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چکیده 
با برپایی سلسلُه صفویه، شیعیان فرصتی پیدا کردند تا عقاید دینی خود را آشکارا ابراز کنند و آثار فرهنگی، هنری جدیدی در این جهت 
شکل پیدا کرد. سنگاب یکی از این آثار است که اولین بار دوران صفویه در مساجد و معابر قرار گرفت و به نمادی از عقاید شیعه و 

یادآوری واقعه کربال بدل شد. سنگاب قدح بزرگ و سنگی است که از آن آب می نوشیدند.
این مقاله به بررسی تزیینات سنگاب های اصفهان ـ مرکز حکومت صفویه می پردازد. در این مطالعه با روش تحلیلی و توصیفی به 
بررسی اسناد به دست آمده از مطالعه میدانی بر سنگاب های به جامانده در مرکز اصفهان و اسناد کتابخانه پرداخته می شود. از فرضیات 
این مطالعه ارتباط عقاید شیعه با نقوش و تزیینات روی سنگاب هاست. تزیینات این نمونه ها نشانگر جهت گیری به سمت هنری مقدس 

و با اهداف اعتقادی است که سنگاب را به اثری متجلی از عالقه و اعتقادات شیعه بدل کرده است. 
آنچه موضوع این مقاله قرار گرفته است بررسی سنگاب های اصفهان در دورۀ صفویه و قاجاریه با توجه به فرهنگ عاشورایی است. 
دولت صفویه تشیع را مذهب رسمی کشور اعالم کرد و در پی آن به حوادث عاشورا اهمیت داد. تأثیرات مذهب تشیع و فرهنگ عاشورا 
را در جای جای دولت صفویه و در اصفهان مهم ترین پایتخت صفویان می توان مشاهده کرد. یکی از نمونه های آن قرار دادن سنگاب در 

مساجد و معابر است که با برخی هنرهای ریشه دار در فرهنگ اسالمی به ویژه با شعر و خوشنویسی و حجاری عجین است. 
این پژوهش به بررسی54 سنگاب موجود در اصفهان می پردازد که 39 عدد آن دارای کتیبه یا نقش بر بدنه هستند، تعداد زیادی از آنها 

نیز از دورۀ قاجاریه به جا مانده است.

واژگان کلیدی
سنگاب های اصفهان، تشیع، آب، شهدای کربال. 

36



فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر 
..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

شماره 27 / سال دهم/زمستان1392/سنگاب های اصفهان، هنر قدسی شیعه/49-60

50

مقدمه
حادثه نهم محرم سال 61 فقط یک اتفاق ساده تاریخی نبود بلکه 
این پدیدُه بزرگ عالم اسالم از بدو خلقت به اولیاء و انبیاء پیشین 

تذکر داده شده و بر این شهید بزرگ از آدم تا خاتم گریسته اند. 
جبران  قصد  به  و  خونخواهی  با  توابین  قیام  کربال  واقعه  از  بعد 
کوتاهی رفته در عاشورا و پس از آن قیام خونین مختار با شعار 
اول  از همان قرن  پیوست.  به وقوع  امام مظلوم  خونخواهی آن 
شهدای  عزاداری  مراسم  برپایی  به  را  شیعیان  )ع(  ائمه  هجری 
کربال و مرثیه خوانی بر ایشان ترغیب می کردند. این امر موجب 
شکل گیری فرهنگ خاص عاشورا در میان مسلمانان شد که خود 

سبب پایداری و گسترش شیعه و پایه گذار قیام های بعدی بود. 
فرهنگ عاشورا بر محور مرثیه خوانی بر شهدا و احترام بر تربت 
پاک امام حسین، آداب و هنرهای خاص خود را به وجود آورد؛ 
از جمله شعر و نقاشی و معماری تکایا. یکی دیگر از جلوه های 
فرهنگ عاشورا که با شعر عاشورایی و خوشنویسی اسالمی نیز 
مسلمانان  میان  در  که  همان طور  است.  سنگاب  شده،  عجین 
مسجد به منظور تجمع مسلمانان بنا شده و رفته رفته به محل 
میان  در  نیز  سنگاب  شد،  بدل  مسلمانان  هنر  و  فرهنگ  تجلی 
مسجد و بازار نماد تجلی عالقه شیعه به عاشورا و پاسداری از نام 

سید شهدا تلقی شد.
منابع  در  گزارشی  کمتر  سنگاب ها  مورد  در  است  ذکر  به  الزم 
تاریخی می توان پیدا کرد، چه بسا به دلیل آنکه سنگاب در زمره 
تزیینات معماری نبوده و همچون منبر از اهمیت ویژه و فراوانی 
کافی برخوردار نیست. تنها تصویر نقوش برجسته بر روی سنگاب 
مدینه الزهرا )پس از سال 936م( آمده است که با دیگر موضوعات 
و حجاری های زمان خود تفاوتی نداشته دیواره مستطیل شکلی 
است که همچون اسپر، پر از تزیینات گیاهی تکرار شده در سه 
قطعه است، کتیبه ای نیز به شکل نوار باریک دور تا دور آن به 

خط کوفی دارد )اتینگهاوزن، 1381 : 220(.
از دوره سلجوقی در بورسای ترکیه در صحن مسجد  سنگابی 
سال  در  آن  کار  مهم  قسمت  که  جامی«  »یشیل  سبز  جامع 
است.  رسیده  پایان  به   1424 سال  در  آن  تزیینات  و   1419
این سنگاب در زیر نور گیری )چلچراغ( مدور قرار داشته است. 
سنگاب های  با  فوق  مورد   )86-87  :1368 مارتن،  و  )هواگ 
اصفهان به لحاظ فرم و اندازه متفاوت بوده و مانند حوضچه ای 
ثابت است. از این  رو می توان گفت کمتر به سنگاب ها پرداخته 
»منصور  کتاب  موضوع  این  در  مستقیم  منبع  تنها  و  شده 

دادمهر« است که در این مقاله نیز بدان استناد شده است. 
تمسک به مذهب تشیع و اصرار فرمانروایان اولیه صفوی برای 
برخی  ازبکان  تهاجمات  و  عثمانی  دولت  میان  سدی  ایجاد 
تعصبات را نیز در پی داشت )بجنوردی، 1385 : 115( که موضوع 
دوران  در  فراوانی سنگاب ها  به  نظر  اما  نیست.  مقاله  این  بحث 
صفویه می توان آن را هنری شیعی دانست. در دوران )حدود یک 

قرن( افول آن با شورش افاغنه و ظهور حکومت نادر قلی افشار 
تشیع  ظاهری ضد  که  او  تسامح  سیاست  با  )1142ق/1729م(، 
سران  با  مخالفت  و  اعتمادی  بی  نیز  آن  مصادیق  از  و  داشت 
ایرانی و شیعه مذهب در سپاهش بود که سرانجام نیز منجر به 
قتل او توسط ایشان شد  )زرین کوب، 1387 : 745(. در دوران 
شیراز،  در  حکومت  برای  زند  کریمخان  کوتاه  فرصت  با  زندیه 
و  محلی  گریزهای  و  جنگ  و  حکمرانان  میان  اختالفات  وجود 
آقا محمد خان،  و  زند  بازماندگان  بین  اصفهان  دست به دست شدن 
)همان :762(، سنگابی با تاریخ این دوران در میان آثار به جامانده 

