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معماریایرانیاسالمی
نمادشناسیحوضدر حوزهاخالق
ِ
علیرضا باوندیان*
استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه نیشابور ،نیشابور ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/6/19 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/19 :

چکیده
معماری در فرهنگهای دینی و ســنتی ،همواره مفاهیم باطنی خود را در قالب نماد ارائه داده اســت؛
زیرا اعتقاد براین بوده است که حقایقی در جهان وجود دارد ،که با زبان متعارف نمیتوان آنها را بیان
زبان اشــارت را ،باید در
زبان عبارت ،قاصر از
تبیین حقایق وحیانی و معنوی اســت و ِ
داشــت .در واقع ِ
ِ
بیان
این وادی به کاربست .نماد ،ابزاری است برای ابراز مفهومی که از حیطه حواس ما غایب استِ .
نمادین ،به معنی ایجاد زمینهای ادرا کی برای انتقال برخی مفاهیم خاص اســت .در ســنت معماری
ایــران ،از حــوض بــرای تقلیــل گرما ،تلطیــف فضا ،انجام وضــو ،ذخیره ســازی آب و آبیاری بهــره گرفته
ً
میشــد .در حیاطهــای گســترده ،نوعا حــوض را در مقابل اتاق ارســی یا پنجدری ایجــاد میکردند .در
بیشــتر مواقــع بــرآن بودنــد تا حــوض را در یکی از محورهــای عمده فضــای خانه چنان بســازند تا طول
حــوض در مســیر طــول خانه باشــد .حــوض ،افزون بــر این ،ظرفیتــی بــرای انعــکاس زیباییهای خود
ســاخته و مصنــوع پیرامــون بود .برغم این همه ،کارکردی نمادین هم داشــت .ایــن مقاله که به روش
ـات توصیفی تحلیلی به رشــته نگارش درآمده ،در اندیشــه تبیین وجــوه دیگر حوض و نمایاندن
مطالعـ ِ
خصایص مکتوم آن در معماری سنتی ایران است.

واژههای کلیدی
معماری سنتی ایران ،حوض ،اخالق ،آب ،نماد.
*تلفن ،051-43305000 :نمابر.E-mail: bavandian@yahoo.com ،051-43305234 :
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مقدمه
ارزشهــای وجودی آب در ایران ،تنها به جمعآوری و هدایت،
حفــظ و ذخیرهســازی ،تقلیلدهنــده شــرایط نامناســب اقلیمــی
و ارتقاءدهنــده وجــوه زیباییشــناختی بنــا ،مربــوط و معطــوف
نمیشود ،بلکه به درونیترین بخش طبیعت نیز باز میگردد .این
محرک ،آدمی را به سوی فهم خصایص فیزیکی و ذهنی آب سوق
میدهــد تــا دســتمایه طراحــی حوضهــا ،آب نماهــا ،فوارهها و …
شود .برای ارتقای وجه کیفی نمایش آب ،باید به عوامل تاثیرگذار
در خلــق ایــن ویژگیها (نظیر فــرم ،رنگ و بافت ِ ظــرف دربرگیرنده
آن) توجــه کــرد .چگونگی تماس بــا آب ،دریافــت معانی خاص آن
و توجــه بــه نتایــج روانــی برآمــده از ایــن تمــاس ،همیشــه در نظام
ایران دوران اسالمی ،جایگاه خاصی داشته
معماری و شهرســازی ِ
اســت .آب در فرهنــگ معمــاری ایــران ،هیچــگاه به شــکل اتفاقی
گسســته باقــی نمیمانــد و در انحصــار زمــان یــا مــکان مشــخصی
نیســت و به مثابه عنصری ســاده در طبیعت تجلی مییابد؛ ال کن
ً
درعین این ســادگی ،سرشــار از پیچیدگیهایی است که بعضا اهل
معنــی بــه حکمت آن راه مییابنــد .این پیچیدگیهــا ،معطوف به
دامنه تأثیرگذاری فراوان آب است.
محمل توجه مضاعف به آن  -به مثابه
برانگیزانندگی آب،
نقش
ِ
ِ
ابرازهای ناب معنایی و طراحی محیط -میشد.
ابزاری گران برای
ِ
زیــرا آب در خــود صفتــی بیــش از صفــات جســمانی دارد و نمودگار
اتصاف چنین صفتی به آب ،ای بســا مرهون
ســیالیت روح اســت.
ِ
مفاهیمــی چــون «احیا گــری» آن باشــد .ایجــاد گونههــای متنــوع
حــوض ،نمــاد تکاپوهــای معنایــی و زیباشــناختی ایرانیــان بــرای

ُحســن بهرهوری از آب بوده اســت .حوض ،انعکاس زیباشــناختی
خاصــی بــه بناهــای ایرانی بخشــیده اســت .گویی نهرهایــی که از
میان کوشکها و باغها میگذرند ،انشعابی از جویبارهای مینوی
هســتند که خســتگان را در گرمترین و خشــکترین روزهای سال،
صفایــی تازه مــی دهند1؛ حوض درمعمــاری ایرانــی ،کاربریهایی
همچون پادیاب در مهرابهها ،مخزن آب آشــامیدنی و یا شستشو،
جایگاه وضو و غسل ،نگهدارى و تقسیم آب در باغها برای آبیاری،
سامانه سرمایش در تابستان ،سامانه رطوبتساز در مناطق گرم و
خشک ،و نقش تزئینی داشته است.
تقلیدهای
و
مدرنیته
ارزشی
های
با پذیرش شتابزده شاخص
ِ
ِ
معماری سبک بینالمللی ،نقش حوض
خامدستانه از آوردههای
ِ
– به مثابه قلب بناهای ایرانی – به فراموشــی ســپارده شد .از این
پس ،نه تنها حرمت آب -به عنوان موهبتی بینظیر -از یادها رفت،
بلکه ابعاد زیباشناختی و رمزآلوده آن نیز در نظر گرفته نشد .هرچه
معمــاری بــه جلو و جلوتــر آمد ،دســتاوردهای ارزشــمند نیا کانی و
هویتی هم نادیده گرفته شد .البته بارها شنیده شده که معماری
ما به دالیل مختلف ،در معاصرســازی ِ تجربههای پیشینیان قاصر
ً
و ناتــوان اســت و بــه نظر میرســد علت این مســاله ،به نــگاه صرفا
مصرفــی مــا باز میگــردد؛ که معمــاری را تنها در حد برآوردهســازی
متعالــی) باشــندگان و ســا کنان میبیند.
نیازهــای متعــارف (و نــه
ِ
ایــن تحقیــق در پی آن اســت تا از برخی وجــوه ناپیدای حوض
در معماری ســنتی ایران رمز گشــایی کرده و ظرفیت بیانی آن را به
قضاوت اهل نظر بسپارد.

پیشینه تحقیق
تاثیــر شــکل حــوض بــر کیفیــت آب حــوض در معمــاری ســنتی
ایــران ،عنــوان مقالــه ای اســت کــه در نشــریه معمــار (شــماره ،۶۰
فروردیــن و اردیبهشــت  )۱۲۲ ،۱۳۸۹توســط روحاهلل معمارزاده به
چــاپ رســید .نویســنده در ایــن مقاله ،به اصــرار و تأ کیــد معماران
ایــران در طراحیهای خالقه حــوض و نقش این طراحی در قرائت
بصــری کیفیــت آب ،میپردازد .محمد کریــم پیرنیا( )1373هم در
کتــاب آشــنایی با معماری اســامی ایــران ،درباره شــکل حوض در
معماری سنتی ایران مینویسد:
ً
"در جلــو کوشــک اصلــی باغهــا ،معمــوال یک اســتخر به شــکل
مربع یا مســتطیل وجود داشــته اســت .اســتخرهای گرد ،پیش از
اســام و اوایــل اســام معمــول بــوده ،ولی بعدهــا بــه کار نمیرفته
اســت .حوض بیضی شــکل را هیچ وقت نمیســاختند و اعتقاد بر
ایــن بــوده که آب در حوض بیضــی زودتر گندیده میشــود .بعدها
این حوضها ،یک شــکل هندسی منظم و ساده از شش ضلعی تا
دوازده ضلعی به خود گرفته است".

