
 تأثیر تشیع بر اماکن و زیارتگاه های ایران 

 

 :اشاره

الله علیه و آله( و در نظر گرفتن تقدس اماکن دینی و مذهبی، بنیانگذار شیعه به متابعت از سیره رسول الله )صلی

اسللته هر دند صللرا عبادت به درگاه دروردگار در دایه زیباترین ابنیه ویژه نیایش و عبادت در جهان اسلللا  

گذاری این مکان هدا اصلی بوده، اما جنبه های اجتماعی و رویارویی مرد  و همدلی و دهره به دهره شدن و 

و همفکری در انجا  فرایض دینی و رعایت تشللریفات مذهبی نیم مدن نظر [ ۱جامعه شللناسللی تعاون و همیاری 

 .در این موضوع مطالبی را ارائه داده است بوده انده این مقاله

هنگامی که تشللریفات اجتماعی رو به زوال می گذارند، »جامعه شللناس فرانیللوی، می گوید  [ ۲ژرژگورویچ، 

 «.فضای آن تشریفات نیم رنگ می بازد

 حضرت فضلای الهی و نظر کرده این اماکن همیشه ایا  رو  بشش و دلنواز بوده استه به فرمان الهی و اااعت

الله علیه و آله( دیامبر گرامی، نشیتین میجد در مدینه النبی ساخته شد، اما اهل تشیع از همان روز، محمد )صلی

با توجه به دل سلااری به خاندان عملمت و اهارت )علیها الیللا (، سعی کردند ها در میجد حضور یابند و 

  ل به دین و روش میجد احترا  بگذارند و ها با گوش به موعظه های واعظان و نطاقان بیاارند و ل به اصطلا

توجه به قداسللت آرامگاه و مشللهد اولیال الله، درییه ای به سللوی عبادت بگشللایند و آیین عبادت در میللجد و 
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زیارت در اما  زاده ها و مرقد مطهر امامان را از نظر دور نیللازند و تشللریفات اجتماعی للللل عبادی را در رون  

 .نمایند

در این اری ، الح  که سنگ تما  گذاشته انده ایرانیِ دیرو تشیع، گویی در زیارت کعبه، زادگاه اما  هما  ایرانیان 

الیللا ( و مذب  ببی  کربلا، اسمعیل دشت نینوا، را به یاد آورده، گریمی به ممایب اولیا علی بن ابی االب )علیه

یدنی استه میاجد شیعه مناظری از روضه می زنده سلتایش و نیایش اهل تشلیع ضلمن برگماری مناسج ح  د

خلد برین را مجیلا می سلازند و تربت شلهدا همیشه ایا  عطر آگین، و صحن و سرای اما  زاده ها دیییده در 

الیلا (اند، گل بانگ های ایمان، هماره معطرند، و سلقاخانه ها که وق  سقای لب تشنگان حضرت عباس )علیه

وق ، سلیراب کننده مرد  عطشان، و بقاع متبرکه محل عبادت مممنان جان شیفته، همواره منور، و آب انبارها به 

و حیینیه ها و زینبیه ها و عباسیه ها و مهدیه ها یاد آور حشمت و عظمت اولیا و اهل بیت، و تکایا محل تجمع 

خانقاه ها  باکران و واعظلان و خطیبلان، و مکتب خانه ها هماشوش عطر گل محمدی و قدمگاه ها نظر کرده، و

الیلا (ابوتراب، و ضری  اولیا و اما  زاده ها ویژه سلرسلااران مولی الموحدین، حضرت علی بن ابی االب )علیه

ممین و منور به گل دانه های کلامی و اشللعار دلنشللین و همه یاد آور شللکوه و بمرگواری اولیال الله اند و حتی 

ن ساده دل لللل با عملما سیاه بر بالای خیمه ها یا گوشه ای سیاه دادرها و آلادی  های عشایری لللل این کودندگا

ازمیدانگاه جلوی آلادی  ها ل این اماکن تابیتانی ل آراسته به کتیبه هایند و خیمه دوزان برای شبیه سازی در ایا  

ین ارا در گوشللله ای از « وق »عما، به تار و دود برگرفته از ریشللله جان و تن، خیمه های زربفت بافته و کلمه 

 .خللیللملله هللا و علللللا هللا و بللیللرر هللا و بللیللدر هللا و دللردللا هللا نشلللللانللده انللد

اهل تشلیع با وقوا کامل از دارالاماره و دارالظلا و بیت الحمن و ماتا کده و عماخانه و ماتا سرا توانیته اند در 

عی و سلرزمین قدسلی ملال ایران، عرش و فرش و شلهادتگاه را بازسلازی نمایند و در صلحنه آرایی نمایش شی

مذهبی تعمیه، جوهر جان صلرا کرده انده گویی بند بند دسلتورات اولیای الهی را در ساختن و بردا داشتن این 

زائر سلراها در کنار اما  زاده ها لللل وق  زوار شلیدا و بازارهای شهر و بازارهای موقت  .بناها در نظر گرفته اند

ه ها بردا شللده اند و معماران با وضللوی مهر در آراسللتن روزانه در روسللتاها در کنار این زائر سللراها و نیایشللگا

صلللوری این املاکن و ابنیله و در نظر گرفتن ابعلاد معنوی و رممی دقلت فراوان بله عمل آورده انده کمتر بنای 

مقدسی سراغ داریا که گنبد زرنشان یا گل دسته های آراسته به کاشی های زیبا را از دور دستها لللل از این مکان 

مرد  عاش  اولیا هنوز ها وقتی به سردرستی بلد راه )در زمان  .لللل به را دینی خانه دشا نیاورد های درصلفا

گذشته، توسط داووشان( به نمدیج ترین نقطه قابل رؤیت این گنبد ها و مناره ها می رسند، به عنوان مژدگانی، 



قش به نقش عشلل  و ایمان شللیعیان به بلد راه، گنبد نما هدیه می دهنده کاشللی های بشش بیرونی این ابنیه، من

 .هیتند و آیینه کاری های درون ساختمان ها دیدگان زائران را منور می سازند (الیلا نیلبت به اهل بیت )علیه

 .هنوز ها داووشان به صوت جلی در سفر های زیارتی ازقداست و حرمت این صحن و سراها یاد می کنند

 میجد

اار رحمت واسلعه او، و سر بر سجده می نهیا به حرمت حقانیت ح ، و و خداوند را عبادت می کنیا به خ …

 های سجده در خدا ای دس …میاجد را مطهر می سازیا به داس رعایت تنظی  و نظافت در این جایگاه ها و 

 عیبی هر از را تو العظیا ربی سبحان در و آوریا می بجا را تو حمده هیتی الاعلی ربی تو! ملال بی حضلرت! ما

دس تو را ستایش می کنیا که آگاه از حمد  «سمع الله لمن حمده» :مه می دانیا و ساس فریاد بر می داریا کهمن

و نیایش ما هیلتیه درایران زمین، از روزگار دارو دیرار، حرمت نیایشلگاه در نظر گرفته شلده و سلرساردگان به 

جنبه های زیبایی شللناختی محل عبادت و آیین تشللیع در سللجده گاه های خود، همواره در کنار اعمال عبادی، 

آداب زیارت را رعایت کرده انده در روند شلکل گیری شهرها، مراکم مذهبی جایگاه خاصی داشته و نیایشگاه ها 

 .در شهر ها و روستاها، در دل آبادی جای گرفته اند

ن ه موهبت الهی، میجدی زیبا بنیارسول الله لل صلنی الله علیه و آله ل در مدینه النبی با معماری ویژه اسلامی و ب

« دهره»نهاد و شلاید کمتر از نیا سده از تاری  بنای این میجد نگذشته بود که یج ایرانی نو میلمان و مممن در 

یکی از دهار شهر آن روز یمد( با بهره گیری از بور و شور همیاران و گرویدگان به آیین رسول « ) = فهرج»یا 

له(، خدا خانه ای برای همشهریان خود بنیاد کرد که خوشبشتانه تاکنون از آسیب ویرانی الله علیه و آالله )صللی

 .و دست کاری بر کنار مانده است

اما آنیه در تأثیر تشللیع در معماری میللاجد فرا می گیریا، به کارگیری عناصللر و عوامل ممثر در شللکل گیری 