در اصفهان نیست. 
در دوران قاجار با توجه به آنکه سران قاجار در دامن شاهان صفویه 
پرورش پیدا کرده و از شیعیان طرفدار حکومت در سپاه قزلباش 
محسوب می شدند، " سالله قاجار حتی دوست داشت دولت خود را 
جانشین قانونی صفویه نشان دهد و در دربار خود تمام تشریفات و 
رسوم آنها را نگه داشت " )همان : 798(. از این  رو بار دیگر عقاید 
شیعی و زبان ترکی در دربار پا گرفت، و رویه فرهنگی مشابه با 
دولت صفوی در برپایی سنگاب ها علی رغم نفوذ فرهنگ غربی، 
همچنان ادامه پیدا کرد. این خود نشان دیگری بر آنست که اگر 
چه سیاست حاکم در برپایی سنگاب ها به پشتوانة باورهای دینی 
و مردمی مؤثر بود، این آثار تجلی هنری شیعی است که مقدسات 

مورد توجه شیعیان را به نمایش می گذارد. 
سنگاب های  بررسی  است  گرفته  قرار  مقاله  این  موضوع  آنچه 
اصفهان در دورۀ صفویه و قاجاریه با توجه به فرهنگ عاشورایی 
است. دولت صفویه مذهب تشیع را مذهب رسمی کشور اعالم 
کرد، و در پی آن به حوادث عاشورا اهمیت داد. تأثیرات مذهب 
در  و  صفویه  دولت  جای  جای  در  را  عاشورا  فرهنگ  و  تشیع 
اصفهان مهم ترین پایتخت صفویان می توان مشاهده کرد. یکی 
از نمونه های آن قرار دادن سنگاب در مساجد و معابر است که با 
و  شعر  با  ویژه  به  اسالمی  فرهنگ  در  ریشه دار  هنرهای  برخی 

خوشنویسی و حجاری عجین شده است. 
این پژوهش به بررسی 54 سنگاب موجود در اصفهان می پردازد 
که 39 عدد از آن دارای کتیبه یا نقش بر بدنه هستند و بیشترین 
تعداد آنها از دورۀ قاجاریه به جا مانده است. 30 عدد از سنگاب ها 
دارای تاریخ است که از این تعداد 10 عدد مربوط به دورۀ صفویه 
از  نمونه   12 روی  بر  است.  قاجاریه  دورۀ  به  مربوط  عدد   20 و 
سنگاب ها اشعاری در رثای شهدای کربال و نیت واقف به چشم 

می خورد. 
ساخت این سنگاب ها از دوره شاه صفی اول )1052-1038( با 
سنگابی در مسجد جامع اصفهان اغاز می شود و با توجه به تاریخ 
حک شده، سنگاب های به جا مانده دورۀ صفویه مربوط به سال 
1049 تا 1117 ه.ق و سنگاب های تاریخ دار دورۀ قاجار مربوط به 

1200 تا 1329 ه.ق است )جدول 1(.
 یکی از هدف های مهم ساخت سنگاب بزرگداشت عاشوراست و 
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سنگاب چون اعالمیه و یا نقش برجسته ای در مساجد و معابر شهر 
یادآور شهدای کربال بوده است. سنگاب محمل هنر دینی با وظیفه 
زنده نگاهداشتن خاطره شهدای کربال و سنت وقف، در عین ترویج 

کار نیک، یادآور آزادگی و ایثار و بندگی حق است. 
ارزشمند و زیبا هستند  تزییناتی  سنگاب ها دارای نقوش و خطوط 
دانست.  قدسی  هنر  از  شاخصی  نمونة  را  آن  می توان  مجموعًا  و 
این مقاله به معرفی و بررسی ویژگی های سنگاب های اصفهان به 
عنوان یک هنر دینی و به ویژه شیعی برگرفته از فرهنگ عاشورا 
کتابخانه ای  شیوۀ  از  تلفیقی  اطالعات،  گردآوری  روش  می پردازد. 
از  است.  استفاده شده  و فیش برداری  از عکاسی  و  بوده  میدانی  و 
به عنوان هنر  این پژوهش بررسی جنبه تقدس سنگاب  فرضیات 
دینی شیعه است و در این رابطه تزیینات به کار رفته روی سنگاب 

مورد مطالعه قرار گرفته است. 
نقوش و خطوط مورد استفاده، دارای نوعی هویت مذهبی- شیعی 
و نمادگرایی در ارتباط با آب به عنوان سمبل یادآور عاشورا بوده و 

در بر دارندۀ ارزش های زیبایی شناسی هستند. 

عقاید شیعی و حکومت
تا قبل از سال 352 ه.ق قوانین و احکام مربوط به مذهب سنت و 
جماعت و مسایل مربوط به آن شدیداَ اجرا می شد و شیعیان ساکن 
در متصرفات اسالمی- به خصوص بغداد و ایران- از ترس تعقیب 
و آزار حاکمان سنی مذهب جرأت اجتماع علنی برای تبلیغ کیش و 
آیین خود نداشتند. تنها از سال 352ه.ق بود که معزالدوله دیلمی از 
خاندان آل بویه، دستور داد تا مردم شیعی مذهب بغداد تقیه را کنار 
گذارند و علنًا عقاید مذهبی را اظهار دارند و در ده روز اول ماه محرم  
سراسر  در  را  مغازه ها  است ـ  شیعیان  برای  عزیزی  روزهای  ـ  که 
بغداد تعطیل کنند و به همراه زنان با موهایی ژولیده و صورت های 
مراسم  سینه زنان  و  آیند  خیابان ها  به  خود  منازل  از  گل مالی شده 
عاشورای حسینی را به جای آورند )یوسف جمالی،1372 : 146(. در 
دوران حکومت الجایتو ؛ سلطان محمد خدابنده )716-703( نیز جو 
مذهبی بر ایران حاکم شد و به خصوص پس از گرویدن او به شیعه، 

نام دوازده امام یا چهارده معصوم در حاشیه سکه ها نوشته شد. 
اگر چه در شهرهای شمال کشور حکومت دست علویان بود و ارادت 
از جمله بر سکه های آن  به جامانده  آثار  را در  به چهارده معصوم 

دوران نیز می توان دید.
آل بویه وسربداران )788 ـ 736ه( قبل از صفویه تنها سلسله های 
ایدئولوژی فکری خود  به عنوان  را  بودند که مذهب تشیع  محلی 
صلوات  آوردن  یکی  ایشان  ارادت  نشانه های  از  و  نمودند  انتخاب 
سربدار«  مؤید  »علی  دوران  در  سکه  حاشیه  در  معصوم،  چهارده 

)766 ـ 783 ه( قابل مشاهده است )رهبر گنجه، 1382: 46(.
ایران، مذهب سنت و جماعت  از هم پاشی مغوالن  با  به تدریج  اما 
مجدداً رسمی اعالم شد و گرایش های مذهبی حکام، عرصه را بر 

عموم تنگ کرد. 