در ســفرنامه صفاء الســلطنه نایینی (تحفة الفقراء) که توســط
علی بن محمدمشتاقی نائینی نوشته شده  ،اطالعات سودمندی
حجم
از حوض ،راه و رباط ارائه شــده اســت .در کمتر کتابی با این ِ
کــم ،میتوان مشــخصات این همــه بنا ،رباط ،حــوض و آب انبار و
اطالعــات تاریخــی و جغرافیایی دیگر را ( یکجا) مشــاهده کرد .ژان
شــاردن 2نیز در ســفرنامه خود ،به حــوض و جلوههای مختلف آن
در معماری ایران اشارتهایی دارد .در کتاب سرگذشت تهران که
توســط حسین شــهیدی مازندرانی ( )1383منتشر شد ،اطالعات
ارزشــمندی در خصوص حوض ارائه میشــود .نویســنده در فرازی
از این کتاب مینویسد:
"گوش ـهای متصــل بــه دیوار مــوزه کاخ گلســتان قــرار دارد .این
عمــارت ،بنایــی اســت شــامل یــک ایوان ســه دهنه سرپوشــیده و
ستوندار که در میان آن ،حوض جوشی ساخته شده و آب قنات
شــاه از میان آن بیرون میرود و در باغهای ســلطنتی جریان پیدا
میکند"(شهیدی مازندرانی.)72 ،1383 ،
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ِ

ســفرنامه میرزا ابو الحسن خان شــیرازی (ایلچی) به روسیه که
بــه وســیله محمد هادی علوی شــیرازی در ســال  1363ویراســته
و تنظیــم و بــه وســیله انتشــارات دنیــای کتــاب چاپ شــد هم ،به
عنصرحــوض اشــارتهایی دارد .کتاب طهران قدیم نوشــته جعفر
شــهریباف ،کــه در ســال  1383منتشــر گردیــد (و میتــوان گفــت
مرجعی برای تهرانشناســی محســوب میشــود) ،به نقش حوض
در معماری تهران قدیم نیز پرداخته است.
ژان باتیســت تاورنیــه ،3جهانگــرد فرانســوی قــرن هفدهــم
میــادی هــم در ســفرنامه خــود ،به حــوض و اســتفادههای آن در
ًُ
ایــران عهــد خــود میپــردازد .تاورنیــه جمعــا نه بــار به ایــران آمد و
بخــش عمــدهای از ســفرنامه او ،بــه روایــت دیــدارش از اصفهــان و
معماری آن اختصاص یافتهاســت .در کتاب مرآة الحرمین نوشــته
ابراهیم رفعت پاشا در صفحه  337آمده است:
"در کنــار جبــل الرحمــة4؛ هشــت حــوض وجــود دارد ،کــه بــا
اســتحکام خاصــی ســاخته شــده و آب آن از آبــراه زبیــده تامیــن
یگــردد .ایــن حوضهــا تنهــا در موســم حــج از آب پــر میشــود
م 
5
و همــواره قبــل از رســیدن موســم حــج ،ترمیــم و تمیــز میگــردد.
همچنیــن غالمحســین افضــل الملــک (ه.ق۱۳۴۸-ه.ق )1279
نامــور بــه "ادیب یــا ادیب کرمانــی" ،گذشــتهنگار و ســفرنامهنویس
دوره قاجار  -که افزون بر نگارش در ســرایش هم دســتی داشــته -
در سفرنامه خراسان و کرمان خویش ،مینویسد:
"از آثــار غریبــه قدیمه اطراف دامغان ،ابنیه خرابی اســت که در
باالی (گردکوه) اســت .گردکوه از کوههای معروف اســت و جزء البرز
کوه تهران است .در باالی این کوه ،خانههای غریبه ساختهاند که
بــه ابنیه این زمان شــباهت ندارد .آثار آن هنــوز باالی کوه موجود
ُ
اســت .نــه حــوض آب در بــاالی ایــن کوه ســاختهاند کــه حوضها
ا کنون بر سرپا است .این همه آفتاب که بر آن حیاض تابیده ،هنوز
آهک و ساروج آن ریخته نشده است"(افضل الملک.)29 ،1362 ،
محمــد حســن بن علــی (اعتماد الســلطنه) هــم در مرآةالبلدان
خــود ،بــه حــوض اشــارتهایی دارد .ایــن کتــاب ،به زبان فارســى
نگاشــته شــده اســت .نگارنــده کــه از رجــال علمى  -سياســى عهد
ناصرى اســت ،به شــرح شهرها و قرى و قصبات ايران زمين؛ يعنى
ايران بزرگ (كه گســتره آن از رود ســيحون تا ماوراء فرات و از دربند
باب االبواب در شــمال درياى خزر تا جزاير و ســواحل خليج فارس
را در برمىگيرد) ،مىپردازد از جمله اینکه:
"در بیــرون دروازه طوقچــی اصفهان ،خیابانی اســت معروف به
ً
چهاربــاغ که نادرا درخت در این خیابان دیده میشــود .در وســط
خیابان ،حوضی است و در یک طرف خیابان محاذی این حوض
ســر در بــاغ معروف به باغ قوشــخانه اســت کــه از چنــدگاه قبل الی
االن ،حکام دارالسلطنه اصفهان هر وقت از جانب اقدس همایون
شاهنشــاهی بــه خلعتــی نائــل و ســرافراز میشــوند ،آن خلعــت
را بــا تشــریفات معمولــه در بــاغ قوشــخانه زیــب پیکــر اعتبــار خــود
میسازند"(اعتماد السلطنه.) 116 ،1367 ،
محمــد علــی ســدید الســلطنه هم در کتــاب ســفرنامه خود ،به
حوض و حوض سازی در ایران میپردازد و مینویسد:
"قدمــگاه عبــارت از اطــاق وســیعی اســت و برابــر دروازه حجــره

حــوض کوچــک مربعی اســت .گوینــد ســلمان فارســی در آن بدن
شســته اســت و حــوض از آب چشــمه سرشــار میشــود و میانــه
قدمــگاه و کــوه پنجاه قدم و چشــمه در دامنه آن کــوه مرتفع واقع
است" (سدید السلطنه.)209 ،1362 ،
افــزون بر این ،محمدنصیر بن جعفر فرصت شــیرازی ،در کتاب
آثار عجم خود که در سال  1377چاپ شد ،به حوض و جایگاه آن
در بناها و شهرهای ایران اشارتهایی دارد.
حبیــب زمانــی و قنبر علــی رودگر در مقاله ای بــا عنوان :تجارت
خارجی ماوراء النهر در دوره سامانیان مینویسند:
"در هــر کاروانســرایی ،دیــوار و بــرج و بــاروی مخصوصــی بــرای
محافظت و دفاع از مســافران و کاالها تعبیه شــده بود .کاروانســرا
دارای یک یا چندین در بود ،و همه آنها را هنگام شب میبستند،
ولــی مراقبــان همینکــه کاروانــی میرســید در را میگشــودند .در
ً
داخل کاروانســرا حیاط وسیع و مشجری بود و معموال حوض آبی
داشت"(زمانی و رودگر.)82 ،1394 ،
ایــرج افشــارهم در کتــاب دفترتاریــخ و نورالدیــن محمــد
جهانگیــر گورکانــی در کتاب جهانگیــر نامه ،به حــوض در معماری
ایــران میپردازنــد .جورج ناتانیل کــرزن ،6در کتاب ایــران و قضیه
ایــران و محمد تقــی مصطفوی در کتاب اقلیم پــارس ،به حوض و
حوضسازی در ایران اشارت میکنند.

