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چکی ـده| در معمــاری بومــی ایــران ،عناصــر صــوری متعــددی بهچشــم میخــورد کــه بــا مطالعــۀ جنبههــای
دیگــر نشــان میدهــد تنهــا جهــت یــک کارکــرد خــاص بنــا نشدهاند.ســقاخانهها از جملــۀ ایــن عناصــر هســتند.
ســقاخانهها در ایــران و در شــهرهای ایــن ســرزمین ،بــه تعــداد بســیار دیــده میشــوند و بعضــی از آنهــا ،اثــری
بســیار زیبــا هســتند و از لحــاظ معمــاری منحصربهفردشــان ،بســیار مــورد توجــه قــرار میگیرنــد .نمادهــا ،آداب
و رســوم ،اعتقــادات و باورهــای مربــوط بــه ســقاخانهها در برگیرنــدۀ فرهنــگ ویــژۀ ســقاخانهای اســت .از طرفــی
ایــن بنــا تحــت تأثیــر فرهنــگ و اعتقــادات مــردم جامعــه ،دارای کارکردهــای مختلفی در ســطح جامعه شــدهاند.
روایــت منظریــن ســقاخانهها بــا هــدف بازتعریــف هویــت و معنــای عمیــق ایــن عناصــر در ســطح جامعــه انجــام
شــده اســت .بــه ایــن منظــور ،مطالعــات اســنادی بــا اســتفاده از منابــع عملــی صــورت پذیرفتــه و عــاوه بــر
بررســی ریشـههای پیدایــش ســقاخانه ،بــه کارکردهــای مختلــف آن در جامعــۀ ایرانــی نیــز توجــه شــده اســت.
چهــار دســته کارکردهــای مذهبــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،هنــری از جملــه کارکردهایــی هســتند کــه در ایــن
تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفت ـ ه و از جنبههــای مختلــف بــه آنهــا نگریســته شــده اســت .ایــن کارکردهــا
خــود بــه دســتههای جزئیتــر تقســیم میشــوند کــه معــرف هویــت ســقاخانه در طــول تاریــخ و بیانگــر نحــوۀ
تعامــل جامعــه بــا ایــن عنصــر مهــم معمــاری در شــهر ایرانی-اســامی هســتند .بــا توجــه بــه ایــن هویتهــا ،این
مــکان خــاص بــا توجــه بــه تمایــز و انحصــاری کــه بــه لحــاظ معنایــی داراســت ،میتوانــد بهعنــوان جاذبـهای
منحصربهفــرد در گردشــگری فرهنگــی مذهبــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

واژگان کلیدی| سقاخانه ،منظر ،گردشگری شهری ،کارکرد ،ایران.

مقدمـه| سـاخت مکانهـاي بـا هویـت و کارکـرد مشـخص ،یکی از
رسـالتهاي اصلی شهرسـازان و طراحان شهري اسـت .در این راستا،
شـناخت معنـاي مکان و رونـد شـکلگیري آن و شناسـایی مؤلفهها
و معیارهـاي تأثیرگذار بر آن میتواند در بازتعریف و شـناخت بیشـتر
شـهروندان و سـایر بازدیدکننـدگان مؤثر واقع شـود و زمینـهای برای
احیـا و نگهـداری ایـن مکانهـا بهوجـود آورد .با قبول شـهر بهعنوان
موجـودي زنـده ،نمیتـوان تنهـا بـه ابعـاد ظاهـري آن نگریسـت .در
شـهر پدیدههايـی حضـور دارنـد که شـاخص و نمـاد درجـۀ کیفیت
تمـدن و روحیـات جمعی اقـوام و ملـل ،و حاصل تصمیـم و تصورات
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مـردم آن شـهر اسـت .ایـن پدیدههـای کیفی ،محصـول اتفاقـی و یا
خـارج از قوانیـن و قواعـد فهـم انسـان ،محصـول عمـل شـاعرانه و یا
توهمـات نیسـت ،بلکـه حاصـل آزادي عمـل سـاکنان شـهر اسـت و
بهعنـوان عنصـري حامـل معنا بـراي زندگی بخشـیدن به شـهر نیاز
اسـت (وحـدت ،کریمی مشـاور و بخشـی بالکانـو.)129 ،1394 ،
هویـت مـکان بهعنـوان یکـی از راههـای ارتبـاط بیـن انسـان و مکان
از طریـق فرهنـگ ،سـابقۀ تاریخـی ،خاطـرات جمعی ،نـوع و ماهیت
فـنآوری سـاخت ،عملکردهـا ،نشـانهها ،فرمهـا و نمادهای شـهری و
ویژگیهـای بصـری و کالبدی ادراک میشـود (امیـنزاده.)5 ،1389 ،
از نـگاه شـولتز ،احسـاس فضا و درك محیط با خاطـرات مردم عجین

روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی
شـده اسـت .وي بخشـی از معانـی مـکان را در تجربههـا و حـاالت
روحی انسـان جسـتجو مینمایـد .بـراي او ،مکان ،همان فضـاي زنده
اسـت .زنـده هـم بهمعنـای خـاص و هـم بهمعنـای عـام (نوربـرگ
شـولتز .)72 ،1382 ،روایـت منظریـن میتوانـد در تعریـف هویت هر
مـکان مؤثر واقع شـود .منظر واژهای اسـت که معانـی گوناگونی دارد،
یکـی از رایجتریـن معانـی آن ،ادارک بصـری بههمپیوسـتۀ یـک نمـا
یـا یـک قاب-منظـرۀ از پیـش در نظر گرفتهشـده یا تصادفـی ،یا یک
مکانیسـم پیچیده اسـت که امـکان تبیین و پیشنمایـش مکانهایی
از جهـان را میدهـد (نونـش .)50 ،1392 ،منظـر موجـودی پویـا و
نسـبی خوانده میشـود کـه در تعامل دائمی جامعه و طبیعت شـکل
میگیـرد .بدیـن ترتیـب ،منظـر موجـودی بـا قابلیتهـای فرهنگـی
خواهـد بود کـه اهداف سـهگانۀ زیباشناسـانه ،فرهنگـی و عملکردی
را همزمـان دنبـال میکنـد .ادراک منظـر فراینـدی مبتنـی بر حس
اسـت کـه بـدون واسـطه صـورت میگیـرد (منصـوری.)69 ،1383 ،
منظـر یـک نـوع رابطه بـا محیط و یـک نوع مـکان اسـت .مکانی که
وجـود آن در گـروی ارتبـاط بـا سـوژه و ذهنیـت موجود زنده اسـت.
واقعیـت برآمـده از ترکیـب یـک عینیـت و حالتی که ایـن عینیت را
بهمثابـۀ آن نمایـش میدهـد (منصـوری و شـفیعا .)44 ،1398 ،بـه
عبارتـی دیگـر ،منظر گونهای دیگـر از مکان و محصول تعامل انسـان
و محیـط در فضاهای بیرونی ،محصول تجربۀ انسـان در فضاسـت .اما
فضـای منظر بـا فضای معماری تفـاوت دارد و در طـول تاریخ ،تعامل
انسـان و محیط ،بهدسـت جامعـه و در چارچوب اقتضائـات طبیعی و
تاریخـی ،منظـر را پدیـد آورده اسـت (باصولـی .)33 ،1397 ،در واقع
منظـر نگاهـی نـو به محیطهـاي مختلـف و کارکردهای آنهاسـت .به
بیـان دیگـر ،برای بررسـی منظرین یک مـکان ،میتـوان دالیل ایجاد
و کارکردهـای مختلـف آن را در طـول تاریـخ مورد بررسـی قـرار داد
تـا بتـوان بـه هویـت واقعی آن دسـت پیـدا کـرده و معنـای جدید و
متفاوتی بـرای آن ایجـاد نمود.
«سـقاخانه» یکـی از مظاهر پیوند زمان ،مکان و مردم اسـت .عنصری
خاص در فضای شـهر ایرانی که به دالیل تاریخی ،اجتماعی ،فرهنگی
و مذهبـی ایجـاد شـده و به کارکردی مشـخص در شـهر دسـت پیدا
کـرده اسـت .از طرفـی ایـن مکانها بهواسـطۀ داشـتن هویتی خاص،
برای گردشـگران و بازدیدکنندگان نیـز دارای جذابیتهای بینظیری
هسـتند کـه کمتر مورد توجه قـرار گرفتهاند و در مواردی نیز بیشـتر
بـه جنبههـای ظاهـری آن و یـا جنبههـای غالـب کارکـردی آن
همچون آبرسـانی ،پرداخته شـده اسـت .هدف از تدویـن این مقاله،
بررسـی سـقاخانه از جنبههـای مختلف و بررسـی کارکردهـای دیگر
آن در جامعـۀ شـهری ایرانـی اسـت تـا بتوان بـا بازتعریـف این عنصر
خـاص در معمـاری ایرانی و بیان خصوصیات کمتر بیان شـده ،هویت
آن را بهصـورت مفهومـی مورد بررسـی قـرار داده و در احیای نمادین
آن گام برداشـت .در روایـت منظریـن ،عناصر معماری بیشـتر از آنکه
پسزمینـه باشـند ،بـه مکانـی بـا معنـا و با هویـت تبدیل میشـوند
کـه میتواننـد رویدادهـا و داسـتانهای زیـادی را بهوجـود آوردنـد و