جدول 1. شناسایی سنگاب های اصفهان. مأخذ : نگارندگان.
Table1. Lavers of Isfahan. Source: authors.
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را  قویونلو  آق  سپاهیان  و  شد  تبریز  وارد  قزلباش  906ه.  بهار  در 
نشست.  تخت  بر  جوانی  عنفوان  در  اسماعیل  شاه  و  داد  شکست 
را  امام شیعه  نام 12  بود که  آن  ایشان  اقدامات  از نخستین  یکی 
بزرگان  از لشکریان و  این پس قزلباش که  از  آورد و  در خطبه ها 
اطراف اسماعیل بودند، شیعه دوازده امامی را دین رسمی قرار داد 

)پطرو شفسکی، 1352: 292(. 
پایة  بر  مذهب  به  متکی  حکومتی  صفویه  دوران  در  عبارتی  به 
شاه  پدر  سلطان حیدر  وقتی  شد.  برپا  شیعه  دینی  شاخص های 
اسماعیل مرشد صوفیان شیخ صفی شد، برای صوفیان مرید خود 
طرح  بود  معتقد  که  ساخت  را  سرخ  رنگ  به  ترک   12 با  کالهی 
آن توسط امام علی )ع( در خواب به او الهام شده است. این کاله 
برای ترکمنان شیعه طرفدار او نشان از اعتقاد به 12 امام بود. نقش 
پیدا  انتقال  اسماعیل  او  فرزند  به  از سلطان حیدر  پیر و مرشد پس 
کرد و بعدها این نفوذ عقیدتی موجب استقرار شاه اسماعیل و ایجاد 

حکومت شیعی صفویان شد )نیازمند، 1383 : 138(. 

عاشورا و تشیع 
حکومت  دوران  می توان  را  اصفهان  مرکزیت  به  صفوی  حکومت 
شیعی دانست که در آن ترویج اندیشه های شیعی به راحتی انجام 
می شد و یکی از این مهم ترین جنبه های مذهب تشیع واقعة عاشورا 
تشنه  لب  با  عباس)س(  و حضرت  )ع(  حسین  امام  کشته شدن  و 
است که همواره برای ایرانیان از تقدس باالیی برخوردار بوده است. 
روایات بسیاری در مورد عظمت شهادت امام حسین)ع( از ابتدای 
خلقت نزد حضرت آدم، و اولیا و انبیاء الهی از جمله حضرت زکریا 
)ع( و یحیی )ع( حکایت می کنند. از جمله آنکه هنگامی که در تعلیم 
نام پنج تن، حضرت آدم به نام حسین )ع( رسید بی اختیار گریست 
و خود از این اندوه که به او دست داد شگفت زده شد، و چون از 
جبرئیل سؤال کرد، جبرئیل)س( حادثه کربال و مصائب آن حضرت 
از جمله تشنگی ایشان را شرح داد )داودی و رستم نژاد، 1387 : 57(. 
همچنین ائمه اطهار)ع( به ذکر مصیبت آن حضرت عنایت داشتند 
که،  است  آمده  برپا می داشتند.  را  ایشان  بر  مرثیه خوانی  مراسم  و 
بیشترین مصیبتی که تکیه کالم آن بزرگواران معصوم و حضرت 
مصیبت  است،  حسین)ع(  جدش  مصائب  ذکر  در  عصر)عج(  ولی 

تشنگی امام حسین )ع( و یارانش است.
آمده  شیعیانش  به  خطاب  )ع(  حسین  امام  قول  از  روایتی 
َفاذکرونی:  ماِء  َعذَب  َشِربتم  إن  ما  : شیعتی  فرمودند  که  است، 
یاد کنید  از تشنگی من  نوشیدن آب گوارا،  شیعیان من! هنگام 

 .)172:1385 )بهشتی، 

فلسفه و اهمیت آب نزد ایرانیان
آب رمز کل چیزهایی است که بالقوه در آفرینش وجود دارد و منشأ 
و زهدان همة امکانات هستی است. آب در آغاز حیات وجود دارد و 
در پایان هر دوران تاریخی یا کیهانی نیز حضور پررنگ پیدا می کند. 

آب در برگیرندۀ همة صور بالقوه حیات است و در ادیان و آیین های 
مختلف در خلقت بشر همواره با جلوه های متنوع حضور دارد. 

"آب در آفرینش کیهان، و اساطیر و آیین ها و شمایل نگاری ها، جدا 
از ساختار کلیت های فرهنگی مربوط به آنها، همواره یک نقش دارد 
: مقدم بر هر شکل و صورتی است و محمل و تکیه گاه هر آفرینشی. 
غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پیش از شکل پذیری و تجدید 
حیات کامل و زایشی نو است، زیرا هر غوطه وری، برابر با انحالل 
و اضمحالل صورت و استقرار مجدد حالت نامتعین مقدم بر وجود 
است و خروج از آب، تکرار عمل تجلی صورت در آفرینش کیهان. 
سویی  از  زیرا  است.  حیات  تجدید  متضمن  همواره  آب،  با  پیوند 
از سویی دیگر غوطه  ؛ و  هست  نو"  "والدتی  انحاللی  در پی هر 
خوردن، امکانات بالقوۀ زندگی و آفرینش را مایه ور می کند و افزایش 

می دهند" )الیاده، 1376: 189(.
آب یکی از عناصر چهارگانه است و به تعبیر برخی، کمبود منابع 
طبیعی آب در ایران باعث احترام و مقام ویژۀ آب نزد ایرانیان باستان 

شده است. 
آب ها  الهه  فرزند  میترا  میترایی  آیین  در  باستان  دوران  عقاید  در 
است که او نیز در آب بارور شده است و چون به دنیا میاید با تیر 
خود سنگی را نشانه می رود که از آن آب بیرون می جهد. در آیین 
زرتشتی در دومین مرحلة تکوین جهان اهورامزدا آب ها را آفرید و 
قرار می گرفت  پرستش  مورد  نام  به همین  ایزد چشمه ای  ناهید 

)کارنوی، 1383: 26-27(. 
در  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  آب  اسالمی  اعتقادات  در 
قرآن آیات بسیاری با مضمون آب وجود دارد. از آن جمله خداوند 
در قرآن می فرماید : " و جعلنا من الماء کل شیء حی ": از آب هر 

چیزی را زنده گردانیدیم )سوره انبیا، آیه 30(. 
در دین اسالم اولین شرط در انجام فرایض دینی طهارت است و در 
برخی اعمال عبادی برای طهارت، وضو و غسل واجب و یا مستحب 
اعالم شده است. آب همان گونه که موجب پاکی و طهارت ظاهری 
انسان است به سبب ویژگی هایی که در آن نهفته و حضور آن در 
اعمال واجب دینی سبب پاکی روح انسان می شود. با این اوصاف 
آن  باطنی  طریقت  در  هم  و  اسالم  شریعت  در  هم  »آب«  عنصر 
نقش اساسی دارد. همچنین رابطة دیگر آب با تشیع آنست که به 
روایتی مهریه حضرت فاطمه زهرا)س( بوده است. جناب »محمد 
باقر مجلسی« در بحاراالنوار جلد 43 حدیثی از امام باقر)ع( آورده 
است : "جعلت لها فی االرض اربعة انهار : الفرات، و نیل و نهروان 
روی  در  بلخ  و  نهروان  نیل،  فرات،  نهر  چهار  یعنی  بلخ".  نهر  و 
 زمین برای حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ قرار داده شده است

)مجلسی، 1377، ج 43 :113(.
"رواج تشیع در ایران و عمومیت پیدا کردن عزاداری ساالر شهیدان، 
شهادت  ماجرای  و  کربال  تاریخی  وقایع  مداوم  تکرار  همچنین 
راه  در  را  خود  جان  واقعه  آن  در  که  عباس)ع(  ابوالفضل  حضرت 
دادند، سبب شده که آب  از دست  تشنگان کربال  به  آب  رساندن 
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همیشه برای ایرانیان تقدس بیشتری یابد و از جنبة مذهبی دارای 
حرمت بیشتری شود" )خلعتبری، 1387(.

