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  چکیده
 یدوره اسالم یکه معماران سنت ییتا آنجا دیخود رس یحد غنا نیما به باالتر یسنت یبناها یمعمار ،یدر دوران اسالم 

پر رمز و راز  نینماد یمعان یآن را القا فهیو وظ دندیدیرا فراتر از کالبد م یخود معمار یاعتقادات قو لیبه دل

که در قرآن و عرفان به  یاز عناصر یکی. ییمعنا ،یمعنو میمفاه یالقا یابود بر یبنا ابزار کی. در نگاه آنان دانستندیم

 یسنت یباشد. آب در معمار یلحاظ شده، عنصر آب م یمعمار یطراحآن در  یریشده و بکارگ یو معنو ییآن توجه معنا

فلسفه و  قیاز طر اندور نیا یبناها یبا بررس کهیبه طور دیخود رس یو معنو  ییوجه معنا نیبه باالتر یدوران اسالم

 یفراوان یعرفان بار تکرار شده و اشعار نیبرد. لفظ آب در قرآن چند یپ ترشیآب ب نیبه نقش نماد توانیم یشناسنید

نقش آب که در دوران اسالم و در دوران قبل تر وجود دارد، معماران  لیدل نیآب اشاره کرده است. به هم یاتیبه نقش ح

مقاله بر آن است تا  نیواداشت. ا یرانیو ا یاسالم یهااحترام به ارزش یخود برا یمهم در بناها صرعن نیرا به قرار دادن ا

عنصر در  نیا تیبه درجه اهم زیبپردازد و ن یاسالم-یرانیا یدر معمار ییبر معناگرا هیآب با تک نینقش نماد یبه بررس

است و  یابر مطالعات کتابخانه یمبتن قیتحق روشدهد.  حیمعماران مسلمان با ذکر مثال توض یبرا یدوران اسالم

آب در  یاز حضور کالبد یبا فرارو ،ین اسالمکه در دورا دهدینشان م قیتحق نیا جیدارد. نتا یلیتحل-یفیتوص یکردیرو

 هکه قرآن از آب داشته و حضور هر چ یریاعتقادات و تفاس یالقا یاز عنصر آب برا ها،یدر طراح ییو معناگرا یمعمار

بعد  جادیمنجر به ا ،یمعماران سنت یتوجه معناگرا نیهم یاست. از طرف شدهیاستفاده م ،یرانیا یآن در بناها ترشیب

 ترشیما در نظر داشتند، به توجه هر چه ب انینیشیکه پ یکردیرو نیاست که ا دیآنان شود. ام یمعمار یشناخت ییبایز

 عتیفراموش شدن وجه مقدس طب جهیدر نت یبحران معنو ینوع بهما سبب گردد و عصر حاضر که  یمعماران امروز

 شود. یمنته یاسالم یهاارزش یدوباره یایبه اح ،یدر معمار ییو معنا یوجه معنو یدوباره یروبرو شده، با القا

 

 نینقش نماد ،یاسالم-یرانیا یمعمار ،ییآب، معناگرا کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 باشدیها مبر اساس احترام به آن یعیو عناصر طب عتیرابطه مسلمانان با طب ،یاسالم-یرانیا ینهیریبا توجه به فرهنگ د 

 رانیا یگذشته، معمار یمعمار خی. در عصر حاضر بر خالف تارکردندیمحسوب م یاله یرا نشانه یعیو مسلمانان عناصر طب

 کهی. درحال]2[دانست  یو منشا آسمان یمعمار وندیگسستن پ توانیرا م حرانب نیشده است. منشا ا یمعنو دچار بحران

 یبناها دارا نی. ادندیبخشیتقدس م یسنت یبه بناهاو  بردندیبهره م یبه خوب یدر معمار ییمعماران گذشته از معناگرا

 یوکارکرد یمانند آب با حاالت مفهوم یعیکه عناصر طب باشندیم ییو معناگرا تیمند از لحاظ معنوباارزش و قدرت یهاسنت
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و شاعران  یعرفان هدگایو د میقرآن کر ریشده است. معماران مسلمان آب را با استناد به تفاس یمتجل یاسالم-یرانیا یدر بناها

