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وارهدامگه حادثه

 همراه با مسجد شفا و بانو زیور یحیاییان
در کاروان دیرینه نیکوکاری

»زیور« محله اعیانی قدیم
مژگان جعفری-  روزنامه نگار| از کوچه پس کوچه های 
پشت ساختمان مجلس شورا و مسجد سپه ساالر که میدان 
بهارستان را به سوی میدان شــهدا بروی، به خیابانی وارد 
می شوی که تاریخ را در خود نهفته دارد؛ همان جا که روزگاری 
»ژاله« نامیده می شد و به یادگار جنبش مردم ایران در  سال 
1357 و مجاهدت های شان در مسیر پیروزی باورهای دینی 
و ملی بر حکومت ستم، امروز »مجاهدین اسالم« نام گرفته 
است. این جا دیگر همسایه ای پرآوازه نیز دارد؛ خیابان تاریخی 
»ایران« که بخشی از تاریخ معاصر ایران در یکصدسال اخیر 
را با خود به امروز آورده است، یک محله اعیان نشین از همان 
زمان که هنوز نیز ویژگی هــا و اصالت روزگار قدیم را در این 
شهر پرهیاهو، با خود نگه داشته است. از مسیر پشت مجلس و 
مسجد سپه ساالر که بگذری و در خیابان مجاهدین اسالم که 
به سوی میدان شهدا بیایی، روبه روی بیمارستان شفایحیاییان، 
یک مسجد کوچک اما زیبا آرام گرفته است؛ یادگار شکوهمند 
و استوار نیکوکاری های یک بانوی خوش ذوق. نزدیک تر که 
بروی، در کتیبه آبی رنگ مسجد، زیر نام »شفا« نوشته شده 

است »موقوفه بانو زیور یحیاییان«! 
بانو زیور و مسجد معتمدالملک

این خیابان تاریخی پایتخت، یک مســجد بیشتر ندارد؛ 
خیابانی که رخدادهای بزرگ تاریخی را در خود دیده، همین 
یک مسجد را دارد که یادگار بانویی نیک اندیش است. مسجد 
شفا در خیابان مجاهدین اسالم، یک نهاد ویژه برآمده از آیین 
نیکوکاری ایرانی اســت؛ یادگار بانویی که همچون همسر 
نیکوکارش، اثری جاودانه در این خیابان تاریخی بر جای نهاد. 
بانو زیور یحیاییان، همسر میرزا حسین خان معتمدالملک 
کارگزار خوش نام قاجاری، همانند همسر دارایی خانوادگی را 
در راه نیک هزینه کرد. معتمدالملک، امالک و دارایی خویش 
را برای ساخت بیمارستانی خیریه داد که شفایحیاییان نام 
گرفت و بانو زیور روبه روی همان بیمارستان، مسجدی ساخت 
و وقف کرد تا مسلمانان در آن جا عبادت کنند. مسجد شفا در 
خیابان مجاهدین اسالم، از نشانه ها و گواه های نیک اندیشی 
بانوان ایرانی در تاریخ معاصر به شمار می آید. آغاز مسیرمان 
به دنیای کوچک اما شگفت انگیز مسجد شفا، خیابان ضلع 
غربی خیابان مجاهدین اســالم است؛ جایی که خودروها و 
موتورسیکلت ها از پشت ساختمان مجلس شورا می آیند 
و می روند. قــدم زدن در این خیابان و محلــه کنار آن، چه 
خاطره هایی که برای خیلی از تهرانی ها به یاد نمی آورد! این 
محله، روزگاری سراسر باغ و عمارت هایی بزرگ بود و برخی 
از مهمترین اعیان شهر در این جا می زیستند! پیشینه این 
مسجد به 66 سال پیش بازمی گردد؛ زیور   یحیاییان مسجد را 
به  سال1329 خورشیدی روبه روی بیمارستانی بنیان گذارد 
که موقوفه و یادگار همسرش به شمار می آمد. او سپس با وقف 
این مسجد کوچک اما دل انگیز، آنان را به سلسله دیگر بناهای 
نیکوکارانه این شهر بزرگ پیوند داد. بانو زیور در آغاز مسجد 
را به یادگار همسر، »معتمدالملک« نام نهاد، اما حدود 4 دهه 
پیش به دلیل نزدیکی به بیمارستان شفایحیاییان که موقوفه 

