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  چكيده
اند   انبارهاي وقفي، يكي از تأسيسات عمومي و ضروري شهر تهران در دورة قاجار بوده  آب

شدند. اين تأسيسات   كه با هدف تأمين آب شرب مردم شهر در محالت مختلف ساخته مي
شـان    م، موقعيت قرارگيريهاي واقفان، باورها و اعتقادات مرد  آبي، بنابر عللي چون انگيزه

در بافت شهري و رجوع افراد مختلف به آنها، در كنار كاركرد اصلي و حياتي خود، يعنـي  
هاي ديگري نيـز داشـتند. مسـالة اصـلي پـژوهش حاضـر،         تأمين آب شرب مردم، كاركرد
باشـد. نتيجـة     انبارهـاي عمـومي تهـران در دورة قاجـار مـي       بررسي كاركردهاي پنهان آب

اسنادي  ـ اي  ها بصورت كتابخانه داده   تحليلي و با گردآوري ـ هش كه با روش توصيفيپژو
دهـد كـه كاركردهـاي پنهـان       و مصاحبه و مشاهدات ميداني، صورت گرفتـه، نشـان مـي   

هاي گوناگون فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مختلفي داشته كه با روحيات   انبارها، جنبه آب
انـد. ايـن ابنيـه گـاه       مـردم شـهر در ارتبـاط مسـتقيم بـوده      و اعتقادات و سـبك زنـدگي  

اند كه با نيت واقفان و هنجارهاي جامعه در تعارض بوده است،   يافته  كژكاركردهايي نيز مي
  اند.  اما اغلب كاركردهاي مثبت داشته

  .انبارهاي وقفي، كاركردهاي پنهان، تهران، دورة قاجار ،تأمين آب شرب آب :ها واژهكليد
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 مقدمه. 1

نـد كـه   بودمخازن آب زيرزمينـي   ،مصنعهيا  حوض بركه،ها با اسامي مختلف نظير انبار  آب
شـدند.    ميشرب در بيشتر مناطق ايران و بعضي كشورها ساخته    براي رفع نياز مردم به آب

سازي   جا يكسان نبود، وجه اشتراك همه آنها ذخيره  هرچند كه نحوه دسترسي به آب در همه
هاي قديمي مديريت آب در پهنـه تهـران     ). يكي از شيوه1: 1390(معماريان،است    بوده بآ

شدند. با افزايش جمعيت   انبار بود كه معموالً مخازن آنها از آب قناتها پر مي  نيز، ساخت آب
تهران در دوره قاجار، دو مشكل عمده آب يعني كمبود و آلودگي آن، بيشتر نمـود يافتنـد و   

  حلّ مناسبي بود.   ن تأسيسات آبي، راه ساخت اي
انبارهاي عمومي، در دو   شدند. آب  انبارهاي تهران در دو نوع خانگي و عمومي بنا مي  آب

انبارهـاي عمـومي شخصـي در امـاكني ماننـد        دستة شخصي و وقفـي وجـود داشـتند. آب   
ار سـاخته   كاروانسراها و سراهاي بازار توسط مالكين آنهـا، بـراي اسـتفاده مسـافرا     ن و تجـ

بنـا و يـا     انبارهاي وقفـي بصـورت تـك     : مصاحبه)،  اما آب1395شدند (رضايي، تابستان  مي
همراه مساجد، مدارس، تكايا و... معموالً توسط رجال و درباريان يا افراد عـادي، در مركـز   

  شدند.  محلّات و براي استفاده عموم مردم ساخته و وقف مي
از قناتها، از جمله تأسيسات آبي مهـم شـهر بودنـد و در      ان، پس انبارهاي وقفي تهر  آب

درآمـدي    مواقع خشكسالي و در هواي گرم تابستان، استفاده از آنها تنها راه نجات افراد كـم 
انبار خانگي بودند و نه امكان تـرك شـهر و رفـتن بـه       بود كه نه همانند متموالن داراي آب

انبارهـا، بـه ذخيـره آب      اما كـاركرد ايـن آب   )162: 1385، مناطق ييالقي را داشتند (فووريه
هـا در بافـت شـهر، همگـاني بـودن و        ماند و بنابر موقعيت قرارگيري آن  شرب محدود نمي

رجوع افراد مختلف به اين تأسيسات و جايگاه آب و تأسيسات آبـي در فرهنـگ ايرانـي و    
ثال در شهر قزوين اين ابنيه محلّي جهت يافتند. بعنوان م  اسالمي، كاركردهاي ديگري نيز مي

: 1388زمسـتان  - (عسگري، پاييزگفتگوي مراجعان و حتّي فراهم آمدن مقدمات ازدواج بود 
(مسرت،  شد  انبار شش بادگيري شهر يزد، روزانه قرآن و اذان خوانده مي  در آب) 202و200
فروشان محلّـي بـه فـروش    انبار گذرنو در كاشان دست  و يا در جلوخان آب )69، 1387پاييز

انبارهـاي    رود كـه آب   ). بنابراين، احتمال مـي 86: 1386يار،   پرداختند (فرخ   اجناس خود مي
  اند.   وقفي تهران نيز محلّي جهت تعامالت اجتماعي مختلف بوده

انبارهـاي وقفـي     مسالة اصلي پژوهش حاضر، بررسي و شناسايي كاركردهاي نهـان آب 
   منظور از كاركرد در ايـن پـژوهش، حاصـل يـا نتيجـه     باشد.   قاجار مي شهر تهران در دورة
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ناپذير چون الگوهاي فرهنگـي،    هاي لمس  وجود، عمل يا حركت اشخاص، اشياء و يا پديده
) كاركردهـا در دو  679- 678: 1376سـت.(گولد؛ كولـب،     هـا         گروهي و نگرش  ساختارهاي 

درحيطة قصد «باشند كه   هائي مي    شوند. دسته اول نتيجه  يدسته آشكار و نهان از هم متمايز م
نه مورد قصدند «هائي هستند كه   و دسته دوم  نتيجه» و شناخت افراد شريك در نظام واقعند