جایگاه آب در ایران باستان
همیشــه تمــدن در مجــاورت آب به ســر برده اســت؛ تــا آنجا که
میتــوان گفت" :آبی که امروزه در دســت ماســت ،محصول جریان
چندهزارســاله تاریــخ و تمدن بشــر اســت .در این میــان ،باورهای
ایرانیــان در مواجهــه بــا آب ،جلوههــای کاملتــری را تولیــد کــرده
اســت"(منصوری .)3 ،1388 ،ایرانیــان همیشــه کوشــیدهاند تــا
آب را در بهتریــن گونــه ممکــن بــه تماشــا بنشــینند و بــه نمایــش
بگذارنــد .نقــش آفرینــی آب در زندگــی ایشــان ،چنــدان بااهمیــت
بود که گرامیترین بناهای خود – نیایشــگاهها -را ،در همســایگی
آب میســاختند و آب را بــه درون بناها و شــهرهای خــود با تنوع و
احترام هرچه تمامتر دعوت میکردند.
ایرانیان
«درجهان کمتر مردمی را میتوان پیدا کرد که بهاندازه
ِ
کویرآشنا ،قدر آب را ارج نهاده باشند .برای ایشان ،آب در کنار باد
و آتش و خا ک به قدری مقدس مینمود که برای پا ک نگه داشتن
آب روان ،بستن پل برروی جویها از جمله کارهای نیک به شمار
میرفته اســت تا رهگذران مجبور به عبور از میان آب نباشــد و آن
را نیاالید .آنها از دیرباز هرجا خرمی و سرســبزی میدیدند ،نامش
را آبادی میگذاشتند و در سنتی کهن ،سبزۀ نوروز را با بدرقهای از
آرزوهای پا ک به آب میسپردند؛ گویی موجودی ذی شعور است.
بــه آب دل میبســتند ،همچنــان کــه هنوز آب ،رودخانــه و جنگل
منظر برگزیدۀ گشــتها و عکسهای ِ یادگاری است»(عینی،1391 ،
 .)123آب عنصری همیشه حاضر در گسترهی امثال و ِحکم است.7
چــه بســیار کاخهــا و بناهــای حکومتــی کــه آب ،آن را شــکوهی
دیگرگونه بخشیده اســت .کاوشهاى باستانشناسى ،نمونههاى
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بسیارى از وجود حوض و کاربریهای متنوع آن را در معماری ایرانی
نشــان میدهد؛ برای مثال حضور حوض در خانههاى یافت شــده
در «تپــه یحیــى» در کرمــان ،متعلق به هــزاره پنجم پیــش از میالد،
در این شــمار اســت .این نمونهها نشــان میدهد ،نگــرش ایرانیان
از دیربــاز نســبت به آب مقدس بــوده اســت" .آب در فرهنگ ایران،
از جملــه چهارعنصر تشــکیل دهندهی این جهان اســت (طوســی،
" .)37 ،1382آب در آیین زرتشــت ،مقدس اســت و ایرانیان تا قبل
حرمت آن را پاس میداشــتند.
از ورود اســام ،حســب کیش خود،
ِ
در فرهنگهای اســاطیری ایــران ،آب مایه جاودانگی یا رویین تنی
آدمــی میشــود .8در زمــان ساســانیان ،فرمانروایان محــل خاصی را
برمیگزیدند تا اعتقادات مذهبی و شرح پیروزیهای خود را بر روی
ســنگهای عظیم نقش کنند .در هریک از این محلها ،آبگیری را
که از چشــمه سرازیر میشــد ،در پای بدنه سنگ ایجاد میکردند".9
در ایــران پیــش از اســام ،باغهــای چهارگوشــهای که حــول مرکزی
درونــی شــکل میگرفتنــد ،از قداســت برخــوردار بودنــد (بورکهارت،
 ".)79 ،1376ایــن باغهای رازورانه ،از برجســتهترین نمودهای هنر
و معماری سنتی پیش از اسالم هستند .در همهی این نمونههای
ارزنده هنری و معماری ،آب نقش خاصی را ایفا میکند.

ارزشــی آب در فرهنــگ و معمــاری
حکمــت
ِ
دوران اسالمی
ایران
ِ
بنابر اعتقاد برخی از محققان" ،آب ،حتی بیش از نور آفتاب در
پیدایش زندگی و پیشــرفت آن تأثیر داشته است" (نوعی و ساجع،
 .)206 ،1388نقــش آب در شــکلگیری نخســتین زیســتگاههای
انســانی ،در ابتــدا پاســخ بــه نیــاز زیســتی اســت؛ امــا زمانــی کــه از
نیازهای زیستی فراتر میرود و رویکردهای زیباشناختی و نمادین
بــه خــود میگیــرد ،از جایــگاه فرهنگــی هنــری خاصــی برخــوردار
میشــود" .معانــی نمادیــن آب را میتــوان در ســه مضمــون اصلی
خالصــه کرد :چشــمه حیات ،وســیله نیــل به صفای باطــن و مرکز
زندگی دوباره" (سامانیان و دیگران.)44 ،1391 ،
الزمه ظهور تمدن ،اســتقرار انســان و الزمه استقرار انسان ،آب
اســت" .آب ،تمدن را ممکن میســازد .از این رو ،تمام تمدنهای
اولیه ،وقف تامین آب میشد" (خوانساری و دیگران.)25 ،1383 ،
انسان به آب ،به دیده واالمنزلتی نگریسته است" .درروزگار قدیم،
اشیای معینی در طبیعت برای مردم مقدس بود که از این میان،
آب از تمامــی عناصر مقدستر بود" (گلیارانی .)100 ،1389 ،اهمیت
آب به قدری است که "برخالف اندیشههای عموم ،در میان انواع
وحشتها ،آتش بزرگترین مصیبت نیست ،بلکه تخریب و انهدامی
که در پی طغیان آب میآید ،از همه مهیبتر اســت" (مور.)1381 ،
ســکون ،حرکــت ،رطوبــت ،بافتهــای متعــدد ،انعــکاس و
اشــکال مختلــف ،همــه و همــه در کنــار عناصــر دیگــری مانند نور
میتوانــد بســتر آفرینــش جلوههایــی نوآمــد در هویــت بخشــی به
مناظر خانه و شــهر باشــد  ،لذا باید از زوایای مفهومی تازهای آب
معماری
درک
را درک کــرد .درک مفهــوم آب در معمــاری ،همــان ِ
ِ
قوانین رفتار آب ،احساســات ما در مقابل کنش
آب اســت .درک
ِ