 .رساندندیم یو معنو یبه ظهور ماد شانیدر بناها

و اعتقادات  اتیآ یمعنا و عرفان به بررس یاز جنبه یاسالم-یرانیا یشناخت کاربرد آب در معمار یپژوهش حاضر برا در

 یمقاله به بررس نیدر ا نی. همچنشودیعنصر مقدس پرداخته م نیعارفان و شعرا در مورد ا یهانقل قول نیو همچن یاسالم

 پرداخته خواهد شد: ریسواالت ز

توسط معماران به  یباشناختیو ز یتر از نقش کارکردکم یاسالم-یرانیا یآب در معمار یو معنو ینقش مفهوم ایآ -1

 است؟ شدهیآن توجه م

 شده است؟ یاسالم-یرانیا یدر معمار یباشناختیبعد ز یمنجر به تجل یدر معمار تیگفت که بعد معنو توانیم ایآ -2

صورت گرفته از آب پرداخته  یو عرفان یمعنو ریبه مطالعه قرآن و تفاس یلیتحل-یفیمقاله با استفاده از روش توص نیا

و به ارائه نمونه کاربرد آب در  شودیتوجه م یمعمار یبعد معناگرا یبه بررس یدرک بهتر کاربرد معنا در معمار یاست. برا

 یاز آب در بناها یریگبهره ینحوه ،یامقاله با استناد به شواهد کتابخانه نیا. شودیپرداخته م یسنت یابناه یهایطراح

آن  ییمعنا ریمشخص شود و تاث یو عرفان یاسالم دگاهیآب از د تیاهم گونهنیتا بد دهدیقرار م یرا مورد بررس یاسالم-یرانیا

 .ردیقرار گ ینیمورد بازب

 

 معناگرا یهنر و معمار  -2
اسالم، تائو و  ت،یحیبوده و هست. هنر هندو، مس نیدر جهان مورد توجه محقق یمختلف ینید یدر هنرها ییمعناگرا

 شده است: میمعناگرا به سه گروه تقس یاست. معمار دهیگرد لیو تحل یمطالعه، معرف یاسهیبه صورت منفرد و مقا ییبودا

 ینید شهیمعناگرا و جهان اند یمعمار -1

 عرفان  یایمعناگرا و دن یمعمار -2

 .]2[اشراق یایمعناگرا و دن یمعمار -3

. معماران باشندیم یعلما و فالسفه اسالم ،ینید انیشوایپ یگفتارها ،یمعماران کتاب وح یمنابع اصل ،ینوع معمار نیا در

به  ید و با اتصال خود به جهان معنوبرقرار کنن وندیپ یو معنو یدو جهان ماد نیدر تالش بودند تا ب یدر دوره اسالم یسنت

را به  یاله امیپ ،یو اعتقادات مذهب یدوره، با استفاده از کتاب وح نیبرسند. در واقع معماران در ا ینامتناه یاسرچشمه

 کوشدیم یبه طور کل یکرد که هنر اسالم فیگونه تعر نیرا بد یهنر و معمار توانیم یی. در معناگرا]2[ ساندندریها مانسان

 .]3[ابدیخود را باز هیو اول یو وقار فطر زنبوجود آورد که در آن انسان بتواند و یطیتا مح
 

 ینماد در دوران اسالم -3
بود که:  نیا نیپلوت هیبر اساس نظر ییبایز فیاز تعار یکیو  دندیدیم تیرا در معنو ییبایز ،یاسالم-یرانیمعماران دوره ا

دوره  نیدر ا یدرک معنو جادیموثر در ا یهااز راه یکی ن،یبنابرا "ت و سرچشمه آن روح است.اس یقابل تجربه معنو ییبایز"

است قابل درک  یعالمت یعنی ییمعنا لیاست قابل تحل یاست. نماد در واقع عالمت ودهب یدر معمار "نمادها"استفاده از 