بر تأمين   ). بنابر اين تعريف، در اين پژوهش عالوه 681: 1376(همان، ». و نه مورد شناخت
نبارهاي وقفي بوده، شماري كاركردهاي نهان نيز در آنهـا  ا  شرب، كه كاركرد آشكار آب  آب 

  قابل شناسايي هستند. 
تحليلي صورت گرفته و گردآوري - روش توصيفي  اين پژوهش با رويكرد تاريخي و به 

 اسنادي، مصاحبه و مشاهدات ميداني  انجام شـده اسـت.   - اي  ها نيز  بصورت كتابخانه  داده
تاريخ اجتماعي و وضعيت جامعه تهران عصـر قاجـار از منظـر    وجه نوآورانه آن نيز نگاه به 

  استفاده از يك بناي وقفي است.
در ارتباط با پيشينة پژوهش بايد گفت برخـي از كتابهـايي كـه در مـورد تهـران نوشـته       

توان از   ها مي  اند كه از جملة آن    انبارهاي تهران داشته  اند، بصورت اجمالي، نگاهي به آب    شده  
دارالخالفه ) و 1383(شهيدي،  سرگذشت تهران ،)1381(معتمدي،غرافياي تاريخي تهران ج

باف توضيحات مبسوطي راجع   ) نام برد. در اين ميان، آثار جعفر شهري1356(نجمي،  تهران
انـد.    اند كه در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته  انبارهاي وقفي تهران ارائه كرده  به آب

انبارهاي تهران با ذكر مكان و مسـاحت    تا) نيز آب  (حسيني بالغي، بيتاريخ تهران در كتاب 
مسئله آب و آبرسـاني در تهـران   «هاي   با عنوان       نامه  پايانهمچنين در دو  اند.  آنها معرفي شده

تهـران (بـا      گيـري فرهنـگ    نقش آب در شكل«) و 1391(ميرزايي، تاريخ دفاع »دوره قاجار
، در بخـش معرفـي تأسيسـات آبـي تهـران،      )»1390( قاسـمي، تـاريخ دفـاع   بر قنات) تأكيد

انبارهاي تهران شده اسـت. ظـاهرا تنهـا پژوهشـي كـه بطـور         اختصار، اشاراتي نيز به آب  به
انبار   آب«اي است با عنوان   انبارهاي تهران صورت گرفته است، مقاله  اختصاصي در مورد آب

كـه بطـور خـاص بـه     ) 1387(بياني؛ بيگلربيگي قاجاريه، بهـار » سيد اسماعيل(ميرزاموسي)
انبـار سـيد     انبـار، يعنـي آب    بررسي موقعيت مكاني، تاريخچه، عملكرد و معماري، يـك آب 

انبارهـاي وقفـي تهـران      پرداخته است. تنها پژوهشي كه بطور خاص در زمينه آباسماعيل 
انبارهـاي    بررسي كاركردهاي اجتماعي آب« نامه نگارنده با عنوان  صورت گرفته است، پايان

(شـهريوري، تـاريخ    »ه.ق)1324- 1210عمومي شهر تهران از آغاز دوره قاجار تا مشروطه (
انبارهــا در محلّــات مختلــف تهــران و   ) اســت كــه بــه بررســي پراكنــدگي  آب1395دفــاع
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ــن     كاركردهــاي اجتمــاعي آن ــز مســتخرج از اي ــژوهش حاضــر ني ــه اســت. پ ــا پرداخت ه
  باشد.  مي  نامه  پايان

  
  انبارهاي عمومي در تهران  موقعيت مكاني آب. 2

 هـا در   آن بـود كـه بيشـتر    انبار عمـومي   ق، تهران داراي هفتاد و دو آب1269سال  طبق آمار
 ). در340- 35: 1368واقع شده بودند (اتحاديه؛ سـعدونديان،   حصار صفوي محدودة داخل
ي  يا تازه انبار  آب هيچ تقريباً ق،1284ناصري در  صاربا احداث ح شاه  ناصرالدين زمان مهمـ 

 در شاه ناصرالدين سلطنت اواسط از كه است تغييراتي هاي  نشانه از يكي اين و نشد  ساخته 
هـاي بـازار و     ). محلّـه 453: 1381شد (معتمـدي،  پيدا مردم خوي و خلق و زندگي ي  شيوه

وقفي را داشتند. محلّة اودالجان با وجود آنكـه بيشـتر   انبارهاي   محمديه، بيشترين تعداد آب
انبار شهر تهران   گرفت و بزرگترين آب  انبار بودند، در رتبه دوم قرار مي  هايش داراي آب  خانه

ميـدان واقـع بـود. ميـزان       مشهور به آب انبار ميرزا موسي (سيداسـماعيل)، در محلّـه چالـه   
سير عبور قناتها در محلّات، اعتقادات واقفان و ميـل  جمعيت، تمكّن مالي ساكنان محلّات، م

هاي   انبارها در محلّه  توان از عوامل موثر در پراكندگي آب  به كسب ثواب ساكنان محل را مي
  ).103- 102: 1395مختلف شهر دانست (شهريوري، آبان، 

  
  انبار در فرهنگ مردم تهران  جايگاه آب و آب. 3

مختلـف، از عوامـل     هاي گوناگون اسـتفاده از آن در جوامـع     شيوهآب و   طريقه دسترسي به 
مؤثّر در بوجود آمدن فرهنگ و زندگي هماهنگ با آن بوده و  در نگرش و عملكرد افراد در 

  مواجهه با مسائل مختلف زندگي نيز مؤثر بوده است. 
ست و اين امر، ا  خشك ايران، عنصر آب از ديرباز اهميتي حياتي داشته   در سرزمين نيمه

كرد. در اساطير و متون ديني باستاني   انگيزه واقفان براي ساخت تأسيسات آبي را تقويت مي
و اسالمي، از آب بعنوان مايه حيات و عنصري پاك و مقدس ياد شده  و همـواره آيينهـاي   

قعه كربال، دليل نقش آن در وا   است. از سوي ديگر به  گرفته   مختلفي در رابطه با آن انجام مي
شد بناهاي مرتبط با   آب با عقايد شيعي نيز نسبت پيدا كرده است. همه اين موارد موجب مي