م محراب خونین شهید محراب علی بن ابی االب شلیعیان ایرانی برای نماز و نیایش، هرگ .مذهب تشلیع اسلت

الیلا ( عاش  بی ریا و از سر بی خبر حضرت الله به عش  آفریننده جان ها لللل را فراموش نکرده اند و در )علیه

الله علیه و آله(، نا  اولیال الله را بر روی حج و نقش و نقر، بعد از بکر نا  الله و دیامبرش رسلللول الله )صللللی

باز نوشللته و در درخاندن رب به سللوی محراب از عبادت بی ریای اولیا یاد کرده و سللعی نموده اند محراب ها 

الیلا ( در کنار محراب، نگین اقتدار خود به سائلی بششید و در جوار همان بدان ها تشلبه جویند، که علی )علیه



ز ای قامت این اما  بی بدیل را ابلند و شأن در توصی  زیباترین که باشد یادمان …محراب به شهادت رسید و 

 «.امشهدُ امننم علیاً ولینُ الله» :مأبنه های منقش و آراسته می شنویا که

الیلا ( یاد می کنند و مجالس فراوانی برای مد  الیلا ( و اولاد علی )علیهدر همین میجد است که ازعلی )علیه

باز این ده شلللورش » :هرگم اززبان مممنان نمی افتد کهو منقبت و مراثی برای اولیال الله تشلللکیل می دهند و 

 «… است که درخل  عالا است؟

شلاید یکی از شواهد برجیته در میاجد اهل تشیع، کتیبه بندی و نگارش اشعاری در وص  سرساردگان تشیع 

آن عمیر الله علیه و آله( و اهل بیت اسللته نماز و نیایش به درگاه خداوند با مجد و عظمت رسللول خدا )صلللی

 .خدا ادامه می یابد و اصول دستورات مذهبی مطر  می گردند

میلجد یمد خواست، میجد جامع اردبیل، میجد جامع بروجرد، میجد نیریم و میجد سرکوده محمدیه نایین 

الیلا ( و اولاد او لل علیها الیلا  ل در دهار گوشه این میاجد درگچ بری نا  علی )علیه .اندتماشایی همه …و 

به روزگار صفویان از باب ایمان، شیعیان )ای زیبا تجلی یافته انده میلجد جامع گلاایگان، میلجد میدان ساوه ه

محراب زیبلا و دیلدنی بلا گچ بری رنگین بر آن افموده انلد( نمونه های خوبی از این بناهای مقدس انده در زیر 

الیللللا ( و نا  علی علیه)سلللت و یاد علی الیللللا ( اگنبد دشلللمگیر سللللطانیه، هر آن ده می بینیا علی )علیه

 تاهش سده در و باشد کهن آن بنیاد رود می گمان که نایین، علویان میجده  …الیللا ( به حروا ابجد و )علیه

 دلیاارند، میاجد دراین عبادت به سشت شیعیان که ورامین و سمنان جامع میلجد و اسلت، شلده اشلکوبه دو

ها و نشلانه ها از سوی شیعیان دارند و از برکت تأثیر تشیع، میاجد شیعیان از  نماد کارگیری به از نشلان همگی

نظر ریشت شناسی و سیما شناسی، از بییاری از اماکن مقدسه دیگر ممتاز و متمایمنده جامعه شیعیان در میاجد 

   فرزندانضلللمن عبادت، از بمرگواری اولیا بحی می کنند و در کنار هر دردا و کتیبه ای شلللعری زیبا در مد

رسلول الله می نگارنده میلجد دربله )میان ده ( ابیانه، میجد خوانیار و میجد جمعه اردبیل، هر یج نشانی از 

محبت به اولیا در گوشله گوشله این بناها نشان می دهنده گاهی میجد، محل اجرای مجالس تعمیه می شود، به 

ل این دو بی حیای شارتگر باقی مانده اموال « و ساربانبمجدل »ویژه مجلس تعمیه مربوط به شا  شریبان و داستان 

الیلا ( که در میاجد اجرا می شود، اهل شرا سینه زنان به میاجد نمدیج می شوند و فریاد می اما  حیین )علیه

 :زنند



 .الیللللا ( نالانه بیمگلمیشلللوی ای شلللیعله لر، شلللا  شریبلانله بیم ویر مگله بلاش سلللاشلیقی زینلب )علیله

 .عیلان، بله منلاسلللبت شلللا  شریبان سلللینه دران آمدیا تا به زینب نالان سلللر سللللامتی بدهیایعنی  ای شلللی

 .و دیگر این که می گویند  آمدیا بهر عما، اهل عما

 .جواب  خوش آمدید بهر عما، اهل عما

 حیینیه

 الیلللللا ( کله نبلایلد ز کیلللی منلت اکیلللیر کشلللیدکیمیلایی اسلللت عجلب تعمیله داری حیلللین )علیله

الیلا ( ، هر ده نوعی انتیاب، ارتباط و شباهت با حیین )علیه(الیلا نیلوب به حیین )علیهیعنی م« حیلینی»

الیللا ( و حیلینیان در تما  جلوه های زندگی عاشقان برقرار استه داشلته باشلده این دیوند میان حیلین )علیه

 .جوینللد الیللللللا (، تشلللبلله میعلیلله)حیلللینیلان در فکر و ایللده و مرا ، بلله مولللای علاشلللقللان، حیلللین 

آنان کیلانی هیلتند که رهرو و راه خونین عاشلورا و انقلاب اوینده شلور حیلینی، خط حیینی، نوای حیینی، 

 شور ییعن …عش  حیینی، نهضت حیینی، حماسه حیینی، حر  حیینی، عاشورای حیینی، عمای حیینی و 

مکانی « حیینیه» و است، خروش و عمت و حماسله از برخوردار حضلرت آن شلور همیون که ای حماسله و

الیلا ( شاید روی آوردن شیعه به حیینیه، در دوران علیه)اسلت برای اقامه سلوگواری برای اباعبدالله الحیلین 

های کهن به خاار آن بوده اسلت که میلاجد، اشلب در اختیار و سلطه حکومت هایی بوده اند که برای تشیع و 

ودیت هایی ایجاد می کردنده درایران، در گوشه و کنار شهر اقامه عماداری و مراسا و مناسج مذهبی شیعه، محد

الیلا ( ساخته ها و روسلتا ها، حیلینیه های فراوانی به دشا می خورند که همه از باب محبت به حیین )علیه

شللده و گاهی به عنوان زائر سللرا برای زوار نیم در نظر گرفته شللده اندح ملل حیللینیه آبربایجانی ها، تهرانی ها، 

 .از این گونلله فراواننللد … و مشلللهللد کلربللللا، نلجل ، هللایشلللهلر در کلله …هللانلی هللا و اصلللفل

می گوینده در برخی از نقاط آسیای میانه نیم حیینیه هایی که می ساختند، « اما  باره»در مناا  هند، به حیینیه، 

هر اردبیل و درش« حیینیه مجتهد»معروا می شلدنده یکی از حیینیه های معروا ایران، « میلجد شلیعه ها»به 

دیگری بششلی از تکیه معاون الملج کرمانشاه و مشهور به حیینیه است که در کنار زینبیه و عباسیه قرار دارد و 

در کاشلی های منقش این صلحن و سلرا، بیلیاری از وقایع مربوط به کربلا نقش بیته انده همیشه به تعمیر این 

به حیلینیه ها سفارش شده استه تأثیر میتقیا تشیع از حیلینیه ها و رعایت ادب و در نظر گرفتن آداب ورود 

 :دیرگاه در به وجود آمدن دنین مکان مقدسی کاملاً آشکار است ه یا حیین ل علیه الیلامل



 دست تمنای همه سوی تو مرغ دل ما همه در کوی تو

 تکیه

 ز دوسلللتللان و ملحلبللان سلللیللد الشلللهللدا بلله دسلللتلیللاری هلر کلس، شللللده اسللللت تللکللیلله باللا

در بردایی تکیه ها و عماخانه ها انکار نادذیر اسللته معمولاً تکیه به عنوان محلی برای عماداری سللید تأثیر تشللیع 

لللل به ویژه در دهه محر ، ساخته و بر دا می شوده البته این گونه اماکن شیر از تکیه های علیه الیلا الشهدال لللل

نان، بشموص شیعیان، به حیاب می آیدح در حقیقت، دس از میلجد دایگاه معنوی میلما« تکیه»دایمی هیلتنده 

