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عناصر طبيعي مانند آب ، از گذشته هاي بسيار دور ، به عنوان عامل زندگي آفرين ، درنزد اقوام و گروههاي فرهنگي ساكن در نقاط 

تي مختلف دنيا تقديس مي شدند . به ويژه ، در سرزمين ايران ـ به دليل وجود شرايط اقليمي خاص ـ آب ، به عنوان عنصر هس

بخش ، بسيار مورد توجه بوده و به دليل نياز روزمره به آن و ترس از نبودنش ، به عنوان يكي از ايزدان ، در ذهن ايرانيان ، جايگاه 

ويژه اي داشته است. به اين ترتيب ، با اينكه آب ، از عوامل طبيعي اثرگذار بر شهرسازي محسوب مي شد ، انتخاب مكان مناسب 

  يش آب در آنها ـ به منظور پرستش ـ بر اساس مقوله هاي اساطيري و با دقت كامل انجام مي گرفت .شهرها و نحوه نما

ب از ديگر زيست آدر نتيجه ، آب ، كه به عنوان سرچشمه حيات، جايگاه ويژه اي در تفكر ايراني داشته است.و هر زيستگاه داراي  

ي ساختاري ، باعث شكل گيري شهر بر مبناي آب مي شد ، اين عنصر ، گاه ها متمايز شده است در واقع ، ضمن اينكه ضرورت ها

شناسه اي بود براي درك مكان ، و اينجا را از آنجا متمايز مي ساخت . به اين ترتيب ، نيازي روزمره ، كالبد شهر را مي ساخت ، 

ديگر ، به عنوان نمودي مقدس از يك فضاي اجتماعي را تعريف مي كرد و جهت هاي رشد و توسعه را معلوم مي نمود و از سوي 

آب يكي از عناصر طبيعي به شمار  حقيقت ( استواري زندگي بر آب ) در ذهن تقديس مي شد و در شهر تظاهري نمادين مي يافت.

مي رود كه ماهيتي تغيير ناپذير دارد. هرجاكه ظاهر مي شود، كاربرد آن بايد منعكس كننده برداشت طراحان و سازندگان از 

  بيعت باشد. ط

دسترسي به منابع آب از ديرباز به عنوان يكي از مهم ترين عوامل موثر در مكان يابي شهري مورد توجه بوده است. بررسي كلي 

جغرافيايي شهرهاي ايران به خوبي وابستگي ميان زندگي شهري و دسترسي به منابع آب را نشان مي دهد. فالت ايران به دليل 

داز محيط طبيعي درهمه جا از منابع آب سطحي مطمئن برخوردار نيست، زيرا همان طور كه آب هاي تنوع اقليمي و چشم ان

سطحي زمين، چون دريا و رودخانه و درياچه در معماري و به وجود آمدن آن نقش دارد، دربسياري از مناطق كه از اين منابع 

  و چاه ها حاصل مي شود. سطحي به دورهستند، نياز مردم از راه منابع زيرزميني، چون قنات

شكل گيري شهر ها از دير باز بر اساس راه هاي دسترسي به آب بوده وگاه اين امر باعث ايجاد وشكل گيري فضاي شهر واستخوان 

و بايد گفت آب در گذشته هاي بسيار دور باعث به وجود آمدن مراكز حياتي و روش اقتصادي وشهرنشيني   بندي ان مي شده است

اي است پيچيده از روح و ذهن و جسم.  انسان مجموعهو امروز كه جنس مواد ساختماني سخت خشن شده است بوده است.

گونه كه جسم آدمي به غذا نيازمند است، ذهن و روح او نيز طالب عناصري است كه به او آرامش بخشد. در جامعه شهري كه  همان

هاي زيبايي و هنر، بهترين پناه براي روح خسته  را احاطه كرده است، جلوهها و زندگي ماشيني همه جا  هاي بلند و خيابان ساختمان

چه درحالت حركت با  و ا هاي سبز شهر  چه در حالت سكونكه با كار گير آب در  پارك ها وفض طلب آدمي است  و آرامش

  موسيقي اين آرامش را به انسان ميدهد .



 

 
 
        

 

 

   و شهر در شهرهاي كهنو شهر در شهرهاي كهنو شهر در شهرهاي كهنو شهر در شهرهاي كهن    ثير گذار آب در شكل گير فضاهاي شهريثير گذار آب در شكل گير فضاهاي شهريثير گذار آب در شكل گير فضاهاي شهريثير گذار آب در شكل گير فضاهاي شهريأأأأعوامل تعوامل تعوامل تعوامل ت ----

اھميت عنصر آب را در شكل گيري فضاھی شھری مي توان ناشي از دو علت دانست؛ يكي جنبه كاركردي اين عنصر 
يعني نيازي كه اھالي در زندگي روزمره و براي گذران امور به آن ھا داشته اند و مورد ديگر جنبه تقدس عنصري است 

ورد اخير خود مي تواند دربر گيرنده جنبه اول نيز باشد، به اين ترتيب كه نياز به كه منجر به شكل گيري فضا مي شود، م
يك عنصر موجب تقدس آن مي شده است به عنوان مثال آن ھنگام که آناھيتا و مھر ايزدان آب و خورشيد از ارزشی وا- 