خاندان معتمدالملک به شمار می آمد، »شفا« نامیده شد.
معماری ساده اما دلی دریاگونه

شکوه مسجد را از ســاختمان و فضای کوچک آن یقینا 
نمی توانــی دریابی؛ مســجدی که در زمینی به گســتره 
200مترمربع ساخته شده است، طبیعتا همچون بسیاری 
از مسجدهای بزرگ این ســرزمین نمی تواند از جنبه های 
معمارانه جلوه بنمایاند، اما آنچه این بنای کوچک را شکوهمند 
ساخته، اندیشه ای نیک به شمار می آید که بنیان گذار و واقف 
آن در ریختن بنای آن داشته است. ساختمان مسجد شفا 
آن گونه که به چشم می آید، یک بَر دارد و تنها از جنوب، یعنی 
از خیابان مجاهدین اسالم می توان به آن وارد شد. معماری آن 
از شیوه ساختمان بناهای دینی در تاریخ ایران اسالمی الگو 
گرفته است؛ به سبکی سنتی با آجرکاري و کتیبه هاي معرق 
و کاشي کاري هاي اصیل ایراني در نماهاي درونی و بیروني. 
دو شبستان اصلي و فرعي، با یک فضاي خالي شش ضلعي 
به گونه ای چشم نوازانه پیوند یافته اند. کتیبه هاي کاشي کاري 
دورتادور این فضا را پوشانده اند.  مسجد شفا برخالف بسیاری 
مسجدهای دیگر در همه ساعت های روز، فرای کارکردهای 
خود به عنوان مکانی برای نمازگــزاری، عبادت و برگزاری 
آیین های دینی، از افرادی ویژه میزبانی می کند؛ آن گونه که 
اعضای هیأت امنای مسجد و مردم محله می گویند، این مسجد 
به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی به ویژه نزدیکی به ساختمان 
مجلس شورای اســالمی و بیمارستان های شفایحیاییان 
و طرفه، با روی باز به میزبانی مسافرانی می نشیند که برای 
دیدار نماینده شــهر خویش یا همراهی بیماران شــان در 
بیمارستان های یادشــده به پایتخت آمده اند و جایی برای 
استراحت ندارند. اخیرا یکی از اعضای هیأت امنای مسجد 
در گفت وگویی رسانه ای، به میزبانی از 500نفر از مهمانان 
نمایندگان مجلس و خانواده همراه بیماران بیمارستان های 
پیرامون در مسجد اشاره کرده است که روزانه در این مسجد 

وقفی، نماز گذارده یا استراحت می کنند.
موقوفه ای که فخر یک خیابان و محله است

مسجد شفا، فخر و اعتبار خیابان مجاهدین اسالم و محله 
ایران است؛ صفایی که در این مسجد کوچک در دل پدیدار 
می شود، از پیشینه آن و نگاه نیک اندیشانه آن بانوی خوش ذوق 
و بخشنده برآمده است. این جا همچنین فخر وقف در محله ای 
تاریخی به شــمار می آید، از آن رو که نام بانویی دیگر از زنان 
بزرگ این سرزمین را بر تابلوی بزرگ نیکوکاری ثبت کرده 
است. مسجد شفا به دلیل عالقه مردم محله تاریخی ایران 
و خیابان مجاهدین اســالم، با وجود کوچکی، صفای یک 
بنای اصیل دینی را با خود از گذشته به امروز رسانده است؛ 
بسیاری از بزرگان محله ایران و خیابان های پیرامون آن، با 
وجود مسجدهای بزرگ محله های نزدیک به آن جا اما برای 
راز و نیاز با پروردگار و برگزاری نماز و دیگر آیین های دینی از 
گذشته های دور به مسجد شفا می آمده اند. ساکنان به ویژه 
کاسبان محله هنوز از روزهایی سخن می رانند که نخست وزیر 
ایران، محمدعلی رجایی برای گذاردن نمازهای خود به مسجد 
شــفا می آمد. از گذر زمانه دورتر که بروی، باز می توانی نام 

بزرگانی را بجویی که با مسجد شفا پیوندی استوار داشته اند.
پایان سفر؛ همراه با کاروان دیرینه نیکوکاری

سفر در دنیای دوست داشتنی یادگار بانو زیور یحیاییان، 
شــتابان پایان می یابد. از مســجد که برون مي آیم، صدای 
پراکنــده آواز پرندگان بر درختــان بلندقامت این محله و 
خیابان، گویی رهگذر را به تاالرهای تاریخ دعوت می کنند... 
هرچند ساختمان های کشــیده، دیگر، کمتر می گذارند 
قامت بلند درختان پربرگ تهران به چشم بیاید، اما همین 
که به نوک این درختان از میان ساختمان های بلند نگاهی 
می اندازی، درمی یابی که این جا از گذشته روشن خود هنوز 
نشانه هایی دارد... مسجد شــفا، موقوفه بانو زیور یحیاییان 
یکی از همان نشانه ها به شمار می آید... تو را به دیرینه  کاروان 
نیکوکاری در تاریخ کهن ایران فرامی خواند... اینها نشانه های 
امید در روزگار دل فریب اما هراســناک کنونی اند... به یادت 
می آورند نیک اندیشی و نیکوکاری، کاروانی است که با همه 
دشواری های زمانه، در خاک این سرزمین ریشه دوانده است و 
پایانی ندارد... مسجد شفا، همچون بنیان گذار و واقفش »زیور« 

این خیابان و محله قدیمی است. 

