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چکیـده| مطلوبیـت فضـای مصنـوع و تقـدس و زیبایـی آن در ایـران وابسـته بـه حضور سـه عنصـر آب،
درخـت ،کـوه یـا چارتاقـی اسـت .اهمیـت ایـن سـهگانه در هویتبخشـی و معنادهـی بـه فضاهـای ایرانی،
مکانهـای مختلـف آیینـی ،شـهر و روسـتا و یـا ابنیـۀ معمـاری را تعییـن کـرده اسـت .ایـن پیونـد عاملی
در خلـق مـکان بهعنـوان نقطـۀ شـروع یـک مفهـوم ،منبـع حیـات و هـدف کاوش یـک اجتمـاع در خلـق
رویدادهـای دیگـر اسـت .درک معنـا در یک مـکان طبیعتمبنا ،برآمـده از محرک و وجوه عینی اسـت .در
ایـن فراینـد فضـا بـا عناصـر آن شناسـایی میشـود و زمینـه را بـرای بـروز معنا در مـکان فراهـم میکند.
چشـمهعلی دامغـان از نمونههـای کهـن سـهگانۀ فضایـی ایرانـی اسـت کـه مفاهیـم غنـی از اعتقـادات و
باورهـای مـردم را در وجوهـی عینـی ،هویت بخشـیده اسـت .مفاهیم آیینی و قدسـی چشـمهعلی دامغان،
در نقـش رسـانۀ بیـان ارزش معنـا ،با عواملی چـون رویدادها ،آیینهـا ،رفتارهای اجتماعـی و آرایش فضایی،
عمـل میکنـد و حـدود ارزشـی و معنایـی در مـکان را تعییـن خواهد کرد .معنـای مورد بحـث در این مـکان به تولید
مکانـی مفهومـی اشـاره دارد کـه توسـط افـراد بهعنـوان یـک نتیجـۀ طبیعـی از تعامل متقابـل با محیط ساختهشـدۀ
آنهـا بهوجـود آمـده اسـت .هـدف اصلی از حفاظت مفاهیم سـهگانۀ قدسـی در این مـکان ،تالش برای حفـظ و تداوم
یـک رابطـۀ مبتنـی بـر تجربه بین افـراد و محیط آنهاسـت که از طریـق آن مفهوم معنـا پدیدار میشـود .این مطالعه
در پـی پاسـخ بـه این سـؤال اسـت کـه دلیـل اهمیت و قداسـت مکان چشـمهعلی دامغـان در طـول تاریخ چـه بوده
اسـت؟ و امـروز نقـش معنایـی ایـن مکان بـا چه مفهومـی خوانش میشـود؟
جهـت خوانـش نظـام معنایـی چشـمهعلی دامغـان در طـول تاریـخ ،روایتهای مختلـف این مـکان در منابـع متعدد
تاریخـی مطالعـه شـد .نشـانهها و مفاهیـم چشـمهعلی ،علاوه بـر مصداقهـای فیزیکـی و کارکـردی ،در تعاریف و
روایتهـای اسـطورهای جهانگـردان و جغرافینویسـان نیـز بررسـی شـد .در راسـتای تکمیـل و خوانایـی مفاهیم این
مـکان ،در دو دسـتۀ ارزشهـای بصـری و کالبـدی و ارزشهـای اسـطورهای ،اهمیت چشـمهعلی از حیـث معنایی و
تاریخـی تفسـیر و توضیح داده شـد.
واژگان کلیـدی| چشـمهعلی دامغـان ،سـهگانۀ فضـای ایرانـی ،ارزشهـای بصـری ،ارزشهـای معنایی و
اسطورهای.