یـا بسـتر ایجـاد رویدادهای مختلف باشـند .روایت منظرین سـقاخانه
میتوانـد بـرای گردشـگر دریچۀ جدیدی بـاز کـرده و نگاهی متفاوت
را ایجـاد نمایـد .بـا این روایت ،گردشـگر صرفاً نما و ظاهر بنـا را مورد
توجـه قـرار نـداده بلکـه هویـت آن را مورد تحلیـل نظری خـود قرار
میدهـد کـه این امـر میتواند خاطرۀ سـفر را بـرای او ماندگارتر کند.
گردشـگر میتوانـد در ذهن خودسـقاخانهای را تجسـم نمایـد که در
میانـۀ شـهر قرار داشـته و عالوهبر آبرسـانی ،کارکردهـای متفاوتی را
در تعامـل انسـان و جامعـه ایفا میکرده اسـت.

روششناسی پژوهش

این پژوهش با نگاهی پدیدارشناسـانه به بررسـی کلیت و کارکردهای
متنـوع سـقاخانهها در فضاهـای شـهری میپـردازد .فلسـفۀ پژوهش
براسـاس پارادایـم تفسـیری ،جهتگیـری پژوهـش بنیـادی و روش
مـورد اسـتفاده در تحقیـق کیفـی بوده و براسـاس رویکرد اسـتقرایی
تحلیـل صـورت گرفتـه اسـت .روش جمـعآوری از طریـق اطالعـات
کتابخانهای انجام شـده اسـت .بدین منظور با بررسـی کتب و مقاالت
معتبر در خصوص سـقاخانه ،مطالعات اسـنادی صورت پذیرفته است
و دادههـای اولیـه پـس از بررسـی و مطالعـه بهصـورت توصیفی بیان
شـدهاند .بـا بررسـی و تحلیـل ایـن دادههـا ،اسـتنتاج تحلیلی جهت
بررسـی کارکردهای سـقاخانه و بازنگري در مفهوم اين مكان عمومی
در فضاسـازی محیـط شـهری بـا رویکـردی منظرین انجـام پذیرفته
اسـت .در واقـع در ایـن تحقیـق بـا بررسـی اولیـۀ سـقاخانه و دالیـل
ایجـاد آن ،بـا مطالعۀ اسـناد مختلف ،سـعی شـده به یـک چهارچوب
نظـری بـرای تعریـف کارکردهـای آن در طـول تاریخ دسـت یافت تا
بتـوان تعامـل ایـن عنصـر معماری بـا محیط اطـراف را بیشـتر مورد
مطالعـه قـرار داده و هویـت آن را واکاوی کـرد .بنابراین مبنای نظری
ایـن تحقیـق صرفـاً بیـان کارکردهـای سـقاخانه جهـت بازروایـت
منظریـن آن بوده اسـت.

