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  هاي منطقه مرکزي ایرانبازشناسی اثر قنات بر سکونتگاه
  )مطالعه موردي: روستاي محمدیه نایین(

   **یوسف یوسفی  ، *محمدي مهدي سلطانی   
   

  12/12/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  09/03/1397                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:                                

  چکیده  
یدار ها  شکل گرفته، پا هاي حاکم بر آن هاي فالت ایران در پیوند و وابستگی عمیق و متقابل با منابع تأمین آب و نظامشهرها و سکونتگاه
در ، و تقسیم آب در حاشیه کویر مرکزي ایران ها سکونتگاه ،نظام تولید هاي بارز پیوند همه جانبهاند. یکی از نمونهشده و توسعه یافته

هاي زیر زمینی توسط فن آوري قنات به وجود آمده  و  روستاي محمدیه شکل گرفته است. نظامی که بر پایه  استحصال و هدایت  آب
و طی سالیان متمادي  داردنقشی چند وجهی در مجتمع زیستی و زندگی ساکنان آن  ،یز با تغییراتی پا برجا مانده است. این نظامامروزه  ن

داشته و سیستم وار با آن توسعه یافته است. بررسی مطالعات موجود در تحلیل  وجودصورتی پایدار  گذرد بهکه از برقرار شدن آن می
ها توصیفی بوده و تنها جنبه کالبدي را بررسی  عمده این مطالعات و نتایج آن ودهد که از یک سها نشان میتأثیرات آب بر سکونتگاه

بر   ایرانیپژوهشگران هاي روش شناختی روشنی استوار نیستند. لذا  با توجه به تمرکز عمده مطالعات و از سوي دیگر برپایه  اندکرده
عنوان نمونه  در فالت مرکزي ایران، این روستا به  واقع  برجاي نظام آبی محمدیه شده و پا مناطق کویري و همچنین ساختار شناخته

به  اي ترکیبی (کمی وکیفی)تحلیلی و پیمایشی و در قالب مطالعه با استفاده ازروش مطالعاتی پژوهش انتخاب شده است. پژوهش حاضر  
 -هاي مختلف پیوند این نظام با ساختار کالبديکند با یافتن جنبهوهش تالش میبررسی نحوه تعامل محمدیه با نظام آبی پرداخته است. پژ

گیري و توسعه این نظام باورها از سوي دیگر اصول حاکم بر شکل فعالیتی از یک سو و زندگی اجتماعی ، ذهنیات و–فضایی و کارکردي 
هاي مختلف، ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با ساختار کالبدي و الیه دهد نظام آبی مبتنی بر قنات، دررا جستجو کند. نتایج پژوهش نشان می

هاي شخصی و عمومی برقرار ساخته است. در نتیجه رابطه چند بعدي این نظام با ساختار شهر، از یک نظام اجتماعی شهر و حوزه
فضایی و -و همزمان با دو بعد کالبديزیرساختی با نقش خدماتی و کارکردي صرف به نظامی چند بعدي تبدیل شده و در پیوندي متقابل 

  فرهنگی قرار گرفته است. -اجتماعی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .، شکل کالبدي، فعالیت، اجتماع، محمدیه نایین  آب قنات، نظام تقسیم کلمات کلیدي:
  

 mehdi.soltani225@gmail.com .هاي تاریخی، دانشگاه شهید بهشتی ارشد مرمت و احیاي بناها و بافتدانش آموخته مقطع کارشناسی *
   .عضو هیئت علمی دانشگاه، ارشد معماري منظر، دانشگاه شهید بهشتی. مدرس دانشگاهدانش آموخته مقطع کارشناسی** 
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  مقدمه   
شهرستان نایین بـه مرکزیـت شـهر نـایین در حاشـیه      
جنوبی کویر مرکزي ایـران و شـمال بـاتالق گـاوخونی     

تـرین   در حال حاضر یکـی از وسـیع  و   قرار گرفته است
ان داراي هاي استان اصفهان است. این شهرسـت شهرستان

هـاي  و سه شهر بـه نـام   است دو بخش مرکزي و انارك 
نایین، انارك و بافران دارد. محمدیـه در بخـش مرکـزي    
شهرستان نایین واقع شده و دو کیلـومتر بـا شـهر نـایین     

ي محمدیه کـویري بـوده و فاقـد     فاصله دارد. آب و هوا
اسـت. متوسـط گرمـاي هـوا در       پوشش گیاهی مناسـب 

  ه و متوسـط سـرماي هـوا در زمسـتان    درجـ  41تابستان 
درجه زیر صفر است. در حالت عادي رطوبت نسـبی   9

کنـد  درصد تجـاوز نمـی   60ترین ماه سال از در مرطوب
دلیـل اسـتقرار    (وب سایت فرمانداري نایین). محمدیه به

در کویر مرکزي ایران داراي اقلیم گرم و خشـک اسـت.   
مچـون  هـاي زیسـتی حاشـیه کـویر ه    بسیاري از مجتمع

محمدیه که با توجـه بـه اقلـیم و شـرایط طبیعـی داراي      
گیري از طبیعـت   هاي سطحی و جاري نیستند با بهرهآب

و منابع پنهان آن، محیط خـود را آبـاد و زمینـه را بـراي     
احـداث قنـات یکـی از      .کردنـد ادامه حیات فـراهم مـی  

اقدامات مؤثر در بهبود شرایط محیطـی اسـت. محمدیـه    
ــع ــراي   در مکــانی واق ــه خــاك حاصــلخیزي ب شــده ک

و از نظر شیب زمین، امکان استحصال و   ددار کشاورزي 
هاي زیرزمینی توسط فن آوري قنات وجـود  هدایت آب

ــن آب  ــود  ای ــت. وج ــته اس ــرداش ــاي زی ــی در  ه زمین
ي بـاال دسـت از طـرف منطقـه نـایین و دامنـه       هـا  حوزه

ــیب  ــت ش ــات و جه ــده در  ، ارتفاع ــین کنن ــل تعی عام
ري از قنات در محمدیه بوده است. در محمدیـه  بردا بهره

دو گونه قنات شامل قنات مزروعی و قنات شهري دیده 
نفَش) بالفاصـله   می شود. قنات مزروعی (مانند قنات حـ  
  

ولـی   د گـرد می هاي کشاورزي بعد از مظهر وارد زمین
قنات شهري(مانند قنات محمدیـه) بعـد از مظهـر ابتـدا     

سپس بـه آبیـاري باغـات و    وارد منطقه مسکونی شده و 
پـردازد. پخشـایش قنـات در    هـاي کشـاورزي مـی    زمین

 اساس شیب زمین منطقه مسکونی شامل مسیري است بر
ــه ــاجد،    در ک ــد مس ــومی مانن ــاهاي عم ــداد آن فض امت