به  یصور دنیبخش تینیع یاست برا یالهیدر واقع وس آن قرار دارد؛ یآن راتیاست که فراتر از تاث ییمحتوا یکه دارا یمعنو

مورد  یاسالم-یرانیا یو باغساز یکه در معمار دادندیم نینماد ی. در دوران اسالم به آب جنبه]4[ یذهن یمحتوا کی

 .گرفتیاستفاده قرار م

 

 عتیو طب یعیرابطه انسان با عناصر طب -4
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از  ی. انسان خود را جزئ]4[وجود داشته است عتیانسان و طب نیب یکیارتباط نزد ،یشرق یهااز فرهنگ یاریدر بس

امکان  عتیهم به انسان و هم به طب ک،یارتباط نزد نیچندگانه با آن بوده است. ا یدر ارتباط لیدل نیو به ا دانستهیم عتیطب

 (:1ریاست)تصو دادهیرا م یزندگ

 

 
 .]4[ یمدل فرهنگ شرق: 1تصویر

 شیرا راهنمای خو عتیو طب کردندیخداوند م یو جالل یصفات جمال یتجل گاهیدل را جا ،یاسالم-یرانیمعماران دوره ا

 نیمعمار ا نی؛ بنابرا شودیکه دارد ، خوانده م ییکه بنا بر معنا دندید یبافته شده از رموزی م یو آن را چون متن دادندیقرار م

 بود. افتهیرا  عتین طببا معنای پنها ارتباطبود که امکان برقراری  یدوره کس
 

 انیرانیعنصر آب نزد ا -5
 یهایاز معمار یاریباستان تا زمان اسالم بوده، در بس رانیدر فرهنگ ما از زمان ا عتیاز عناصر مقدس طب یکیآب که       

مقدس داشته  تینسبت به آب موجود ربازیاز د انیرانینگرش ا گر،یشده است. به عبارت د یو معنو یدوران، استفاده ماد نیا

 ازهایرفع ن ینه تنها برا انیرانیجهان است. آب در نزد ا نیدهنده ا لیتشک یصلعنصر ا 4از جمله  رانیاست. آب در فرهنگ ا

مختلف  یهاتیعنصر، با قابل نیداشته است. ا یادیز ریتاث زین یو روح یاست، بلکه از لحاظ معنو گرفتهیمورد استفاده قرار م

و تحرک، احساسات متفاوت در روح و  آرامشسکون و  ،ییرونق و رواج روشنا ،یزگیپاک ،یدرخشندگ ،یازگت ات،یخود مثل ح

کرده  انی. شاملو ب]5[  استفاده از آب را در هنر خود به اوج رساندند انیرانیا یروان انسان گذارده است که پس از دوران اسالم

از  دینبا یکرد و حت غیدر یآن را از کس دیطمه زهرا )س( است و نباآب و نمک مهر فا ،یرانیا انهیاست که در فرهنگ عام

 داشت. غیدر زیدشمن خود ن

 

 یآب در دوران اسالم ییمعنا ینیآفرنقش -6
از آب تکرار شد  یمختلف یهاجلوه ،یسنت یمسلمان داشت، در بناها انیرانینزد ا یعنصر از تقدس خاص نیکه ا ییاز آنجا      

به  فاتیتوص نیآب در ا یبه جنبه معنو یاست و اشاره متعدد یقابل بررس یاسالم-یعرفان یو مبان  میرآن کرکه از دو جنبه ق

از آن مقرر  یرا بر آن داشته تا استفاده مناسب یمذهب نیآن، قوان تیاهم لیبوده و به دل یزندگ زمه. آب ال]6[ خوردیچشم م

 ابدییم یاساس یتیموقع ،یقرارگاه انسان یاست، در الگوها رفتهیبکار م یشرافت اجتماع یبرا یدارند. آب که در حد اصطالح

 یهاواجد ارزش یبارها به آن به عنوان عنصر ،ینیدر متن کالم خدا و متون د هاست ک یاو ارزش آب به گونه تیاهم. ]7[

 میعنصر مهم در مفاه نیا یسالمدانسته شده است. در دوره ا یو زندگ اتیاشاره شده است. چنانچه آب سرچشمه ح یناب ازل