و آب بودند، پس ستايش و احترام آنان برخوردار بودند و مردم نيز برای باروری درختان و دام ھای خود نيازمند خورشيد 
   ). 1390( وبالگ دانشكده علوم جغرافيايي خوارزم ، دمی بايست در قالب خدايان شکل بگير

  

  

  

  

بدين صورت چنين فضاھايي نفوذ ارزش ھاي مذھبي در شھرھا را نيز به خوبي به تصوير مي كشند. مويد اين مطلب اين 
شته مي توان به نذر توزيع آب و يا تامين روشنايي كوچه اشاره كرد، تلفيق اين دو را كه از نذورات و خيرات رايج در گذ

در سقا خانه ھا مي بينيم كه خود از كاربري ھاي مھم و رايج در مركز مح<ت به عنوان يك فضاي جمعي بوده 
  )1390(وبالگ دانشكده علوم جغرافيايي  خوارزم،است.

توسعه را تعيين مي كرده است و كاربري ھا با استناد به لبه آب ھا ، حد نھايي  در زيستگاه ھاي نخستين ، آب ، شكل
حضورشان را تعريف مي كردند . در دوران ھاي بعد ، مفاھيم آييني در فضاھاي شھر ، با حضور آب ، بيان مي شدند و 

مين اساس ، نظم خود را شكل شھر بر ھ ،بندي ھاي فضايي شھر بود . پس از اس<م ھم نظم آب عامل شكل دھنده به بخش
مي داد و عناصر مركز محله ، در ارتباط با محل استقرار عناصر وابسته به آب ، مثل آب انبار و حمام ـ كه درامتداد 

  )1385(خانم كرامتي ،مسير آب ھاي زيرزميني و قنات ھا قرار مي گرفتند ـ مكان يابي مي شدند

        تقدس آب تقدس آب تقدس آب تقدس آب - - - - 3333

ب آ نقش«اب و در دامن طبيعت حضور خود را اعالم مي كرد بدون انكه طبيعت را مخدوش كند. قبل از اسالم  معماري دركنار

ب شكل مي آب ودر نهايت  احترام به وجود آ تشكده ها ) درد كنارآ اناهيتا وآنيايشگاه ها و معابد (معابد» بيشتر نقشي تجردي بود

تش به طور آب آن نيست .آست دنياي خالص تر كه جسم قادر به گذر اب گذرگاه انسان براي ورود به دنيايي ديگر اآگرفتند.گويي 

تشكده كاريان (فيروزآباد)شاهد هستيم.آب و آذر گشسب وآتشكده آن را در آكنار هم قرار گرفتند .نمونه هاي ميزي در آمسالمت 

ند. آب و آتش الزم وملزم براي آتش استعارهايي متناقض هستند وبه همراه خاك وباد عناصر تشكيل دهنده هستي به شمار مي رو

  )14:1394(علي مددي،.ادامه حيات مي باشند .هردو هم هستي بخش وهم ويرانگر هستند

        



 

        باور اعتقاد به آبباور اعتقاد به آبباور اعتقاد به آبباور اعتقاد به آب----3333- - - - 1111

احترام به آب در باور و اعتقاد مردم سراسر جهان جايگاه ويژه اي دارد.ژاپني ها معتقد مه ريزش باران دراولين روز هر سال باعث 

ور گذر زندگي و يك آذهب بودا ، آب در حال ريزش ، يادبندد .در مرنها رخت بآمالريا براي يك سال از كشور  ياربيممي شود كه 

مي شويند.بخشي  سپديده جهاني (كيهاني) مي باشد.مسيحيان براي راهي از ناپاكي ها و گناهان ، جسم وروح خود را در آب مقد

انه مقدس گنگ وا مي گذارند .آب حيات يا آب خضر،طبق روايات نام چشمه اي است از هندها تن خويش را براي طهارت به رود خ

  در ناحيه اي تاريك در شمال كه موسوم به ظلمات است ، آشاميدن آن آب زندگي جاوداني مي بخشد.

يين آداشته ودر  وجهنگرش ايرانيان از ديرباز نسبت به  آب مانند موجودي مقدس بوده است.ايرانيان قبل از زردشت به پاكي اب ت

يكي از يشت هاي كتاب  ررفته است. وبه همين خاطي زردشت پاك نگهداشتن آب از پليدي ها يكي از اركان دين به شمار م

  پيشكش شده است:  »اردويسور آناهيته«مقدس اوست (آبان يشت )،به ايزد آب 

آن نگهبان شايسته آب هاي نيالوده گيتي را ،  رد رااهيته گرم آب پاك سود رسان زندگي ساز را ، ستايشگرم آن اردويسوران ستايش

همه آب هاي ناآلوده و پاك كه از ابرها سرازير شده وبرسينه زمين همچون رودها و چشمه سار ها و دريا ها درياچه ها آرام يافته 

          ).382-385 :1362(رضياند .آرام در زمين هاي هفت كشور مي پيمايند زندگي  بالنده را

  ).320:1363(ورجاوند،كنند ي ب مآي به نام آناهيتا راپيشكش فرشته به آب تا جايي است كه ايرانيان معابد بسيارتوجه 

  

    

  