انتهـاي   انـد. ... قـرار گرفتـه   ها وها، خانه ها، جوي گرمابه
سپس  خانه است واین مسیر در محله پادرخت در غسال

براي آبیاري وارد باغات شمال شرقی و سپس کشتخوان 
ــی  ــه م ــرددمحمدی ــه از 1گ ــی محمدی ــام آب ــان  . نظ زم

اي را همگام گیري تاکنون دستورالعمل سیر توسعه شکل
با توسعه شهر طی کرد و امروزه با تغییراتی بـه  حیـات   

مناطقی ماننـد محمدیـه در پیونـدي     .2دهدخود ادامه می
ـ عمیق و متقابل با منا  ب بـر آن بع آبی و نظام تقسیم مترتّ

که امروزه بازشناسی و بازخوانی پیوند و   اندشکل گرفته
ـ  مـی رابطه چند وجهی و چند عملکردي این نظام  د توان

اولیه در زمینه مطالعاتی کـه   تحقیق بسیار سودمند باشد. 
هـاي آبـی بـر سـاختار      به بررسـی رابطـه و تـأثیر نظـام    

دهـد کـه از یـک سـو     نشان می ،اندها پرداختهسکونتگاه
بـه میـزان   ، کاوي در مناطق تاریخی ایرانمطالعات نمونه

اي از ایـن  کافی انجام نشده و از سوي دیگر بخش عمده
تحلیــل  مطالعــات در چــارچوب مطالعــات توصــیفی و

پـژوهش    همـین اسـاس   گرفته اسـت. بـر    انجامکالبدي 
حمدیه، بر م کاوي تأثیر قنات حاضر تالش دارد با نمونه

هاي تحلیل کیفی و کمی زمینـه جدیـدي    مبتنی بر روش
هـاي آبـی    را در نحوه مطالعات و شناخت ماهیت نظـام 

عنـوان نمونـه    فراهم کند. علل عمده انتخاب محمدیه بـه 
  ارائه داد: توان میمطالعاتی پژوهش را در موارد زیر 

  

 دلیل خشک نشدن قنات و با وجودي که  این نظـام  به
  (ماننــد اصــر دچــار تغییراتــی شــده اســت در دوران مع
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رفتن بعضی  کشی و از بین جایگزین شدن سیستم لوله
ها و...) ولی ساختار  ها، حماماز عناصر این نظام در خانه

 کلی این نظام همچنان حفظ شده است.
هـاي کالبـدي،   آثار تعامل و تأثیرات این نظام بر مؤلفه

حمدیـه بـه   کارکردي، اقلیمی، واجتمـاعی در سـاختار م  
وضوح مشهود بوده و رد پاي خود را تـا دوران معاصـر   

و بسـتر تحلیـل اولیـه را در محمدیـه       حفظ کرده اسـت 
 .کندفراهم می

این پژوهش با تمرکـز بـر نمونـه مطالعـاتی، پیونـد و      
اي که این نظام آبی بـا ساختارفضـایی، فعـالیتی و    رابطه

د سـاخته اسـت، را مـور   فرهنگی برقـرار مـی   -اجتماعی
تـا از ایـن طریـق اصـول       دهـد بازبینی و کاوش قرار می

هایی که این نظام را از یـک شـبکه    حاکم و دستورالعمل
زیرساختی صرف بـا نقـش خـدماتی، بـه نظـامی چنـد       

هـاي مختلـف مجتمـع    وجهی در پیوند همزمان بـا الیـه  
 کاویـده شـوند.   اسـتخراج و  ، زیستی تبدیل کرده اسـت 

  هاي زیر است:  سشپژوهش در پی یافتن پاسخ پر
ساختار محمدیـه نظـام تقسـیم آبِ     در چه وجوهی از

  اند؟ هاي وابسته به آن ظهور یافتهمبتنی بر قنات و مؤلّفه
گیـري بافـت کالبـدي و     تأثیرات نظـام آبـی بـر شـکل    

 فضایی  محمدیه کدامند؟ -ساختار کالبدي
هاي کارکردي آب در مساجد، معـابر وگـذرها و   مؤلّفه

  باشد؟ هایی می اراي چه  ویژگیمراکز محله د
آیا این نظام بر زندگی اجتمـاعی، باورهـا و اعتقـادات    

  گذاشته است؟ ساکنان مجتمع زیستی نیز تأثیر
 روش تحقیق

بر مشاهدات میـدانی، تحلیـل     يپژوهش حاضر با اتکا
هـاي عمیـق، بـه    مطالعـات موجـود و مصـاحبه    اسناد و

ــأثیرات   ــاط و ت ــل نحــوه ارتب ــات درمطالعــه و تحلی   قن
  

فعـالیتی و   -محمدیه، در سه بعـد کالبـدي، کـارکردي   
پردازد. روش گردآوري و تحلیل اطالعـات  اجتماعی می

  صورت زیر بوده است: به
آوري و  مطالعات اسنادي: این بخش بر مبناي جمـع  -

ها، اسناد و مدارك مربوط به قنات محمدیه مانند وقفنامه
  .... بوده  است. و طومارهاي آبیاري، اسناد مالکیت قنات

علت عـدم ثبـت و شـناخت     هاي میدانی: به برداشت -
تعداد زیـادي از عناصـر تقسـیم     ، شناساییهاکامل نمونه

هاي ذیربط، با مطالعـات و   آب در محمدیه توسط ارگان
هـاي میــدانی، مصـاحبه بــا اهـالی، معمــرین و     برداشـت 

  در ایـن راسـتا   صورت گرفـت.   آگاهان محلی هر منطقه
سیر گردش قنات و چگونگی تقسیم آب، مورد بازبینی م

و مطالعه  قرار گرفته است و تعدادي از عناصـر مـرتبط   
مـده بـراي   آ هاي بـه دسـت   با آن برداشت شده که نقشه

  شود. اولین بار در پژوهش حاضر ارائه می
مسـیر گـردش آب    مصاحبه عمیق: امروزه بخشی از -

هایی  ار دگرگونیها و مساجد دچخانه در بعضی گذرها،
گذشـته جزئـی از نظـام     انندهم شده و به دالیل مختلفی 

گردش آب نیستند. ضرورت انجـام مصـاحبه عمیـق در    
تطبیق هر چه بیشتر مطالب و تـدقیق  براي این پژوهش، 

و مقایسه مسیر گذشته قنات در نظام تقسیم آب با مسیر 
امروزي گردش قنات است. در طی این فرایند، ابتـدا بـا   

اي متناسب بـا اهـداف و نیازهـا،    نظیم ساختار مصاحبهت
از این رو در هر   .شوندگان شداقدام به انتخاب مصاحبه 

