
  
  
  

  انبار سردار بزرگ قزوين و نقش آن آب
  در زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مردم

  محله راه ري سابق
  

���� ...����	∗  

  

  چكيده
در ضـمن از    .  و ميزان بارندگي آن بسيار اندك اسـت        دارداي خشك قرار      كشور ايران از نظر آب و هوا در ناحيه        

به استثناء شمال و غرب كشور، قسمت وسـيعي         . نظر شرايط اقليمي هم مناطق كشور با يكديگر بسيار متفاوت هستند          

ري گرانقدر عالوه بر داشتن ارزش حياتي عامل بـسيار مهمـي            از ايران با كمبود آب مواجه است و آب به عنوان عنص           

ـ      اين   رو   اين  از .رود  شمار مي   در توسعه اقتصادي به    بـه منظـور    ي   جهـت ابـداع مخـازن      ينياز زمينه را براي مبتكران ايرن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قزوين) ره(المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين ∗
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وتي اين مخازن در مناطق مختلف داراي عنـاوين متفـا         . آوري آب با توجه به شرايط هر منطقه فراهم نموده است            جمع

انبـار،   در ايـن بررسـي ابتـدا بـه تعريـف آب     . برنـد  انبار نام مـي  در منطقه مورد بررسي از آنها تحت عنوان آب      . هستند

  .شود پرداخته ميتاريخچه آن، سپس درباره معماري و سرانجام كاركردهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن 

  
  تحقيقو هدف روش 

گ واقع در محله راه ري سابق و غرب خيابـان  انبار سردار بزر موضوع مورد بررسي آب   
بـراي انجـام مطالعـه بـه اطالعـاتي در زمينـه             . سپه كنوني، نبش كوچه شهيد علـوي اسـت        

بخشي از اين اطالعات را از طريق مطالعه اسـناد و           . فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نياز بود     
 بـا  گفتگـو  شده و  حضور در محله يادبامدارك موجود و بخش ديگر را به صورت ميداني   

  .ايم آوري كرده افراد مطلع جمع
اي   فرهنـگ گنجينـه   «گويند     در تعريف فرهنگ مي    (Kelly) و كلي    (kluckhohn)كالكن  

از  ).49: 1380آشـوري،  (» انباشته از آفرينندگي بشر است كه با گذشت روزگار پديد آمده است      
 كه آفريده دست انسان است در       توان جزيي از فرهنگ مادي و معنوي        ميرا   آب انبار    رو  اين

. اند كه براي نـسل جـوان ناشـناخته اسـت            اين بناها كاركردهاي متعددي داشته    . گرفتنظر  
 كاركردهـاي   ادامـه بـه    معرفي اين اثر تـاريخي و هنـري، و در            ابتدا به هدف از اين بررسي     

  .شود پرداخته ميفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
  

  انبار  آبتعاريف
بركه، حوض، مصنعه و نامهاي مشابه ديگر مخازن آب زيرزميني هستند كه            ـ آب انبار،    

براي رفع نياز مردم به آب شرب در بيشتر مناطق ايران و بعضي از كشورهاي ديگر سـاخته                  
  ).1: 1372معماريان، (شده است  مي

اي كه در آن همواره آب خوشگوار ذخيره كنند، مكان سرپوشيده در زيـرزمين                ـ محفظه 
  ).8: 1363معين، (آن آب كنند كه در 

جـاي  . سازند  ـ آب انبار، حوض بزرگ روپوشيده در زيرزمين كه سقف آنرا با آجر مي             
  ).2: 1365عميد، (ذخيره كردن آب 

بندي شده و غالبـاً   ، نوعي مخزن آب سرپوشيده و آب     ـ آب انبار و مخازن يادشده ديگر      
آبـي،    ره آب آشـاميدني بـراي ايـام كـم         تر از سطح زمين به منظور ذخي        ساخته شده در پايين   

پايداري در برابر دشمن در هنگـام محاصـره و گـاه اسـتفاده از آب خنـك در تابـستان، در                      
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هـا    و در دل كوه   ) ها و كاروانسراها    در رباط (رو    هاي كاروان   شهرها، روستاها، دژها، مسير راه    
  ).30: 1، ج 1369عابديني و ديگران، (ساخته شده است 

  

  ب انبارتاريخچه آ
شـدند بـه تـدريج        ها پر مـي     هايي بودند كه از آب باران و سيالب         انبارها در آغاز گودال   

