين آن، مورد استفاده قرار گرفته است

مي نمايد؛ كه در قرآن با و مبارك و خجسته توصيف ) پاك و پاك كننده(اسالمي آب را به صفت طهور 
.بيان شده است) 9ق،( از آسمان، آبي خجسته و مايه بركت نازل كرديم :آيات و انزلنا من السماء ماء مباركاً

. در اسالم آب زمينه ساز ارتباط با معبود بوده و شرط دخول در بسياري از عبادات، وضو داشتن است
 دانستن خود، در دنياي مادي، با موج رحمت خدا و بازگشت به همراه آن به انجام آيين وضو، به معناي يكي

حضور آب در حوض حياط هاي خانه سنتي، فرصت مناسبي ). 1374:605لينگز، . (سوي اصل و مبدأ است
.را جهت انجام مقدمات فرائض ديني فراهم مي آورد

بررسي نقش منظري آب 

اي هنرمند است، هنرمند انسان است؛ او خود طبيعت است؛ ارتباط با طبيعت، ضروري ترين شرط بر«
6پل كله »  . بخشي از طبيعت است در ميان فضاي طبيعي

 تدوين فضاي قرار در حياط خانه سنتي با :4تصوير 
استفاده از عنصر آب

 منظر دل انگيز و روح افزاي حياط در همراهي آب  :5تصوير 
با گياه و معماري
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طبيعت تأثير گذار است و در عين حال مي توان ردپاي آن را در هر پژوهش . طبيعت همه جا هست
:1383آنتونيادس،  (.طبيعت سرچشمه احساسات، شور و شعف و رايحه فضا و زمان است. خالق جستجو كرد

ارتباط و هماهنگي بين مكان ساخته شده و محيط طبيعي، در ايجاد محيط متعادل و مناسب زيست ) 401
از نظر تعاليم اسالمي، طبيعت ضمن آنكه محمل زندگي انسان است، سراسر آيات الهي بوده و به . اهميت دارد

هنرمند ايراني هم كه فضاهايش معنا دارند، با ) 1389:4سيفيان، . (عنوان منبع مهم شناخت مطرح مي باشد
 بيايد و در بعضي ديگر "به خود"آگاهي و عقلمندي خاص، در بعضي از فضاها باعث مي شود كه انسان 

. موجب مي شود تا انسان خود را فراموش كرده و با رجوع به درون خويش، دوباره خود را بازيابد
ركزي، فضايي با نظم هندسي، درون نگر، مستقل، محوري در معماري سنتي ايران، حياط، هسته م

 و حوض و آب از جمله عناصري است كه كيفيت حسي چنين ،مركزي، سرگشوده و باز به آسمان است
كمتر مكاني را مي توان تصور كرد كه كيفيت فضايي و مكاني با اضافه شدن آب . مكاني را تشديد مي كند

:1382طوفان،  (".آب مايعي است كه همه چيز را محقق مي سازد":طونافزايش نيابد و بنا به گفته افال
انعكاس وجود حوض در مركز حياط، اشاره بر اهميت و مركزيت آب در هستي دارد و به خصوص با) 12

آبي آسمان در دل خود، آينه تمام نماي هستي را به نمايش مي گذارد و گذشته از جنبه تزئيني و مورد 
) 1381:50نايبي، . ( مركزي است كه به تناسب و تقارن عناصر اطراف خود دامن مي زنداستفاده آن، خود

تعاليم اسالمي، آب و موضوعات مرتبط با آن، از جمله تأثيرش در تداوم حيات را به عنوان آيات قدرت و 
. علم الهي معرفي مي نمايند

ي مختلف آب اشاره مي كنند؛ در جايي عالوه بر آيات قرآني، روايات متعددي از معصومين، به جنبه ها
نقي زاده،  (". ديدن سبزه، آب جاري و روي خوب:سه چيز چشم را قوت مي دهد"7:فرموده اند ) ص(پيامبر 
در كشور ما . نيز نگريستن به آب را توصيه كرده اند) ع(و امام موسي كاظم ) ع(امام صادق ) 1384:151

ماشاي بيشتر آن تحريك مي كرد، ايرانيان همواره سعي داشته اند كه نيزكه كمبود آب، ميل ايراني را به ت
.اب را به بهترين وجه نمايش دهند

در حياط خانه ها، از حوض براي انعكاس زيبايي محيط و نمايش مضاعف زيبايي آفريده شده توسط 
كاس آن مورد طور كلي آب در استخرهاي بزرگ، به خاطر تيرگي و انعه ب. معمار استفاده مي شده است

سطح حوض هاي ايراني اغلب قدري باالتر از سطح حياط قرار داشت و . پسند و تحسين ايرانيان بوده است
چون اين حوض ها . نوعي آبرو در اطراف آن تعبيه مي كردند، كه مقدار اضافي آب را به خارج مي ريخت

چرا كه . ي كرد كه به نظر نامحدود مي آمدهمواره لبريز بود، از فاصله كوتاه، ناظر پهنه اي از آب مشاهده م
چنين آبي آرام اما شكننده . آب ساكن به دليل سطح منعكس كننده اش، انسان را به تأمل وادار مي كند

آب ساكن اشاره به ثبات، آرامش، . ترين نسيمي مي تواند مفهوم بصري آن را در هم بريزداست و كوچك
)1382:13طوفان، . (صلح و آشتي دارد