 سال کم آبی ایل و نیکویی خنجی ها
به روایت محمد بهمن بیگی

پاسخ کریمانه به تشنگان قشقایی
آبان روزگار| مردمان این ســرزمین به تندی و تلخی 
طبیعت خو گرفته، همچنین هنگامه های سخت انسانی، از 
جنگ و یورش بیگانگان گرفته، تا غارت ها و درگیری های 
درونی در گذار تاریخ از سر گذرانده اند. ایرانیان در تاریخ خود 
همواره طعم تلخی چشــیده اند. این مردمان اما هیچ گاه در 
هنگامه های بال، یاریگری و یاری رسانی به پیرامونیان خویش 
را از یاد نبرده اند. برگ برگ تاریخ این سرزمین، چنین اندیشه 
و کنشی را گواهی می دهند. محمد بهمن بیگی، بنیان گذار 
آموزش و پرورش عشایری در ایران و نویسنده، روایتی جذاب 
در کتاب »اگر قره قاج نبود )گوشه هایی از خاطرات(« درباره 
یاریگری ایرانیان در هنگامه های ســخت آورده است. این 
روایت، با سخت گیری طبیعت و روزگار بی آبی، پیوند خورده 
است. بهمن بیگی ما را به دهه های پیش می برد؛ میانه های 
سده چهاردهم خورشیدی، جایی میان عشایر فارس و ایل 
قشقایی. او به سالی اشاره می کند که »سخت« بود، »بی آبی 
بیداد می کرد« و »آسمان بی ابر و زمین بی باران شده بود«. 
بهمن بیگی، روایتی جذاب از خشــکی آسمان و زمین ایل 
قشقایی در آن  سال دشوار یاد می کند »هر بامداد، خورشید 
بی رحم می تابید. هر شامگاه، ماه بی شرم می درخشید. مردم 
ایل از خنده ستارگان به جان آمده بودند. گریه ابر می خواستند. 
از روشنایی ماه و آفتاب بیزار بودند. ابر می خواستند، ابر تیره و 
تار، ابر ظلمانی و سنگین و پیچان، ابر جواهرریز و گوهرزا.« 
هیچ پدیده ای شاید به اندازه تشنگی و کم آبی، ایل را در تاریخ 
نرنجانده است. مردمان کوچ رو استوارند؛ ایستادگی شان در 
برابر سختی های طبیعی و تاریخ از دیرینه های روزگار تا امروز 
زبانزد بوده است. ایل هیچ گاه از پای درنمی آید، شاید گاه خم 
شود اما نمی شکند و بی آبی، در دسته کم شمار مسأله هایی 
است که با خود برای ایل خمیدگی می آورد. این را در روایت 
بهمن بیگی می توان دید »ایل تشــنه بود. آب کمیاب بود. 
زمستانی سرد و خشک و دراز عرصه را بر همه تنگ کرده بود. 
باد شوم جنوب که با ابرهای باران زای خاور و باختر کینه دیرینه 
داشت، شب وروز می وزید. شاخه های نیمه برهنه درختان، با 
پوست های تََرک خورده، در تمنای باران آن قدر خم می شدند 
که می شکستند. بین بلندی های کوهسار که اندک گیاهی 
داشتند و چاه ها و آبشخورها که در ته دره ها بودند، فرسنگ ها 
فاصله بود. گوسفندان و شبانان، برای آن که به هر دو نعمت 
دســت یابند، از پا افتاده بودند. پشم گوسفندان ریخته بود. 
پاافزار شبانان پاره شده بود.« مردمان ایل اما هیچ گاه از پای 
نمی نشینند؛ آنها تا جایی که جان در بدن دارند، می کوشند 
و می جنگند؛ طبیعت، مادر ایل و زادگاه و خاستگاه دیرینه 
آن است و ایل هیچ گاه از تقدیر آن روی نگردانده، اما هیچ گاه 
نیز رام و محکوم آن نبوده است »مردان ایل، تیشه به دست و 
طناب بر کمر به اعماق چاه ها فرومی رفتند و به امید اندکی 
آب، سنگ ها و خاک ها را زیرورو می کردند. بره ها و کهره ها 
آبنوش نمناک حاشیه چاه ها را زبان می زدند.« بی آبی اما تنها 
تشنگی را به همراه نمی آورد؛ قحطی، نخستین آوار پس از 
تشنگی بود که بر سر مردمان و دام های ایل فرومی ریخت »بوی 
خشکسال هوا را آلوده بود. مرگ ومیر چهارپایان آغاز گشته بود. 
الشخورها در آسمان می چرخیدند. کفتارها در بیابان زوره 
می کشیدند. قحطی در کمین بود.« محمد بهمن بیگی که 
خود از ایل برخاسته و بدان بسیار دل بسته است، همچون 
بسیاری دیگر از اعضای ایل در پی جستن راهی برمی آید تا در 
برابر فاجعه بی آبی، قحطی و مرگ ومیر بایستد؛ او که از آسمان 
و طبیعت ناامید شده، به یاری خواهی از آدمیان برمی آید »من 
که هر چه شادی داشتم از ایل داشتم و نمی توانستم در غم 
بزرگش شریک نباشم، دست به دامن دوستان ُخنجی زدم. 
شهرک خنج همسایه قدیمی ما بود.« شهرک خنج بر کران 
رودخانه قره قاج جای داشــت. رود اما به روایت بهمن بیگی 
»داروندارش را نثار مغرب می کرد و مشرق را از یاد برده بود. 