ها پرداخت و سرانجام به ايجاد انبارهـاي آب در            بشر خود به انبار كردن آب در اين گودال        
در . هـاي ذخيـره آب تكامـل يافـت          بـا پيـشرفت تمـدن روش      . جاهاي مورد نياز دست زد    

انبارهـاي سرپوشـيده غيرقابـل نفـوذي كـه از           آب را در    النهرين    صر و بين  ايران، م تمدنهاي  
  ).30: 1369عابديني،  (كردند ذخيره ميكرد   جلوگيري مينتبخير شدن و آلودگي آ

آوري شده از سـقف كاروانـسراها و سـقف خـود              انبارها از آب باران جمع      آب اين آب  
در بيشتر موارد بـراي جلـوگيري   . ستشده ا تأمين ميهاي اطراف آن  و آب محوطهنبار  ا آب

 بـراي    يـا  انـد   داده  از رشد حشرات و ساير آبزيان مضر در آب انبارهـا مـاهي پـرورش مـي                
  .اند برده ضدعفوني آب، نمك طعام و امالح ديگر به كار مي

زا،   در اين مناطق مرسوم بوده اسـت كـه اشـخاص بـه محـض مـشاهده ابرهـاي بـاران                    
. سـاختند   نمودند و ناودانها را براي انتقال آب آماده مـي           ميز مي بامها را جارو كرده و ت       پشت

آوري شده با حـداقل آلـودگي ممكـن، بـه             بدين ترتيب با شروع بارندگي تمام آبهاي جمع       
  ).10ـ11: 1363اريك نيس، (يافته است  انبار انتقال مي آب

  
  انبار سردار بزرگ معماري آب

در حـال حاضـر تعـداد آب انبارهـاي          . ستانبار داشته ا     آب 133شهر قزوين روزگاري    
 عدد است، از بقيه آب انبارها يا اثري كم از سردر، بخشي از مخـزن و                 10سالم شهر حدود    

  .اند پلكان باقي مانده است و يا كامالً تخريب شده و جاي آن بنايي ديگر ساخته
 دو بـرادر بـه   اين بنا توسط. انبار سردار بزرگ است انبارهاي بجا مانده، آب     از جمله آب  

نامهاي محمدحسن خان سردار و محمدحسين خان سردار از امراي فتحعلي شاه قاجـار در               
آهـن    بنا شده و اكنـون در شـرق خيابـان راه          » راه ري «ترين محالت شهر يعني محله        آب  بي

گير عظـيم،     اين آب ). 317: 1، ج   1337گلريز،  (نبش كوچه شهيد علوي واقع گرديده است        
پوشـاندن  .  متر است  17طول اضالع اين مربع حدود      .  چهارگوش مربع دارد   مخزني با نقشه  

سابقه سـاخت  . پذير نيست اي با پوششي به غير از از گنبد امكان چنين شكلي و چنين دهانه    
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در سـاخت گنبـد   . گـردد  گنبدهاي بزرگ در شهر قزوين به حدود هـزار سـال پـيش برمـي      
  .بديل به هشت ضلعي استفاده شده استانبار سردار بزرگ از طاقهاي باربر در ت آب

 متر اسـت و در وسـط        8گنبد داراي ارتفاعي حدود     .  متر است  5/2ارتفاع اين بخش حدود     
 مترمكعـب بيـشترين     4900آب انبار سردار بزرگ با حدود       . آن نورگيري چوبي تعبيه شده است     

: 1385اريــان، معم(اي داشــته  انبــار كــاربرد محلــه ايــن آب. ســازي آب را داشــته اســت ذخيــره
در باالترين قسمت اين گنبد     . انبار تك گنبدي ايران است      آب انبار سردار بزرگ آب    ). 193ـ194

.  متـر اسـت    5/28انبار حـدود      آجري بادگيري قرار گرفته و ارتفاع بلندترين نقطه آن تا كف آب           
  .اند عالوه بر بادگير مركزي چهار روزن مشبك ديگر جهت تهويه هوا در گنبد كار گذاشته

اي از اشعه خورشيد بـه        انبار گرد است هميشه باريكه      الزم به ذكر است چون سقف آب      
كند و بقيه سطح گنبد نور خورشـيد را بطـور مـورب دريافـت                 سقف آب انبار برخورد مي    