 ).224: 1379بيابند (ورجاونـد،   "مقدس  نيمه"آب نيز حرمت و اهميت داشته و حتي جنبه 
و آبرساني خـاص خـود را داشـت، تـا حـدود زيـادي از          تهران كه مسائل و مشكالت آب



 43   فر شهرام يوسفيو  نسرين شهريوري

ت    الگوي م شابه ديگر شهرهاي ايران، در نحوه استفاده از آب و فرهنگ مـرتبط بـا آن تبعيـ
ت بودنـد. ايـن ابنيـة         كرد، در اين شهر هم، آب و آب  مي ه و اهميـ انبارها بسيار مـورد توجـ

ت         شرب و ريشـه   لحاظ تأمين آب   پراكنده در سراسر تهران، به  هـاي فرهنگـي خـود، اهميـ
انبارها، تزئينات استفاده شده در ساختمان آنها و   هاي سردر آب  ها و كتيبه  مهمتن وقفناداشتند. 

 حرمـت همچنين نذر و نياز براي اين ابنيه، نشان دهنده اهميت و احترام اين اماكن هسـتند.  
 لبي با مذهبي رهبران«گره خورده بود كه  با اين اعتقاد آن در نظر مردم با مرتبط اماكن و آب
 توجه با شد، كشته آب به دسترسي براي ابوالفضل حضرت مثل بعضي و شدند كشته تشنه
ــه ــينه ب ــذهبي پيش ــي و م ــه زحمت ــين ك ــيدند، واقف ــدرش كش ــد را ق ــت، » .بداني (رعي

  مصاحبه).  :1395تابستان
  

  انبارها  كاركردهاي فرهنگي آب. 4
بهداشـت و  انبـار، وقـف،     كاركردهاي مختلف اين ابنيه، ريشه در نگرش مردم به آب و آب

ه     بطور كلي؛ سبك زندگي آنان داشت. فرهنگ وقف در ايران قدمتي باستاني دارد و با توجـ
ه  و آب خشك بودن اين سرزمين،  به نيمه بـوده   ويـژه واقفـان   آبياري، از مسائل مورد توجـ

ط        آب كـاريز،  است. تأسيسات آبي مانند     انبـار، چـاه، سـقّاخانه، سـنگاب، پايـاب و... توسـ 
نياكـان   آمرزي  روان يا و اهورامزدا خوشنودي انگيزة  به  دولتمندان فرمانروايان و يا پادشاهان،

 و عنـوان  نـام  تنها شدند؛  مي ساخته و درگذشتگان مردم، از دوران باستان تا روزگار اسالمي
آفريـدگار كـه در سـايه     يكي بود. جلب خوشـنودي  خير نيت و انديشه وگرنه داشت، فرق

انبارهاي عمومي،   ترتيب آب  ). بدين60: 1387آمد (مسرت، پائيز  آفريدگان پديد مي خشنودي
كشي آب   از جمله موقوفات بسيار رايج در اين سرزمين بودند كه تا قبل از فراگير شدن لوله

همت اهل خير و جهت كسب ثـواب، ايجـاد شـده و        در اكثر شهرها و روستاهاي ايران، به 
انبارهاي وقفي، هريك موقوفاتي نيز داشتند. با توجه به   كردند. معموالً آب  ميرساني     خدمت

انبارها و اعتقادات مردم، همچنين لزوم وجود ايـن تأسيسـات در     وجود پيوند بين وقف آب
اماكن عمومي، مساجد بعنوان عبادتگاه مسلمانان و محلّ مراجعه هر روز آنان، مكان مناسبي 

هـاي    بعـد، سـقف    انبارها بودند. بخصوص اينكه از دوران صـفويه بـه     ببراي همنشيني با آ
انبارها باب شدند تا بانيان برروي آن مسجد ساخته و ثوابي دو چندان ببرند   مسطّح براي آب

ها   انبارهاي تهران نيز، معموالً سقفهاي مسطّح داشتند و روي آن  ). آب32و31: 1348(نراقي، 
حصـار،    شد. چنانكه روبروي مسجد اردبيليها در محلّه چال  ساخته مينمازخانه و يا مسجد  
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اي قرار گرفته بود كه هر دو ايـن امـاكن     انبار كوچكي وجود داشت و روي آن نمازخانه  آب
: مصاحبه). مساجد بسياري 1395زاده، تابستان  متعلّق به مسجد اردبيليها بودند (مهدي سراج

خـان،    چـاالنچي  مسجد اردبيليها، مسجد قاضي، مسجددند مانند: انبار بو  در تهران داراي آب
( سيني بدنه، مسجد كوچه صغيرها، مسجد ميرزاعبداهللا و...  پشت پيرقليخان، مسجد مسجد

  ). 62- 7، بخش مساجد تهران، ص2تا: ج  بالغي، بي
 عادات از كيتوان به ي  انبارها با اعتقادات مردم تهران، همچنين مي  در راستاي ارتباط آب

ديگـر   جاهاي و ها  خانه  مكتب در قرآن شدة پاره اوراق كه قديم اشاره كرد تهرانيان رسوم و
: 1394(شـهبازي،   كردنـد   بود، دفن مـي  شده معين انبارها  آب بيشتر كنار در كه محلّي در را

پـاكي و  رود اعتقاد به   ). با آنكه به درستي علّت اين امر مشخص نيست، اما گمان مي37ص
حرمت براي تأسيسات آبي، توجيه كنندة اين امـر بـوده باشـد. تخصـيص نـذورات بـراي       

 ثوابهـا  از ). همچنـين 104، ص5: ج 1368انبارها نيز از ديگر نمودهاي آن بود (شهري،   آب
 كردند،  مي تشويش و شد و گريه  مي شكسته انبار  آب در هايشان  كوزه كه اطفالي براي كه بود

 و واسـطه  پـدر و مـادر،   و استاد پيش افتاده راه   به دنبالشان بدهند، دستشان   به هخريد كوزه
ترسيدند و   انبار مي  از آب  هايي كه   انبار تا به بچه  پله آب    يا ايستادن باالي راه. ضامنشان بشوند

