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سید امیر منصورى

1 پيش از آفرينش انسان، مفاهيم كجا بودند؟ آب چه بود؟ مايعى مركب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن كه براى فيزيك معنا داشت.
ــير كند. فهم، به دنبال فهمنده پديد مى آيد. پيش از  ــت. فهمنده اى نبود كه اين "مايع" را تفس ــان آب معنايى نداش پيش از ظهور انس

آن، جز انواع ماده وجود ندارد.

2 عمر زمين بيشتر از انسان است. پيش از آن كه انسان بر زمين ظاهر شود، زمين وجود داشت. ماده زمين از چيزهايى تشكيل مى شد
كه امروزه آن ها را كوه، دريا، گياه، خاك، آب، رود، دره و امثال آن ها مى ناميم. اما پيش از انسان، آن ها اسمى نداشتند. اسم آن ها، پس

از حيات انسان پديدار شد.
انسان پديده هاى محيط خود را معنا كرد. منابع شناخت انسان در طول تاريخ تغييرات زيادى كرده است. ابتدا تنها آنچه كه از جهان
خارج به واسطه حواس خود درك مى كرد را شناخت. براى آن ها هويت قائل شد. آن ها را دوست يا دشمن خود تعبير كرد. براى تغيير
حاالت آن ها، همچون انسان، مقصود قائل مى شد. طوفان را خشم و باران را رحمت معنا كرد. برآمدگى زمين را كوه ناميد؛ و در ميان

كوهها، يكى را كوه رحمت خواند.

3 فرآيند معنابخشي به طبيعت تنها به اندازه عمر بشر سابقه دارد. در طول اين مدت، انسان ها در نقاط مختلف كره خاكى و بر حسب
ــيده اند. در ميان مؤلفه هاى تاريخى شكل دهنده به ذهن انسان، دين و صورت هاى ــرايط تاريخى خود به عناصر طبيعت هويت بخش ش
ــطوره و آيين، مهمترين نقش را داشته است. اگر چه شرايط محيطى برآمده از موقع جغرافيايى، اولين عامل ــته به آن همچون اس وابس
ــان و چگونگى حوادث آن رقم مى ــمار مى رود، لكن تكامل مفاهيم ذهنى در اثر زندگى انس ــان به ش ــازنده ذهن انس ــاز و س هويت س

خورد.
ــود. [آن چنان كه امروزه يك گروه از ــى براى تامين نيازهاى حياتى او ب ــان از پديده هاى محيط همچون آب، در آغاز واكنش ــم انس فه
ــتداران محيط زيست تعبيرشان از درخت، ماشين توليد اكسيژن است و مداخالت آن ها براى حفظ محيط زيست و ذخاير طبيعى دوس

به فيزيك طبيعت محدود مى شود.]
ــت. اين معنى حداقلى از آب، در طى حيات انسان كامل ــت. آب شرط بقاس ــته اس ــان به آن وابس ــت كه ادامه زندگى انس آب ماده اي اس

گشت.

ــمه، منشأ و ــرح مى دهد. آب، سرچش ــطوره كه از چگونگى باور تمدن هاى قديم حكايت مي كند، روند دگرگونى مفهوم آب را ش 4 اس
ــت.(الياده، 189:1372) آفرينش كيهان از آب، طهارت با آب، چشمه هاى مقدس و مفاهيم بسيار ديگر ــتى اس زهدان همه امكانات هس
ــمان و زمين را در 6 مرحله ــت كه آس ــكل گيرى معناى آب نزد تمدن هاى گوناگون حكايت مى كند. قرآن كريم مى فرمايد : اوس از ش
ــتان اَناهيتا، ايزدبانوى آب ها را مى ستودند : "قديمى ــوره هود، آيه 7) ايرانيان باس ــتقر بود. (س آفريد و عرش او در آن هنگام بر آب مس
ترين حضور ميترا در ايران به 1400 سال قبل از ميالد مى رسد ... مهرپرستى در ايران با كيش زرتشت، در غرب با مسيحيت و در هند
با هندوئيسم در آميخته است. همزمان با ستايش ميترا، اَناهيتا نيز مورد احترام و تقدس بوده است... در اوستا آبان يشت و مهريشت به
ستايش ايزد آفتاب نور و فروغ خورشيد و ايزدبانوى آب ها، باران، فراوانى و بركت اختصاص يافته است." (جوادى، 1386) بابلى ها عالم 
ــكى و دريا ... آب قعر دريا توده اى بود كه همه چيز از آن توليد مى شد. (مانوكيان، ــمت تقسيم مى كردند : آسمان، خش ــه قس را به س
1354) بر اساس اعتقاد مندائيان  زمين در آغاز حالت مذاب داشته و به صورت گلوله اى آتشين مى نمود. بعدها سرد گرديد و روى آن
را آبى متعفن و گنديده به نام مياساوى فراگرفت. آن گاه از اين آب گنديده موجودات ريزى كه هر كدامشان به هزاران هزار چون خويش
ــالوده آفرينش عالم هستى مى دانستند. (اقتدارى، ــتان آب را بنياد و ش ــربرآوردند. (برنجي،1367 : 249) مصريان باس تكثير يافتند، س
1375: 889) ويشنو در آيين هنديان باستان يكى از سه ايزد بسيار نيرومند است و او را به عنصر آب منسوب داشته اند و بدين جهت