 اما عجب آنکه در واقعه کربال آب این عنصر حیاتی از امام حسین 
)ع( دریغ می شود و به عبارتی ارزش آن کمتر از خون حسین )ع( 
است. بدین معنا که اگر در همه هستی طبق آنچه از »میرچا الیاده« 
آوردیم آب ارزش بخش و مایة حیات است در مورد شهید کربال آب 
کوچکتر از آن است که موجب حیات و بقا محسوب شود، بلکه این 
خون او است که بقا و حیات انسانِی انسان کامل را تضمین می کند. 
از این  رو اگر چه دشمن آب را از او دریغ می کند اما حیات ایشان بنا 
بر شواهد تاریخی موجود و آنچه که در زیارت امام )ع( آمده است 
تا ابدیت و در همه هستی پایدار می ماند، چنانچه در مورد ایشان 
در زیارت عاشور آمده است : مصیبت تو بر آسمان ها سنگین است. 
)و عظمت مصیبتک فی السماوات( زیرا آب مایه حیات هستی از 
او دریغ شد و این اندوهی بزرگ برای تمام آب های عالم و تمام 
بقا و حیات در دنیا و به عبارتی  هستی است. در واقع رمز اصلی 
حیات به معنای بیولوژیک آن آب است اما حیات معنوی با عشق 
و بندگی پیوند دارد و این خون حسین)ع( است که آب حیات عالم 

معنویت محسوب می شود. 
بندگی و  با طریقت و  نزد شیعه  واقعه کربال اهمیت آب  به سبب 
اطاعت از امام پیوند پیدا کرده، ارزشی دو چندان دارد. آداب و مراسم 
متعددی در مورد آب در فرهنگ ایرانی وجود دارد که برخی بازماندۀ 
اعتقادات باستانی است )مانند جشن آبریزان در تیرماه( اما رایج ترین 
آداب آب با یاد شهدای تشنة کربال شکل گرفته است. از جملة آن، 
سالم دادن به ساالر شهیدان پس از نوشیدن آب است که اهمیت 

آن در نزد شیعه، آب را به نمادی از عاشورا تبدیل کرده است. 
در سراسر تاریخ، مذهب همواره الهام بخش هنر بوده و هست. تأثیر 
زنده  و هنر  روایتی  دارای دو سطح  فاجعة کربال  در  الهام مذهبی 
وجود دارند. هنرهایی که به شکلی از اشکال واقعة کربال را روایت 
می کند. مانند مرثیه خوانی، پرده خوانی و تعزیه، نقاشی با مضمون 
عاشورا یا نقاشی قهوه خانه که هر یک گوشه ای از روایت تاریخی را 

در مورد عاشورا بیان می کند. 
به زنده نگه داشتن واقعه کربال، که همچون هنری  آداب مربوط 
زنده اجرا شده و معمواًل از زبانی نمادین برخوردار بوده و انتقال پیام 
نمادهای ویژه در فرهنگ و زندگی مردم عجین  از طریق  در آن 
شده است. آب از اساسی ترین نمادهای حیات بشری است که به 
آداب  شیعه  فرهنگ  در  و  شده  بدل  عاشورا  برای  برجسته  نمادی 
ویژه ای در ارتباط با آن شکل گرفته که آب نوشاندن به دیگران یا 

سقایی یکی از آنهاست. 
"ایرانیان سالیان درازی است که به شکل های مختلف به زنده نگه 
سوی  از  بزرگی  نذر  سقایی،  آیین  می پردازند.  کربال  واقعة  داشتن 
لبان بود. هر دم فریاد سقایان در میان عزاداران  سقایان به تشنه 
می پیچید که : آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن جان را فدای 

مرقد شاه شهید کن" )عناصری، 1382: 98(.

سقاخانه محلی است که به یاد امام حسین)ع( و خانوادۀ تشنه لبش، 
در مسیر بازار یا در مسجد و یا در طول خیابان وقف می شود، تا آب 

در دسترس مردم قرار گیرد.
برپایی سقاخانه ها در تکیه و بازار در فرهنگ ایرانی همراه با آداب 
ویژه ای از جمله روشن کردن شمع بود. بعدها با الهام از این آداب 
در نقاشی معاصر ایران )دهة 40( سبکی به وجود آمد که به مکتب 

سقاخانه معروف شد و توضیح آن فرصت دیگری را می طلبد. 
به  شیعه  احترام  نمایش  رسمی  اولین شکل  می توان  را  سنگاب ها 

شهدای کربال و رسم سقایی را برخاسته از آن حادثه دانست. 
سنگاب، قدح سنگی بزرگی است که در گذشته در معبر و مسجد و 
امامزاده، هزاران تشنه را بی هیچ چشمداشتی سیراب ساخته و در 
ضمن رفع نیاز طبیعی ایشان محبت اهل بیت به ویژه امام حسین 
به عبارتی سنگاب در پاسخ به ضروری ترین  یادآور می شد  را  )ع( 
نیاز انسان یعنی آب، اساسی ترین اصول شیعیان را یادآور می شود. 

نقطة مراد  بوده و سنگاب  "حکایت سنگاب، حکایت مرید و مراد 
است که با بلندایی به فراخور نیاز همگان، ایستاده بر پایه ای سنگی، 
به  بیرونش  زمینة  کتیبه های  گاه  و  حیات  سرشار  منبع  درونش  و 
مرید  و  وا می داشته  اندیشه  به  را  مرید  آب،  داستان  اهمیت  خاطر 
جویندۀ آب بوده که به وقت تشنگی مراد را می طلبیده ؛ یعنی آب را 

می جسته، که نشانش سنگاب است" )دادمهر، 1378: 107(.
مشاهدات حاکی از آنست که ؛ سنگاب های مساجد و اماکن مقدسة 
مانند  دایره  بیشتر سنگاب ها  است.  نظر شکل مختلف  از  اصفهان 
از به شکل مستطیل ساخته شده است. نوع سنگ  است و برخی 
آنها از مرمر و یشم یا سنگ پارسی و نوعی از سنگ های آهکی 
است بعضی سنگاب ها مانند دو سنگاب مرمری گنبد شرقی و غربی 
از مرمر یکپارچه صیقلی شده است و بعضی  مسجد شاه اصفهان 
دیگر مانند سنگاب مدخل مسجد شاه و سنگاب چهل ستون جانب 

غربی گنبد بزرگ مسجد شاه از سنگ یشم است )همان : 112(. 
به  وقفنامچه ها  و  کتیبه ها  تزیینی،  نقوش  با  نوعی  به  که هر یک 
خط نستعلیق، ثلث و نسخ تزیین شده اند. برخی از سنگاب ها دارای 
بوده  اضافی  آب های  ریختن  برای  محلی  که  پاشویه هایی هستند 
خالی  برای  که  بوده اند  بدنه  زیر  در  سوراخی  دارای  نیز  برخی  و 
کردن آب های اضافی و وارد شدن به پاشویه است. روی لبة برخی 
سنگاب ها دایره هایی منقور وجود دارد که نشانگر محل قرار گرفتن 
کاسه های آبخوری است و به آن جامگاه گفته می شود. تعداد زیادی 
آن  بررسی  به  مقاله  این  در  که  مانده  جا  به  اصفهان  در  سنگاب 

می پردازیم. 

