
  

  هاي آنجايگاه آب در معماري ايراني و ريشه

  1فردين طهماسبي

  

  

  

  چكيده

هاي هاي كويري ايران اهميت فراواني داشته و عالوه بر نقش كاركردي، نقشآب به عنوان ركن اصلي حيات خاصه در اقليم
دنيا حرمت آب همواره مورد توجه بوده است. براي  نمادين و سمبوليك نيز پذيرفته است. در ايران باستان نظير نقاط مختلف

بر  گوناگون نيزي شده است. در اماكن مختلف و ابنيهگيري بل پاكي و زايش از اين عنصر بهرهتطهير، آرامش، زيبايي و سم
ترين رديكارك حسب نوع نگاهي كه به آب بوده و نوع كاربري متوقع از بنا، رفتارهاي مختلفي نيز با آب شكل گرفته است اما در

ها و علل اهميت يافتن آب را در رو در تالش است تا ابتدا ريشهي پيشبخشي به آب رعايت شده است. مقالهوجه نيز حرمت
كننده در معماري سنتي انتخاب شده و نقش آب در هاي مشابه بررسي كند. سپس چند كاربري مهم و تعيينايران و فرهنگ

  گيرد.ار ميها مورد بررسي و مطالعه قرآن

  واژگان كليدي: آب، پاكي، فرهنگ، معماري سنتي
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 2 صفحه
 

  مقدمه

هاي انساني دارد، پاسخ به يك نياز حتمي زيستي است. اما زماني كه در وراي يابي و ايجاد زيستگاهنقشي كه آب در مكان
م، حاكي از يك اتفاق فرهنگي بينيهاي مسكوني اهميت و گاه قداست خاصي براي آب مينياز، در معماري، معابد و مجموعهاين 
دم و معماران قرار مري ستان نيز به كرات مورد توجه عامهها اهميت خاص خودش را داشته. در ايران با. آب در همه تمدنتاس

م در زمان پس از اسال. گرفته كه همواره مورد احترام و تمجيد بودندرساني به مردم كوير توسط افرادي انجام ميگرفته است. آب
چنان حفظ شده است. اين پيوستگي آب با معماري در اماكن مذهبي نظير مساجد به اوج خود نيز حرمت بخشي به آب هم

توان گفت معماري ايراني بدون شود. به طور كلي ميهاي مركزي متجلي ميسازي و حياطهاي باغرسد و نيز در زمينهمي
هاي عميق تاريخي و فرهنگي است د عميق با عنصر آب ناشي از ريشهدهد. اين پيونآفريني آب لطف خودش را از دست مينقش

  داده است.كه رفتار متقابل مردم با آب را شكل مي

  

  نقش آفريني آب در اسطوره هاي قديم

اند. آب به سان عنصري مهم، محترم و حتي مقدس در آداب و رسوم ع مختلف همواره به آب توجه داشتهها در جوامانسان
بخشي به آب محدود به مرزهاي پردازي و شخصيتاست. اين اسطوره ها وارد شده(خاصه ادبيات حماسي) انسان و آثار ادبي

اند. آب يا مستقيما داراي تقدس بوده يا نقطه آغاز يك تقدس و جوامع بسياري از آن بهره برده كشوري يا فرهنگي خاصي نيست
اثر نبوده رفع نياز در ايجاد اين ديدگاه بيدريا و...) جهت حفظ حيات و  ها به آب (چشمه، رودخانه،احتياج دايمي تمدن 2است.

) در ادامه الهه هاي زمين و "نمو"براي نمونه در فرهنگ سومريان آغاز خلقت انسان چيزي به جز آب نبوده. الهه آب (است. 
النوع رب عنوانهرا ب "تعامه"اطيري بنام يابد. عقيده بابليان نيز شخصيتي اسگونه تداوم ميآسمان را شكل ميدهد و خلقت اين

ر باستان الهه در فرهنگ مص 3شود.بابليان نيز ديده مي "انيوماايليش"ي اين تفكر در اثر حماسي كند. خط دنبالهآب معرفي مي
ب مده از آدانند كه برآرا الهه اي مي "اوقيانوس"ي كل خلقت است، خاستگاهي جز آب ندارد. يونانيان نيز دهندهكه شكل "رع"

  بخشد.است و جهان را سامان مي

  

  نقش آفريني آب در سنن ايران باستان و پيش از اسالم

، پس از آتش، آب جايگاه وااليي داشته. آب، دومين مخلوق از هفت مخلوق اورمزد است كه نخستين آن در دين زرتشت
هار گذاري چدادند كه بعد از عالمتشكل مي "يپاو"زرتشتيان فضاي باز مقدسي را به شكل مستطيل و به نام  4آسمان است.