اسطوره ها در هر اقليمي كه باشند، ريشه در وجود افراد آن سرزمين دارند كه به حيات خود ادامه داده اند. چيزي كه يك اسطوره 

  استخراج ويژگي هاي واقعي آن و تطبيقش با باورها و اعتقادات جامعه است. را ارزشمند جلوه مي دهد، شناخت و 

به علت خصوصيات اقليمي كه وسعت زيادي از سرزمين با كمبود آب مواجه بوده است و خشكساليهاي  - در اديان بين النهرين 

كردن سرزمين بيشتر مورد توجه قرار  نياز به اسطوره اي براي آفرينش آب و حاصلخيز  …طوالني مدت در ايران ، مصر و هند، 

مي گرفت. مراسم و آيين هايي براي تكريم و سپاس از اساطير رودها براي حاصلخيز شدن زمينها انجام مي شد كه در باور مردم 

م به بسيار تقدس يافته بود . در واقع عامل خشكسالي باعث پديد آمدن اين اساطير مي باشند و در تمدنهايي كه خشكسالي نداري

    )1390.( مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان،اين اساطير كمتر توجه مي شود 

دامن طبيعت بدون آنكه آن را مخدوش سازد، حضور خودرا اعالم مي كند  پيش از ظهور اسالم، در ايران، معماري در كنار آب و در

آب و درنهايت احترام به وجود آب شكل گرفت. ونقش آب بيشتر نقش تجردي است. نيايش گاه ها و معابد وآتشكده ها دركنار 

گويي آب گذزگاه انسان براي ورود به دنياي ديگر بود. آب نقش معنوي خود را در معماري ايران نشان داد، به گونه اي كه گردش 

ايش آب آب نمايش تجردي آب درطبيعت است وتمام جوهر وخواص آب به صورت مجرد كه ظاهرا جنبه نمايشي پيداكرده و در ني

     )1390.(مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان،منظور بوده است

        نقش آب در معماري ايران باستاننقش آب در معماري ايران باستاننقش آب در معماري ايران باستاننقش آب در معماري ايران باستان- - - - 4444



 

رفت و از ارزش زيادي برخوردار بود. شايد به علت اينكه ايران كشوري  آور روشنايي و پاكي به شمار مي در ايران باستان آب پيام

زلتي واال داشته است. آب در نزد ايرانيان نه تنها براي رفع نيازها مورد استفاده آب بوده، اين مايع حياتي بين ايشان قدر و من كم

هاي مختلف خود مانند حيات، تازگي،  گرفته، بلكه از لحاظ معنوي و روحي نيز تاثير بسياري داشته است. آب با قابليت قرار مي

هاي متفاوت در روح و روان انسان گذارده است. به  اسدرخشندگي، پاكيزگي، رونق و رواج روشنايي، سكون و آرامش و تحرك، احس

 .( مجموعههاي مختلف براي خود جا باز كرده است هايي كه ساخته دست بشر هستند، به صورت همين دليل همواره در مكان

       )1390فرهنگي فرشچيان اصفهان،

        شهرهاشهرهاشهرهاشهرها    نننننقش آب در توسعه كالنقش آب در توسعه كالنقش آب در توسعه كالنقش آب در توسعه كال----4444- - - - 1111

روز ، حضور دارد ، هرچند كه بسيار كم رنگ تر و كم اهميت تر از آن چه كه بايد باشد ، آب ، در تعيين شكل توسعه شهر ايراني ام

فرض مي شود . در واقع حضور آب ، در سطح كالن برنامه ريزي براي طراحي شهري امروز ايران ،  صرفاً دنباله منطقي ، حضور آب 

اني پيش از اسالم ، عامل مهم توسعه مكان هاي روستايي و در تعيين محل استقرار شهرهاي ايراني ديروز است. آب، در شهر اير

مكان شهرـ معبدها در زيستگاه هاي نخستين بوده است . پس از آن ، با گسترش شهرنشيني ، در دوران هخامنشي ، فن ايجاد 

گ دور از شهر ، در شبكه  زيرساختي آب و پساب شهري ، در كنار توسعه كاريزها و قنات ها و كانال كشي از رودخانه هاي بزر

عرصه عمل شهرسازي ايران براي دوران هاي بعدي نهادينه شد و در دوره ساساني ، مهارت هاي فني در انتخاب مكان مناسب شهر 

و نحوه هدايت آب در البه الي ساختمان هاي شهري ، اين فن را تكميل كرد . پس از اسالم ، هم همين الگوي تاريخي استقرار 

حضور رودخانه و چشمه و قنات، در يك دوره زماني هزارساله ، به آرامي ، به همان شكل سابق ، در شهر ايراني شهر ، برمبناي 

ادامه پيدا كرد . تا اينكه ، ايجاد حكومت مركزي صفوي ، زمينه را براي توجه دوباره به شبكه زيرساخت ها و نوسازي و به سازي آن 

اني ، شهرنشيني رونق گرفت . شهر از همه سو گسترش يافت و خود را به آب هاي جاري ها فراهم آورد و به واسطه توسعه آب رس

  نزديك تر كرد . به اين ترتيب ، نظم فضاي شهري ، در انتظام با نظم آب ، مبين جهت هاي توسعه شد. تا روزي كه حكومت 