دوره کامال  نیشد. معماران ا توجه یاز جنبه معنو زین یاسالم-یرانیا یو در معمار یجار یو فرهنگ یهنر ،یادب ،یمذهب

رفتار آب و درک  یکیزیف نی. آنان با شناخت قوان]8[ و آن را به نظم در آوردند افتهیتسلط  عتیکردند تا بر طب یآگاهانه سع

 خود آوردند. یو ارتباط آن با انسان، آب را درون معمار لیتمث نقش و
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   میآب از منظر قرآن کر -7
 یهاهیبار در قرآن تکرار شده و در آ 59است: لفظ آب  یرکن اصل کی نیها و زمآسمان نشیآب در آفر م،یدر قرآن کر

 شده است: انیمختلف ب

 خداوند عرش حکومت خود را بر آب قرار داد. -1

 نیآب در قالب نزول باران و زنده کردن زم  -2

 آب  یپاک -3

 .]9[ روان بهشت یآب و نهرها فیتوص -4

الهام بخش معماران شد و آب در مرکز کوشک  یروان آن الگو یجوشان و نهرها یاز بهشت، چشمه ها میقرآن کر میمفاه

ها عنصر آب، مثال در باغ یخانه ها و ... ظاهر شد. برا مساجد، مدارس، کاروان سراها و یمرکز یهااتیح انیها و باغ ها، در م

 (:1) جدولشدیتوسط معماران استفاده م ستکه در قرآن آمده ا یمختلف یهابه صورت

 

 ]9[ یقرآن میاز مفاه یرانیباغ ا یری: الگوپذ1جدول

 
 

خداست؛  یدنیآب آشام یزل کنندهآورنده و نا دیاز آن بجا استفاده شود؛ پد دیاست و با یآب رزق اله م،یدر قرآن کر

منت گذارده؛ وجود  یدنیها به سبب نازل کردن آب آشامخدا بر انسان کند؛یم رابیرا س هاوانیها و حاوست که با آب انسان

کرده،  فیدر بهشت توص نیمتق یهااز بهره یکیرا  یبهشت یهاکرده؛ چشمه یمعرف یاله اتیاز آ نیزم یسارها را بر روچشمه

معماران،  نی. بنابراکنندیم یدنیدرخواست آب آشام انیاز بهشت کهیکرده، بطور فیمحروم توص یدنیرا از آب آشام انینمجه

و  یبا استفاده از نمادپرداز یمعان نیا یلقادر ا یو سع دادندیرا مورد استفاده قرار م میآب در قرآن کر یمعنو یهاجنبه

 (.2را داشتند) جدول هایدر طراح مختلف حضور آب یهااز روش یریگبهره

شد که با حفظ تقدس، آب را چنان در باغ استفاده  یرانیانسان ا یاز آرمان ها ییدورنما ،یاسالم-یرانیا یباغ ها نیبنابرا

 دانستند و در یم نیاز بهشت بر یلیبخش گردد. گذشتگان همواره باغ را تمث یو عناصر هست شهیکردند که باغ نماد فکر و اند

است هماهنگ  یتنوع در وحدت وجود دارد و مجموعه ا ،یرانیا یسنت یبناها یها.در باغدندیکشیم ریرا به تصو یباغ جاودانگ

 یهندسه ا هیو فضا و منظره بر پا یو روشن ، معمار هیو آب ، سا اهیفرح بخش و چشم نواز گ ،یعقالن یختگیکه از آم بایو ز

 .]10[ شکل گرفته است نیمت
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 ]9[ ،یرانیدر باغ ا میآب در قرآن کر ی: جنبه معنو2ولجد

 
 

 آب از منظر عرفان  -8
در  یاشارات سع نیبا توجه به ا یاند. معماران سنتبودن آب اشاره کرده یاتیبه مقدس بودن و ح یاریعارفان و شاعران بس      

تا جنبه  گرفتندیدر نظر م شانیهارا در کالبد طرح ینمعا نی(. درواقع معماران، ا3داشتند) جدول یاسالم-یرانیا یبناها یغنا