 گمـاردن « ديگـر  و. جرأت بدهنـد  »نترس هستم اينجا من« گفتن با مجبور بودند آب ببرند،
» .زدنـد   مـي  دسـت  آن بـه  صـواب  و خيـر  اهـل  كـه  آن نظافـت  خـرج  قبـول  و مستحفظ
انبارهاي وقفي با اعتقادات مردم، همين بس   ). در ذكر ارتباط آب97، ص2: ج1383،  (شهري

  انبارها نيز در نظرشان موجب كسب ثواب بود.  رساني به مراجعان آب    كه حتّي خدمت
ات بانيـان      نماينده اعتقادات، انگيـزه  انبارها نيز،  هاي سردر آب  ها و كتيبه  وقفنامه هـا و نيـ
بصـورت   يـا  تنهـايي    درباريـان، بـه   و اعيان از اعم پردرآمد عمدتاً طبقه تهران، آنهاست. در

حكومـت در ايـن زمينـه     گماردنـد و   همت مي خود همشهريان آبي نيازهاي رفع   به جمعي
 آبـي   نيازهـاي   رفع در مردمي مشاركت سطح ترتيب . بدينچنداني نداشت عملكرد و نقش

 باال جمعيت تراكم با هايي  محلّه سوي   به خيرين بيشتر توجه و بوده باال شهر، از طريق وقف
بـر طبقـات اجتمـاعي      ).: گفتني است، عالوه 139082حسيني،  (شاه بود درآمد  كم افراد نيز و

انبارهاي   غيرسرشناس نيز، بنابر استطاعت خود اقدام به وقف آبپردرآمد گاه افراد عادي و 
كردند. در اينجا به چند نمونـه وقفنامـه از ايـن      هايشان مي  ها يا مغازه  كوچك زير اتاق خانه

  1شود:   هاي واقفان آنها اشاره مي  دست و انگيزه
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الي و علّافي و يـك  االصل كه يك دكان بقّ  حسين حمامي كاشاني نام استاد  به   شخصي ـ
 بود، نيت خود را انجام ثوابي جهت آخرت و قـرب بـه      انبار زير آنرا وقف كرده   آب

است. درآمد     والدينش درنظر گرفته وو آن ثواب را جهت خويش    پروردگار ذكر كرده
كـربال درنظـر گرفتـه     دشت شهداي و اسرا و معصوم سيزده داري  دكّان جهت تعزيه

اسـت      داري، مقـدم بـوده    هـاي تعزيـه    انبار و دكان بـر هزينـه    البتّه تعميرات آب،   شده
  ).208سازمان اوقاف و امورخيريه، آرشيو(ق.)   ه1257(

ا... عليـه) وقـف و     در وقفنامة ديگري كه در ابتدا با آوردن حديثي از پيامبر(صلوات  ـ
صدقات جاريه ستوده شده و انواع وقف، باعث فوايد دنيوي و اطفاء آتـش آخـرت   

كند   انبار نيز هست، وقف مي  شده، واقف چند رقبه را كه در ميان آنها يك آب  دانسته 
تا متولّي هرسال آنها را اجاره دهـد و از منـافع آن اوالً تعميـرات الزم در رقبـات را     

 جنـاب "التّوليه خود، بقيه را صرف عزاداري هرساله   از برداشت حق  و پس انجام دهد
در يــك حســينيه " كــربال دشــت شــهداي ســاير و) ع(سيدالشــهداء عبــا  آل  خــامس

  ).351ق.) (سازمان اوقاف و امور خيريه، آرشيو   ه1298نمايد(
انباري   بو آ "فوقاني"دانگ يك حياط بعالوه دو اتاق   در سندي ديگر، موقوفه شش  ـ

است. اين موقوفه در محلّه عربها از توابع اودالجـان واقـع    "تحتاني"در زير دو اتاق 
داري و   شد براي تعزيـه   بود. منافع حياط بعد از آنكه براي تعميرات موقوفه خرج مي    

است. نيت واقف نيز، رسيدن ثـواب      عبا (ع) درنظرگرفته شده  خواني خامس آل  روضه
اسـت    السالم)، شخص واقـف و والـدين وي ذكـر شـده      ائمه هدي (عليهم به ارواح

  ).707ق.) (سازمان اوقاف و امور خيريه، آرشيو   ه1286(
اضـافه      شـميران، بـه     دروازه  بـازار      باب دكان در راسته 21اي ديگر، تعداد   در وقفنامه ـ

انبار آن بعنوان   ز جمله آبدانگ حمام و كاروانسراي آغابهرام با تمام متعلّقات ا  شش 
 از هرسـاله  كـه  است منـافعي   است. در اين سند ذكر شده   موقوفه درنظر گرفته شده 

 قسـمت  سـهم  ده بـه  بقيـه  الزم، اخراجات وضع از بعد شود  مي حاصل موقوفه عين
 و كننـد  آن انبـار   آب و آغـابهرام  مسـجد  الزم تعميـرات  صرف آنرا عشر شود و پنج  

 ايـاّم  در مزبور مسجد در اطعام و داري  تعزيه صرف به تعمير، احتياج عدم درصورت
  ).320آرشيو  سازمان اوقاف و امورخيريه،(ق.)   ه1277نمايند ( محرّم
 و بـوده  مـذهبي  قاجاريـه،  دوره بيشـتر موقوفـات در   ها، هـدف  وقفنامه متن به با توجه

اسـت    شـده   مـي  دالشـهداء سي حضـرت  داري و تعزيه  خواني  روضه موقوفات صرف عمدتاً
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انبارها هم از اين قاعده مستثني نبودنـد. همانگونـه كـه      ). آب103: 1388كشاورز، زمستان (
نظـر گرفتـه     داري، در  انبار، مراسم تعزيه  مشاهده گرديد، در اسناد فوق نيز، در كنار وقف آب

انبـار  يـا     خانة كنار آباست. چنانكه،   دو وجود داشته    شده گويي نوعي همنشيني ميان اين
شده است. مانند وقفنامه اول كـه ذكـر     خواني درنظر گرفته مي  انبار براي تعزيه  اتاق روي آب

