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 چكيده
چگونه سقانفار به عنوان نماد معمـاري اسـالمي قابـل تبيـين اسـت؟ كاركردهـاي دينـي و        

-اجتماعي سقانفار چيست؟ هدف اساسي اين مقاله، تالش براي طرح و پاسـخ بـه ايـن پرسـش    
هاي اين نقـش آفرينـي   اتي در زندگي اجتماعي تشيع دارد. جلوههاست. اماكن ديني نقشي حي

ها قابـل  ها و كنشدر ابعاد گوناگون زندگي، در ابعاد آموزشي و پرورشي، مادي و معنوي، نگرش
اي برجسـته از نمادهـاي معمـاري     مشاهده و بيان است. در اين راستا، سقانفار به عنـوان نمونـه  

اي تجلي باورها و اعتقـادات شـيعي اسـت. معمـاري اسـالمي      اسالمي، يكي از بارزترين عرصه ه
تـوان در  بياني گويا براي ابراز اعتقادات و حضور مذهبي است. بيان مـذهبي در معمـاري را مـي   

ي بانيان و برپاكنندگان اين عمارت مذهبي، فعاليت هـاي دينـي مـورد     اي از ارادت خالصانهبازه
نقش هاي اجتماعي و سياسي آن مشاهده كـرد. در ايـن    انجام در اين فضا و تعلقات ديني و نيز

اي، مشاهده مستقيم و مصاحبه استوار است، سعي شده  پژوهش كه بر اساس مطالعات كتابخانه
است تا تأثيرات باورهاي مذهبي شيعه بر توسعه و اقبال بناي سقانفار در مازندران بررسي شود؛ 

شـود. از   آن نيز مورد نظر و تحليل واقـع مـي  ضمن اين كه برخي كاركردهاي اجتماعي و ديني 
ي اثر مستقيم باورهاي شـيعه در وجـه تسـميه،     ترين دست آوردهاي اين پژوهش، مشاهده مهم

معماري، كاركرد و نقوش تزييني اين بناسـت. تشـيع ريشـه در اعمـاق تـاريخ مازنـدران دارد و       
كـربال و تقـدس آب بـه عنـوان      ي ي نزديكي بـا واقعـه  سقانفار نيز بنايي مذهبي است كه رابطه

احتـرام خـاص مـردم شـيعه بـراي سـقانفار،       عنصري نمادين در روز عاشـورا دارد. قائـل بـودن    
شفابخش دانستن آن ، توسل به حضرت عباس، به عنـوان بـاب الحـوائج و نـذر كـردن مـردم و       

مقـدس   اجراي آن به شيوه هاي مختلف، از جمله قرباني كردن حيوانات خاصه گوسفند، مكاني
براي تجمع و تعامل جوانان در ايام محرم، محلـي بـراي برقـراري ارتباطـات اجتمـاعي، تجديـد       

ي رحم آشنايان، دوستان و اقوام، همـه و همـه نشـان از وجـه دينـي سـقانفار و        ديدارها و صله
 كاركرد ديني و اجتماعي آن دارد.  

 واژه هاي كليدي: 
 ماري اسالمي، مازندرانسقانفار، كاركردهاي ديني و اجتماعي،  مع

 

mailto:zarcstu.tmu@gmail.com


 114 1390 پاييز و زمستان، مشش، شماره  هاي ديني ، سال سوم دوفصلنامه كاوش 

 مقدمه
بشر همواره در سراسر زندگي خود، به حضور موجودي برتـر و مـؤثر در سرنوشـتش    

هـاي   ي مـرتبط بـا آيـين    ايمان داشته است. اين حقيقت را مي توان از آثار به جا مانـده 
اعتقادي او مانند بناهاي مختلف مذهبي و يا الگوهاي متنـوع تـدفين مشـاهده كـرد. در     

تـر   زمان، شكل اين اعتقادات تغيير كرد. با آمدن اديان مختلف اعتقاد انسان محكـم  گذر
شد و سمت و سوي خاصي گرفت. اديان ابراهيمي بر يكتاپرستي توجه و تمركز نمودنـد  
و فرايند تكامل دين با ظهور اسالم كامل گرديد. ظهور دين مبين اسـالم و گسـترش آن   

گي بشر نهاد. يكـي از ايـن تـأثيرات، تجلـي اعتقـادات و      در دنيا، اثرات شگرفي را در زند
شعاير اسالمي در هنر معماري ايران قبـل از اسـالم، تولـد معمـاري اسـالمي و بناهـاي       

 مذهبي است. 
ورود اسالم به مازندران و سير تحوالت مذهبي منطقه، نسبت به ساير منـاطق ايـران   

با وسـعت تقريبـي    -مازندران - اندكي متفاوت است. سرزمين كوه، جنگل، دشت و دريا
ترين مناطق فرهنگي ايران است كه در طـول حيـات    كيلومتر مربع يكي از غني 25000

هـاي مختلـف بـوده     ها و فرهنـگ  آدمي همواره محيطي مستعد براي بروز و ظهور تمدن
است. بعد از ورود اسالم به مازندران، اين سرزمين همواره پناهگـاه افـراد حـق جـويي از     

هاي خلفا به ستوه آمده و به اين سرزمين  ها و كژروي ان پيامبر بود كه از كژانديشيخاند
هاي تشيع را  نيز با حضـور خـود در مازنـدران پـي نهادنـد       گرويدند و بدين ترتيب پايه

 ).27: 1382(رحيم زاده 
 

 ي پژوهش پيشينه
ع هاي قابل دسـترس نشـان مـي دهـد كـه منـاب       ي تحقيق و پژوهش بررسي پيشينه

ي معمـاري مـذهبي    هاي اين مطالعه بسيار اندك است. تـاكنون دربـاره   پيرامون پرسش
جـا ممكـن    ها در ايـن  ي آناي صورت گرفته است كه ذكر همههاي ارزندهايران پژوهش

شـود،  ي مازنـدران مربـوط مـي   چـه كـه بـه معمـاري مـذهبي در حـوزه      نيست. امـا آن  
شـناختي و تـاريخ   ش مطالعـات باسـتان  هاي بسيار انـدكي اسـت كـه در دو بخـ     پژوهش

معماري انجام شده است. آن بخش از تحقيقات كـه بـه بررسـي سـقانفارهاي مازنـدران      
ترين كارهاي انجام شده در ايـن  ي خود بسيار محدود است. از مهمپردازد نيز به نوبه مي
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صـورت  اشاره كرد كه بـه   1384نيا پاشا در سال پژوهش وحيد يوسفتوان به زمينه، مي
ر نقوش روي شيرسر و كوماچه"نامه كارشناسي ارشد، با عنـوان  پايان شي ب سر پيماي