در اين آيين نگهبان آب و  "ناهيد"يا  "آناهيتا"چنين مه 5كردند.طرف آن با خواندن دعايي مخصوص با آب مقدس تطهير مي
آب و  دانبه نوعي منقسم آب بين ممالك بوده و بسيار شايان احترام و تشخص است. در متون مذهبي زرتشت بسيار درمورد ايز
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 3 صفحه
 

 تقويم "آگوست"اين عنصر ماه پنجم تقويم سرياني است كه ماهي سي و يك روزه و مصادف با ما  6كشاورزي سخن رفته است.
ها معابد ايرانيان و نيايشگاه 7است. "آگوست"و  "جوالي"چنين در سال ديني يهوديان ماه پنجم و مقارن با ميالدي است. هم

چنين مقنيان و افرادي همشود. نشيني آب و آتش در اين اماكن ديده ميدر برخي موارد هم شدند وها ساخته ميدر مجاورت آب
شهر باستاني دوراونتاش كه  8كردند در اين حكومت، تا پنج نسل از ماليات و خراج معاف بودند.كه به حفر كاريز مبادرت مي

د. در شدنهاي بهاري در كنار اين رودخانه برپا ميجشن كنار رودخانه دز بنا شد.اولين تجهيزات مربوط به تصفيه آب را داشته، 
از نام  ها پيشدر كتيبه "آناهيتا"خامنشيان نام اند. در دوره همتعلق به خدايان درنظر گرفته شدهآثار مكشوفه از شوش نهرهايي 

ترين و زمان ساسانيان بزرگ ي ساسانيان اين رويه ادامه داشته. درمده. در دوره سلوكيان و تا سلسلهمهر و پس از اورمزد آ
اي آتشفشاني و بزرگ (به مجاورت چشمهشاهان بوده، درست در ترين آتشكده (آذرگشنسب) كه محل تجمع سران و پادمهم

هاي گرد بسته و گودال باغچه ها راه يافت و در حياطها به درون خانهپادياوهاي معابد و پرستشگاه 9قطر صد متر) ساخته شد.
ميني هاي زيرزهاي پيرامون كوير كه دسترسي به آب سهل نبود، وجود پادياو براي دسترسي به آبهرها و آباديمتجلي شد. در ش

  10و مجاري قنات ضروري بود.

  

  پس از اسالم فرهنگاهميت و شخصيت آب در قرآن و در 

ت نقش و قداس شناخته شد.بخش عنوان بركت الهي و حياتهپس از نزول قرآن و نفوذ اسالم به حوزه فرهنگي ايران، آب ب
در ادامه چند نمونه از اين آيات كه به حرمت و شان  آن پررنگ شد و حتي بعنوان نماد الوهيت خداوند (اهللا) نيز مطرح گرديد.

  شوند.آب اختصاص دارد نيز جهت نمونه ارائه مي

  »ٍء حَيٍّ أَ فَال يُؤْمِنُونَشَيْ  أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ«

جدا ساختيم و هر چيز  ها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هميا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمان
    30-انبيا .آورنداى را از آب پديد آورديم آيا [باز هم] ايمان نمىزنده

  » نَ مٍ يَعْقِلوُهَا وَ تَصْريفِ الرِّياحِ ايَاتٌ لِقَوْوَ اخْتِلَافِ اللَيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِ«

ز مردنش و گردانيدن د اها از روزي پس زنده كرد با آن زمين را بعو آنچه فرو فرستاد خدا از آسمان و اختالف شب و روز
     5-جاثيه. يابند به عقلهاست براي گروهي كه ميبادها آيت

لِنُْحيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً  * وَ هُوَ الَّذي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً«
  »وَ أَناسِيَّ كَثيراً
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 و او خدايي است كه بادها را براي بشارت پيشاپيش باران رحمت خود فرستاد، و از آسمان آبي طاهر و مطهّر نازل كرديم
 .چه آفريديم از چهارپايان و آدميان بسيار همه را از آن سيراب گردانيمتا به آن باران زمين خشك و مرده را زنده سازيم و آن *