 ات،یمعرفت است. آب ح زین اتیو عرفان مراد از آب، معرفت است، چنانچه مراد از ح اتیادبکنند. در  دیتاک ترشیتقدس را ب

 .]8[ گردد دانیاز چشمه عشق و محبت است که هر که از آن چشد، جاو هیکنا

 

 .]9[ یعرفان دگاهی: آب از د3جدول
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عارفان  یمتعال سمیسمبل ةیوجود دارد بر پا یرانیمسجد ا اطیواقع در مرکز ح یحوضها یکه برا گرید رینظ یب لیتمث

 یعرفان ندةیمسجد، نما ب،یترت نی. بدکندیم  یبر عالم مثال تلق یقیحق یشکل گرفته است که مسجد را به صورت مدخل عهیش

 .]11[گرید یایاست به دن یدر قتیاست، درحق اطیح مرکزآب که همان حوض  نةیآ گرید یبهشت است و از سو

 

 یاسالم-یرانیا یبناها یباشناختیتقدس آب به دنبال ز  -9
 یریگعنصر، شکل نیبودن ا بخشیزندگ لی. بدلگرفتیشکل م ها،اطیح انیها، در مها و باغآب اکثرا در مرکز کوشک

آب کم ایانبار و سقاخانه در مناطق خشک و آب جادیا یبوجود آمد. به طور کل خچالیها و باطسا ها،ابیانبارها، پاآب یمعمار

دوران، جنبه  نیا یگفت که در معمار توانی. م]12[ شدیشناخته م هشت}نعمات{ ب دنیدر شمار خر یعمل شهیهم

 لیدل ریز ریشدند. تصو یدر طراح "یختشنا ییبایوجه ز" جادیو موجب ا افتندی یو جنبه تقدس در کنار هم تجل یکارکرد

 (:2ریو تقدس را نشان داده است)تصو یبوجود آمدن جنبه کارکرد

 
 ]9[ یاسالم-یرانیا یمهم در معمار یجنبه ها یریگ: عوامل موثر در شکل2ریتصو

 

-یرانیمعماران ا تیدر اولو شهیدارد، هم یو فرهنگ ینییآ نشیدر ب شهیگرفت که تقدس، که ر جهینت توانیم نیبنابرا

 ،یشناخت ییبایخود داشتند و باالتر از جنبه ز یاسالم-یرانیو فرهنگ ا نییبه آ یمعماران تعصب خاص رایبوده است. ز یاسالم

 شده است. یمعمار نیدر ا یشناخت ییبایداشته است و باعث ظهور بعد ز اهرا به همر ییبایجنبه تقدس بوده که ز نیا

را توجه به وجه تقدس در  یاسالم-یرانیدوره ا یسنت یدر بناها یباشناختیبعد ز جادیاز عوامل مهم ا یکی توانیم نیبنابرا

از نماد در  یریگهمراه با بهره یادراک معنو یالقا یخود برا یمعناگرا تیمعماران با ذهن ب،یترت نیدانست. بد یمعمار

 (.3ریبه ظهور رساندند)تصو یماسال-یرانیدوره ا یسنت یرا دربناها یباشناختیبعد ز ،یمعمار

 
 نگارنده ،یاسالم-یرانیا یدر معمار یباشناختیبعد ز جادی: عامل ا3ریتصو

 

 یاسالم-یرانیا یآب در معمار شیجلوه نما  -10
 یو راکد، که هر کدام نماد و معنا ی(: روان، فوران4) نموداردادندیم شینما وهیش 3آب را به  ،یاسالم-یرانیا یدر معمار

 :شودیبه آن اشاره م ریرا داشته است که در ز یاوتمتف

 حالت روان -10-1
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نه تنها به  یاسالم-یرانیدوره ا یسازاست. در باغ یرانیا یهانام برد، باغ توانیحالت م نیا یکه برا ییهااز نمونه یکی

(. از 3-71، 1929)جانسون، آوردیبار مرا به  ییبایدرختان بکار رفته، بلکه با حضورش طراوت، نشاط، حرکت و ز یاریمنظور آب