دران ي ي مقالـه ، منتشر شده است. اين پژوهش كه مأخذ عمده"در سقانفارهاي مازن
ي شود، به بررسي كلـي معمـاري و كـاركرد سـقانفارها و مطالعـه     حاضر نيز محسوب مي

معصـومه  وهشـي ديگـر در ايـن زمينـه، كتـاب      اختصاصي نقوش آن پرداختـه اسـت. پژ  
آييني"زاده با عنوان  رحيم دران، منطقه بابل، وجهي از معماري   "سقاتاالرهاي مازن

منتشر شده است. اين كتاب نيز به معماري سقانفار و و جوهات  1382است كه در سال 
د در بنـا را  هاي نگرشي موجـو آييني سقانفارهاي مازندران پرداخته و تقريباً تمامي جنبه

به طور گذرا مورد بررسي قرار داده است.در اين راستا، پژوهش حاضر به بررسي آييني و 
ي شيعه و تأثير باورهاي شيعي را بـر توسـعه و   پردازد و بيشتر رابطهاعتقادي اين بنا مي

دهـد. اركـان اساسـي    اقبال مردم شيعي به سقانفار را در مازندران مورد مداقّه قـرار مـي  
تسـميه، معمـاري و اسـتفاده از نمادهـاي عـددي      ق حاضر، بر پژوهش در باب وجهتحقي

ي مرتبط، نقـوش تزيينـي و كاركردهـاي ايـن بنـاي مـذهبي اسـتوار اسـت كـه رابطـه          
 ناگسستني با باورها و نگرش شيعي دارند. 

 
 روش

روش تحقيق گوياي چگونگي رسيدن به حقيقت و پاسخ گويي بـه مسـايل پـژوهش    
اي و هـاي ايـن پـژوهش از مطالعـات كتابخانـه      هت پاسخ گويي به پرسشعلمي است. ج

اي از سقانفارها (حـدود   تكنيك مشاهده مستقيم استفاده شده است. تعداد قابل مالحظه
بنا خاصه در آمل و بابل)  از نزديك مورد مشاهده مستقيم قرار گرفتنـد و چگـونگي    20

مورد بررسي واقع شدند. عالوه براين، با ها به دقت  ساخت، نقوش و تصاوير موجود در آن
ــزد مــردم و    اســتفاده از تكنيــك مصــاحبه در خصــوص منزلــت حســينيه و ســقانفار ن
كاركردهاي ديني و اجتماعي آن از تعدادي از متوليان تكايا و سقانفار در شهرستان هاي 

 بابل، جويبار و آمل مصاحبه بعمل آمد.   
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 مازندران در دوران اسالمي
پرستي در طبرسـتان  در اوايل قرن دوم هجري جايگزين دين مزديسنا و آتش اسالم

كردنـد، همـه   جـا فرمـانروايي مـي    شد. در اين عصر حكّام عرب كه از طرف خليفه در آن
هجري) بـه   207-175). وندا اميد، پور شهريار يكم در (20: 1345سنّي بودند(مرعشي 

تـا   207بعد از او عبـداهللا پـور ونـدا اميـد از (     مدت سي و دو سال بر رويان فرمانروا بود،
هجري) حكمراني كرد. از اسم عبداهللا پيداست كـه پـدرش ونـدا اميـد بـه اسـالم        250

ي  ). در اوايـل دوره 20-19: 1354كرد(اعظمـي   گرويده بود و يا به مسلماني تظاهر مـي 
آخرين قسمتي خلفاي بني اميه، اين ناحيه از لحاظ سياسي چندان اهميت نداشت؛ زيرا 

). خلفـاي بنـي   394: 1337از كشور ايران بود كه به كيش مسلماني در آمدند(لسـترنج  
اميه يكي پس از ديگري آرزوي فتح طبرستان و مازندران و گيالن را به گور بردند و بـه  

ي يزيدبن مهلب كه وي نيز نزديك به دو سال پـس از كشـتار بـه     جز قتل عام وحشيانه
؛ 164-161: 1320ي ديگري نصيب امويـان نگرديـد(ابن اسـفنديار،     هالكت رسيد، بهره

تـرين منـاطق در    ). مازندران در دوران عباسي يكي از پرتنش63: 1380شجاع شفيعي، 
ي تحـوالت منطقـه در گـذر تـاريخ، آمـل و       آمـد. در ادامـه   جغرافياي اسالم به شمار مي

ه چنگيز و تيمور ويران شد قسمتي از بخش هاي تابع از لشكركشي مسعود غزنوي و سپا
و هزاران نفر از مردمان مسلمان به خون طپيده شدند. ساري نيز همان وضعيت را داشت 
چون مسير لشكركشي هاي ترك و تاتار بود، مردم آن آزار بيشـتري كشـيدند(مهجوري   

در قرن هفتم هجري هنگام حمله مغول ظاهراً نام تبرستان متروك و اسـم   ).22: 1345
 ).66ن متداول شد كه از آن تاريخ عنوان عمومي ايـن ايالـت شـده اسـت(همان:     مازندرا

مغوالن در مازندران با مقاومت زيادي مواجه نشدند. در زمان آنان شهر اسـترآباد و آمـل   
اي از  هجـري، سلسـله   880تا  760). از 25: 1345ترين بالد طبرستان بود(مرعشي  مهم

). خانـدان  10: 1364 1شاهي داشتند(نفيسي جسادات مرعشي حسيني در مازندران پاد
اند كه از مرعش به تبرستان و قـزوين رفتـه اسـت و در     مرعشي از فرزندان علي مرعشي

 ).28: 1372آنجا مقيم شدند و به ارشاد مردم به آئين اسالم پرداختند(حجازي كنـاري،  
بزرگ بزرگان  هاي شيعي داشت. منشأ شيخ خليفه، ي مناسبي براي قيام مازندران زمينه

گـذارد، از تبرسـتان بـود. از     رود و قيام سربداران را بنيان مي سربداري كه به سبزوار مي
). سادات مرعشي 15: 1383گيرد(بي نا،  همين منطقه  است كه قيام مرعشيان شكل مي
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كه در دوران تيموري به شدت در تنگنا بودند، بعد از مرگ تيمور، تـا اوايـل قـرن دهـم     
كلي به دست شاه عبـاس و   برستان حكومت كردند. پس از آن، مازندران بههجري، در ط

ي قاجار كـه توسـط   اولين جنبش مسلحانه). 25: 1345افتد(مرعشي شاهان صفوي مي
ي درياي هجري صورت گرفت، از راه مازندران و كناره 1165خان و در سال محمدحسن

 ). 29.:1371خزر و به قصد تسخير گيالن صورت گرفت(شميم،
ي ي مهم در روند تحوالت مذهبي، حضـور پررنـگ تشـيع در منطقـه، و ريشـه      نكته

تـوان در بناهـاي   هـاي آن را مـي  عميق شيعه در تاريخ مذهبي مازندران است كه  نشانه
) و 2)، تكيه(تصـوير شـماره   1خاص اين مذهب مشـاهده كـرد. سقانفار(تصـوير شـماره     

تـرين كـاركرد   اهاي مختص تشيع هستند كه مهـم ) از جمله بن3حسينيه(تصوير شماره 
ها، انجام مراسم عزاداري محرم خاصه تاسوعا و عاشورا و بيان ارادت جمعـي بـه امـام     آن

 حسين(ع) و ياران وفادارش است.
 