در ضـمن در    . دارد و اين خود كمكي است به خنك ماندن فضاي زير سـقف آب انبـار                 مي
وزد در محيط داخـل آب انبـار و زيـر سـقف دمـايش                  نمي مواقعي كه هوا آرام است و باد      

 هواي سطح آب بـا بـاالترين نقطـه آن چنـد درجـه                درجه حرارت . تر از بيرون است     خنك
اختالف دارد و اين موضوع نيز اهميت وجودي سقف را در خنك و سالم نگه داشـتن آب                  

 محـيط زيـر گنبـد       وزد جريان هوا سبب تبخير سطحي در        هنگامي كه باد مي   . دهد  نشان مي 
گيرد و در نتيجه هميشه آب انبار         شود و همين تبخير مقداري از گرماي سطح آب را مي            مي

سـر در آب انبـار داراي        ).83: 1381نـوربخش،   (تر است     چند درجه از هواي اطراف خنك     
نماها مـردم شـمع       در اين طاق  . نما قرار گرفته است     قوس جناغي است كه در طرفين آن دو طاق        

در . بـرداران قـرار دارد      در طرفين سردر دو سكوي سنگي جهت استراحت آب        . كردند   مي روشن
  .دهد شود كه نام مؤسسين و تاريخ تأسيس آن را نشان مي اي ديده مي باالي سر در كتيبه

  
  نحوه دسترسي به آب مخزن

در بيـشتر شـهرها     كـه    و پاشـير،     ي پلكـان  روشانبارهاي قزوين از      براي دسترسي به آب آب    
مزيت اين روش نسبت به روش دسترسـي مـستقيم بـا دلـو از                . استفاده شده است   معمول بوده 

  .گشته ارجحيت داشته است كه سبب آلودگي آب ميمخزن آب انبار 
به اين ترتيب با در نظر گرفتن محل ورود بـه           . مسير پلكان همجوار با مخزن بوده است      

  ).194: همان(گيرد  قرار ميپلكان در حاشيه يك مسير، پلكان در يك طرف مخزن 
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انبـار بـراي      در ايـن آب   . گرفتنـد   انبارها، نسبت بـه عمقـشان پلـه در نظـر مـي              براي آب 
متر در نظر گرفته شده بود كه بـا سـه              سانتي 25 و عرض    40/3 پله به طول     47برندگان    آب

 4ر  انبـا   در ايـن آب   .  پله دارد پوشش راه شير از نوع طاق جناغي اسـت           50پله سردر جمعاً    
تـر    هاي معين قرار دارد كه با كم و زياد شدن آب در مخزن از شيرهاي پـايين                  شير با فاصله  

هـاي    انبار از قنـات     آب اين آب  .  متر است  40/2قطر ديوارهاي مخزن    . شده است   استفاده مي 
  .شده است طيفوري و يخچال تأمين مي

  
  انبار گيري آب آب

آب . ويهاي طبيعي و رو بـاز جريـان داشـت         انبارها همان آبي بود كه در ج        آب اكثر آب  
هـا، آب     كردند و با انـواع و اقـسام فاضـالب           اين جويها مسافتهاي طوالني را طي طريق مي       

باران، برف، آب حاصل از شستشوي رخت، صابون، چربي، مدفوع انسان و حيـوان، الشـه                
 تهيـه مـواد     هايي بـراي آشـاميدن،      چنين آب . شد  مخلوط و آلوده مي   ... حيوانات، حشرات و  

غذايي و يا مقاصد بهداشتي باعث ابتالء انسانها به بيماريهايي خواهد شد كه عوامـل مولـد                 
  ).7: 1377قنادي، (طور مستقيم يا غيرمستقيم با آب ارتباط دارند  آن به

شد تا آب پاكيزه وارد ايـن         لذا جهت احتراز از بيماريهاي ناشي از مصرف آب سعي مي          
انبـار   براي اين كار از يك طرف ميرآب در محـل ورود آب بـه آب  . مخازن ذخيره آب شود  

گيـري در     داد تا به عنوان صافي عمل كند و از جانب ديگـر آب              قرار مي ) ورك(نوعي خار   
فصل زمستان و در ساعت پاياني شب كه اكثـر افـراد محـالت در خـواب بودنـد صـورت                     