مبانی نظری

••تقدس آب و سقاخانه

آب و تقدس آن موضوعی دیرینه در فرهنگ ایران اسـت ،بهطوریکه
پیشـینۀ آن را میتـوان بـه دوران پیـش از تاریـخ ،در اندیشـۀ بومیان
ن مهر-
ایـن سـرزمین رسـاند (زارعـی و حبیبـی .)83 ،1392،در آیی 
میتـرا ،تآکیـد زیـادی بر تقـدس آب صورت میشـد .در طـول تاریخ،
بشـر هـر از گاهـی بـه تقدیـر و تقدیس عناصـری میپرداختـه که به
آنهـا نیازمنـد بـوده و یـا بـا محدودیـت در آنها مواجـه بوده اسـت .با
گذشـت زمـان ایـن عناصـر صاحب حرمـت و اعتبـار خاصی شـده و
اعتقـادات و باورهایـی در اطراف آنها شـکل گرفته اسـت و آب یکی از
آن عناصـر بوده اسـت (اطیابـی.)56 ،1383 ،
«آب هویتـی پـاک و مقـدس دارد .در ایـران قبـل از اسلام ،مـردم
آناهیتـا (الهـۀ آب) ،و بعـد از اسلام حضـرت فاطمـه زهـرا (س) را
مظهـر آب میدانسـتهاند .انتخـاب چنیـن چه رههـای پـاک و الهـی
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سعیده درخش و مهدی باصولی
بهعنـوان مظهـر آب ،دلیـل بر اهمیـت و نقش آب در زندگـی ایرانیان
بـوده اسـت» (یـاوری .)42 ،1359 ،در مورد پیشـینۀ تقـدس آب نزد
ایرانیـان باسـتان نیـز میتوان بـه اهمیت ویـژۀ آب در آیین زرتشـت
اشـاره کرد .برخی معتقدند بسـیاری از سـقاخانهها یادگار پرستشـگاه
ناهیـد بودهانـد« :یکـی از پرستشـگاههای ناهید که در ایـران از دیرباز
بهجا مانده ،پرستشـگاه شـهربانو در شـهر ری اسـت که بر فراز کوهی
مشـرف بـه ری کهـن ،هنـوز پابرجاسـت و بانو از فـراز آن کوه ،شـهر
را زیـر نظـر پـر برکـت خود داشـته اسـت .بسـیاری از سـقاخانههای
کهـن نیـز کـه در ایران زمین فراوان هسـتند ،یادگار سـنتی از همین
ایـزد آب و بـاروری هسـتند .در شـکلگیری و پیدایـش سـقاخانهها
نمیتـوان بـاور و اعتقادات گذشـتۀ مـردم را نادیده گرفت؛ امـا دربارۀ
ایـن مطلـب کـه سـقاخانهها روزی پرستشـگاه ناهیـد بودهاند ،سـند
محکمـی در دسـت نیسـت» (فرهوشـی.)76 ،1370 ،
در اعتقـادات اسلامی نیـز آب از اهمیت بسـیاری برخوردار اسـت .در
ِـن الما ِء
قـرآن آیـات بسـیاری با مضمـون آب وجـود داردَ « :و َج َعلنا م َ
ـی حِ ـی» ،از آب هـر چیـزی را زنـده گردانیدیـم (سـورۀ انبیـا،
ُک ِل شَ ٍ
آیۀ.)30
فلسـفۀ آب دادن و آب نوشـاندن از ظریفترین موارد بینش اسلامی
بهشـمار مـیرود .در غـزوات و جنگهای صدر اسلام ،آب دادن حتی
به اسـرای جنگی مسـتحب و مباح شمرده شده اسـت .گستردهشدن
تشـیع در ایران و عمومیت پیدا کردن عزاداری امام سـوم شیعیان(ع)
و یـاران ایشـان در جامعه ،همچنین تکرار مـداوم وقایع تاریخی کربال
و روایـت شـهادت حضـرت ابوالفضـل(ع)؛ کـه در آن واقعـه جان خود
را در راه رسـاندن آب به تشـنگان کربال از دسـت دادند ،سـبب شـده
کـه آب بـرای ایرانیـان شـیعه ،تقدس بیشـتری پیـدا کنـد و از جنبۀ
مذهبی دارای حرمت بیشـتری شـود (افضل طوسـی و مانی،1392 ،
ِ
خشـک بخـش عمدۀ
 .)52از طرفـی اوضـاع اقليمـي خشـک و نيمه
ايـران ،تأثيـري ژرف و بنيـادي در خلق پديدههـاي گوناگون معماري
ايـن سـرزمين گـذارده که بررسـي آنهـا از اهميـت فراوانـي برخوردار
اسـت (کیانی.)223 ،1379 ،

اسـتفاده میشـده اسـت .سـنگاب ظـرف بزرگـی بـود کـه از سـنگ
سـاخته میشـد و بهمنظور ذخیـره و نگهداری بهکار گرفته میشـده
اسـت (تصویـر  .)1در واقـع سـنگابها شـکل تکاملنیافتۀ سـقاخانه
بودنـد کـه در برخـی از گذرگاههـای عمومـی و مکانهـای همگانـی
تعبیـه و توسـط افـراد َخیـر ،جهـت ذخیـرۀ آب پـاک و آشـامیدنی
نگهـداری میشـدند (بهمنیـار و طالبـی .)4 ،1394 ،آنهـا را میتوان
اولین شـکل رسـمی نمایش احترام شـیعه به شـهدای کربال و رسـم
سـقایی را برخاسـته از آن حادثـه دانسـت (افضـل طوسـی و مانـی،
« .)53 ،1392حکایـت سـنگاب ،حکایت مرید و مراد بوده و سـنگاب
نقطـۀ مـراد اسـت کـه بـا بلندایی بـه فراخـور نیاز همـگان ،ایسـتاده
بـر پایـهای سـنگی ،و درونـش منبع سرشـار حیـات و گاه کتیبههای
زمینـۀ بیرونـش بهخاطـر اهمیـت داسـتان آب ،مریـد را بـه اندیشـه
وامیداشـته و مریـد جوینـدۀ آب بـوده کـه بهوقـت تشـنگی مـراد را
میطلبیـده؛ یعنـی آب را میجسـته ،کـه نشـانش سـنگاب اسـت»
(دادمهـر.)107 ،1378 ،
بهطـور کلـی شـكلگيري هـر فضـا در بافـت شـهری تحـت تأثيـر
عوامـل متعـددي ماننـد محيـط طبيعي ،فرهنـگ حاكم بـر جامعه و
جهانبينـي سـاكنان آن صـورت میپذیـرد .پيدايـش و شـكلگيري
سـقاخانهها نيـز بهعنـوان عنصـري از عناصر سـكونتگاههاي زيسـتي
كهـن ميتواند تحت تأثير عوامل متعددي باشـد .ابراهیمـی ()1385
در پژوهشـی بـا عنـوان «سـقاخانههای تهـران» ،محیـط طبیعـی
کشـور ،اعتقـادات دیرینـۀ مردم نسـبت بـه آب ،حادثۀ کربلا و عمل
بـه احادیـث را عوامـل اصلی شـکلگیری سـقاخانه میداند .بـه مرور
زمـان ،سـقاخانهها بهعنوان یک محـل مذهبی ،در نظر گرفته شـدند
کـه مـردم بـا برافروختـن شـمع و گـرهزدن پارچـه ،حاجات خـود را
در فضـای مقـدس آن طلـب میکردنـد« .در فرهنگ سـقاخانه ،نگاه
بـه زندگـي جـور ديگري اسـت .اگرچـه آدمها خـود را از آن سـيراب
ميسـازند ولـي :گـره ميزننـد تـا گـره كارشـان گشـوده شـود ،قفل
ميكننـد تـا كليـد بنبسـتهاي زندگيشـان را بجوينـد ،پـول

••سقاخانه

سـقایت و سـقایی در اصـل واژگانـی عربـی هسـتند کـه در فرهنـگ
فارسـی بهمعنای «آب نوشـانیدن» و «دادن و فروختن آب» اسـتفاده
میشـوند (بنیادلـو .)15 ،1381 ،پخشکننـدۀ آب را «سـقا» و جایی
کـه در آن آب را ذخیـره میکننـد« ،سـقاخانه» میگفتهاند (بهمنیار
و طالبی .)4 ،1394 ،كلمۀ «سـقا» از سـقا به معني مشك آب ،مشك
شـير ،ظـرف و چيـزي كـه بـراي آب يـا شـير بـوده اسـت كـه جمع
آن «اَسـقيه» و اسـم فاعـل آن «سـاقي» ،بهمعنـای آبدهنده اسـت.
امـا كلمۀ سـقا صيغه نسـبت به شـغل اسـت (جعفرنـژاد و جعفرنژاد،
 .)91 ،1396سـقاخانه در فرهنگ معین اینگونه معنی شـده اسـت:
«جایـی که در آنجا ،آب برای تشـنگان ذخیـره کنند و آنجا را متبرک
دانند» (اطیابـی.)56 ،1383 ،
در گذشـته علاوه بـر سـقاخانه ،از واژههایـی ماننـد «سـنگاب» نیـز
56
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تصویر  .1سنگاب در میان حمام خسرو آقا ،اصفهان ،عکس از پاسکال کوست،
 .1867مأخذwww. data.abuledu.org :

روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی
ميريزنـد تـا قرضشـان ادا گردد ،شـمع ميافروزند تا تيرهگـي را بنده
سـازند ،نشـاني ميكوبند تا دسـت اقبالي د ِر بختشـان را بكوبد ،و به
عيـن ميبخشـند تا بـه ذهن طلب كننـد .در اين فرهنـگ صحبت از
سـادگي دلهايي اسـت كه رنـگ تدليس و تلبيس بهخـود نگرفتهاند
و پاكـي دل خويـش را به شـباهت آينـهاي قلمداد كردهاند،كه پاسـخ
طلـب حاجتشـان را در آن ،همچـون تصويـري ناپيـدا بـه انتظـار
مينشـيند» (دادمهـر 41 ،1378 ،و .)42
بـا توجـه بـه مـوارد بیان شـده ،سـقاخانه علاوه بـر جنبـۀ کاربردی
مهمـی که ایفـا میکردهانـد ،بهعنوان بنایـی معنوی در بیـن ایرانیان
ظاهرشـده و چنیـن بـوده که این سـازۀ معمارانه ،بهدسـت هنرمندان
متدیـن تبدیـل به تابلویـی نمادین ،متبلور از مفاهیـم معنوی در پس
اشـکال و نقشمایههـای ظاهـری شـده اسـت .بهگونـهای کـه ایـن
عنصر ،به جلوهای از هنر معماران شـهری در شـهرهای ایرانی تبدیل
شـده اسـت .پیتر لمبورن ویلسـن 1میگوید« :هنگامی که در ایران از
بازارچـهای میگذریـد و یـا از کوچۀ محلهای قدیمی رد میشـوید ،به
یـک جـور تورفتگـی بـر میخورید کـه در دیواری تعبیه شـده اسـت
و پنجـرۀ مشـبک آهنـی قسـمتی ار آن را میپوشـاند .داخـل این تو
رفتگـی ،شـیرهای متصل به مخزنی پشـت دیوار ،با مخـزن آب بزرگ
اسـتوانهای از مس میبینید( »....،اعتمادی .)29 ،1377 ،هنگام شـب
بـرای آنکـه چشـم تشـنهلبان بهتـر ببینـد ،در محفظههایـی در کنار
محـل آب ،شـمعهایی روشـن میکردنـد و ایـن کار مقدمـهای شـد
شـب جمعه شـمعهایی
بـرای کسـانی کـه نذر و نیازی داشـتند و هر ِ
را روشـن میکردنـد (نجمـی .)390 ،1362 ،هرچنـد برخـی ایـن امر
را ازجملـه خرافاتـی میداننـد که توسـط دیگران ترویج شـده اسـت
(م.ن )20 ،1369 ،و بهمـرور بهعنـوان یـک بـاور در ذهن مردم جامعه
باقی مانده اسـت.

••معماری سقاخانه

از نظـر سـازمان فضایـی ،سـقاخانهها ماننـد مفصلهایی هسـتند که
شـبکۀ معابـر را بهیکدیگـر پیونـد میدهنـد .ایـن بناهـای کوچـک،
بهعنـوان نشـانههای تذکردهنـده ،عامل مهمی در معنویتبخشـیدن
بـه راههـا و معابـر شـهری هسـتند و از نظـر فیزیکی ،نقـاط مکثی را
جهـت ایسـتادن رهگـذران در میـان همـۀ مشـغلهها و گرفتاریهای
روزمرۀ زندگی ،بهمنظور نوشـیدن جرعهای آب و سلامی بر شـهدای
کربلا فراهـم میکننـد (سـتاریفرد .)6 ،1392 ،ایـن بنـا بـه لحـاظ
مکانـی ،اتاقـی در دل دیـوار ،در راسـتای مسـیر عبـور و مـرور بـود.
ایـن حفـره در اندازههـای متفاوتـی کـه اغلـب کوچک بودند ،شـکل
میگرفتنـد (هاشـمی و جعفـری .)3 ،1395 ،ابعـاد سـقاخانهها گاه
کوچـك وگاه بـزرگ وگاه دارای زینـتآالت و تزئینات معمـاری بوده
اسـت .معمـاری سـقاخانهها ،بـه معماری مسـاجد و محراب شـبیه و
نزدیـک اسـت .قوسهایـی که در محراب یک مسـجد دیده میشـود،
با اختالفی بسـیار ناچیز در سـقاخانه نیز مشـاهده میشـود (احمدی
ملکـی .)86 ،1377 ،سـقاخانه بـه طـرق گوناگـون سـاخته ميشـده
اسـت و گاهـي نيز بر بـاالي بعضي از آنهـا قبـهاي از ورقههاي برنجي

زده ميشـد (ملکـی .)181 ،1370 ،برخـی در ابعـاد سـه در چهـار و
اغلـب کوچکترنـد .گاه آنقـدر کوچک هسـتند که همچـون حفرهای
در پهنـۀ دیـوار بهنظر میرسـند .بیشـتر در کنـار در مسـاجد و تکایا
و محـل تقاطـع پـر رفتوآمد مـردم در بـازار بنـا میشـدند (اطیابی،
 .)57 ،1383از نظر معماري و شـكل بنا ،سـقاخانه را ميتوان در سـه
گـروه كلـي دسـتهبندی و خصوصيات مشـتركي نيـز براي هـر گروه
تعريـف کرد:
 سـقاخانههای مستقل :سـقاخانههایی که بهصورت مستقل تشکیلشـده و با بناهـای اطراف خود پیوندی ندارند .این سـقاخانهها معموالً
مکعبیشـکل بـوده و یـا بهصورت اسـتوانهای یا هشـتگوش سـاخته
اسـتفاده
میشـدند ،بهگونـهای کـه از چهـار جهـت نما دارنـد و قابل .
هسـتند (زارعی و گلزاریان.)418 ،1391 ،
 سـقاخانههای دکانـی شـکل :نمـای کلـی ایـن سـقاخانهها ،بهگونۀدکانـی نیمبابـی یا یکبابی اسـت کـه در کنار مجموعـهای از دکانها
و یـا منـازل و بناهـای اطـراف قـرار گرفتهانـد .محـل احـداث ایـن
سـقاخانهها بیشـتر در کنـار معابـر اصلـی و پر رفتوآمد شـهر اسـت
(قابلـی.)412 ،1390 ،
 سـقاخانههای َرفـی شـکل :اینگونـه سـقاخانهها در شـکل کلـیً
کاملا وابسـته بـه بنـای همراه خـود هسـتند و از نظر تملـک جزئی
از بنـای مجـاور خود محسـوب میشـوند و بیشـتر در معابـر فرعی و
کوچههـا قـرار دارنـد (عناصـری.)123 ،1383 ،