جایی که مرد  با تعمیه خوانی و سللوگواری برای سللالار شللهیدان و یاران وفادارش، به او متوسللل و متکی می 

 .شوند

تکیه با تعمیه و عماداری عجین گشته استه به نظر می رسد در قلمرو آداب و رسو  صوفیان، تکایا للل از دیرگاه 

 .رای مراسلللا عللارفللان و مکمللل خللانقللاه بلله حیللللاب آمللده انللدلللللل امللاکلن خللاصلللی بلرای اج

اما تأثیر تشیع در دنین مکانی نشیت از باب مهر به قطب الاقطاب حضرت ابوتراب علی بن ابی االب لللل علیه 

 .ستا بوده تعمیه و خوانی شبیه قدسی هنر حیطه در ویژه به و عماداری برای آن اصلی نقش ساس و –الیلا  

 بشش های تکیه

کیب ساختمانی تکیه هایی که به صورت ثابت، محل اجرای تعمیه بوده )و ها اینج در برخی از تکایا رعایت تر

 :می شود( عبارت است از

 .وده استب« ممطبه»سکویی در وسط ساختمان، به بلندی نیا تا سه ربع برع که جای اجرای تعمیه و موسو  به 

 .ل برای بالا و دایین رفتن شبیه خوانانل دو ردی  دلکان دو سه تایی ل در ارفین سکو 

لللل گذرگاهی محیط بر سلکو که آن ها جمو عرصله نمایش مذهبی و معمولاً جای اسب تازی و جنگ و جدل 

 .میان اولیا و اشقیا بوده است

 .لللللل شرفله ها و اار نماها برای حضلللور تماشلللاگرانح این شرفه ها دور تا دور تکیه سلللاخته می شلللدند

 الیلا ( بر آن نقشکتیبه های سلیاهی که اشلعاری در سوی خاندان حضرت اما  حیین )علیه دیوارهای تکیه با

 .بیته بودند دوشانده می شدند



هاح یعنی دردا های رنگی استوانه ای شکل مشموص هر تکیه که  ( Kotal =) «کُتل»ل دردا ها و علامت ها و 

 .در جای مناسبی جلوی دشا مرد  قرار می گرفتند

 .روج اسب سواران از سکوهای شیب دار در کنار سکوی اصلی صورت می گرفتورود و خ

 شیویه دذیرایی در تکیه ها

تکیه ها دارای ااقنماهایی بود که هر کدا  یج نفر متمدی داشته او می باییت از حاضران در مجلس با خرما 

می شلده متمدی آن اار نما، دس و حلوا و شلربت دذیرایی نمایده به محض این که تازه واردی به ااقنما وارد 

از ریشتن گلاب از گلاب داش به ک  دسلللت او، در سلللینی کودج و ورشلللویی و نعلبکی بلوری و اسلللتکان 

مشملوص، قهوه یا دایی تعارا می کرده اگر عماداری در هنگا  تابیتان بود، شربت و آب ی  گردانده می شده 

مینه دذیرایی در ااقنماها را صاحب و میئول هر ااقنما و همینین به دنبال شلربت، دای و قلیان می آوردنده ه

 .یا مرد  خینر ) به وق  و نذر( متقبل می شدند

در تهران و شلهر های دیگر ایران، تکایای گوناگونی برای عماداری وجود داشتنده افمون بر ایران، در کشور های 

یر در سده دها هللل ه ر در شهر باداد برای مراسا همجوار نیم تکایا و ماتمکده هایی وجود دارنده به گفته ابن اث

محر ، فضایی باز و سردناهی برای شرکت کنندگان در مراسا در نظر گرفته می شده از جمله تکیه های معروا 

 :تهران، که اهمیت داشتند، می توان از این تکایا نا  برد

 کیه نوروز خان، تکیه عودلاجان، تکیه هفتتکیله زنبور  خانه، تکیه دباغ خانه، تکیه قمی ها، تکیه دهل تن، ت

تن، تکیه حاج میرزا آقاسلی، تکیه درخونگاه، تکیه سلردولج، تکیه سلطنت آباد، تکیه نیاوران و بشموص تکیه 

که محلی بود در مرکم تهران در عملر ناصلر الدین شاه قاجار که محل اجرای « تکیه دولت»معروا دوره قاجار 

ورا و سللایر ایا  عماداری محیللوب می شللده این تکیه دشللت سللاختمان بانج ملی تعمیه های مها در روز عاشل

 .هلللللل ه ش این محللل تشریللب گردیللد ۱۲۲۱روی سلللبمه میللدان واقع بوده در سلللال کنونی بللازار روبلله

تکایای معتبری ها در شللهر مذهبی قا قرار دارند که اسلللامی برخی از این تکایا عبارتند از  تکیه باغ دنبه، تکیه 

علی، تکیه متولی باشلی، تکیه شاه خراسان، تکیه گذر جدا، تکیه بمری، تکیه ار ، تکیه گذر صادره تکیه  دنجه

 .شهر نطنم نیم با اصول معماری دقی  ساخته است



اما یکی از تکایای برجیلته ایران، که در واقع موزه کاشی ایران محیوب می شود و از نظر نقش و نگار و نگاره 

، «یینیهح»کرمانشاه می باشده این تکیه مشتمل بر سه بنای « تکیه معاون الملج»تأمل است، های مذهبی در خور 

اسلته این تکیه دو حیاط و یج عمارت در میان دارد و دیوارها و قیمت های گوناگون به « عباسلیه»و « زینبیه»

 مرحو  حیللن معینی،اور کلی دوشللیده از کاشللی های گوناگون با رنگ های متنوع و زیبا هیللتند بانی تکیه 

دون در واقعه  .هللللل ه ر به ایجاد آن همت گماشللته اسللت ۱۲۲۱بوده که در سللال « معین الرعایا»معروا به 

هل ه ر تکیه را احیا و خرابی  ۱۲۲۱مشروایت، بششی از تکیه توسط میتبدان آسیب دید، معاون الملج در سال 

 .مللعللروا شلللللدهللای آن را تللرمللیللا کللرد و بلله هللمللیللن دلللیللل، بللنللا بلله نللا  وی 

گل سرسبد تکیه ها و حیینیه های آن دیار بود که متأسفانه از جور روزگار، « حیینیه شیر» در شلیراز نیم زمانی 

 .آتش به جان این حیینیه افتاد و اومار عمر این حیینیه را در ها دییید

ی شته شده انده وقتهنگا  ورود به تکایا، اشلعار جانیوزی به خط جلی به روی کاشی یا سنگ و دوب و گچ نو

 :می گذاری، این اشلللعار توجهت را به خود جلب می کنند« تکیه معاون الملج»قلد  بله صلللحن و سلللرای 

 سلللر زنللان، سلللیلنلله زنللان، دللای در ایلن بلقعلله گللذار کللاین بنللا شمکللده واقعلله کرب و بلللاسللللت

 .تمی نبینی و تو مگر ز اندوه و شا، آب و گلش کابش از دشمه دشا است و گل از خا  عماس

 :ر گوشه ای از صحن تکیه ای درقا نیم دنین نبشته استد

 تا نیوزد جگرت، دیده نگرید ای دوست اشج بر هر دل شا دیده و هر درد نکوست

 .الیلللا ( دل نداری به خدا، دیده و دل هر دو از اوسللتتا نیللوزی ز شا خیللرو لب تشللنه حیللین )علیه

و کرامت و عنایت این بمرگواران است که خا  بی مقدار را به این ها همه از تأثیر تشیع و بمرگان مذهب شیعه 

الیلا ( وقتی از شدت و حدت نظر کیمیا می کننده مردی مممن و خداشلناس از تبار عاشلقان سلیدالشهدا )علیه

 :عماداری در تکیله متولی بلاشلللی قا سلللشن می گویلد، اشلللج بر دیلده می آورد و خلااراتی بازگو می کند

که اگر اشلج هایی را که دراول سلالیان متمادی در این تکیه ریشته شلده، جمع آوری خدا شلاهد اسلت  … »

 «… کرده، بلله یکبللاره در آن بریمنللد، سلللیللل اشللللج از بللالللای دیوار آن بلله بیرون خواهللد ریشللت