دهنده آن در     جويهاي انتقال در ضمن طي اين مدت براي حراست از منابع آب و            . گرفت  مي
گماشتند و سرانجام بـراي       مقابل آلودگيهاي احتمالي در مسير جريان آب تعدادي مراقب مي         

  .شد تصفيه آب از آهك، خاكستر، زغال و سركه هم استفاده مي
  

  انبار سردار بزرگ كاركرد فرهنگي آب
رتشت پـاك نگـاه     در آيين ز  . آب در فرهنگ مردم ايران هميشه مورد احترام بوده است         

هرودوت مورخ يوناني سده . رفته است  داشتن آب از پليديها يكي از اركان دين به شمار مي          
اندازنـد،    كنند، در آب تف نمي      ايرانيان در ميان رود بول نمي     «: نويسد  پنجم پيش از ميالد مي    

شـوند كـه ديگـري آن را بـه كثافـت آلـوده كنـد و         شويند و متحمل نمي     در آب دست نمي   
  ».دارند ترامات بسيار براي آب منظور مياح
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ايرانيان در آب جـاري اسـتحمام     «: نويسد  استرابون جغرافيدان يوناني در همين مورد مي      
» ريزنـد   اندازند، عمومـاً آنچـه ناپـاك اسـت در آن نمـي              كنند، در آن الشه و مردار نمي        نمي

  ).59ـ60: 1376سروشيان، (
هـاي بـسياري      في كرده و در قرآن مجيد آيـه       دين اسالم نيز آب را سرچشمه حيات معر       

نظر به اهميت آب و نقش آن در زندگي روزمره مردم است كـه در               . درباره آب وجود دارد   
اند تا جـايي كـه        انبارها از موقعيت خاصي در فرهنگ اين سرزمين برخوردار بوده           ايران آب 

هـا در سـردر       ررسـي كتيبـه   در اين زمينـه ب    ). 56: 1370يار،    فرخ(اند    جنبه نيمه تقدس يافته   
انبارها از نظر شناخت فرهنگ مردم و باورهاي مذهبي آنان از اهميت خاصي برخوردار                آب

انبار به شعر سروده شده و در بسياري از آنها بـه امـام                ها تاريخ بناي آب     در اين كتيبه  . است
حماسه ). 4: 1، ج   1366المعارف تشيع،     دايره(و صحراي كربال اشاره رفته است       ) ع(حسين

بزرگ عاشوراي حسيني و لب تشنگي امام شهيد و ياران او داغ بزرگي بـر دل مـسلمانان و     
شيعيان است تا جايي كه هر ساله به ياد او و براي نشان دادن اين مظلوميت در عزاي او بـه            

نشينند و در همين ايام و مراسم خاص آن است كه هـر مـؤمن حـسيني درصـدد                     سوگ مي 
در ايام عـزاداري مـاه محـرم بـه         ). 2: 1372معماريان،  (آيد    نان ديگر برمي  سيراب كردن مؤم  

كنند تـا مـشك    خصوص اگر اين ايام با روزهاي گرم تابستاني مصادف شود كساني نذر مي            
هاي عزاداران سقايت كنند، و اين امر را تنها به خاطر ثـواب بزرگـي                 بر دوش در ميان دسته    

هنوز كسان بسياري هستند كه در نقاطي از شهر، در          . دهند كه براي آن قائل هستند انجام مي      
كنند يا در فصول گـرم سـال بـشكه و آبخـوري در                ايام عزاداري شربت قند و يخ سبيل مي       

دهند تا عابران تشنه لب آبي بنوشند و باني خير را به دعايي ياد كنند و بـراي                    معابر قرار مي  
طـوركلي    هاي نذرانـه آب، و بـه        و اين بشكه  نشانه خاص آن سقايان     . او اجر اخروي بطلبند   

گيرد، معموالً جامي از برنج يا مفرغ اسـت بـا             هرگونه سقايتي كه به قصد ثواب صورت مي       
هـاي    اين پنجه كه آن را بر سـر علـم         . اند  پيكره دستي در ميان آن كه بر آن آياتي حك كرده          

بـن    هاي عبـاس     حادثه دست  بينيم و اشاره مستقيم آن به       مذهبي و گنبد غالب مساجد نيز مي      
علي ملقب به سقاي دشت كربالست خود نشانه ديگري است از اهميتي كه شـيعيان ايـران                 

