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چكـیده
آب عنصــری طبیعــی و عینــی اســت کــه در فرهنــگ و هنــر و اســطوره ها و ســاخت بنیــادی جهــان حضــور دارد. نه تنهــا در 
ــر پیدایــش و  ــار اســت و به تناســب شــرایط حاکــم ب ــت و اعتب ــران، بلکــه در بســیاری از فرهنگ هــای دیگــر دارای اهمی ای
شــکل گیری فرهنگ هــا در مناطــق مختلــف جهــان، صــور متفــاوت دارد. هــدف مقالــه حاضــر بررســی روش هــای مواجهــه 
بــا آب از ابعــاد گوناگــون معنایــی، رفتــاری و کالبــدی ســپس بررســی تطبیقــی نمونه هــای مــوردی اســت. فــرض مــا بــر ایــن 
ــه اســتخر الهیجــان دارد. روش پژوهــش تطبیقــی- اســت کــه آب در شــاه  گلی تبریــز دارای نقــش مفهومی تــری نســبت ب

تحلیلــی بــوده و گــردآوری اطاعــات بــر اســاس مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی و همچنیــن بــرای تحلیــل دقیق تــر موضــوع 
از پرسشــنامه مردمــی بهــره گرفته شــده اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان می دهــد آب در دو بوم فرهنــگ تبریــز و الهیجــان 
دارای نقــش متفاوتــی اســت و کمبــود آب در یــک منطقــه ســبب برخوردهــا و رفتارهــای متفاوتــی در بیــن افــراد می شــود 

لــذا بعــد معنایــی و جذابیــت ذاتــی آن نســبت بــه مناطــق پــرآب بیشــتر خواهــد بــود.
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مقدمـه
در تفکــر انســان ایرانــی دوران باســتان )پیــش از اســام( عنصــر طبیعــی آب به عنــوان سرچشــمه حیــات تــا جایــی اهمیــت 
ــد،  ــناخته می ش ــگ ش ــن فرهن ــه ی آب در ای ــوان اله ــد به عن ــا ناهی ــا ی ــت. آناهیت ــور اس ــرای آن متص ــه ای ب ــه اله دارد ک
نیایشــگاه ها و معابــدی در کنــار آب هــا بــرای ســتایش ایــن خدایــان ســاخته می شــد کــه نشــان از تقــدس ایــن عنصــر در 
گذشــته اســت )شــاهچراغی، 1389: 99(. آب در دوران پــس از اســام نیــز در فرهنــگ ایرانــی وجــود داشــت و معمــاران بــا 
شــناخت بیشــتر در خصــوص قوانیــن فیزیکــی رفتــار آب و درک نقــش و ارتبــاط آن بــا انســان و محیــط آن را در ســازمان دهی 
فضاهــا و ابنیــه بــه کار گرفتنــد )همــان: 102(. در شــهرهای مختلــف جهــان بــا اقالیــم و محیط هــای جغرافیایــی متفــاوت و 
گاه متضــاد در برخــورد بــا محیــط طبیعــی و به ویــژه آب و گیــاه وجــه مشــترک داشــته اند )امیــن زاده، 1382: 69(. یکــی از 
ویژگی هــای مهــم نظــام آب در بــاغ ایرانــی، تمایــل زیــاد بــه نمایــش آن اســت چــون آب معمــواًل خیلــی کــم و بســیار عزیــز 
ــرده و  ــن ب ــه درون زمی ــا آب را ب ــری باره ــازی وصف ناپذی ــا ب ــرد و ب ــا آن می ک ــی ب ــای غریب ــاز بازی ه ــار باغ س ــود. معم ب
بیــرون مــی آورد )پیرنیــا، 1385: 7(. چهاربــاغ؛ مهم تریــن نمــاد باغ هــای بهشــت قرآنــی اســت. نقشــه بــاغ بهشــتی همــواره 
چهــار نهــر بهشــت اســت کــه به ســوی چهــار ربــع بهشــت یــا از آن هــا به ســوی وســط روان اســت. مهم تــر از هــر آنچــه 
در بــاغ یافــت می شــد، آب بــود و آن هــا فضاهایــی را در بــاغ به صــورت شــیب هایی درســت کردنــد تــا آب را از رودخانه هــا 
ــداری  ــواًل مق ــیب ها معم ــن ش ــد. ای ــی کن ــتخرها و مخــازن آب راهنمای ــل اس ــه داخ ــا ب ــا قنات ه ــاری ی ــای آبی ــا کانال ه ی
ــه ای ســاخته می شــدند کــه آبــی کــه در آن هــا جریــان داشــت همیشــه لبریــز، درخشــان  از زمیــن فاصلــه داشــتند و به گون
ــاوری،70(.  ــدر، ی ــاغ منعکــس می کــرد )خوانســاری، مقت ــری از آســمان را در فضــای ب ــود کــه تصوی ــه ای ب و همچــون آیین
بــاغ در ایــران به عنــوان جایــی بــرای ارتباطــات اجتماعــی معرفــی شــده و دیویــد اســتروناخ عقیــده دارد؛ بــاغ مکانــی نیســت 
کــه یــک ایرانــی بخواهــد در آن گــردش کنــد، بلکــه جایــی اســت کــه او می خواهــد در آن بنشــیند و دوســتان خــود را بــا 
گفتگــو، موســیقی، مباحــث فلســفی و مشــاجره ســرگرم کنــد و چه بهتــر کــه او در ایــن حــال بتوانــد بــارش بــاران بهــاری را 

نیــز ببینــد )اســتروناخ، 1989: 54(.
بوم شناســِی فرهنگــی یــک رویکــرد بــا انگیــزش شــناختی و عملیاتــی بــا عاقــه عمیــق بــه مشــکات فعلــی محیــط زیســتی 
ــای  ــه به شــدت در منظره ــر می شناســد ک ــوی براب ــک گفت وگ ــوان ی ــت را به عن ــردم و طبیع ــی اســت و رابطــه م و اجتماع
فرهنگــی نمایــان می شــود )میلوســاوالپکا و ...، 1394: 27(. منظــر فرهنگــی یکــی از ســوژه های مطالعاتــی مهــم و مرتبــط 
بــا بوم شناســی فرهنگــی اســت. منظــر، مــکان تعامــل بیــن انســان و طبیعــت و مکانــی اســت کــه در آن گفتگــوی بیــن ایــن 
ــوان  ــا می ت ــود. تنه ــرده می ش ــام ب ــر ن ــف منظ ــر تعری ــوان بخــش جدایی ناپذی ــز به عن ــانی نی ــد. ادراک انس ــاق می افت دو اتف

ایــن را اضافــه کــرد کــه هیــچ منظــری نمی توانــد بــدون هــر نــوع درک فرهنگــی وجــود داشــته باشــد )همــان: 26(.
ــره  ــیله آن چه ــان به وس ــه انس ــود ک ــه می ش ــانی گفت ــای انس ــراه فعالیت ه ــه هم ــی ب ــم اندازهای فرهنگ ــا، چش در جغرافی
زمیــن و محیــط را در جهــت ادامــه حیــات تغییــر می دهــد. اگرچــه ســاور، عقیــده دارد کــه فرهنــگ در اینجــا فقــط به منظــور 
ــد،  ــای تولی ــم، فرم ه ــتایی، تراک ــای شــهری و روس ــار انســانی، فرم ه ــه در چشــم اندازها بیشــتر روی آث ــد نیســت؛ بلک عقای
نــوع کاربــری زمیــن، مــزارع، معــادن و ... تأکیــد می کنیــم. در اینجــا فرهنــگ عامــل تغییــر تلقــی می شــود )شــکوئی، 1375: 
179(. درواقــع مناظــر فرهنگــی نشــان دهنده تکامــل اجتماعــات بشــری و ســاکنان آن در طــول زمــان اســت، تکاملــی کــه از 
یک ســو تحــت تأثیــر شــرایط فیزیکــی و یــا موقعیت هــا و فرصت هایــی اســت کــه طبیعــت محیــط در اختیــار بشــر گذاشــته 
اســت و از دیگــر ســو تحــت تأثیــر ســاختار اجتماعــی، اقتصــادی و هنجارهــای فرهنگــی خارجــی و داخلــی شــکل گرفته اســت 
و غالبــًا منعکس کننــده ی تکنیک هــای خــاص ســاکنان در بهــره وری پایــدار از زمیــن، تفکــر در ویژگی هــا و محدودیت هــای 
محیــط طبیعــی و همچنیــن نشــان دهنده رابطــه ی معنــوی خــاص ســاکنان بــا طبیعــت اســت )ICOMOS, 2009: 7(. ســاوور 
ــر اهمیــت ویــژه طبیعــت تأکیــد می کنــد و معتقــد اســت کــه »طبیعــت پایــه و زمینــه اصلــی منظــر فرهنگــی را  بشــدت ب
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فراهــم می کنــد و فرهنــگ، یعنــی آنچــه بــه انســان بســتگی دارد و تحــت تأثیــر انســان قــرار گرفتــه اســت به عنــوان یــک 
.)Carl Sauer,1929: 46( »ــد ــل شــکل دهنده منظــر عمــل می کن عام