 الیلللللللا ( آن حللجللت حلل  جللمللال حلل  تللعللالللی، نللور مللطللللل حیللللیللن بللن علللللی )علللللیلله

 شت رون اگر خون و قیا  او نبودی کجا اسلا  و قرآن دا

 سقاخانه



 ای ددر جان، تشنه ا  سقای آب آور کجاست؟ تشنه کاما ای ددر، عباس شمارور کجاست؟

 ناله ها بر دا بود از شیون و افاان ما می رسد فریاد ما از تشنگی بر هر کجا

 ( (الیلا زبان حال حضرت سکینه )علیه )

که از آنجا برای تشنگان آب بخیره نمایند و آنجا  جایی را نامند« سقاخانه» دشش خننده آب را گویند و « سلقا»

 .را متبر  دانند

ظرا بمرگی اسلت که از سنگ سازند و در حیاط میاجد و اما  زاده ها و تکایا جای دهند و در آن « سلنگاب»

 .آب ریمند تا تشنگان از آب آن بنوشند

اب بی نظیر فتوت نامه سلطانی ) باب مولانا واعظ کاشلفی سبمواری )متوفی در اوایل قرن دها هلللل ه ر( در کت

 :ششا( در وص  سقایی و سقایان دنین می نویید

الیلا ( بوده زمانی که نو  به کشتی می نشیت، اول کیلی که از دیامبران سلقایی کرد، حضلرت نو  )علیه …»

ردن را امر آمد که آب شللیرین با خود به کشللتی بر، که آبِ اوفان، یج عذاب اسللت و خو ()از سللوی خداوند

 در انهدیم و برداشللتی خا از سللبویی که ترتیب بدین دادح می آب کشللتی اهل بر بار دو روز هر نو  …نشللاید 

 .دادی آب دیمانه را کشتی اهل از یج هر و گرفتی دست

دو  از دیامبران، حضلرت ابراهیا بود و از دوسلت قوق قربانی شده به جای فرزندش اسمعیل، خیکی ساخت و 

 .  از آب در می کرد و بر دهار دا می نهاد و در صللحرا، هر کجا تشللنه ای یافتی، او را آب دادیدر روزهای گر

سلومین دیامبری که سلقایی کرد، حضرت خضر بود و او دس از قد  نهادن در ظلمات، با خود عهد کرد که اگر 

 .کار باشللاآب حیات نمللیب من شللود، به هر کیللی که تشللنه باشللد، آبی رسللانا تا تشللنه حیات را مدد 

 .دللهللارمللیللن و آخللریللن دللیللامللبللری کلله سللللقللایللی کللرد، حضللللرت خللتللمللی مللرتللبللت بللود

الیلللا ( اسللته او در جنگ اُحد بنا به قولی، نشیللتین سللقا در تاری  شللیعه، حضللرت علی بن ابی االب )علیه

 تشنگان را آب داد، فردای قیامت، ساقی حوض کوثر خواهد بود و در صحرای محشر، تشنگان را سیراب خواهد

 .کرد

الیلللا ( بود که روز عاشللورا در صللحرای کربلا، عم  جم  کرد تا تشللنگان اهل بیت را دو  عباس بن علی )علیه

الیلا ( فرصت یافت و کنار فرات الیلا (، عباس )علیهسلیراب کنده دس از کیلب رخمت از اما  حیین )علیه



یت را به یاد آورده دس آب نشورد و آمد و مشللج آب را در کرده دون خواسللت که آب بنوشللد، تشللنگی اهل ب

 دانشهی عش  به کس هر دسه بیفکندند هایش دست و آمدند در وی گرد ملعونان …مشج به دوش کشیده اما 

 « …شلللود او نملللیب اخروی اجری کند، سلللقایی( الیللللا علیه) علی بن عباس متلاعبلت بله کربللا،

آبِ زمم  / کوثر » ه عنوان سللااس می گویند  به این دلیل اسللت که مرد  دس از نوشللیدن آب و رفع عطش، ب

 « .(الیللللللا اجللرتللان بللا سلللقللای کلربللللا، حضلللرت ابللواللفضللللل )علللیلله» «.نملللیلبلتللان شلللود

به تفمیل از سقای دشت کربلا یاد کرده و شجاعت و شیرت  (در قالب بحر اویلی زیبا، شلاعری )وصاا کاشی

 :تلبلر  بکلر می کنیا بلششلللی از ایلن بلحلر الویللل را از بللاب تلملیلن و .او را سلللتلوده اسللللت

زِ هر خیلل و زِ هر فوج ببلارید بر او بارش دیکان و ننالید ابوالفضلللل ز انبوهی عدوان، همی یج تنه می  … »

تاخت به میدان و خود از کشللته شللان دشللته همی سللاخت، که ناگاه لعینی ز کمینگاه یکی تیآ بر او آخت، که 

، دو مرشی که به یج بال بمرمد دانه سللوی لانه به دسللتش ز سللوی راسللت بینداخته ولی حضللرت عباس وفادار

منقار، به دسلت د  او تیآ شلرربار، همممش مشلج به دندان و بدرنید زعدوان، زره و جوشن و خفتان، که ناگاه 

لعین دگر از آل جفا، دست داش ساخت جدا، شد به رکاب هنر از کوشش و تا کرد دلیران دشا از بر خود دور، 

ر، بُد او خر  و میللرور، که شللاید ببرد آب برِ کود  بی تاب سللکینه که بُد آرا  دل باب، تنش از زخا بُدی دُ

سلواریش نماند، از زبر زین به زمین گشلت نگونیلار، یکی ناله برآورد که ای جان برادر! ده شود گر به د  باز 

ت   ش  شده از ضربدیلین شلادکنی خاار ناشلاد  و بیلتانی از این لشکر کین داد  و سر وقت من آیی که سر

، مکن وص  «وصلاا»دگر ای شا زده  .شلمشلیر؟ دگر گر به تن اندر رمقی هیلت، که فرصلت رود از دسلت

 «.بلاهای نمیب شه تشنه لب کرب و بلا را

 این عنمر حیات« آب»سقا خانه ها را می توان ددیدار هایی اجتماعی ل مذهبی با قدمتی دیرینه نامید که در آنها، 

به رایگان در اختیار رهگذران تشلللنه قرار می گیرده اما در دس این  (ا مِن المالِ کلنم شلللی لی حینٌّو جعلن )بشش 

تعری  سلاده و کوتاه، فرهنگی کهن و ارزشمند نهفته استه سقا خانه ها در نظر میلمانان و به ویژه اهل تشیع، 

 .همواره از جایگاهی مکر  و حرمتی خاص برخوردار بوده اند

استه باید توجه داشت که آب سقاخانه « آب»اولین موضلوعی که در بررسی سقاخانه مورد توجه قرار می گیرد 

ها در نظر مریدان آن یج آب معمولی نییت، بلکه عنمری است مقدس، شفای دردهای جیمانی و آرا  بشش 

و بالاخره، نشان ازشهادته حقیقت رو  های دریشانه این آب نشان از ایمان دارد، از ایلار، از فداکاری و محبت 

را در مذهب شیعه می توان یافتح آنجا « آب»این است که والاترین و متعالی ترین مفهو  اجتماعی لللل اعتقادی 



که آب را مهریه حضرت فاامه زهرا لل علیها الیلا  ل قرار داده انده آب علاوه بر تمامی مفاهیا ممبور، نمادی از 

ادت اسلته و این اسلت همان فلیفه اصلی انفار آب و احداب بنای کودج گذشلت و فداکاری و سلاس شله

 .سقاخانه

شاید دلیل اصلی احداب سقاخانه ها از ارا بانیان خیر آن ها، به اور عمده دو دیم بوده است  یکی تمیج به 

ری حادثه عملی خیر برای سلقایت مردمان، که از قدیا الایا  بدان توجه خاصلی می شده استح و دیگری یاد آو

عاشلورا و واقعه کربلا و خااره تشلنگان شلهید از جور سلتا اشقیا، که این در کشور های شیعی مذهب از مها 

 .ترین دلایل احداب سقا خانه ها به شمار می آید

می شده انده هرگاه هنرمند ایرانی عنایتی به « وق »اشلب سلقاخانه ها از ارا بانیان آنها، برای استفاده همگانی 

ابنیه داشلته، آنینان شلور و زیبایی در آن به یادگار گذارده که هنر، نوشنده آب از این سقاخانه ها را محو و  این