  

  

  

ز توسعه بازايستاد . ايجاد روابط قوي با اروپا و آيند و مركزي از هم پاشيد و درنتيجه عدم رسيدگي به زيرساخت هاي آبي ، شهر ، ا

كه نه  -ديدي را براي شهر ايراني پديد آورد ، كه در آن بار ديگر ، شهر گسترش خود را جاي ناصرالدين شاه ، مقطع تاريخي رونده

هاي توسعه را معين  موجود ، جهت تقليدي ـ آغاز كرد . شبكه آب هاي زيرزميني "برمبناي الگوهاي خودي بود و نه كامال "كامال

نمود و نظم آب ، سازنده ساختار شهر شد . برخورد با انديشه مدرن و آموختن از آن ، در ابتداي سده حاضر ، مي توانست زمينه 

  )1385خانم كرامتي،ساز ايجاد نقطه عطفي مناسب ، براي توسعه هاي بنيادي شبكه زيرساخت آبي در شهر ايراني امروز باشد(

        ب در ميان ايرانيان ب در ميان ايرانيان ب در ميان ايرانيان ب در ميان ايرانيان آآآآحرمت حرمت حرمت حرمت ----4444- - - - 2222

احترام ايرانيان  به عناصر چهارگانه :  آب، خاك ،آتش و باد در باور واعتقاد ايرانيان  نقش زيادي داشته است .و ويژگي هاي ويژ آب 

هاي شكده آتدر زندگي روز مره ما قرار دهد ؛در ميان اين عناصر  باغ خاق اثر و فضاهاي معماري جايي گرفت نقش به سزايي را 

  تشكده  فيروز آباد وتخت سليمان ومعابد تنها نمونه از بروز اين باور و اعتقاد است.آفراوان:



 

ول نمي كنند. درآب تفو نمي اندازند. در آن دست نمي شويند ومتحمل نمي شويند  كه ديگر آن رابه بايرانيان در ميان رود 

.واين اعتقاد ايرانيان نسبت به اب احترام زياد به )160: 1347.(پور داود،ظور ميدارندب منآد كند .آنها احترامات بسياري از كثافاتي الو

  ب براي او  قرباني ميكردند. آيي بود كه براي جلو گيري از خشم اب تا جا

        نقش آب در شكل گيري شهرها نقش آب در شكل گيري شهرها نقش آب در شكل گيري شهرها نقش آب در شكل گيري شهرها ----4444- - - - 3333

اولين شواهد مراسم نيايش آب و سيستم اوانتاش ومعابد خود را در كنار رودخانه دز بنا كردند وما -ايالمي ها شهر مقدس دور

تصفيه آب در ايران باستان دراين شهر دردست داريم. ايالمي ها مراسم جشن هاي بهاري خودرا دركنار رود ايديده (دز) برپا مي 

ساحل  كردند  دراين مراسم شمايل خدايان والهه متعدد با حضور شاه و اسكورتي از روحانيون ومردم همراه با ذكرهاي خاص به

مقدس (ساحل رود اپديده)حمل شده و از انجا به وسيله قايق از طريق رود خانه به بيت اكتيو (خانه جشن ها،معبدي در كنار رود 

خانه خارج از حصار شهر )رفته تا مراسم مذهبي خودرا در فضايي مملو ازآزادي ودر تماس مستقيم با طبيعت آب برپا دارند.گويي 

  )1382(علم الهدي،.ويي تازه درآن مي دميدطراوت آب و طبيعت نير

عناصر محيط زيست طبيعي هموراه در شكل گيري كانون زيستي وشهر نقش اساسي داشته اند،بگونه اي كه پژوهشگران در جهان 

،شكل گيري تمدن هاي نخستين رامنوط به وجود اين عناصر دانسته و متعقدند كه بدون اين عناصر هيچ گونه شكل گيري 

ي ممكن نبوده ونمي باشد .انچه در اين امر اهميت دارد ،تاثير قطعي آن بر شكل گيري كالبدي و تظاهرات فضايي كانون كالبد

  ).5:1375(حبيبي،زيستي وشهر است 

نقش آب در شكل گيري نخستين زيستگاه هاي انساني پاسخي است به يك نياز زيستي. اما وقتي فراتر از يك نياز، خانه سازي و 

جموعه هاي مسكوني بار فرهنگي مي گيرد، معماري پديد مي آيد و آب در زندگي انسان جايگاه هنري پيدا مي كند و از بناي م

خالقيت هنرمندان و معماران مايه مي گيرد. درك مفهوم آب در معماري همان درك معماري آب است. درك قوانين فيزيكي رفتار 

  مهمتر از همه نقش و تمثيل و ارتباط آن با زندگي انسان ها است. آب استعاره اي  آب، احساسات ما در مقابل كنش و واكنش آب و

  

  

  

.( مجموعه فرهنگي متناقض است و به همراه خاك، آتش و هوا، عناصر چهارگانه تشكيل دهنده جهان هستي به شمار رفته است

  )  1390فرشچيان اصفهان،

شهرها در كنار رودخانه ها از جهت دسترسي به منابع آب همواره مورد سابقه تاريخي شهرسازي نشان مي دهد كه شكل گيري 

توجه بوده است .اولين مراكز اجتماعي همواره در كنارمنابع  آب و رودخانه ها شكل مي گرفتند . قرارگيري رودخانه ها نسبت به 

 راكزاجتماعي شهر برقرار سازد .تقويت اينبافت شهري به گونه اي است كه مي تواند بهترين ارتباط وبيشترين دسترسي را مابين م

  گونه ارتباطات مي تواند زمينه ساز ايجاد تقابل وهماهنگي محيط زيست واجتماع قرار گيرد .