  اي ديگر:  آن گذشت و يا در وقفنامه
ميـدان وقـف بـر      اي داخل محلّه عربها، واقع در محلّه چالـه   انبار خانه  اتاقي روي آب ـ

بود. كه بعد از     شده » .. الحسين عليه آالف التّحيه والثناءعبدا.  عبا، ابا  جناب خامس آل«
داري آن   مانـد صـرف مخـارج تعزيـه      وضع مخارج الزمه آن، آنچه از منافع باقي مـي 
ق.). (سـازمان اوقـاف و     ه 1313گشت (  حضرت، هر هفته يك روز در تمام سال مي

 )361امورخيريه،آرشيو 

شيع، هم پيوند كالبدي و هم پيوند معنوي داشـتند. پيونـد   انبارها در تهران با مراكز ت  آب
شد. پيونـد    انبار ساخته مي  كالبدي بدين جهت كه معموالً در مجاورت آنها، حداقل يك آب

معنوي از اين لحاظ كه بناي اين اماكن، ريشه در فرهنگ تشيع داشته و با اعتقادات شـيعيان  
انبارهاي   ارتباط آبالسالم) و واقعه كربال در ارتباط بود.   و ارادت آنها به خاندان پيامبر(عليهم

ها و عناصر كالبـدي    ها، بلكه در مواردي چون كتيبه  تنها در وقفنامه  تهران با فرهنگ تشيع، نه
 يـا  تهـران  هـاي   محلّه از از برپايي حصار صفوي، هريك  قبل اين ابنيه نيز قابل رؤيت است. 

قـرار داشـت (تكميـل     اي  امـامزاده  بـه  نزديـك  يا بوده خود   به مخصوص اي  امامزاده داراي
 پهنـه  عمـومي  مـذهب  تشـيع  سو كه بدين صفويه دوران ). از142، ص1: ج1377همايون،   

انباري بنا شـده بـود     زائران آب  رفاه  امامزاده نيز، جهت هر ). براي155تهران گرديد (همان، 
از   هاي تهران كه از مدتها قبل   رسد امامزاده  نظر مي  ه). بنابراين ب100، ص5: ج1368شهري، (

پايتختي در اطراف هسته اصلي تهران قرار داشـتند، هريـك حـداقل يـك       انتخاب تهران به 
ها، تكايا نيز، از جمله اماكن مذهبي شـيعيان    بجز امامزاده 2اند.    انبار مخصوص خود داشته  آب

بيـك،    شـد. بـراي نمونـه تكيـه پسـته       انباري وقـف آنهـا مـي     در تهران بودند كه معموالً آب
تا:   انبار بودند (حسيني بالغي، بي  صاحبديوان ( دو بركه) و رضاقليخان ( دو بركه) داراي آب

  )59و4و 3، (ط) ص2ج
 مـذهبي  اعتقادات و مردم  فرهنگ  شناخت نظر از انبارها نيز،  سردر آب هاي  كتيبه بررسي

 بنـاي  تاريخ    ماده  بر  ها، عالوه  كتيبه اين در بسياري از. است برخوردار خاصي اهميت از آنان
اسـت    شـده   اشـاره  كربال نيز صحراي و) ع(حسين امام به شده، سروده شعر  كه به  انبار  آب



 47   فر شهرام يوسفيو  نسرين شهريوري

انبار صـدراعظم در پاچنـار، يكـي از ايـن       . كتيبه آب)4، ص 1: ج1366خرمشاهي؛ فاني،  (
جا، از   هاست. در اين كتيبه، بعد از بيان  تاريخ و علّت وقف در قسمت فوقاني، در سه   نمونه

كـردن از لـب     است. بديهي است كه مقصود، يـاد    شده   نام برده  "اباعبدا... الحسين"عبارت 
انبار بابـانوروز خـان نيـز      حسين(ع) در روز عاشورا است. همچنين در كتيبه آبتشنگي امام

  نوشته شده بود كه اشاره به اين موضوع دارد:اشعاري 
ــاد  خلقبهگرديدوقفزاللآباين «... ــار ســبط حســينبري  رســول مخت
 انبـــار...آب ايـــن بـــاني نـــوروزعلي  شـديـازدهوسيصـدوهزارسال در

ـ   (حسيني بالغي، بـي  »1311اكبر علي استاد عمل ، قسـمت جنـوبي و مضـافات،    2ا: جت
  ).36و35ص  (ج)

انبـار    شد، از جملـه آب   انبارها از نمادهاي تشيع استفاده مي  حتّي در ساختمان بعضي آب
است كه در حال حاضر در باالترين نقطه يكـي   3انبار داراي دو بادگير  معيرالممالك. اين آب

؛ اين نماد نيـز، يـاد آورد واقعـه    "ي يك دست  پيكره"شود:   از آنها، نمادي از تشيع ديده مي
  باشد.  ربال و در ارتباط با اعقادات شيعه ميك

 اشـاره  و بينـيم     مـي  نيـز  مسـاجد  غالـب  گنبد و مذهبي هاي  علم برسر آنرا كه پنجه اين
 خـود  است، كربال دشت سقّاي   به ملقّب علي   بن   عباس هاي  دست حادثة به آن مستقيم
اند   كربال داده در وقايع آب موضوع   به ايران شيعيان كه اهميتي از است   ديگري ي  نشانه

  ).  7: 1377(شاملو؛ سركيسيان، 

دليـل تـاريكي      انبارها در باورها و حتي ادبيات مردم تهران نيز وارد شده بودنـد. بـه    آب
كردند چـرا كـه     آن خودداري مي   انبارها، پس از غروب آفتاب، مردم از مراجعه به  داخل آب

 پلـة   راه در شـبانگاهان  در كه بسا جناياتي  ابنيه جنّ وجود دارد. چه بر اين باور بودند در اين
نسـبت   هسـتند،  شـياطين  از قسـمي  كه جنّ و آل آنها را به مردم و پيوست  مي وقوع  به  آنها
انباري   بازار آب  ). مثال در كوچة غريبان واقع در محلّه 46، ص1: ج1394دادند (شهبازي،   مي