مقدمـه| تولیـد فضـا امـری فرهنگـی اسـت کـه در هـر تمـدن
و دوره ،بسـته بـه سـاختار اندیشـۀ حاکـم و ویژگیهـای فرهنگـی
عصـر ،صورتـی مخصـوص پیـدا میکنـد .تمدنهایـی که از سـابقۀ
طوالنـی برخوردارنـد ،ویژگیهـای ثابتـی در معمـاری و تولیـد فضا
بهوجـود میآورنـد کـه در انطبـاق با شـرایط زمـان و مـکان ،جوهر
*

نویسندۀ مسئولamansoor@ut.ac.ir09123342986 :

معمـاری آن تمـدن را در پیوسـتگی و انسـجامی قابـل تشـخیص
شـکل میدهـد (منصـوری و جـوادی .)1397 ،نظـرات گوناگونـی
پیرامـون ماهیـت فضا وجـود دارد و صاحبنظـران ،گونههای فضایی
را بـه اشـکال مختلـف و گاه متضـاد تفسـیر کردهانـد .در این نگرش
آیینهـا و اعتقـادات معنـوی جوامـع ،رکـن اصلـی در شـکلگیری
فضـای زیسـتی بوده اسـت.
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مـکان ،بخشـی از فضـا بـا معنـای درون آن اسـت .وقتی فضـا برای
فـردی معنا پیـدا میکند ،تبدیل به مکان میشـود ) (Tuan, 2001و
مکانهـا «منبـع مهـم هویت مشـترک اجتماعـی و فردی هسـتند؛
مراکـز وجـودی انسـان کـه افراد بـا آنها پیوندهـای عاطفـی و روانی
قـوی دارنـد» ) .(Relph, 1976, 141مکانهـا ،مراکـزی هسـتند
کـه در آنهـا اجتمـاع ،رویدادهـای معنـادار را تجربـه میکنـد ،کـه
پایههایـی بـرای هویتبخشـی و خوانـش جوهر فضا در طـول زمان
اسـت .پدیـدهای اجتنابناپذیـر اسـت که با معانی مجسـم میشـود
و نمیتـوان آن را از وجـود و تجربیـات انسـانی منـزوی کـرد .به این
معنـا کـه افـراد خـود را از نزدیک بـا مکانهایی که تجربـه میکنند
مرتبـط میکننـد .از ایـنرو ،ایـن پیونـد باعـث میشـود ،مـکان
بهعنـوان نقطـۀ شـروع یـک مفهـوم ،منبـع حیـات و هـدف کاوش
یـک اجتماع در خلـق رویدادهای دیگر باشـد .عناصر طبیعی ،عامل
ادراک مـکان در ذهـن انسـان بوده و کانون اصلـی مکانهای آیینی،
معمـاری و شهرسـازی را شـکل داده اسـت .در ایـران ایـن عناصـر
طبیعـی در سـه عنصـر آب ،درخـت ،کوه و یـا چارتاقـی در رابطهای
تعاملـی و در ارتبـاط بـا هم تفسـیر میشـوند .این سـهگانۀ طبیعی،
در یـک نظـام معنادار ،سـاختارهای بنیـادی را در مکانهـای ایرانی
مشـخص میکنـد و در زندگـی انسـان بـا نمادهـای مختلـف تداوم
حیات دارد.
درک معنـا در چشـمهعلی دامغـان بهعنوان یک مـکان طبیعتمبنا،
در گام اول برآمده از آب در نقش محرک و وجوه عینی است .در این
فراینـد ابتـدا فضـا با عناصر آن شناسـایی میشـود و زمینـه را برای
بـروز معنـا در مراحـل بعـد فراهـم میکند .سـپس تفسیرشـناختی
از عناصـر تشـکیلدهندۀ مکان ،توسـط اجتماع مخاطـب آن صورت
میگیـرد .در نهایـت ،رویدادهـای فرهنگی ،احساسـات ،ویژگیهای
اجتماعی ،مراسـم و آیینها و معانی اسـطورهای و روایات افسـانهای
وارد صحنـه میشـوند و وجـه کارکـری عنصـر طبیعـی را به وجهی
نمادیـن در ارتبـاط با اجتماع ارتقا میدهـد .در نتیجه ما معنای این
مـکان را با شناسـایی ،درک و سـپس ارزیابی عناصر تشـکیلدهنده
آن بـر اسـاس انطبـاق رویدادهـای حاکم در آن ،که همگی سیسـتم
تداعـی معنـا را تشـکیل میدهنـد ،درک میکنیـم .بنابرایـن در
راسـتای خوانـش نظـام معنادار مـکان چشـمهعلی الزم اسـت ابتدا
بـه روایتـی تاریخـی از نقش آب در سـاختار تمدنی منطقـۀ دامغان
و اهمیـت ایـن منطقـه پرداخـت .سـپس بـا تفسـیری از روایتهای
تاریخـی حـول وجـه عملکـردی ،ارزشهـای کالبـدی و بصـری در
منطقـه و وجه اسـطورهای و معنایی چشـمهعلی ،بتـوان به چرایی و
چگونگـی اهمیـت ایـن مـکان و وجه اصیـل معنایـی آن در فرهنگ
ایرانـی و نقـش آن در بنیـان سـاختاری منطقه دامغان پاسـخ داد.