و وا کنــش آب و مهمتــر از همــه ،نقشــی که در ارتقای زیســت بوم
معنــوی مــا دارد ،از جملــه ارزش هاییاســت کــه آب بــا خــود بــه
همــراه دارد .آب بــه همراه خا ک ،آتش و هــوا ،عناصر چهارگانهی
تشــکیلدهندهی جهان هســتی است .آب یکی از عناصر طبیعی
بــه شــمار میرود کــه ماهیتــی تغییرناپذیــر دارد .هر جــا که ظاهر
تلقــی طراحــان و
میشــود ،کاربــرد آن بایــد منعکسکننــدهی
ِ
سازندگان از طبیعت باشد.
دسترســی بــه منابع آب از دیرباز ،یکــی از مهمترین عوامل مؤثر
در مکانیابی شهری بوده است .بررسی کلی جغرافیایی شهرهای
ایــران ،بــه خوبــی وابســتگی میــان زندگــی شــهری و دسترســی به
منابــع آب را نشــان میدهــد .فــات ایــران بــه دلیل تنــوع اقلیمی
و چش ـمانداز محیــط طبیعــی ،در همــه جــا از منابــع آب ســطحی
مطمئــن برخــوردار نیســت .آبهــای ســطحی زمین ،چــون دریا و
رودخانه و دریاچه ،در نوع خاص ِ معماری نقش دارد و در بسیاری
از مناطق که از این منابع سطحی به دور هستند و نیاز مردم از راه
منابــع زیرزمینی ،چون قنات و چاهها حاصل میشــود ،گونههای
معمــاری خاصی به وجــود میآید .میتوان گفت که دسترســی به
آب ،از جمله ساز و کارهایی بوده است که نوع معماری را در نقاط
مختلف زمین تعیین کرده است.
آب ،بــه عنــوان یکــی از اساســیترین عناصــر طبیعــی ،در
شــکلگیری و کمــال معمــاری ایــران ،از روزگارهــای کهــن ،ایفا گــر
قابلیت ســیالیت
نقش ارزشــمندی بوده اســت .آب از آن روی که
ِ
و فضاســازی دارد ،همــواره در تبدیــل "جــا" بــه "مــکان" موثر بوده
اســت؛ یعنی بــا خاطرههای انســانی ارتباطی وســیع و وثیــق برقرار
ســاخته اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ا گــر معمــاری و آب با دقــت و به
شیوهای خالق در هم آمیزند ،نیروی نهفتهای از این آمیزه متولد
میشود ،که وصفناشدنی و نامحدود است.
آب در شکلهای هندسی ،در ا کثر بناها متجلی میشود و گاه
مرکزیت وحدت در معماری بوده اســت.
به نوعی ،مســئول ایجــاد
ِ
مســاجد ،بــه عنــوان محــل تأمــل و عبــادت ،در کنار عنصــر حیات
بخــش آب پدیــدار شــدهاند ،چــرا کــه بــدون آب ،امکان ســاخت و
ً
بهرهگیری از آنها وجود نداشــته اســت .اصال احداث برخی از بناها
بدون حضور آب معنی ندارد :مانند وجود آب در مسجد .معماران
در همه دوران تاریخی ،آب را به مجموعههای خود فرا میخواندند
و گنجین ـهای از خصوصیــات فیزیکــی ،مذهبــی و اســطورهای را به
خدمــت میگرفتنــد تــا معمــاری آنــان از غنای بیشــتری برخــوردار
باشــد .از جملــه تکاپوهای مســتمر انســان ،اســتفاده بهینه از آب
در ارتقــای ارزشهای بصــری و معنایی پیرامون خود بوده اســت؛
خاصه اینکه آن را مغتنم و محترم نیز بدارند.
آب ؛ پــس از طلــوع اســام در ایــن ســرزمین ،حرمت خــود را به
نحــو بیشــتری حفظ کــرد .به خصــوص بــا رواج تشــیع و عمومیت
منزلت اولیای دین و
یافتن عزاداری و نوحه خوانی و تکریم مقام و
ِ
تکــرار مداوم وقایع کربال و تأ کید بر موضوع ممانعت آب از خاندان
امامــت .در ایــران ،همیشــه نوشــیدن آب ،رایــگان ،و آبرســانی،
امــری مغتنــم بــوده اســت .10آب همچنیــن بــه گونههــای متفاوت
در کوچه و بازار شــهر ،عامل اعالم مســائل مهم تاریخی و فرهنگی
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بوده اســت" .11در فرهنگ ما ،آب َمهریه حضرت زهرا (س) اســت و
نبایــد آن را از کســی دریــغ کرد (هدایت" .)66 ،1356 ،در بســیاری
ـعر شــاعران ،این ســرزمین نیز بارها به این مهم
از مجموعههای شـ ِ
پرداخته شده است.
کبود ارغوانها دیدهات
ای ِ
آبهای آسمان مهریهات (عزیزی)559 ،1390 ،
در صحــرای کربــا نیــز شــهادت حضــرت ابوالفضــل عبــاس ،به
واســطه رساندن آب به تشنگان بوده است؛ چنانکه علی موسوی
گرمارودی درشــعر خود و در تفســیری ذوقی از مقام ایشــان ،آب را
تابع وی میداند:
در حسرت آن کفی که برداشت
از آب و فرو فکند و بگذاشت
هر موج به یاد آن کف و چنگ
کوبد سر خویش را به هر سنگ
کف بر لب رود و در تکاپوست
هر آب رونده در پی اوست (موسوی گرمارودی)1395 ،
در اســام  ،آب مایه آفرینش اســت 12.همچنین از رســول مکرم
َ ُ َ ٌ َ َ
اسالم (ص) نقل شده است که فرمودُ :
كاء في ثالث:
سلمون شر
الم ِ
َ َ َ َّ
ـار (مســلمانان در ســه چيز شــريكاند :آب،
ِفــي المـ ِ
ـاء و الــكالء و النـ ِ
مرتع ،آتش (مواد سوختى).13
"آب را بــه حکــم شــر ع ،جــز در موارد خــاص ،نمیتــوان خرید و
فــروش کــرد و فقــط مجــرای آب و حــق اســتفاده از آن قابل فروش
اســت .منشــاء ایــن حکــم روایتــی اســت از رســول اهلل (ص) کــه در
آن نقل شــده اســت "الخص رســول اهلل عن بیع الماء  "...صاحب
چشــمه و یا کاریز و چاه و نهر نمیتواند در دادن آب به مســافر و یا
گلــه ابا ورزد .اما کســی هم نمیتواند بدون اجــازه قبلی او ،آن را به
14
مصرف برساند" (پارسا.)40 ،1394 ،
کف روی آن
و
حق
مانند
به
را
جاری
ِ
در قرآن مجید ،خداوند ،آبِ
را به باطل متمثل میسازد .این آب است که در زمین فرو میرود
و کــف آن بــر جای میماند .به عبارتی مــردم از ظواهر دنیا (کفها)
آ گاهند و تنها آن را میبینند در حالی که حقیقت را (که همان بعد
پنهان امور اســت) ،کشــف نمیکنند .یکی از اعمالی که در فرهنگ
حســن بهرهوری از آب همیشه مذموم بوده ،اسراف و آلوده سازی
آن اســت .آلــوده کــردن آب ،همــواره نکوهیــده بــوده اســت .15چه
رسد به این که بدانیم آب؛ مهریه حضرت فاطمه زهرا (س) است.
"چشــمهای اســت در ظلمات  ...و سلطان سکندر به طلب آن
در ظلمــات رفــت و خضــر و الیاس که پیش او بودند در آن چشــمه
رســیده آب بخورند و باز خدای تعالی چشــمهها را از چشــم ایشان
مخفــی گردانیــد و اســکندر از آن بینصیــب و نامیــد بازگشــت".
نوشــیدن این آب به واســطه چشمهای اســت و هر که خواهان به
فیض رسیدن از این آب است ،باید در چشمه آن غوطه خورد و یا
از آن بنوشد (مقدم.)۲۵ ،۱۳۸۰ ،
بــا جســت و جــو در نگارگــری ایــران و هچنیــن بررســی عناصــر
مقدس ،در میان آنها درمییابیم که مجموعهای از عناصر مقدس
طبیعــی در نگارگریهــای ایــران گــرد هــم میآینــد کــه از آن جمله
میتوان به آب و ســرو اشــاره کرد .تناوری و تعالی ،از ارکان ارزشــی