  ).7: 1377شاملو، سركيسييان، (اند  در وقايع كربال به موضوع آب داده
  

  انبار سردار بزرگ كاركرد اجتماعي آب
ـ         (انسان عالوه بر نيازهـاي زيـستي         سي، اشـتغال،   خـوراك، پوشـاك، مـسكن، نيـاز جن

بخـشد، نيازهـاي ديگـري دارد كـه بايـد             كه حيات وي را تداوم مي     ...) آموزش، بهداشت و  
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تأمين و برآورده شود مانند نياز به همدلي، همدمي، همفكـري، ايجـاد ارتباطـات درونـي و                  
ها، كسب احترام و جلب توجه ديگـران و سـرانجام             عاطفي با ديگران، لذت بردن از زيبايي      

اگر اين نيازها در كنار نيازهـاي زيـستي تـأمين نـشود             ... ها و    بر ترس، ناشناخته   فايق آمدن 
انـسان تنهـا،    . شـود   هـاي روحـي و انحرافـات اخالقـي مـي            منشاء بروز بسياري از بيماري    

آورد   يكي از داليلي كه انسان به سوي ديگران روي مي         . تواند چنين نيازهايي را برآورد      نمي
  .توانايي پاسخگويي به نيازهاي فوق را بدست آورداين است كه با كمك آنها 

دارد و تداوم حيـات زيـستي وي          اگر نيازهاي زيستي و رفع آنها، انسان را زنده نگه مي          
اي براي تكامـل      سازد، نيازهاي رواني انسان و رفع آنها زمينه بسيار گسترده           پذير مي   را امكان 

  ).102: 1373اللهي،  سيف(كنند  يگيري شايسته از جهان هستي را فراهم م وي و بهره
در اين زمينه كانوني كه حلقه ارتباط مردم محله راه ري سابق با يكديگر بود و به هـر دو                    

انبار سردار بـزرگ بـود كـه همزمـان آب شـرب و                داد آب   نياز زيستي و رواني آنها پاسخ مي      
ودكـان،  زنـان و دختـران جـوان و ك        . كـرد   شستشوي چنـدين محلـه همجـوار را تـأمين مـي           

ديـگ،  ) )3( و قـودان )2( تيليت)1(،)گوشنه(فروشان و سقايان از سحرگاهان با سطل و كوزه         آب
انبار   شدند و ساعتها در بيرون آب       قابلمه، خيك، مشك، براي آب برداشتن به طرفش روانه مي         

طي اين مدت فرصت را مغتنم شمرده بـا يكـديگر بـه             . نشستند تا نوبتشان بشود     به انتظار مي  
گفتنـد،    شدند، از مشكالت زندگي مي      كردند و راهنمايي مي     پرداختند، راهنمايي مي    تگو مي گف
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انـصافي و خـوش       داران، از بي    از گران شدن و كمياب و ناياب شدن اجناس، از احتكار مغازه           
انصافي، از اخالق خوب و بد فروشندگان محل، از ازدواج اطرافيان، از چرا دخترت را شوهر                

گيري، از پيدا شدن شوهر براي فالن دختر، از به رخ هـم                براي پسرت زن نمي    دهي، چرا   نمي
هاي فرزندان و شوهران يكديگر، تعريف از شوهر و بدگويي از مادر شوهر و                كشيدن توانايي 

دار نـشدن فرزندانـشان، از        جاي اين دو در زندگيشان، از بچـه         خواهر شوهر، از دخالتهاي بي    
د، از نازايي فالن زن و تجويز دارو براي باردار شدن او، از طـالق    اينكه چرا فقط يك بچه دار     

دار   فالن دختر و تأسف خوردن به حال او، از كتك خـوردن فـالن زن از شـوهرش، از بچـه                    
اش را رهـا      شدن زود هنگام عروس فالن خانواده، از ناجوانمردي فالن مرد، اينكه زن و بچـه              

سرپرسـت شـدن      رفتن پدر فالن خانواده و يتـيم و بـي         كرده و رفته زن ديگري گرفته، از دنيا         
توجهي آنها به همسرانشان و اينكه چشمشان دائـم بـه             مهري شوهران، از بي     اعضاي آن، از بي   

دنبال زنان ديگر است، از سر راه قرار گرفتن فالن پسر و پيشنهاد ازدواج كردن او، از توسـل                   
اند، از به آخـر زمـان         اند و حاجتي كه گرفته      دهجستن به فالن امامزاده و نذر و نيازهايي كه كر         