۱- روش تحقیـق
امــروزه بــا توجــه بــه اینکــه مکان هــای طراحی شــده ارتبــاط کمتــری بــا عناصــر طبیعــی و فرهنگــی دارنــد لــزوم شــناخت 
فضاهایــی کــه همچنــان دارای ارزش معنــوی و فرهنگــی در میــان مردمــان هســتند اهمیــت یافتــه اســت؛ بنابراین می بایســت 

کیفیــت آن هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــود. امیــد اســت کــه در طراحی هــای آینــده مؤثــر واقــع شــوند.
ــک کل  ــوان ی ــکان به عن ــی م ــای فرهنگ ــم مؤلفه ه ــی و ه ــای بوم ــم مؤلفه ه ــت ه ــگ الزم اس ــناخت بوم فرهن ــرای ش  ب
مــورد بررســی قــرار گیــرد. یکــی از عناصــری کــه در شــکل گیری منظــری بوم فرهنگــی اهمیــت دارد بررســی آب به عنــوان 
عنصــری طبیعــی و دارای ارزش فرهنگــی اســت. آب از ایــن نظــر همیشــه در باغ هــا حضــور داشــته و آن را از جلــوه بصــری و 
معنایــی و کارکــردی غنی تــر می کــرد. در ایــن پژوهــش دو بوم فرهنــگ مختلــف از شــمال غــرب و شــمال ایــران کــه حجــم 
و وســعت زیــادی از آب را داراســت بــرای مقایســه انتخــاب شــدند و دلیــل انتخــاب آن هــا ایــن اســت کــه بــا صرف نظــر از 
موقعیــت جغرافیایــی و تاریخــی و همین طــور شــرایط محیطــی و اقلیمــی کــه تفاوت هــای آشــکاری بیــن آن هــا وجــود دارد، 
دارای وجــه مشــخصه های نســبتًا مشــابهی ازلحــاظ شــکل، نــوع و اســتفاده از عناصــر طبیعــی و فرهنگــی را شــامل می شــوند.

ــا اســتفاده از  روشــی کــه در ایــن پژوهــش مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت از نــوع تطبیقی-تحلیلــی اســت کــه در ابتــدا ب
مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی بــه بیــان مبانــی و توصیــف نمونه هــا پرداختــه و بــرای بهره منــدی بیشــتر از نظــرات افــراد 
بازدیدکننــده پرسشــنامه ای کیفــی تهیــه نمــوده و در اختیــار 150 نفــر از هــر نمونــه قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل 

از آن هــا بــه تحلیــل و تطبیــق نمونه هــای مــوردی پرداختــه شــده اســت.

2- مبانی نظـری
درنتیجــه شناســایی و آشکارســازی ویژگی هــای طبیعــی منطقــه ماننــد ســاختار ارتفاعــی و شــکل زمیــن، رودخانه هــا و جریانات 
ســطحی و آب هــای زیرزمینــی چــون چشــمه ها، قنات هــا و آبراهه هــای زیرزمینــی، ســاختارهای گیاهــی و کاربــری زمیــن در 
قالــب اراضــی کشــاورزی، باغ هــا، جنگل هــای بومــی طبیعــی و مراتــع، بافــت، جنــس و ضخامــت خــاک و ســایر ویژگی هــای 
ســاختاری محیــط طبیعــی در تعامــل بــا انســان، حضــور و مداخلــه او در قالــب ســکونتگاه ها، صنایــع، دسترســی ها، کشــتزارها، 

باغ هــا و ... در معرفــی مناظــر فرهنگــی اهمیــت می یابــد )بهبهانــی و ...، 1389: 110(.
ــود در ســطح  ــان ســکونت خ ــای فرهنگــی در زم ــه گروه ه ــی اســت ک ــع چشــم انداز فرهنگــی، چشــم اندازی مصنوع درواق
ــد.  ــود را شــکل می دهن ــی، چشــم اندازهای خ ــط طبیع ــه ی محی ــای اولی ــتفاده از داده ه ــا اس ــا ب ــازند. فرهنگ ه ــن می س زمی
ــده  هــر منطقــه ی مســکونی چشــم اندازی فرهنگــی ملهــم از چشــم انداز طبیعــی دارد. چشــم اندازهای فرهنگــی منعکس کنن
فرهنــگ حاکــم بــر آن هاســت. درواقــع چشــم انداز آیینــه اســت. چشــم انداز فرهنگــی در زمــان و مــکان دائــم در حــال تغییــر 

اســت )جــردن، واونتــری، 1380: 39-40(.
مــکان جغرافیایــی دو ویژگــی طبیعــی و فرهنگــی دارنــد. مــراد از خصلــت طبیعــی ظرفیت هــا و ذخایــر مــادی محیــط طبیعــی 
ــی اســت  ــز خصیصه های ــکان نی ــا. مقصــود از ویژگــی فرهنگــی م ــع آب وخــاک، گیاهــان، کوه ه ــوا، مناب ــل آب وه اســت مث
کــه متأثــر از انســان و فعالیت هــای اوســت: ســطح فنــاوری، نــوع فعالیت هــای اقتصــادی و ســازمان های اجتماعــی ِجمعــی 
ــهرها،  ــی همچــون ش ــای مکان ــر و پدیده ه ــترده ای از مظاه ــامل بخــش گس ــی ش ــای فرهنگ ــن خصیصه ه ــانی؛ بنابرای انس
ــت  ــوان گف ــد. می ت ــل یافته ان ــول و تکام ــگ تح ــا فرهن ــاط ب ــه در ارتب ــود ک ــا می ش ــزارع، راه ه ــتاها، م ــکن ها، روس مس
عواملــی نظیــر اقلیــم، فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت های حاکــم بــر جامعــه در ســاخت ویژگی هــای مکانــی مؤثرنــد )رضوانــی، 

احمــدی، 1388: 49-50(.
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از طرفــی دیگــر، عوامــل فرهنگــی کــه ســبب بــروز وابســتگی های مکانــی میــان دو قلمــرو جغرافیــای می شــود، مشــابهت های 
ــب نزدیکــی و مجــاورت  ــن موضــوع در قال ــخ اســت. بررســی ای ــت و تاری ــن و مذهــب، قومی ــان، دی ــل زب فرهنگــی از قبی
معنــوی دو مــکان یــا زیســت بوم دالیــل گوناگونــی دارد کــه یکــی از آن هــا مشــابهت فرهنگــی اســت. بــرای شــناخت اینکــه 
ــزان اشــتراک مؤلفه هــای فرهنگــی آن هــا  ــوان از می ــد، می ت ــه یکدیگــر وابســتگی دارن ــدازه ب ــا چــه ان دو مــکان انســانی ت
ســود جســت. دو مکانــی کــه ویژگی هــای مشــترک زبانــی، قومــی، مذهبــی و ... دارنــد به مراتــب بیشــتر از مکان هایــی کــه 

ــه یکدیگــر وابســتگی نشــان می دهنــد )همــان:58(. ــد، ب خصیصه هــای مشــترک ندارن
درواقــع مؤلفه هــای هویت ســاز در منظــر فرهنگــی عبارتنــد از مؤلفه هــای جغرافیایــی کــه اجــزای آن شــامل متغیرهایــی چــون 
کــوه، دشــت، تپــه، رود و ... و مؤلفه هــای تاریخــی کــه شــامل بناهــا، محلــه، راه و خیابــان می شــود و همین طــور مؤلفه هــای 

انســانی کــه عناصــری چــون دیــن، زبــان، آداب ورســوم و اعتقــادات محلی شــامل می شــود )خواجــه پیــری، 1393: 74(.
ــا مــکان،  ــه محیــط طبیعــی ی ــا فرهنــگ خویــش ب ــد. انســان ب ــای فرهنــگ خلــق می کنن ــر مبن انســان ها مکان هایــی را ب
ــر  ــا در براب ــد ت ــرار می ده ــرداری ق ــورد بهره ب ــن را به طــوری م ــیاره زمی ــی س ــع طبیع ــان می بخشــند. انســان مناب روح و ج