مغرب رود آباد و پررونق بود. باغ ها و بستان های فراوان داشت 
]...[ مالکان زورمند، تاجران عمده و ماموران زبده داشت. خنج 
و بلوک خنج هیچ یک از اینها را نداشت ]...[ رودخانه قره قاج مرز 
زیبای آبی پرپیچ وخمی بود بین ثروت و مکنت و جوانمردی و 
فتوت.« تلخی طبیعت و سختی روزگار در تاریخ دیرینه ایران، 
هرچند بر زیست مردمانش از هزاره های دور تا امروز اثرهای 
بسیار گذارده، اما هرچه کرده نتوانسته است دل هایشان را 
سخت کند. بهمن بیگی با اشــاره به بی بهره گی خنج از رود 
قره قاج می نویسد، ولی در عوض خلق وخوی اصیل جنوبی 
و گرمسیری داشت. مردان ساده و راستگو داشت. آدم های 
دلسوز و غیرتمند داشت. همین ویژگی ها بود که بنیان گذار 
آموزش و پرورش عشایری در ایران را در آن  سال بی آب ایل بر آن 
داشت به این مردمان یاریگر و دلسوز روی آورد »من از دوستان 
خنجی که جز خرما و محصول دیم درآمد دیگری نداشتند ولی 
مردمی سخت کوش و دوراندیش بودند و انبارهای آذوقه شان 
هیچ گاه تهی نمی شــد خواستم تا همســایه ها را از تنگنا 
برهانند.« او مسأله ای را به آن همسایه های نیک اندیش یادآور 
می شود که ژرفای شوربختی ایل را در چنین هنگامه هایی 
می تواند بیان کند »]خواستم[ پیش از آن که اشرفی عروسان 
و جهیزیه دختران از چادرها و چهاردیواری ها سرازیر شود به 
یاری و یاوری برخیزند.« برگ برگ تاریخ پرفرازوپرنشیب این 
سرزمین از ندای یاری خواهی هایی مردمی سرشار شده است 
که در هنگامه های بال و مصیبت برمی خاسته و البته کمتر 
بی پاسخ می مانده است؛ خنجی ها نیز از این کاروان نیکویی 
برکنار نبودند »خنجی های دیم کار از همسایگان چادرنشین 
خود نیز تشنه تر بودند. برکه های آبشان ته کشیده بود ]... اما[ 
پاسخ آنان کریمانه و مساعد بود. وعده دادند که به دست پُر به 
چادر من بیایند و قرارومدار دادوستد را با ریش سفیدان طایفه 
بگذارند. آمدند.«  مردمان ایل هزاره های پیاپی در طبیعت 
زیســته و در دامان آن بالیده اند. آنان زبان مادر پیرشــان را 
می دانند و آوای دل انگیز آن را در روزگاران سختی با دل و جان 
می شنوند »یکی از غروب های غمگین اسفند بود. ]...[ نامه ای 
محبت آمیز از ُملِک منصورخان قشقایی که در آن ایان ایلخانی 
ایل بود به دستم رسید. ]...[ نوید باران بود. پیشگوی کهنه کار 
و هواشناس طایفه قراچه، یکی از طوایف قشقایی، از راهی دور 
آمده، بشارت و هشــدار داده بود که چادرها را، اگر در گودی 
باشند، جابه جا کنیم، طناب ها را سفت ببندیم، میخ ها را محکم 
بکوبیم و از مسیر سیل ها بپرهیزیم.«  ایل به بسیاری از دانش ها 
و آموزه های تجربی مردمان و خبرگانش باور دارد. هزاران سال 
زیست در دامان طبیعت، آنان را به دانشی رسانده است که را 
در زندگانی سخت راه می نمایاند و یاری می رساند »شادی ما 
حد و حصر نداشت. محال بود که هواشناسان خبره طایفه 
قراچه از راهی چنان دور بیایند و امیدی چنین بزرگ را بیهوده 
در دل خان و مردم ایل برانگیزند. ما به تجربه دریافته بودیم 
که اینان بی حساب وکتاب نیستند و رمز و رازی با سپهر برین 
دارند. هنوز ستاره ها، بی پروا به سرنوشت ما می درخشیدند 
که من و مهمانم به چادرهای خواب رفتیم« و باران اینچنین 
باریدن گرفت و امید را به همراه آورد »ساعاتی بیش نگذشت 
که با هلهله مادر از خواب بیدار شدم و میهمانان را بیدار کردم تا 
همه با هم نوای فرح بخش باران را بشنویم و به آهنگ دل انگیز 
برخورد مرواریدهای زالل و سفید با چادرهای َگردگرفته و 
سیاه گوش بدهیم. باران شــب و روزی چند ادامه یافت و با 
رشته های باریک و بلندش آسمان را به زمین دوخت. فریاد 
شادی از همه جا و همه کس برآمد.«  باران که می آید، ایل گویی 
جوان می شود، زمین روی خوش نشان می دهد و جوانه امید 
روی می نماید »به زودی جوانه ها جنبیدند. پاجوش ها بیرون 
زدند. گیاهان جان گرفتند. برگ های دیرپای ُکنارها  تر و تازه 
شدند. بچه ها و بره ها به جست وخیز برخاستند. مادیان های 
آبستن به شیهه درآمدند. دوران گشاده دستی آغاز شد. جشن 