هـا، بزرگـان و ریـش سـفیدان آن      محله مقنیـان، میـرآب  
سـال   60شناسایی شدند. این افراد اغلب سـنی بـیش از   

داشتند. علت انتخاب این افراد حافظه تاریخی مناسب و 
نفــر  30هــا بـود. در مجمـوع از   محلـه  حضـور دائـم در  

  ).1(نمودار شماره  3مصاحبه عمیق به عمل آمد
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  خت قنات محمدیهشنا.
رفـع   بـراي    ،عنوان یـک ابـداع پیچیـده    قنات یا کاریز به

نیازهاي مهم و حیاتی جوامع انسانی یعنـی آب رسـانی   
 )142:1374، (مرادي مناطق کم آب به وجود آمده است

اي از چنـد میلـه چـاه و    قنات عبارت است از مجموعـه 
کانال) زیرزمینی کـه بـا    و  دهلیز ،یک کوره (مجرا، تونل

شیبی کمتر از شیب سـطح زمـین، آب موجـود در الیـه     
هاي) آبدار مناطق مرتفع زمین را به کمـک نیـروي   (الیه

ثقل و بدون کاربرد نیـروي کشـش و هـیچ نـوع انـرژي      
تــر کنــد و بــه نقــاط پســتالکتریکــی جمــع آوري مــی

  نـوعی زه   تـوان  مـی به عبارت دیگر، قنات را   .رساند می
آوري شـده توسـط    زمینی دانست که آب جمـع  کش زیر

به مصرف آبیـاري   شود و این زه کش به سطح آورده می
 ) قنات محمدیه از سه اَج9،1379رسد(بهنیاءیا شرب می

(Aj)     در .4گرم، باغستان و مصـلّی تشـکیل شـده اسـت 
  شناسی مقنّیان محمدیه، اج بـه هـر شـاخه از قنـات     واژه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از بـه هـم پیوسـتن چنـدین اج یـک      و   شود  گفته می
 ). انتهاي میله1گیرد(تصویر شماره  قنات واحد شکل می

تر نسبت بـه مـادر   پایینهاي قنات محمدیه در نقطه  چاه
مـد  چاه قنات، در محلی موسوم به بـاغ حـاج سـید مح   

صورت جوي رو بـازي از مجـراي    علی است که آب به
را پـی   زیرزمینی قنات به این باغ وارد شده و مسیر خود

گیرد. از این نقطه مسـیر قنـات در منطقـه مسـکونی      می
کشـتخوان    در نهایت سپس وارد باغات و شروع شده و
  ).2(تصویر شماره  شود محمدیه می

  
معمـاري و  نظام تقسـیم و کـارکردي آب در فضـاهاي    

  شهري محمدیه
  هاي مسکونی)گردش آب در فضاهاي خصوصی(خانه

در یـک امتـداد جریـان     صورت خطی و مسیر قنات به
هایی که مجاور ایـن مسـیر هسـتند دسترسـی     خانه دارد.

  مسیري فرعی کـه متصـل بـه ایـن    . مستقیم به آب دارند
  

  .ها، ابعاد و روش پژوهش. مؤلّفه1  ن

تغییر و تحوالت بـه وقـوع پیوسـته    
 در نظام آبی محمدیه

هـا و   روند توسعه و تغییـرات محلـه  
 ام آبی مجتمع زیستی در ارتباط با نظ

فضــاهاي عمــومی و واحــدهاي   
 مسکونی

 هاي ارتباطی شریان

نظام کـارکردي آب در مسـاجد،   
معابروگذرها، مراکـز محـالت و   

 ها باغات و کشتخوان

 زندگی اجتماعی

 آیینی-باورها و اعتقادات فرهنگی

  
  
  
  
  
 کیفی

  
 کمی

یـابی و انتخـاب محـل     مکان
 استقرار مجتمع زیستی

 کلیت بافت

 زمانی-یتاریخ

 فعالیتی-کارکردي

هـاي   آداب و رسوم و ارزش
 اجتماعی

تحلیل تفسیري تاریخی متکـی  
بر پایه و مصاحبه با معمرین و 

 بزرگان محلی

  

تحلیــل توصــیفی متکــی بــر 
ــاحبه  ــاهدات، مص ــاي  مش ه
 میدانی و بررسی اسناد

 مؤلفه تحلیل ابعاد تحلیل روش تحقیق و جمع آوري اطالعات

اسـاس   محمدیه بـر ترسیم نقشه 
    35عکس هوایی سال 

برداشــت و ترســیم تعــدادي از 
عناصر نظـام آبـی بـراي انجـام     

 هاي بیشترتحلیل
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هاي دیگـر  مسیر اصلی است وظیفه انتقال آب به خانه
دلیـل پـایین بـودن آب قنـات در اکثـر       . بهدارد را بر عهده

طراحـی شـده    (keh)» کـه «اي به نـام  ها سازهنقاط در خانه
هـایی تـا   پله دار یا  صورت شیب که از سطح زمین عموماً به

  دسـتکند بـا معمـاري   » کـه «کنار مجراي قنات امتداد دارد. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داالن  مت ورودي وشود و مشـتمل بـر دو قسـ    ایجاد می
 در ایـن . ارتباطی، واشدگاه و گشودگی در پـايِ آب اسـت  

گشودگی کانال قنات از وسط آن گذشـته و در طـرفین آن   
بـا توجـه بـه    » که«محل قرارگیري  گیرد. سکوهایی قرار می

  گردد. گیري خانه انتخاب میمسیر قنات و جهت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشـخص شـده در    -هاي قنات محمدیه از مادرچـاه تـا مظهـر   ها) شاخهحوزه  آبریز و مسیر (اَج. 1  ت
  .حمدیه (نگارندگان)م 46عکس هوایی سال 

موقعیت باغات و کشتخوان محمدیه نسبت به بافت مسکونی، مشخص شده در عکس هوایی، سـال  . 2ت 
  .(سازمان نقشه برداري کشور) 1335

. مسـیر  5م شـاخه مصـلی    . مسیر اَج گـر 4   دروازه چهل دختران 2گَر شاخه  . مسیر اَج3دروازه پنجاهه    1. مسیر اَج گَر شاخه 2. مسیر اَج مهریجان   1
ــات     6اَج گــــرم    ــاخه شــــدن قنــ ــه اج و یــــک شــ ــل شــــدن ســ ــل متصــ ــر 7. محــ ــا مظهــ ــات تــ ــه ســــه اج قنــ ــیر یکپارچــ   . مســ

  . مظهر قنات در باغ حاج سید محمدعلی8
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هـاي قنـات قبـل از     حلقه چـاه 
مظهر و وارد شـدن بـه منطقـه    