ســیاره فیزیکــی یــک ســیاره فرهنگــی خلــق کنــد )شــکویی، 1371: 29-30(.
ــاغ و گاه تمامــی  ــزرگ گاهــی بخشــی از ب ــر ب ــن آبگی ــد و ای ــر بزرگ ان ــی هســتند کــه دارای یــک آبگی ــاغ آب هــا باغ های ب
ســطح آن را پوشــانده به طوری کــه کوشــک اصلــی در میــان آبگیــر و بــر روی آن ســاخته شــده اســت. بــا توجــه بــه منظــر 
ویــژه ایــن نــوع باغ هــا در ســرزمین کــم آب ایــران، کارکــرد اصلــی بــاغ آب هــا، ســکونت موقــت بــرای تشــریفات و تفریــح 

اســت )شــاهچراغی، 1389: 53(.
کالبــد فضــای معمــاری خــود به تنهایــی و به صــورت مجــرد دربرگیرنــده هویــت ویــژه ای نیســت و مانــدگاری بــدون هویــت 
غیرممکــن بــه نظــر می رســد. هویــت و روح یــک کالبــد معمــاری می توانــد یــک واقعــه تاریخــی، یــک خاطــره جمعــی، یــک 
عنصــر طبیعــی،… باشــد کــه فضــا را در ذهــن مــردم مانــا و پایــدار می نمایــد و حــس تعلــق بــه فضــا را افزایــش می دهــد. 
البتــه بســته بــه میــزان قــوت و یــا ضعــف ایــن عناصــر و میــزان فراگیــر بــودن آن در میــان مــردم  حــس تعلــق  ایجادشــده 
نســبت بــه آن فضــا متفــاوت خواهــد بــود )بیتــا قدرتــی،1391:(. رالــف هویــت مــکان و اجــزا آن را شــامل ویژگی هــای فیزیکی 

.)Tylor,2008:5( و ظاهــری، فعالیت هــا و عملکردهــای قابل مشــاهده و همچنیــن معناهــا و نمادهــا می دانــد
هویت مكان و اجزا آن 

)Tylor,2008:5(
بــا توجــه اینکــه عناصــر تشــکیل دهنده مناظــر فرهنگــی طبیعــت، تاریــخ و فرهنــگ اســت و همگــی ایــن عناصــر و مؤلفه هــا 
در قالــب معمــاری بــه نمایــش درمی آینــد. در اینجــا نیــز بــر آنیــم تــا نگاهــی گــذرا بــه نقــش آب به عنــوان عنصــری طبیعــی، 
اهمیــت آن در طــول تاریــخ، بررســی معناهــا و نمادیــن بــودن آب در فرهنــگ، نقــش آب به عنــوان طــراح منظــر و درنهایــت 

رابطــه آب؛ انســان و معمــاری را بیــان کنیــم:

2-۱. آب؛ عنصـری طبیعـی
ــه نام هــای آب، هــوا،  طبیعــت را براســاس فرهنــگ ایرانــی و تفکــر اســامی می تــوان متشــکل از چهــار عنصــر بی جــان ب

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱۴۱



خــاک و نــور دانســت کــه از ترکیــب آن هــا یــک ســری پدیده هــای طبیعــی بی جــان و جانــدار دیگــر آفریــده شــده اســت. 
ــد.  ــکل می دهن ــل و ... را ش ــخ، قندی ــر، ی ــرگ، اب ــرف، تگ ــاران، ب ــبنم، ب ــای ش ــوا و آب پدیده ه ــر ه ــال؛ عناص به عنوان مث
عناصــر آب و خــاک؛ پدیده هــای چشــمه، ســراب، رود، آبشــار، فــواره، غــار، دلتــا، مســیل، دریاچــه، دریــا و تــاالب. عناصــر 
آب و نــور؛ پدیــده رنگین کمــان را ایجــاد می کننــد. ویژگی هــای هــر یــک از عناصــر چهارگانــه را نیــز می تــوان بــر اســاس 
ــای  ــه ویژگی ه ــرد؛ ک ــدی ک ــا طبقه بن ــی آن ه ــی و دین ــرات فرهنگ ــا تأثی ــی و ی ــواص حســی و ادراک ــی، خ ــواص فیزیک خ
ــو، شــکل هندســی و الگوهــای غیــر هندســی،  ــه پدیده هــای طبیعــی صفاتــی ماننــد رنــگ، ب ــه ب فیزیکــی عناصــر چهارگان
حرکــت و گــردش، حجــم و حالت هــای فیزیکــی )مایــع، جامــد و بخــار( را ارائــه می نمایــد )رحیمیــون،1390: 97(.معمــاران 
در معمــاری بــا طبیعــت زمانــی موفــق هســتند کــه انسان ســاخت در هماهنگــی کامــل بــا طبیعــت باشــد. معمــاری بــا خطــوط 
زمیــن جهت گیــری، بادهــا، جریــان آب و ســایر تنگناهــای طبیعــی همســاز باشــد. طبیعــت بــا تعریــف خصوصیــات فضایــی 
توســط کیفیت هــای شناسایی شــده طبیعــی همــواره الگویــی بــرای بشــر بــوده اســت )ســیروس صبــری، 1392: 63(. از میــان 
عناصــری کــه کالبــد ایــن نــوع فضاهــا را می ســازند و ســایر موضوعــات را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد؛ عناصــر طبیعــی و 
انسان ســاخت هســتند کــه شــامل آب، پوشــش گیاهــی، طبیعــت پیرامــون و همچنیــن عمــارت )کوشــک( و دیگــر فضاهــای 

ــند. ــاخته انســان می باش س

2-2. آب در گـذر زمان
ــد  ــی بوده ان ــع آب ــار مناب ــری در کن ــای بش ــتین تمدن ه ــکل گیری نخس ــی ش ــته های اصل ــی، هس ــات تاریخ ــر مطالع ــا ب بن
و ازاین دســت تمدن هــا می تــوان بــه تمدن هــای بین النهریــن، ماوراءالنهــر و تمدن هــای حاشــیه رودخانه هــای نیــل، 
ســند و گنــگ اشــاره کــرد. حضــور آب در تمامــی دوره هــای تاریخــی و مذهبــی ایــران، ازجملــه آییــن مهرپرســتی، مذهــب 
زرتشــت، دیــن اســام و همچنیــن در اکثــر بناهــا و منظره هــای طراحی شــده توســط انســان در دوره هــای گوناگــون، نشــان 
از ارزش بســیار آن دارد.آب و دسترســی بــه آن ازجملــه ابتدایی تریــن نیازهــای بشــر بــرای ادامــه حیــات خویــش اســت لــذا 
ــن  ــع ای ــرای رف ــه ب ــع و خاقان ــی بدی ــه کشــف راه حل های ــون ب ــه شــیوه های گوناگ ــخ ب ذهــن خــاق بشــر در طــول تاری
نیــاز دســت یافتــه اســت و همــواره در تــاش بــرای بــه وجــود آوردن بهتریــن روش هــای بــه دســت آوردن، ذخیــره کــردن، 
نگهــداری کــردن، انتقــال و همچنیــن مهــار نیــروی آب بــوده اســت و در ایــن راه، روش هــای مختلــف را آزمــوده و آن هــا را 

تکامــل بخشــیده اســت )کوکبــی،1391: 37(.