 

با انباشت مواد آبروفتي خود به رودخانها معموال در اولين مرحله در پاي كوهه، تشكيل مخروط افكنه ها را داده وپس از طي مسير  

  توسعه دشتها كمك ميكند .

رود خانه ها منابع مهمي از نظر حفاظت منابع طبيعي واحياي سكونتگاه ها در دل شهرهاي پر تراكم به حساب مي آيند،چراكه 

  امتدادي از پديدههايي طبيعي حومه اي به درون شهر مي باشند گسترش بي رويه ساختارشهرها به درون 

زمين هاي كشاورزي وتوسعه شهركهاي حومه اي باعث متالشي شدن ونابودي بقايان جنگلها،كاهش وسعت سطوح سبز واز ميان 

  رفتن تنوع گونه هاي جاندارن شده است 

دراين ميان شكل گيري شهرهاي تاريخي ايران ورشد وتئسعهذ آنها از ديرباز با توجه به دسترسي به منابع آب چه در رابط با  

آب درپيكره بناها و سيماي شهر صورت پذيرفته و گاه اين عنصر استخوان بندي اصلي  اختارميان آب وشهر و چه در استفادهس

داده است . باي اين منظور گاه از آب هاي  سطحي زمين (دريا ،رودخانه ها ، درياچه )بهرمند شده و گاه  با  يشهر  را شكل م

مدند .دربسياري از  شهرهاي كويري هم چون يزد ،ميبد،نائين آقنات بر اين مهم فائق مي ث استفاده از آب هاي زيرزمين  و احدا

بافت محالت با شبكه آبياري هماهنگ بوده وشبكه خطوط منازل  ومحالت از همان شبكه آبياري پديد آمده است .هچنين 

شمار مي روند كه آب ها كاركردهايي عالوه بر  شهرهاي چون اصفهان وشوشتر نمونه هاي بسيار متعالي از همزيستي شهر و آب به

  كاركرد اصلي داشته اند.اما امروزه رشد جمعيت و به تبع شمار مي روند كه آب ها كاركردهايي عالوه بركارد اصلي داشته باشد 

        جايگاه آب در توسعه پايدار شهريجايگاه آب در توسعه پايدار شهريجايگاه آب در توسعه پايدار شهريجايگاه آب در توسعه پايدار شهري- - - - 5555

عي تجديد پذير مانند گياهان ،آب هاي زير زميني  است. يكي از اصول  توسعه پايدار به كارگيري وپايدار ساختن مصرف منابع طبي

در واقع مي توان گفت شالوده توسعه يك ناحيه بر روي منابع آب آن ناحبه استوار است. اگر كشوري بخواهد با كاروان تمدن و 

  توسعه حركت كند ناچار است از منا بع طبيعي خود استفاده الزم و مطلوب را بنمايد. آب 

  بحان در اهميت آب در زندگي موجودات مي فرمايد :كه خداوند س

  

  

  

  

ما حيات وزنده  بودن موجودات را به واسطه آب قرار داديم .منابع آب هم درسالمتي وتندرستي و زندگي انسان ها و هم افزايش 

ماعي، سياسي برخوردار وكاهش جمعيت بهانحاي مختلف نقش داشته و كمك مي كند تا انسانها و كشورها از توسعه اقتصادي ، اجت

گردند.آب يكي از چالش هاي قرن حاضر است كه مي تواند منشا بسياري از تحوالت مثبت ومنفي جهان قرار گيرد .رشد جمعيت 



 

وتوسعه شتابان اقتصادي گرم شدن زمين در اثر گازهاي گلخانه اي ،تشديد مصرف و استفاده نامطلوب از آب در دهه هاي گذشته و 

عدم تعادل بين آب موجود و آب مورد نياز گرديد است .و اين عدم تعادل ،بحران واقعي را در بسياري از مناطق جهان حال،منجر به 

  به علت كم آبي، آلودگي كيفي آب و تخريب منابع آب شيرين گسترش داده است .

        آب و گردشگري وتوسعه شهر آب و گردشگري وتوسعه شهر آب و گردشگري وتوسعه شهر آب و گردشگري وتوسعه شهر ----5555- - - - 1111

. افزايش شماره گردشگران هميشه با اشتغال زايي  تبرخوردار اسگردشگري مرتبط با آب از قابليت كمك به توسعه منطقه اي 

براي مردم منطقه همراه مي گردد. مشاغل مرتبط با صنعت گردشگري ،دامنه وسيعي از فعاليت هاي مانند تشكيل سازمان هاي  

  .براي طراحيريزي برنامه هايي كالن توسعه گردشگري تا افزايش هتل ها رستوران ها را شامل ميشوند

امروزه شاهد بروز واشاعه فرهنگ آبي جديدي در سراسر جهان هستيم .اين نگرش جديد،كانال ها و رودخانه ها ديگر تنها به عنوان 

بخشي از شبكه حمل ونفل شناخته نمي شوند، بلكه به عاملي مهم جهت پاسخ گويي به نياز هاي بشر مدرن به تفريح و گذران 

  اوقات فراغت مبدل شده اند .