كردنـد و از      گشايي مـي    زنان و دختران از طريق اين گفتگوها با يكديگر عقده         ... رسيدن دنيا و  
اين امر نقش مؤثري در سالمتي و شـادابي روحيـه آنهـا             . نمودند  نظر رواني خود را تخليه مي     

رسـيد، در ميـان زنـان و          انبـار مـي     آب از آب  ها انتظار نوبت به برداشـتن         پس از دقيقه  . داشته
احترامـي   دختراني كه جهت بردن آب آمده بودند، افرادي بودند كه به علت هنجارشكني و بي   

ساز بـروز پرخاشـگري كالمـي عليـه           به حقوق ديگران و عدم پيروي از اصول اخالقي زمينه         
واده و از محيط اجتمـاعي      شدند و هر آنچه را كه در فرايند اجتماعي شدن در خان             يكديگر مي 

كردند و گاهي هـم فراتـر از          آوردند و نثار همديگر مي      پيرامون خود آموخته بودند بر زبان مي      
هـاي آب يكـديگر را    شـدند و كـوزه   اين مرحله رفتـه و بـه خـشونت فيزيكـي متوسـل مـي            

 اي هـم بـه حمايـت از     اي به حمايت از دختري كه مظلوم واقع شده و عـده             عده. شكستند  مي
پرداختنـد تـا اينكـه بگـو          دختري كه به حقوق اولي تجاوز كرده با يكديگر بـه مـشاجره مـي              

  .يافت مگوهاي آنها با مداخله بزرگترها خاتمه مي
  

  در پنجاه به
اي است كه همواره آب براي مـا ايرانيـان در طـول تـاريخ                 شرايط اقليمي ايران به گونه    

در ) م. پ 486ــ 522(در دعـاي داريـوش      به نحوي كـه     . مسأله بوده و هست و خواهد بود      
اين كشور گرفتار لشكر دشـمن و تنگـسالي و          «: نبشته تخت جمشيد چنين آمده است       سنگ

  ).29: 1382رضايي عبدالعظيم، (» دروغ مباد
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از اين رو همواره براي برخوردار شـدن        . در ايران منبع اصلي آب، بارش باران و برف است         
ايـم و چنانچـه بـاران بـه مقـداري نبـارد كـه                 مان دوختـه  از اين مايه حيات بخش چشم به آسـ        

ساز نـشود مراسـم نيـايش و تمنـاي            خشكسالي را در پي داشته باشد و تمهيدات الزم هم چاره          
با حضور گسترده مردم    ... ها، مصالها و    ها، امامزاده   باران در مكانهاي مقدس مثل مساجد، حسينيه      

 ارديبهشت مـاه يعنـي      19ايي كه هر ساله در بعدازظهر       ه  از جمله آيين  . آيد  به مرحله اجرا در مي    
  .آيد مراسم پنجاه بدر است در پنجاهمين روز سال در شهر قزوين به مرحله اجرا درمي

ترين انگيزه اين مراسم اهميت       برجسته. پنجاه بدر در نزد قزوينيان بسيار ديرين و كهن است         
در زيـر روش برگـزاري      . شده اسـت    مراه مي هاي ديني ه    آب و لزوم بارش باران بوده كه با آئين        

  .شود  بوده آورده مينمراسم پنجاه بدر را از زبان كسي كه هفتاد سال پيش از نزديك شاهد آ
هاي پنجاه بدر در مصلي شهر آن بود كه نمازگزاران با كت و يا پالتوي وارونـه                   از آيين «

هايـشان را بـا       م خواسـت  به تن تسبيح به دست و ذكرگويان با خشوع و خضوع تما           ) ترسا(
بعد از اقامه نماز هر كس به فراخور حال خـود           . ايستادند  كردند و به نماز مي      خدا مطرح مي  

كرد به نماز مـراد و نيـاز          و با توجه به باورها و اعتقادات قلبيش به صورت فردي شروع مي            
 آيـاتي از    خواندن، به سجده طوالني رفتن، تضرع و زاري كردن به ائمه اطهار متوسل شدن،             

پس از نماز و دعاخواني، مواد غـذايي از         ... قرآن كريم را تالوت كردن، صلوات فرستادن و       
سالمندان معتقد بودنـد چـون     . دادند  قبل تدارك ديده از جمله آش رشته را به مستمندان مي          