2-3. آب؛ مؤلـفه ای فرهنگـی
آب به جــز شــکل بخشــیدن بــه بخــش مهمــی از میــراث مــادی و ملمــوس انســانی، در طــول تاریــخ ســبب پیدایــش جلوه های 
مختلفــی از میــراث ناملمــوس، معنــوی و هنــری انســان نیــز شــده اســت و همین طــور در شــکل دهی بــه اعتقــادات انســان ها و 
باورهــای مذهبــی و معنــوی آن هــا نیــز نقــش داشــته اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه جایــگاه آب و مکان هــای جمــع آوری 
آن در میــان اقــوام مختلــف ایرانــی اشــاره کــرد )Unesco,2005(. آب در تعالیــم اســامی، نمــاد پاکــی و مبارکی، نماد بهشــت 
ــی  ــی و ادراک ــای حس ــت ویژگی ه ــوان گف ــی می ت ــی زاده، 1384: 148(. به طورکل ــت )نق ــده اس ــی ش ــر معرف ــل تذک و عام
ــه پدیده هــای طبیعــی صفاتــی نظیــر جریــان و حرکــت، ســرزندگی، آرامــش، دعوت کنندگــی، جذابیــت  ــه ب عناصــر چهارگان
ــوع، ســامتی  ــی، تن ــادل و زیبای ــم، سلســله مراتب، تع ــر جهــت، تراک ــم، پیوســتگی، تغیی ــارن، ریت فضــا، حــس آشــنایی، تق
ــر  ــی نظی ــی صفات ــای طبیع ــه پدیده ه ــه ب ــر چهارگان ــی عناص ــگ ایران ــای فرهن ــد. ویژگی ه ــان می دهن ــایش را نش و آس
تمــدن ســازی، عامــل درمــان، موفــق بــودن، عامــل ســبزی طبیعــت، پاکــی و بــاروری و عشــق، مظهــر زیبایــی، نیرومنــدی 
ــدواری،  ــلی و امی ــل تس ــت، عام ــوی حقیق ــت به س ــانه حرک ــت، نش ــر و محب ــم و مه ــن ها و مراس ــاد جش ــدی، نم و خردمن
مظهــر روشــنایی و روح خــدا، آغــاز و پایــان حیــات را القــاء می کنــد. ویژگی هــای فرهنــگ اســامی عناصــر چهارگانــه بــه 
پدیده هــای طبیعــی صفاتــی نظیــر عامــل پاکیزگــی و طهــارت، تقــدس، مــاده اصلــی آفرینــش، وســیله تأمیــن روزی مــردم، 
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نمــاد حیــات و ســرزندگی، عامــل رویــش گیاهــان و حیــات حیوانــات، نمــاد اشــراق و الوهیــت )کلیــت جهــان(، عامــل ارتبــاط 
انســان بــا طبیعــت، نشــانه خداونــد، مــکان و وســیله زندگــی، محــل اقامــت و ســکونت، وســیله آســایش و گهــواره انســان، 
آسایشــگاه عمومــی، نعمــت الهــی، محــل و جهــت قبلــه مســلمین و ســجده گاه انســان مؤمــن، عمــل بشــارت دهنده رحمــت 

الهــی و نشــانه نــزول عــذاب الهــی را ارائــه می دهــد )رحیمیــون، 1390: 97(.

2-4. آب؛ طراح منظـر بوم فرهنگـی
ــه  اگــر طراحــی منظــر را ترکیــب هوشــمندانه عناصــر و ســاختارهای طبیعــی و عوامــل انسان ســاخت بــرای خلــق هنرمندان
فضاهــای بیرونــی و خارجــی در نظــر بگیریــم ایــن فضاهــا بــا جلوه هــای بصــری و ادراکــی انســان ســروکار داشــته، چشــم انداز 
ــای  ــوند. آب دارای ویژگی ه ــوط می ش ــا مرب ــنیداری م ــی و ش ــری، پویای ــواس بص ــه ح ــه ب ــد و درنتیج ــکل می دهن را ش
ــد.  ــن در طراحــی منظــر مطــرح می کن ــدون جایگزی ــل و ب ــک عنصــر بی بدی ــوان ی ــه آن را به عن ــردی اســت ک منحصربه ف
ــل در  ــن تأم ــد؛ بنابرای ــا می بخش ــی و معن ــود زندگ ــون خ ــط پیرام ــه محی ــاز ب ــر س ــر منظ ــوان عنص ــی، آب به عن به طورکل

ــز اهمیــت اســت: ــی حائ ویژگی هــای کارکــردی، زیباشــناختی، بصــری و مفهومی-معنای
ــری، جامــد  ــی، ســاکن شــدن، شــکل پذیری، حجــم پذی ــارت اســت از ســیالیت، حرکــت و پویای - وجــوه کارکــردی آب عب
شــدن، روان شــدن، بخــار شــدن، تــراوش، فــوران، ریــزش، پاشــش، رنگ پذیــری، بازتابــش، آیینگــی، تنــوع در حالــت پذیــری 

و مــواج بــودن.
ــوص،  ــر، خل ــی و تطهی ــاد پاکیزگ ــات، نم ــه حی ــوان مای ــرش آن به عن ــت از پذی ــارت اس ــی آب عب ــی معنای ــوه مفهوم - وج

ــا. ــش آلودگی ه ــی و پاالی ــت و بی آالیش ــنایی، صداق روش
- وجــوه زیباشــناختی آب همــواره در ترکیــب بــا ســایر کارکردهــا و عناصر طبیعــی و انسان ســاخت عیان می شــود. آب تصویرگر 
ــده  ــد تداعی کنن ــی آب می توان ــادی و معنای ــای م ــق حالت ه ــت. تلفی ــا اس ــن زیبایی ه ــده ای ــت و افزاین ــای طبیع زیبایی ه

عناصــر اساســی طراحــی منظــر یعنــی نقطــه، خــط، ســطح و حجــم یــا ترکیبــی از آن هــا باشــد.
ــی و  ــردی، معنای ــوه کارک ــه از وج ــد وج ــب چن ــا ترکی ــه ی ــک وج ــی ی ــروز خارج ــق و ب ــروه خل ــوه بصــری آب در گ - وج
زیباشــناختی اســت. وجــوه بصــری می توانــد برحســب تنــوع ویژگی هــای آب از ســادگی بــه پیچیدگــی منجــر شــود. هرقــدر 

ترکیــب وجــوه بیشــتری صــورت گیــرد پیچیدگــی بصــری بیشــتری حاصــل خواهــد شــد )مثنــوی،1391: 16-17(.
عــاوه بــر وجــوه فوق الذکــر آنچــه در معمــاری حائــز اهمیــت اســت؛ وجــود آب در مرکــز اســت کــه اشــاره بــر اهمیــت و 
مرکزیــت آب در هســتی دارد )اردالن، بختیــار،1380: 68(. در اســام آب زمینه ســاز ارتبــاط بــا معبــود بــوده و فرصــت مناســبی 
را جهــت انجــام مقدمــات فرایــض دینــی فراهــم کــی آورد )طوفــان،1385: 78(. کمتــر مکانــی را می تــوان تصــور کــرد کــه 
کیفیــت فضایــی و مکانــی بــا اضافــه شــدن آب افزایــش نیابــد و بنــا بــه گفتــه افاطــون؛ آب مایعــی اســت کــه همه چیــز را 
محقــق می ســازد )طوفــان، 1382: 12(. آب در اســتخرهای بــزرگ، بــه خاطــر تیرگــی و انعــکاس آن موردپســند و تحســین 
ــن  ــد. چنی ــل وادار می کن ــه تأم ــان را ب ــده اش، انس ــطح منعکس کنن ــل س ــه دلی ــاکن ب ــه آب س ــت چراک ــوده اس ــان ب ایرانی
آبــی آرام امــا شــکننده اســت و کوچک تریــن نســیمی می توانــد مفهــوم بصــری آن را در هــم بریــزد. آب ســاکن اشــاره بــه 
ثبــات، آرامــش، صلــح و آشــتی دارد )همــان: 13(. صــدای آب همیشــه بــرای ایرانیــان مطبــوع و دلپذیــر بــوده اســت. نیــروی 
جادویــی آب، بیشــتر از طریــق منظــره و صــدای آن خــود را بیــان می کنــد. فــواره زدن آب و فــرو غلتیــدن قطــرات آن، پیوســته 

ــد )نایبــی، 1381: 9(. ــاال می رون فرشــتگانی را متذکــر می شــد کــه از ســر و کــول هــم ب