     48و  49-فرقان

ُثوَن وحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاَواتِ َواألَْرضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَ«
  »مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ

يك نيكوكارتريد و هنگام آفريد و عرش او بر آب بود تا شما را بيازمايد كه كدام	شش	ها و زمين را درو اوست كسى كه آسمان
اند خواهند گفت اين [ادعا] جز سحرى آشكار قطعا كسانى كه كافر شدهاگر بگويى شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد 

      7-هود .نيست

 جُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرا ثُمَّ يَجْعَلُهُ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ َأنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُْخرِ«
  »لِأُولِي الْأَلْبابِ ذلِكَ لَذِكْري حُطاماً إِنَّ في

له وسيهايى كه در [طبقات زيرين] زمين است راه داد آنگاه به اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمهگر نديدهم
بينى سپس خاشاكش گردد آنگاه آن را زرد مىآورد سپس خشك مىآن كشتزارى را كه رنگهاى آن گوناگون است بيرون مى

     21-زمر .گرداند قطعا در اين [دگرگونيها] براى صاحبان خرد عبرتى استمى

  »قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ«

ى و گوارا در دسترس شما تواند آب جارهاى (سرزمين) شما در زمين فرو رود، چه كسى مىبگو: به من خبر دهيد اگر آب
     30-ملك د؟قرار ده

فاطمه است كه مهريه خود را آب مقرر كردند. امام علي نيز در يكي از لطيفترين تعابير درمورد آب متعلق به حضرت 
تمام اين ارج و قربي كه ايرانيان چه  11ند.اهآفرينش آب، جايگاه آب در خلقت و اشكال آن اشاره فرمود يخطبات خود به شيوه

 خود را نمايان كند. جزئي كه عنوان جزئي از فرهنگ ايرانيهپيش از اسالم و چه پس از اسالم براي آب قائل بودند باعث شد تا ب
در اسالم نيز آب زمينه ساز ارتباط با معبود بوده و وضو  كند.جدايي پذير نيست و گاه محور اصلي رفتارهاي انساني را تعريف مي

مراه هبسياري از عبادات است و به تعبيري به معناي يكي دانستن خود در دنياي مادي با موج رحمت خدا و بازگشت به  مقدمه
  12آن به سوي اصل و مبدأ است.
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 5 صفحه
 

  نقش آب در معماري

  مساجد

اكيد اسالم نيز هست، و نقش آب در مساجد از دو جهت قابل بررسي است. نخست شان تطهيري آب كه مورد تاييد و ت
زي ميان هاي معمارانه و نمادين آب. آب در مساجد عموما در پنج جايگاه كالبدي وجود دارد (پايابها، آبنماي مركديگر جنبه

آب نما). پادياوهاي پيش از اسالم در مساجد اسالمي با نام وضوخانه جاي  يورودي، فواره يآبهخان، سنگپيشسرا، حوض 
ساختند. علت عمق در جلوي ورودي اما در عمقي از سطح زمين ميرا هاي كهن پيش از اسالم پادياوها گرفتند. در نيايشگاه

اكنون در مساجدي نظير جامع نايين، نطنز، اردستان و ... پاياب ها و قنوات باشد. همزيتر از كاريافتن آن ممكن است تغذيه راحت
  13وجود دارد.

در حياط مركزي اكثر مساجد حوض بزرگ آب و گاه جوي رواني از آب جاي دارد كه تمثيلي از بهشت است. آب در مركز 
ني تمثيلي بسياري براي تشخص آب ذكر شده و سمبل پاكي و خلوص معنوي مسلمان است. معارار گرفته قو كانون مسجد 

برداشتي كه به ذهن انسان  14است اما مهمترين آن دنيايي ديگر است كه خالص و پاك و شفاف است و حوزه نفوذ جسم نيست.
ق و غيرقابل هاي گرم و خشك، عميكند آنست كه ارتباط عاطفي آب با مخاطب خود در ميان مساجد خاصه در اقليمخطور مي

هاي اطراف، گنبد و مقرنس، تصوير آسمان روز و شب هنگام تصوير ستارگان را در خود وار تصوير كاشيكتمان است. آب آيينه
  گونه آب محل تجلي و ظهور است. محل عرضه تصاوير و خاطرات لطيف انسان در فضا.نكند. بديمجتمع مي