 
 )1388: سقانفار روستاي نجار محله شهرستان آمل (مأخذ: موسوي، 1تصوير شماره 

 

 
 روزكال، شهرستان آمل (مأخذ: نگارندگان): تكيه روستاي في2تصوير شماره 
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: حسينيه روستاي شاهاندشت، شهرستان آمل (مأخذ: موسوي، 3تصوير شماره 

1388( 
 

 تكيه و سقانفار در مازندران
تـرين  ي مذهبي كه به عنوان پراهميتبنايي است در يك مجموعهتكيه در مازندران 

و ديگر عناصر مجموعه مذهبي بـر اسـاس   ترين بنا در محوريت قرار گرفته است و اصلي
گيرد. پالن تكيه مستطيل شكل و داراي كشـيدگي شـمال غربـي، جنـوب     آن شكل مي

 ). 134: 1384نيا، شرقي و رو به قبله است(يوسف
سقانفار نيز بنايي است عمومـاً چـوبي، دو طبقـه، بـا گسـتردگي عمـودي و كـاركرد        

انـد.  ه و سـقانفار در كنـار هـم واقـع شـده     هاي مذهبي، تكيمذهبي. معموالً در مجموعه
هاي مذهبي برافراشتن يـك سـقانفار در كنـار    ي معمول و هميشگي اين مجموعهقاعده

) در 5و  4هـاي مـذهبي، سقانفار(تصـوير شـماره     تكيه است. در بسياري از اين مجموعه
 شد. گرفت و به ندرت در ضلع جانبي مجموعه بنا ميي مذهبي قرار ميكانون مجموعه

اجتماعي  منزلت صاحب كه افرادي و روحانيون و هاخان پيرمردان، مختّص بيشتر تكيه،
 لحـاظ  بـر  عـالوه  تكيـه  افقـي  باشد. كشـيدگي مي هستند، اقتصادي گهگاه و سياسي و

باشـد(بر اسـاس    مـي  متـرادف  پيري ماهيت با نيز معنايي نظر از اقليمي، مسايل داشتن
  ).137: 1384نيا، اي انجام شده؛ نيز ببينيد: يوسفهمشاهدات ميداني و مصاحبه

 قبل و سال 35 تا بلوغ حد ميان ذكور فرزندان و جوانان نشستن محل ها نيزسقّانفار
 كودكـان،  ورود از و شده صرف چاي و آب تنها محل اين در. است ساليميان يدوره از

 محـرم  ماه در جوانان اريعزاد جهت فقط بنا اين از .شودمي جلوگيري پيرمردان و زنان
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 به هم و آن زياد ارتفاع خاطر به هم پيرمردان و شودمي استفاده ابوالفضل حضرت براي
 آن در جوانـان  عـزاداري  و نشسـتن  حقيقت در .كنندنمي استفاده آن از مفهومي لحاظ

 دليري و شجاعت خود كار اين با واقع در و است داشته حضرت آن سن با نيز سنخيتي
 خاصي اعياد و ايام در تنها زنان. نهندمي ارج او بودن سقّا بر و ستايندمي را تحضر آن
 حضـرت  يسفره نذر كردن پهن جهت يا و شودمي شمرده وابصنذري  آش تنپخ كه

 وارد حتـي  ايـام،  ايـن  غير در و دارند ورود حق سقانفار همكف يطبقه به )ع(ابوالفضل
(بر اساس مشاهدات ميداني شودمي محسوب ابناصو كاري زنان براي تخت زير به شدن

 ).64: 1384نيا، هاي انجام شده؛ نيز ببينيد: يوسفو مصاحبه
بنابراين از نظر اجتماعي، كاربرد تكيه را به افراد مسن و سقانفار را به جوانان نسـبت  

ت و     را مي گونه انتساب اند. اينداده توان از چند منظـر نتيجـه گرفـت. اسـتواري، عموديـ 
ه،    صعوبت دسترسي به سقانفار و ارتفاع كم، گسترش طولي و سهولت دسترسي بـه تكيـ
هم از نظر مفهومي و نمادين و هم از منظر توان استفاده از بنـا، بـا دو طيـف سـني يـاد      

-شده، تناسب كامل دارد. دومين دليل در تأييد اين گزاره حضور فضايي به عنـوان شـاه  
بار معنايي مترادف با جايگاه سنّي و اجتماعي باالتر است؛  نشين در تكيه است، كه داراي

هـاي متعـدد   فضايي كه در سقانفار وجود ندارد. در نهايت مشاهدات ميـداني و مصـاحبه  
اي است كـه انتسـاب يـاد    ، سومين نكتهي كاربرد سقانفار و تكيهصورت گرفته در زمينه

ها و رونـق و شـكوه كنـوني    نامهد و وقفكنند. با توجه به شواهد موجوشده را تقويت مي
اي مـذهبي مخـتص انجـام مراسـم     تكيه و سقانفار در ايام محرّم، اين دو بنا در مجموعه

 است. عزاداري واقعه كربال و شهادت امام حسين(ع) ساخته شده
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 )1384(مأخذ: يوسف نيا،  سقّانفار از شماتيك طرحي: 4تصوير شماره 

 

 
 )1388قانفار روستاي آهنگركال شهرستان آمل (مأخذ: موسوي، : س5تصوير شماره 

 
اما پرسش اساسي اين است كه چرا اين بنا كه مختص انجام مراسم شيعي اسـت، در  

ي اين مذهب آزاد بود، تنها  ي قاجار كه ديگر تشيع رسمي شده بود و تبليغ و اشاعهدوره
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توان بين گسترش ساخت ايـن بنـا   ي مازندران اقبال و گسترش يافت؟ آيا ميدر منطقه
اي برقرار ساخت؟ از نقطـه  ي عميق و تاريخي تشيع در منطقه رابطهدر مازندران و ريشه