2-۵. آب؛ انسان و معـماری
آب تأثیــر شــگرفی بــر جســم و روح انســان دارد، بــه تعبیــر قرآن کریــم »مایــه حیــات« همــه چیــز آب اســت )ســوره انبیــا، 
ــه  ــد و ب ــی در انســان ایجــاد می کن ــی روحــی و روان ــه 30(. آب نه تنهــا جســم ظاهــری را شستشــو می دهــد، بلکــه حالت آی
او تقــدس می بخشــد و تماشــای آب، شــکر و ســپاس الهــی را می طلبــد. )وســایل الشــیعه، ج 1، ص 276(. نــگاه مســلمانان 
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بــه آب، نگاهــی سرشــار از قداســت و پاکیزگــی و عظمــت اســت، آب وســیله ای اســت کــه زمینــه ارتبــاط آنــان بــا معبودشــان 
ــه  ــدس او ب ــتان مق ــردازد و در آس ــدا بپ ــا خ ــاز ب ــه راز و نی ــد ب ــس نمی توان ــام هیچ ک ــریعت اس ــازد. در ش ــم می س را فراه
نمــاز ایســتد، مگــر اینکــه بــا آب خــود را شستشــو دهــد )عــروۀ الوثقــی، ج 1، ص 141 وســایل الشــیعه، ج 1، ص 258(.فهــــم 
انســــان از پدیده هــای محیــط همچــون آب، در آغــاز واکنشــــی بــرای تأمیــن نیازهــای حیاتــی او بــــود. آب ماده ای اســــت 
کــه ادامــه زندگــی انســــان بــه آن وابســــته اســــت. آب شــرط بقاســــت. ایــن معنــی حداقلــی از آب، در طــی حیات انســان 
کامــل گشــت. آب به عنــوان امــر مقــدس و مظهــر خیــر، در معمــاری ایــران نقــش مهمــی دارد. قرارگیــری حــوض و آب نمــا 
در برابــر ســــردر یــا در میــان حیــاط بســیاری از بناهای ایرانی از مســــجد و مدرســــه گرفته تا خانــه و کاروانســــرا، پدیده ای 
 architecture منحصربه فــرد اســــت. دنیــای غــــرب در قــرن حاضــر به گونــه ای از معمــاری دســت یافتــه کــه بــه آن نــام
front-water را داده اســــت. ایــن ســبک کــه تلفیــق معمــاری بــا آب اســت بــه فضاهــای شــهری نیــز ســــرایت یافتــه و 

مــی رود تــا بــه شــیوه ای پایــدار از طراحــی فضاهــای جمعــی در شــــهرهای مــدرن بــدل شــود. درحالی کــه مطالعــه ســابقه 
ــران نمونه هــای  ــرای معمــاری و شــــهر در ای ــل، ب ــدارد. در مقاب معمــاری و ســاخت شــهر اروپایــی نشــانی از حضــور آب ن
بســیاری می تــوان یافــت کــه از حضــور آب و طبیعــت در فضــا به مثابــه ســنتی دیرپــا کــه در دوره اســامی نیــز تأییــد شــده 
حکایــت می کنــد )منصــوری، 1388: 2(. همین طــور صــدای آب تأثیــر بســزایی در آرامــش انســان دارد شــاید ایــن ویژگــی 

اولیــن دلیــل فــرار انســان از محیــط آلــوده شــهری بــه طبیعــت اســت.
یکــی از اصلی تریــن دالیــل ایجــاد یــا توســعه شــهرها، بناهــای ســاختمانی، فضاهــای بــاز شــهری و زیرســاخت های شــهری 
ــا  ــن، تماش ــل راه رفت ــره مث ــای روزم ــامل فعالیت ه ــا ش ــن فعالیت ه ــت. ای ــان اس ــوه انس ــاری و بالق ــای ج ــن فعالیت ه تأمی
کــردن، خوابیــدن، تفریــح کــردن، خــوردن و فعالیت هــای خــاص دیگــر اســت )لنــگ، 1393: 127(؛ بنابرایــن اهــداف گوناگونی 
بــرای طراحــی انــواع فضاهــا و محیط هــا متناســب بــا کارکردهــای آن هــا می توانــد موردتوجــه باشــد. بــرای فضاهــای گــذران 
ــای  ــی فضاه ــرای طراح ــه ب ــود، درحالی ک ــه می ش ــرج توج ــانه و موضــوع تف ــی شناس ــای زیبای ــه جنبه ه ــتر ب ــت، بیش فراغ
ــرای طراحــی منظــر  ــه همیــن ترتیــب ب ــه پدیده هــای آیینــی، نشــانه ها و نمادهــای آن توجــه شــود. ب آیینــی الزم اســت ب
یــک محیــط اجتماعــی بــه اهــداف و پدیده هــای اجتماعــی و فرهنگــی توجــه خواهــد شــد )ســلطانزاده، 1391: 5(. عناصــر و 
ــه تقســیم  ــه هشــت گون ــوان ب ــواع مناظــر طبیعــی و مصنــوع را در یــک دســته بندی ســاده می ت پدیده هــای شــکل دهنده ان

کــرد کــه عبارتنــداز:
1-محیط طبیعی و عناصر آن

2-گیاه
3-آب

4-عناصر و فضاهای ساخته شده
5-مبلمان شهری و محیطی

6-نورپردازی
7-صدا )صدای امواج آب(

8-انسان و سایر موجودات زنده، )همان: 4-5(.
در ایــن مقالــه از بیــن ایــن پدیده هــا عنصــر آب بــرای بررســی انتخــاب شــده و بــا توجــه بــه آنچــه آمــده اســت نمــودار زیــر 

ارتبــاط آب بــا انســان و معمــاری را به صــورت خاصــه و جامــع آورده اســت.
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نمودار روابط بین آب، انسان و معماری

3- مطالعات توصیفـی
3-۱. باغ- آب ائل گلـی تبریز )شاه گلـی(

ــداث  ــی اح ــی در دســت نیســت ول ــه آن اطاعات ــی اولی ــز اســت. از بان ــن تبری ــای مشــهور ای ــاه گلی یکــی از باغ ه ــاغ ش ب
بنــای اولیــه آبگیــر را بــه زمــان پادشــاهان آق قوینلــو و توســعه آن را بــه دوران صفویــه نســبت می دهنــد )مشــکور، 1352: 
ــا دارد. محــل حــوض زمینــی  ــاغ دارای حــوض بســیار بزرگــی اســت کــه هــر ضلــع آن حــدود 650 متــر پهن 282(. ایــن ب
غیــر مســطح بــود و چنیــن بــه نظــر می رســید کــه بــرای مســطح کــردن آن مقادیــر زیــادی خــاک در قســمت شــمالی آن 
ریخته انــد، زمین هــای اطــراف حــوض را هــم طبقه بنــدی کــرده و در آن هــا درخــت کاشــته اند. درختــان تبریــزی را در کنــار 
ــار اســتخر کاشــته اند، به طوری کــه مثــل حصــاری دور اســتخر پوشــیده شــده و هــرگاه از ایــوان  ــوار و درخــت بیــد را کن دی
کوشــکی کــه در وســط دریاچــه قــرار دارد بــه اطــراف نــگاه کنیــم چنیــن بــه نظــر می رســید کــه اســتخر بــر فــراز ســطح 

دره ای اســت کــه پشــت آن واقــع شــده اســت )رضوانــی،28(.
ــق بــا توپوگرافــی زمیــن اســت. به طوری کــه  ــای طراحــی منطب ســایت شــاه گلی تبریــز یکــی از مهم تریــن نمونه ه
اســتخر در دامنــه تپــه طراحــی شــده اســت. نمــای دامنــه شــمال غربــی تپــه کــه مســلط بــر فضــای اســتخر اســت از بــاال 
ــا اســتخر ســکوبندی شــده اســت. در ســال های اخیــر ســایر ســطوح تپــه نیــز طبقه بنــدی شــده کــه  ــا ســطح هم طــراز ب ت
ــی  ــط فضــای ارگانیــک شــده اســت )بان ــا رواب ــه پارکــی ب ــه تبدیــل ب ــه یکدیگــر متصــل می شــوند و کل تپ ــه ب توســط پل
مســعود،1390: 88(.مســاحت اســتخر در حــال حاضــر 54675 مترمربــع و دارای گنجایشــی برابــر 2000 مترمکعــب آب اســت. 
ــده می شــود، در روســتای لیقــوان، از مهــران رود منشــعب می شــود و  ــی کــه نهــر شــاهی نامی آب اســتخر به وســیله نهــر آب
بعــد از گذشــتن از اراضــی روســتاهای هــروی، بیــرق، حاجــی عبــدال، زرنــق و فتح آبــاد بــه ضلــع جنوبــی تپــه مشــرف بــه 
بــاغ می رســد. طــول مســیر آن شــانزده کیلومتــر اســت کــه حــدود هــزار و پانصــد متــر آن از تونــل زیرزمینــی بیــن حاجــی 
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ــت  ــه عل ــوده اســت و ب ــه آب محــدود ب ــاغ ب ــاز ب ــه اینکــه نی ــا توجــه ب ــا شــاه گلی می گــذرد. ب ــاد ت ــق، فتح آب ــدال و زرن عب
اختــاف ارتفــاع، اســتخر قــادر بــه تأمیــن آب فضــای بــاغ نبــوده، بنابرایــن اراضــی و باغ هــای بخشــی از شــهر از ایــن محــل 