واله عظمت ایمان و عشلل  به بمرگواران شللهید نموده و ارزش این آب انفار شللده را تا حد آب کوثر بالا برده 

 .است

 معماری سقاخانه ها

های تهران و بییاری از ولایات را می توان به اور نیبی در سه گروه کلی از نظر معماری و شکل بنا، سقا خانه 

 :جای داد و خموصیات مشترکی نیم برای هر گروه تعری  کرد

گروه اول سلقاخانه هایی که سلاختمان آنها با بناهای ااراا خود دیوند و دل بیتگی ندارد و به تعبیری، میتقل 

وده و گاه به صورت بنایی استوانه ای و یا هشت گوش ساخته می شوند، هیتنده این بناها معمولاً مکعبی شکل ب

 .به گونه ای که از دهار جهت نما دارند و قابل بهره برداری می باشند

ی نامیده نمای کل« سقاخانه های دکانی شکل»گروه دو  را، که در تهران از کلرت بیشلتری برخوردارند، می توان 

نیا بابی یا یج بابی است که در کنار مجموعه ای از دکان ها و یا منازل و بناهای  این سقاخانه ها به گونه دکانی

 .ااراا قرار گرفته انده محل احداب این نوع سلقاخانه ها بیشتر در کنار معابر اصلی و در رفت و آمد شهر است

، کاملاً وابیته به بنای نامیده این گونه سقاخانه ها در شکل کلی «سقاخانه های رفی شکل»گروه سو  را می توان 

نماز عمومی  .همراه خود هیلتند و از نظر تملج جمئی از بنای خانه یا میلجد مجاور خود محیوب می شدند

این گروه از سللقاخانه ها، که شالباً کودج و محقر هیللتند، به صللورت فرورفتگی مشتمللر را مانند یا تاقیه 



ه از سقاخانه ها بیشتر در معابر فرعی و کوی ها قرار دارند این گرو .مانندی در دیوار بنای دشلتی خود می باشلد

و فاقد وق  نامه ای میلتقل هیلتنده صلاحبان منازل یا بناهای اصلی، که در واقع این سقاخانه ها جمئی از آنها 

محیلوب می شلوند، عموماً خود بانی این مکان ها بوده و مشارج سلقاخانه های رفی را ششمًا تقبل می کرده 

 .اند

 میینات سقاخانه هات

تمیینات معماری در سلقاخانه های عمو  شلهر های ایران، از جمله تهران، از نظر ممال  و شکل استفاده در بنا، 

 :در سه گروه عمده قابل بررسی می باشند

گروه اوله تمیینات سلنگی و آجری سلقاخانه ها هیلتند که از اجما و مملال  ساختمانی خود بنا و یا روکار آن 

به دلیل کودکی فضلای سقاخانه، این نوع تمیینات و آجردینی ها شالباً به اور محدود و  .ب می شلوندمحیلو

سللاده در خارج بنا، بشمللوص سللر در و ازاره و گه گاه نیم در نمای بیرونی درگاه سللقاخانه ها ایجاد شللده انده 

 جری سقاخانه ها استفاده میگاهی از قطعات سلنگی نیم برای ایجاد اسلتقامت بیشلتر در قیمت خارجی بنای آ

 .کرده اند

گروه دو ه بششلی از تمیینات سلقاخانه های تهران را انواع کاشی کاری های موجود در آن ها تشکیل می دهنده 

معمولاً سلقاخانه های شلهرسلتان ها نیم این گونه انده هر بنای سلقاخانه، هر قدر ها که کودج و محقر باشد، 

ی دست کا به عنوان دوششی محقر برای ک  سقاخانه استه کاشی های تمیینی دارای فضای کاشی کاری شده ا

به کار رفته در برخی از این بناها، شالباً از نوع کاشللی هفت رنگ تهیه می شللونده در میان کاشللی های در نظر 

ایی که مکرر از نمونه ار  ه .گرفته شده برای سقا خانه ها، کاشی های کتیبه دار از محبوبیت والایی برخوردارند

در کاشللی کاری سللقاخانه ها مشللاهده می شللود، صللحنه هایی از واقعه عاشللورا و تملال مبار  ائمه ااهار 

الیلا ( هیتند که گاهی سوار بر اسب و زمانی الیللا ( به ویژه سلید الشلهدال و حضلرت ابوالفضلل )علیه)علیه

مشلج آب بر شانه مجیا شده انده این تماویر به دیاده، در حالتی که زره دوشلیده و عملممی در دسلت دارند، یا 

ظاهر سلاده، تأثیر زیادی بر هر بیننده دل سوخته ای می گذارند و شاید به همین دلیل، شکل گیری سبکی به نا  

 .ل مکتب سقاخانه ل در هنر نوین ایران را سبب شده اند

دانیت که معمولاً به سبج آیینه کاری  گروه سلو ه بششلی از تمیینات معماری سلقاخانه را می توان آیینه کاری

 .های سایر اماکن مذهبی، همیون میاجد و بقاع متبرکنه و اما  زاده ها انجا  می شود



 کتیبه نوییی در سقاخانه ها

اصولاً کتیبه نوییی در بناهای سنتی لللل مذهبی، جایگاه ویژه ای دارد و مکان های کودج و مقدس سقاخانه ها 

یا « بانی»مشلشمله دور نییتنده گذشته از کتیبه هایی که صورت وق  نامه دارند و یا معرا نا  نیم شالباً از این 

هیتند، اهل ایمان و بور به خط خوش فضای سقاخانه ها را آراسته انده این نوشته ها به اور عمده از « واق »

ی تأمل و نوشیدن آب به یاد لب ادبیات شنی عاشلورا و تعمیه منشأ گرفته و از این اری ، رهگذران را به لحظه ا

 :تشنه آن بمرگواران شهید در صحرای کربلا دعوت می کنند

 .کن شهید شاه مرقد فدایی را جان       آبی بنوش و لعنت ح  بر یمید کن

 ( .ممرع دو  گاهی دنین آمده است  یاد از لبان تشنه شاه شهید کن)

 .کربلا دوشد شاه از خلعت           هر که آبی ز جا  ما نوشد

 :این ابیات، تذکاری هیتند بر شهادتِ مظلومان دشت کربلا و حاجت خواهی از آن بمرگواران

 جان و انس ماه تویی که یقین دل به دار          الیلا ( ای شهید گروه مشالفانعباس )علیه

 ودکانک سقای و زمانه خیرو ای                          کن حاجتا روا تو به ح  برادرت

 (الیلا الیلا ( حیین )علیهآبی دها به یاد لبانت، حیین )علیه

 (الیلا الیلا ( حیین )علیهبر شیعیان به ماه عمایت، حیین )علیه

 بارید خون ز دیده کروبیان عرش

 (الیلا الیلا ( حیین )علیهکردی تو دون قبول شهادت، حیین )علیه

 :(الیلا زبان حال حضرت عباس )علیه

 .ور  آنکه آب رسانا به خیمه گاه بر کودکان شهِ لب تشنگان دهامأم

 نوش جان کن شیعه، این آب از ره مهر و وفا یاد آور از لب خشج شهید کربلا

 (الیلا الیلا ( علی )علیهیاد آور از لب عطشان عباسِ )علیه



 (الیلا الیلا (، دورِ علی )علیهدور حیدر، آن علمدار حیین )علیه

و دیوند اشلیا و اشعار در حیطه شعر )عامیانه و رسمی و مکتوب(، نمونه هایی از تجلنی احیاس مرد  را در قلمر

در قالب شعر، بر روی کاشی ها یا حاشیه لیوان های میی موجود در سقا خانه به نظاره می نشینیا و با ها لل با 

 :شاعران دل سوخته ل این شاه بیت های دلنشین را زمممه می کنیا

 ندا از عالا بالا رسید ممد آب، آن است  لعنت بر یمید این

 بررسی نمادین تمیینات داخلی و خارجی سقاخانه ها

 .به نظر دل ساردگان به سقاخانه ها، هر یج از عناصر سازنده سقاخانه، مفهو  و مضمونی در بر دارد

استح قبه های روی مشمن آب، بقعه شبکه و دنجره مشبج فلمی اشلب به رنگ الایی و نقره ای یادآور ممار اولی