••کارکردهای سقاخانه

اگرچـه احـداث مکانـی بـرای نوشـیدن آب و رفع تشـنگی رهگذران،
یکی از انگیزههای احداث سـقاخانه بوده اسـت؛ ولی در ورای اندیشـۀ
سـاخت و بنـای ایـن معمـاری بینظیـر ،کارکردهـای مختلفی نهفته
اسـت .هرچنـد ممکـن اسـت ایـن کارکردهـا در طـول زمـان و بـه
مقتضـای زمانـه بـه این عنصر معماری اضافه شـده و بهمـرور نهادینه
شـده باشـند .از طرفـی در دورههـای اخیـر و بـا توجـه بـه پیشـرفت
تکنولـوژی و تغییر سـبک زندگی ،بسـیاری از ایـن کارکردها همانند
کارکـرد اصلـی آنهـا ،دچار تغییر اساسـی شـده اسـت .بهگونـهای که
بـه جـز بافـت قدیمـی شـهرهای ایرانـی ،کمتر میتـوان سـقاخانه را
بهعنـوان یـک عنصر معماری مالحظه کـرد .کارکرد اصلی سـقاخانه،
تأمیـن آب بـرای رهگـذران بـوده اسـت .ولـی بـا توجـه بـه مطالعات
انجـام شـده ،کارکردهـای دیگـری نیـز میتـوان بـرای این مـکان در
نظـر گرفت .ایـن کارکردهـا عبارتند از:
-کارکرد اجتماعیمهمتریـن کارکـرد عناصر شـهری ،کارکردهای اجتماعـی بودهاند .در
روزگاری کـه جامعـه بـرای حضور در سـطح شـهر ،دالیـل محدودی
ماننـد کسـبوکار وجـود داشـته اسـت .مکانهایـی ماننـد سـقاخانه
علاوه بـر عملکرد رسـاندن آب به مردمان تشـنه ،زمینۀ حضـور افراد
مختلـف را در فعالیتهـای اجتماعـی بهوجـود میآوردنـد .برخـی از
جنبههـای اجتماعـی سـقاخانه را میتـوان به شـرح زیر برشـمرد:
 -تجلی کار گروهی افراد در فعالیتهای اجتماعی :سـاخت سـقاخانه
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سعیده درخش و مهدی باصولی
از جملـه مـواردی بـوده کـه توسـط فـرد یـا گروهـی از افـراد صورت
میپذیرفتـه اسـت و افـراد مختلفـی در راهانـدازی و نگهـداری و
تأمیـن منابـع آن بهصـورت مشـارکتی همـکاری داشـتهاند .بانـی یـا
بانیـان ،فضایـی جهـت این امـر اختصـاص داده و سـاختمان آن را بنا
مینهادنـد .از طرفـی افـراد دیگـری بـا نقشهـای مشـخص وظیفـۀ
تـدارک و حفـظ آب را برعهـده داشـتهاند و ایـن امر در طول سـالها
و نسـلهای مختلـف ادامه داشـته اسـت.
 نقـش جـدی در آیینهـای مذهبـی :اگرچـه همانگونـه کـه بیـانشـد ،قداسـت آب نـزد ایرانیـان بـه قبل از اسلام بـاز میگـردد ،ولی
بعد از اسلام و بهخصوص واقعۀ عاشـورا ،آب از حرمت خاصی در بین
شـیعیان برخـوردار شـد .بـه همیـن دلیل سـقاخانه بهعنـوان نمادی
از ایـن روز و آییـن عـزاداری درآمـده و در ایـام عاشـورا سـیاهپوش
میشـده اسـت .در واقـع در ایجـاد ارتبـاط بیـن زمـان و مـردم،
سـقاخانهها بهعنـوان فضـای یـادآور زمـان و واقعـۀ کربلا ،انعکاسـی
از تاریـخ در کالبـد شـهری هسـتند (سـتاریفرد .)5 ،1392 ،مراسـم
آیینـی در کنـار سـقاخانهها برگـزار میشـد و در ایـن بین مـردم نیز
بـا پخـش نـذورات خـود در کنار سـقاخانه نقشـی جدیتر بـرای این
مـکان در نظـر میگرفتند« :رسـم اسـت که همسـایهها نفـت ،چراغ،
شـیر ،میوه ،خرما ،شـیرینی و مواد دیگری را نذر سـقاخانههای محل
میکردنـد و بـه ایـن ترتیـب ،بخشـی از هزینههای برپایی مراسـم در
کنـار سـقاخانهها را تقبل می کردنـد» (صفری و دقیقـی.)8 ،1395 ،
 انجـام امـور خیریـه بهصـورت مشـارکتی :علاوه بـر آنکـه سـاختسـقاخانه بهصـورت خیری با نیـت انجام کار خیر صـورت میپذیرفته
اسـت ،بیشـتر سـقاخانهها ،جایـی مخصوص بـرای جمـعآوری مبالغ
اهدایـی مـردم داشـتهاند .ایـن امـر بـه دلیـل جایـگاه ایـن مـکان در
فرهنـگ و باورهـای مردمـان ایران زمیـن بوده اسـت.....« :اگـر مقدار
پولهـای جمـعآوری شـده در صندوقهـا ،بـه میزانـی بود کـه بتوان
دسـت ناتوانـی را گرفـت یـا خـرج بیمـاری بیچیـز را داد ،متولیان از
انجـام ایـن کار فروگـذاری نمیکردند» (احمدی ملکـی.)88 ،1377 ،
بـه بیان دیگر ،سـقاخانه محلـي براي دردمنـدان و حاجتمنـدان بود.
نـذورات خوراكي و خيـرات براي مـردگان را در ظرفهايی ميچيدند
و در شـبهاي جمعـه در سـقاخانه ميگذاشـتند .دخيـل بسـتن و
ريختـن پـول به سـقاخانه نيـز از ديگر كارهـاي متداول بـود .اين كار
بهعنـوان نـذر یـا صدقه انجـام میشـد (بنیادلـو.)64 ،1381 ،
 محلـی بـرای پاتـوق :پاتـوق ،محـل جمعشـدن افـراد در زمانهایمختلف شـبانهروز بوده اسـت .محلهایـی مانند زورخانه یا سـقاخانه
در جامعـۀ سـنتی ایرانـی بهعنـوان وعدهگاهی برای تجمع محسـوب
میشـدهاند .ایـن امـر بهخصـوص در ایـام عـزاداری عاشـورا از جلـوۀ
دیگـری برخـوردار میشـده اسـت .عبدااهلل مسـتوفي در كتاب شـرح
زندگانـي من ،مينويسـد« :اگر ايـن مكان مقدس سـر چهارراهي و يا
در ميدانچهاي هم واقع بود و ممكن باشـد بسـاط سـينهزني شبهاي
ايـام سـوگواري و جمعـه را در نزديـك آن برپـا كننـد كـه نورعلينور
خواهـد شـد ،زيـرا سـقاخانه شـهرت پيـدا ميكنـد و پاتـوق محلـه
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ميشـود ،ولـي هيـچگاه شـهرت اين مكان مقـدس از محله بـه خارج
تجـاوز نميکنـد ،زيرا سـاير گذرها و محلههاي شـهر هم سـقاخانه و
پاتوقهـاي خـود را دارنـد .فقـط در تمام تهـران يك سـقاخانه وجود
داشـت كـه بهواسـطۀ قدمـت و تزئينات بنـا و مراقبتهـاي داشهاي
محـل ،شـهرت شـهري بههمزده و از تمام نقاط شـهر نـذر و نياز براي
آن مـي آوردنـد و آن سـقاخانۀ نوروزخـان بـود» (مسـتوفی،1360 ،
.)617
-کارکرد مذهبیهمانگونـه که بیان شـد ،آب در نـزد ایرانیان همواره محتـرم و دارای
تقـدس خاصی بـوده اسـت .بهگونهای که برخـی معابـد دوران میترا،
برپایـۀ آب سـاخته شـده اسـت .بعـد از واقعـۀ کربلا و نقـش آب در
روایـات مربـوط بـه این واقعـۀ مهم تاریخـی ،آب بـه نشـانهای از این
حادثـه تبدیـل شـد .ایرانیـان سـالیان درازی بـه شـکلهای مختلف
بـه زنده نگهداشـتن واقعـۀ کربلا میپرداختنـد .بهگونهای کـه آیین
سـقایی ،نذر بزرگی از سـوی سـقایان به تشـنهلبان بود« :آبی بنوش
و لعنـت حـق بـر یزیـد کـن  ...جـان را فدای مرقد شـاه شـهید کن»
(عناصری .)98 ،1382،از اینرو سـقاخانه ،مانند مسـاجد ،حسـینیه و
زورخانـه ،بـه نمادی مذهبی بهخصوص در مکتب شـیعه تبدیل شـد.
نمادهایـی همچون:
 نمـاد عاشـورا :نقـش ارزشهـای معنوی عاشـورا به تبعیـت از « ُکلُرض َکربَلا»؛ کـه سـعی در زنـده نگاهداشـتن
یَـو ٍم عاشـورا و ُک ُل ا َ ٍ
ایـن حماسـه در متـن زندگـی مـردم داشـته اسـت ،بهخوبـی در
سـقاخانههای ایرانی ،که بخشـی از فضاهای شـهری هسـتند ،مشهود
بـوده اسـت (سـتاریفرد .)5 ،1392 ،بـه بیـان دیگـر شـیعۀ ایرانی با
گسـترش نمادهـای عاشـورا در متن زندگی و جامعه ،همـواره یاد این
رخـداد حماسـی را زنـده نگه داشـته اسـت.
 جایگاهـی خـاص در باورهـا و اعتقـادات :بـا توجـه به دالیـل ایجادسـقاخانه و ارتبـاط آن بـا اعتقادات و باورهـای جامعۀ ایرانـی ،بهمرور
زمـان ،ایـن مـکان بـه جایگاهـی خـاص در باورهـا و اعتقـادات مردم
دسـت یافـت .حتـی در مـواردی ایـن باورهـا از مکانـی مقـدس فراتر
رفتـه و سـقاخانه را محلـی بـرای برآوردهکـردن حاجـات خـود
میدانسـتند .بهعنـوان مثـال روشـن کـردن شـمع بهمعنـای اميـد
داشـتن به پاسـخگيري دلخواه از سـوي اهل حاجت محسـوب شـده
و ارزانتريـن نذر بهشـمار میآمده اسـت...« :سـقاخانهها بـه جایگاهی
مقـدس برای مـردم حاجتمنـد تبدیل گشـتند تا خواسـتههای خود
را در ایـن مـکان با خـدای خود یا شـفاعتکنندگان دینـش در میان
گذارنـد .این خواسـتهها گاه بــا پخت کاچـی یا حلوا و گاه همراه بــا
روشـن کردن شـمعی اسـت کـه نـذر سـقاخانه کردهاند .غالبـاً محل
روشـنکردن شـمعها را دود سـیاه و غلیـظ فراگرفتـه کـه در پنـدارۀ
عوام نشـانۀ اعتبار بیشـتر سـقاخانه اسـت» (دادمهـر.)56 ،1378 ،
در ارتبـاط بـا سـقاخانهها ،اعتقـادات و باورهـای عامیانـهای در بیـن
مـردم شـکل گرفتـه کـه بعضـی از آنهـا همچنان حفظ شـده اسـت
(اطیابـی.)55 ،1383 ،

روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی
 بسـت نشسـتن :بسـت نشسـتن ،پناهنـده شـدن به مکانـی خاصو عمومـاً مقـدس بـوده اسـت تـا بهواسـطۀ تقـدس آن مکان ،فـرد از
مجـازات در امان باشـد .این امر در فرهنگهای مختلف وجود داشـته
و باعـث میشـده محکومیـت افـراد بـه تأخیـر بیفتـد .معمـوالً برای
بستنشـینی مکانهـای دارای حرمـت انتخـاب میشـدهاند .برخـی
سـقاخانهها دارای چنیـن حرمتـی بودهانـد...« :خدام و منتسـبان [به
سـقاخانه] از هـر جـرم و جريمـه و پيگرد در امان بودند ،با اين شـاهد
كـه چـون سـفير آمريـكا ،عكـس از سـقاخانۀ بازارچـۀ آشـيخ هادي
برمـیدارد و متوليـان بـر سـرش ميريزنـد و تكـه تكـهاش ميكنند،
دولـت قـادر بـه دسـتگيري مسـببينش نميشـود تـا منجر بـه قطع
رابطـۀ ميـان دو دولـت ميشـود» (شـهری.)79 ،1357 ،
-کارکرد هنریتقریبـاً در تمامـی سـقاخانهها میتـوان تعـداد کثیری تابلو و نقاشـی
از ائمـۀ اطهـار و بهخصوص نقاشـی حضـرت ابوالفضـل(ع) را دید .این
تمثالها ،چشـم بیننـده را بهخـود خیره نـگاه میدارنـد .عالوهبراین،
اشـعار مختلفی در این موضوع توسـط شـاعران سـروده شـده اسـت.
بـه بیـان دیگر سـقاخانه موضوعی مناسـب برای تجلی هنری شـیعه
محسـوب میشـده اسـت .مواردی همچون:
 نمایشـگاه هنـر نقاشـی :تمثالها با ابزار و مصالـح گوناگونی بهوجودمیآمدند .نقاشـی روی کاشـی ،چـوب ،بوم ،کاغذ و مقـوا و حتی روی
دیـوار گچی انجـام میپذیرفت (احمدی ملکـی« .)89 ،1377 ،هرگاه
هنرمنـدی ایرانـی عنایتی به این ابنیه داشـته ،آنچنان شـور و زیبایی
در آن بـه یـادگار گـذارده که هنـر ،نوشـندۀ آب از این سـقاخانهها را
محـو و والـۀ عظمـت ایمـان به عشـق بـه بزرگواران شـهید نمـوده و
ارزش ایـن آب انفاقشـده را تـا سـر حـد آب کوثـر بـاال برده اسـت»
(عناصری.)133 ،1383،
 تبلـور ایدههـای شـاعرانه :برخـی شـاعران ماننـد نصـرت رحمانی،از مکانهـای معنـوی سـقاخانه جهـت سـرودن اشـعار خـود ،ایـده
میگرفتنـد .بیشـتر از آنکـه زنـان چـادری ،سـقاخانهها ،تکایـا،
گلدسـتههای مسـاجد و زندگـی معمـول نسـل جدیـد ،بـه تابلوهای
نقاشـان معاصر وارد شـوند؛ در شـعرهای این شـاعران تصویر میشده
اسـت...« .در کتـاب اول نصـرت (منتشرشـده در  ،)1333بـرای اولین
بـار شـعری بـا عنـوان سـقاخانه چـاپ شـد...این شـعر بهخوبـی هم
آالت و اجسـام موجـود در سـقاخانهها را توصیـف میکـرد و هـم
دالیـل اجتماعـی سـقاخانهها را تشـریح مینمـود» (اسـدی کیارس،
 .)7 ،1387از طرفـی بر سـردر سـقاخانهها که اغلـب محلهایی برای
افروختـن شـمع در آنهـا تعبیـه میشـد ،اشـعاری در خصـوص آب و
کربلا و  ...نوشـته میشـد کـه سـقاخانه را به دیـوان اشـعاری در این
خصـوص تبدیـل میکـرد:
«هـر کـه آبی ز جام ما نوشـد....خلعت از شـاه کربال پوشـد» (زارعی و
گلزاریان.)417 ،1391،
هـدف از بیـان اشـعار و نوشـتههای حجـاری و حـک شـده بـر
سـقاخانهها و بیـان اسـامی برخـی از ایـن محلها ،آشـنایی بـا آنها و