    مسکونی

  مسیر قنات در کشتخوان
  

  مسیر قنات در منطقه مسکونی
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ر عمـومی دسترسـی بـه آب در    نظام کارکردي عناص
  گذرها و معابر 

این فضاها به دو دسته روباز و زیر زمینی تقسیم شـده  
(تصـویر  شوند خوانده مـی » جوي « و تحت عنوان کلی 

  .)3شماره 
  رو زمینی الف. جوي

در برخی نقاط کـه توپـوگرافی زمـین اجـازه داده اسـت،      
ــه  ــات ب ــره از آب، قن ــتفاده روزم ــراي اس صــورت جــوي  ب

 ،اسـاس مسـیر طراحـی شـده آن     گذري جریان دارد که بررو
متر دوباره مخفی شـده و بـه زیـر     10تا  8بعد از طی حدود 

رود. حرکت جاري آب در مقابل ایسـتایی و ثبـات   زمین می
هـاي روان بـا    معماري، تضاد زیبایی را بـه همـراه دارد، آب  

انـد و در هـر   شان، برانگیزاننده و پـر انـرژي  خاصیت پویایی
عـوارض خطـی    .کنندحظه توجه بیننده را به خود جلب میل

ورزنـد و  هاي حرکتی و جریان آب تأکید مـی آب بر ویژگی
گـر کشـش وحرکـت حسـی و     با خلق منظري پویـا تـداعی  

طور کلی تأثیر یک فـرم خطـی افقـی، بـه      فیزیکی هستند. به
حجم و شدت جریان آب و نیز اندازه شـکل و شـیب آبـرو    

هـاي روگـذر از لحـاظ     جوي .)8:1387ي،(دبیر بستگی دارد
  که باعث پویـایی و سـرزندگی   صورت خطی هستند فرمی به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

هـا   شوند وعالوه بر این، آب جاري در این جـوي  فضا می
شـوق حرکـت را در انسـان زنـده      ،با جریان دائمـی و پویـا  

عنـوان مظهـري    هاي روباز در مسیر قنـات، بـه   کند. جويمی
دلیل ماهیـت پویـاي    بور از مناطق مسکونی بهخطی هنگام ع

ــاعی     ــامالت اجتم ــذیري و تع ــور پ ــوي حض ــود جوابگ خ
هـا  بـه بسـترهایی پـر جنـب و       کاربران بـوده و پیرامـون آن  

تجمـع   البسـه،  هاي متنوع (شستن ظروف و جوش با فعالیت
ــه و  و ــراد محل ــی ...) نشســتن اف ــدیل  م ــردد تب    (جــدول گ

عنـوان زهکـش معـابر و     ا بـه ه . عالوه براین جوي)1 شماره
ــع آوري آب ــل    جم ــدگی عم ــام بارن ــی در هنگ ــاي نزول ه

ها نیز تحت تـأثیر کـارکرد هـر یـک      کنند. معماري جوي می
دلیـل اسـتفاده    جـوي حـاج حسـین بـه     .طرح متفاوتی دارند

البسـه توسـط    غالب توسط زنان براي شستشـوي ظـروف و  
اسـت. جـوي پادرخـت همـراه بـا        شدهر دیوارهایی محصو
هـاي تنـاور در کنـار آن،     ها مانند درخـت  حضور سایر المان

تــري بــوده و شــامل طیــف داراي نقــش اجتمــاعی پررنــگ
هـا   شود.  گونه دیگري از این جـوي  تري میکاربران عمومی

گال نساء و میـرزا رفیـع (پـاي قلعـه)      مانند جوي منصوران،
توسط چنـد پلـه دسترسـی بـه      تر از سطح گذر بوده وپایین

  .فراهم آمده استها  آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقعیت قرارگیري تعدادي از عناصر عمومی دسترسی بـه اب  معـابر و گـذرها شـامل     . م3ت 
ترسیم توسط نگارندگان). 35هاي رو گذر و زیرزمینی (تصویر پایه عکس هوایی سال  جوي  
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  جوي زیر زمینی ب.
 تر از سطحها بسیار پایین سطح آب قنات در این جوي

 صورت گذر است و لذا با ایجاد داالنی در دل زمین و به
عمـق   دستکند امکان دسترسی به آب فراهم آمده اسـت. 

بسـته بـه عمـق قنـات در      ،قرارگیري جوي در دل زمین
متـر   3وي سـرکوچه  جـ متـر و در   6ان بـاال  جوي میـد 

صـورت   داالن دسترسی بـه  در جوي میدان باال باشد. می
 گردد.در انتهاي مسیر چند پله ایجاد می دستکند است و

نیــز بــا مصــالح بنــایی و » پــاي آب«پوشــش جــوي در 
 تویزه اجرا شده هاي تاقی مانند تاق آهنگ و تاق و سازه
  ).5و  4(تصاویر شماره  است

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام کارکردي گردش آب در مساجد
هاي مذهبی با آب پس از اسالم نیـز بـه    همراهی مکان

طوري که اشـکال مختلـف    سمت کمال گرایش یافت، به
 صورت پادیو، گودال باغچه، حـوض، وضـو خانـه    آن به

بـه   هاي مـذهبی و  و... در زمره اجزاي جدا نشدنی مکان
عبـارت دیگـر هـر مسـجد یـا       به .ویژه مساجد در آمدند

از  طـور معمـول بـا منبعـی از آب اعـم      فضاي مذهبی به
خـان، فـواره   پایاب، حوض مرکزي میانسرا، حوض پیش

 ، هدزا (نقـی  وگاه جوي آب ارتباط نزدیـک داشـته اسـت   
ــر   80:1382 ــاوتی از عناص ــاهاي متف ــاجد فض ). در مس

در شـود. در مسـجد جـامع     دسترسی بـه آب دیـده مـی   
تر از سطح حیاط ، جوي روبـازي در حـال    نترازي پایی

). ایـن حضـور از آب در   6شـماره   (تصـویر عبور است 
در ارتبـاط بـا عناصـر اصـلی      ،تـر از صـحن  سطح پایین

تطهیـر   باالیی بوده و ضمن تأکید بر امـر  زمسجد در ترا
ــرا  ــادت و انجــام ف ض دینی(وضــوگرفتن) یپــیش از عب

شناسـانه   ییزیبـا  پاسخی است به رفع نیازهاي اقلیمـی و 
چـون   در مساجد کوچکتر منصوران و سـرکوچه  محیط.