روش تحقیق

روش تحقیـق ایـن پژوهـش از نـوع کیفـی بر اسـاس مطالعـه منابع
تاریخـی در مـکان چشـمهعلی واقـع در منطقـۀ دامغـان اسـت .در
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تفسـیر روایـات تاریخـی از دورۀ قبـل از اسلام تـا زمـان حاضـر ،به
بررسـی و تفسـیر عوامل مؤثر در خوانش منظر معنایی چشـمهعلی
دامغـان پرداختـه شـد .چشـمهعلی دامغـان میراثـی از یـک مـکان
فرهنگی-زیسـتی ،مجموعـهای از مصادیـق و عناصـر معنایـی در دو
وجه عملکردی و اسـطورهای اسـت که در رابطهای تعاملی و معنایی
درطـول تاریـخ کهـن آن تفسـیر شـده ،و در ارتباطـی تعاملـی بـا
عناصـر طبیعـی ،آیینها و باورها ،معنای سیسـتمی به نام قدسـیت
چشـمهعلی را سـاختهاند.

مکانیابی دامغان ،انضمام راه و آب

ایالـت قومـس (كومـس یـا كومـش) ،در دامنـۀ جبـال البـرز و در
سـرزميني كمپهنـا بيـن كوههـاي البـرز در شـمال و كويـر لـوت
در جنـوب محصـور اسـت و شـاهراه بـزرگ خراسـان كـه از ري در
اقليـم جبـال ميآيـد و بـه نيشـابور در خراسـان منتهـي ميگردد و
از سرتاسـر ايالـت قومس ميگذرد ،كرسـي ايالت قومـس «دامغان»
بـوده اسـت (لسـترینج .)1393 ،بيترديد راهها و طـرق ارتباطي ،در
ايجـاد و شـكلگيري دامغـان و شـهرهاي ديگـر قومـس در حاشـيۀ
مركـزي ،سـهمي ارزنـده داشـته اسـت .دامغـان در خط سـير و حد
فاصـل بزرگراهی اسـت كه از ادوار باسـتان ،شـريان عمـدۀ تجارت و
انتقـال بـود و بهعنوان يگانه معبر طبيعي و مناسـب اغلب مهاجرات،
اردوكشـيها و عبور و مرور كاروانها و جهانگردان بهشـمار ميرفت.
اهميـت خاص سياسـی-اقتصادي اين جادۀ اصلي غربی-شـرقي كه
در دوران ساسـاني شـاخهاي از جـادۀ معـروف ابريشـم بـود ،بعـد از
اسلام نيـز ادامه يافـت (جعفرپـور و همـکاران .)22 ،1368 ،دامغان
يكـي از كهنتريـن شـهرهاي ايـران اسـت و از گذشـته تـا بـه حال
داراي اهميـت خاصـي بوده اسـت .در دوران رونـق خود ،به خصوص
قبـل از اسلام ،مهمتريـن شـهر در مسـير جـادۀ اصلي ابريشـم بود
و در پـر رونقتريـن دورۀ ايـن جـاده ،يعنـي زمان پارتيـان ،پايتخت
مركـزي اشـكانيان بـه شـمار ميرفـت (کیانـی .)1368 ،بايـد گفت
بـه سـبب هميـن ثـروت و شـهرت از حیـث سیاسـی و جغرافیایـی
مکانـی اسـتراتژیک بـه شـمار میآمـده اسـت و در دورههايـي مورد
هجـوم واقـع شـده و دچـار مصيبـت و ويرانيهـاي عظيمي شـدند.
