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  چكیده
مفاهیم عقیدتی و رفتاری در هسته های این  تمندن    عشق به زندگی و طبیعت ریشه های عمیقی در تاریخ و فرهنگ مردم ایران دارد.

ای ایران زمنی     نشان می دهد که انسان برای زندگی با طبیعت به ویژه طبیعتی سرسبز تالشی دایم داشته است . در اقلیم اکثر گستره ه

سرسبزی به خودی خود در اختیار انسان نیست لک  عناصر تشکیل دهنده ای  سرسبزی یعنی آب و هوا   خاک  و خورشنید آآتن ا این     

چهار عنصر مقدس حیات آدر افکار ایرانیا  حضور دارند و نیازمند به فکر تصمیم و اقندامات انسنان هسنتند تنا در شنراین معیننی توامنا        

اگر معماری ایران عصاره و تبلور اندیشه ایرانی در مواجه با فضای زیست انسانی اسنت و اگنر شنهرهای تناری ی      سرسبزی باشند. آفریننده

هنای ایراننی گتشنته از     واره رنگ خاک و طعم آب جاری در سرزمینمان را با خود دارنند  دور از ههن  نیسنت کنه تصنور کننیم بنا        مماه

گرداندند تا باغشان  اند؛ چه آنگاه که با حفظ تقدیس  آب را چنان در با  می های انسان ایرانی ایی از آرمانگیریشان  دورنم های شکل اندیشه

دانستند و تمننای   نیز نماد فکر و اندیشه و عناصر هستی ب ششان شود و چه به زمانی که بی  از همیشه با  را تمثیلی از بهشت بری  می

آب به معنای سرچشمه حیات و گیاهان جلوه های جمال و زیبای طبیعت اند و حضنور آب در بنا  بنه    .کردند جاودانگی را در با  تجربه می

عنوان  یکی از عناصر اصلی همیشگی بود.آب از گتشته یک عنصر مقدس بوده است. در ای  تحقیق سعی بر آن  بوده کنه علنت تقندس و    

قدس به اسالم بر می گردد یا در ادیان گتشته ام ای  تقدس وجود داشته و حضور آب در پارک ریشه یابی شود وبررسی گردد که آیا ای  ت

 در ادامه تفاوت  استفاده آب در زمان اسالم و ایران باستان بررسی می شود.

 

 شکل عینی تقدس حس مکان   با  ایرانی كلیدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
و استعدادهای نهانی طبیعت شنناخته   در تجلی امکانات املیبرقراری تداوم و پایداری بقاء و ع و عامل انسان کاشف طبیعت

به ظاهر خصنمانه و شنرارت آلنود       گاه از چهره رزاهای نهانی خود را آشکار ساخته و گه تصور در طبیعت  و اوست که با شده

انسنان ننه جز نی    و شنود  تراود در ای  فلسفه روابن انسان و طبیعت به صورت یکپارچه مشاهده منی  زیبایی  صفا و صمیمت می

 شعر و ادب هنرهای تز ینی ایران خواه از زمنان ه امنشنیان و خنواه از زمنان    .  شدنی از طبیعت و نه حاکم مافوق آن است جدا

 .  ستعالقه به طبیعت ا سامانیان و دورة اسالمی  همیشه سرشار از احترام و

انسان و طبیعنت در   در با  . صفا بود ف خود در صلح وآدمی با محین اطرا در با   خواه طبیعی و خواه ساخته دست انسان 

هنای متعنددی    قنرآن کنریم در آینه   . کمال مقدر خوی  دست می یافت با  به  در. زمی  وحشی و عقیم. همسویی کامل بودند

رکت ب آرام   شادی و لتت عمیق کسانی را که به خدای خوی  ایمان آوردند و سرانجام  کند توصیف می های بهشت را خوشی

های خنک و بنرای همیشنه     در سایه  جاری است؟  هایی جای گرفتند که آب از زیر آنها و آسای  یافتند و برای همیشه در با 

 .های سرشار آراسته به چشمه

مداخله انسان در تشکیل با  عالوه به عناصر اصلی و ساده آب   هوا  خاک  خورشید به جوهرزندگی ب   آن ها نیز توجنه   

. ای  مداخله انسانی اکثرا طبیعت سرسبز را از حالت صد در صد طبیعی برخی از اقلیم ها به حالت انسان سناز تبندیل   می کند 
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می کند. انسان از هوا به نسیم آن و از خاک به حاصل خیزی آن واز خورشید به اشعه مالیم ان توجه می کند و عنصر آب را بنا  

ین زندگی خود آرام  و صفا می ب شد. بدی  سا ن با  های ایراننی در مقیناس هنای    تدابیر م تلف به آنها می افزاید و به مح

گوناگون از با  شکارگاه ها مانند طاق بستان   با  دره ها مانند سعد آباد تهران   با  اندر با  ها مانند با  های صنفوی در مرکنز   

 شوند. ار  گلش   گلگشت و... آفریده میشهر اصفهان تا با  در اشکال متنوع آن از جمله پردیس   گلستان  گلز

 

 بیان موضوع -2
 ارز  یابی آب در با  ایرانی و علت تقدس آب در بی  ایرانیان چیست؟

 با  ایرانی چیست و علت وجود آن؟ -1

 عناصر اصلی با  چیست؟ -2

 علت تقدس آب در با  ایرانی به اسالم بر می گردد؟   -3

مقام خاص و مقدس دارد و در آن  همه چیز در حالت نظم و تعادل قرار دارد. در طبیعت کلیت و مظهر تجلی وجود است 

رابطه انسان و طبیعت در نهایت هماهنگی است. با  به کمک اشکال منظم هندسی   رابطه  -ای  طبیعت از پی  اندیشیده -با 

می شود که آب یکی از عناصر اصلی و  عنصر اصلی طبیعت در با  به کار گرفته 4میان طبیعت و دنیای درونی تصور می شود.