ــان(. ــاری می شــده اســت )هم آبی
محــور بــاغ منطبــق اســت بــه جــوی وســط کــه عــرض آن 55 ســانتی متر اســت. آب در ایــن جــوی از یــک ســطح بــه ســطح 
دیگــر، به وســیله ســنگ هایی یکپارچــه کــه بــه حالــت پله پلــه به صــورت شــیب تراشــیده شــده اســت، جریــان پیــدا می کنــد. 
در هــر ســطح، در دو طــرف جــوی اصلــی، کرت هــا قــرار گرفته انــد و ایــن کرت هــا نیــز بــه جوی هــای ســنگی ای بــا عــرض 
کمتــر نســبت بــه جــوی اصلــی، می رســند. دو رشــته پلــه بعدازایــن جوی هــا ارتبــاط پیــاده رو را از کنــار اســتخر تــا ســطح آخــر 
ــف  ــه ردی ــاف س ــا برخ ــن جوی ه ــه آب در ای ــود ک ــرار می ش ــا تک ــان جوی ه ــز هم ــا نی ــن پله ه ــد و بعدازای ــرار می کن برق
وســطی به صــورت قائــم ریــزش می کنــد و آبیــاری کرت هــای کنــاری توســط ایــن جوی هــا انجــام می گیــرد )همــان: 89(.

دورنمای شاه گلی در تبریز

4-2. استخـر الهیجان
ــن  ــن و قدیمی تری ــا شــده اســت مهم تری ــوح بن ــن ن ــن ســام ب ــج ب ــه دســت الهی ــات ب ــر روای ــا ب ــه بن شــهر الهیجــان ک
بخــش گیــان به حســاب می آمــده اســت. موقعیــت ایــن شــهر در میــان منطقــه گیــان از یک ســو و وضعیــت اقلیمــی آن از 
ســوی دیگــر باعــث شــده اســت کــه در طــول تاریــخ موردتوجــه قــرار گیــرد به طوری کــه تــا روزگار صفویــان تنهــا نقطــه ای 
از گیــان بــوده اســت کــه بــه آن نــام شــهر می تــوان اطــاق کــرد )فخــاری تهرانــی،1381: 347(. در جریــان توســعه یــک 
شــهر توجــه بــه پدیده هایــی مطــرح می شــود کــه لزومــًا آگاهانــه صــورت نمی پذیــرد؛ گاهــی به صــورت اتفاقــی، گاهــی بــا 
پیــروی از جریانــات تاریخــی و فرهنگــی کــه در اذهــان ناخــودآگاه مردمانــش در طــول زمــان نقــش بســته، صــورت می گیــرد. 
گاهــی نیــز بــر اثــر ترکیــب چنــد پدیــده و در قالــب یــک سیســتم واحــد و مکمــل، موجــب شــکوفایی و رونق بخــش از شــهر 
ــی  ــی، توپوگراف ــار مصنوع ــن، آبش ــیطان کوه، تله کابی ــون ش ــی همچ ــود پدیده های ــا وج ــان ب ــتخر الهیج ــه اس ــردد ک می گ
پیرامــون، شــبکه راه هــا، مورفولــوژی و کاربــری زمیــن و ... ایــن نــوع از توســعه را شــامل می شــود )کشــور دوســت، علیمرادی، 

رحیمــی، 1388: 1(.
ــم آن را  ــه در قدی ــیطان کوه ک ــام ش ــه ن ــاد ب ــیده از شمش ــبز و پوش ــه ای سرس ــن قل ــان و در پایی ــرقی الهیج ــش ش در بخ
شاه نشــین کــوه می نامیدنــد، اســتخری بــزرگ بــه وســعت 17 هکتــار و عمقــی در حــدود 4 متــر قــرار دارد کــه در گذشــته 
ــتخر  ــط اس ــد. در وس ــه می ش ــوه تغذی ــده از ک ــای جاری ش ــط آب ه ــوده و توس ــج ب ــزارع برن ــاری م ــرای آبی ــی ب مخــزن آب
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جزیــره زیبایــی وجــود دارد )در گذشــته بــه آن »میــان پشــته« گفتــه می شــد( کــه بــه وســیله یــک پــل ســیمانی طویــل، بــه 
حاشــیه جنوبــی اســتخر متصــل شــده اســت. طــول حاشــیه ایــن اســتخر نزدیــک بــه 2 کیلومتــر بــوده کــه در کنــار بلــواری 
زیبــا قــرار دارد و دور تــا دور اســتخر را احاطــه کــرده و از مراکــز دیدنــی و تفریحــی مهــم الهیجــان اســت. گفتــه می شــود 
ایــن اســتخر بــه دســتور شــاه عباس صفــوی احــداث شــده اســت و در قســمت جزیــره آن بــرای خــود قصــری عظیــم جهــت 
ســکونت خــود در اوقاتــی کــه بــه الهیجــان می آمــده، بنــا نهــاده بــود کــه در حــال حاضــر هیچ گونــه اثــری از آن بنــا باقــی 

.)www.lahijan.ir( نمانــده اســت
دورنمای استخر الهیجان 

4- مطالعات تطبیقـی
در ایــن مرحلــه از تحقیــق، نظــرات مــردم را بــا تعــدادی تصاویــر کــه تأییــدی بــر مطالــب گفته شــده اســت آورده می شــود. 
در ایــن رابطــه نیــز بایــد ذکــر گــردد کــه تعــداد پرسشــنامه های قابل قبــول در هــر مــورد 150 نمونــه اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــا مناســبت های متنــوع و همچنیــن  برنامه ریزی هــای انجام شــده ســعی شــده اســت در ســاعات مختلــف شــبانه روز و ایــام ب
بیــن اقشــار مختلــف جامعــه نظرگیــری انجــام شــود تــا بتــوان نتایــج آن را بــه کل جامعــه تعمیــم داد. هــدف کلــی از ایــن 
کار بررســی نقــش آب در رفتارهــای فــردی و جمعــی، باورهــای اجتماعــی و حــس آب دوســتی آنــان اســت؛ و بــا توجــه بــه 
ــه شــده  ــن دو بوم فرهنــگ پرداخت ــا آب در ای ــه بحــث و تحلیــل و مقایســه در روش هــای مواجهــه ب ــج حاصــل از آن ب نتای
ــر  ــورت زی ــده و به ص ــی ش ــوع بررس ــت موض ــب اهمی ــده برحس ــؤال های مطرح ش ــا س ــه ب ــراد در رابط ــخ های اف است.پاس

ــده اســت: ــدی گردی جمع بن
نظــرات افــراد در خصــوص علــت مراجعــه بــه ایــن مکان هــا در ســه گــروه ارائــه شــده؛ 1- ورزش و تفریــح 2- محلــی بــرای 
فــرار از دغدغه هــای شــهری و احســاس کســالت و دلتنگــی و 3- ماقــات یکدیگــر. فاصلــه شــاه گلی را بــا مرکــز شــهر زیــاد 
و اســتخر الهیجــان را مناســب اعــام کرده انــد و رغبتشــان بــه حضــور در ایــن مکان هــا ابتــدا صبــح هنــگام و شــب هنگام 
و در مواقعــی خــاص مثــًا غــروب آفتــاب در عصــر و در هــوای ســرد تمایــل بــه وقــت ظهــر دارنــد. همراهــی دوســتان و 
خانــواده خــود را بــرای گــردش و تفریــح بیشــتر از ســایر افــراد ترجیــح می دهنــد. در همــه فصل هــا از بــودن در ایــن مناظــر 
لــذت می برنــد ولــی اظهــار داشــتند بهــار و پاییــز زیبایــی خاصــی را بــه محیــط القــا می کنــد. اقشــار جــوان و ســالمند بیشــتر 