طبـق روایت یغمایـی ( )12 ،1326در روایات سیاسـی ،قدیمیترین
داسـتان مربـوط بـه کشتهشـدن دایوش سـوم در این منطقه اسـت
و کتـاب «تاریـخ طبـری» (طبری )1352 ،نیز از غلبۀ لشـکر اسلام
در سـال  22هجـرت روایـت میکند (طبـری.)1391 ،
در میـان منابـع مختلـف کـه بـه تفسـیر ارزش مکانـی چشـمهعلی
پرداختهانـد ،روایتهـای پراکنـده و مشـابهی از تفسـیر اهمیـت و
ارزش منبـع آب دشـت دامغـان کـه از دل کـوه میجوشـد ،وجـود
دارد .مسـلم اسـت كـه دامغـان ،بـه لحـاظ آب و كشـت و زرع ،در
موقعيتـي بسـيار مناسـبتر از سـمنان قـرار داشـته و انبـار غلۀ اين
حـدود ،بـوده اسـت .در بررسـيهای «كاترين ترينكوس» در دشـت
دامغـان ،بديـن مسـئله اشارهشـده كـه ايـن دشـت در تمـام طـول
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دوران پارت و ساسـاني مداوماً محل اسـتقرار بوده اسـت .رگ حياتي
اسـتقرارهاي ايـن دوران را اقتصاد كشـاورزي تشـكيل ميداده اسـت
(كيانـي.)337 ،1368 ،
چشـمهعلی علاوه بـر اهمیـت حیـات منطقـه ،از حیـث ارزشهـای
بصـری بسـیار مور توجه سلاطین نیـز بوده اسـت .ایـن آب بهعنوان
منشـاء شـکلگیری زیسـتگاه تمدنی دامغان از دیرباز مورد سـتایش
و احتـرام مـردم بـوده و مظهـر اسـطورهها و باورهای اجتماعی اسـت.
آنگونـه کـه در ادوار مختلـف تاریـخ جهـت محافظـت از آن روایـات
اسـطورهای و آیینی متعددی منسـوب به آن اسـت و حاصل آن القای
وجهـی نمادیـن و آیینـی به ایـن مکان بوده اسـت.
تقدسبخشـی و نمادینکـردن یـک مـکان طبیعتمبنـا ،راهبـردی
اسـت بـرای حفاظت از آن .در دامغـان نیز به دلیل اهمیت آب و نقش
ارزشـی حیاتـی آن در ایـن منطقه ،عمـوم روایت موجود در راسـتای
تقـدس و واالیـی عنصـر طبیعی آب اسـت .این راهبـرد محافظتی در
نظریـۀ سـهگانۀ فضـای ایرانی به خوبی تفسـیر شـده اسـت.