مقدس موجود در با  بوده که حتی به عنوان ساختار اصلی شکل گیری و مکان یابی با  در نظر گرفته شده. علت ای  تقدس 

 چیست؟

در ای  مقاله سعی بر ای  بوده که ارزس آب و علت تقدس آن را ریشه یابی کرده و به ای  موضوع بپردازیم که چگونه می 

 وان از ای  عنصر حیات ب   در معماری امروز استفاده کنیم. ت

ای  تحقیق بر آن است تا ضم  بررسی عناصر با  ایرانی به تحلیل نق  آب و ارزشیابی آن در با  و علت تقدس آب در 

   ایران بپردازید

 ریز موضوعات:( 1-2

 بررسی عناصر با  ایرانی  -1

 تحلیل نق  آب در با  ایرانی -2

 رزشیابی آب در با  ایرانیا -3

 علت تقدس آب در ایران -4

 فرضیه تحقیق:  -3

به نظر می رسد  حضور مداوم آب در با  به دلیل کمبود و ارزشمندی آن است. با توجه به شراین محیطی اکثر مناطق  

برای ایرانیان تمثیلی از  ایران که فضای سبز و پر آب کم بوده آب به عنوانیکی از عناصر مقدس شناخته باشد و در با  که

 بهشت بوده مورد استفاده قرار گرفته شده.

 متغیرهاي تحقیق: -4

 نحوه استفاده از آب با توجه به ارز  آن در ایران در معماری امروز

 سوابق مربوطه: -5

بت کرده است یک غزاله روحانی در کتاب با  و پارک در مورد انواع با  ها و ساختار با  ایرانی و نوع چیدمان اجزا صح

 سری اطالعات  از اینترنت کسب شده ولی مدارک دقیق در مورد علت تقدس آ ب و ارز  آب در با  موجود نبوده.

 اهداف تحقیق -6

 هدف:  (1-6

 هدف از ای  تحقیق بررسی عناصر تشکیل دهنده با  و برجسته بودن نق  آب در با  و علت تقدس آب بپردازیم
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 ق: ضرورت انجام تحقی( 2-6

د رمعماری امروز که شهر های ما از ساختمان های بلند و خیابان تشکیل شده و زندگی انسان ماشینی شده است. هنر و 

فضای سبز بهتری  پناه برای روح خسته انسان است که حضور آب در بی  لی  فضا های شهری می تواند از خشکی و کسالت 

 ع برای انسان ایجاد کند.بار بوده ای  فضا بکاهد و فضای متنوع و متبو

 

 روش كار -7

 نوع روش تحقیق:  (1-7

رو  تحقیق در ای  مقاله رو  توصیفی تحلیلی محتوا است که با توجه به منابع موجود  مانند کتابها و مدارک و... اقدام به 

 زد.بررسی و تحلیل و نتیجه گیری می شود که به بررسی و توصیف و ویژگی های آب در معماری می پردا

 ( روش گردآوري اطالعات:2-7

 سایت های هنری آاینترنتا و کتاب انه های مجازی -1

 آرو  کتاب انه ایا استفاده از کتاب های فارسی بررسی متون و محتوای مطالب-2

 ( روش تجزیه و تحلیل اطالعات: 3-7

فت در مرحله بعد نق  آب در با  ایرانی ابتدا پیشینه تاری ی با  و سپس  علت وجود با  و عناصر آن مورد بررسی قرار گر

 بیان می کنیم و ارز  آب  و تقدس آن ریشه یابی شده. 

 تعریف اصطالحات: -8

. یک ش ص "زندگی جدا شده برای خدا "تقدس در کتاب مقدس از کلمه ای یونانی است به معنی   کلمه  ریشهتقدس:

در   تواند با تقدس زندگی کند گی ای است که زندگی مقدس زند نمی حالی که می کوشد هم خدا و هم دنیا را داشته باشد.

کامالً به خدا وقف شده است. ای  به آن معنی نیست که ش ص کامل است بلکه تنها به ای  معنی است که او زندگی ا  را به 

 .خدا داده و در مسیر کاملیت پی  می رود

کم و بی  آگاهانه آن ها از محین خود است که ش ص را  به معنای ادراک ههنی مردم از محین و احساساتحس مكان: 

در ارتباطی درونی با محیطقرار می دهد.به طوری که فهم و احساس فرد یا زمینه معنایی محین پیوند خورده و یکپارچه می 

 شود.

 : شکلی که واقعی استشكل عینی

ر و مدور با   بوستان ریشه گرفته است که معرب با : معادل آپردیسا است که از کلمه آپایری آزاا به معنی محوطه محصو

 آن فردوس می باشد.

  

 باغ ایرانی : تاریخیپیشینه  

اعتقاد به بهشت بعد از مرگ در سایر اعتقادات متهبی نیز وجود داشته است که از آن جمله می توان به اعتقادات مصرییان 

ها روح انسان پس از مرگ و طی مراحل س ت در قالب تازه ای به باستان و هندوان اشاره کرد و از دیدگاه چینی ها و ژاپنی 

زمی  باز می گردد و یا در بهشتی که شباهت تام با روی زمی  دارد به آرام  و سعادت جاوید می رسد . در ایران قدیم 

ارگاه جالل اهوار و منتقدات آیی  آمزدیستیا در مورد بهشت کامال روش  است که دارای سه آسراا است که از سرای سوم به ب

 1عر  باری تعالی می رسد.

                                                 
 مقاله باغ ايراني - 1
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ایرانیها از قدیم االیام به ساخت  با  ها و باغچه در حیاط ها و دور و بر بناها عالقه خاصی داشته اند. شاید خاطره میه  

 2اصلی و خاستگاه آریا منشا ای  عالقه بوده است.