باران برپا گشت.«

روزبه رهنما-  تاریخ پژوه| کمی که بنگری نشانه ها تو را می برند 
به گذشته. صدای رفت و آمد موتورسیکلت ها، فریاد باربران، جیغ بوق 
خودروها نمی گذارد این جا صدا به صدا برسد. اینها صداهای امروزند، 
جایگزین آواز پرندگانی شــده اند که دیروز از فــراز درختان این محله 
سرداده می شد. از هیاهوی باربرها و وانتی هایی که یخچال، تلویزیون، 
کولــر و دیگر تجهیزات زندگی امروزی را به دســت خریداران شــان 
می رســانند، اگر بگذری، چند گامی پایین تر پرت می شوی به یکی از 
قدیمی ترین محله های پایتخت با خانه های قدیمی و کوچه های تنگ 
و تودرتوی آشتی کنان؛ محله  امامزاده یحیی و کوی میرزا محمود وزیر 

یکی از بخش های محله عودالجان قدیم.
تهران این روزگار، نشــانه های زیادی از گذشــته اش ندارد؛ شهری 
دست کم 400ساله که 200 ســال آن را در دوره های قاجار و پهلوی و 
پس از آن تا امروز، پایتخت بوده است. بخشی از این نشانه ها، خانه هایی 
از گذشــته اند که با عنوان »تاریخی« می شناسیم شان. بخشی دیگر، 
اما بناهایی اند که در محله های گوناگون قدیم پایتخت، هنوز نشــانی 
از آنها می توان گرفت؛ سقاخانه ها! این ســازه های جالب در محله ها از 
روزگاری نشان دارند که محله ها هریک هویتی داشتند و گلوگاه هایی 
همچون بازارچه ها، گذرها، پاتوق ها و سقاخانه ها بهانه هایی می شدند تا 
اهالی محله را گرد هم آورند. در سفری کوتاه اما خاطره انگیز به دنیای 
ســقاخانه های تاریخی تهران می رویم تا از پس آنها تاریخ را به تماشا 
بنشینیم. سفر ما در گردش روزگار برای تماشای سقاخانه های تاریخی از 

کوی میرزا محمود وزیر، جایی نزدیک سه راه امین حضور آغاز می شود.
بخشیدن آب آیین شان است

»در سرزمین هایي که مردم زیاد تشنه مي شوند و براي رفع عطش 
نوشــابه اي جز آب ندارند چنین کاري ]ســاخت بناهای عام المنفعه 
در حوزه آب رسانی[ از اعمال خیر و پســندیده است، و اعتقاد مردم بر 
اینست که سیراب کردن رهگذران تشنه کام ثواب عظیم و اجر جزیل 
دارد. از این رو در شهرهاي بزرگ نه تنها جابه جا تغارهاي بزرگي از گل 
پخته پر از آب براي استفاده رهگذران در خیابان ها و کوچه ها مي گذارند 
بلکه کساني به نام سقا مخصوصا در فصل تابستان مشک بزرگي پر از 
آب بر دوش مي کشند، و لیواني در دست دارند، و در کوچه ها حرکت، و 
تشنه کامان را به نوشیدن آب دعوت مي کنند«. روایتی که ژان شاردن، 
جهانگرد پرآوازه فرانسوی در روزگار صفوی ارایه می دهد، تصویری آشنا 
پیش روی مان می گذارد. پیوند میان باورهای مردمان یک ســرزمین 
در زمینه نیکوکاری با کم بود همیشــگی آب در این پهنه جغرافیایی. 
سقاخانه ها در شهرهای قدیم از این رو پدید می آمدند و در مسیر پایبندی 
ایرانیان به باورهای مذهبی، خود را به یکی از مهمترین آیین های مذهبی 
شیعیان یعنی رخداد کربال پیوند می زدند. سقاخانه در معماری سنتی 
ایرانی بــه فضاهای کوچکی در گذرگاه ها و کوی ها گفته می شــد که 
اهالی و کاســبان برای دسترسی رهگذران تشنه به آب سالم ساخته و 
وقف می کردند. سقاخانه  در آغاز بیشتر جنبه خدماتی داشت. بانی آن 
بیشتر به منظور ثواب بردن، آن جا را می ساخت و وقف می کرد. برخی 
سقاخانه  ها همیشگی بودند و برخی دیگر در زمان هایی ویژه همچون 
عزاداری محرم برپا می شــدند. برای آگاهی دادن به رهگذران در شب، 
شمع هایی در اطراف سقاخانه تعبیه و روشن می شد که بعدها جنبه ای 
مذهبی پیدا کرد و کســانی که نذر و نیازی داشــتند هر شب جمعه، 