كردند خداونـد هـم درهـاي رحمـت           در گذشته مردم با خلوص نيت در مراسم شركت مي         
  ».كرد گشود و حاجت حاجتمندان را برآورده مي بندگانش ميخود را به روي 

نمازگزاران با پاي برهنه و گره زدن بند كفشهايشان به يكـديگر            «: گويد  روايت ديگر مي  
و آويختن آنها بر گردن و اقتدا كردن به امام بدون عمامه و با پوششي از عبـاي وارونـه بـه                      

  ».دندآور ايستادند و مراسم را به جاي مي نماز مي
تنها همچنان به قوت خـود بـاقي      بندي مردم به برگزاري آئين و مراسم پنجاه بدر نه           امروزه پاي 

در روز  . يابـد   كنندگان براي حضور در اين مراسم سال به سال افزايش مي            است بلكه تعداد شركت   

در اي از مردم شهر با حضور در مصلي شـهر و بـا قـرار گـرفتن در كنـار يكـديگر و                          يادشده عده 

  .آورند صفوف فشرده و منظم با اقتدا به امام جماعت نماز باران و آداب مربوط به آن را به جا مي

اگر در گذشته جنبه مذهبي پنجاه بدر بيشتر موردنظر بود امروزه با توجه به تغييراتي كه                
 الزم به ذكر است كه ديگر. صورت گرفته بايد جنبه تفريحي مراسم را هم به آن اضافه كنيم         

مصلي تنها محل تجمع افراد براي برگزاري مراسم ياد شده نيست بلكـه در ايـن روز تمـام                   
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شـود و مـردم بـه دامـان           هاي قزويني مـي     پاركها، باغها، فضاهاي سبز شهر مملو از خانواده       
روند و اين روز را با خوردن غذا و تنقالت و نوشيدن چاي در كنار يكـديگر و                    طبيعت مي 

  .رسانند ها با توجه به مقتضي سنشان به پايان مي ازيها و سرگرميپرداختن به انواع ب
از جملـه ايـن     . پنجاه بدر و مراسـم مربـوط بـه آن داراي كاركردهـاي متعـددي اسـت                

آيـي، نزديكـي افـراد يـك          توان كاركردهاي اجتماعي اين مراسم چون گـردهم         كاركردها مي 
و رفع گرفتاريها و كمك و يـاري بـه          جامعه و موانست آنان و تمركز نيرو و اتحاد و اتفاق            

چون هدف از حـضور در ايـن مراسـم شـاد بـودن و شـادماني اسـت،                   . همديگر را نام برد   
  ).598 و 60: 1371رضي، (كنند  بنابراين عموم مردم با طيب خاطر در آن شركت مي

  

  همسرگزيني
وردن آ... انبـار و    در تمام دهات وظيفـه آب از چـشمه، رودخانـه، آب           . آب مؤنث است  

مرد اگر به چـشمه بـرود مثـل         . كنند  ها شركت مي    گونه مراسم زن    در اين . برعهده زنها است  
هـايي بـود بـراي        انبار از جمله مكان     آب ).287: 1376بهار،  (اين بود كه به زني تجاوز كند        

تو عروسي نرويد تماشاي عروس، عروس خودش       «: گفتند  انتخاب همسر، در اين زمينه مي     
مادراني كه پسران جوان داشتند عروسان آينده خود را از ميان دختراني            » .انبار آيد تو آب    مي

هـايي    البته در اين گزينش ويژگي    . كردند  آمدند انتخاب مي    انبار مي   كه براي بردن آب به آب     
، نجابت داشتن و ماخوذ به حجت و حيا بودن،          )4(گرفتند از جمله زرنگ بودن      را در نظر مي   

نام بودن در محل، ادب را رعايت كردن، نحوه برخورد با ديگـران،               خوشدار بودن،     خانواده
داشـت    چنانچه خصوصيات يادشده در دختر موردنظر وجود مـي        ... با خدا و متدين بودن و     

  .رفتند دادند و به خواستگاري او مي او را شايسته همسر آينده فرزند خود تشخيص مي
تند، رسم بر اين بود كه خانواده شوهر تا يك          رف  در ضمن دختراني كه تازه به خانه بخت مي        

انبـار    آب. اش برود و با آنها مالقـات كنـد          دادند تا به ديدار خانواده      هفته به عروسشان اجازه نمي    
چـون  . كرد  اين فرصت ديدار را براي دختران تازه ازدواج كرده و اعضاي خانواده آنها فراهم مي              