های بزرگ و تقویت  ه کدموجودیت آتش ماری کشوربوده و درهای قدیم ب   اساسی از زندگی ایرانیان و مع با  از زمان

 3رد. با   معبد و قصر سلطنتی را احاطه می ک نمادی  آنها  سهم داشته است. از زمان سومریان 

و برآمده از فرهنگ و شکل گرفته در آداب و رسوم مردمان است؛ اگر   ینق  بسته بر سرزم یخود مفهوم یرانیبا  ا

ما همواره رنگ  ی یتار یاست و اگر شهر ها یانسان ستیز یدر مواجهه با فضا یرانیا شهیصاره و تبلور اندع یرانیا یمعمار

 ییشان  دورنما یریشکل گ یها شهیگتشته از اند زین مانیپس با  ها ارند مان را با خود د  یدر سرزم یخاک و طعم آب جار

نماد فکر و  زیگرداندند تا باغشان ن یآب را چنان در با  م س یفظ تقداند؛ چه به آنگاه که با ح یرانیانسان ا یاز آرمان ها

 یدانستند و تمنا یم  یاز بهشت بر یلیبا  را تمث شهیاز هم  یکه ب یب ششان شود و چه به زمان یو عناصر هست شهیاند

 کردند. یم ریرا در با  تصو یجاودانگ

 

 باغ ایرانی چیست و علت وجود آن : 

ه تال  انسانی در ایجاد محیطی مساعد با عناصر طبیعی در گستره طبیعت است . عناصر طبیعی بر اساس با  ایرانی نتیج

ها و شاخص های بی شمار هاتی و پنهان خود به وجود می آید. مشارکت عناصر در ترکیب و ایجاد محین مساعد   هر چند  داده

ی رویدادی است بدون قصد انسانی که بدون نظم معینی رخ مشروط عوامل مش ص به خود می باشد   در کل اتفاقی است؛ یعن

کرده است. تکرار اتفاق ها طبیعت را شکل می دهد. اما انسان در شکل دادن به محین مساعد جای اتفاق را به خواست تبدیل 

دگرگون کردن می کند خواست پدیده ای است تاری ی بنابری  متغییر و هدف مند است خواست به مثابه اداره اگاه با هدف 

محین نا مساعد در ایجاد با  متکی به قدرت و تصمیم  مهارت   دان  وپاکی روان سازندگان    به طور هدفمند   تابع وضعیت 

طبیعی عمل می کند طبیعیت با تمام قدرت و توانایی ا  تمام شراین ضروری هستی را آماده کرده   و درآن شراین ضروری 

یدای طبیعت را به کار می گیرد . و نظم الزم را در طبیعت بدون نظم به وجود می آورد. فضای با  عوامل قاطع واقعیت های ناپ

توامانی از شکل عینی و شکل حسی است با  در شکل عینی به طور کالبدی قابل مشاهده است  و یا قابل تاکیداست و در 

روی اندام های حسی انسان وارد فرایند مرکب ادراکی شکل حسی از فرایند ابتدایی تاثیر مستقیم شی های متعلق به واقعیت 

شده و در حوزه عمل شناختی دانشی شکل عینی و شکل حسی به وحدت می رسد و کن  مقابل آنها بر مبنای عمل اجتماعی 

دی به بی تاری ی انسان کشف مفاهیم نا شناخته و حالت های الهام دهنده فضای با  را میسر می سازد. در با  ایرانی نهایت ما

نهایت معنوی ارتقا می یابد از میان نمود ها و وجود های متنوع و بی پایان طبیعت  به مثابه واقعیت عینی خارج از شعور و 

 مستقل از آن عناصری چون آب   خاک  گیاه  نور و حتی جریان هوا در ایجاد با  به کار می آید. 

نظام آبیاری شکل با    را در طبیعت به برداشت عینی تعریف می کند. نظام گیاهی  نظام منظری توام با نظام استقرار و 

حس نظم   تقارن   ضرب  هماهنگی از نظام استقرار   حس طراوت   تاللو   روانی   پاکیزگی از نظام آبیاری   حس سایه روش  

ستنباط ههنیات از عینیات قرار می گیرد   نسیم   خنکی و رنگ آمیزی از نظام کاشت   القا می شود و تمامی اینها   در فرایند ا

 و زمینه درک و فهم با  ایرانی فراهم می شود. بدی  صورت است که با    فضای آرام  و آسای  و اندیشه تعریف می شود.

تازه بر او مکشوف می  با  ایرانی جای ام  و آرام و جایی است برای تامل و تحقیق  جایی که روح آدمی تازه و منظره ای 

  ود؛شاخصه با  ایرانی  فضایی به غایت هندسی   منظم و از پی  طراحی شده است. ای  شالوده هندسی در انتزاع مفاهیمش

 4.عناصر و اجزا که در نهایت به ارایه شکل کلی آن می انجامد نق  دارد عناصر شکل دهنده با  و نحوه ترکیب ای و   مبانی

 

                                                 
 هاي ايراني باغ  مقاله - 2

 رباغ نمادي از هن - 3
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 باغ ایرانی: عناصر

منظومه فکری معماری ایرانی و با  ل چهار عنصر آزمی ا  آآبا  آگیاها و آ فضاا هستند وقتی درای  عناصر که شام  

ب شند. در ای  مسیر عناصر دیگری نیز ممک  است در  با ا را شکل می) گیرند چهارچوب مفهوم و ایده با  در کنار هم قرار می

هایی از حضور  جلوه جزیی و آیند و یا ب شهایی ه شمار میاستفاده قرار گیرند که یا عناصری فرعی ب شکل گیری با  مورد

 5د.ان عناصر اصلی با  

ویژگیهای دیگری همچون جنس  در مورد زمی  که یکی از عناصر اصلی با  است به جز شکل و موقعیت کلی  عوامل و