شمع هایی را در سقاخانه ها روشن می کردند. 
سقاخانه چگونه جایی بود؟

جهانگردانی که در دوره های تاریخی به ویــژه روزگار قاجار به ایران 
آمده اند، درباره وجود سقاخانه ها در شهرها گاه سخن رانده اند.  هانري 
رونه دالماني، جهانگرد فرانسوی در »سفرنامه از خراسان تا بختیاري« 
هنگام توصیف شهر اصفهان و مسجدهای آن، از سقاخانه ای در جنب 
جلوخان مسجدی یاد می کند »سقاخانه ایست که دور آن نرده چوبي 
شبیه به مشربیهاي مصري کشیده شده اســت«. تاریخ نگاران ایرانی 
نیز در نوشته های خود به سقاخانه ها اشاره داشته اند. جعفر شهری در 
کتاب »طهران قدیم« سقاخانه ها را این گونه توصیف می کند »سقاخانه 
دکان یا نیم بابی یی بود که آبگاهی در آن بوجود آورده جام و پیاله ای در 
آن نهاده آب آن در دسترس تشنگان می گذاشتند که در زمره کارهای 
ثواب بشمار می آمد. این اقدام توسط شیعیان، همزمان با روضه خوانی 
سیدالشهدا به یاد شهیدان دشت کربال بوجود می آمده که ابتدا وسیله 
سطل و کوزه و مشک و کشکول آب به مردم می رساندند و ظرفهای آب 

که در معابر قرار می دادند و... شب ها جهت روشنایی و دید آب بر لبه شان 
شمع روشن می کنند که عوام آن را نذر و نیاز تصور نموده بر آن عقیده 
بسته شمع ها بر آن نیت می کنند«. او از »سقاخانه نوروزخان و سقاخانه 
آشیخ هادی و سقاخانه آیینه« به عنوان بناهای پرآوازه در روزگار قاجار 
در تهران یاد کرده، به توصیف سقاخانه نوروزخان می پردازد »سقاخانه 
نوروزخان از پررونق ترین سقاخانه ها بود که سرتاسر گذر را با طاق بندیها 
و عکس و شــمایل آویختن ها و علم و بیرق و عالمت و سیاهی دایمی 
طفیل خود ساخته بود و زورخانه ای نیز به نام خود داشت که آن نیز از 
معروف ترین زورخانه ها بحساب می آمد و داالن ورودی آن از زیر همان 

سقاخانه می گذشت«.
 عبداهلل مستوفی نیز در کتاب »شرح زندگانی من« هنگام توصیف 
سقاخانه ها، پیدایش و وقف آنها را با باورهای دینی در زمینه آب رسانی 
به مردم پیوند می زند »از بزرگان دین، روایات بي شمار در فضیلت آب 
دادن بمردم نقل شده، و ساختن سقاخانه، در معبر عام از این رهگذر 
است. همینکه سقاخانه ساخته شــد، البته کسي را هم الزم دارد، که 
در و پیکر آنرا حفظ کند، و منبع هاي آنرا پــرآب، و ادوات آب خوري 
را تمیز نگاهدارد. این کار را هم یکي از کســبه گذر، براي کمک بکار 
خیر، عهده دار مي شــود. اگر گاهي سقاخانه حاجتي به تعمیر داشته 
باشد، یا در ادوات آن انکساري پیدا شود، باني اصلي، یا بعضي اهل خیر 
محل، کمکي مي کنند، و نواقص را رفع مینمایند، که سقاخانه همیشه 
دایر باشد، و عابرین تشــنه نمانند... آقاي متولي این کار خیر، یعني 
نگاهدارنده سقاخانه هم، چون کار خیري انجام مي دهد، البته تا حدي 
مقدس شناخته مي شود«. او سپس شیوه گسترش کارکرد سقاخانه ها 
را تشریح می کند »بابا شمل متولي هم، براي عنوان و اهمیت سقاخانه 
تحت تولیت خود، تصویر حضرت عباس و بقول روضه خوان ها، سقاي 
دشت کربال را، باالي سقاخانه، نصب مي کند. شب هاي جمعه، یکي 