ويشنو را "ناراين" يعنى متحرك در آب ها خوانده اند. (اقتدارى، 1375: 892)
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ــت ماست، محصول جريان چندهزار ساله  5 آبى كه امروزه در دس
ــر است. در اين ميان باورهاى ايرانيان در مواجهه  تاريخ و تمدن بش
ــت. آب به عنوان امر  با آب، جلوه هاى كامل ترى را توليد كرده اس
مقدس و مظهر خير، در معمارى ايران نقش مهمى دارد. قرارگيري 
ــردر يا در ميان حياط بسيارى از بناهاى  حوض و آب نما در برابر س
ــرا، پديده اى  ــه گرفته تا خانه و كاروانس ــجد و مدرس ايرانى از مس
ــه گونه اى از  ــرب در قرن حاضر ب ــت. دنياى غ ــر به فرد اس منحص
 architecture front-water معمارى دست يافته كه به آن نام
ــت. اين سبك كه تلفيق معمارى با آب است به فضاهاى  را داده اس
ــرايت يافته و مى رود تا به شيوه اى پايدار از طراحى  شهرى نيز س
ــهرهاى مدرن بدل شود. در حالى كه مطالعه  فضاهاى جمعى در ش
سابقه معمارى و ساخت شهر اروپايى نشانى از حضور آب ندارد.  در 
ــهر در ايران نمونه هاى بسيارى مى توان  مقابل، براى معمارى و ش
يافت كه از حضور آب و طبيعت در فضا به مثابه سنتى ديرپا كه در 

دوره اسالمى نيز تأييد شده حكايت مى كند. 
ــگاه هاى ايرانيان در كنار چشمه هاى مقدس، مكان يابى در  نيايش
ــمه هاى طبيعى و مركز محله هايى كه با  امامزاده ها در جوار چش

درخت و مظهر قنات شكل گرفته اند، (جوادى، 1386) سند حضور معنوي آب در فضاي زندگى جامعه ايرانى است.

6 معبد اَناهيتا، مكان ستايش آب، خارق العاده ترين بنايى است كه انسان در ارتباط با آب ساخته است. آثار زيادى در معمارى ايران 
ــد. اما در همه آن ها وجه عملكردى در كنار معنايى ديگر به صورت تركيبى آمده  ــاير ملل وجود دارد كه برگرفته از معناى آب باش و س
ــاز و امثال آن ها. اما، معبد اَناهيتا "مكان" اختصاصى براي  ــانه؛ سقاخانه : عنصر قدسى؛ حوض : عنصر زيباس ــت. آب انبار : عنصر نش اس
درك معناى آب است. همه ابعاد معنوى آب در آنجا ستوده مى شود. اين حركت انسان كه براى تقديس مفهومى كه از آب مى شناسد 
بنايى برپا كند، را مى توان ريشة همه معمارى هاى آب دانست. جوهر معمارى آب از معبد اَناهيتا سرچشمه گرفته است. الگوى نخستين 

(پروتوتيپ) و نمونه اعالى تجسد (جسميت يافتن) معناى آب، معبد اَناهيتاست.
 

7 دكتر علي اكبر سرفراز استاد و خادم باستان شناسي و تمدن ايران در طول عمر 80 ساله خود و در ميان هزاران خدمت فرهنگي كه 
به انجام رسانيده گوهري يكدانه دارد. كشف و مرمت معبد اَناهيتا در شهر ساساني بيشاپور خدمت بزرگي به جامعه بشر و تمدن ايران 
است. امروز ما مي دانيم كه گذشتگانمان چگونه آب را مي شناخته اند. بنايي مكعب شكل در دل زمين با آبگيري مربع در ميانه آن و 
ــت، ستايش مي شود. مي توان  ــت. در اين معبد، آب كه مايه زندگي اس ــمان پيدا نيس راهرويي باريك در اطرافش كه از منظر آن جز آس
گفت راز شكل يابي حياط محصور در معماري ايران در اين معبد نهفته است. حياط در خانه، مسجد و مدرسه ايراني محوطه محصوري 
ــت، يگانه اي است كه نگين معماري است؛ و ريشه در فهم انسان  ــرا، كه قلب معماري ايراني اس ــت كه آبنمايي در ميانه دارد. ميانس اس

ايراني از آب دارد.
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