اي مانند مازندران، با توجه به پوشـش غنـي   هاي چوبي در منطقهنظر فني، ساخت سازه
طّه جنگلي، امري طبيعي است و معماري چوبي، نامي برازنده براي معماري سنتي اين خ

دار شـيعه بـر گسـترش    ي مهم اين پژوهش، بررسي اثرات باورهاي ريشـه  است. اما نكته
 محور يعني سقانفار در مازندران است.بنايي آيين

 
 ي سقانفارمنشاء كالبدي و معمارانه

تـوان  قبل ساخت سقانفار به عنـوان بنـاي مـذهبي در راسـتاي تفكـر شـيعي، مـي       
اي جدا از كاركرد شيعي، براي آن متصور شد يشينهاي غيرمذهبي و يا حداقل پپيشينه

اي از يك بناي غيرمـذهبي و عمـومي بـه بنـايي مـذهبي      توان سقانفار را استحالهو مي
ي آن بـا عنصـر نمـادينِ آب در    دانست كه تناسب كاربرد پيشين اين بنا و وجه تسـميه 

 شد.ي كربال، موجب ساخت و گسترش آن در مفهوم و كاربرد جديد واقعه
0Fنفار 

1Fنپار آن ياوليه صورت 1

 در »پ« معـرِّب  »ف« حـرف  و) 6 شماره تصوير(است 2
 ارتفاع يك در كه باز كامالً فضايي يعني مازندران، يمنطقه در است فارسي زبان حروف

. باشـد  داشـته  فاصله طبقه يك ياندازه به حداقّل زمين سطح از و شودمي ساخته بلند
. شـود مي ساخته باز كامالً ستوني چهار صورت به و مستطيل يا بعمر پالن بر عموماً نفار
 آن انـواع  كـه  است، مختلف هايمكان در متفاوت كاركردهاي و اندازه شكل، داراي نفار

2Fنفارخنه: شامل

3Fنفاردشْتي ،)7 شماره تصوير(نفار خانه يا 3

 سـقّانفار  و) 8 شماره تصوير( 4
 .)24-23: 1384 نيا، يوسف(شود مي) 9 شماره تصوير(

 
 
 

 
 
1. Nefār 
2. Nepār 
3. Khene Nefār 

4. Dashti Nefār    
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 )1384: طرحي از نفار بر سر مزارع كشاورزان (مأخذ: يوسف نيا، 6تصوير شماره 

 
 

 
 )1384: طرح شماتيك خنه نفار در مازندران (مأخذ: يوسف نيا، 7تصوير شماره 
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 )1384طرح شماتيك دشتي نفار در مازندران (مأخذ: يوسف نيا،  :8تصوير شماره 

 
 

 
(مأخذ: :  نماي كلي از سقانفار روستاي قاديكال، شهرستان بابل 9 شماره تصوير

 )1384يوسف نيا، 
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 ي ساخت سقانفار با باورهاي شيعيوجه تسميه و رابطه
4Fنفـار سـاق اي: هـ نـام  مازنـدران  مختلف مناطق در بحث ،مورد بناهاي به

5Fسـقّانفار ، 1

2 
6Fنفار ساقي

7Fساخانفار ،3

8Fنفارساخْ ، 4

9Fسقّاتاالر، 5

10Fقّاتالرس و  6

 صـورت  دو كـه  شودمي طالق، ا7
 نفـار  يي واژهاوليـه  صـورت  از مازندراني، پژوهشگري زعم به و است رمتأخّ بسيار اخير

 كشـتزارهاي  و مـزارع  سـر  بـر  بنـا  ايـن  از تـر هساد و تركوچك نوعي د.انشده دور بسيار
11Fبه آن نفار كه شودمي برپا مازندران

12Fنپـار   يهواژ معرب كه نفار .گويندمي 8

 بـه  سـت، ا 9
 روي بـر  چـوب  چند كردنِ سوار با كه شودمي گفته ايساده چوبيِ يطبقه دو ايهكوم
 كنـار  در عمومـاً  باشـد،  داشـته  را انسان يك وزن تحمل سنگيني توان كه يحد تا هم

 سـقانفارها،  معماري ساختار .شودمي ساخته كشتزاران آبياري هايچاه يا آب هايجوي
 يسـاده  زنـدگي  و بازتـاب  مازندران هخاص ايران شمال يمنطقه بومي معماري از متأثر

 سـقف  بـر روي  شـده  قيـد  هاي تاريخ و هانوشته اساس بر و است دامداري و كشاورزي
و  سـاختار  فـرم،  لحـاظ  از بنـا  اين .رسدمي قاجار يدوره به شانساخت زمان بنا، چوبيِ

 بـاالخص  و مازنـدران  يمنطقـه  خـاص  تقريبـاً  و بـوده  متفاوت سقاخانه با عمالً كاركرد
 ايـن  كـه  رودمـي  شمار به سيمقد و مذهبي بناي سقّانفار، است. آن ي مركزيمحدوده

فرا و ستقد 13بخشدمي خاص آن اهميتي به بودن، يمادF

 سـاختار  و فـرم  نظـر  از البته. 10
 پيـروي  كلّـي  ويالگـ  يـك  از و باشـند مي شبيه هم به سقانفارها يهمه بالاستثنا كلّي،
14Fنپار. كنند مي

 يسـابقه  و قـدمت  توانمي آن كاربرد به توجه با. است بنا اين كهن نام  11
15Fكومون  دوران در را بنا اين يديرينه

 دو نپار از هواژ. داد نسبت بدان و كرده جستجو  12
 
 
1. Sāgh Nefār  
2. Saghghā Nefār  
3. Sāghi Nefār  
4. Sākhā Nefār  
5. Sākh Nefār  
6. Sagh-ghā Tālār 
7. Sagh-ghā Telār  
8. Nefār  
9. Nepār  

 دهند و به آن كامالً باور دارند.هاي مذهبي مانند نذر كردن را انجام ميبسياري از مردم كنش .10
11.Nepār  

12 .Comone: نهفتگي است معناي به لغت در و شود مي گفته تاريخ ماقبل دوران به.  
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16Fنَپ جزء

17Fآر و 1

 دوران فرهنگ در ريشه اوستايي يواژه از نَپ، جزء  .است شده تشكيل  2
بـوده،   18F3»تنپـا  آپـم « ايـزد  ودا كه ريگ يدوره در هاآب ايزد نام از همانا، و دارد ودايي
 .است شده مشتق