دو تا شمعي هم جهت روشنایي این ســقاخانه از کیسه فتوت خود، 
در این مکان مقدس روشن مي کند. کم کم، پیرزن هاي محل جهت 
برآورده شدن حوائج خود، شمع هایي براي این سقاخانه نذر مي کنند. 
اگر این مکان مقدس ســر چهارراهي، یا در میدانچه اي هم واقع بوده 
و ممکن باشــد که بساط سینه زني شــب هاي جمعه را، در نزدیکي 
آن برپا کنند، که نور علي نور خواهد شــد، زیرا هم سقاخانه شهرت 
پیدا مي کند، و پاطوق محله مي شــود«. مستوفی معتقد است به جز 
مواردی استثنایی، شهرت سقاخانه ها در همان محله های خودشان 
باقی می مانده اند »زیرا ســایر گذرها و محله هاي شهر هم، سقاخانه 
و پاطوق هاي خود را دارند. فقط، در تمام تهران یک ســقاخانه وجود 
داشــت، که بواســطه قدمت و تزیینات بنا و مراقبت هاي داش هاي 
محل، شهرت شهري بهمزده، و از تمام نقاط شهر نذر و نیاز براي آن 
مي آوردند، و آن سقاخانه نوروز خان بود«. سقاخانه ها در گذشته گاه از 
عملکرد روزانه خود فراتر رفته، بسیاری از نیکوکاران را به مشارکت در 
حوزه نیکوکاری برمی انگیختند. جعفر شهری تاکید می کند بسیاری 
از ثروتمندان شهر در این ســقاخانه ها »موقوفه ها برای اجرت سقا و 

خرج جام و زنجیر و یخ و تعمیرات آن مقرر میداشتند«.
سقاخانه؛ از گذشته های دور تا امروز

ســقاخانه ها در گذر زمان، از بناهایی با کارکرد فیزیکی، یعنی 
آب رسانی به تشنگان، به سازه هایی با کاربرد معنوی تبدیل شدند. 
تصویر زنــان و مردانی ایســتاده جلوی ســقاخانه ها، درحالی که 
شمعی روشــن کرده و به ذکر و دعا مشــغول اند، نمایی آشنا در 
محله های قدیمی شــهر در دوره های بعد به شــمار می آمد. هنوز 
هم در برخی محله های تهران می توان از ســقاخانه هایی نشــان 
گرفت که کارکرد خود را حفظ کرده، در این شهر شلوغ پابرجای 

مانده اند.

روایتی از پیدایش و دگرگونی سقاخانه های وقفی در پایتخت 200  ساله ایران
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»میدان ابن سینا، ایستگاه مترو دروازه شمیران، جنب 
خیابان مازندران، خیابان بیانی، پالک 2« ... این نشانی، 
تو را به تاریخ می برد؛ روزگار خوش نامانی که در اندیشه 
کودکان ســرزمین خود بوده اند. این جــا در روزگاری 
که چندان هم دور نیســت، خانه ای وقف می شــود، 
برای کودکان بی سرپرســت؛ خانه نوباوگان مظفری. 
می گویند صاحبش، شــادروان محمدعلی مظفری، 
نخستین مترجم کتاب های رسمی کالسیک در ایران 
و از کنشگران خوشنام جنبش مشروطیت ایران بوده 
اســت. او گویا بر اثر یک رخداد ناگهانی بر آن می شود 
خانه و همه دارایی اش را برای نگهداری و سرپرستی از 
کودکان وقف کند. این که او بر چه اساس بدین اندیشه 
افتاد و چگونه توانست نام و اندیشه و کار خود را در تاریخ 
ماندگار سازد، روایتی است که جاذبه هایی بسیار دارد. 
خانه نوباوگان مظفری، از نمونه های جذاب اندیشــه 
نیکوکاری و وقف در ایران معاصر به شمار می آید. آگاهی 
از چگونگی بنیان گذاری و فعالیت آن می تواند الگویی 

برای نیک اندیشان امروزی باشد.
میانه های دهه 20 خورشیدی؛ یک روز نیکو

»این بنده با تاییدات خداوند متعال دست به تأسیس 
داراالیتامی زده ام که بحمداهلل اساس محکمی داشته 
و امید می رود که قابــل بقاء و دوام بــوده و در آینده 
سرمشق دیگران باشد، وقفنامه طوری تنظیم و نکات 
و پیش بینی های الزمه در آن طوری رعایت شده که 
از حیف و میل مصون مانــده و نگاهداری و پرورش و 
تعلیم و تربیت کودکان یتیم به نحوه شایسته عملی 
خواهد شــد.« اینها ســخنان مردی به شمار می آید 
که با اندیشه ای نیکو و خداپســندانه خانه نوباوگان 
مظفری را بنیاد گذارده است. احساسی که این خانه 
کودک دوست در وی بر جای گذاشت، وصف ناپذیر بود؛ 
آن گونه که خود در کتاب خاطرات نوشت »زمانی که 
این کودکان یتیم و بی جا و مکان را به داراالیتام آورده 
و تن برهنه آنان را لباس پوشــانیدم از فرط شادمانی 
در پوست خود نمی گنجیدم.« 70 سال از آن روزگار 

می گذرد؛ زمانی که نیک مــردی از قلمروی دل انگیز 
نیکوکاری ایران با پروردگار خویش پیمانی بست... او 