امکان طراحی چنین فضـایی در خـود مسـجد نبـوده از     
شده  هاي روگذر عمومی مجاور مسجد استفاده می جوي
  .)2(جدول شماره  است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بعد مفهومی حضور آب زندگی فضا تأکید بر امر زیبایی شناسی و پویایی و سر
پاسخ  تنوع،هاي م بسترهایی پر جنب وجوش با فعالیت

 به نیازهاي اقلیمی
 کارکرد عمومی آب

 نوع حضور آب صورت روان حضور خطی به
 فرم صورت روباز به

هاي معـابر و گـذرها    . نظام کارکردي آب در جوي1 ج  
  (نگارندگان).

  برش جوي باال (مریم مسلمی).-. پالن و نما4 ت
  

داالن دسترسی و گشودگی پاي آب در جوي . 5 ت
  ).نگارندگان( باال

موقعیت جوي مسجد جامع محمدیه نسبت بـه حیـاط   . 6 ت
  ).1381 تبار، صدقی مسجد و سایر فضاهاي آن (امجد و
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  نظام کارکردي گردش آب در  مراکز محله
صـورت   فته و  بهمراکز محله در تقاطع چند راه قرارگر

آن در گرداگـرد  کـه  هـایی  میدانی طراحی شده بـا غرفـه  
عنـوان مهـم تـرین     بـه  تـوان  مـی باشند. این عناصر را  می

عنصر در ایجاد تنوع در مسیرها تلقی نمـود. عـالوه بـر    
عنوان فضاي مکث، تجمع و تقسیم نقـش مهمـی    این به

نماینـد.  در  در عملکرد و کیفیت فضایی محیط ایفاء می
جاورت یا نزدیکی میدان عناصر و فضاهاي عمـومی و  م

... قرار  خدماتی مانند حسینیه، آب انبار، دکان، مسجد و
عنوان تنهـا عنصـر گـردش آب     ها به گرفته است. حوض

عنوان عناصري جـدایی ناپـذیر در    در این مراکز محله به
کنار بناهاي شاخصی مانند حسینه، آب انبار و سـقاخانه  

ضــور آب در نظــام معمــاري ضــمن مطــرح هســتند. ح
سازي سایر عناصـر محیطـی، حـواس انسـان را      برجسته

انگیزد و با ایجاد کشـش و جذبـه، مخاطـب را بـه     برمی
کنـد. ایـن دعـوت    آرامش و تأمل در محیط دعوت مـی 

ـ  میهمراه آگاهی و تجربیات پیشین بیننده  به د منجـر  توان
). 32:1389به ادراك بیشتر زیبایی محیط گـردد (حقـایق،  

 هــاي اشــکال وشناســی فرمــی، ارزش موضــوع زیبــایی
عبارت دیگـر احسـاس لـذت از     اند و به  هاي محیط  سازه

ــبات و ــا، تناس ــایی   درك الگوه ــث زیب ــکال از مباح اش
). آب در 213:1383آیند (لنگ، شمار می شناسی محیط به

دارد و بـه نقـل از    مـادي خود صـفتی بـیش از صـفات    
ت. نمودگاري که نه تنها در بورکهارت نمودگار روح اس

ها نیز متجلـی اسـت.    فرهنگ ایران بلکه در سایر فرهنگ
-نگرد خود را بـاز مـی  مفهوم روحی که چون به آب می

 ،تـاب و تـوان و درسـکون آن    ،شناسد و از حرکـت آن 
یابد. چنین است که با پاکی را می ،آرامش و در زاللی آن

ناي حسی آن بر غ توان میاضافه کردن آب به هر مکانی 
هــا   حــوض  ). اســتخرها و 160:1380افزود(فیــروزان، 

اند و با عمقی که دارند صورتی برگرفته از مظاهر طبیعی
دلیـل   صورت سطوح بازتابنده کارآیی دارند و بـه  غالباً به

خاصـیت تمرکــز باعـث آرامــش و راحتـی روح انســان    
هـا  محلـه  هـاي مرکـز   حوض .)8:1387د (دبیري،نشو می
اي دي از حضور متمرکـز آب، بیـانگر نقطـه   عنوان نمو به

 ،شاخص بوده و عالوه بر داشتن ویژگـی گـردهم آوري  
در ایجاد حس مکان و هویت بخشی به فضا نیـز نقشـی   

  .)3(جدول شماره پر رنگ خواهند داشت
  
  
  
  
  
  

 الف. حوض مرکز محله میدان باال
محله میدان باال از لحاظ شـکلی بـر خـالف سـایر      مرکز

صورت میـدانی مسـتطیل شـکل و طویـل      به ،هامرکز محله
باشد کـه عناصـري ماننـد آب انبـار، حسـینیه ومسـجد        می

متـري از سـطح    5جامع در آن قرار دارند. حوض در تـراز  
میدان و در مقابل مسجد جامع و حسینیه واقع شده اسـت.  

داري با سایر عناصـر میـدان دارد و   ااین حوض ارتباط معن
تـر از سـطح میـدان واقـع     پایینصورت طراحی شده در  به

دلیـل  رعایـت اصـول محرمیـت، کـارکرد       شده است و بـه 
گرداگـرد حـوض توسـط     رختشویخانه نیـز یافتـه  اسـت.   

صورت فخر و مدین از اطـراف خـود    اي آجري و بهدیواره

نمایانـدن معنـا در    شناسـی،  تأکید بـر امـر زیبـایی   
 صورت(بعد روحانی ومعنوي)

بعد مفهومی 
 در بنا حضور آب

 تأکید بر امر تطهیر پیش از انجـام فـرایض دینـی،   
 پاسخ به نیازهاي اقلیمی

 کارکرد عمومی آب
 در بنا

ــه  ــی ب ــور خط ــاد   حض ــراي ایج ــورت روان ب ص
 سرزندگی و پویایی در فضا

در  نوع حضور آب
 بنا

 فرم صورت جوي روان به

  ).نگارندگان(مساجدنظام کارکردي آب در . 2 ج 
 

 حضور آب بعد مفهومی تأکید بر امر زیبایی شناسی و پویایی و سرزندگی فضا
 کارکرد عمومی آب سرگرمی تفریحی و پاسخ به نیازهاي اقلیمی،

صورت روان براي ایجـاد سـرزندگی  و    حضورمتمرکزبه
 پویایی در فضا

 نوع حضور آب

طراحـی   مستطیل شکل و صورت چند ضلعی، حوض به
 شده  

 فرم

  ).نگارندگان(مراکز محالتنظام کارکردي آب در . 3 ج 
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ــت  ــده اس ــایز ش ــویر متم ــماره (تص ــوض 7 ش ــرم ح ). ف
 صورت مستطیل شکل بوده و دسترسی به ان توسط پلـه  به
). این حوض در مسیر اصلی قنـات  8(تصویر شماره  تاس

  شد.قرار نداشته و توسط مسیر فرعی آب وارد آن می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب. حوض مرکز محله پادرخت
صورت چند ضلعی و بـا عمـق کـم، در     این حوض به