از گروه هــای ســنی دیگــر از ایــن فضــا اســتفاده می کننــد.
ــی  ــش گیاه ــب آب 78٪، پوش ــه ترتی ــد را ب ــری می کن ــوه گ ــاص جل ــورت خ ــط به ص ــن محی ــه در ای ــی ک ــر طبیع از عناص
ــا و مفهــوم  ــرد و معن ــری و کارب ــی و ســپس دلپذی ــل آن را بیشــتر زیبای ــد و دلی ــوان کرده ان ــه تنهــا 3٪ عن 27٪ و کــوه و تپ
ــم  ــی را مه ــنوایی و بویای ــی و ش ــد بینای ــه آن را درک کرده ان ــه ای ک ــواس پنج گان ــد. از ح ــر کردن ــان ذک ــان ایرانی آن در می
ــودن آب در ایــن محیط هــا را نشــانه ای از ســکوت و آرامــش، شــکر و ســپاس الهــی، پاکــی و خلــوص،  دانســته اند. راکــد ب

عظمــت و آیینــه وارگــی بیــان کردنــد.
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ــبت  ــگ نس ــاری و فرهن ــتی، معم ــی و توریس ــری تفریح ــپس کارب ــت و س ــخ و هوی ــه تاری ــدا ب ــا را ابت ــن مکان ه ارزش ای
داده انــد. کالبــد آن هــا را تحــت تأثیــر شــرایط محیطــی، اقلیمــی و تاریــخ و وجــود منابــع می داننــد. ظــرف نمایــش آب را بــه 
ترتیــب بیشــتر به صــورت اســتخر و دریاچــه، فــواره و آبشــار، آب نمــا و جــوی عاقــه دارنــد کــه ایــن مهــم می توانــد دلیلــی 

بــر حــس آب دوســتی آنــان باشــد.
ــر  ــرد و در آخ ــاری آن، عملک ــگ و معم ــر، فرهن ــاس تعلق خاط ــت و احس ــت هوی ــه عل ــز ب ــا نی ــن محیط ه ــازی ای بومی س
اســتفاده از مصالــح بومــی و پوشــش گیاهــی اســت؛ و عناصــر محیطــی، معمــاری و فرهنگــی را تقریبــًا در یــک ســطح بــرای 

ــر دانســته اند. ایجــاد ســرزندگی فضــا مؤث

مقایسه تطبیقـی مناظر از روی تصاویـر
پالن و مقطع دو استخر در مقیاس ۱:۵۰۰۰

دورنما: نگاهی به پیرامون مجموعه در بافت شهری

دید انسانی: وجود عناصر طبیعی ازجمله آب، كوه و درخت

نمود باغ ایرانی: جزیره ای داخل استخر همچون كوشكی در باغ ایرانی
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نمادینگی: انعكاس آب و خاصیت آیینه وارگی

غنای حسی و بصری: زیبایی محیط زیر برف سفید

بعد رفتاری: طواف آب مقدس و رفتارهای جمعی 

كاركرد: قایق سواری و ماهی گیری
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۵- مطالعات تحلیلـی
ــاخص ترین  ــا، آب ش ــن نمونه ه ــته اســت. در ای ــود داش ــوده و همیشــه وج ــم ب ــیار مه ــای بس ــی آب از مؤلفه ه ــاغ ایران در ب
ــوان در آن هــا  ــر و مــه( را می ت ــخ، اب ــرف، ی ــاران، ب ــد و شــکل های مختلــف حضــور آب )ب ــه شــمار می آی عنصــر طبیعــی ب

مشــاهده کــرد.
همین طــور آب ســبب ایجــاد منظــری فرهنگــی و دارای کاربــری عمومــی و اجتماعــی و تفریحــی شــده اســت. آب تصویرگــر 
ــا خــود بــه  طبیعــت پیرامــون و نمــاد پاکــی و خلــوص و صفــا و صداقــت و روشــنایی اســت درنتیجــه معانــی متنوعــی را ب
همــراه دارد. وجــود آب در مرکــز فضــا منجــر بــه شــکل گیری محیطــی درون گــرا می شــود و ســاکن بــودن آب آن بــا حجــم 
و وســعت زیــاد در اســتخر ســبب بــه وجــود آمــدن فضایــی قابل تأمــل شــده اســت درصورتی کــه وجــود فواره هــا و آبشــارهای 
ــه دلیــل شــفافیت و ترانســپارانتی بودنــش  ــد. آب ب ــرده و شــور و هیجــان می آفرینن مصنوعــی یکنواختــی فضــا را از بیــن ب
رنــگ محیــط را بــه خــود می گیــرد و در روز و شــب و فصــول مختلــف ســال رنگ هــای متنوعــی را بــه نمایــش می گــذارد 
درواقــع بازتــاب و آیینــه ای از محیــط پیرامــون اســت. پرنــدگان روی آب و ماهی هــای قرمزرنــگ درون آب زیبایــی خاصــی 

بــه محیــط می دهنــد. صــدای آب آرامــش خاصــی را در انســان بــه وجــود مــی آورد.
ازآنجایی کــه ســاختار کالبــدی محیــط را آب شــکل داده اســت و آب، عامــل زیبایــی، نمادینگــی، نظــم دهندگــی، مرکزیــت، 
وحــدت و دعوت کنندگــی محیــط اســت. منظــر شــکل گرفته بــا آب دارای ســطح صــاف و همــواری اســت تــا جلــوه زیبایــی 

و معنــاداری آن را قابل رؤیــت کنــد و در ایجــاد هویــت و تعلق خاطــر نســبت بــه محیــط نقــش داشــته باشــد.
ــزرگ، جوی هــای  ــا حــوض ب ــه شــمار مــی رود شــامل؛ اســتخر ی ــه نمایــش آن ب عناصــر معمــاری کــه ظــرف آب و طریق
باریــک، آب نماهــا، فــواره و آبشــار اســت کــه ســطح وســیعی از آب در هــر دو به صــورت حجمــی و محدودشــده بــه کار رفتــه 
ــاغ دارای ارزش اقلیمــی اســت و رطوبــت محیــط و خنکــی هــوا را  و راکــد اســت. در کل می تــوان گفــت معمــاری آب در ب

بــه همــراه دارد.
وجــود تفــاوت در بیــن دو بوم فرهنــگ مختلــف نقــش و عملکــرد و معنــای آن هــا را از یکدیگــر جــدا می کنــد و ایــن در صورتی 
اســت کــه ازلحــاظ ظاهــری شــباهت های بســیاری بــه هــم دارنــد. کمبــود آب در یــک منطقــه و شــرایط جغرافیایــی و محیطی 

متنــوع بــا فرهنــگ متفــاوت دلیــل اصلــی ایــن اختافــات را شــامل می شــود کــه در زیــر بــه چنــد نمونه اشــاره شــده اســت:
در ابتــدا بایــد گفــت کــه زمــان احــداث شــاه گلی بــه زمــان آق قویونلوهــا برمی گــردد ولــی اســتخر الهیجــان در دوران صفویــه 
بنــا نهــاده شــده اســت.منبع تغذیــه آب اســتخر الهیجــان از آب جــاری شــیطان کوه بــوده ولــی شــاه گلی از مهــران رود پــر 
می شــود و ایــن آب می بایســت 16 کیلومتــر مســیر را طــی کنــد تــا بــه محــل موردنظــر برســد. لــذا اهمیــت و ارزش بــه آب 
را در ایــن منطقــه نشــان می دهــد. از شــرایط محیطــی متفــاوت دیگــر کوهســتانی بــودن بافــت شــهر تبریــز اســت کــه باعــث 
اختــاف ســطح نســبت بــه بافــت مجــاور و محــدود شــدن فضــا و نداشــتن دیــد بــه داخــل در شــاه گلی شــده و تمــام توجــه 
انســان را بــه محیــط و مخصوصــًا عنصــر شــاخص یعنــی آب کــرده اســت. در الهیجــان ســطح همــوار شــهر، امــکان هم تــراز 
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بــودن اســتخر الهیجــان بــا خیابان هــای مجــاور شــده و داشــتن دیــد از محیــط اطــراف آن را بــه منظــره ای آشــنا در ذهــن 
ــه اســتخر الهیجــان را  ســاکنان شــهر تبدیــل کــرده اســت. بااین حــال قرارگیــری درون بافــت شــهر، دسترســی آســان تر ب
ســبب شــده اســت. همین طــور وســعت دیــد و کالبــد صمیمیــت فضــا و امــکان مشــاهده اضــاع و زوایــای مختلــف را کاســته 
ــار  ــار و شــاه گلی 5/4 هکت ــد اشــاره شــود کــه مســاحت اســتخر الهیجــان در حــدود 17 هکت ــن خصــوص بای اســت. در ای
اســت کــه تقریبــًا ســه برابــر اســت؛ بنابرایــن نــام عنصــر معمــاری »حــوض« از نظــر وســعت تبدیــل بــه اســتخر بــزرگ در 
ــا 12 متــر  ــا شــیب زمیــن عمــق اســتخر در شــاه گلی از 4 ت ــرای تطبیــق ب شــاه گلی و دریاچــه در الهیجــان شــده اســت. ب
افزایــش داشــته اســت ولــی بــه دلیــل همــوار بــودن ســطح زمیــن و باالتــر بــودن ســطح آب هــای زیرزمینــی در الهیجــان 