اشـعار و چگونگی کاربردشـان بود که نشـان از ذوق و هنر گذشـتگان
دارد (هاشـمی و جعفـری.)7 ،1395 ،
 جلوهگاه بصری هنر خوشنویسـی :در اکثر سـقاخانهها و سـنگابهااشـعار بسـیار زیبایـی در مـدح ائمـه و شـهدای کربال به قلـم زیبایی
همچـون نسـخ و ثلـث و اکثـرا ً نسـتعلیق نگاشـته شـدهاند .خـط از
هنرهـای ویـژۀ اسلامی اسـت کـه بهواسـطۀ کتابـت قـرآن تقـدس
داشـته و بر هر مسـلمانی شناخته شـده اسـت ).(Safadi, 1978, 127
«هنرمنـدان اهـل ذوق یـا به دسـتور بانی سـقاخانه و سـنگاب و یا از
روی اعتقـاد خود به امام حسـین(ع) و حضـرت ابوالفضل (ع) ،تصاویر
و اشـعاری را بر سـردر سـقاخانهها و حاشـیۀ دور لبۀ سـنگابها و یا
قسـمت خارجـی آن ثبـت میکردنـد کـه دیده هـر بیننـده را جال و
روح او را پـر نشـاط میسـاخت» (هاشـمی و جعفـری.)4 ،1395 ،
-کارکرد فرهنگیسـقاخانه مظهـری بـوده از مجموعـه اعتقـادات و اعمالی کـه پیوندی
تنگاتنـگ با گذشـتۀ نزدیـک ایران دارد (شـیخ مهدی و قمـی،1390،
« .)122سـقاخانه ،ایـن مکان پاک و مقـدس که تداعیکنندۀ گلوهای
تشنه و سیرابشده است؛ حکایتگر فرهنگ پیشینیان ماست و هنوز
محلـی اسـت که مردم بـا تواضع از کنـار آن عبور میکنند و دسـت و
پیشـانی و لب بر آن میسـایند تـا مراد بگیرند» (اطیابـی.)56 ،1383،
هر جزیی از عناصر تشـکیلدهندۀ سـقاخانه نمـادی ار فرهنگ ایرانی
بودهانـد .ضمن آنکه سـقاخانه خود از جایگاهی ویـژه در فرهنگ مردم
ایران برخوردار بوده اسـت .آینه ،شـمع ،پنجه ،سـتاره و رنگهای آبی
و سـبز هرکـدام نشـانههای فرهنگی در تاریـخ ایران هسـتند .عالوهبر
ایـن دو موضـوع زیـر نیز در ایـن خصوص حائز اهمیـت بودهاند:
 خاسـتگاه واژگان و ضربالمثلهـا :در فرهنـگ ایرانیـان قدیـم؛ بـاتوجـه بـه نوع و عملکرد متفـاوت سـقاخانه ،ضربالمثلهای متعددی
سـاخته شـدند که برخاسـته از فرهنگ سـقاخانه بودهاند« :از سقاخانه
شـمع دزدیـدن» کنایه از انجـام عمل خالف و اوج خالف کاری اسـت
(بهمنیـار و طالبـی ،)3 ،1394 ،و یـا« :از سـقاخانه شـمع کشـیدن»
مضمونی خاص اسـت .در سـابق اگر کسـی مورد ظلم قرار میگرفت،
شـمعی از سـقاخانه برمیداشـت و نذر میکـرد هرگاه ظالـم به جزای
عمل خود برسـد و مظلوم به حق خود دسـت یابد ،در عوض ،بسـتهای
شـمع به آن سـقاخانه پیشـکش نماید (عناصری.)136 ،1383 ،
 خاسـتگاه برخی خرافات :همانگونه که بیان شـد ،تقدس سـقاخانهگاهـی فراتـر از باورهای مذهبی رفتـه و تبدیل به باورهـا و خرافههای
مختلفـی میشـده اسـت .بهعنوان مثـال گاهي روابط و اخالق سـنتي
برخـي زنـان باعث میشـده كه آنـان خواسـتههاي نافرجامشـان را از
سـقاخانه طلـب كننـد .ايـن خواسـتهها از فرهنگ خرافي سرچشـمه
میگرفتـه اسـت و یـا روایـات و خرافاتـی شـکل میگرفـت کـه نقش
سـقاخانه را فراتـر از یـک نمـاد مذهبی میدانسـتند...« .ماجـرا از آنجا
آغـاز شـد کـه در میانۀ تیر ماه سـال  1303شمسـی ،در تهران شـایع
گردید که سـقاخانۀ خیابان آقا شـیخ هادی در تهران کرامات بسـیاری
از خـود نشـان میدهـد .داسـتانها دهـان به دهـان میچرخیـد و در
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سعیده درخش و مهدی باصولی
هـر مرحلـۀ انتقال ،با تخیـل راوی گسـترش مییافت .از ایـن کرامات
میتـوان بـه بیناشـدن یـک کـور ،شـفایافتن یـک افلیـج و از همـه
معروفتر و تحریککنندهتر ،خشکشـدن دسـت یا کورشـدن چشـم
یـک فـرد ،که تالش میکرد چاه آب سـقاخانه را مسـموم کنـد ،بود».
(یاراحمدی.)17 ،1389 ،