سنگاب تجلی هنر دینی و مقدس 
برخی سنگاب های مورد بحث این مقاله دارای تزیینات چشمگیری 
آثاری مقدس هستند که به واسطة  این قدح های سنگی،  هستند. 
اولیه ساخت آن و کاربرد و حتی نقوش و خطوط حجاری  منظور 
شده روی آنها به اثری با اهداف مقدس و مورد احترام شیعیان تبدیل 

32



فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر 
..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

شماره 27 / سال دهم/زمستان1392/سنگاب های اصفهان، هنر قدسی شیعه/49-60

54

شده اند. کمتر هنری در هنرهای اسالمی بعد از معماری مساجد و 
کتابت قرآن تا این اندازه از تقدس و نیت های الهی برخوردار است. 
بررسی نسبت  به  از همه  اثبات مدعای خود، بیش  برای  ادامه  در 

تقدس در مورد سنگاب ها پرداخته می شود.
• تقدس سنگاب به لحاظ کاربرد

از  یادآوری  مقدس  هدف  با  زیرا  هستند  مقدس  هنری  سنگاب ها 
شهدای کربال و مقام امام حسین )ع( بر پا داشته شده و اکثر آنها 
در مساجد، امامزاده ها و... و در دسترس تودۀ مردم قرار گرفته اند. 
جایی که فرد مؤمن نمازگزار پس از راز و نیاز با خدای خود، از آب 
بر یزید فرستد. مکان های  لعنت  بنوشد و صلوات بر حسین و  آن 
مقدسی چون امامزاده و مسجد نیز که فضاهای مقدس و روحانی 

هستند بر قداست سنگاب ها افزوده است.
• وقف 

نیت  و  از سنت پسندیده وقف  پیروی   عامل دوم تقدس سنگاب 
سنگاب ها  روی  که  وقفنامچه هایی  و  کتیبه ها  است.  آن  در  نهفتة 
هستند، همگی از وقف سنگاب مورد نظر برای امام حسین )ع( و 

شهدای کربال و حضرت ابوالفضل )ع( حکایت می کند.
بدیهی است که در هنری که با این اهداف و انگیزه ها همراه است 
به  آن  در  هنرمند  و  است  معنوی  تعبیر  دارای  نگاری  و  نقش  هر 
هستی  به  مسلمان  هنرمند  نگاه  است.  دیگری  ساحت  جستجوی 
نگاه عبودیت است به ویژه آنگاه که با هدف بزرگداشت اعتقادات 

شیعی و به ویژه ارج نهادن به شهدای کربال باشد. 
• تقدس به لحاظ تفکر توحیدی و محتوی 

تزیینات حک شده بر سنگاب ها تنها جنبه زیباشناسی نداشته غالبًا 
حاوی پیام ها و شعایر دینی است مانند صلوات بر چهارده معصوم 
و یا اشعاری در بزرگداشت شهدای کربال به ویژه امام حسین )ع( 
به خدا و  راه عشق  را در  ابوالفضل )س( که جان خود  و حضرت 
حفظ دین الهی نهادند. این محتوی دینی در غالب اشعار یا نقوش 
نمادین تجسم و به نمایش گذارده شده که در ادامه به توضیح آن 

پرداخته می شود. 

دسته بندی تزیینات سنگاب 
دسته  سه  به  اصفهان  سنگاب های  روی  بر  رفته  کار  به  تزیینات 
نقش  و  گیاهی  نقوش  وقفنامچه ها،  و  کتیبه ها  می شوند:  تقسیم 
کنگره دار. آنچه مدنظر این مقاله است ارتباط این نقوش با فرهنگ 

عاشورایی و خلق هنری مقدس است.
مقدس  هنر  یک  عنوان  به  سنگاب  مورد  در  دیگر  مهم  عامل 
افزوده  اکثر هنرهای  رفته در آن است.  به کار  ویژگی های هنری 
بر پیکره سنگاب با هدف معنوی آن یعنی یادآوری شهدای کربال 
اشاره  از  دور  به  آن  بر  نقشی  یا  و  ابیات  کمتر  و  است  هماهنگ 
نمادین آب و عاشورا دیده می شود. همان طور  اهمیت  به  مستقیم 
از جایگاه  ایران  ادبیات و شعر در هنر  که بر همگان روشن است 
خاصی برخوردار است. بر تعدادی از سنگاب ها اشعاری نوشته شده 

که یا مرثیه بر شهدای کربالست و یا در مورد وقف و نیت وقف 
کننده تأکید دارد. 

در تزیینات سنگاب دو هنر شعر و خوشنویسی در درجه اول قرار 
دارد و سپس نقش و نگارهای هنر اسالمی در آن دیده می شود. به 
عبارتی تزیینات سنگاب شامل چندین هنر خاص ایرانی و اسالمی 

است که ذیل این مطلب بر شمرده می شود. 
• شعر

 برخی شعر را کالمی می دانند که روح القدوس بر زبان شاعر جاری 
می کند. و اولین کسی که در عالم شعر گفت حضرت آدم بود که بر 
اندوه فرزند کشته شده اش هابیل شعر سرود. و در پیدایی شعر دینی 
حضرت علی )ع( مظهر و نمونه کمال انسانی حضور داشته است و 
دیوانی منسوب به او شامل 500 بیت در باب معانی دینی و ربانی 
است که روح شاعرانه جاهلیت عرب در آن رنگ باخته و نهج البالغه 
نیز نثر امیر مؤمنان است که اساس ادب در دنیای اسالم است مدح 
و هجا نخستین صور شعر عصر اسالمی است. و از جمله مشاهیر آن 
در زمان پیامبر )ص( حسان بن ثابت بود که پیامبر)ص( به او فرمود 
"الهم ایده بروح القدوس" )بار الها او را به واسطه روح القدوس مؤید 

بدار(؛ )مددپور، 1384 : 145-152(.
شعر و شاعری برای اعراب حتی پس از اسالم آنچنان مورد توجه 
بود که حاکمان و خلفا همواره در حفظ شاعران می کوشیدند. نمونة 
آن » فرزدق « است که در باطن طرفدار بنی هاشم بود و چون 
طواف  در   » عبدالملک  ابن  هشام   « اموی  خلیفه  حج  مراسم  در 
امام سجاد )ع( را دید و هویت ایشان را نادیده گرفت، فرزدق فوراً 
قصیده ای در مدح اهل بیت سرود. همچنین بود کمیت اسدی که 
ائمه اطهار )ع( او را موید به روح القدوس می دانستند )همان : 151(.