19Fنپت يا نَپ 

 .اسـت ) 1371(بهرامـي،   مـايع  و آب معنـيِ  بـه  اوسـتايي  هايواژه در  4
20Fوهن يكلمه در امروز پارسي در واژه اين ينمونه

 مشـاهده  زاده اسـت،  فرزند همان كه  5
21Fنپهِه يا نپِه يعني .شودمي

 بودن جد يتركه و تخم از و ذكور انسان آبِ پشْت به شارها  6
آر  يعنـي  بحث مورد يهواژ دوم جزء. است آب معني به نپاري واژهپ در ن بنابراين .دارد
 آورنده آب يعني نپار يواژه استناد، بدين پس. تاسي آورنده واژه يشده كوتاه و فمخفّ

 نيز امروزه زيرا. دارد جاي آن به آب يكننده هدايت شخص كه دارد عمارتي به اشاره و
 يـك  نقـاط  تمامي به آب كردن جاري هدف با خسبد،مي شاليزار كنار نفار بر كه كسي
 دين ورود از پس بنا اين ،رسدمي نظر به .گزيندمي سكني عمارت آن در شاليزار، قطعه
 حضرت كربال، دشت ساقيِ وقف عشري، اثني يشيعه مذهب يافتن رواج و اسالم مبين

 و اسـت  نشده مشاهده جايگزيني اين در منافاتي هيچ البته كه. است شده )ع(ابوالفضل
 و قداست و كربال صحراي در الحوائج باب حضرت سقايي، وظايف بر گذاردن صحه تنها

 و باسـتاني  يهواژ ،سـقانفار  مدو يكلمـه  بنابراين .شودمي احساس و مشاهده او حرمت
 بـدين  .اسـت  )ع(بيـت  اهـل  و شـيعيان  مسو امام براي عزاداري به اياشاره اول يكلمه

 بيـت  اهل و) ع(اسقّ حضرت عزاداران به رسانيآب محل معني به سقانفار يواژه ترتيب
 ).63-57(همان: است سوم امام

ش شـيعي، در  بنابراين كالبد و كاركرد سـقانفار، قبـل از ظهـور نمـادين آن در نگـر     
منطقه مازندران وجـود داشـته اسـت. كـاركرد آن تناسـب نزديكـي بـا عنصـر آب دارد.         

اي نزد ايرانيـان و  العادههاي گوناگون، اهميت فوقدانيم آب موهبتي است كه از جنبه مي
اگون قبل اسالم، آب را مايه طهـارت و  ي مازندران دارد. مذاهب گونهمچنين مردم خطّه

 
 
1. Napa  
2. ār  
3. Āpam Napāt  
4. Napa-Napat  
5. Naveh  
6. Nape-Napahe  
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اند. اهميت ايـن  دانستهاند و آن را عنصري واال مقام و آلودن آن را گناه  پاكيزگي خوانده
عنصر در دين اسالم نيز بر كسي پوشيده نيست و وضو ساختن براي طهارت در چنـدين  

اتي و اثرگذار در نوبت، شاهدي گويا بر اين ادعاست. از طرفي ديگر آب عنصري بسيار حي
اقتصاد و معيشت مردم مازندران است و از اين منظر نيز بسيار ارزشمند و گرامي اسـت.  

ي كـربال، بـا   اي با اصالت علـوي، اهميـت آب در واقعـه   با رسمي شدن شيعه، در منطقه
ي معماري شده جايگاه پيشين آن هم داستان و موجب اطالق بياني نمادين به اين سازه

از موجوديت لغوي و كاربردي خود را مديون آب است. بنابرين با حفظ كالبـد  كه بخشي 
افتد و آن را به سـازه اي معنايي و كاربردي در بناي سقانفار اتفاق ميو شمايل، استحاله

 كند. اي آيين محور بدل مي
هـاي معمـاري متنـوعي بـه     محيطي در ايـران، سـبك  به جهت تنوع اقليمي و زيست

رسـد كـه معمـاران در هـر     رسيد. اين مسئله كامالً منطقي بـه نظـر مـي    ي ظهورمنصه
ي اقليمي، از مواد و مصالح موجود و متناسب با همان محيط براي ساختن و برپـا  منطقه

كنند؛ بناهايي كـه هـر كـدام عـالوه بـر تمـايز ظـاهري،         كردن بناهاي گوناگون استفاده
هـاي خـاص   باورهـا و اعتقـادات و سـنت    هاي فرهنگي و اجتماعي هر منطقه را باتفاوت

اند و لذا ما شاهد بروز و ظهور نوعي معماري به نام معمـاري  همان منطقه به تماشا نهاده
قوميت و هويت فرهنگ مـردم آن منطقـه    ي شناسنامه ي بومي هستيم كه خود به مثابه

ار كارآمـد  ). از اين رو معماري يكي از عناصر بسـي 258: 1382زاده نمايد(رحيم عمل مي
دهـد. بـه ايـن    براي بشر است كه ناخودآگاه وجوه مختلف فرهنگ او را نيـز بازتـاب مـي   

ديگر ابعاد فرهنگ انساني عجين و قـرين  با صورت كه معماري بخشي از فرهنگ است و 
هاي معاصـر خـود را هـم بـه     ي معماري، ناگزير ويژگياست، بنابراين هنگام برپايي سازه

 نشـان  عصر آن معماري در را خود عصر يك ذات ي گيدئين،گفته. به گذاردنمايش مي
 ديگـر  هـاي زمان از خواه و باشد تازه و بديع زمان اين معماري بيان شكل خواه دهد،مي

 ).37: 1374(گيدئين، باشد شده تقليد
نمايانـد؟ مسـلماً بـارزترين    تر مـي اما معماري كدام وجه از فرهنگ انساني را واضح 

گيرد، يعني اعتقـادات و وجـه   ترين رفتار انساني سرچشمه مي ماري از مهمبازتاب در مع
تـرين  تـرين و بـا كيفيـت   ترين، مهـم  آييني آن. از آن رو كه همواره در طول تاريخ بزرگ

 . ي معماري، به امور آييني يك ملت منتسب بودسازه
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 هم و مادي نظر از هم معماري فن يوظيفه گذشته درگويد: به عنوان مثال پوپ مي
). و يا 13: 1365(پوپ، بود معنا عالم و مادي جهان ميان ارتباط ايجاد سمبوليك، ديد از

 به هم قدسي معماري و فضا، به بخشيدن نظم براي است هنري معماري از نگاه گيدئين
 محضـر  در انسـان  دادن قـرار  در را خـود  اصـلي  هدف معمار، مختلف هايتكنيك مدد