نيروي جادويي آب، بيشتر از طريق منظره . صداي آب هميشه براي ايرانيان مطبوع و دلپذير بوده است
به همين دليل معموالً در دل حوض هاي مستطيل شكل، فواره اي وجود . و صداي آن خود را بيان مي كند

 آواي دلپذير آن مايه طور طبيعي آب از آن فواره مي زد و منظره وه داشت كه به دليل اختالف سطح آب، ب
فواره زدن آب و فرو غلتيدن قطرات آن، پيوسته فرشتگاني را متذكر مي شد كه . شادي و انبساط خاطر بود
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-افاضه فواره":و چنانكه در كتاب حس وحدت مي خوانيم) 1381:9نايبي، (از سر و كول هم باال مي روند 
اردالن و (". دوباره ي تناوب بسط و قبضي آگاهانه استآغازگر-زاينده ي دواير آب با شعاع هاي دم افزون

) 1380:68بختيار، 

نتيجه گيري

.توجه به پيشينه ديني و فرهنگي غني ايراني اسالمي و جلوگيري از فراموش شدن آنها•
.توجه به انسان و نيازهاي غريزي او از جمله نياز به طبيعت و ارتباط با آن•
. در معماري خانه هاي امروزي– خصوصاَ آب – استفاده از عناصر طبيعي توجه به چگونگي•
در اقليم شهرهاي خشك و نيمه خشك حياطها مثل رية .آب از ديد اقليمي به محيط طراوت مي بخشد•

با حضور آبنما اين طراوت و خنكاي هوا .شهر و معماري هستند كه پر از طراوت، رطوبت و سر سبزيند
.ميسر مي شود

ولي قرينه سازي از واقعيت در ، اين نوعي از قرينه سازي است. اعث انعكاس تصوير بناها مي شودآب ب•
حضور آب باعث تأكيد بيشتر بر لطافت . عيت معماري در مجاز تصوير معماري در آبنماققرينة وا.مجاز

.فضاي حياط و تأكيد بر شفافيت حياط مي شود
پس آب انعكاس دهندة پرتو .از پرتو خورشيد استآسمان مملو . آب انعكاس دهندة آسمان است•

خورشيد خواهد بود
.آيند، سمبلي از نگاه عرفاني ما به حساب مي، خانه هاي سنتي ما كه درونگرا هستندبه تعبير عرفاني•

همانگونه كه عارفي كه از دنيا و محيط پيرامونش بريده و بدرون دل خود نگاه مي كند، خانه هاي سنتي 
عارف .يژگي درونگرايي خود، در حقيقت به اطراف خود پشت كرده اند و به درون خود توجه دارندهم با و

در اين ميان حياط جانشين درونگرايي و آب .در دل خود كه آيينة ذات احديت است نور خدا را مي بيند
.جانشين دل عارف است كه انعكاس دهندة نور آسمان است

 منظر، ترنم، خنكي و احساس با بهره گيري از عنصر آب :6تصوير
در حياط خانه سنتي ايراني
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پي نوشت 

 به "سور" به معني برآمدن و فزودن و باليدن  و "ارد" كه نام كامل ناهيد است؛ مركب از دو جزء "ناهيتااردويسور آ":كلمه. 1
كه چركين و پليد  ("آهيتا" حرف نفي و "ا"آناهيتا مركب از . معني قوي و قادر و در سانسكريت، به معني نام آور و دلير است

. پليدي استو روي هم به معني پاك و بدون عيب و) معني مي دهد
، تلويحاَ به وجود دو آب اشاره مي كند، )7هود  ("عرش او بر آب قرار يافت"وقتي قرآن به ما مي گويد هنگام آفرينش . 2

يكي باالي ال عرش و يكي پايين آن؛ متصرف عرش الرحمن است كه گنجينه هاي آب از آن او هستند و به بيان دقيق تر او 
اين دوگانگي كه بر وجود دو گونه آب، آب هاي غير مبين و آب هاي تجلّي .  پديد مي آوردكسي است كه اين گنجينه ها را

جهت كسب اطالعات بيشتر به مقاله . استوار است، كهن الگوي دوگانگي دو دريا در محدوده آفرينش را تشكيل مي دهد
. رجوع شود605-612ات  صفح1374 بهار 28 نوشته مارتين لينگز، فصلنامه هنر شماره "نماد آب در قرآن"
در هنگام بناي خانه سنتي، خاك برداشته شده از مكان حياط، صرف ساختن اتاق ها مي شود فلذا حياط خانه در سطحي . 3

معموالً حياط در ترازي نزديك به تراز آب روان آشكار واقع مي شود و بدين ترتيب، آب با . پايين تر از تراز معبر قرار مي گيرد
. ط، حوض را سرزير كرده و توسط جويي به مسير اوليه برگشت داده مي شودعبور از حيا

... سوره ذاريات و15آيه - سوره دهر6آيه - سوره بقره25آيه - سوره اعراف43آيه - سوره زمر20آيه . 4
مي تواند ) Macro Climate(گونه كه وجود منابع آب در اقليم منطقه همان. وجود آب باعث اعتدال دماي هوا مي شود. 5

آب مي ) Micro Climate(باعث اعتدال درجه حرارت در طي شبانه روز شود، در داخل بنا نيز به عنوان يك اقليم كوچك 
)1373:22قباديان، . (تواند نوسان درجه حرارت را كاهش دهد

6. Paul Klee
425صفحه -نهج الفصاحه.  7
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