و آرامگاه شهدا را به یاد می آوردح دستِ افراشته بر فراز هر قبنه، نشانه دن  تن آل عبا و نشان مشموص دست و 

الیلا ( استح نوشته های ااراا سقاخانه، آیاتی از قرآن، شعارهای مذهبی یا دنجه مبار  حضلرت عباس )علیه

 :الیلا ( هیتندح مانندعلیه)الیلا ( و حضرت عباس ی اما  حیین )علیهاشعاری در مد  و ثنا و رثا

الیلا ( و علی اولاد الحیین و علی اصحاب الیللا ( و علی علی بن الحیلین )علیهالیللا  علی الحیلین )علیه»

 . (الیلا اس )علیهالیلا ( الیلا  علیج یا اباالفضل العبعلیه)لعنه الله علی قاتل الحیین ه« الیلا ( الحیین )علیه

 ساقی تشنه لبان روی به دریا می کرد ساشر وصل ز معشور تمنا می کرد

 .شد دل شط فرات از عطش او بی تاب دون تماشا، لب خشکیده سقا می کرد

شاه بیت هایی از دوازده بند محتشا کاشانی لللل رحمه الله علیه لللل نیم به خط جلی، نمای سقاخانه را آبین می 

 :بندند

 .ها مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا از آب

 تجلی سقاخانه در آیینه فرهنگ عامه

الیلا ( علمدار، از قیا های بییار مها مرد ، و در نظر سلوگند به صلاحب سلقاخانه ها، حضلرت عباس )علیه

 .استگرفتن موقوفاتی برای این مکان ها از عمده میائل مرتبط با باقیات صالحات بوده 



هنوز ها مادران به هنگا  زمممه لالایی ها برای کودکان خود، از سلاقی دشت بلا یاد می کننده ضرب الملل هایی 

کنایه از انجا  عمل خلاا و نشللانه اوج خلاا « از سللقاخانه شلمع دزدیدن»ها ویژه سلقاخانه ها هیلتندح مللاً  

 .کاری است

خاص استه در ساب ، اگر کیی مورد ظلا قرار می گرفت، در برگیرنده مضمونی « از سلقاخانه شلمع کشلیدن»

ای بر می داشلت و نذر می کرد هرگاه ظالا به جمای عمل خود برسد و مظلو  به ح  خود شلمعی از سلقاخانه

 .دست یابد، در عوض، بیته ای شمع به آن سقاخانه دیشکش نماید

نجینه سینه مرد  و بشموص دهلوانان وجود افیلانه های بیلیاری در باب توسلل مرد  به این سقاخانه ها در گ

 .دارند

 سنگاب

البته میان سقاخانه هایی که  .نیم استفاده می شد« سنگاب»از واژه هایی مانند « سقاخانه»در گذشته، علاوه بر واژه 

آب آن را متبر  می دانیلللته اند و سلللنگاب ها تفاوت هایی وجود دارنده با این حال، به حرمت آب و در نظر 

 .تن احادیلی از اولیا، تهیه سنگاب ها ها نوعی وظیفه شرعی برای شیعیان در نظر می آمدگرف

 «.دارد دوست را تفتیده جگر به دادن آب خداوند …»الیلا ( می خوانیا  در حدیلی از اما  محمد باقر )علیه

 یلت ترین صدقه، آبفض با و برترین …»الیللا ( نقل شلده اسلت  در حدیلی دیگر از اما  جعفر صلادر )علیه

 « … دادن است به جگری تفتیده

سلنگاب ها و سنگاب خانه های بییاری در نقاط مشتل  ایران، بشموص مراکم مذهبی و از جمله شهر مقدس 

قا، وجود داشلته و شلاعران آل الله درارتباط با شأن شهیدان اشعار نامی سروده و بر روی این سنگاب ها نقش 

 نموده اندح

 تشنه لبان را تو یاد کنه لعنت به شمر و خولی و ابن زیاد کن آبی بنوش و

 .نوشید آب و لعن به سفیانیان کنید یاد از شهید خنجر و تیر و کمان کنید

 سقاخانه از دیدگاه یج محق  خارجی



محققی از مارب زمین ) قریب یج قرن دیش ( در مقاله ای  ( peter lamborn Wilson) دیتر لمبورن ویلیلللون

از این بنای مذهبی و شللیعی در ایران یاد می کند و می نوییللد  هنگامی که در ایران، از « سللقاخانه»عنوان تحت 

بازارده ای می گذرید و یا از کوده محله ای قدیمی رد می شوید، به یج تورفتگی بر می خورید که در دیواری 

 .تعبیه شده است و دنجره مشبج آهنی، قیمتی از آن را می دوشاند

این مشمن، که به شکل  .ل تورفتگی، شیر های متمل به مشمنی ل دشت دیوار ل با مشمن بمری آب می بینیدداخ

استوانه ای از مس ساخته شده، گاهی به تمیینات، آراسته استح بالایش سه قبه دارده از روی قبه میانی، که از دو 

با خط خوش، کلماتی را به صللورت  قبه دیگر بمری تر اسللت، دنجه دسللت زیبایی برافراشللته اسللت که رویش

 .مشبج نوشته انده دندین دیاله آب خوری سنگین میی با زنجیر به مشمن وصلند

از دیوار تورفتگی، شمایل هایی به رنگ های درخشان آویمانند و دور و بر مشمن آب، شمع هایی گذاشته اند که 

 .بعضی روشنند و بعضی سوخته اند

 «.)به ویژه سبم( به میله های دنجره مشبج بیته اند نوار هایی از دارده های رنگی

به عقیده ویلیلون، تماویر منقش بر کاشی های سقاخانه ها و نماد دردازی ها، از حد و مرز مباحی مادی بییار 

فراتر می رونده اگر در ماهیت انتماعی و اصیل شکل های نمایشی تعمیه و قدرت نیرومند تماویر سقاخانه تأمل 

تشیع حتی در عامیانه ترین سط  خود، نه تنها از استعلای خاص اسلا ، بلکه استعلایی  …» می بریا کهکنیا، دی 

 « …از آن خویش بهره مند است

در مورد سلقاخانه و سلقایت و سلقایی، در کتب معتبر ایرانی و خارجی، اشاره های فراوانی وجود دارند و تأثیر 

 .می کنند مذهب تشیع در این بناهای مذهبی را توصی 

 نگاهی به مکتب هنری موسو  به سقاخانه

جمعی از هنرمندان با استفاده از ار  های مذهبی و نقوش و موتی  ها )خرده نقش ها( ی  ۱۲۳۱تقریباً از سال 

ای شدندح یادی از حر  و تکیه و حیینیهه « سقاخانه»مذهبی، موجد یج موج هنری موسلو  به مکتب یا سلبج 

 :گونه کارها در نقاشی و دیگر کارهای هنری همین بودحال و هوای این 

الیلا (، و فدای بوی روضله و گریه، روشلنی شلمع و برر ااس های برنجی، صدای صلوات و یا حیین )علیه

 .لب تشنه ات یا اباعبدالله



د ساه به اور کلی، حال و هوا مذهبی بود، ولی نه در حد میلجد شلاه اصفهانِ رفیع و فشیا، و نه در حد میج

 .سالار تهران ستری، بلکه درحد سقاخانه گذر

ار  ها و نقش های سنتی لللل مذهبی برگرفته از فضای آرا  و صمیمی و در از خلوص سقاخانه ها و تکیه ها، 

امکان همه گونه ترکیب و تجمیه را در زمینه هنر نوین، به هنرمندان سللقاخانه ای می دادند که همه در نوع خود 

 .دندبدیع و زیبا بو

نا  گرفت، توجیهات متفاوتی وجود دارنده اصلللولاً « مکتب سلللقاخانه»در این کله درا این موج هنری خلاص 

مراسا تعمیه، که در محر  )و گاهی در سایر  .سقاخانه ها یکی از مراکم زیارتی مها در تشیع محیوب می شوند

ها، شللکل های سللاختمانی و اشللارات و  ایا ( بردا می شللود نیم، شللاید بیش از سللقاخانه ها، ددید آورنده نقش

رممهای ادبی باشلللده خود تکیه ها و حیلللینیه ها به عنوان محل های برگماری آیین های مذهبی، و دردا ها و 

الیلا ( کمان ها، نیمه دارند، اسب زخمی اما  حیین )علیه (الیلا بیرر ها که نشلان از عملما حضرت عباس )علیه