فرهنگ ایرانی اسالمی به شمار میرود و سرو ،نماد آن است .سرو
خود به آب نیازمند است.
بیا بشنو که خوش خوش ماجرایی ست
میان آب و سرو جویباری (ابن الرسول)296 ،1387 ،
به طور کلی ایجاد آب انبار و سقاخانه در مناطق خشک و یا کم
آب ،همیشــه در شــمار خریدن نعمات بهشــت شــناخته میشود.
بهشــتی کــه -حســب آیــات متعــدد قرآنــی -بــا آب قریــن اســت.16
بــه عبــارت دیگــر" ،همــه فعالیتهایــی کــه بــه مســاله آب مربــوط
میشــود ،بــه نام حضــرت ابوالفضل صــورت میگیرد .ســقاخانهها
اغلــب کتیبههایــی دارند که بر آن ،ابیاتی در تذکر خاطره شــهادت
آن حضرت است" (پارسا.)58 ،1394 ،
"در روستای قهستان (سیدجان) ،برای کسی که خا کروبه در آب
قنات بریزد ،عاقبت شومی پیشبینی میشود .در سمنان ،اساس
شکلگیری محالت پنجگانه ،بر استخرهایی است که در بیرون شهر،
کار آبرسانی به محالت را بر عهده دارند .برای مراقبت از آبی که وارد
این اســتخرها میشــود ،عدهای نیز مشــغول به کار هستند؛ حتی از
ً
ورود ســنگریزهای به داخل آبهای آن استخرها ،شدیدا جلوگیری
میکنند" (همان .)57 ،وقف همچنین با آب و آبیاری ،پیوند نزدیکی
داشته است .به عنوان مثال "در بسیاری از مساجد ایران ،رشته آب
قناتی مخصوص آنها حفر شده و مسیر آب حوض میانه آنها را اشباع
میکنــد .عبــور این آب پس از حــوض ،به محــات و باغهای اطراف
آن است؛ این آبها ،برای پرشدن آب انبار محالت و مزار ع میباشد.
ً
بانیان این گونه آبها ،معموال عواید حاصل از آبیاری مزارعی که به
واسطه این آبها انجام میشود را ،وقف مسجد میکنند" (همان).
"آب در باغهــای ایــران ،تنها بــه منظور آبیــاری و یا حظ بصری
نبوده و نوعی وحدت و یگانگی را عالوه بر تلطیف محیط و استمرار
زندگــی متذکــر میشــده اســت" (پیرنیــا .)4 ،1373 ،جریانیتــی که
موجب الحاق بصری فضایی عناصر مختلف میگردید.
حــوض در بــاغ ها و خانههــای ایرانیان ،از اهمیــت و ارزش واال و
ً
باالیی برخوردار است .مثال "حوض ،در مقام آینهی الیتناهی است؛
ً
زیــرا آینه ذاتا الیتناهی اســت" (گلیارانــی" .)99 ،1389 ،در خانههای
ســنتی ایــران ،حــوض بــرای كاســتن گرمــا و تامیــن رطوبــت هــوا،
وضو ســاختن ،شستشــو و ذخیره آب و آبیاری ســاخته میشــد .در
ُ
ً
حیاطهایبزرگ،معموال حوضهاجلویاتاقارسییاپنجدریبود.
ً
غالبا حوض را در یكی از محورهای اصلی فضای خانه میساختند،
بهطــوری كه طــول حوض در امتداد طــول خانه قرار گیــرد .در یزد،
برسر راه بادهایی كه از طریق بادگیرها به محیط خانه وارد میشد،
حوضچههــای كوچكــی قرار میدادند كه هم هــوا را خنك میكرد ،و
هم در گوشــه و كنار آن ،از مواد غذایی نگهداری میشــد" (حقایق،
 .)134 ،1390همچنیــن در حوضهــا ،از حیواناتــی چــون ماهــی و
برخــی مرغــان آبی نگهــداری میكردنــد .در خانههای مصــر در قرن
سوم ،ساخت حوض عالوه بر حیاط در ایوانها مرسوم بوده است.
"درحمامهــا ،انــواع حوض با نامهای متعدد ،وجود داشــت .از
جملــه خزینههــا و چاله حوض كه خزینه ،آب ســرد بزرگ و عمیقی
بود كه همانند اســتخر امروزی ،برای شــنا و آب تنی از آن استفاده
میشــد .نمونههایــی از آن در حمــام فیــن كاشــان موجود اســت.
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دســتكها ،حوضچههــای كوچكــي در گرمخانههــای خصوصــی
ً
ُ
بودند و معموال حجم آنها كمتر از كر نبود" (همان.)135 ،
اندازه حوضها متفاوت اســت؛ اما آنچه مســلم است ،اغنیاء و
روستاییان کم درآمد -همه و همه برحسب فرهنگ خود  -خویشتن
ً
را ملــزم بــه داشــتن حوض میدانســتند .غالبــا حــوض را در یکی از
محورهــای اصلــی فضای خانه ایجاد میکردنــد به طوری که طول
حــوض در امتداد طــول فضای منزل یا باغ قــرار بگیرد .برای وقتی
که حوض پر از آب شود و مقداری از آن طبق اصل جاذبه زمین به
بیرون ســرازیر شود ،در ساختمان آن ،شیب مختصری میدادند.
"در باغهــای ایرانــی ،بــرای حوض کمتر شــکل آزاد دیده شــده
است بلکه شکلهایی بر اساس راست گوشه و دایره ،ا کثریت دارد"
(ویلبر .)48 ،1348 ،از عالئم مشخص و برجسته دوران صفویه در
اصفهان ،احداث حوضهای پاشویه دار است؛ بعضی از آنها دارای
چهار پاشــویه بوده اســت که هریک را زیر دیگری تعبیه میکردند.
فوارههــای آب را در حوضهای داخــل و خارج از خانه احداث
میکردنــد .آب ایــن قبیــل فوارههــا بــه وســیلهی یــک لولــه ســربی
تأمیــن میشــد .ســیاحی کــه از باغی در شــیراز دیدن کرده اســت،
روزگاری در یادداش ـتهای خــود مینویســد :هنــگام بازدیــد از باغ
مزبــور ،میزبان وی شــائق بوده که از آبهــای جهنده ،طر حهایی
بــه وجــود آورد .بعضــی مواقع یک ســیب ســرخ را در میــان آبی که
از فــواره بیــرون میجهید ،قــرار میدادند که این ســیب همواره در
دهان فواره باال و پایین میرفت (خسروی.)117 ،1378 ،
در عالــی قاپوی اصفهــان ،فوارهای در یک ایوان بدون ســقفی
در طبقــه چهــارم تعبیــه کــرده بودنــد کــه "طبــق تقریــرات یکــی از
سیاحان ،آب آن به وسیله یک گاو باال میرفته است" (همان).
تناســب نمــا و حوض یا اســتخر در باغهــای مختلــف ایرانی ،با
ً
ً
هم تفاوت دارد :مثال ا گر جلوی کوشــک اســتخر بود ،آن را معموال
بــه انــدازهای میســاختند کــه محــور طراحــی در اطــراف آن بــرای
ً
نشستن باقی میماند .حوضخانهها را معموال هشت و نیم هشت
زیر بادگیر دولت آباد یزد-
میساختند (خسروی .)117 ،1378 ،در ِ
که خود بادگیر به صورت هشــت وجهی اســت -حــوض طوری قرار
داشته که هشت ضلعی و اطراف آن ،فضایی برای نشستن و لذت
بردن از آب بوده است.
بیشــتر محققان عقیده دارند که"معمــاران ایرانى ،در طرح باغ
و خانــه ایرانــی ،یك حوض آب نمــا در جلوى ایوانهاى كوشــك یا
بنــای اصلــی احــداث کردنــد ،كه البتــه جـــدای از حوضی مرك ــزی
حیاط و در میان درختـان بود .بعضی براین باورند كه این حوض،
كاركرد آب نما داشـته به طورى كه با آبی را كد ،آینهاى براى نمایش
تصاویــرى از نمــاى اصلى ایوان به ناظرین در معماری ایرانی بوده
است" (میرزا کوچک خوشنویس.)7 ،1390 ،