راه  عباسیان  آمدن  کار  روی  و  ق(  )132ه.  امویان  برافتادن  با   
را  کربال  شهدای  و  )ع(  علی  و  پیامبر)ص(  مدح  که  شاعرانی  بر 
نبودند  دل موافق  علی  آل  از  عباسیان  آنکه  با  و  باز شد  می کردند 
چنانچه در ضمن این اشعار مدح عباسیان نیز بود به شاعر صله نیز 
نیز خلفایی چون متوکل و معتصم به هیچ وجه  می دادند. و گاهی 
تاب ثناگویی آل علی )ع( را نداشتند. با تسلط دیلمیان بر بغداد در 
انجمن ها  بود،  شیعی  شاعران  مرکز  پیش  سال ها  از  که  این شهر 
تشکیل شد. اما در شعر فارسی دری و یا شاعران ایرانی عربی گو 
دیده  چهارم هجری  قرن  تا  پیامبر  و  )ع(  علی  آل  از  ستایش  نیز 
نمی شود. از اواخر قرن چهارم هجری با گسترش شهرت فاطمیان 
مصر، شاعران فارسی گوی شرق ایران از جمله ناصر خسرو علوی 
به مدح اهل بیت زبان گشودند. و نمونه های اندکی به جای ماند تا 
قرن هشتم هجری که شاعران شیعی در نقاط مختلف ایران زبان 
به مدح اهل بیت گشودند. در قرن دهم با رسمیت پیدا کردن مذهب 
شیعه قسمت مهمی از شعر فارسی را مدیحه ها و مرثیه های اهل 

بیت تشکیل می دهد )شهیدی، 1391 : 216- 212(. 
شعر دینی و هدفدار مدیحه یا مرثیه، بی شک هنر مقدسی است که 
پیامبر )ص( و ائمه )ع( به آن توجه داشته شاعران را بدان تشویق 
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امام  برای جّدشان  مرثیه خوانی  مراسم  )ع(  اطهار  ائمه  می کردند. 
از  )ع(  رضا  امام  است  آمده  تاریخ  در  می کردند.  پا  بر  )ع(  حسین 
بخواند  مرثیه  )ع(  حسین  جدشان  بر  تا  خواستند  خزایی  دعبل 
سنگاب  روی  اشعار  برخی   .)63 رستم نژاد،1387:  و  )داودی 
مرثیه سرایی بر شهدای کربالست، مانند کتیبه سنگاب مسجد آقا 

میرزا هاشم چهارسوقی به خط نستعلیق برجسته با این ابیات : 
 آب در کربال ای قوم بد اختر نبود                   

 یا حسین تشنه لب فرزند پیغمبر نبود
)سالم اهلل علی الحسین لعنت اهلل علی قاتل الحسین وقف جناب ابا 
عبداهلل الحسین علیه السالم نمود طایف بیت اهلل الحرام حاجی فتح 
اهلل مرحوم آقا عبدالرضا لر شیروانی فی شهر رمضان سنه 1280( 
مسجد  سنگاب  کتیبه  در  مرثیه  دیگر  نمونه های  از   .)1 )تصویر 

آقامیرزا محمد باقر به شرح ذیل دیده می شود : 
مگر به کرب و بال آب به قیمت جان بود  

که از عطش به فلک نالة اسیران بود
سالم اهلل علی الحسین)ع( لعنت اهلل علی قاتل الحسین علیه السالم(.

)وقف جناب ابا عبداهلل الحسین نمود حاجی فتح اهلل خلف مرحوم 
آقا عبدالرضا لر شیروانی که در مسجد چهارسوق شیرازی ها باشد، 
فی شهر محرم 1291(. در بسیاری از نمونه ها نوشته اشاره به وقف 
دارد و وقفنامه ها به دو شکل آمده یا به صورت مستقیم و در قالب 

نثر و یا مانند وقف نامه ذیل در قالب نظم است : 
اشعار کتیبه سنگاب مسجد قطبیه به خط نستعلیق برجسته به شرح زیر :

از ره احسان نمود وقف به دوران دختر باقر ز ساکنین صفاهان وقف 
ابوالفضل کرده سنگ آبی تا که شود سرافراز حضرت سبحان

هر که خورد آب خوشگوار نماید لعن فراوان به قاتالن شهیدان
گفت فیوضی ز بهر تاریخش  غشز پس از هجرت ستوده دوران )1307(

 به نظر می رسد سنت زیبای وقف عالوه بر آنکه نتیجه کاربردی 
آن نیکو است، در سنگاب پیام زنده و ماندگار توصیه به کار خیر 
است. از سویی وقف نقش یادبود و به جا ماندن نام برخی را نیز 
اصفهان  در  سنگاب  شیوع  دوران  در  که  است  توجه  جالب  دارد. 
در کلیسای وانک سنگابی به تاریخ 1077 ه.ق به نشانة یادبود از 

تصویر 1. کتیبه مسجد آقا میرزا هاشم چهارسوقی. عکس  : نسیم مانی، 1390.
Fig.1.   Inscription on a laver in Aqa-Mirza Hashenm Chahar Soqi Mosque. Photo by: Nasim Mani, 2011. 

آودیک ایساهاکیان )1875 لین آگان( یکی از چهار رکن ادب و هنر 
ارمنی قرار گرفته است. 

• خوشنویسی
خط از هنرهای ویژۀ اسالمی است که به واسطه کتابت قرآن تقدس 
داشته و بر هر مسلمانی شناخته شده است. مهم ترین جلوه ی بصری 
پوشش  بر  را  آن  نمونه  که  است  خط  مسلمانان  برای  هنر  عالی 
شده  زردوزی  ثلث  خط  به  می شود،  خوانده  کسوه  که  کعبه  خانه 
و تمام مسلمانان در حج شاهد آن هستند و زبان مشترک ایشان 
دینی  هنر  عبارتی خوشنویسی  به   .(Safadi, 1978 :127) است 
مشترک میان مسلمانان محسوب می شود. به واسطه این حقیقت 
به  است،  قرآن  خداوند  کالم  تثبیت  خدمت  در  خوشنویسی  که 
قول تیتوس بورکهارت " شریف ترین هنر بصری در جهان اسالم، 

خوشنویسی است" )بورکهارت، 1369 : 150(.
خوشنویسی به واسطه کتابت قرآن جلوه ای مقدس در اذهان عموم 
مردم نیز دارد. به ویژه آنکه مسلمانان مبدع خوشنویسی را امام علی 
ایرانیان  از هنرهای محبوب  این  رو می توان گفت  از  )ع( دانسته و 
است و به قول محمد حسن زکی هیچ قومی مانند ایرانیان از هنر 
خوشنویسی به عنوان یک عامل تزیینی در آراستن بنا و اشیاء و آثار 