  

  حياطحوض و 

هاي اط مركز و قلب خانه بود. در خانهشدند. حيحياط در منازل سنتي ايران به معناي صرفا يك فضاي باز نگريسته نمي
قطه مقابل توجه به ظاهر متجلي باطن را در ن هايي كه درجه اهميت بهگرايي خانه است. از ويژگيسنتي حياط مويد درون

در اين ميان در زندگي يك فرد مسلمان، تاكيد  15سازد و در اصل تاكيدي بر عالم غيب و تفسيري است از صفات باطني الهي.مي
عضاي ، اگيرد. تاكيد بر شخصيت فرد در اسالمتر به ابعاد دروني و معنوي در مقايسه با ابعاد بيروني و مادي صورت ميبيش

ترين عرصه زندگي او در حياط يا كند و اين مفهوم نمادين در خصوصيعنوان منسوبين مقدس وي تثبيت ميهخانواده او را ب
 16شود كه حياط مفهومي فراتر از يك فضاي باز يا مفصل ارتباطي داشته.شود. به اين داليل گفته ميمركز خانه سنتي ظاهر مي
هاي داخلي يا فضاهاي باز كه در هسته پوشي كرد. وجود حياطشود چشمها نيز نميقليمي حياطهاي ادركنار اين موارد از ريشه

جي بين فضاي داخلي و خارگرايي يا تفاوت كند. اين درونگيرند، در شكل بناها و بافت شهري، تاثير عمده ميساختمان قرار مي
زندگي خاص ما كه در آن رعايت  يني دارد و با نحوهخواتر نقاط با اقليم همشيهاي عمده فضاهاي ماست، كه در باز مشخصه

  17اشراف و جدايي بيرون و درون الزامي است، نيز كامال هماهنگ است.

                                                            
  160، ص 1390ليتكوهي،  ‐١٣
 84علم الهدي، همان، ص  ‐١٤
  46، ص 1381نايبي،  -١٥
 24، ص 1364ابوضيا و قزلباش،   ‐١٦
 7، ص 1384سلطان زاده،  ‐١٧
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اي ههاي خانهدر حياط هانما بود. حوضآبميان حياط يا باغ قرار داشت،  يكي از عوامل تزييني تلفيقي و ارتباطي كه در
كي اند. غالبا حوض را در يش ضلعي، دوازده ضلعي و اغلب مستطيل شكل بودهسنتي، از نظر شكل و فرم متنوع هستند. گاه ش

  18كردند به طوري كه طول حوض در امتداد طول فضاي منزل قرار گيرد.از محورهاي اصلي فضاي خانه احداث مي

ديگري  متر كه محل جاري شدن آب از (به) جانب حوض يا هر منبعنما جوي آبي است با عمق حدودا شصت سانتيآب 
سازي ايرانيان است به نحوي كه در بناي متاخر كاخ گلستان نيز نمونه هاي پرطمطراقي نما عضوي ديرپا در محوطهاست. آب
خشي به بي حوض قرار داشتند، نه فقط براي زيباييشدند يا در ميانهنما تعبيه ميها نيز كه يا در مسير آبشود. فوارهديده مي

وان عنهتوان آنها را بشدند. ضمن اينكه با ديدي معمارانه ميش رطوبت در نواحي خشك استفاده ميمنظر بلكه به جهت افزاي
  19داد كرد.بخش به فضا هم قلمعناصر هادي و تشخص

  

  باغ سازي

 تر كرده است. درآبي سرزمين ايران از عللي باشد كه تمايل ايرانيان را به تماشاي آب  حركت آن در باغ بيششايد كم
ن عنوازند. در باغها آب بهشود و تمام اجزاي باغ را با هم پيوند ميهاي ايراني، آب با فوران دائم به سمت پايين سرازير ميباغ

داشته و انتظامي از تعادل و هماهنگي است. نمونه بارز اين نظام در باغ فين و باغ شازده قابل سازي كاربرد محور اصلي در قرينه
مشاهده است. نمود باغ ايراني به آب و درخت است. تالش دائمي معمار ايراني در تداعي بهشت اغلب به پتانسيل آب ختم 