        ثيرات رودخانه ها در توسه شهريثيرات رودخانه ها در توسه شهريثيرات رودخانه ها در توسه شهريثيرات رودخانه ها در توسه شهريأأأأتتتت----5555- - - - 2222

ساحل رودخانه ها بستر پيدايش و رشد بيشتر فرهنگ هاي كهن جهان است. در ايران نيز هرجا رودخانه اي جاري بوده، به سرعت 

و شتاب فرهنگي افزوده است وخود نيز در درون فرهنگ جا باز كرده است. و بايد گفت آب در گذشته هاي بسيار دور باعث به 

              )1390.( مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان،وجود آمدن مراكز حياتي و روش اقتصادي وشهرنشيني بوده است

 فضاي كنار رود خانه ها و كانال شهري ،صرف نظر از كاربرد اصلي آن ها ، هميشه مردم را مجذوب خود مي نمايد .اين آبراه ها ي 

بود و آثار باستاني و موزه هل ، در ارتقا و رونق گردشگري شهر سهم بزرگي دارند  طبيعي ومصنوعي دركنار عناصر چون بناهاي ياد

صنعت  .به همين دليل امروزه برنامه ريزان صنعت گردشگري و شهري سهم بزرگي دارند .به همين  دليل  امروزه برنامه ريزان

مبذول نموده و درآمد فراواني را براي شهر فراهم گردشگري وشهري به  بهسازي آبراهه ها ومحيط پيرامون آنها توجهات خاصي را 

  )1388،(كيانوشمي نمايند 

        

        

        

        

        

  رود دره ها به عنوان لبه هاي شاخص شهريرود دره ها به عنوان لبه هاي شاخص شهريرود دره ها به عنوان لبه هاي شاخص شهريرود دره ها به عنوان لبه هاي شاخص شهري----5555- - - - 3333



 

لبه،كميتي كالبدي و عنصري منظرين دركيفيتي به نام منظر شهري مي باشد كه در تصوير ذهني شهروندان ،يك امتداد را كه 

به عنوان مثال  رود خانه ، دره ها ، بدنه بزرگراه ).farina,2009( ت ، تداعي مي كندخطي قابل تشخيص از نظر بصري اس

  و...مصداق لبه ها در شهر مي باشند.

لبه ها هويت منظرين شهر هستند و يك سياست كلي بايد براي آن ها حاكم باشد.همان طور كه نظرگاه ها شاخص ها ي خوبي 

ها نيز داراي اين پتانسيل بوده و مي توان آن ها را به عنوان ويترين شهر تلقي كرد .به براي نشان دادن هويت شهرها هستند،لبه 

  عنوان مثال در لندن ، سياست حاكم بر لبه رودخانه تايمز كه يك لبه طبيعي مي باشد، 

بوده وروحيه نمايش معماري وتكنولوژي مدرن كشور است ، در صورتي كه سياست  برگزيده در پاريس نقطه مقابل اين تفكر 

  يكنواخت لبه رودخانه را حفظ كرده واجازه ساخت وساز جديد را نداد است .

دره ها مي توانند به عنوان لبه هايي در مقياس شهري ودر اندازه ي مياني وحتي در موارد كالن و با منشا پيدايش طبيعي -رود

  )1391،،صالحي،ياوري،شاكرزادهي(ديناروندمطرح گردند.

  در طراحي منظر شهريدر طراحي منظر شهريدر طراحي منظر شهريدر طراحي منظر شهري    آب وآبنماآب وآبنماآب وآبنماآب وآبنما----5555- - - - 4444

آب به عنوان يكي از اساسي ترين عناصر منظر در شكل گيري فضاهاي شهري تاثير به  سزايي دارد.شناخت ويژگي هاي آب به  

تشخيص معيارهاي مناسب براي ارتقاء كيفيت آبنما ها منجر مي گردد.ويژگي هاي ذهني وبصري آب بصورت همزمان در طراحي 

آن شكل گرفته است.براي ارتقاء كيفيت نمايش اين جلوه ها به اصول تاثير گذار در به وجود آمدن ويژگي ها اثر گذارند.جلوه هاي 

  )1384،.(اديبي،منعام،قاضي زادهمانند فرم، رنگو بافت ظرف در برگيرنده آب توجه بايد

دمي را  به سوي خود جذب مي كرده آو درياچه ها و رودخانه ها  نيز  آب از ديرباز نقشي حياتي در زندگي انسان داشته است

اند.در گذشته اي نه چندان دور كه انسان آب را به عنوان يكي  از اجزا و عناصر معماري منظر و طراحي شهري مورد استفاده قرار 

  داد همواره جلوه هاي مختلف آن باعث تهييج و تحريك گرايش انسان به زيبايي شده است.