ناپایداری
در آموزههــای اســامی ،تأ کیــدی خــاص بــه آخــرتورزی و
پایداری آن شــده است  .17یکی از دالیل این مهم ،بیکران خواهی
انســان و ناپایــداری دنیاســت .از ایــن روی ،یکی از رســاالت دین،

آشکارســازی امــور پایــدار و ناپایــدار و شــوق افزایی انســان بــه امور
پایــدار و جــدا شــدن از امــور ناپایدار اســت .زندگی دنیــا ،محدود و
آخرت نامتناهی اســت .لذا یکی از مفاهیمی که پیوســته در متون
دینی بر آن تأ کید شده ،برحذر داشتن انسان از تعلق به دنیاست.
حضرت علی علیه السالم همواره براین نکته تأ کید میورزید که ای
انسان ،به آنچه اندک است و زوالپذیر رغبت مکن؛ بدان که دنیا
بــرای تــو نمیماند و تو هم برای دنیــا نمیمانی " .18همهی میلها
حب ذات هســتند .هر
و رغبتهــای فطــری ،شــاخهها و فروعی از ِ
موجود ذیشــعوری ،چون خودش را دوست میدارد ،بقای خود
را دوســت میدارد و آنجه موجب نفرت انســان اســت ،فنا و نقص
وجــود اســت" (مصبــاح یــزدی .)254 ،1383 ،پــس "طبیعیترین
اثــری کــه بر حب ذات مترتب میشــود ،حب بقاســت و هرانســانی
بالطبع ،این غریزه را دارد" (مصباح یزدی.)33 ،1391 ،
یکی از گرایشهای وجودی انســان ،میل به جاودانگی اســت.
اســام ،وجود این میل فطری را در انســان میپذیرد و آموزههایی
را بــرای تربیــت وی و تعیین مصــداق حقیقی آن بیــان می دارد .از
نظر قرآن ،شــیطان از مسیرهمین میل حضرت آدم ،به وسوسهی
او پرداخت .19
آبهای را کــد به طور طبیعی ،انعکاسدهنــدهی تصاویر بوده
و بــه همین دلیــل ،عامل تعیینکننــدهای در ترکیبهــای خالق و
نمادیــن بصــری هســتند .تصویــر بناهــا در آب ،موجــب احســاس
بســط فضا میشــود .آبهــای را کــد ،ژرفای آســمان بیکــران را در
روی زمیــن تکــرار میکننــد و نمــاد آســمان بــرروی زمیــن هســتند
و ایــن خــود بــه پیوســتگی و پویش بصــری در ذهــن بیننده کمک
میکنــد .آبهــای را کد همواره مجالــی برای تعمــق آرام بیننده به
نسبت میان خود و طبیعت است .آن زمان که تصویر بناها در آب
ـوه مجــاور آن میافتد ،بیننــده در ابتدا با انعــکاس تصویر
را کــد انبـ ِ
بنا روبرو میشــود؛ اما چون به دیده جان در آن آب مینگرد ،همه
چیــز را لــرزان و لغــزان میبینــد .گویــی بی قــراری امــری محتوم در
سرشــت ناپایدار عالم متعارف اســت .ا گر از منظر عارفان به تصاویر
لــرزان منعکس در حــوض بنگریم ،بناهای صلب و ســتبرمجاور را-
بــه رغــم ایســتادگی و قامت افراشــته  -لــرزان می بینیــم و ا گر دمی
در آن مداقــه کنیــم ،بــه اقــوال عارفــان میرســیم .وجــود مجازی،
اضافــی و ظلــی جهــان ،پــاره وســیعی را در مباحث نظری اندیشــه
عرفانــی به خود اختصاص داده اســت .عارفــان ،تنها حضرت حق
حال
را وجــود حقیقــی قائم به ذات میدانند؛ زیــرا عالم همواره در ِ
شــدن اســت .عالم ،همیشــه در تغییر ،حرکــت ،انتقــال و دگرگونی
اســت .جالــب توجه این که ،ماهیت خیال هــم عبارت از تبدل در
هــر حالــی و ظهور در هر صورتی اســت .اشــیا و موجــودات و امروز و
فردا ،جملگی در انجمن خیال او صورت وجودی مییابند .حوض
گویــی مــا را متذکــر میشــود که مــا میهمانان خیال ،فریب هســتی
بیاعتبــار خــود را خوردهایــم .حیــات ممکنات چــون ماهی درون
حــوض ،پــر از طپش و حرکت اســت امــا محدود به همــان حوض.
بیرون
تواند پــای ُاز این دایره
هیچکــس بیرون از فنا نیســت و نمی
َ ٌ َّ
َ ً َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ّ
َ
َ َ ْ ُ
اهَّلل ِإلهــا آخــر ل ِإلــه ِإل هــو كل ش ْ
ــي ٍء ها ِلــك ِإل
بنهــد و َول تــدع َم َــع ِ
َو ْج َه ُه َل ُه ْال ُح ْك ُم َو إ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون .20
ِ
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نتیجه
معنویــت ،در گســترهی هنــر و معمــاری ایــران دوران اســامی،
امــری همیشــه حاضــر و راهبـ ِـر وجــود خالقــه هنرمنــدان و معمــاران
بوده اســت .حــوض -به رغــم کاربریهای مختلف  -شــأنی نمادین
نیــز دارد .نمادگرایــی ،جزو ذاتی اندیشــه انســان اســت و او هرگــز ازآن
جدایــی نداشــته اســت .نمادهــا ،محملــی هســتند تا وجـ ِـه پایــدار و
ً
جهان محســوس با پدیدارها مالقات کنند .اصال بشــر به
اعیان ِ ثابته
ِ
طالــب عبور از ظاهر به باطن اســت .به بیانی دیگر ،وی
طــور فطری،
ِ
پیوسته میخواهد تا از معلول به سوی علت برود؛ و این هرگز در نگاه
و نظر انسان توقفپذیر نیست .انسان همواره مسافر جادههای علت
پیگیری بواطن ،ا گر متوقف نشود ،انسان را به علت اصلی
است .این
ِ
میرســاند :یعنی همهی پدیدههــا را دارای یک علــت واحد مییابد؛
و ایــن ،همــان نگاه دینــی اســت .بنابراین طبیعی مینمایــد که هنر