). البتّـه  38قرار داشت كه اهالي معتقد بودند جنّ دارد (همـان،   "جنّي انبار  آب"معروف به  
 در كسي كه بود آن«ترساندند   يكي از داليلي كه مردم را از مراجعه به اين اماكن در شب مي

؛ 105، ص5: ج1368(شـهري،  » نيـاورد.  بـار  مسـئله  ننمـوده  فساد و خرابي آنها در ها  شب
انبارهـا بـه دليـل اينكـه در طـول        مورد ديگـر اينكـه آب  ) 210: 1354مختاري، ارديبهشت 

رفتند،   ترين نهادهاي زندگي آنروز بشمار مي  روز محل مراجعة مردم و يكي از ضروري  شبانه
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ها در   هايي از حضور آن  المثلها و كنايات بودند. نمونه  اغلب منشأ بروز برخي داستانها، ضرب
  اند، شامل موارد زير هستند:  متون منثور قابل مالحظهادبيات تهران كه در دواوين شعر و 

  .»است طلب راه در و مال جان تلفات، از بيشتر«ميشكنه  انبار  آب راه تو كوزه بيشتر  ـ
 آن تحصـيل  راه در آن مثـل  هرچه و تلف و خسارت«ميشكنه  انبار  آب راه تو كوزه  ـ

  .»آيد  مي بوجود
: 1370(شهري،  »طينتي بد و نيتي خوش«ميدززه.  شيرشو يكي ميسازه، انبار  آب يكي  ـ

  ).783و 556و 195
  ). 100- 97، ص2: ج1383نكند (شهري،  دچارت انبار كوري  آب به خدا  ـ
اسـت. تخـت   لب ه ب  لببه معني معني كامل و آماده و در مايعات ه ب "تخت"واژه   ـ

شـد (مسـتوفي،   با  به لب شـدن از آب مـي    انبار، كنايه از پر و لب   شدن حوض و آب
  ).308و 307، ص 3: ج1384

  
  انبارها  . كاركردهاي اجتماعي آب5

انسان موجودي اجتماعي است و ارتباط با ديگران، يكي از نيازهاي مهـم وي پـس از رفـع    
عصـر  "بـريم و بـه     نيازهاي زيستي و حياتي است. اين مقوله در عصري كه در آن بسر مـي 

هاي اجتماعي مجـازي بسـيار مـورد اقبـال و       شبكه است و  معروف  "ارتباطات و اطالعات
اند، بيش از هر زمان ديگر قابل مشـاهده اسـت. بـديهي اسـت در گذشـته        توجه قرار گرفته

اماكن عمومي محلّ اجتماع، ارتبـاط و گفـت و شـنود بودنـد از اينـرو  بعلّـت قرارگيـري        
روزه شـهروندان، ماننـد ميـادين و    ي هـر    وآمد و مورد مراجعه  انبارها در اماكن پر رفت  آب

ها و ...  مراجعان، در ايـن    گذرها و همچنين زير اماكني چون مساجد، مدارس، تكايا، مغازه
شدند. در واقع محـلّ    پرداختند و از حال يكديگر باخبر مي  ابنيه با هم به مراوده و گفتگو مي

طلبيـد. از    الت اجتمـاعي را مـي  قرارگيري اين بناها در بافت شهر، ذاتاً رفت و آمـد و تعـام  
انبارهـا بودنـد،     طرفي وجود سكّوها، پاگردها و پاشيرهاي خنك كه از عناصـر كالبـدي آب  

وگـو پرداختـه و از هـر دري سـخن بگوينـد        عاملي بود تا مراجعان دقايقي با هم به گفـت 
 بوده يكديگر با اتمحلّ مردم ارتباط ). در واقع اين ابنيه، به نوعي كانون80: 1386يار،   (فرخ

  دادند.  مي پاسخ آنها رواني و   زيستي نياز هردو به و
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  انبارها  اقتصادي آب كاركردهاي. 6
 و داشـته  همراه  به  را آن بيشتر پذيري  بهداشت وجمعيت رساني در يك منطقه مسكوني،  آب

). 7: 1390حسـيني،   انجاميـد (شـاه     مـي  اقتصـادي  فعاليتهـاي  و فيزيكي توسعه به در نهايت
 نانوايي بودند يا گرمابه دكان، خانه، كشتزار، انبارها، معموالً داراي موقوفاتي از جمله باغ،  آب

انبـار حتّـي     شدند. بنابراين وجود يك آب  انبار، اجاره داده مي  منظور تأمين مخارج آب  كه به 
ري يك نظام اقتصادي كمك گي  اگر يك باب مغازه يا خانه وقفي قابل اجاره داشت، به شكل

انبار سيداسماعيل است كه با احداث دكانهاي وقفـي    كرد. بهترين نمونه در اين مورد آب  مي
انبـار يـك قطـب قدرتمنـد       ي آب  بر تضـمين آينـده    عالوه«ميدان   انبار در محلّه چاله  اين آب

) نمونـه ديگـر   12: 1387بياني؛ بيگلربيگي قاجاريـه، بهـار  »(تجاري نيز در محلّه تشكيل شد
در ضـلع جنـوبي آن   انبار معيرالممالك در محلّـه سـنگلج اسـت كـه       مسجد، مدرسه و آب

وجـود   .شـده بودنـد  وقـف مسـجد     نزديـك، مغازه و يك دستگاه حمام در فاصله   تعدادي
زودي   بهند و ه ايفا نمودها وحمام نقش موثري در توسعه بعدي محلّ انبار، مغازه  مجموعه آب

ه رونقـي بـيش از   محلّو  وكار چندي پديد آمد  كز كسباها و مر بازارچه اطراف مدرسه،در 
كـار و   سـكونت،   اي از پيوند ناگسستني بافتي پديدار شد كه جلوه بنابراين،. پيش پيدا نمود

  ).62: 1385(ضرغامي، تابستان و پائيز بود عبادت 
انبارها، يخچالها و... نقـش قابـل     هاي آبي ازجمله قنوات، آب  و سازه   از سوي ديگر آب