اوتي بر روي انسان دارد وهر كس به فراخور سن خويش بهره رواني خاص خود را مي برد.آب آب در حاالت مختلف تاثيرات متف

درون استخر ها كه تركيباتي انها با درخت ها و زيبايي هاي طبيعت باعث آرامش و راحتي روح انسان و توازن زيست شناختي او 

ركت آدمي زنده ميكند .آب در آبشارها حالتي ديگر در مي شود .آب جاري در رودخانه ها و كانال ها،باجريان هاي پويا شوق ح

آدمي به وجود مي آورد.امروزه در طراحي پارك ها ايجاد تنوع در مناظر يك اصل زيبا شناسي تلقي مي شود و همين امر سبب 

رد توجه شده كه احداث آبنماها،آبشارها و جويبارها در يك مجموعه يا به طور مستقل،در اماكن عمومي به طور جدي مو

  )1384،.(اديبي،منعام،قاضي زادهقرارگيرد

  

  



 

  

  

آب عالوه بر ايجاد صدا ، درحركت و به هنگام تماسبا سطوح نا هموار نيز صدا توليد مي كند . بسته به سرعت ومقدار تحرك وحجم 

  آن،اين صداها تغيير مي كنند.آب گذشته از تاثيرات رواني از نظر بصري نيز حائز اهميت مي باشد

يت عواق زلتيام بخشيده و لحظاتي آنها را امشاهدات حاالت مختلف آب و صداي  حاصل از آنها از نظر رواني افكار خسته انسان  را ا 

ي آب ويژگي رت رومانتيك آن مي باشد. عناصر بصبه جهان عميق آرامش فرو مي برد .گذشته از اي يكي از خصوصيات آب كيفي

  .)1381(مقدمي ،كتي كه آب ارائه مي كند در تصاوير ذهني ايجاد شده ، سهم بسزايي دارندهاي خاص خط ،فرم،رنگ،بافت و حر

از خصوصيات مهم ديكر آب،انعكاس عناصر محيط اطرافش مي باشد. درحالت ساكن و ايستا سطح آب به صورت يك آينه عمل 

(گروه ن وموجودات را از زوايايي نمايان مي سازدنموده و تصاوير اطراف را اعم از زمين شيبدار مجاور،فضاي سبز ،ساختمان،آسما

  )1374مطالعات،

        ظهورتمدن كهن اوليه در كرمانشاهظهورتمدن كهن اوليه در كرمانشاهظهورتمدن كهن اوليه در كرمانشاهظهورتمدن كهن اوليه در كرمانشاه        ----6666

جو نمود كه داليل و مدارك تاريخي نشان مي دهد كه مدارج اوليه تمدن و پيدايش معيشت ها را بايد در سرزمين هايي جست  

يع وعلفزارهاي غني همراه با حاكميت اقليم مساعد وجود دارد و مي دانيم لخيز ؛منابع آبي كافي ،دره ها وسص،در آنها جلگه هاي حا

كه از نواحي ، كوچك وبزرگ زياد دارد .دامنه اطراف  رشته كوه هاي زاگرس مكان كامال مساعدي براي ايجاد تمدن اوليه بوده 

  )31: 1380.(مستوفي الممالكي،اند

است:در مورد مناطق مغرب ايرانو خصوصا اطراف باختران كه غارهاي در اطراف  مطالعاتي كه تاكنون در ناحيه زاگرس به عمل آمده

آن ها وجود دارند (غاربزرگ شكارچيان در كوه بيستون )در مورد سابقه  زندگي بشر ي در ايران روشن مي نمايد .نقش اقليم ومهم 

  ).32: 1380ممالكي،(مستوفي التر از همه آب نقش زيادي در پيدايش قديمي تر اين مناطق را دارد 

        موقعيت و ويژگي منطق كرمانشاهموقعيت و ويژگي منطق كرمانشاهموقعيت و ويژگي منطق كرمانشاهموقعيت و ويژگي منطق كرمانشاه- - - - 7777

شهر كرمانشاه نيز همچون غالب شهرهاي قديمي ايران،در ناهمواري كوهپايه اي شكل گرفته است،با اين تفاوت كه دشت وسيعي 

قتصادي اين شهر را در بستر عبور شاهراه هاي منطقع اي قرار داد است.در كنار اين عوامل جغرافيايي ونيز اهميت ا

كرمانشاه،همچنين وجود مراتع وسيع و زمين هايي زراعي،آب وهواي مناسب و بارندگي كافي در شكل گيري آن موثر بوده 

  )19: 1388.(برومند سرخابي، اند

از نظر موقعيت طبيعي شهر كرمانشاه ، در مرز تباين چند منطقه طبيعي (اكوتون)وودر محدود كوهستاني واقع شده است.اكوتون 

.( برومند سرخابي، بر پايان يك و يا چند تنگناي طبيعي قرار دارندوآغاز گشايش محيطي براي سكونت انسان ها اطالق مي شود ها

1388 :20(  



 

  

  

  

  

از سطح قرار دارد رود قرسو نيز با فاصله اندك در اين ارتفاعات،به مثابه يك 2000در شمال شهر كرمانشاه كوه پرآوبه بلنداي 

بي جذاب وبه عنوان عاملي مهم،در افزايش ضريب پايداري وثبات اين مركز جمعيتي نقش دارد. در مجموع آ- سامانه زيست

قره سو استقراريافته و پذيرايشاهراه هاي ارتباطي  كوهاي سخت ،در كنار ساحل رود خوستگاه اوليه شهر در كناره دشت وسيع پاي

  )20: 1388.( برومند سرخابي، منطقه اي مي باشد-ملي

        منابع آبي شهر كرمانشاهمنابع آبي شهر كرمانشاهمنابع آبي شهر كرمانشاهمنابع آبي شهر كرمانشاه- - - - 8888

منابع آبي شهر كرمانشاه جزو منابع آبي غني و متنوع در كشور وشامل اشكال گوناگوني از  رودخانه سراب ها، چشمه ها،قنات، 

  )31: 1388(برومند سرخابي، وچاها است. 