بم و سلیاه و سفید ویژه اولیا و لباس سرب اشقیا، لواز  و اسباب صحنه نمایش ها و شلمشلیر ها، لباس های سل

تعمیه خوانی شامل خیمه و ظرا آبی به نشانه فرات، همه و همه در هنگا  نمایش از قدرت بیانی بالایی برخور 

 .دارند

دیدنده در واقع، این این گونه نمادها و تجیا های مذهبی الها  بشش هنرمندان منتیب به مکتب سقاخانه ای گر

تجیلا ها و تملیل ها باروحیات مرد  عجین شده و نوعی فها نمادین بالایی ایجاد کرده انده همین فها نمادین 

بود که باعی گردید در برخورد با مکتب سللقاخانه، احیللاسللی مشللتر  در مرد  به وجود آید و اقبال عمومی 

 .موجب شود وسیعی برای دست کا دو دهه در هنر معاصر کشور را

 دل شوریده نه از شور شراب آمده است دین و دل، ساقی شیرین سشنا برده ز دست

 .«ألیت»ساقی باده توحید و معارا، عباس شاهد بم  ازل، شمع شبیتان 

 سقانفار

بنایی است با مواد و ممال  دوبی که در استان مازندران در کنار تکایا و میاجد و حتی « سلقانفار یا سلقا تالار»

در میان شلالیمارها )برای عبادت شلالی کاران در این مکان(، سلاخته می شلوده این بناها را به یاد سللقای دشت 

 .الیلا ( می سازندعلیه)کربلا، حضرت ابوالفضل 



سلللقلانفلارها معمولاً دو ابقه اندح از اری  دلکان های دوبی از دایین به ابقه بالا می رونده ابقه اول آن مکانی 

ولاً زنان محل در آن جمع می شللوند و عماداری می کنند و نیم وسللایل دذیرایی از عماداران در آن اسللت که معم

قرار میگیرده ابقه دو  محلی است که مردان در اول شب های عما و دهه اول ماه محر  در آنجا به عماداری می 

 .دردازند

ها و آداب و باورداشلت های شیعی مرد   سلقانفارها با بار فرهنگی بیلیار شنی و بهره گیری از دشلتوانه سلنت

مازندران، روایتگر ایمان و دل سلااری جامعه کشلاورزی مازندران به سلالار شهیدان و برادر دلاورش سقای لب 

هیتنده این عماداران مرد  عادی ساده دل و مشلص هیتنده اما آنیه این  (الیلا تشلنگان، حضلرت عباس )علیه

ی مذهبی قرار داده، ترکیب دند هنر معماری، نقاشلی و خطاای داخل آن است که در بنا را جمو نادر ترین بناها

کل، شکل بدیع و منیجمی به وجود آورده استه این بناها للل همان گونه که بکر شد للل تماماً از دوب ساخته 

ر روی را بشلده و هنرمند بومی با توجه به فراوانی دوب در مازندران، مملال  مناسبی یافته و نقوش باشکوهی 

این دوب ها ایجاد کرده اسللته این نقوش مذهبی، نگاره هایی از عشلل  به شللهادت در مذهب شللیعه و تقریباً 

همانند مباحی مربوط به تعمیه و شبیه خوانی هیتند که به تمویر کشیده شده انده این هنرمندان بی ادعا ل فارغ 

را برای برگمیدگان راه خدا می دیندند و در مقابل، از قید هر سبج و مکتب، شفاا ترین و تمیم ترین رنگ ها 

رنگ های سلللرب و کدر را برای کافران و اشلللقیا انتشاب می کننده این رنگ ها و ار  ها و نقش های درمعنا، 

همراه با صفای هنرمندان، هر یج در جای خود، به این اماکن، که میتقیماً تحت تأثیر آیین تشیع هیتند، حرمت 

 .می بششندو قداست خاصی 

 آب انبار

 الله علیه و آله( است آن فراتی را که ارب خیرو بی لشکر استآن فراتی را که مهر دختر دیامبر )صلی

 کی روا باشد زجور فرقه بی انفعال بهر شاه دین حرا  و بهر دیو و دد حلال؟

 انبار در سراسر راه های ایران و ، در خور توجه استه آب«آب انبار»تأثیر تشیع در یکی از ابنیه مها ایران، یعنی 

در شلهر های این سلرزمین خدایی، به تعداد بییار دیده می شود و بعضی از آن ها، که درشهرهای خشج و کا 

شایان  «وق »آب سلاخته شلده، خود اثری بیلیار زیبا و از لحاع معماری و میلائل مربوط به سلنت دیندیده 

اسللناد و مدار  موجود، یادداشللت های فراوانی در این زمینه وجود توجه اسللته در میان موقوفات، با توجه به 

دارند و بییاری از مرد  مممن موقوفاتی برای احداب آب انبار و استفاده عمو  و رایگان از این آب انبارها تعیین 



از نقاط  می گویند )ملل اردبیل و بیلللیاری« اهل ایمان» کرده انلده از این نظر، در برخی وللایلات، آب انبار را 

آبربایجان(ه سلابقاً این آب انبارها کارکرد و عملکرد دقیقی در زندگی مرد  داشتنده ساختمان آب انبار میلمًا در 

کاشللی های  .حیطه اماکن مقدس و متبر  و مطهر بود و فرهنگ شللیعی در اینجا ها خود را نمایان می سللازد

 یار زیبا به رنگ سفید بر قطعات لاجوردی نوشته میسلردر این آب انبارها با کلماتی به خط نیلتعلی  جلی بیل

شللدنده دند رشللته قنات برای هرآب انبار وق  می شللدند و گاهی میللتالانت فراوانی در اختیار بانیان این آب 

انبارها قرار می گرفتنده لای روبی این قنات ها نیم به همیاری مرد  مممن انجا  می گرفتح دیش از آنکه فملللل 

به سلردرستی عده ای از مرد  خینر هر شهر، مییر قنات ها لای روبی و تمیم می شد تا در تما  زمیلتان برسلد، 

فملل زمیلتان، مرد  به راحتی از این آب انبارها، آب ممرفی خود را فراها کننده آب انبارها گاهی بییار دایین 

نبار تا محل اصلی می رساندنده تر از سلط  زمین قرارداشلتندح شاید قریب دهل دله، مرد  را از در ورودی آب ا

علت این امر محفوع ماندن آب از حرارت خورشید در تابیتان و صولت سرما در زمیتان بوده باورهای مذهبی 

اهل تشلیع در شکل گیری این اماکن تأثیر بشموص داشتند و هرد  که کوزه های آب توسط مرد  مممن در می 

 :ندشدند و رفع عطش می گردیدند، زمممه می کرد

 به خا  و خون شدی شلطان، به دست شمر بی ایمان

 .حیین جان با لب عطشان، حیین جانا، حیین جانا

 اما  زاده ها

 ایا آمده دناه به اینجا حادثه، دی از                 ما بدین در نه دی حشمت و جاه آمده ایا 

آرامگاه هر یج از این عمیمان  .کاملاً آشکار استتأثیر تشلیع در زیارت آسلتانه های مقدس اما  زادگان نظرکرده 

بنده خدا، بشملوص آقازاده هایی که صلحن و سرای آنها به زیارت نامه و شجره النیب ممین است و این اما  

زاده ها واجب التعظیا محیوب می گردند، در خور توجه و محل التجا و التماس و داکی استه افمون بر اجرای 

شللت نکونامان و نکوکاران در صللحنه لا یملی عماداری قدسللی، توسللل به انبیا و اولیا و مراسللا زیبای بمرگدا

وسللیله جویی و حاجت « توسللل»فرزندان این عمیمان خدا، در قلمرو باورهای مرد  مممن جایگاه ویژه ای دارده 

 ه حضرت سید الشهدالالیلا ( از جملخواستن از خداوند یا وسیله و شفیع قرار دادن داکان و ائمه معمو  )علیه

ارتباط با معمومان و اولیال الله را به خاار قرب مقا  و منملتشان نمد « توسل»و فرزندانش و شلهدای کربلاسته 

خدای متعال، آسلان می سلازدح درا که این بمرگواران ح  شفاعت دارند و سرساردگان این اولیا برای استجابت 



اه خداوند را برای برآمدن حاجت ها وسیله تیکین و آرامش قلوب دعا، دعای توسل می خوانند و تقرب به درگ