بهره نگرفته است )بجنوردی، 1385: 392-393(.
خوشنویسی از تزیینات معمول در مساجد مسلمانان است و از این  رو 
به قاطعیت می توان گفت که این هنر از تقدس برخوردار است. انواع 
اّما  رفته  کار  به  نویسی  کتیبه  و  کتابت  برای  خوشنویسی  در  قلم 
خطوط ثلث بیشتر در مساجد دیده می شود، و خط نستعلیق مناسب 
خطوط  مورد  در  توجه  جالب  نکته  است.  شعر  و  ادبی  کتاب های 
حجاری شده بر سنگاب آن است که، اکثر آنها و به ویژه در مورد 
نمونه های به جا مانده از دوره قاجار تمام آنها به خط نستعلیق است. 
 در کتیبة سنگاب ها به وضوح تأثیر فرهنگ عاشورایی و نمادهای 
شیعی دیده می شود. این نوشته ها شامل یاد و درود و صلوات بر ائمه 
اطهار و چهارده معصوم است. برخی اشعار شامل نیت وقف کننده و 
یا مرثیه به یاد شهدای تشنه لب کربال دارند و در بعضی موارد نام 
واقف و در موارد معدودی نام هنرمند نیز دیده می شود. خط غالب 
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در این کتیبه ها نستعلیق است. 
 نستعلیق خط ابداعی ایرانیان در نیمة اول قرن هشتم ه.ق است و 
تبریزی واضع آن است. شاهان صفوی به خوشنویسی و  میرعلی 
کاربرد نستعلیق اهمیت می دادند. معروف است که شاه عباس برای 
رضا عباسی شمع را نگه می داشت تا کتابت کند )سلوتی، 1381: 19(. 
از دوران صفویه و در دورۀ قاجار خط نستعلیق مانند خطی ملّی در 
هنر ایرانیان نمود پیدا کرده است. این خط بیش از آنکه با کتابت 
قرآن و ادعیه نمود پیدا کرده باشد، با شعر فارسی در پیوند است با 
این همه در سنگاب به عنوان یک هنر شیعی و مقدس، کتیبة اکثر 
سنگاب ها به استثناء 6 مورد ثلث و 5 مورد نسخ، نستعلیق است. 
سنگاب درب شرقی امامزاده اسماعیل و ایوان جنوبی مسجد عتیق 
هردو خط نسخ و ثلث را دارد، همچنین سنگاب ایوان شمالی مسجد 
عتیق و سرسرای ورودی مدرسه چهار باغ نیز هردو خط نستعلیق 
و ثلث را دارد. نمونه های مذکور از دوره صفویه به جا مانده است. 

خطوط سنگاب ایوان شمالی )درویش( مسجد جامع شامل عبارت 
فارسی و عربی منقور به خط ثلث برجسته به شرح زیر است :

و  جعفر  الصادق  و  محمد  الباقر  و  علی  العباد  زین  علی  )...وصل 
الکاظم موسی و الرضا علی و التقی محمد و النقی...(

)هنرفر،1344: 161(.  در زیر همین کتیبه به خط نستعلیق برجسته، 
اشعاری حجاری شده که سه مصراع آن به شرح زیر به جا مانده و 

حاکی از ساختن سنگاب مزبور در دورۀ شاه صفی است.
کرد وقف شاه مظلومان حسین ابن علی  

هر که نوشد آب گوید لعن بر ابن زیاد
شد تمام این جام در عصر شه ایران صفی 

کتیبه سنگاب ایوان جنوبی )صاحب( مسجد جامع نیز به خط ثلث و 
نسخ است که "بر باالی آن کتیبة صلوات بر چهارده معصوم به خط 
ثلث برجسته نگاشته شده است")دادمهر، 1378: 126(؛ )تصویر2(.

 در برخی سنگاب ها نوشته فقط اشاره به نیت واقف و نام او دارد مانند 
: سنگاب داالن مشرف به حیاط گوشة جنوب غربی مسجد جامع 
عباسی )امام یا شاه(، که وقفنامچة آن به خط نستعلیق برجسته به 
شرح زیر است : وقف حضرت امام حسین کرد این حوض را هر که 
طمع کند به لعنت خدا گرفتار شود )تصویر 3(. نمونه های ذکر شده 

تصویر 3. وقفنامچه سنگاب داالن مشرف به حیاط گوشة جنوب غربی مسجد جامع 
عباسی. عکس  : نسیم مانی، 1390.

Fig.3. Laver containing the deed of endowment (Vaqnameh) in a corridor 
of Jameh Abbasi Mousque that opens to the yard from the southwestern 
part. Photo by: Nasim Mani, 2011. 

تصویر 2. کتیبه سنگاب ایوان جنوبی )صاحب( مسجد جامع. عکس  : نسیم مانی، 1390.
Fig.2. Inscriptions on the laver in the southern Iwan of Isfahan’s Jameh Abbasi Mousque. Photo by: Nasim Mani, 2011. 

همگی نشانگر تأیید نقش کتیبه نگاری و خوشنویسی به عنوان یک 
واسط هنری است که عالوه بر پیام رسانی یکی از راه های تزیین در 
هنر اسالمی است. عالوه بر آن همگرایی هنرها را در تکمیل یک 

اثر دینی نشان می دهد. 
• نقوش اسلیمی 

تشکیل  کتیبه ها  را  سنگاب ها  تزیین  سهم  بیشترین  که  هرچند 
را  لوتوس  اسلیمی ها و گل  انتزاعی و  می دهند ولی حضور نقوش 
نمی توان نادیده انگاشت. نقش اسلیمی همان نقوش شبیه شاخه های 
درخت انگور است که با حرکت مارپیچ خود معنای پنهان حرکت 
جوهری ماده را به تصویر می کشد. نقش اسلیمی یا عربسکو )نقش 
"صرفًا یک نقش ساده  نقش  این  نیست  از مضمون  عربی( خالی 
نیست بلکه نمایانگر ملکوت و جبروت خداوند است و در آن واحد، 

یک آیة دینی و یک آیة هنری است" )البهنسی، 1385 : 121(. 
در برخی موارد انتهای نقوش اسلیمی به گل های شاه عباسی ختم 
می شود که خود، شکل تکامل پیدا کرده از گل لوتوس یا نیلوفر آبی 
است.  نقش گل لوتوس تنها در سه سنگاب دوره قاجار، با همان 
شکل شناخته شده در دورۀ هخامنشی دیده می شود. این نقش بر 
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اساس اعتقادات آیین ایران باستان به الهة آب ها یا آناهیتا مربوط 
است. نقش لوتوس بر سنگاب در حین یادآوری تقدس آب در ایران 
باستان، احیای هنر باستان و ارتباط آن با هنر قاجار را با توجه به 
رجعت هنری قاجار به دوره ساسانی به نمایش می گذارد )تصویر4(. 
نقوش اسلیمی و تزیینات با گل و بوته در چرخش های اسلیمی از 
ارتباط  با معارف و عرفان اسالمی در  ویژگی هنر اسالمی بوده و 

است. 
چنانچه »پاپادوپولو« در نظریه خود، تکامل نحوه مارپیچ را با مفاهیم 
از جهت  ارتباط می دهد،  تصوف اسالمی و مسایل رمزی و دینی 
دیگر طریقة قرار گرفتن این مارپیچ ها، تعالی روح به طرف خداوند را 

تجسم می کند )همان : 83(.
بی انتهای  عالم  به  مستمر  حرکت  نیز  اسلیمی  نقوش  مجموع  در 
را  متناسبی  پیوند  دینی سنگاب  هنر  با  و  کرده  تداعی  را  معنویت 

بر قرار کرده است )تصویر5(.

