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برای جریان حیات و تحقق  ایران، زیرساخت اصلی  توزیع آب در شهرهای سنتی  ایران است. نظام  نماد حیات در شهرهای  جوی آب، 
سکونت در سازماندهی شهر است. در شهرهایی که رود جاری ندارند، نقطۀ آغاز شهر وابسته به آب است که یا به صورت چشمۀ طبیعی 
می جوشد و یا مظهر قنات دست َکند است. اگر توپوگرافی محل استقرار شهر اجازه دهد، این نقطه، مرکز شهر را پایه گذاری کرده و شهر در 
مسیر جوی های آبی که از این نقطه منشعب می شود، توسعه می یابد. در هر صورت، فضاهای شهری در حاشیۀ جوی های آب شکل گرفته 
و خانه های شهر دو طرف آنها ساخته می شدند. جوی های آب عالوه بر تأمین آب باغات و زراعت داخل و حاشیۀ شهر، سیستم تأمین آب 
مصرفی ساکنان را تشکیل می داد که آب انبار خانه ها را تغذیه می کرد. مقسم و پخشاب، نقاط کانونی محله ها بود که معموالً در کنار درخت 

کهنسال، مسجد و مقبره، نقاط عطف منظر سنتی شهر ایرانی را پدید می آورد. 
جوی آب، بازی گاه کودکان هم بود. منظری بی خطر، پویا، طبیعی، تازه و مناسب طبع انسان، بهترین جاذبۀ تفرج کودکان و اجتماع و 
گفتگوی بزرگترها بود. عنصری فعال و مایۀ حیات بیولوژیک که به واسطۀ نقش مهم آن در زندگی مردم، به نماد شور و اجتماع بدل می شد.
جوی های آب تهران، مویرگ های منظر تاریخی-طبیعی شهری هستند که روزی با بیشتر از پانصد قنات دایر، که امروز حدود ده درصد 
آنها باقی است، حیات داشت. شیب تهران که در دامنۀ البرز واقع شده، ذخیرۀ بیکران سفره های زیرزمینی دشت را که از البرز مشروب 
می شوند، در جوی های بی شماری جریان می دهد که به منظر تهران در میان شهرهای جهان، وضعی مثالی و بی همتا می بخشد. شیب 
زیاد دشت تهران، سرعت آب جوی را زیاد می کند و این سرعت به تولید صدا و کف در جداره های آب می انجامد که به نقش و ظرفیت 

خاطره ای و ادراکی آنها از شهر می افزاید. 
استاد »خسرو خورشیدی« از خاطرات خود از تهران قدیم در سال 1320، تصویری از خیابان ولی عصر را ترسیم کرده که کودکان، همچون 
ماهیان حوض مینیاتور، در جوی آب، زیر ردیف چنارها، آب تنی می کنند. این جوی، امروزه با بی سلیقگی تمام مدیریت شهری، به مسیری 

سنگفرش، بتنی و خشکیده بدل شده که جوالنگاه موش ها و زبالۀ عابران است. 
از مهمترین عوامل قوام دهنده و حافظ منظر تاریخی و طبیعی سرزمین، تداوم جایگاه ذهنی آنهاست، که اگر از میان رود، بقایای عینی 
و فیزیکی آنها نیز از بین می رود. این بالیی است که در انتظار خیابان ولی عصر است. اگر درختان آن رو به خشکی دارند، اول به خاطر 
حذف جوی آب و قطع نشت طبیعی آب به ریشه های درختان است، و دوم به خاطر ساخت بناهای مرتفع که مانع وزش باد به تاج درخت 

می شود. نجات خیابان ولی عصر با ثبت جهانی آن ممکن نمی شود؛ بلکه با احیای منظر آن محقق خواهد شد.  