علل اصلی احداث با  در  اهمیت دارد. بعنوان مثال یکی از خاک  شیب و اختالف سطح  قابلیت آبیاری و حاصل یزی نیز

  خورد  امکان حرکت آب درمیان با  به شکل طبیعی است. با  ایرانی ممک  آن زیاد بچشم می های زمینهای شیبدار که نمونه

بیشتر موارد قناتها و یا  چگونگی گرد  و حرکت آن  منابع تأمی  آب و آبیاری با  براحتی قابل پیگیری هستند. در در با  و

موارد میزان آب و نحوه مدیریت و تقسیم آن در گتشته که معموالً  اند و در بسیاری از بع اصلی تأمی  آب با  بودهها من چشمه

است در یک سطح با شیب  ها که پتیرفته  تعیی  کننده مساحت با  بوده است. طریقه آبیاری با  می نیز بسیار دقیق صورت

 خود در ارتباط شیب زیاد  معموالً شکل با  تحت تأثیر شکل ی در زمینی بامالیم و یا زیاد ساخته شود و در صورت قرارگیر

البته با توجه به کمبود آب در بیشتر  مستقیم با شکل و نوع زمی  بوده در با  ایرانی و شکل آن قابل توجه و بررسی است و

دار بوده و عالقه وافر ایرانیان در آب همواره درگتشته از آن برخور قداست و احترامی که  نقاط سرزمی  ایران و همچنی 

 ند.و لطافت آن بیفزای های گوناگون در با  به حرکت آورده و بر زیبایی با  باعث شده تا آنها آب را به شیوه بکارگیری آب در

ه زیبایی و سودمندی بسیار قابل مالحظ گیاهان در با  ایرانی گتشته از جنس و گونه  از نظر محل قرارگیری  طرح کاشت 

کنند. گیاهان در با  ایرانی با اهداف متفاوتی از  م رب نق  ایفا می هستند و حتی در حفاظت با  در مقابل عوامل طبیعی

تری  ویژگیهای با  سازی  اصلی روند و از آنجا که سودمندی یکی از اندازی  محصول دهی و تز ی  با  و ... بکار می جمله سایه

دادند  به همی  نسبت  از آن درختان سایه افک  تشکیل می ن با   درختان میوه و پسایرانی است  بیشتری  حجم گیاها

  .آیند  در با  به چشم می گیاهان تز ینی به میزان کمتری

تعریفی از با   هرآنچه مربوط به آن  از عناصر چهارگانه با  ایرانی فضا یا فضای معمارانه است که با ار ه  آخری  حلقه

ب شد. در ای  ارتباط بناها   ها و ب شهای داخل و بیرون با  را شکل می عرصه آورد و م معمارانه خود در میشود را به نظ می

گیرند. در با  ایرانی  نظر قرار می ها  فضای داخلی با   عناصر تز ینی و ارتباط آب و گیاه و زمی  با بناها نیز مد  سازی محوطه

گردیده و جدای از یکدیگر نیستند و حتی شاهد آنیم که آب نیز حضور و  هم تلفیقبناها آفضاهای بستها و فضای باز با  با

 .نماید میانه بناها اعالم می جریان خود را در

در ایران   آب مقدستری  عنصر طبیعت است و به اعتقاد بیشتر ادیان دوران عتیق   آب سر چشمه حیات است   مهمتری  

 عنصر در با  ایرانی   آب میباشد .

 

 در باغ ایرانی:  آب نقش

با  ایرانی برای بهره مند شدن از هوای آزاد   نور  خاک و آب به جایگاهی نیازمند است که در معرض وز  باد مالیم و 

 نسیم و آفتاب الزم و سایه کافی و خاک حاصل یز قرار گرفته و به آب  ای  ماده حیات ب   دسترسی داشته است.

انی   تمایل زیاد آب بود . چون آب معموال خیلی کم و بسیار عزیز بود. معمار با  ساز بازی یکی از مش صات مهم با  ایر

های غریبی با آن می کرد. مثال در با  دولت آباد یزد که بنایی در باالی با  با یک باد گیر   و بعد از آن یک هشتی و سه اتاق 
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سمت چپ و یک سر در دارد  معمار با بازی وصف ناپتیری بارها آب در باال و طرفی  آن  و یک بنا در سمت راست و یک بنا در 

 6را به درون برده . بیرون آورده است.

مورد دیگر مربوط به جایگاه و وضع عوارض زمی  آن است . با  به صورتی روی زمی  قرار می گیرد که حرکت آب از باال 

 خانه به سراسر گستره با  ادامه می یابد. تری  نقطه در با    احتماال از محلی که ظاهر می شود. مظهر

بنابری  عوارض طبیعی زمی  در موقعیت های م تلف در شکل با  تاثیر دارد. مسطح تری  با  ها آب را به آرامی در نهر ها 

  حوض ها و حوضچه ها حرکت می دهد و در مسیر آب  رستنی ها و درختکاری ها   چه به صورت خطی و چه به صورت نقطه 

در کرت ها   آب می خورند. در پر فراز و نشیب بودن زمی    آب با ایجاد آب شره ها و آبشارها   در تقسیمات م تلف  ای

 السطحی به حرکت در می آید و بدی  سان شکل دلپتیر با  ت ت ایجاد می گردد.

ای  صورت اغلب   آب از ای  با  با  در گستره طبیعی و یا در گستره شهری می تواند به صورت با  منفرد مطرح گردد. در 

منفرد به خانه ها و کشتزار ها ی اطراف جریان پیدا می کنند. در صورتی که در مسیر آب   با  دیگر شکل گیرد آن با  نیز 

منفرد بوده و در رابطه بالفصل یا با  اصلی قرار نمی گیرد. موقعیت دیگر زمانی است که در گستره های طبیعی و  با گستره 

شهری توسعه با  به صورت پیوسته مطرح می باشد. درا ی  حالت منطقا مسیر حرکت آب و همچنی  عوارض زمی  در  های

 انت اب جانب توسعه نق  مهمی دارند و با  اندر با  ها شکل می گیرد.