تصویر 4. سنگاب مسجد قطبیه. عکس  : نسیم مانی، 1390.
Fig.4. Laver of Qotbiyeh Mosque. Photo by: Nasim Mani, 2011. 

تصویر 5. نقش گل شاه عباسی بر سنگاب چهلستون غربی مسجد جامع عباسی. عکس 
 : نسیم مانی، 1390.

Fig.5. The Shahabasi motif on the laver of the western Chehel Sotoon 
(hall of pillars) in Jameh Abbasi Mosque. Photo by: Nasim Mani, 2011. 

نتیجه گیری 
سنگاب با تمایالت و تعصبات دینی حکومت صفویه شکل گرفت و در دوره قاجار که حکومت خود را ادامة دورۀ صفویه می دانست، بار دیگر 
به عنوان نمادی از ارزش های شیعه با توجه به باور و عالقه مردمی تجسم پیدا کرد. این هنر دینی و مقدس، چندین هنر مورد عالقه ایرانیان 

یعنی شعر و خوشنویسی را در بر دارد. 
تزیینات سنگاب ها همه در پیوند تنگاتنگ با هنر اسالمی بوده و در عین حال ارزش نمادین عنصر آب را در میان ایرانیان و شیعیان را تجسم 
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بخشیده است. نقش آب در هر مذهبی، همواره تطهیر و تجدید حیات است. تقدیر آب همراهی در خلقت است اما در مورد امام حسین )ع( 
آب کوچکتر از آن است که موجب حیات او باشد و تنها یادآور عظمت ایثار ایشان است. بدین ترتیب هر گونه ارتباط با آب، برای شیعه دو 

لحظه اساسی از حیات کیهانی و حیات روحانی را یادآور می شود. 
عمده تزیین بر سنگاب شامل کتیبه هایی صلوات و چهارده معصوم و اشعاری به یاد مظلومیت و تشنگی امام حسین )ع( است. نقوش تزیینی 
گل و گیاهی و اسلیمی ها نیز در جهت تقویت معنای اثر بوده بر روح معنوی آن می افزاید. این نقوش احساسی از حرکت به سوی کمال را 
ایجاد می کند و مؤمنی که از سنگاب آب می نوشد با تأمل بر این نقوش و خوردن آبی که یادآور تشنگی سید الشهدا است گویی مسیر کمال 

را می پیماید.
سنگاب تجسم هنری سنت پسندیدۀ وقف در کوچه و بازار و در معرض دید عموم بود و به جرات می توان گفت در میان آثار هنری کمتر 
اثری تا این اندازه در دسترس مردم عامی و با اهداف مقدس دینی وجود دارد. الزم به ذکر است این هنر مردمی به دلیل شیوۀ استفاده 
از آب در دوران بعد به فراموشی سپرده شد و حتی برخی از این سنگاب ها مورد کم مهری قرار گرفته، آسیب دیده )تصویر 8( و یا در آن 
آشغال دیده شده است. حال آنکه سنگاب ها عالوه بر آنکه یک میراث فرهنگی با ارزش است، همچون سند تاریخی و نماد فرهنگ و 

هنر شیعه قابل پاسداری است. امید آنکه این اثر هنری مقدس شیعه مورد تکریم قرار گرفته از دستبرد زمانه در امان ماند. 

تصویر 6. سنگاب درب ورودی مسجد جامع عباسی. عکس  : نسیم مانی، 1390.
Fig.6. Laver on the entrance to Jameh Abbasi Mosque. Photo by: Nasim 
Mani, 2011. 

تصویر 7. سنگاب غربی امامزاده اسماعیل. عکس  : نسیم مانی، 1390.  
Fig.7. The western laver of Emamzadeh Esmail. Photo by: Nasim Mani, 
2011. 

تصویر 8. سنگاب آسیب دیده، ایوان شمالی )درویش(. عکس  : نسیم مانی، 1390. 
Fig. 8. Damaged laver of the northern Iwan (Darvish Iwan). Photo by: 
Nasim Mani, 2011.       

پی نوشت ها 
1. تاریخ روی سنگاب 1901 است که در کتاب سقاخانه ها و سنگاب های اصفهان اشاره شده و سنگتراش تاریخ را به اشتباه حک کرده است.

2. کتاب سقاخانه ها و سنگاب های اصفهان این سنگاب را مربوط به دورۀ صفوی دانسته است ولی تاریخ سنگاب )1214 ه.ق( حاکی از تعلق آن به دورۀ قاجار است.
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Abstract
The Safavid dynasty established the Twelver school of Shia Islam as the official religion of their empire and this 
gave Shia Muslims a chance of expressing their Islamic views, even through arts.  Notable for this era was a re-
newed attention to Ashura as an inevitable part of Shia culture.  
Ashura is respected by Shias throughout the world as a day of mourning.  It marks the anniversary of the martyrdom 
of Imam Hossein (AS), the third Shia Imam and the grandchild of Prophet Mohammad (SA), together with 72 of his 
companions in a famous battle in Karbala desert, now located in Iraq, in the seventh century.  In fact, Ashura has 
had a great influence on Shia culture across history.  Interestingly, it has now become customary for followers of 
other faiths to join Shias in Ashura mourning rituals.
The influence of Ashura on Safavid dynasty and Isfahan, the most important capital of the dynasty, was quite 
dramatic.  An example of this influence may be using Sangabs (lavers) in mosques and passages of cities, in which 
some of the deep rooted Islamic arts such as poetry, calligraphy and carving were featured with Ashura being their 
main theme.   
The present paper has conducted a comparative analysis over the lavers of Isfahan which have remained from Qajar 
and Safavid eras to determine the influence of Ashura culture. 
Fifty four lavers in Isfahan, mostly from the Qajar dynasty, were studied and 39 of them contained inscriptions and 
designs on Ashura. 
The investigations began with lavers remaining from the era of Shah Safi І (1038-1052) in the Jameh mosque of 
Isfahan.  It should be mentioned that the lavers from the Safavid era date back to the seventeenth century and the 
lavers form the Qajar era date back to early nineteenth century. 
Lavers were made in order to appreciate Ashura. They were also meant to remind the Shias of the martyrs of Kara-
bala.  In fact, the lavers were used during the Safavid and Qajar eras to carry the messages of Shia religious art and 
to keep the memories of Karbala alive.  They were also a means to preserve the spirit of sacrifice and virtuous deeds 
among Shia Muslims.   
Studies show that the lavers in Isfahan contain many beautiful patterns and decorative calligraphies. They are great 
representatives of the sacred art of Shia Islam. Calligraphic decorations are the main patterns carved on the lavers 
and most of them are written in Nastaleeq script and some of them are in Thulth script. The main subjects of these 
scripts are sometimes a poem about Ashura or the name of the laver’s donator.  
This article investigates and introduces the features and characteristics of Isfahan lavers as examples of the religious 
art of Shia Islam as well as the contributions of Ashura to Shia art.        
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