كردنـد.    كار اجتماعي و رونق مشاغل درشهر تهـران ايفـا مـي     گيري تقسيم   توجهي در شكل  
فروشـي و    گـري، كـوزه    سازي، كـوزه   مشاغلي چون ميرآبي، سقّايي و آبفروشي، بنّايي، قنات

  انبارهاي عمومي در ارتباط بودند.   سازي با آب  تنبوشه
انبارها و در نتيجه   نشين شدن امالح و آلودگيهاي آب در مخازن آب  ايت اينكه با تهدر نه

بضـاعت    هاي بـي   هاي افراد بخصوص خانواده  كنترل بيماريهاي با منشأ آب آلوده، در هزينه
شد. بدين ترتيب وجود اين ابنيه، بطور مستقيم و غيرمسـتقيم در اقتصـاد و     جويي مي  صرفه

  تهران تأثير داشت. معيشت اهالي 
  

  انبارها  كاركرد بهداشتي آب. 7
ها، طريقه آبگيـري و زمـان آن، روشـهاي تصـفيه آب       انبارها و مخازن آن  نحوه ساخت آب

) و تمهيداتي كه توسط حكومـت و مـردم جهـت    9: 1387(بياني؛ بيگلربيگي قاجاريه، بهار
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انبارهـا و آب    حفـظ بهداشـت آب  شدند، همگي در   بهبود وضعيت آب آشاميدني اتّخاذ مي
انبارهـا، از آب قناتهـا     موجود در آنها تأثير مستقيم داشت. معموالً براي پر كردن مخازن آب

هـا و گـذرها     شد و اينكار از هنگام غروب، هنگامي كه عبور و مـرور در كوچـه    استفاده مي
انبـار سـيد     هـا ماننـد آب  انبار  گرفت. از طرفي در بعضـي آب   كمتر بود، تا سحرگاه انجام مي

قبل از ورود آب بـه  « شد به اين صورت كه   اسماعيل، آب قبل از ورود به مخزن تصفيه مي
 بـه  آن كنـار  از كـه  بـود  شـده  سـاخته  يكمتر * يكمتر * متر 4يا  3 عمق  به اي  مخزن چاله

 »شـد   مـي  جمـع  چالـه  ايـن  در جاري آب شنهاي و آشغال تمام. بودند زده آب راه انبار  آب
ق 1296: مصاحبه). بند سـوم فرمـاني كـه ناصـرالدين شـاه در سـال       1395(رعيت، تابستان
چگونگي دفع مواد زائد و زبالـه و آراسـتگي شـهر    حضور، دربارة   خان امين  خطاب به علي
، صـراحتاً بـه   )5صادر كرده است (فرهمند، ماهنامـه الكترونيكـي بهارسـتان،     تهران آن روز
ها جاري اسـت    بدهند كه آبهايي كه از كوچه ريقرا«انبارهاي شهر اشاره دارد:   پاكيزگي آب

انبارهـاي    آب كه به آن واسطه عفونت در هوا ظاهر شود و آبِ كوچه را كثيف و لجن نكند
(مركـز اسـناد مؤسسـه     ».دشهر را ماهي دو مرتبه خالي كرده عوض كنند و آب تازه بيندازن

اين موارد نشان دهندة توجه مـردم و   ).6858- ، سند شماره: پمطالعات تاريخ معاصر ايران
باشد و به اين ترتيب آب تصـفيه    حكومت به حفظ بهداشت آب موجود در اين مخازن مي

شده اين مخازن، نقش مهمي در سالمت و بهداشـت جامعـه      نشين شده و تعويض  شده، ته
  نمود.  ايفا مي
  

  4انبارهاي وقفي  كژكاركردهاي آب. 8
دوسـتي، رونـق     انبارهـا در جامعـه، ماننـد رواج نـوع      در كنار كاركردهاي مثبت وجـود آب 

كنند،   اقتصادي، ايجاد اشتغال، رعايت بهداشت و... كه همه به رشد و تعالي جامعه كمك مي
گاه اين اماكن، محلّي جهـت     بدليل وجود افرادي با الگوهاي متفاوت رفتاري در هر جامعه،

انبارهـا،    انبار و اكثر مردم هرگز بدان راضي نبودند. آب  گشتند كه باني آب  ري ميامور ناهنجا
ه بـه     گرفته   ها مكرر صورت مي  يكي از اماكني بودند كه جرم و جنايت در آن است. با توجـ

انبارها، اين اماكن محلّ مناسـبي جهـت     مراجعه بسيار اندك متقاضيان آب در شبانگاه به آب
انبارها در طول روز محلّ مراجعه و نـذر    دزدي و جنايت بودند. بنابراين اگر آبخرابكاري، 

شـدند. بخصـوص     خانمانهـا و قـاتالن مـي     و نياز بودند، شبانگاهان جوالنگاه لشوش و بـي 
شـده    مراجعه مـي  آن به اول گمشده اطفال يافتن جهت كه بود جايي سيداسماعيل، انبار  آب
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بـر   تردد و امكان بوده باز آنها بام  پشت كه انبارهايي  آب). 96ص، 2: ج1383است (شهري، 
 روي مـثالً  شده در اجتماع بودنـد،   روي آنها وجود داشت، نيز محلّ مناسبي براي امور منع 

: 1395(رعيـت، تابسـتان  شـده اسـت     مـي  قماربـازي  بود، جنّت حمام نزديك كه انباري  آب
خيز نيز بودند. تراكم مقدار زيادي آب در يك   اماكن حادثهانبارها، از   مصاحبه). از سويي آب

توانست باعـث حـوادث مرگبـاري شـود.       گودال و فرو افتادن (عمدي يا سهوي) در آن مي
انبارهاي خانگي نيز از اين امر مستثني نبودند. البتّه گـاهي هـم افـراد نجـات پيـدا        حتّي آب

انبـار و نجـات او     بـام يـك آب    ت ساله از پشت كردند. بعنوان مثال فرو افتادن طفلي هف  مي
)، همچنين فرو افتادن شخصي سوار بر اسب در 46ق.: ش  ه1268اتفاقيه،   توسط مردم (وقايع