در کنار سایر عناصـر   وسط میدان مرکز محله پادرخت و
). در 9 (تصـویر شـماره    اسـت مرکز محله واقـع شـده   

گذشته درخت تناوري نیـز در کنـار ایـن حـوض قـرار      
شـد.  داشت و  به محل تجمـع افـراد محلـه تبـدیل مـی     

مراسم آیینی جوش گرفتن در زمان عزاداري به دور این 
  .دشو حوض انجام می

قنات و نظام تقسیم آب مترتّب بر آن بـر شـکل    تأثیر
  کالبدي بافت محمدیه

ـ  مـی م تقسیم آب مترتب برآن قنات و نظا د تـأثیر  توان
گیري سـکونتگاه و تغییـرات بـه وجـود     زیادي در شکل

کـه نمـود آن در      داشـته باشـد    آمده در بافت کالبدي آن
  :    )2(نمودار شماره موارد زیر مستتر است

  یابی و انتخاب محل استقرارالف. تأثیر بر مکان
  ب. تأثیر بر کلّیت بافت؛

هـاي  هـاي ارتبـاطی در مقیـاس   ریانپ. شکل گیري شـ 
  مختلف؛   

  ت. شکل گیري فضاهاي عمومی و واحدهاي مسکونی.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استقرار بی و انتخاب محلنیاالف. تأثیر بر مکا
اقلیم خشک و کم باران محمدیه و همچنین عدم وجـود  

هـاي زیرزمینـی در   هاي سطحی دایمی، اسـتفاده از آب آب

دن حوض مرکـز محلـه میـدان بـاال از     متمایز ش. 7 ت
  ).نگارندگان(محیط همجوار توسط فخر و مدین 

 

برش و تصویر سه بعدي حوض مرکـز  -نقشه، نما. 8 ت
 ).1383میدان باال (حاجی قاسمی،  همحل

حــوض در کنــار ســایر عناصــر مرکــز محلــه . 9 ت
 ).نگارندگان( پادرخت
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ــهرا منطقــه  ــا  ب ــوان تنه ــراي عن ــل اســتفاده ب منبــع آب قاب
الزامـی سـاخته اسـت. محمدیــه در      کشـاورزي و سـاکنین  

  مکانی واقع شده که خـاك حاصـلخیزي بـراي کشـاورزي    
  دارا است و از نظر شیب زمین، امکان استحصال و هـدایت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب. تأثیر بر کلّیت بافت
از بررسی بافت تاریخی محمدیه بـا نگـاه تـأثیر آب و    

  شود: ام تقسیم مترتب برآن نتایج زیر حاصل مینظ
محمدیـه داراي بافـت    ،اي بودن آب قناتدلیل نقطه به
 اي و کامالً فشرده است.نقطه

ــه    ــت روســتا رابط ــزایش جمعی ــدي و اف توســعه کالب
مستقیمی با میزان آب موجود و امکان حصول از قنـات  

 داشته است.
ل شبکه معابر بـا عنایـت بـه مسـیر حرکـت آّب شـک      

  ی ـهاي اصلی دسترسر قنات غالباً شبکهـو مسی  اندگرفته

هاي زیرزمینی توسط فن آوري قنـات وجـود داشـته    آب
هاي باال دسـت از  هاي زیرزمینی در حوزهاست. وجود آب

طرف منطقه نایین و دامنه ارتفاعات و جهت شـیب عامـل   
  تعیین کننده در ایجاد محمدیه بوده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  کند.میمشخص  را  آن به

هاي ارتباطی در ارتباط با مسیر پ. شکل گیري شریان
 قنات و جهت گذرها از منظر شیب طبیعی زمین

صـورت شــبکه   هـا در بافـت محمدیـه بـه    معـابر و راه 
هـاي شـهري را در انـدازه و    ارگانیـک اسـت کـه بلـوك    

اسـت. هـر    هاي متنوعی به یکدیگر مـرتبط نمـوده  شکل
هاي ارگانیـک تقسـیم   بلوك نیز به قطعات زمین با شکل

معـابر از مسـیر قنـات تبعیـت      ،شبکهاین شده است. در 
کنند و مسـیر اصـلی قنـات نیـز در جهـت شـیب و       می

  ها است.  موازي با گذرها ودر بعضی جاها منطبق بر آن
  

 آب در محمدیه (نگارندگان). وجوه مختلف پیوند نظام تقسیم. 2 ن
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  واحدهاي مسکونیو ت.  شکل گیري فضاهاي عمومی 
ونی در مسیر قنات شـکل گرفتـه و   اولین واحدهاي مسک

به  تبع این نوع اسـتقرار، معبـر اصـلی نیـز بـا عنایـت بـه        
  مسیر حرکت آب شکل گرفتـه اسـت. عناصـر و فضـاهاي    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پیوستگی نظام آبی با زنـدگی اجتمـاعی ، مراسـم و    
  آیینی -عادات فرهنگی 

هاي هویت ساز که به نوعی احتـرام  از مهمترین مؤلّفه
همراه داشـته   و اعتقاد را براي عناصر نظام  آبی به و باور

هـا و   است پیوند عمیقی بوده که ایـن عناصـر بـا مکـان    
انـد. از جملـه   هبناهاي محترم و مقدس برقرار ساخته بود

باشـند. در تـداوم     هـا مـی  و حسـینیه   ها مساجد این مکان
ترام به نظام آبی، عناصر وابسته به این ح ا ایجاد تقدس و

گرفتند. هاي مقدس می هاي خود را از این مکان م، نامنظا
همانطور که اشاره شد مراکز محالت مشتمل بر میـدانی  
اســت کــه حــول آن فضــاهاي عمــومی ماننــد مســجد،  

ها در وسط  حوض اند.قرار گرفته حسینیه، آب انبار و ...
میدان و روبروي حسینیه واقع شده و عنوان خود را نیـز  

 و یـا   ه پادرختـگیرند(حوض حسینی یه مـاز نام حسینی

و  هـا  جـوي  حمامها، خدمات شهري عمومی مانند مساجد،
 مکانیـابی مراکز محالت همگی در امتداد این معبـر اصـلی   

نحـوه   ،در این بناها با توجه بـه کـارکرد هـر یـک     اند.شده
  .)10(تصویر شماره باشد دسترسی به آب نیز متفاوت می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه میدان باال). نکتـه دیگـر نامگـذاري و    حوض حسینی
احتساب برخی از این عناصر وابسته به نظام آبـی ماننـد   

ها، به بزرگان و محترمـان محـالت اسـت کـه  در      جوي
هـا   اي است که این مکـان واقع احترام و اهمیت دوسویه

(مانند جـوي   کرد براي مجتمع زیستی و بزرگان پیدا می
فیع). از اتصال بـه ایـن   جوي میرزا ر و یا  حاجی حسین

ها بزرگان احترام یافته و عنصر وابسته بـه آب نیـز    جوي
از  یافـت و بـزرگ احتـرام مـی   یـک  از منسوب شدن به 

کـه آب   ییهـا  جـوي   .  مانـد  توجهی در امان مـی گزند بی
است، باعث پویایی و سرزندگی فضا شـده،   آن جاري در

مالت به بستري براي تجمع و نشستن افراد محلـه و تعـا  
در جوي پادرخت کـه در   گردد.اجتماعی آنان تبدیل می

کنار آن درختانی نیز کاشته شـده بودنـد ایـن نقـش پـر      
نــام محلــه پادرخــت نیــز از ایــن جــوي و  رنگتـر بــود. 