انبار در ايـن      ه تازه عروس به هنگام آب آوردن از آب        ول آب آوردن زنها بودند احتمال اينك      ؤمس
توانـست از حـال       اش برخورد كند بسيار بود و بـا ديـدن او مـي              مكان با يكي از اعضاي خانواده     
و باالخره محيط بسته آن زمان كه هرگونه رفتاري را خـارج از             . ساير اعضاي خانواده باخبر شود    

بـين افـراد محلـه        كرد و تمام حركات آنها را زيـر ذره         دايره ازدواج از دختران و پسران سلب مي       
آورد تا دختر و پسر به هنگام غـروب بـه بهانـه آب                انبار اين امكان را فراهم مي       داد، آب   قرار مي 

  .آوردن با يكديگر مالقات كنند و راز دل خود را با يكديگر بر زبان آورند
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  انبار سردار بزرگ كاركرد اقتصادي آب
دانـستند   هـاي رسـتگاري در آخـرت مـي     ني كه انفاق و خيرات را از راه   نيكوكاران و كسا  

توانست در  اين امر مي. دانستند  ميانبارها براي رفع حاجت مردم اي نيرومند در بنياد آب انگيزه
  .كاهش هزينه زندگي نيازمندان و مستمندان و ياري رساندن به آنها نقش مهمي داشته باشد

انبـار     محله راه ري و چندين محلـه مجـاور آن از طريـق آب              همانطور كه متذكر شديم آب    
انبار سردار بزرگ از مظهر قنات، آب مـورد نيـاز             شد، به سبب دوري آب      سردار بزرگ تأمين مي   

هـا برخـورد كنـد و سـرانجام بـه             هاي آبي و نهرهاي روباز با انواع ناپـاكي          بايست از گذرگاه    مي
 و بهداشـتي نقـش بـسيار مهمـي در سـالمت فـردي و                انبار برسد و نظر به اينكه آب سـالم          آب

بردند تا آب پاك و صـاف و          كند مسوولين نهايت تالش خود را به كار مي          اجتماعي افراد ايفا مي   
هـاي منتقلـه      كنندگان برسد و تا حد امكان مانع بـروز بيمـاري            عاري از ميكروب بدست مصرف    

كيفيـت زنـدگي را بـه طـور مـستقيم           كيفيـت آب،    . انبار به افراد محالت شـوند       توسط آب آب  
وري   شود كه در نتيجه، بر ميزان بهره        دهد، موجب بهبود وضعيت بهداشت مي       تأثير قرار مي    تحت

  ).117: 1381دايان،  (...آيد، و هاي بهداشتي پايين مي شود و هزينه افزوده مي
  

  سقاها
خـود را از     خيـك و مـشك    سـقاها   . شـد   آب منازل و اماكن عمومي توسط سقاها تأمين مي        

رسـاندند و     مـي ... هـا و    ها، حسينيه   خانه  ها، قهوه   ها، نانوايي   ها، مغازه   انبارها پر نموده و به خانه       آب
اي در    هاي خود و حمل آن بر پشت و كاسـه           اي هم با پر كردن كوزه       عده .كردند  پول دريافت مي  

ان رهگـذر آب    دست و قطعه يخي در داخل آن در معابر عمومي و مكانهـاي شـلوغ بـه تـشنگ                  
  .كردند فروختند و به اين ترتيب براي خود شغلي دست و پا كرده بودند و درآمدي كسب مي مي

  
  

  ها نوشت پي

 . ظرفي از جنس سفال بود و دهانه گشادي داشت،گوشنه. 1

 . ظرفي از جنس سفال ولي با دهانه تنگ،تيليت. 2

  .ظرفي از جنس فلز، داراي دسته و دهانه گشاد. 3
انبار    پي بردن به زرنگي و تنبلي دختران به آب برداشتن آنها از شيرهاي موجود در آب                براي. 4

كـرد، او را      اگـر دختـر مـوردنظر از شـير اول ظـرف آب خـود را پـر مـي                   . كردنـد   توجه مي 
داشت از او به      آوردند، ولي اگر او از شير آخر آب برمي          پرور به حساب مي     طلب و تن    راحت

  .بردند اري نام ميعنوان دختري زرنگ و ك



  تصاويري از زيارت پيغمبر

  
  