همواره در آن جريان داشته است. گاه مسير رساندن  آب هشده كشود. حيات باغ ايراني از يك كاريز و يا چشمه اي تامين ميمي
هاي ايراني كه در باغدر نهايت آن 20گاه نيشابور و فين كاشان.هاي قدممانند باغتر از طول خود باغ بوده است. آب به باغ طوالني
ز تر انماها بيشها و آبهها و فوارابهت و نمادين مورد توجه بوده است. تامين آب اين حوضعنوان عنصري پرهنيز نگاه به آب ب

  كنند.حيات را جاري مياي بوده كه در دل كوير هاي رشتهطريق قنات

  

  قنوات

حب چاه آب از قدرت و حكومت وجود چاه و قنات در مناطق كويري از اهميت زيادي برخوردار است. به نحوي كه صا
ها را هاي طبيعي يا قناتله و دوري و نزديكي از چاهها و نيز فاصحركت و استقرار كارواني ردار بوده و ضابطهاي برخومنطقه

مند ه شكلي مركزي تمام فضاها را بهرهايست كه بري تمثيلي از مكان و جايگاه ويژهكرده. وجود آب در مناطق كويتعيين مي
 21نخواهد بود.كند. خواه باغ و سرسبزي اطراف آن باشد و خواه بنايي واحد كه در اين صورت نيز مجزا و منفك از طبيعت مي

ت فرهنگي و تمدني خود را هاي اجتماعي است كه در گوشه و كنار سرزمين ايران حيازاد واقعي مدنيت گروهقنات در اصل هم
است.  موثر بوده اند. به همين دليل نيز متناسب  با شرايط اقليمي و تحوالت سياسي و اجتماعي در روند تكاملي جامعهرقم زده

هاي زيرزميني است و هم فرهنگ استفاده از آب را در تمامي ابعاد محيطي، اجتماعي و راج آباستخي قنات هم يك شيوه

                                                            
 26، ص 1371روحاني،  ‐١٨
 8عليشاهي، ص  -١٩
 160، ص 1390ليتكوهي،  ‐٢٠
 104، ص 1380جواهري،  ‐٢١
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گيرد، در ايران باستان و نيز ايران پس از اسالم كاربرد بسيار فراواني دارد و اكنون بيش از نيم قرن است كه در مي اقتصادي دربر
  22.ستاتر مورد توجه ايران كم

  

  سراكاروان

ير هايي نظشده كه در مجموعهي كوير جهت تامين سرپناه و ابزار رفاه كاروانيان عبوري تمهيداتي انديشيده ميدر ميانه
يان بوده هاي راهنما. تامين آب در ميان كوير به معناي تداوم حيات كاروانسرا، رباط و ساباط و گاهي نيز در حد ميلكاروان

آوري آب باران و نظاير آنها. در اصل هايي جهت جمعنتهي به قنات، گاه حوضانبارهاي كوچك، پادياوهاي مآباست. از طريق 
شود. نوع نگاه اين هاي نمادين آن توجه چنداني نميربردي حياتي دارد و ديگر به جنبهسراها آب پيش از هرچيز كادر كاروان

  23.سرا درگير هستندكاروان يچنيني برخاسته از نياز كاربران و افراديست كه با مجموعه

  

 آب انبار و يخچالها

تا در برخورد با آب و رفع تر مساحت خود شاهد فضاهاي گرم و خشك است، باعث شده اين فاكتور كه كشور ايران در بيش
اي كه براي رفع هاي آبيها از همين دست هستند. سازهانبارها و يخچالتري به خرج داده شود. آبنيازهاي مرتبط خالقيت بيش

توان به طور خالصه گفت كه در فصول پر آب و بارندگي ها ميرد دارند. در ساز و كار اين سازهي شهر يا محله كاربنياز حياتي اهال
كردند. در انبار است يا يخچال) اقدام مينسبت به پر ساختن سازه از منابع آبي (با يخ يا آب، بسته به اينكه سازه مورد نظر آب

رداشت قدر نياز از اين منابع بهب ،شت داشتند، با حفظ اصول بهداشتي و نيز حفظ حرمت آبفصول گرم و زماني كه احتياج به بردا
   24كردند.ميتصفيه را آب هاي شني . حتي در مواردي با استفاده از حوضچهدشمي