از گذرا بودن  تی. در واقع حرکت آب در باغ حکاستیداللت دارد که جاودانه ن ییهاعمارت یانیآب بر سست بن تیالیس یطرف

 ردندکیاستفاده م هایها از نهرها و جوآب در باغ شینما ی. براسازدیماللت را به نشاط مبدل م نیدارد و همچن یویجهان دن

(. در 4ریمانند باغ شاهزاده ماهان)تصو داشتندیبه حرکت وا م اآب ر ن،یبا پله پله کردن و جاذبه زم ایکاشان و  نیمانند باغ ف

از  یکیبوده است. زیمن تحت االنهار( ن ی) جنات تجرنیدر بهشت بر یجار ینهرها نیمفهوم نماد ینوع حضور آب دارا نیکل ا

 کیروان را در  ینهرها آن، شینما یاز کثرت به وحدت بوده است. برا ریس بردند،ین از آن بهره مکه معمارا یگرید ینمادها

 (.5ری)تصو کردندیبه هم متصل م یحوض کوچک

 

 
 نترنتیا ر،ی: باغ شاهزاده ماهان، پله پله کردن مس4ریتصو

 

 
 ینترنتیادرگاه کثرت به وحدت،  ریکاشان، س نیدر باغ ف یدو جو وستنیاز پ یی: نما5ریتصو

 

 یحالت فوران -10-2

فواره حالت  یسفال یهااز تنبوشه یریگمشاهده کرد که با بهره توانیها مو کوشک یسنت یهاحالت آب را در خانه نیا

بر  حالت بر اثر انعکاس تابش آفتاب نی. در ا]10[آورد یو طهارت را به ارمغان م یپاک ت،ی. فواره آب، نورانکردیم دایپ یفوران

 نیمحل، ا نی( و در بهتر6ری)تصوآمدیدرم شیبه نما یاصل وانینور و ظلمت در ا یدائم متالطم بود، هماورد هسطح حوض ک

را اعالم  وانیوقت نبرد نور و ظلمت در ا ،یاسالم یدر وقت اذان ظهر شرع یکوشک اصل وانیا یو جلو یحوض در قسمت جنوب

 نطوریاهداف معماران ا یعنیو بلکه فراتر از آن  ستیحالت، انعکاس بنا در آن ن نیا نقش آب در نی. بنابرا]13[ است کردهیم

نماز  یاقامه یببخشند. در وقت اذان که مسلمانان برا ییو معنا یبعد معنو یمعمار یبوده که با نگاه معناگرا به فضا
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انتظار  نهیانتظار ظهور فرج را در ظهر آد مسلمانان نیو همچن برندیظلمت به نور پناه م نینماد یدر واقع به معنا زند،یخیبرم

انعکاس نور  نیا نیاست. بنابرا یاز عقل اله یاست و نماد یرانیا یمشخصه معمار نیتر. در واقع نور، عمده]13[کشندیم

ست که در ا یعیعناصر طب و عتی(. تقدس طب7ری)تصوشودیم دیتاک د،یآیبه شمار م نیتوسط آب که از عناصر با ارزش در د

گذاشته شده است. معماران مسلمان معتقد بودند که نور  شیرا به نما یکینبرد نور و تار نیبه شکل نماد یرانیخانه مسلمان ا

 یداریاست نشانه پا انیدر جر شهیکه هم یآب ی. از طرفابدییم یتجل یاسالم یخداوند است که حضورش در معمار یجلوه

 باشد. یم یزندگ

شود که از سر و  یرا متذکر م یفرشتگان وستهیقطرات، پ دنیان اعتقاد داشتند که فواره زدن آب و فروغلتواقع معمار در

 .]10[روند یشانه هم باال م

 

 
 .]13[ از فواره یانعکاس نور در آب متالطم ناش :6ریتصو

 

 
 ینترنتیدرگاه ا ،یسنت یبناها اطینور وآب در ح ختنی: آم7ریتصو

 

 حالت راکد -10-3

سکوت و  ایکه عبارتند از انعکاس و  کردندیهدف مختلف استفاده م 2 یاز حالت راکد آب برا یب راکد معماران سنتآ

 آرامش.

