
 

 
 
 

 

 *آب و معماري
 

 نوشتة چارلز و. مور

 الهديترجمة هدي علم

 

ن است. درک قوانی« معماری آب»درک مفهوم آب در معماری، همان درک 

 فیزیکی رفتار آب.

ل تر از همه، نقش و تمثیاحساسات ما در تقابل کنش و واکنش آب، و مهم

ها ز اتمجهان هستی نه ا»گوید: موریل روکیسر می .هاو ارتباط آن با زندگی انسان

 «.ها بنا شده استکه با افسانه

ل بهای اکسیژن و هیدروژن، آب نیز چنین است. نه فقط ترکیبی از مولکول

هاست. طراح و معماری که آب را در مجموعة خود ای از قصهمضمون مجموعه

مت ها را به خدها و تمثیلای از خصوصیات فیزیکی، اسطورهکند، گنجینهوارد می

 بخشد. ارتباط کنونی ما با آب میراث پیوندگیرد که به کار او قدرت و غنا میمی

ها را قوت بخشیده و آن را از جزر ها، تمثیلکهن انسان با آن است. گذشت قرن

 ها مصون نگاه داشته است.و مد هزاره

قصد آن دارد تا به جایگاه ویژه « آب و معماری»اثر حاضر تحت عنوان 
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و معماری که در آن فناوری و هنر درهم آمیخته بپردازد. معماری در  آب ةرابط

 ةگیرد و از همین روست که رابطهای آب بهره میاین میان از تمامی ویژگی

شود، آب و ها میهای گوناگون، آیینة فرهنگانسان و آب در معماری سرزمین

زی زیستی و فراتر های انسانی اولیه، پاسخ به نیاگیری زیستگاهنقش آن در شکل

کند و آب جایگاه گیرد، معماری جلوه میسازی بار فرهنگی میاز آن که خانه

 شود.کرده و از خالقیت هنرمندان معمار پرمایه می هنری خود را پیدا

رودها و  ،های اساطیریها، چشمهـ تاریخی از مفاهیم، فواره معماری آب

نهایت، جزایر منزوی، ها، دریاهای بیهای راکد و رویادهنده، آبنهرهای ارتباط

گانة کتاب را به خود اختصاص انگیزی است که فصول ششهای شگفتتوانایی

اری را اند. چنان که در فصل اول نویسنده به تحقیقاتی که ارتباط آب و معمداده

های جذاب فیزیکی و طبیعی، کند اشاره و معتقد است که در کنار پدیدهمعین می

ها را نادیده گرفت. درهم آمیختن آب و ها و سنتهیم ذهنی، اسطورهنباید مفا

شود. دنیای آب از ای منجر میای خالق، به زایش نیروی نهفتهمعماری به شیوه

ای که دارد آن را ها الجرم عبور کرده و هر فرهنگ با زبان و شیوهتمامی فرهنگ

 دهد.در طراحی محیط زیست و مسکن جای می

های انبوه کند، از جنگلآب و سهمی که در معماری ایفا می هایاسطوره

های ونیز همگی با عنصر آب هویت های ژاپنی و گذرگاهآمازون گرفته تا باغ

آب  آب و تلفیق کامل معماری و رم که بیانگر مفهوم حقیقی اودیسة اند ویافته

 است.

ای مانده، جبر  ای که از آنهاها و تصورات شاعرانهها و سرچشمهاز فواره

 شود. اسطورة زندگی و ماندگاری دیده می



 173  آب و معماری

ر آب از عدن جاری است تا باغ بهشت را سیراب کند. این آب به چها»

شود: ییسون، جیحون، دجله و فرات. آب چشمة بهشتی به شاخه تقسیم می

یابد. این فواره به روشنی تمثیل فراسوی حصار و دیوار باغ بهشت راه می

 «.شمة آب حیاتیز با پیوندهای ابدی و جاودانی است. تمثیل چهای سحرآمآب

ه در هایش به مصالح و فرم نیازمند است. زمانی کمعمار برای انتقال ایده

شود، نقش تاریخ و نمادگرایی در استحکام ها، آب در نظر گرفته میطراحی مکان

اط با رتبامند رابطة بین مردم، آب و طبیعت به روشنی، قابل درک است. مردم نیاز

اند و با آنهاست که احساسی از جهان حاضر ها و مذاهبها واسطورهگذشته

 آورند.دست میبه

های خالی نیست، چرا که فرم معماری تنها استفاده از مصالح با ترکیب

داشته  ها و بناها معنایی بیش از آنچه فوارة پمپی برای چهارپایان تشنهها، باغفواره

فکر تاشت. کاربرد آب در معماری باید منعکس کنندة برداشت و است، خواهد د

ز اما  طراحان، سازندگان و ساکنان از طبیعت باشد، در غیر این صورت برداشت

 یامیپطبیعت چگونه خواهد بود و چگونه باید آن برداشت را ارائه داد. باغ 

 امیتم ظریف و در عین حال گویایی دارد که در این جهان هر قطره از آب با

 های جهان مرتبط است و خود شاهکاری از تلفیق احساسات. باید با ترکیبآب

مان رندهمناسب آب و معماری، بتوانیم برای خود مکانی در میان طبیعت دربر گی

 خلق کنیم.

 