هـا و  موقعیت قرارگیري بناهاي عمومی شبکه آبی قنات محمدیـه شـامل مسـاجد، گرمابـه    . 10 ت
  ترسیم توسط نگارندگان). 35ها (تصویر پایه عکس هوایی سال قلعه
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  درختانی کـه درپـاي آن قـرار داشـتند گرفتـه شـده کـه        
  نشان از پیوستگی و ارتباط نمودهاي کالبدي نظـام آبـی   

بعضـی از ایـن عناصـر     ی ساکنان دارد.با الگوهاي معنای
اي دارند که کارکردهاي ها  کارکرد چندگانه مانند حوض

ــتفاده از آن،    ــان اس ــاربران و زم ــف ک ــه طی ــته  ب   آن بس
  گـردد. در بعــد از ظهرهـاي گـرم تابســتان     متفـاوت مـی  

در عصـرها محـل    محل تفریح و شناي کودکـان اسـت.  
   گـــردهم آیـــی  و تعـــامالت اجتمـــاعی افـــراد یـــک 

 ،عزاداري ایـام محـرم   مانند مراسم آیینی   شوند. محله می
سـمبولیک جـوش گرفتن(حلقـه مـاتم) و نخـل       مراسم

بـه دور   ،هاي عـزاداري اسـت   گردانی که بخشی از آیین
یکی از  .)11(تصویر شماره  گیرد ها انجام می این حوض

هـا در سـاختار اجتمـاعی،     هـاي حـوض   ترین نقـش  مهم
اعی و خاطرات جمعی محمدیه گیري زندگی اجتمشکل

  ها و  ها در میدان ها بوده است. حضور حوض در کنار آن
هـا، کـه محـل برگـزاري مهمتـرین       در ارتباط با حسـینیه 

مراسم آیینی یعنی عزاداري ایام محرم است و تلفیق این 
عناصر کالبدي هویت بخـش در کنـار وجـود رویـداد و     

قویـت هویـت   انگیز سبب تو خاطره اي تکرارپذیرواقعه
شـود. همچنـین    محالت در ذهن ساکنان محله می مراکز

ــین  ــاالنه آی ــرار س ــا   تک ــه ب ــد یافت ــزاداري پیون ــاي ع   ه
در تلفیق بـا سـایر عملکردهـاي مراکـز      ،اعتقادات فردي

ــز      ــاطره انگی ــر خ ــور عناص ــار حض ــالت و در کن   مح
   عمـق هـاي محـالت، بـر     هـا حـول میـدان    مانند حوض

افزایــد. لــذا پیونــد یحافظــه جمعــی ســاکنان محلــه مــ
این فضاها و حضور مردم بـراي  عـزاداري و    ناگسستنی

هـا، تنهـا جنبـه     در کنار آن ... محل تعامالت اجتماعی و
 اذهان کالبدي ندارد و نشان از الگوهاي معنایی حاکم بر

ــا      ــاط ب ــور آب را در ارتب ــن حض ــه ای ــت ک ــردم اس م
ــد،  فعالیــت ــاز کالبــدي  بــه آب ندارن ــز  هــایی کــه نی نی

طلبیده اسـت. نمـود کالبـدي ایـن معنـا در سـاختار        می

فضایی بازتاب یافته است و در مرحله بعـد پیونـدي دو   
غیر قابل تفکیک را میان ذهنیت و کالبـد مجتمـع    گانه و

  زیستی ایجاد کرده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نتیجه
اقلیم خشک و کـم بـاران محمدیـه و همچنـین عـدم      

هـاي زیـر   فاده از آبهاي سطحی دایمی، اسـت وجود آب
زمینی  و استحصال و هدایت آن توسط فن آوري قنات 
  را الزامی ساخته است. آب و نظام تقسیم  مترتّب بـر آن 

اي همه جانبه و چند عملکـردي  اسـت   مشتمل بر شبکه
راتی هنوز یها پایدار مانده و امروزه نیز با تغی که طی قرن
مسـیر  گردش و پخشـایش آب از مجموعـه    پابرجاست.

ه    گـذر و  هـاي رو  هـا، جـوي  قنات (عنصـر خطـی) و کـ
اي) تشکیل  ها (عناصر نقطه حوضو   هازیرزمینی، گرمابه

گیـري محمدیـه کـه     شده است.چگونگی توسعه و شکل
شامل استقرار مراکـز محـالت، شـبکه معـابر و گـذرها،      

منطبـق و    ،شود ها و سایر بناهاي شهري عمومی میخانه
دهنده به این نظام گـردش و   اي شکلهدر راستاي مؤلّفه
ایـن نظـام در ارتبـاط بـا زنـدگی        است. تقسیم آب بوده

اجتماعی و خاطرات جمعی محمدیـه نیـز نقـش داشـته     
  هاي مراکز محلـه و در  ها در میدان حضور حوض است.

  

اجراي آیین جوش گرفتن بـه دور حـوض   . 11 ت
  نگارندگان).مرکز محله پادرخت (
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  کـه محـل برگـزاري مهمتـرین       هـا ارتباط بـا حسـینیه  
تلفیق این آیینی یعنی عزاداري ایام محرم است و  مراسم

  عناصر کالبـدي هویـت بخـش در کنـار وجـود رویـداد       
  انگیــز ســبب تقویــت اي تکرارپــذیر و خــاطرهو واقعــه

 شـود.  محالت در ذهن سـاکنان محلـه مـی    هویت مراکز
وجـود   گرچه نیاز کارکردي این نظـام، عامـل اصـلی بـه    

ــی  آ  ــوب م ــکونتگاه محس ــی در س ــام آب ــدن نظ ــده  م   ش
-ق میان   ساختار کالبـدي ولی پیوندي  دو جانبه و عمی

(ذهنیــات،  فرهنگــی-هــاي اجتمــاعیفضــایی بــا جنبــه
  ایـن پیونـد    بـه وجـود آمـده  اسـت.     اعتقادات وباورها)

  را از یــک نظــام زیرســاختی  چنـد وجهــی و متقابــل، آن 
ــد بعــدي در    ــر ســاختی چن ــه شــبکه زی   تــک بعــدي ب

عنـوان تنهـا تـأمین کننـده آب      محمدیه تبدیل کرده و به
گیري و توسعه آن، وابسته به این نظـام  شکل سکونتگاه،
  بوده است.