 

 حالت انعکاس -10-3-1

ها  و خانه یاز نما یرینبوده که فقط تصاو نیا یاسالم-یرانیا یآب راکد در معمار نیهدف معماران از انعکاس نماد

 یمحکم خود در معمار دیظهور عقا یمعناگرا در پ یبا نگاه یعنی، بلکه هدف آنان فراتر از انعکاس باشد یرانیا یهاکوشک

کردن عدد چهل مقدس که در عرفان نماد کثرت  انیکه معماران با هدف نما ،ستونچهل یبنا یمثال استخر جلو یبودند. برا

 (.8ریند)تصوعدد ستون کاخ را در حوض بوجود آورد 20است، انعکاس  یو فراوان
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 ینترنتیرو، درگاه ا شی: باغ چهلستون اصفهان و حوض پ8ریتصو

 

 

 حالت سکوت و آرامش -10-3-2

بردند که در مساجد به طور نادر قابل مشاهده در این حالت معماران از انعکاس بعنوان القای سکوت و آرامش بهره می

ی آن است که دهد که این خود نشانهآسمان روی زمین رخ میباشد. برای نمونه در حوض مسجد امام اصفهان، انعکاس می

عالم مادی با عالم معنوی، با به تصویر کشاندن آسمان روی زمین، اتصال گشته است. گویی نمازگزاران با ورود به مسجد، پا به 

ن مسجد قرار گرفته و کانون اند. آب بعنوان جلوه قداست خدا در میان صحاند و از عالم ماده فراتر سفر کردهآسمان گذاشته

بخشد، مرآت حوض است که آسمان را در سطح پر تاللو شود. آنچه به این منظره جاودانگی میپاکی، روشنایی، نور و سبکی می

 .]7[ سازدانداز اسالمی است، ملکوت را با ملک یگانه میتابد و این چنین از نمادگرایی ژرفی که بنیاد چشمخویش باز می

 

 ماخذ: نگارنده  ، آب شینما یهاوهیش :4جدول
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سنت بصورت خاص ،  نیو ا آمدیبشمار م یاسالم-یرانیا یمعمار یژگیو نیترکه  اشاره شد، نماد از مهم یهمانطور

بوده  یمیاقل لیمثال، وجود حوض در عرصه جلوخان مساجد بزرگ، فراتر از دال یبوده است. برا رانیمخصوص مساجد جامع ا

برای  یخاص بوده اند و از حوض واقع در جلو خان مسجد کمتر کس یحلمساجد بزرگ دارای وضوخانه در م نگونهیا اریاست، ز

داشته است. آب در مرکز و کانون  ینییو آ نیتوان اظهار داشت که حضور آن جنبه نماد یو م کندیوضو گرفتن استفاده م

 .شدبایمسلمان م کیدرون  یو خلوص معنو یمسجد، نماد پاک

دستان وگاه وضو  یشستشو ی. برا2هوا ،  فی. تلط1است:  تیآب در صحن مساجد از چند جهت حائز اهم یحوض ها حضور

 (.9ری. حضور آب وانعکاس آسمان)تصو3گرفتن، 

 

 
 ینترنتی: انعکاس آسمان در حوض، مسجد شاه اصفهان، درگاه ا9ریتصو

 

است که خالص و پاک و شفاف بوده  گرید ییایآن دن یمعنو یجنبه نیتراما مهم شمارند،یب یآب در معمار لیتمث یمعان

 یهاییکه هرکس متناسب با دارا شودیموجب م یکیمند از نور و تاربهره یبه فضا دیتاک نی. استیو جسم قادر به گذر از آن ن

 یرانیا یز بهشت اند که در خانه هاا یلیها نماد و تمث اطیح ز،ین یسنت ی. در خانه ها]5[ خود کند بیرا نص ییمعنا اشیذهن