سراسر با  را حضور آب وشکل آن عمده تری  ب   ها از نظام آبیاری می باشد. آب در نقطه ای ظاهر می شود که بتواند 

 آبیاری کند بنابری  از موقعیت مربوط به عوارض زمی  تبعیت می کند.

زمانی که جریان آب در با  به خاطر کم بودن آن به اندازه ای نیست که کرت ها را به طور دایم آبیاری کند  آب در 

حالتی نیز حرکت آب منظم بوده و  است ری جمع شده و بعد از آن دفعتا و با سرعت در نهر ها جریان می یابد. در چنی 

 است ر هخیره نیز از عناصر تشکیل دهنده نظام آبیاری می گردد و در شکل استقرار خود به نظم هندسی با  نیز توجه دارد.

ب عالوه بر تاکید گتاردن بر محور های اصلی و فرعی   از طریق نهر ها و جوی ها و حوض ها و حوضچه ها آب جریان آ

شره ها و فواره ها در با  به صورتی حرکت می کند که بتواند تمام کرت را آبیاری کند . آب عالوه بر نق  عملکردی و حیاط 

زمی  آرایی و در ایجاد صفا در با  و همچنی  ایجاد اصوات دلپتیر به ویژه ب شی که در آبیاری گیاهان دارد  نق  بارزی را در 

در آب شره ها به عهده دارد. آب به شکل حوض های بزرگ   فواره ها و آب شره ها و حرکت در درون و برون فضاها و یا بازتاب 

 ها و تاللو ها بر ارز  و اهمیت روان با  می افزاید.

 

 نی:آب در باغ ایرا ارزشیابی

آرام  و تحرک   سکون و  ییو رواج روشنا یزگیرونق پاک  یدرخشندگ  یو تازگ اتیم تلف خود مانند ح یها تیآب با قابل

 یها که ساخته دست بشر است به صورت ییها همواره در مکان آب ل یدال  یبه هم دینواز  دهنده روح انسان است.شا

عنصر آب به  رایاست ز رتریبا  چشمگ ایمانند پارک  ییها ر رابطه با مکانمساله د  یخود جا باز کرده است. ا یم تلف برا

ها وجود  مکان  یالبته در ا ردیگ یسبز مورد استفاده قرار م یفضا یلیاز موارد تکم یکیو  دید یها نهیزم  یباتریاز ز یکیعنوان 

در  شتریها را ب با  انیرانیگتشته ا یها ر سدهاست.د تیو پراهم یضرور زیها ن درختان و گل یاریمحل و آب یزگیپاک یآب برا

  یتر ی.اصلشد یآب  تند و پر سر و صدا م میمال انیآب جر ریپلکان در مس جادیکه با ا کردند یاحداث م دار بیش یها  یزم

 یچیو مارپ بیش کم یها یو جو بارهایها  جو بود که همواره در چهاربا  یجار یها آب دیب ش یم اتیح یرانیکه به با  ا یملعا

که آب در  ییجاها شترینماها و ب کف آب زین ینیتز  یها . در با ساخت یم ریبا  را مطبوع و دلپت یو هوا آمد یبه حرکت در م

 7.بدهد ییبایکه به موج آب جلوه ز گتاشتند یم تلف کار م یها با طرح ای درنگیسف ا با تر یسنگ بود اغلب ت ته انیجر
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آب در طول تمام با  نبوده و معموالً  یها یجز احداث جو یا چاره هیآرام  خنک و سا یطیمح جادیا یبرا یرانیا یها در با 

منظم  یها عمارت با  آغاز و در فاصله  اغلب از حوض انه ها یاست. آب جو شده یم لیها به حوضچه تبد در تقاطع ها یجو  یا

 8.شدند یه روان مبا تکرار آبشارها به داخل حوضچ یعیطب بیبا استفاده از ش

ه های جمال و زیبایی طبیعت اند و با  در سرزمی  های گرم و خشک آیینی وآب به معنای سر چشمه حیات و گیاهان جل

ازسر زندگی خاک و تکیه بر تصاویری که از انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد بهشت را در جهان آخرت توصیف نموده 

ان با عنایت به ای  توصیف ها بهشت هایی را در ای  جهان فنا پتیر ساخته اند که به راستی است و پس از اسالم معماران مسلم

 تمثیلی از جنت است که در قران توصیف شده است.

کرده  جاری شدن آب از جای جای با  آدر با  ایرانی آب را به درون زمی  برده و از مکان های خاص به بیرون جاری می

 است. جهت و جهار جوی  تمثیلی از چهار نهر بهشتی است که در با  ایرانی به کار گرفته شده اندا و حرکت آن در چهار

آنچه مسلم است کاربرد وسیع ترکیب هندسی چهار با  و آب راه های اصلی و متقاطع با  های ایرانی در دوره پس از اسالم 

دیدگاه که  انسانی به زمی  به عنوان تمثیلی از کل را می توان نتیجه ابعاد تمثیلی بهشت د رقران آچهار نهر بهشتیا و 

 طبیعت دانست.