ذات نمادگرایانه باشــد .اندیشــهی نمادگرا،
و معمــاری دینــی ،دارای ِ
اندیشه ظاهربین نیست .نماد ،ابزاری است برای ابراز .شیوهای است
که انسان به کمک آن ،درونمایهی پر تکاپوی خیال ،اندیشه و شهود
خــود را بــه صــورت هنر میآفرینــد .ا گرچه نمادگرایی بــه خودی خود
جهتانسانینماد(تمثیل)است.
هنرآفریننیست.آنچهمهماستِ ،
تصاویــر ناپایــداری کــه از طبیعــت و بنــا در آب حــوض منعکس
میشــود ،در نگاه انســان موحد ،شــأنی اســتذکاری مییابــد؛ و آن
نیســت جز اشــارت بــه گذرا بودن ایــن جهان و اندیشــیدن به میرا
بــودن همــه چیز غیــر از ذات باریتعالی .ذاتی کــه تغییر نمیپذیرد،
تصاویــر لغزان منعکــس در حوض -به
نمــرده و نخواهــد مــرد .این
ِ
تدبرناظــر ،-بســتری بــرای بازگشــت به خــود -و دل
شــرط تأمــل و ِ
نبستن به ناپایداری ،-است.

پینوشتها
َُ ْ ُْ َ
ْ َ ُ ُ
اهّلل َو َمــن ُي ِطــع َ
ات َت ْج ِــري ِمن َت ْح ِت َها
اهّلل َو َر ُســوله ُيد ِخله َج ّن ٍ
َ ِ 1تلــك ُحــدود ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َْ ُ َ
ــن ف َ
يهــا َوذ ِل َك الف ْو ُز ال َع ِظ ُ
يم (اينها احكام الهى اســت و هر كس از
األنه
ــار خا ِل ِدي َ ِ
خــدا و پيامبــر او اطاعت كند ،وى را به باغهايــى درآورد كه از زير [درختان] آن
نهرهــا روان اســت در آن جاودانهانــد و اين همان كاميابى بزرگ اســت (ســوره
نسا.))13/
2 Jean Chardin (1643 –1713).
3 Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689).
َ 4ج َب ُل َّالر َ
حمه نام کوه کوچکی در ســرزمین عرفات در نزدیکی مکه اســت
که به سبب دعای اهل بیت در دامنه آن ،بهویژه دعای امام حسین(ع) در روز
عرفه مشهور شده است.
 5ر.ک .پورامینــی  ،محمــد امین ؛ نگرشــی بر عرفات ،نشــریه میقات حج ،
 ،1374شماره 12
6 Lord George Nathaniel Curzon.
 7ر.ک .مقالــه جایــگاه آب درامثــال وحکــم ،نوشــته محمد صــادق فربد،
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران مرکز( گروه مردم شناسی).
 8پیروان کیش مهر بر این باور بودند که مادر مهر ،در آب ،از زرتشت بارور
شده است لذا غنچههای نیلوفر در اینجا جایگاه خاصی دارد.
 9ر .ک  .ویلبــر ،دونالــد نیوتــن؛ با غهــای ایران و کوش ـکهای آن  ،ترجمه
مهین دخت صبا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشرکتاب .1390
 10ر.ک .شاملو ،احمد؛ کتاب کوچه ،تهران ،انتشارات مازیار.
 11در باالی ســقاخانههایی که به یاد عطش ابی عبداهلل الحســین (ع) آب
مینوشیدند ،این شعر محتشم کاشانی را نوشته بودند:
خوش داشتند حرمت مهمان کربال
از َآب هم َمضایقه کردند
کوفیان ْ َ
ْ
َ َ ً ََ ْ
ين َك َف ُروا َأ َّن َّ
 12أ َوَل ْم َي َر ّال ِذ َ
الس َم َاو ِات َوال ْر َض كان َتا َر ْتقا فف َتق َن ُاه َما َو َج َعل َنا ِم َن
َ
َ
َ
ْ
ْال َماء ُك َّل َش ْي ٍء َح ّيأفل ُيؤ ِم ُن َ
ون(آيا كسانى كه كفرورزيدندندانستند كهآسمانها
ٍ
و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم و هر چيز
زندهاى را از آب پديد آورديم آيا[باز هم] ايمان نمىآورند؟) سوره انبیاء آیه .30
 13ر.ک .حرعاملی ،محمد بن حسن؛ ترجم ه وسائل الشیعه ،مترجم علی
س
صحت ،تهران :نا 
 14ر .ک .بحرالفوائــد فــی شــر حالفوائد /میــرزا محمدحســن اآلشــتیانی
( ،)1387قم ،انتشارات ذوی القربی ،صفحات  159و . 18
 15لمپتــون ،آن( ،)1345مالــک زار ع در ایــران ،ترجمــه منوچهــر امیــری،

تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،صفحات . 382-280
ِ 16فيه َمــا َع ْي َنــان َت ْجر َيــان (ســوره الرحمــنِ .)50 /فيه َما َع ْي َنــان َن َّض َ َ
ان
اخت ِ
ِ
ِ
َّ ُ ِ
ِ
ُ .)66ه َ ِو َّالذ ِي َأ َنز َل م َن َّ
الس َم ِاء َم ًاء لكم ِّم ْن ُه َش َر ٌاب َو ِم ْن ُ َه َش َج ٌر
(سوره الرحمن/
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
يم َ
يه ُت ِس ُ
نحل .)10َ /أل ْم َي َر ْوا ك ْم أ ْهلك َنا ِمن ق ْب ِل ِهم ِّمن ق ْ َر ٍن ّمك ّن ُاه ْم
ون(سوره
ِف ِ
َ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ّ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
السماء علي ِهم ِمدرارا وجعلنا األنهار تج ِري
ا
ن
ل
س
ر
أ
و
م
ك
ل
ن
ك
م
ن
م
ل
ا
م
ض
ر
األ
ي
ِف
ِ
َ ْ
ِ َ
ِمن َت ْح ِته ْم َفأ ْه َل ْك َن ُاهم ب ُذ ُنوبه ْم َوأ ْن َشــأ َنا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َق ْر ًنا َآخر َ
ين(سوره انعام/
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ُ ِ
َ
َ ْ
ــو َّالــذي َخ َلق َّ
األ ْر َض ِفي ِس َّــت ِة َأ َّيــام َوك َ
ان َع ْر ُش ُــه َعلى ال َماء
الس َــم َاو ِات َو
َ .)6وه َ ِ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ ُ ْ َ َّ ُ َّ ْ ُ ُ َ ٍ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ
ِل َيبلوكــم أيكم أحســن ع َمل ول ِئن قلــت ِإنكم مبعوثون ِمن بع ِــد الم َو ِت ليقولن
ين(ســوره هــودَ .)7 /و َي ْــو َم َت َش ّــق ُق َّ
يــن َك َف ُــر ْوا إ ْن َه َــذا إ ّال ِس ْــح ٌر ُّمب ٌ
ّالذ َ
الس َــماء
ِ
ِْ َ َ َ ُ ّ َ ِْ َ َ َ ُ ِ َ ً
نزيل(سوره فرقان.)25 /
ِبالغم ِ
ل ال َمل ِئكة ت ِ
ام ون ِز َ
ــن َف ُأ َول ِئ َك َك َ
اآلخ َــر َة َو َس َــعى َل َهــا َس ْــع َي َها َو ُه َــو ُم ْؤ ِم ٌ
َ 17و َم ْ
ــن أ َ
ان َس ْــع ُي ُهم
اد
ر
ِ
َّ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ ُّ ْ َ َ
َ ُ
اآلخ َر ِة َو َي ُص ُّد َ
ون
ين يست ِحب
ّم ْشك ًورا (سوره اسرا .)19 /ال ِذ
ون ال َح َياة الدن َيا على ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ ََ
َ َ
يد (سوره ابراهیم)3 /
اهّلل َو َي ْبغونها ِع َو ًجا أ ْول ِئك ِفي ضالل َب ِع ٍ
يل ِ
عن س ِب ِ
َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ٍ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
 18قال علی(ع)ِ :ليكن زهدك ِفيما ينفد و يزول ف ِإنه ال يبقى لك و ال تبقى
َ
لــه (آمــدی ،عبدالواحــد بن محمــد ،غرر الحکــم و درر الکلــم ،مصحح :مهدی
رجایی ،قم ،دارالکتاب االسالمی ،ج  ، 1ص .)549
ْ َّ
ُْ ْ
ْ َ ُّ َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َّ ْ َ ُ َ َ
ان قال َيا َآد ُم َهل أ ُدل َك َعلى َش َج َر ِة الخل ِد َو ُمل ٍك ل
 19فوســوس ِإلي ِه الشــيط
َ
َ
َ
َ
طهَ .)120 /ف َو ْس َــو َس ل ُه َما ّ
الش ْــي َط ُ
ان ِل ُي ْب ِد َي ل َ ُه َ َما َما ُو ِور َي َع ْن ُه َ َما
َي ْبلى(ســوره
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
مــن َس ْــو َءاته َما َوقــال َما َن َها ك َما َر ّبك َما َع ْن َهــذه ّ
الش َــج َر ِة ِإال أن َتكونا َملك ْي ِن أ ْو
ِِ
ِ
ِِ
َت ُك َونا ِم َن ْال َخا ِل ِد َ
ين (سوره اعراف.)20/
 20و بــا خــدا معبودى ديگر مخوان .خدايى جز او نيســت .جز ذات او همه
چيز نابودشــونده است .فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانيده مىشويد
(سوره قصص.)88 /
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اعتمــاد الســلطنه ،محمد حســن خــان ( ،)1367مرآة البلدان ،به کوشــش
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مباني هنر معنوی ،حوزه هنری ،تهران.
پارسا ،زینب ( ،)1392بررسی نقوش نمادین آب در نگارگری ایرانی اسالمی،
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ایران ،تهران.
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صحت ،ناس ،تهران
حقایق ،مریم ( ،)1390اقامتگاه توریستی فرهنگی؛ همنشینی انسان و آب،
دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی
خسروی ،محمدباقر ( ،)1378آب در فرهنگ ،هنر و معماری ایرانی ،نشریه
هنر ،شماره  ،42صص .112-120
خوانساری ،مهدی و دیگران ( ،)1383باغ ایرانی بازتابی از بهشت ،سازمان
میراث فرهنگی ،تهران.
سدید السلطنه ،محمد علی ( ،)1362سفرنامه ،به نشر ،تهران.
شهیدی مازندرانی  ،حسین( ،)1383سرگذشت تهران ،انتشارات دنیا ،راه
مانا ،تهران.
رفعت پاشا ،ابراهیم(بی تا) ،مرآة الحرمین ،جلد اول ،بی نا ،بی جا.
روحانــی ،غزالــه ( ،)1365طراحــی باغ و احداث فضای ســبز ،ترجمه هادی
انصاری ،نتشارات پارت ،تهران.
زمانــی ،حبیــب ؛ رودگــر ،قنبــر علــی ( ،)1394تجــارت خارجــی مــاوراء النهــر
شهــای تاریخــی ایــران و اســام ،شــماره ،16
در دوره ســامانیان ،مجلــه پژوه 
صص.76-102
ســامانیان ،صمد و دیگران ( ،)1391نماد و اســطوره های مرتبط با آب و نور
در هنر ایران قرون اولیه اسالمی ،نشریه دستاورد ،سال  ،22شماره  ،32صص
.37-47
طوسی،محمدبنمحمود(،)1382عجایبالمخلوقاتوغرایبالموجودات،
بــه اهتمــام منوچهــر ســتوده ،شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،تهــران.
عزیــزی ،احمــد ( ،)1390کفشهای مکاشــفه ،موسســه فرهنگــی ،هنری و

انتشاراتی الهدی ،تهران.
علــی بن ابیطالــب(ع) ،گردآورنده آمــدی ،عبدالواحد بن محمــد (1410ق)،
غــرر الحکــم و درر الکلــم ج  ،1مصحــح :مهــدی رجایــی ،انتشــارات دارالکتــاب
االسالمی ،قم.
عینــی ،وفــا ( ،)1391بررســی مــردم شــناختی معمــاری ســنتی درارتبــاط با
معماری نوین (بررسی موردی منطقه یازده تهران) ،دانشکده روانشناسی و
علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
کرزن ،جورج ناتانیل ( ،)1367ایران و قضیه ایران ،شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی ،تهران.
گلیارانــی ،بهــزاد ( ،)1389مدخلــی بررمزشناســی هندســی حوضچــه های
ایرانی ،کتاب ماه هنر ،شماره  ،148ص .100
مصباح یزدی ،محمد تقی ( ،)1383آموزش فلسفه ج ،2موسسه انتشارات
امیرکبیر ،تهران.
مصبــاح یــزدی ،محمــد تقــی ( ،)1391اخالق در قرآن ،انتشــارات موسســه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
مصطفــوی ،محمــد ( ،)1375اقلیم پارس ،انتشــارات انجمن آثــار و مفاخر
فرهنگی ،تهران.
معمــارزاده ،روح اهلل ( ،)1389تاثیــر شــکل حــوض بر کیفیــت آب حوض در
معماری سنتی ایران ،نشریه معمار ،شماره  ،۶۰ص .122
مقدم ،محمد ( ،)1380درباره مهر و ناهید ،انتشارات هیرمند ،تهران.
منصوری ،امیر ( ،)1388معماری آب ،نشریه منظر ،شماره اول ،صص .1-3
مــور ،چارلــز ( ،)1381آب در معمــاری ،ترجمــه هــدی علــم الهــدی ،میــراث
فرهنگی ،تهران.
موسوی گرمارودی ،علی( ،)1395/7/19ساقینامه ،روزنامه اطالعات.
میرزا کوچک خوشنویس ،احمد ( ،)۱۳۹۰منظره نمادین باغ ایرانی؛ نقش
آب نمای مقابل کوشک باتکیه برباورهای مهرپرستی ،فصلنامه منظر ،دوره:
 ،3شماره  ،15صص .6-11
نوعی ،غالمحسین و ساجع ،لیال ( ،)1388آب ،عامل اساسی در شکلگیری
تمدن ها باتأ کید بر تمدن بین النهرین ،مصر  ،هند و چین ،خالصه مقاالت.
ویلبــر ،دونالــد (  ،)1348با غهــای ایرانــی و کوش ـکهای آن  ،ترجمه مهین
دخت صبا ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران.
شهــای فرهنگــی آن ،دانشــگاه
همایــش ملــی و میانرشــتهای آب و ارز 
فردوسی مشهد9 ،و 10آبان.
هدایت ،صادق ( ،)1356نیرنگستان ،انتشارات جاویدان ،تهران.