ق.: ش   ه1269اتفاقيه،   است (وقايع  انباري واقع در محلّه سنگلج كه دهانه آن خراب بوده   آب
انبارهـا،    اند. از ديگر نتايج ناخواستة بناي آب  )، از مواردي هست كه در منابع ثبت شده106

نشـين    و الي آب در ايـن مخـازن تـه     شيوع بيماريهاي مسري بود. هرچند كه امالح و گـل  
گيـر ماننـد     توانست مانع سرايت بيماريهاي همه  شد، اما در زمانهاي بحراني، اين امر، نمي  مي

بـر    عالوه گرفتند.  ي سرايت بيماريها نيز قرار مي  انبارها در چرخه  ناخواه، آب  وبا گردد و خوا
انبارهاي عمومي هم   ها و پاشيرهاي آب  پله  تمام موارد ذكر شده، عدم رعايت پاكيزگي در راه

). تهـران شـهري مهاجرپـذير    105، ص5: ج1368شد (شهري،   مي   در تهران نيز بسيار ديده
آمدند و اين امر، كنترل اخالق اجتماعي را   مي بود؛ بيشتر جمعيت آن از ديگر شهرهاي ايران

انبـار را    ساخت. بسياري از مهاجران در شهرهاي خـود نيـز اسـتفاده از آب     آن دشوار مي  در 
ا هنجارشـكني اراذل و اوبـاش، جـزء         تجربه كرده ي قائل بودنـد، امـو براي آن آداب خاص

جدايي ناپذير شهرهاي پرجمعيت است. از سويي نظارت خاصي هم در نحـوة اسـتفاده از   
انبـار و    گرفت و متولّيان تنها وظيفه تعمير و نگهداري ساختمان آب  اماكن عمومي انجام نمي

: 1395داشتند (رعيت، تابستان   انبارها را برعهده  بر آب  ف شده آوري اجاره دكانهاي وق  جمع
انبارها نزد ايرانيان   رغم مواردي كه درباره اهميت و حرمت آب و آب  مصاحبه). بنابراين علي

ع مـردم تهـران ذكـر شـد، ايـن ابنيـه از امـور          خـالف عـرف و اخـالق اجتمـاعي     و به تَبـ
  نبودند.  دور  به

  
  گيري  نتيجه. 9

انبارهاي وقفي به عنوان يكي از تأسيسات زيربنايي، در تمام محلّات تهران پراكنده بودند   آب
و تمكّن مالي ساكنان، مسير عبور قناتها و ميزان جمعيت هر يك از محلّات از عوامل تـأثير  

  گذار در پراكندگي اين ابنيه بوده است.
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ختلـف فرهنگـي، اجتمـاعي و    هـاي م   كاركردهاي پنهان آب انبارهاي وقفي تهران، جنبه
  اند.   كرده  اقتصادي داشته و اين كاركردها، نقش مهمي در زندگي اجتماعي مردم شهر ايفا مي

آب و بناهاي مرتبط با آن در تاريخ و فرهنگ ايران، در اعتقـادات باسـتاني، اسـالمي و    
ها، تزئينات استفاده   سردر آنهاي   ها و كتيبه  نظر به متن وقفنامهبا اند.   تشيع داراي اهميت بوده

گرفـت،    ها و همچنين نذر و نيازهايي كه براي اين ابنيـه صـورت مـي     شده در ساختمان آن
بـويژه ارتبـاط اينگونـه ابنيـه بـا       شـود.   آميز اين ابنيه در نزد مردم مشخص مي  جايگاه احترام

ة كاركردهـاي  فرهنگ وقف و حضور آنها در باورها و ادبيـات مـردم تهـران، نشـان دهنـد     
فرهنگي اين ابنيه است. اين بناها همچنين در رونق اقتصادي و معيشت مردم محلّات نقـش  

انبارها در تعامالت اجتماعي و ارضاي نيازهاي رواني مردم از طريق   مهمي داشتند. نقش آب
دهنـده كاركردهـاي     ديدار و گفت و شنود با يكديگر در محيطي امـن و خنـك، نيـز نشـان    

هـا، تـأثير سـبك      آنهاست. همچنين نحوه آبگيري آب انبارها و توجه به نظافت آن اجتماعي
معماري اين ابنيه در سالمت و بهداشت آب، از قبيل وجود بادگيرها جهـت تهويـه هـوا و    

دهـد. البتّـه     نشين شدن آب در مخازن آنهـا، كـاركرد بهداشـتي ايـن بناهـا را نشـان مـي         ته
انبار به محل وقوع جرم و جنايت كه گاهي اوقات توسط اراذل   كاركردهايي چون تبديل آب

هاي ناشي از   گرفت و يا قرار گرفتن اين ابنيه در زنجيره سرايت بيماري  و اوباش صورت مي
زده است. بنابراين اين ابنيه عـالوه بـر     ها، كژكاركردهايي نيز رقم مي  آب آلوده، گاه براي آن

و كمـك بـه    "ذخيره آب سالم و گـوارا  "رفت، يعني   از آنها ميطور معمول   انتظاراتي كه به
سيستم آبرساني شهر، داراي كاركردهاي نهان و آشكار متعددي در زندگي اجتماعي و فردي 

  شهروندان تهراني بودند. 
  

  ها نوشت پي
 

انبارهـا . در  عليهم، يـا اشـخاص هسـتند يـا خـود آب     انبارهاي تهران موقوفهاي آبدر وقفنامه .1
صـورت دوم موقوفـاتي جهـت    است. در انباري براي استفاده اهالي وقف شده صورت اول آب

 اند. انبارها، درنظر گرفته شده تعمير و نگهداري آب

انبار ديگـر  انبار بزرگ ميرزاموسي (سيداسماعيل)، داراي چند آبامامزاده سيد اسماعيل، بجز آب .2
 : مصاحبه).1395است (حاج آقا طوبايي، تابستاندر داخل صحن، بوده 

  است.هم اين نشان را داشته و ليكن افتاده به احتمال زياد بادگير ديگر  .3
  باشد.انبارها ميي ساخت آبدر اينجا كژكاركرد، به معني نتايج منفي و ناخواسته. 4
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