نقطه اوج تصویری که از بهشت د رقران اشاره شده آجنات تجری و م  تحتهاالنهار ا می باشد و به معنی بوستان هایی 

ن کریم به کار رفته آیه از قرا 35است که از زیر آدرختان و قصر هایا آن جوی های آب جاری است . ای  ترکیب کالمی در 

 است و در آیه دیگری از چهار نوع نهر رفته است؛ 

مثل آن بهشتی که به مردم با تقوی وعده ا  را دادهاند ای  است که در آن نهر هایی از آب تازه و نمانده آالنهار م  ما غیر 

و نهر هایی از شراب طهور که برای آس ا و نهر هایی از شیر که طعم  تغییر نمی کندآالنهار م  الب  لم یتغییر طعمها 

نوشندگان لتت ب   است آالنهار م  خمرلته الشاربی ا و نهر هایی از عسل خالصآ النهار م  عسلی مصفیا است و ایشان در 

 بهشتی از هرگونه ثمره بر خوردارند و منفرتی از پروردگارشان دارند.

 

 در اسالم: آبجایگاه 

 ا10آ نحل/"کم منه شراب و منه شجر فیه تسیمونهو التی انزل م  السماء ماء ل "

به برگ   خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان پرور  دهید تا از میوه آن بهره مند شوید» 

 «آن حیوانات خود را بچرانید.

یان نیست   بلکه بنیان حیات بر بدون شک منافع آب صرفا نوشیدن انسان و روییدن درختان و گیاهان و مصرف چهار پا

   آب نهاده شده است . چنانچه در آیه ای دیگر آمده است :

 ا7آ هود/"و هو التی خلق السموات و االرض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء... "

 «و او خدایی است که آسمان و زمی  را در فاصله ش  روز آفرید وعر  با عظمت او بر آب قرار یافت.» 

 9آیات یاد شده خداوند تبارک و تعالی ضم  بیان فوا د آب   ارز  واال و اهمیت آن را به انسانها بفهماند.در 

 

 آیا تقدس آب به اسالم بر میگردد؟

با  گیری نسبی از منابع آب  بهره ایرانیان به منظور عامل اصلی زندگی است  زندگی در ایران به آب وابسته و در واقع آب

. نمودند حفر می  کیلومتر طول داشتند 160الی  80عمیق که از   چاره اندیشی کرده بودند و کاریزهایی  بداع قدرت ت یل و ا

ای  نق   .دهد عالقه شدید به آب و حاصل یزی را نشان می آرای  سفال پی  از تاریخ  سال پی  از میالد 3500حتی در 

پرندگان آبی و درختان که هدف  جنگل   کوه  ابر  برکه :اند ثبت کردههمه عناصر آن را به صورت واقعی یا نمادی    های که  
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به صورت دو  وار با  دیده شده است؛ در سفال سامرا  طرح نمونه. آسمانی بود های عمده از آنها دریافت پاسخ مساعد از قدرت

 . پرندگان و درختان در هر یک از چهارگوشه  نهر متقاطع با

قبل از میالد هم می رسد شامل برکه آب و درخت زار می باشد اما  23ه از شو  که تا قرن نقو  کاشی های به دست آمد

از ترکیب هندسی و تقسیم با  به چهار قسمت و آب گتر های مستقیم نشانی نداشته است و صرفا نمایان گر اهمیت آب و 

 گیاه در زندگی مردم آن روزگار بوده است. 

اند که مطلوبتری  منظره در  باز درخت را همراه با آب روان ترسیم کردها. میالد قبل از 1000های لرستان آحدود  در مفر 

قدیم معتقد به فرشته   ایرانیان گیری با  ایرانی دارند درختان مهمتری  نق  را در شکل پس از آب . خشک است یک سرزمی 

 10.شد تی و خشم او میناراح  موجب مقدسی بودند به نام آاوروزاا که صدمه زدن به گل و گیاه 

گرچه بعضی از ای  نقو  آدنیاا را نشان میدهد که به چهار قسمت تقسیم شده است و گاهی آبگیری هم در وسن آن 

مشاهده می شود. اما داللت بر با  با طرح هندسی نمی کند بلکه تصور انسان ان روز از زمی  را نشان می دهد و ای  همان 

ورات هندسی و عقالیی را که نق  اصلی د رخلق محین مصنوع و از جمله با  ایرانی تصور سمبلیک است که اساس تص

 راتشکیل می دهد.

اگر با  سلطنتی پاسارگارد آکه اولی  نمونه با  ایرانی کشف شده قبل از اسالم استا را مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که 

رد استفاده قرار گرفته است علی رغم آنکه شواهد ظاهری حوضچه های سنگی مقسم و آب گتر های سنگی مستقیم در آن مو

نشان دهنده تقسیم با  به دو قسمت آدو مستطیلا است و حوضچه های سنگی موجود تنها به سه آب گتر آیک ورودی و دو 

 خروجیا متصل شده اند .

خل ورودی داشته که موقعیت البته ای  نکته نیز قابل هکر است که با  متکور به گفته استروناخ احتماال فقن سهم د

متفاوتی ندارند و طرح با  تکامل نیافته ای را تشکیل می دهند. و علی رغم نظرات استروناخ می توان شباهتی بی  اتصال 

حوضچه های سنگی و آب گتر های موجود در ای  با  با معانی تمثیلی کاربرد آب در معابد آب از جمله معبد آناهیتا آپالن 

 تا که دارای سه ورودی آب و سنگ چاه جتبی سه جهته آثالثه غسالها بوده است مالحظه کرد.معبد مربع اس

دیدگاه های دیرگی نظیر اعتقاد به طبایع چهارگانه عناصر اربعه و... نیز ب صوص در دوران بعد از اسالم در بی  مسلمانان 

ید معانی تمثیلی نق  داشته اند اما نمی توان آنها را جزو رواج پیدا کرد که از یونان باستان ات اه شده و علی رغه آن د رتاک

 عوامل اصلی محسوب کرد.

ایرانیان آب را از هر نوع پلیدی دور داشته و چون آب را برای آبادانی و پیشرفت کشور بسیار مهم میدانستند به پاکیزگی و 

 بهداشت آن هم بسیار پای بند بودند.