نتیجهگیری

فرهنـگ شـیعه و انعـکاس آن در فضـای شـهری ،چهـرهای خـاص و
هویتی مشـخص به شـهرهای شـیعیان داده است .شـهرهاي اسالمی
مفهـوم خاصـی از شـهر ارئـه میدهنـد و در ایـن مفهـوم ارزشهـا و
نگرشهـاي اسلامی تجلـی یافتهانـد .ایـن ارزشهـا و نگرشهـا در
سـاخت عناصـر شـهري نیز متبلـور شـدهاند .بهگونـهای که سـاخت،
بافـت و بناهـاي شـهري همچون مسـجد ،بـازار ،مدرسـه ،کاروانسـرا،
سـقاخانه ،بـاغ در شـهر اسلامی هرکـدام ارزش ،نمـاد و مظهـري از
مفاهیم ،ارزشها و تجلی بسـیاری از مفاهیم اسلامی هستند .هرچند
در تشـکیل ایـن عناصـر فرهنگ ملـی ایرانی نیز نقش مؤثری داشـته
اسـت .بسـياري از ويژگيهـاي شـهر ایرانـی اسلامي حاصـل تجلـي
مفاهيـم ديـن اسلام در فرهنـگ ایـران قدیم اسـت که بـراي زندگي
مـردم يـک شـهر ارائـه شـده اسـت .آب ارزش و جایـگاه خاصـی در
زندگـی انسـان داشـته و نبـودش بـرای لحظـهای زندگـی را متوقف و
نتایـج جبرانناپذیـری به بار مـیآورد .ایرانیان از گذشـته زندگی خود
را بـا وضعیـت َجـوی و جغرافیایـی و کمبـود آب سـازگار کردهانـد و
بهمنظـور دسـتیافتن بـه آب در مناطـق گـرم و خشـک کویـری
بهخصـوص در گرمای سـوزان تابسـتان ،تدابیـر خاصی اندیشـیدهاند.
یکـی از ایـن تدابیـر ایجـاد سـقاخانه بـوده اسـت .سـقاخانهها جایگاه
ویـژهای نـزد مـردم داشـتند و بـا معماری زیبـا و خاص بنا میشـدند.
معمـاری کـه هر وجه آن جلوهگـر جنبهای از فرهنگ ایرانی-اسلامی
بـوده اسـت .عالوهبرایـن ،ایـن مـکان با توجـه بـه ارزش ذاتـی آب در
ایران و بهخصوص مسـلمانان شـیعه ،دارای تقـدس و حرمت متفاوتی
نسـبت به سـایر اماکن مشـابه در فرهنگهای دیگر بـوده و بهگونهای
در باورهـای مـردم نفـوذ کـرده و حتـی در مـواردی بهصـورت افراطی
منجـر به بروز خرافات هم شـده اسـت .ایـن مکانها عالوه بـر کارکرد
تأمیـن آب در نقـاط مختلف شـهری ،نمود مشـخصی از فرهنگ ایران
و اسلام و شـیعه بودهاند و کارکردهای مختلفی در جامعه داشـتهاند.
منظـر ،پدیـدهای عینی-ذهنـی اسـت کـه شـکلگیری آن در ذهـن
جامعـۀ مرتبـط بـا آن ،در طـول تاریـخ صـورت میپذیـرد و متأثـر از
فرهنـگ و اعتقـادات و سـبک زندگی هر دورۀ تاریخی اسـت .پیدایش
و توسـعۀ سـقاخانه از ایـن نظـر حائز اهمیت اسـت که سـنگابهایی
کـه صرفـاً برای تأمیـن آب در مکانهـای مختلف شـکل میگرفتهاند
تحـت تأثیـر فرهنگ و اعتقـادات جامعـۀ ایرانی ،تبدیل بـه مکانهای
مقدسـی شـدند که عملکردهـای مختلفی در سـطح جامعه داشـتند
و خـود بهعنـوان نمـادی جهـت جلـوۀ آیینهـای مذهبـی درآمدنـد.
در واقـع تحـت تأثیـر فرهنـگ جامعه ،این مـکان در طـول مدت عمر
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خـود ،بـه کارکردهـای دیگـری نیز دسـت پیدا کرده اسـت کـه باعث
مانـدگاری آن در جامعـۀ شـهری و تعامـل آن بـا محیط اطراف شـده
اسـت .ایـن کارکردهـا را میتـوان در چهـار دسـتۀ کلی تقسـیمبندی
کـرد :کارکـرد اجتماعـی ،کارکـرد مذهبـی ،کارکـرد هنـری و کارکرد
فرهنگـی .هریـک از ایـن کارکردهـا خـود بـه دسـتههای مختلفـی
تقسـیمبندی میشـوند کـه هریک معرف بخشـی از هویت سـقاخانه
در طـول زمـان هسـتند .از طرفی بهواسـطۀ اتصال عمیق بـه باورها و
اعتقـادات ،ایـن مـکان نهتنها در طـول تاریخ کمرنگتر نشـده ،بلکه با
اتصـال بـه هنرهایی مانند معماری ،نقاشـی ،خوشنویسـی و شـعر روز
بـه روز هویـت مهمتـری در جامعـه یافتهانـد و بـر اهمیت آنهـا افزوده
شـده اسـت .سـقاخانه مربوط به گـروه یا طبقهای خاص نبـوده و همۀ
افـراد جامعـه از آن منتفـع میشـدند و از ایـن جهـت یکـی از عناصر
خـاص در معماری شـهر ایرانی اسـت .به همیـن دلیل فرهنگ مرتبط
بـا سـقاخانه در همـۀ سـطوح جامعـه تسـری یافتـه و همهگیر شـده
اسـت .در حـال حاضـر سـقاخانهها بهصورت مدرن سـاخته میشـوند
که برگرفته از سـقاخانههای قدیمی هسـتند .در بسـیاری از موارد نیز
بـه دلیـل مسـائل بهداشـتی و فنآوریهای جدیـد ،شـیوۀ تأمین آب
متفـاوت شـده و اسـتفاده از سـقاخانههای سـنتی کمتـر مـورد توجه
گیـرد .در مـواردی نیـز بـه دلیـل ازبینرفتـن کارکـرد اصلی
قـرار می
.
آن (آبرسـانی) ،کارکردهـای فرعـی آن هنـوز جلوهگـر بـوده و مردم
بـا برافروختـن شـمع و گـرهزدن پارچـ ه در سـقاخانه ،در جسـتجوی
برآوردهکـردن حاجات و نیازهای خود هسـتند و اگرچه سـقاخانه آبی
بـرای ارائـه نـدارد ولی جایگاه و تقدسـش را در بین مـردم حفظ کرده
است.
در گردشـگری منظـر میتـوان بـه درک و فهـم جدیـدی از یـک
مـکان دسـت یافـت و معرفـت خود را نسـبت بـه محیـط و معماری
افزایـش داد .چرایـی ایجـاد یـک پدیـده را بررسـی کـرد و بـا تبیین
آن ،بینـش جدیـدی بـه بیننده منتقل نمـود .این گردشـگری منجر
بـه فهـم تـازهای از مـکان شـده و میتوانـد ماننـد داسـتانی ماندگار
بـرای گردشـگر روایـت شـود .سـقاخانه را میتـوان بهعنـوان منظـر
شـهري و يك حلقۀ واسـط ميان گردشـگران و جذابيت هاي شهري
مـورد توجـه قرار داده و آنهـا را بهعنوان جلوهای مانـدگار ،با معماری
منحصـر بهفـرد و کارکردهای متنوعی کـه دارا بـوده؛ بهعنوان جاذبۀ
گردشـگری منظر شـهری که قابلیت جذب گردشـگران زیادی را به
محیطهـا و مناظر شـهری دارنـد ،در نظر گرفت .جاذبـهای که عالوه
بـر داشـتن هویتـی غنـی و تاریخـی ،یـک عنصـر مهـم و متمایز در
شـهر ایرانـی اسلامی بوده و به مـرور زمان و در طول تاریخ توانسـته
بـا افـزودن کارکردهـای مختلف بـه عملکردهای خود ،نقـش خود را
در شـهر پراهمیتتر جلـوه دهد .جاذبهای خـاص و منحصربهفرد که
صرفـاً میتوان در شـهر ایرانی-اسلامی بـا آن مواجه شـد و میتواند
بهعنـوان مکانـی بـرای بازدیـد گردشـگرانی در نظـر گرفته شـود که
میخواهنـد در خصـوص فرهنـگ جامعـۀ ایرانـی بـه درک متفاوتی
دسـت پیدا کنند.

روایت منظرین سقاخانه در شهر ایرانی
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