 تحقـق  دهـد، مي نظم بدان و سازدمي كه فضايي به بخشيدن ستقد طريق از پروردگار
 آن در انسـان  كه ندك مي ايجاد سرپناهي و فضا قدسي، معماري). 46(همان : بخشدمي
 طبيعت كه آسماني بهشت از بلكه ،بكر طبيعت هماهنگي و آرامش از فقط نه ،تواندمي
 دارد، خـود  وجود مركز و قعم در انسان كه بهشتي ببرد؛ بهره ،است آن تجلي خود بكر

). بـا ايـن مقدمـه بـه     6: 1375(نصـر،  شودمـي  انـداز  طنين آن در الهي حضور كه جايي
 پردازيم.ي آن با مذهب تشيع ميمعماري و كاربرد سقانفارهاي مازندران و رابطه

 ايـن  اصـيل  هيـأت . اسـت  آب و اييسـقّ  خـاص  مقدسِ بناي مازندران، سقّانفارهاي
 يطبقـه  در سـتون  12 و همكـف  يطبقـه  در سـتون  6 داراي بي،چـو  ساختمان كامالً

 سفال از آن سقف و يافته رواج ي قاجاردوره در كه است )11و10(تصوير شماره فوقاني
هـايي از  هـاي انجـام شـده نمونـه    البته بـا توجـه بـه بررسـي     .است شده پوشانده گالي و

ت نمـي  سقانفارها هستند كه از نظر تعداد سـتون از قاعـده ي فـوق     كنند(تصـاوير  تبعيـ
همچنين بعدها استفاده از مصالح مدرن در بازسازي و يا سـاخت سـقانفارها   ). 12شماره 

 ).14و  13رواج پيدا كرده است(تصاوير شماره 
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 )1384(مأخذ: اميركاليي،  سقانفار كچل ده سهرستان نور: 10تصوير شماره 

 

 
(مأخذ: يوسف نيا، همكف (ب) سقانفار : پالن طبقه فوقاني (الف) و 11تصوير شماره 

1384( 
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(مأخذ: :  نماي كلي از سقانفار روستاي كتي لته، شهرستان شيرگاه 12شماره  تصوير

 )1384يوسف نيا، 
 
 
 

 
 )1388: سقانفار روستاي هندوكال شهرستان آمل (مأخذ: موسوي، 13تصوير شماره 
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 )1388آمل (مأخذ: موسوي،  : سقانفار روستاي تمسك شهرستان14تصوير شماره 

 
 و كربال دشت ايسقّ) ع(العباس ابوالفضل حضرت وقف كه قدسي بناي اين معماري

 منطقـه  خاص اصالتي از امروزين، معماري برخالف است، شيعيان سوم امام وفادار برادر
 :كـه  اسـت  شـده  طراحـي  صورت بدين بناها ساختن و معماري امروزه، .است برخوردار

 بـه  چـه  هـر  و سـازند مي سنگين و محكم مصالح از را ساختمان يپايه يا نازيرب عموماً
 بنيان و پايه نهايتاً تا كاهند،مي مصالح سنگيني از ،شوندمي تر نزديك بنا سقف و ارتفاع
 سـنگينيِ  بنا اين در اما ،شود تر متحملحترا را ساختماني مصالح سنگينيِ بنا، محكم
 قرار آن روي بر همكف يطبقه ستون 6 كه است هاييوبچ از بيشتر بسيار سقف سفالِ

 همـين  به ت.نيس قياس قابل ابداً ساختمان وجه دو اين سنگيني كه حدي تا گيرند؛مي
 تختـه  يـا  و چهـارتراش  قطـورِ  چـوبيِ  هـايِ هكُنـد  همكف، يطبقه هاي نال زيرِ در خاطر
 بـه  را آنها طرف دو سپس .دادندمي قرار بنا عرضِ در هم موازات به را بزرگ هايسنگ
فـاق  داخـل  در ابعـاد  همـان  به هاييستون و كردندمي فاق متر سانتي 30 حدوداً ابعاد 

 دليـل  همـين  بـه  .بردندمي فرو زمين داخل در را ها آن متر 1 حدوداً و نموده جاگذاري
 يطبقـه  .برخوردارند لرزه زمين برابر در ايويژه پذيريانعطاف و استحكام از سقانفارها،

22Fسقّانفار زيرتخت همكف

 ).64-55: 1384(يوسف نيا،  دارد نام فوقاني سقّانفار يطبقه و 1
هاي بارز تشيع در بناي سقانفار، اسـتفاده از اعـداد نمـادين و    بنابراين يكي ديگر از جلوه

 
 
1. Zir Takht 
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سـتون در طبقـه    6مقدس در اين باور است. به اين صورت كه در ساخت سـقانفارها، از  
فوقاني استفاده شده است كه در مذهب شـيعه، اعـدادي   ي تون در طبقهس 12همكف و 

دانيم كه عمده اصول شيعه، يادگار ششـمين اختـر تابنـاك    معنادار و گرامي هستند. مي
آسمان واليت و امامت، امام جعفر صادق(ع) است، به طوري كه ما شيعيان خود را شيعه 

اي به عنوان پايـه و اسـاس در بنـا، رابطـه     ستون 6ناميم. بنابرين استفاده از جعفري مي
نمادين با الگوي نظري و عملي تشيع، يعني امام ششـم شـيعيان جهـان دارد. از طرفـي     

 12اي كامالً نمـادين و معنـاداري بـا    ستون در طبقه فوقاني، رابطه 12ديگر، استفاده از 
ديـن مبـين اسـالم    هاي روزگاران سخت  داران تشيع در تالطمامام بزرگوار، يعني سكان

ي تشيع با بند بند معماري اين سازه به وضوح قابـل مشـاهده اسـت.     دارد. بنابرين رابطه
خورد، توجه اين مذهب بـه  نكته حائز اهميت ديگري كه در كاربري سقانفار به چشم مي

وجه اجتماعي و برقراري ارتباط ميان نسل جديد با حضـرت ابوالفضـل جـوان(ع) اسـت.     
كاربرد اين بنا در روزهايي منتسب به حضرت ابوالفضل(ع) بـه جوانـان و   يعني اختصاص 

اي روشن به اهميت ي ديگري كه اشارهناصواب بودن استفاده از آن بر پيران و زنان. نكته
مذهبي سقانفار دارد، اعتقاد به اهميت وااليي است كه مردم به باب الحوائج بودن سقاي 

اند و جهت بـرآورده كـردن حاجـات خـويش، نـذر       دشت كربال، حضرت عباس(ع) داشته
نمايند. هر ساله، تعدا زيادي گوسفند كه نشان از برآورده شدن حاجـت نذركننـدگان    مي