        رودخانه   رودخانه   رودخانه   رودخانه   ----8888- - - - 1111

نشاه از نظر منابع آبهاي روزميني از غني ترين در مناطق شمالي و شرقي و غربي شهر رودهاي بزرگ وكوچكي  جاري است ،كرما

ي شهرهاي استان به حساب مي آيد  كه متوان به رودخانه هاي كه به طور مستقيم غير مستقيم اراضي را پوشش مي دهد به موارد

  )31: 1388.( برومند سرخابي، ، مرگ ، راز آور و آب شوران  اشاره كرد رودخانه هاي قره سو

        الب ها     الب ها     الب ها     الب ها     سراب ها و تاسراب ها و تاسراب ها و تاسراب ها و تا----8888- - - - 2222

سراب هاي متعدد از جمله منابع اصلي تامين آب هاي روزميني كرمانشاه ميباشد كه به دليل گسل ها و گذرراه هاي  زير زميني  

در فصول مختلف مقدار چشمگيري در آبدهي اين سراب هااختالف وجود دارد.مهم ترين سراب هاي كرمانشاه عبارتند از سراب 

ب نيلوفر، سراب روانسر ،سراب قنبرو سراب نوژي وران.( ااب خضرزنده، سراب خضر الياسي ،سر، سرياوري ، سراب طاقبستان 

  )33: 1388برومند سرخابي، 

شهر كرمانشاه ، در سطح استان ها  تنها شهري است كه برا تامين آب هاي مود نياز خود از تمامي منابع  موجود همچون رودخانه  

  )36: 1388ها استفاد مي كند.( برومند سرخابي،  ها ، چاه، قنات، چشمه هاوسراب

شهر  ودشت كرمانشاه به دليل وجود منابع آب غني داراي خاك آبرفتي وحاصل خيز مي باشد ومحل مناسب براي كشاورزي كردن 

احتياج بشر بوده ،كشاوزري كه عامل اصلي  يكجانشين شدن انسان است. اين ناحيه و منطقه محل مناسبي براي پاسخ به مهمترين 

يعني آب است كه از دبروز تا به امروز به دليل ترس از به پايان رسيدن اين نياز سوكناي خود در كنار رودها ومنابع آبي بر 



 

ميگذيدن، وبه سبب  همين منابع آبي كهن ترين آثار تمدن در اين منطقه مشاهد ميشود . وديگر عامل سوكنت كرد در نزديك 

  .ه آب است  كه براي نمونه به معبد آناهيتا در كنگاور اشاره كردمنابع آبي نگاه تقدسي ب

        

        

        

  معبد آناهيتا در كنگاور معبد آناهيتا در كنگاور معبد آناهيتا در كنگاور معبد آناهيتا در كنگاور ----8888- - - - 3333

كنگاور يكي از شهرهاي استان كرمانشاه مي باشد وباين شهر كرمانشاه و همدان قرار داردكه حدو يك صد كيلو متر از اين دوشهر 

آبادي كنوني كنگاور فقط «ين معابد دنياي قديم محسوب داشته و مي گويد فاصله دارد.پروفسور هرتسفلد معبد كنگاور را بزرگتر

پا 44پا عرض آن ايئاني به پهناي544پا و 640قسمت وسطاي معبد را گرفته است .خرابه باشكوه اين معبد عبارت است از پشته اي 

است .در اين بنا صنعت معماري ايران و با ستون هاي بلند ساخته شده بود هنوزهنوز چند ستون در گوشه  شمال غربي معبد برپ

معبدي است كه در آن از تنديس وبت تشان و اثري نيست وتنها «. تنديس هاي معبد  )94:1354(هرتسفلد، »يونان ديده مي شوند

        ).137: 1368(كامبخش فرد، »ميتراواهورامزدا راه يافته است-مظاهر ذهني و باطني از آناهيتا

        نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري 

به نقش آب در شكل گير شهر و شهر نشيني پرداختيم، وآن را مورد بررسي قرار داديم در اين بررسي ها به اين نتيجه دراين مقاله 

مي رسيم كه آب نقش زياد واصلي در شكل گيري و يكجانشيني انسان شده است ، استفاد از آب در فضاهاي سازي شهري  وزيبا 

ين مايه حيات  انساني در معماري شهر باعث آرامش انسان ونيز توسعه فضاي شهر سازي شهري نقش به سزايي دارد؛و استفاده از ا

  شهر وشهرنشيني  مي شود و روح جاني به شهر  مي دهد.
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