باطن است. فضا در مکان محاط شده است ،  یاز صورت مرکزگرا یمظهر اطی(. در واقع ح10ریجلوه خاص خود را داشتند)تصو

 شود. یم طروح است در جسم محا رندهینفس که در برگ زیهمچنان که در انسان ن

 

 
 ، درگاه اینترنتیبا قرار دادن عنصر ارزشمند آب رانیا یسنت یدر معمار ییمرکزگرا تیاهم دی: تشد10ریتصو

 

 را نام برد: ریاز جمله موارد ز ییهایژگیو توانیم یاسالم-یرانیدوره ا یهادر خانه ب،یترت نیبد

 یو معمار اهیآب با گ یدر همراه اطیح یو روح افزا زیمنظر دل انگ •

 یرانیا یخانه سنت اطیر آب در حاز عنص یریو احساس با بهره گ یمنظر، ترنم، خنک •

 با استفاده از عنصر آب یخانه سنت اطیقرار در ح یفضا نیتدو •

 (:5نشان داد)جدول ریبه صورت ز توانیآب را م نینماد یهایژگیو ،یطور کل به
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 ]9[ آب نینماد یهایژگی: و5نمودار

 
 

. نور ]13[کردندیتوجه م دیو زمستان نور خورش یانتابش تابست هیآن بوده که به زاو یاسالم-یرانیمعمار ا گریهنر د

 وانیتاق ا ریدر ز هیانعکاس آن رقص نور و سا جهیو نت تابدیعمودتر بر سطح مواج حوض م یابه گونه یتابستان

ر زمستان، . اما دکردیبود، حضور نور را مضاعف م یکار نهیآ ناتییتز یدارا هاوانیا نیا ترشیکه ب یی(. از آنجا8ری)تصوشدیم

 ن،یتاق تاالر زمستان نش ریبه ز دنیو رس یرنگ یهایاز پنجره ارس دیبا عبور تابش خورش جهیو در نت تابدیم ترلیتابش نور ما

 (.11ریاست)تصو شدهیم یاسالم یرعدر ظهر ش لیبد یب شیبه نما لیبوده، تبد یکار نهیکه پر از آ

 

 
 کاخ گلستان، نگارنده تاالر، وانیدر ا یکارنهی: سقف آ10ریتصو

 

 
 ]13[نینشتاالر زمستان یرنگ یکار نهی: سقف آ11ریتصو

 

 

 یخود به طراح یمعناگرا و معنو تیبا ذهن ،یباشناختیو ز یکارکرد یاز بعدها  ترشیگفت که معماران، ب دیبا نیبنابرا

 لیناخودآگاه بوجود آورده و به دل ییبایز تیشده و معنو یباشناختیباعث به وجود آمدن بعد ز نیهم هم دیو شا پرداختندیم

گذشته به  یاسالم-یرانیا یرا در معمار ییبایز نیمعماران ا ت،یو معنو ییرا دوس دارد، با معناگرا ییبایآن که فطرت انسان ز

 ییبایز شانیهاها به طرحآن یمعنو تیو ذهن کردندیتوجه نم یظاهر یشناخت ییبایاند. درواقع آنان به بعد زظهور رسانده

 یو ب یظاهر تواندیم ییبایکرد چه بسا ز خالصهصرف  یشناس ییبایدر بعد ز دیرا نبا یهدف در طراح نی. بنابرادیبخشیم

در  ینخواهد داشت و از طرف یآنان دوام یمعمار ،ییبایدرباره ز یبرداشت اشتباه معماران امروز نیا یجهیمعنا باشد که در نت
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کند و  دایپ رزشا یدر معمار ییجنبه معناگرا کهیمان نخواهد ماند. اما هنگامگذشته یبایو ز لیاص یها همانند معمارذهن

باالتر  یشد تا معمار دواریام توانیرا به ظهور رساند، آن زمان م ییدر معناگرا تیمعنو یبتوان با عناصر خالص مانند آب جلوه 

 یجاودانگ یاست که به معمار تیمعنا و معنو نیا رایز دیدانه بخشجاو یزندگ یجلوه کند و به معمار بایز یااز مجسمه
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