شـود و گوشـت ايـن گوسـفندان بـه      دارد، در نزديكي بعضي از اين سقانفارها قرباني مي
 شود.عنوان تبرك بين مردم توزيع مي

 
 نها با تشيعنقوش آييني سقانفارها و رابطه آ

اساساً سنت و آيين همواره در ايران زمين، چه در ايران باستان بـا ديـن زرتشـتي و    
آيين مزدايي و چه در ايران اسالمي، نقش اصلي را در پي ريزي فرهنگ و تمدن و هنـر  
ايراني ايفا كرده است و بي دليل نيست كه هنر ديني يكي از پرنفوذترين و پركاربردترين 

هـاي جامعـه   ايراني بوده است. هنر ديني و هنـر آيينـي يكـي از خصـلت     هاي هنرشاخه
سنتي است. هنر ديني نيز چون هنر سنتي و هنـر آيينـي و هنـر قدسـي داراي قـوالبي      

انـد، گـاه هنـر     لغزان و تعاريفي سيال است. گاه هنر ديني را با هنر سنتي يكـي دانسـته  
يـز هنـر دينـي را بـا هنـر قدسـي خلـط        دانند و گاه نناپذير ميديني و آييني را تفكيك
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اند، اما آنچه كه در آن اتفاق نظر وجود دارد، اين است كه هنـر آيينـي از اسـطوره،     كرده
هـا اسـتفاده   رمز، دين و سنت بهره جسته و در بيان مضـامين و تفكـراتش از ايـن زبـان    

  كـه  سـت ا امكانـاتي  ديگـر  از سـقّانفار  منقوشِ سقف). 149: 1382 زاده،برد(رحيم مي
 نقّاشـان  .گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  دار ديـن  يجامعـه  بناهاي ساخت در تواند مي

23Fمانويان همچون سقّانفار،

 بودند، برگزيده خود آيين تبليغ براي را تصويري زبان كه 1
 .نمودنـد  نقـش  سـقّانفار  سقف بر را ملّي و قومي آييني، مذهبي روايات از بسياري

 طـي  در و اسـت  بـوده  مـؤّثر  بسـيار  كوتاه مدتي در انمانوي زمان در كه شيوه اين
 نحـو  بـه  سـازد،  وارد مانويـان  يجرگـه  به را بسياري مردم توانست معدود ساليان
 بـه  كه گاه آن سواد،بي دار دين :شودمي ديده سقّانفارها سقف نقاشي در گيري چشم
 بدانـد،  وشـتن ن و خوانـدن  از ايذرِّه حتّـي  كـه  آنبـي  شـد، مـي  وارد سـقّانفار  فضاي
 تصوير و صورفلكي يمشاهده با او كرد؛مي بر از را خويش آيينِ قدسي هاي روايت
24Fالبروجمنطقه

 اخالقـيِ  هـاي آمـوزه  و شـد مـي  واقـف  هاماه و ايام نحس و سعد به 2
 .كـرد مـي  اجـرا  خـويش  يروزمـرِّه  زندگي در و نمودمي درك را تصاوير در مستتر
 روايـي  مـذهبي  آگـاهيِ  سطح ارتقايِ در انكاري قابلغير تأثير شيوه اين نحو بدين

 ابـراهيم  حضـرت  داسـتان )، ع(يوسـف  حضرت داستان .است داشته دار دين يجامعه
 در شـده  روايـت  هاي داستان، يونس حضرت داستان)، ع( اسماعيل حضرت ذبح )،ع(

 و همـه  شـيعي،  امامـان  هايحرب و اسالم صدر روايات نيز و قرآن مجيد اهللا كالم
: 1384(يوسـف نيـا،    شـد مي روايت مؤمنان براي ها،نقّاشي همين يواسطه به مهه

186.( 
هـا و  عموماً تناسب واضحي ميان نقوش بنـا و كاركردهـاي آن از يـك سـو و نگـرش     

ي بارز اين ادعا تناسب مضـامين  شود. نمونهروحيات كاربران آن از سويي ديگر، ديده مي
 
 

 مانويت .شوند مي اطالق شد متولد ميالدي 200 ي سده در كهماني  ايراني پيامبر پيروان به مانويان. 1
    .گيرد مي قرار گنوسي هايآيين يمجموعه زيرو  مغتسله آيين از منشعب

 9تقريباً معادل  شكل كه اي از آسمان به صورت يك نوار دايره البروج (نيسنگ پرهون). منطقه منطقةالبروج يا فلك. 2
در آن قرار دارند و ظاهراً (از ديد ساكنان  صور فلكي عدد از 12پوشاند.  را مي دائره البروج درجه از پايينِ 9درجه از باال و 

هايي كه با  (يعني سياره تير، ناهيد، بهرام، مشتري و كيوان و پنج سياره خورشيد، ماه آيد كه  زمين) به نظر مي يكره
 ).پديا، دانشنامه آزاد ويكي(شوند) در اين محدوده از آسمان در حال حركت هستند  ح ديده ميچشم غيرمسل
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چنـين   از بناهاست. هم نوع كاربري و كاربران اين گونهها و مساجد با نقوش تزييني كاخ
هـا بـه عنـوان     هـاي قاجـاري آمـل و نگـرش صـاحبان آن     توان از تناسب نقوش خانهمي

 اي ديگر ياد كرد. نمونه
ترين راه انتقال پيام قدسي و مفهـوم آيينـي   استفاده از نقش، يكي از بهترين و آسان

ي نقـوش و  است. عمـده  در سقانفارها استفاده شدهاست. از اين مقوله به درستي و وفور 
گـر   ي عظـيم عاشـورا و بيـان   تقريباً تمامي اشعار موجود در سقانفارها، در رابطه با واقعـه 

ي عاشورا داراي اثر بصري بسـيار بـااليي   عظمت آن است. نقوش و اشعار مرتبط با واقعه
الزم به ذكر است كه تمـامي   كنند.هستند و مفهوم و ماهيت وجودي بنا را دوچندان مي

نقوش موجود در سقانفارهاي مازندران صرفاً با مضامين شيعي و مرتبط بـا تفكـر شـيعه    
اي، اجتماعي و... ) نيست، بلكه ديگر مضامين مذهبي، اسطوره17و16، 15(تصوير شماره 
  گيرد ونشان از تنيدگي فرهنگ ديني و ملي مردمان اين خطّه دارد. را نيز در بر مي

 

 
: تصاوير امامان علي(ع)، حسن(ع) و حسين(ع) پيشوايان شيعيان 15تصوير شماره 

 )1382زاده، (مأخذ: رحيم
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 :تزيينات ديوار بيروني سقانفار كيجا تكيه بابل (مأخذ: نگارندگان)16تصوير شماره 