رویایی داشت که در جوانی در خیالش بافته بود. 
محمدعلی مظفری، خود در کودکی یتیم شــده و 
پدر از دست داده بود. این مسأله موجب شد او از جوانی 
در وضعیتی ویژه پرورش یابد؛ اندیشــه پایه گذاری و 
وقف بنیادی برای نگهداری و پرورش کودکان یتیم، 
بی سرپرســت و بدسرپرســت از همان زمانه در یاد 
وی شــکل گرفت. او در  سال 1326 خورشیدی همه 
دارایی خود را با پذیرش دو فرزندش بر خانه نوباوگان 
محمدعلی مظفری وقف کرد. این شخصیت علمی 
ایران که در حوزه نگارش و ترجمه کتاب های درسی 
در ایران در دسته سرآمدان جای می گیرد، پایه های 
بنیادی را گذاشت که امروز فخر محله فخرآباد و دروازه 
شــمیران تهران اســت. فرزندان و نوادگان وی، اداره 

موقوفه را پس از درگذشت واقف برعهده گرفتند. 

چشم امید نوباوگان
پنجره های ســاختمان هــر روز به خورشــیدی 
سالم می کنند؛ شــاید هم این خورشــید است که 
جســت وجوگرانه در پــی راهی می گردد تــا به این 
عمارت نیکو بیاید و به ساکنانش، از بزرگ و کوچک 
روی نشان دهد و از درخشش رخ تابنده شان بهره ای 
بگیرد. درخت پیر ساختمان در کنار کودکان ساکن 
این موقوفه، روزها بالیدن شــان را به تماشا نشسته و 
خود، سرخوشانه قد برافراشته تا به امروز رسیده است. 
این ســاختمان چهار طبقه، خانه نوباوگان مظفری 
است. نخستین طبقه، سالنی غذاخوری، آشپزخانه و 
انبار مواد غذایی را دربرگرفته است. کودکان و مربیان 
هر روز بدان جا می آیند تا از ســفره ای که گســترده 
شده اســت، کامی بگیرند. طبقه یکم، بخش اداری 
این تشــکیالت را دربردارد. در کنار آن، کتابخانه ای 
وسوسه گر به چشم می آید و نمازخانه ای که مهمانانی 

روزانه دارد. کــودکان در طبقه دوم ســکونت دارند. 
کالس های درس در طبقه ســوم جای گرفته اند و با 
امکاناتی مناسب، زمینه ای مهیا برای رشد و پرورش 
علمی کــودکان فراهــم آورده اند. واپســین طبقه 
ساختمان نیز برای ســرگرمی و ورزش است. سالن 
اجتماعات و ورزشی به همراه دستگاه ها و وسیله های 

مناسب تفریح و سرگرمی در این جا وجود دارد.
یاری های مردمان نیکوکار به خانه نوباوگان

محمدعلی مظفری، بنیانگذار و واقف این خانه و بنیاد 
مهمان دوست، در پی چه بود؟ این آن گونه که خود در 
وصیت نامه بیان کرده است بر آن بوده سرپناه و خانه ای 
امن و سرشــار از مهر همراه با شــادی برای کودکان 
یتیم، بی سرپرســت و بدسرپرســت، جدا از ملیت و 
اندیشه فراهم آورد. همچنین زمینه ای مناسب برای 
تعلیم، تربیت و آموزش مهارت های زندگی شخصی و 
اجتماعی، فرهنگی، هنری کودکان مهیا ساخته، آنان را 
برای زندگی آینده به ویژه در زمینه کسب وکار و درآمد 
مجهز کند. او که رویکرد اصلی این مرکز را ایجاد روحیه 
انسان دوستی و حس برادری و برابری برشمرده است، 
یادآور شده که در پی کمک به فرزندان برای دستیابی 
به درجات عالیه تحصیل و یاری رســانی به آن  دسته 
فرزندانی است که کسب پیشــه یا شغلی مشخص 
عالقه دارند. سرانجام در پی آن برآمده تا با فراهم آوردن 
مقدمات ترخیص، فرزندان دارای شرایط را به آغوش 
جامعه بازگرداند. کودکان این خانه، پســرانی اند که 
همه با معرفی بهزیستی به این جا آمده، شبانه روزی 
نگهداری و تربیت می شوند. گروهی از مردمان نیکوکار 
و بخشنده این سرزمین، هزینه های این خانه و بنیاد 
وقفی را تأمین می کنند تا از هرگونه کمک و وابستگی 
دولتی برکنار باشد. این جا خانه امید نوباوگان است؛ 
جایی در شرق تهران. خانه نوباوگان مظفری، از سلسله 
چراغ هایی به شمار می آید که در گوشه گوشه این شهر 
بزرگ پرهیاهو روشن اند؛ همان ها که زندگی و امید را 

برای کودکان زنده نگه داشته اند. 

 بنیادی وقفی برای کودکانی که سرپرستی ندارند

نشانه ای آشنا برای نوباوگان