خود می شلناسلنده سلاختمان این اما  زاده ها در هر گوشه از ایران، محل تجمع عاشقان آل الله است و از نظر 

 آرایه ها و دیرایه ها و علا بندی ها و نگه داری دردا ها و علا ها، درخور توجه می باشلد و از دیدگاه ساختن

ضللری ، نمونه بور هنرمندان محیللوب می گردده بند بند اشللعار مربوط به اولیال الله به خط خوش، آزین بند 

دیوارها و حتی ضلری  و صلندور دوبی و فلمی سلاختمان اما  زاده هاسته برخی از این اما  زاده ها و قدمت 

وته کردن در این اماکن و کیب سلاختمان آن ها، قدمت شلهرسلازی یا سلکونت در روستا را نشان می دهده بیت

شلفای روحی و همدلی و همدردی با اما  زاده هایی که روزگاری از جبر و جور اشقیا به شهادت رسیده اند، از 

الیلا ( آمال و آرمان های زوار و دلیاردگان به این اما  زاده هاست که بشموص دس از حرکت اما  رضا )علیه

ادران این اما  هما  به ایران رو آوردند و بییاری از آنان متأسفانه توسط عمال از مدینه به سوی ایران و توس، بر

 .خلفای جور به شهادت رسیدنده اما مرقد و مشهد و آرامگاه آنان زیارتگاه عاشقان و اهل تشیع گردیده است

 نتیجه گیری

دشلوار اسللت، اما هنرمندان  هر دند تحریر مطالبی درزمینه تأثیر تشلیع در ابنیه و اماکن مذهبی، کاری سللشت و

مشلص به وضوی مهر هر یج به سرسااری به آل الله، شاهکارهای خود را درقاب آیینه صحن و سرای میاجد 

 آیینه یه اری ، این از تا اند نموده عیان …و تکیه ها و حیلنیه ها و اما  زاده ها و سقاخانه ها و زورخانه ها و 

ها را صلفا بششند و زنگار از آیینه دل ها بمدایند و شج را بر ارا سازند  دل و باردازند مممنان های دل بندی

 :و به دامن حقیقت بیاویمند

 تقمیر و کرده همه جلوه، دهد خدعه با             باال همه جا در بر ح  بوده به تمویر

 .حقیقت رخیار ز جلوه نرود لیکن          شاید که شود تابش ح  جمله کمی دیر 

سلللااری به این اماکن، باید متوجه باشلللیا که خرافات را حتماً از حیطه و حریا این اماکن دور نگه دل در اری 

داریاه درود می فرسللتیا به روان هنرمندان جان شللیفته و سلللا  بر هنرمندان مشلص که هر یج در آراسللتن و 

ساختمان و متکی به ممال  مادی دیراستن این صحن و سراها جان صرا کرده اند و این اماکن را نه در بند یج 

 .دانیته اند، بلکه بقاع متبرنکه را ازنفس قدسی و انفاس الهی اولیا آکنده اند



هلا ای نگارگر دیره دسللت! دسللتان مریماد که از مژگان خود قلا سللاختی و از دوات خون بار دشللا، جوهر 

ش دادی و حلاوت و ظرافت نگاه اولیا را سلرخگون برگرفتی و شلقاوت اشلقیا را بر دیوار های بقاع متبرنکه نمای

 :داری، شال عما بر گردن انداختی و بر سینه کوفتی و فریاد برداشتی کهعیان ساختی و به نشان ماتا

 شکیت جان و انس شه سااه جهان، در تا             دشت نبی و آل نبی در جنان شکیت 

 .را خدنگ خلید و سنان شکیتا هر از        در سینه شان ز شیت و ز دست مشالفان 

بیلیاری از جامعه شناسان وقتی در باب جامعه شناسی دینی و مذهبی سشن می گویند، به دقت قداست اشیا را 

 .در نظر می آورند که این اشیا و ممال  در برکت تقرب به نیکان و داکان مقدس گشته اند

تقیللیا می کندح برخی سللتودنی و « یر مقدسش»و « مقدس»امیل دورکیا، جامعه شللناس معروا، اشللیال را به 

ستایش کردنی و بعضی دیت و به دور از داکی و تطهیر هیتنده فکر و اندیشه انیان نیم دنین استه این اندیشه 

دا  اهل تشللیع اسللت که به خا  بی مقدار جان می بششللد و فلم را بهادار می سللازد و دوب و آیینه و گچ را 

ر نیکان را به رنگ سلبم و قدسلی می آراید و از اشعار دلنشین، شأن و مقا  اهل ارزش می بششلد و روانداز مما

تقلدس را بلازگو می کنلد و فریاد می زند که هلا! بی وضلللو وارد گود مقدس زورخانه نشلللوید و بی نا  علی 

اهاوش ا سیالیلا ( میاجد رالیللا (، مرشدان با صوت جلی مطلبی آشاز نکنند و با یاد فرزندان علی )علیه)علیه

 :سازند و تکیه ها را در سوگواره بیارایند

 دینا زنده بماند تا شهادت، سوی رو  می                  رهرو راه دیمبر، حافظ دین مبینا 

 قرینا محنت با یاران و من جیا و تن این             گر شود دامال اسبان عدوی در زکینا 

 .النیایا خیر دردانه( الیلا علیه) علی بن حیین من     خوفی از دشمن ندار ، من شهید کربلایا 

دنین مطالبی هیلللتند که در و دیوار زیارت خانه ها را می آرایند و زوار را به رعایت قداسلللت مکان ملم  می 

جان وضللو می گیرد و به نا  الله و به یاد اولیال الله سللنگ بر روی نماینده اینجاسللت که هنرمند و معمار شللیفته

می گذارد و سللقاخانه جان می سللازد و افلان نقش را در قنداقه سللنگ و بو  و دوب و گچ و دارده  سللنگ

 .آرامش می دهد



آری، از رب نیلگون کاشی تا سیمای زعفرانی آجر و از رخیار ساید گچ بری ها تا دل ناز  شیشه ها ل هر یج 

الله علیه و آله( و اولاد او و ول خدا )صلیلللل در برگیرنده زیبایی های برگرفته از خط مش  هنرمندان عاش  رس

 .الیلا (، هیتندبنیانگذار مذهب شیعی علوی، حضرت مولی الموحدین علی )علیه

دل، بی ریا و اهل صفا هیتند و بییار هنگا ، هنر خود این نکته درخور توجه است که دنین هنرمندانی صاحب

درا که هنر، خود هدا نییلت، بلکه وسللیله ای است برای  را وق  تحریر وق  نامه ها و کتیبه ها می نمایندح

 .اهدافی مها، و ابماری است برای معرفی دیا  متعالی و دعوت به سوی ح  و هدا والای الهی و انیانی

 :گفته اند

 .شد دیده سوی به ازدل حجاب صد               دون شرض آمد، هنر دوشیده شد 

نقوش قدسی آب خورده اند، تا کیانی که در سقانفارها بر سینه کوبیده و  از کیانی که از سنگاب های آراسته و

داشدار گشللته اند، تا بانیان تکیه ها و حیللینیه ها و عماخانه ها و آیینه بندان سللقاخانه ها، همه می دانند که اگر 

رخت ماده را در  معرفت و عشل  در کار نباشد، زیبایی جلوه ای نمی یابد سجده گاه ها و محراب ها و منبر ها،

عشل  به اولیای خدا از خود دور می سلازند و جنبه رمم و راز به خود می گیرنده این جاست که تشیع راهی به 

دل ها می یابد و هنرمند شللیعی هنر را با جهان بینی اهل تشللیع در ها می آمیمد تا نگاره ها و ازاره ها و کنگره 

ده انیان فقط گوشت و دوست نییت، قلب انیان خدای خانه های هر سلاختمانی را به نیکو وجهی مجیا ساز

، دس زیبایی و «اِننم الله جمیلٌّ و یحبنُ الجمالم»اسلت معموره و احیاس انیان کرانی ندارد، و دون می دانیا که  

 .قلمرو زیبایی و مباحی زیبایی شناسی را در تأثیر تشیع بر ابنیه و اماکن مذهبی به آسانی در می یابیا

 .حنه که باشد خبر از کشتن مظلو  آن صحنه نشان از خط خون بار حیین استهر ص
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