دا زش و شان وااليي پيار ،گونه بناها به عنوان ابزاري حياتي است كه به سبب در دسترس نبودنمردم با آب در اين برخورد
هاي سنتي ذكر شد مواجه چه درمورد مساجد و خانههايي نظير آنگونه ابنيه با تقديس و نمادپردازيكه در اينكرده است. با آن
سازي مجاري ورود آب به شود. جلوگيري از آلوده شدن منبع آب، پاكباني از آب حس ميچنان ضرورت پاسنيستيم اما هم

كوبي در زمان پر كردن منبع يخچالها، تفكيك هاي كوچك محلي و پاياك به منبع آب، برگزاري جشندسترسي پ يمنبع، شيوه
هايي جهت وقف و انجام كار خير حتي در زمان گذاري هستند.باني و حرمتهاي اين پاسها به پاشير و ... از نمونهدسترسي

  25مورد احترام و تمجيد بودند. كردند و سازندگان هموارهانبارها مبادرت ميمعماران نسبت ساخت آب

  

  

                                                            
 29-28 ، صص1386حائري،  ‐٢٢
 233-230، صص 1392پيرنيا،   ‐٢٣

 214-213، صص 1392پيرنيا،  ‐٢٤
 3-2، صص1390معماريان،   ‐٢٥
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  منابع آب

بندي كرد. طبيعي شامل درياچه، توان منابع تامين آب در گذشته را بر دو نوع طبيعي و مصنوعي دستهاول مي يدر وهله
ها خاصه هاي مصنوعي و ... . برخي رودخانهها، نهرچشمه، رود و مواردي از اين دست. منابع مصنوعي نيز شامل آبگيرها، حوض

  ي زاينده رود، دز و ... . ورد توجه بسيار بودند. مانند رودخانهاند مكردههايي كه از ميان شهر عبور ميآن

  

  آبيخاص سازه هاي 

ها. در شهرهاي مختلف كشور ها و پلشود. آسيابها مختصرا اشاره ميهاي آبي به كاركرد دو نمونه از سازهدر ميان سازه
  ي خاص خود را نيز دارا هستند.شدند و تنوع ساختارها ساخته ميها و ملزومات، اين سازهبه فراخور ويژگي

مد از پتانسيل آب جاري است. روزگاري آسالم و كار يهاي استفادهنار سادگي ظاهري خويش از نمونهك درها آسياب
هاي جالب و در حال حاضر نمونه 26شدند.هاي هر شهر يا منطقه به عنوان نمادهاي پيشرفت و مدنيت آن شهر ديده ميآسياب

  ي دز، در شهر دزفول خوزستان موجود است.هاي قديمي بر رودخانهاي از آسياببازسازي شده

 هايكردند. نمونهدهي ميهاي مختلف ديگري را نيز پاسخها عالوه بر ارتباط دادن دو سوي يك خط آبي، گاه كاربريپل
ندي عنوان بالواقع بههاست. اين پل فيد. پل خواجو در اين ميان از بهترين نمونهشوطراحي در اصفهان ديده مي يبارز اين شيوه

هاي درباري و يا استقرار ماموران حكومتي بر روي رودخانه و محل تقسيم آب بوده، ضمن اينكه فضاهايي جهت برگزاري مراسم
  و در مواقع لزوم سربازان جنگجو و ... تعبيه شده است.

  

  نتيجه گيري

توان غناي معماري را بدون در نظر گرفتن اين ل درگيري و در هم تنيدگي خاص آب با معماري فضاها در ايران، نميبه دلي
ي رساني قائل بودند برگرفته از نيازهاي فرهنگي و اقليمعنصر توصيف كرد. حرمتي كه پيشينيان براي آب و مشاغل مربوط به آب

كاركردي  يجنبهدر گونه كه مشاهده شد آب در برخي موارد صرفا ينمايد. هماناست كه دسترسي به آب را دشوار و پر ارزش م
ديده. در هرصورت در رفته و در مواردي ديگر كامال جايگاه سمبوليك و نمادين به خود ميو جهت تامين نياز مسلم به كار مي

م ورزيده شده و در برخورد با آب رعايت تمامي اين فضاها و با هر نوع نگاه به اين عنصر، جهت جلوگيري از آلودگي آب اهتمام تا
  شده است.تام احترام مدارا و 

  

   

                                                            
 7، ص 1392پيرنيا،  -٢٦
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