  

  نوشت پی   
شـوند دو گونـه    هاي کشاورزي که توسط قنات آبیـاري مـی   زمین. 1

اي صـورت باغـات محصـور بـا دیوارهـاي چینـه       اي بهدسته ،هستند
که بعد از باغات واقع است باشد و دسته دیگرِ محدوده زیر کشت  می

 در اصطالح کشـتخوان که  می باشدور و باز صورت نامحص بهو  شده
اي که توسط یـک قنـات آبیـاري    به محدوده در واقعشود.  مینامیده 

  گردد ماننـد کشـتخوان محمدیـه کـه بـا      شود کشتخوان اطالق می می
) (دور گردش آب) در rashn( شود. رشن قنات محمدیه آبیاري می

  باشـد. سـطح    ر مـی شبانه روز یکبا 18این کشتخوان براي حقابه بران 
هکتـار اسـت. در ایـن کشـتخوان دو نـوع       75زیر کشت کشـتخوان  

کشت پاییزه یا کشت گنـدم وجـو و کشـت    :  شود محصول کشت می
هـم پیوسـته تـوده سـاختمانی       بهاره یا کشت پنبه.بافت فشـرده و بـه  
شده است.  احاطه هاي کشتخوان مجتمع زیستی توسط باغات و زمین

که وابسته به قنات بوده عالوه بر نقـش   حمدیه م  کمر بند سبز اطراف
دامی، عملکـرد مهـم و قابـل     معیشتی در زمینه تولیدات کشاورزي و

توجهی در حفاظت بافت مرکزي درشرایط نامساعد محیطـی منطقـه   
غبار و خشکی  کویري محمدیه مانند بادهاي سهمگین کویري، گرد و

  هوا دارد.
  

دچار تغییراتـی شـده اسـت. بـا     . امروزه گردش آب در برخی بناها 2
توجه به عدم استفاده از دوقلعه محمدیه و همچنین استفاده ازسیسـتم  

اند. همچنـین  ها، این بناها از این نظام حذف شده لوله کشی در حمام
واقـع  غسال خانه روستا تخریب شده و در خارج از بافـت تـاریخی   

کشی  توجه به لولهبا  . ها مانند گذشته دایر هستند همه جوي شده است. 
ـ    ها در اکثر آن آب در خانه یـا تخریـب شـده یـا بـراي       ،ههـا سـازه ک

جلوگیري از هدر رفت آب مسدود شده است. البته هنـوز در برخـی   
گیرد. در مسجد سید در محله  ها مورد استفاده اهالی خانه قرار میخانه

ـ   اي بـا آب لولـه کشـی    ه تخریـب و وضـوخانه  پادرخت نیز سـازه ک
 زین شده است.جایگ

   به آقایان رضا سلطانی محمدي، توان میاز جمله مصاحبه شوندگان  .3
، حسن فریدونی، غالمحسین (برخوردار) سلطانی محمديمحمد  حاج

علی مفیدي، صفرعلی نجفیان، علیرضا سلطانی، حمید  حیدر محمدي،
سـید ابوالقاسـم موسـی    و   زاده، غالمحسین سلطانی محمدي فردوسی
  ابان با تجربه محمدیه اشاره کرد.رمی ز مقنیان وکاظمی ا

مسیر اج موسوم به مصلّی از نزدیکی باغ مزارمصالي نایین شروع  .4
شـود.   متر به اج گرم متصـل مـی   700و بعد از طی مسیري در حدود 

مسیر اج موسوم به گرم از مـادر چـاه آن از منتهـی الیـه محمدیـه در      
به اج باغستان » دو اج«وم به در محلی موس جنوب غربی شروع شده و

اج باغستان از نزدیکی بـازار نـایین شـروع و بعـد از      شود. متصل می
هـا یکـی   با سـایر اج » دو اج«گذشتن از محله باغستان نایین در محل

از این محل به بعد قنات محمدیه در یک مسیر حـدود یـک    شود. می
مصـلی   غستان وکیلومتري تا مظهر خود امتداد دارد. امروزه دو اَج  با

خشک شده و تنها اج موسوم به گرم با مقدار آب بسیار کمتري نسبت 
به گذشته وظیفه آبدهی قنات را بر عهده دارد. در حال حاضر قنـات  
محمدیه تنها قنات دایر و خشک نشده منطقه نایین است که عالوه بر 

در گستره شهري نیز مورد استفاده قـرار   ،هاي کشاورزي آبیاري زمین
باشـد کـه    قنات دیگر شهري منطقه نایین قنات ورزیجان می گیرد. یم

  در داخل منطقه شهري جریان ندارد. امروزه خشک شده و 
  
  منابع فهرست  
پرونـده ثبتـی    ،)1381(.صـدقی تبـار ، مـریم    ؛امجد، مرجـان  -

، دفتـر فنـی اداره   9056مسجد جامع محمدیه بـه شـماره ثبـت    
  .منتشر نشدهمیراث فرهنگی استان اصفهان، 

قنـات داري، مرکـز    سازي و )، قنات1379بهنیاء، عبدالکریم.( -
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)، مشخصه آب در فرهنـگ ایرانـی و   1382( .زاده، محمدنقی -
گیري فضاي زیست، فصلنامه محـیط شناسـی   تأثیر آن بر شکل

 .32شماره 
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)، تحلیل فرایند ادراکـی آب در محـیط،   1389(.حقایق، مریم -
براساس نظریه بوم شناختی ادراك. مجموعـه مقـاالت همـایش   

معماري و فرایند طراحی، زنجان.
 .حمدیهم1335برداي کشور عکس هوایی سال سازمان نقشه -
ــریم - ــارلو، معصــومه ؛دبیــري، م ــه1387(.به اي از آب، )، تران

جایگاه آب در طراحی، نشریه معماري منظـر    -طرحی از انسان
 .33شماره 

رمز هنر دینی، نشر سـروش. )، راز و1380(.فیروزان، مهدي -
تهران.
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دانشگاه تهران.
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)، نظام آبیاري سنتی در نایین. کمیتـه   

اي ملی آبیاري و زهکشی ایـران و شـرکت سـهامی آب منطقـه
اصفهان و چهار محال بختیاري.
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