 

 
 :علم سقانفار هندوكال (مأخذ: نگارندگان)17تصوير شماره 

 
) و شـيعي، نقوشـي ملهـم از    19و 18 كنار نقوش مذهبي(تصوير شماره از اين رو، در

ي ملـي ايـن   ارتباط با سـليقه شود كه بيشاهنامه و دالوري پهلوانان ايراني نيز ديده مي
هاي واقعه عاشورا و ها و مجاهدتمردمان نيست. در اين نقوش به وضوح، مقايسه دليري

شود. به اين معني كه ايرانيان قبالً در ديده ميتفكر حماسي و پهلواني مردم ايران زمين 
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هـاي، وقـايع   هايشان با رشادت، جنگاوري و ايثـار آشـنا بودنـد. حتّـي در نقـالي     اسطوره
اي و پهلواني آرش، رسـتم (تصـوير شـماره    هاي اسطورهانگيز كربال در كنار داستان حزن

آمـد. در هـر دو   درمي ) به نمايش21آهنگر و ضحاك ماردوش(تصوير شماره  )، كاوه20
شـود.  هاي تصويري تقابل خير و شـر و پيـروزي معنـوي خيـر ديـده مـي      گونه از روايت

گذاري و تركيب نقوش، تنيدگي فرهنگ ديني و ملي مردمان اين ترين وجه اين هم مهم
 منطقه است.  

 

 
 )1382زاده، : دميدن اصرافي در صور (مأخذ: رحيم18تصوير شماره 

 

 
 )1382زاده، : دعا كردن ملك در حق بنده مؤمن (مأخذ: رحيم19ه تصوير شمار
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 )1382زاده، : جنگ رستم و ديو سپيد (مأخذ: رحيم20تصوير شماره 

 
 
 
 

 
 )1382زاده، : ضحاك ماردوش (مأخذ: رحيم21تصوير شماره 
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 بندي و نتيجه گيري جمع
ين اسـت؟ و نقـش دينـي و    چگونه سقانفار به عنوان نماد معماري اسالمي قابل تبيـ 

اجتماعي سقانفار چيست؟ هدف اساسي اين مقاله، تالش بـراي طـرح و پاسـخ بـه ايـن      
هاي ايـن  هاست. اماكن ديني نقشي حياتي در زندگي اجتماعي تشيع دارد. جلوهپرسش

آفريني در ابعاد گوناگون زندگي؛ در ابعـاد آموزشـي و پرورشـي، مـادي و معنـوي؛       نقش
اي  ها قابل مشاهده و بيان است. در اين راستا، سقانفار به عنوان نمونـه ها، و كنشنگرش

هـاي تجلـي باورهـا و     برجسته از نمادهاي معمـاري اسـالمي، يكـي از بـارزترين عرصـه     
اعتقادات ديني است. معماري اسالمي بياني گويا براي ابراز اعتقـادات و حضـور مـذهبي    

ــوان در اســت. بيــان مــذهبي در معمــاري را مــي  ــازهت اي از ارادت خالصــانه بانيــان و ب
هاي ديني مورد انجـام در ايـن فضـا و تعلقّـات      برپاكنندگان اين عمارت مذهبي، فعاليت

 هاي اجتماعي و سياسي آن مشاهده كرد.  ديني و نيز نقش
اي است، معموالً چوبي، با گسترش عمـودي و مـرتبط بـا    سقانفار در مازندران، سازه

ه سـاخته    اد فراوان در مجموعهنگرش شيعي، كه به تعد هاي مذهبي و در ارتباط بـا تكيـ
آورد اسـت. بـر   هاي بومي و مصالح بومشده است. اصول معماري و مصالح آن تابع ويژگي

هاي ميداني انجام شده، كاربري آن با جوانان اساس متون محدود در اين زمينه و بررسي
چنـين   ن به حضـرت ابوالفضـل (ع) و هـم   در ارتباط است. كه عموديت بنا، نيز انتساب آ

 ها، مؤيد اين امر است.اطالعات حاصل از مصاحبه
هايي وجود دارد كه به صـراحت گويـاي ارتبـاط و تـأثير باورهـاي شـيعي بـر         نشانه

 اند از:  گسترش و اقبال اين بنا هستند و آنها عبارت
 .ي محرمرونق سقانفار در مراسم عزاداري دهه -
ن تشيع در مازندران و گسـترش سـاخت سـقانفار در منطقـه بـه منظـور       دار بودريشه -

 .استفاده در مراسم شيعي
كـه گويـاي   » ي آبآورنـده «ي مركـب  وجه تسميه و مترادف بودن سقانفار بـا كلمـه   -

 .هاي حضرت ابوالفضل(ع) استرشادت
ر شيعي ستون در طبقات همكف و فوقاني سقانفار كه در تفك 12و  6استفاده از تعداد  -

تن از امامان  12اي نمادين با ششمين امام همام و تواند رابطهاعدادي مقدس بوده و مي



 138 1390 پاييز و زمستان، مشش، شماره  هاي ديني ، سال سوم دوفصلنامه كاوش 

بزرگ شيعي داشته باشند. البته بايد خاطرنشان كرد كه ايـن تعـداد سـتون در طبقـات     
 .ي سقانفارها رعايت نشده و داراي استثناءهايي نيز هستهمكف و فوقاني در همه

 .ي كربال مرتبط استموجود در سقانفار كه با واقعهنقوش آييني و اشعار  -
انتساب كاربرد بنا به جوانان كـه از نقطـه نظـر اجتمـاعي و سـن بـا جـواني حضـرت          -

 .ابوالفضل (ع) ارتباط دارند
ل بـه حضـرت عبـاس، علـم        - دار سـپاه امـام    و احترام خاص مردم بـراي سـقانفار، توسـ

هاي مختلف از جملـه  دن و اجراي نذر به شيوهحسين(ع) به عنوان باب الحوائج و نذر كر
قرباني كردن حيوانات خاصه گوسفند، مكاني مقدس براي تجمع و تعامل جوانان در ايام 
محرم، محلي براي برقراري ارتباطات اجتماعي، تجديد ديـدارها و صـله رحـم آشـنايان،     

د دينـي و اجتمـاعي   دوستان و فاميالن، همه و همه نشان از وجه ديني سقانفار و كاركر
هـاي  ها نزد شـيعه سـرمايه   توان گفت، سقانفاز، ائمه و خاندان آنآن دارد. به عبارتي مي

 شوند. ديني و اجتماعي محسوب مي
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