ارزنده و از خواندن نسکهای دینی زرتشتیان چنی  برداشت میگردد که ای  داهیه آب در آیی  زرتشت بسیار ارجمند و 

بسیار مقدس بوده است. آب را ب  مایه زندگی همه موجودات و رستنیها و آبادانی میدانستند و برای نگاهداری آن فرشته ای 

 داشتند به نام خرداد.

 لودگی به چرکینی را نیکو میدانستند.برای آب روشنی و زاللی و بی رنگی و بویی و مزه و عدم آ 

  ری ت  چرکینی و ناپاکی مانند مدفوع و ادرار و آب دهان و خون و گشنهای چهار گانهآاخالطا و الشه و مانند

اینها در آب را نارواآممنوعا و گناهکار را سزاوار به مجازات میدانستند.  مجازات فردی که در آب جاری  گشنهای چهار 

آب دهان می انداخت ای  بوده که می بایست مبلغی جهت آت  مقدس به مغان بپردازد و همچنی  صد حیوان  گانهآاخالطا و

 زیان آور بکشد.

  .آنان باور داشتند که برای آشامیدن  هر کس باید باردانیآظرفیا سوا داشته باشد 
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  خواست شنا کند  می بایستی شستشوی بدن و لباس در آب جاری ناروا و نادرست بود. به همینگونه اگر کسی می

 ن ست خود را در خارج از آب بشوید و پاک کند سپس وارد آب گردد.

تاری نویسان یونانی مانند هرودوت نوشته اند که آب جاری نزد ایرانیان مقدس بوده و پیوسته از ناپاکی و ورود چرکینی 

استرابون و گزنفون هم مانند هردوت از جایگاه بزرگ آب  بدان جلوگیری می نموده اند.  دیگر تاری نویسان یونانی نیزاز قبیل

 در میان ایرانیان در کتابهای خود نوشته اند.

 

 تفاوت استفاده آب دردوره  اسالمی با ایران باستان:

پی  از ظهور اسالم  در ایران  معماری در کنار آب و دردام  طبیعت بدون آنکه آن را م دو  سازد  حضور خودرا اعالم 

ند ونق  آب بیشتر نق  تجردی است. نیای  گاه ها و معابد وآتشکده ها درکنار آب و درنهایت احترام به وجود آب می ک

شکل گرفت. گویی آب گتزگاه انسان برای ورود به دنیای دیگر بود. آب نق  معنوی خود را در معماری ایران نشان داد  به 

وتمام جوهر وخواص آب به صورت مجرد که ظاهرا جنبه نمایشی  گونه ای که گرد  آب نمای  تجردی آب درطبیعت است

 پیداکرده و در نیای  آب منظور بوده است.

در ایران باستان  معماری به سوی آب حرکت می کند و درکنار آن آرام می گیرد. ولی در دوره اسالمی آب در معماری 

به طبیعت تسلن یافته و آن را به نظم بکشانند و باشناخت حالت کاربردی پیدا می کند و معماران آگاهانه سعی می کنند تا 

قوانی  فیزیکی و رفتار آب و درک نق  و تمثیل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماری بکشانند. آب در شکل های 

در مفاهیم هندسی در اکثر بناها متجلی می شود و به نوعی مرکزیت وحدت معماری در آب شکل می گیرد. حرکت پرموج آن 

متهبی و ادبی هنری در فرهنگ ما جاری می شود. به ای  ترتیب آن چنان در ساخت و ترکیب بناهای ما وارد می شود که 

عمالنمی توان آن را ازشکل ساخته شده جدا دانست. آب در مرکز کوشک ها وباغها و غیره ظاهر می شود. در مناطق کویری  

معماری آب انبار ها و پایاب ها و رباط ها و ی چال ها می شود. و به گونه ای  آب کمیاب و زندگی ب   سبب شکل گیری

 دیگر خودرا نشان می دهد.

آب در با  و کوشک  نهر ها و آب نماها و جویبار و حوض و است ر و فواره ها را به وجود می آورد و هرکالم از اینها نمایانگر 

رکنار خود به نمای  بگتارد. آب در معماری حوض ها به عنوان سمبل آب راکد تسلن انسان به طبیعت است. تا تمام اینها را د

 استفاده می شود و به اشکال هندسی منظم  عامل تکمیل کننده بنا می شود.

 ریشه یابی علت تقدس آب:

 لت اینکه برخوردار بود. شاید به ع رفت و از ارز  زیادی آور روشنایی و پاکی به شمار می در ایران باستان آب پیام

قدر و منزلتی واال داشته است. آب در نزد ایرانیان نه تنها برای رفع نیازها  آب بوده  ای  مایع حیاتی بی  ایشان ایران کشوری کم

های م تلف خود مانند  با قابلیت گرفته  بلکه از لحاظ معنوی و روحی نیز تاثیر بسیاری داشته است. آب استفاده قرار می مورد

های متفاوت در روح و روان  روشنایی  سکون و آرام  و تحرک  احساس   درخشندگی  پاکیزگی  رونق و رواجحیات  تازگی

خود جا باز  های م تلف برای هایی که ساخته دست بشر هستند  به صورت به همی  دلیل همواره در مکان .انسان گتارده است

 11.کرده است

 چشمگیر است. زیرا عنصر آب به عنوان یکی از زیباتری   یا با  بیشتر هایی مانند پارک ای  مساله در رابطه با مکان

پاکیزگی  ها وجود آب برای گیرد. البته در ای  مکان تکمیلی فضای سبز مورد استفاده قرار می های دید و یکی از موارد زمینه

 .است پراهمیت های بهداشتی  ضروری و ها یا استفاده برای سرویس محل و آبیاری درختان و گل