عمــق آن در همــه نقــاط 4 متــر اســت
اســتخر شــاه گلی دارای کالبــدی بــا هندســه منظــم بــوده و اضــاع آن بــه تبعیــت از اعــداد مقــدس در فرهنــگ ایــران دارای 
چهــار وجــه اســت ولــی در اســتخر الهیجــان بــا الگوبــرداری از بافــت ارگانیــک شــهر صــورت گرفتــه اســت. انعــکاس محیــط 
پیرامــون در آب در شــاه گلی بیشــتر درختــان ســر بــه فلــک کشــیده اســت درحالی کــه در الهیجــان بیشــتر انعــکاس آســمان 

و محیــط بیرونــی انسان ســاخت در آن اســت.
از نظــر بررســی اقلیمــی، اقلیــم ســرد تبریــز ســبب کاهــش وســعت آب در فضــای شــاه گلی شــده اســت؛ زیــرا آب یــخ زده 
ســردی هــوا را افزایــش می دهــد. وجــود آب در تابســتان خنکــی و رطوبــت را در شــاه گلی بــه همــراه دارد کــه ایــن میــزان 

ــردد. ــوا می گ ــدن ه ــرجی تر ش ــث ش ــت در الهیجــان باع رطوب
روش های مواجهه با آب در دو بوم فرهنگ

معماری

تیپولوژیتوپولوژیمورفولوژی

ساختار گونه شناسی اقلیمیکارکرد-رفتارشرایط محیطیاندازه-تناسباتفرم و شکل
معنایی

شاه گلی 
تبریز

دارای هندسه 
منظم و تقارن 

محور

دارای تناسبات بصری 
و مقیاس مناسب

دارای اختاف سطح 
و همجواری با سایر 
عناصر طبیعی بومی

ساختار کالبدی خطی 
و دسترسی محدودتر 
و دارای سلسله مراتب

درون گرایی- اقلیم سرد 
و خشک و نیاز به رطوبت

نمادین بودن 
آب و استفاده از 
عدد مقدس 4 
و دارای هویت 
و تعلق خاطر به 

محیط

استخر 
الهیجان

دارای هندسه 
نامنظم و بدون 

محور

مقیاس بزرگ و عدم 
وجود تناسب بصری

بدون اختاف سطح با 
پیرامون و همجواری 
با سایر عناصر طبیعی 

بومی

ساختار کالبدی 
ارگانیک و دسترسی 

آسان و بدون 
سلسله مراتب

برونگرایی - اقلیم معتدل 
و مرطوب و عدم نیاز به 

رطوبت

نقش تفریحی 
توریستی بیشتر 
مدنظر است و 
دارای هویت و 
تعلق خاطر کمتر
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6- نتیجه گـیری
آنچــه در ایــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفــت، مقایســه تطبیقــی عنصــر آب از ابعــاد گوناگــون معنایــی، رفتــاری و کالبدی 
ــوص در  ــف به خص ــای مختل ــخ و تمدن ه ــول تاری ــود. آب در ط ــان ب ــتخر الهیج ــز و اس ــاه گلی تبری ــاغ - آب ش در دو ب
ــی و فرهنگــی در شــکل گیری مناظــر بوم فرهنگــی نقــش بســزایی  ــوان عنصــری طبیع ــان به عن ــاری ایرانی ــگ و معم فرهن
ــه  داشــته اســت. حضــور و تأثیــر عناصــر طبیعــی چــون آب در فضاهــای شــهری، ســبب نزدیکــی هرچــه بیشــتر انســان ب
طبیعــت و کاهــش فشــارهای روحــی و روانــی او خواهــد بــود. یکــی از فضاهــای شــهری در ایــران کــه زیبایــی و عملکــرد 
آب را به خوبــی در معــرض نمایــش قــرار داده، بــاغ ایرانــی اســت کــه تأثیــر فراوانــی بــر بــاغ ســازی ســایر کشــورها گــذارده 
اســت. مطالعــات ایــن تحقیــق نشــان داد؛ آب منشــأ حیــات جانــوران و گیاهــان و پرنــدگان بســیاری اســت. در کل، تاریــخ 
ــع آبــی شــکل می گرفتــه اســت و تقــدس آب در بیــن ایرانیــان از  ــار مناب نشــان داده کــه تمدن هــا و مناظــر معمــواًل در کن
دوران باســتان وجــود داشــته اســت. از لحــاظ روحــی و معنــوی دارای معناهــای بســیاری اســت کــه زیبایــی محیــط را افزایــش 
می دهــد. طراحــی فضاهــای شــهری بــا عناصــر طبیعــی به خصــوص آب در ایجــاد فضایــی دلپذیــر و محیطــی آرام و پرمعنــا 
نقــش زیــادی دارد. از مطالعــه نمونه هــای مــوردی نیــز می تــوان پنداشــت کــه آب عنصــر اصلــی در شــکل گیری ایــن مراکــز 
ــی در ایجــاد تفاوت هــای ظاهــری و باطنــی داشــته  ــد تأثیــر فراوان ــوده اســت و تغییــر شــرایط محیطــی و اقلیمــی می توان ب
باشــد و بــه عبــارت بهتــر می تــوان می گفــت درجایــی کــه از زیــادی آب دریاچــه درســت کرده انــد بیشــتر نقــش تفریحــی 
ــی  ــرای گردشــگران جــذاب اســت ول ــا بعــد معنایــی و جذابیــت ذاتــی و تنهــا ب ــد ت ــه آن باقــی می مان ــازی گون ــرد ب و کارب
ــت در  ــز و رطوب ــرما در تبری ــل س ــد عام ــه نبای ــد. البت ــته باش ــد داش ــری می توان ــای مفهومی ت ــک تر نقش ه ــق خش در مناط
الهیجــان را نادیــده گرفــت امــا بــا بررســی رفتارهــای فــردی و جمعــی کــه صــورت گرفــت آب دوســتی آنــان تــا حــدی زیــاد 

ــدی پرداخــت. ــی و کالب ــای معنای ــه جنبه ه ــا ب ــرد و تنه ــوان از آن صرف نظــر ک ــه می ت ــود ک ب
به طورکلــی بعــد از مطالعــات توصیفــی و تطبیقی-تحلیلــی می تــوان شــاه گلی تبریــز در مقایســه بــا اســتخر الهیجــان را دارای 

اصــول و ویژگی هایــی دانســت کــه آن را بــه نحــوی برجســته تر نمــوده اســت. مهم تریــن ایــن مــوارد بــه شــرح زیــر اســت:
ــی بازســازی شــده  ــه شــکل کنون ــه ب ــه دوران آق قویونلوهــا می رســد کــه در زمــان صفوی قدمــت تاریخــی شــاه گلی ب  

اســت.
از نظر دسترسی به منابع آبی دارای اهمیت بیشتری است زیرا 16 کیلومتر راه طی می کند تا به استخر برسد.  

از نظــر موقعیــت جغرافیایــی دارای اختــاف ســطح بــا محیــط پیرامــون اســت کــه آن را از دیگــر فضاهــا جــدا کــرده و   
ــرای آرامــش و تأمــل انســان ایجــاد کــرده اســت. ــه آلودگــی صوتــی و بصــری محیطــی ب ــدون هرگون ب

شــکل هندســی ظــرف آب بــه تبعیــت از الگــوی هندســی معمــاری ایرانــی مربــع اســت کــه اهمیــت ایــن موضــوع را   
می رســاند.

استخر دارای تناسبات، نظم و هندسه، انسجام و محور تقارن است لذا وحدت خاصی را به فضا بخشیده است.  
باالتــر بــودن اســتخر نســبت بــه خیابان هــای مجــاور و پوشــیده شــدن اطــراف اســتخر بــا درختــان بلنــد و انعــکاس آن هــا   

در آب ســبب ایجــاد احســاس درون گرایــی و مرکزیــت شــده کــه از اصــول معمــاری ایرانــی اســت.
به دلیل کمبود منابع آبی وسیع در این منطقه از کشور محلی برای تقدس آب نیز به شمار می آید.  
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