کردند و با ایجاد پلکان در مسیر آب  جریان  دار احداث می شیب های ها را بیشتر در زمی  های گتشته ایرانیان با  در سده

آب جاری بود که در  ب شید  های ایرانی حیات می تری  عاملی که همواره به با  اصلی.شد و صدا می مالیم آب  تند و پر سر

                                                 
 مقاله نقش آب در ايران - 11



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10 

های  ساخت. در با  آمد و هوای با  را مطبوع و دلپتیر می می شیب و مارپیچی به حرکت در های کم جویبارها و جوی  ها  چهاربا 

که آب در  نماها و بیشتر جاهایی شد. در کف آب پیوست  جدول ها معموال با سنگ و آجر ساخته می می ها تزیینی که به حوض

گتاشتند که به موج آب  جلوه زیبایی  می  تلف کارهای م جریان بود  اغلب ت ته سنگی با ترا  سفیدرنگ یا با طرح

 اند و دلیل احداث آنها در چنی  مناطقی  وجود آب ساخته شده مناطق گرم و خشک و کم های قدیمی ایران اغلب در با .دهد

  .های طبیعی و یا کاریز است چشمه

ای شهرهای خشک و کویری به علت گرمی ه برای آبیاری آن دارد. با  وسعت هر با  بستگی به حجم و مقدار آب موجود 

های  فی  کاشان که از با  توان نام برد. با  های کاشان را می اند که از آن جمله با  همواره اهمیت خاصی داشته هوا در تابستان 

های  رهبه علت وفور آب چشمه سلیمانی و حوض و است ر و فوا چنی  زمان ما است معروف دوره صفویه  زندیه  قاجاریه و هم

در است .ه های کشور ما بود های تاری ی  همواره جزو معرف تری  و پرجاهبه تری  با  عمارت فراوان و درختان کهنسال و

های آب در طول تمام با  نبوده است و  احداث جوی ای جز های ایرانی  برای ایجاد محیطی آرام  خنک و پرسایه  چاره با 

 ها که اغلب از حوض انه عمارت با  آغاز و در شدند. آب از جوی حوضچه تبدیل می ها به ها در تقاطع معموال ای  جوی

 .شد روان می ها های منظم با استفاده از شیب طبیعی زمی  با تکرار آبشارها به داخل حوضچه فاصله

بعد اصلی آن در شد و  مقابل عمارت با  احداث می شد  بیشتر در تری  عناصر ایجاد با  محسوب می نما که از ضروری آب

 های قدیمی نیز های با  مستطیل  مربع  چند ضلعی و دایره بود. گاهی در داخل عمارت های جهت طول ساختمان و به شکل

روزهای گرم تابستان  به ویژه هنگام  گفتند. ساکنان با  در شد که در اصطالح به آن محل  حوض انه می نما ساخته می آب

 پرداختند. می آسای نما به  نیمروز  در کنار آب

 علت که   یبه ا دیبرخوردار بوده؛ شا یادیو از ارز  ز رفته یشمار م  به یو پاک ییروشنا آور امیباستان آب پ رانیر اد

 12آب بوده است. کم یکشور رانیا

نمی گرفت. پس رودخانه ها وچشمه ها و دریاچه ها دارای جایگاه آیینی و اعتقادی بودند. ای  جایگاه به خودی خود شکل 

ساخت و وجود بنای مکان ها بود که باورها و افسانه ها و آداب و رسومات را متجلی می ساخت. آب هایی که از دهانه سراب 

های کوچک و  های بزرگ از دل کوه و درون غار و ازمیان سنگ وخاک بیرون می زند و روی زمی  جاری می شوند  چشمه

جوشند و درساخت بناهایی که در اطراف آنها ساخته می شود نق  مهمی دارند. و  بزرگی هستند که ازمیان سنگ وص ره می

در اینجا می بینیم که دو عامل آب وص ره در امر احداث بناهای بوجود آمده نیز مدخلیت دارند. پس همانطور که آب در 

مربوط به شهرها و رابطه ساختار میان  ساخت با  نق  دارد  با  نیز در به وجود آمدن شهر نق  خود را ایفا می کند. تحوالت

با  وشهر آن چنان است که می توان از سویی با  را شهر و شهر را با  نامید و از سوی دیگر با  را به مثابه کارگاه طرح اندازی 

ی میان با    سیاح دوره تیموری بیان کرد که رابطه ساختاراکالری دآشهز تلقی کرد که نمونه ای  مطلب را می توان درگفتار 

 شهر در آن شهر موقت که درازای سراپرده ها وخرگاه ها وخیمه هارا به روشنی بازسازی کرده است.

 :نتیجه

گونه که جسم آدمی به غتا نیازمند است  هه  و روح او نیز  و هه  و جسم. همان ای است پیچیده از روح انسان مجموعه

زندگی ماشینی همه جا را  ها و های بلند و خیابان عه شهری که ساختمانعناصری است که به او آرام  بب شد. در جام طالب

امروزه در شهرها شاهد .طلب آدمی است روح خسته و آرام  های زیبایی و هنر  بهتری  پناه برای احاطه کرده است  جلوه

عناصری که بافت  کارگیری بهمثل بت  و ... به جای عناصر طبیعی آپوش  گیاهیا هستیم. لتا باید با  عناصری با بافت س ت

های شهری  ها و با  توانند پارک ها می ب شید. ای  مکان نرم دارند  گوشه عزلت و زیبایی فراهم کرد تا به روان انسان آرام 

رود و چه در  به شمار می . آب یکی از ای  عناصرکه فضای متبوع و قابل ار  در هه  ایرانیان از گتشته های دور دارد باشند
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گری بیشتر فضای سبز  حرکت و موسیقی آب  در جلوه .دهنده روح انسان است لت سکون و چه در حالت حرکت نواز حا

 نقشی در خور توجه دارد. 
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