طبـق ایـن نظریه ،نقشآفرینی نمادها برحســـب معنایـی که به آنها
نســـبت داده شـــده ،در ســـاخت فضا و تولید معماری هر تمدن،
متفاوت و ویـــژۀ همـــان فرهنگ اســـت .تا زمانی که نمادهـــای
یـک تمدن بـرای افـراد آن معتبر باشـــد ،قـدرت تأثیرگـذاری خود
در سـاخت فضـا را ادامـه میدهـد .اگـر چـه اعتبـار نمادهـا میتواند
در طـول تاریـخ از معانـی سـاده و قطعی بـه مجموعـهای از معانی و
مفاهیم زیباشناسـانۀ جدید تحول یابد .بـــه گمـــان محققان کتاب
«سـهگانۀ فضـای ایرانی» ،منظر ایرانی به مدد وجود ســـه عنصرآب،
درخـــت و چارتاقـی گونـهای خاص از فضـــا را میآفرینـــد کـــه
هویـــت و حس واحدی را بـــه کلیت معمــاری  -در انواع مختلف و
مربـــوط بـه دورههای گوناگون -میبخشـد .حضور مسـتمر و دائمی
ایـن سـه ،در ترکیبهای مختلـف ،روح فضـای ایرانـی را در معماری
ایـران رقـم میزند .ادراک چیســـتی واحد بـرای معمـاری ایرانی ،تا
آن زمـان کـه مقیـد به حفظ ســـهگانۀ مذکـور بود ،محصـول تداوم
ایـن ویژگی در سـاخت و تولید فضاسـت .اگر چه منطـق بهکارگیری
سـهگانۀ منظـر ایرانـی در اعصـــار مختلـــف تحـــول پیدا کـرده و
از تکریـــم نمادها و معماری ســـمبلیک به نظام زیباییشناســـی
ایرانـی و تـداوم حضـور آنهـا عامل هویتبخـش معماری ایرانـی بوده
اسـت (منصـوری و جـوادی.)11-10 ،1397 ،
روایـات تاریخـی از دامغـان را میتـوان در سـه حـوزۀ جغرافیایـی،
سیاسـی و جغرافیایی-طبیعـی دسـتهبندی کـرد کـه هـر کـدام بـر
ارزشهـای مکانـی ،طبیعـی و اقتصـادی آن تأکیـد دارنـد .در وصـف
جغرافیایـی از منطقـه ،تأکیـد بر آبادانی ،وسـعت و پربار بـودن آن در
زمینـۀ باغـداری و کشـاورزی اسـت و نشـان از زیرسـاخت آبـی غنی
ن را توجیـه خواهـد کـرد .در منابع
دارد و رونـق اقتصـاد کشـاورزی آ 
تاریخـی دورههـای تاریخـی مختلـف ماننـد «باحسـن التقاسـیم فی
معرفـه االقالیم»« ،حدودالعالم من المشـرق الی المغرب»« ،سـفرنامۀ
ناصر خسـرو قبادیانی» و «تقویم البلدان» از آبادی ،وسـعت و اهمیت

دامغـان نـام بـرده شـده اسـت .در پـارهای دیگـر از منابـع تاریخی به
رویدادهـای طبیعـی ،سیاسـی و موقعیـت سوقالجیشـی دامغـان در
مسـیر راه ارتباطی آن با سـایر بالد سـخن گفته شـده است (یغمایی،
1326؛ مقدسـی1385 ،؛ خواندمیـر 1380 ،و قبادیانـی.)1340 ،
انطبـاق میان سـاختار ارتباطـی راه و روابط حاکم بـر آن در دامغان با
زیرسـاخت آبـی ایـن منطقه نشـان میدهد کـه میان این سـاختارها
ارتبـاط دوسـویه برقـرار بـوده و پیونـد چندوجهـی (عینـی و دهنی)
میـان آنهـا در طـول تاریـخ عاملی بر تـداوم هویتی این زیرسـاختها
در تعریـف مـکان تمدنـی دامغـان بـوده اسـت .بنابرایـن بـر اسـاس
روایـات تاریخـی از ویژگیهای مکانی و موقعیت سیاسـی ،اقتصادی و
جغرافیایـی دامغان ،پیدایش این شـهر تابع دو عامل مهم بوده اسـت:
«راه» و «آب» .در مکانـی کـه آب بـا راه تقاطع یافته ،شـهر سـاخته و
توسـعه پیدا کرده اسـت .راه ابریشـم ،عامل مهم اقتصادی ،ارتباطی و
سیاسـی در ایـن مکان اسـت و آب عامل حیاتبخـش و تداوم زندگی
در آن میباشـد .بنابراین اولویت تشـکیل این زیسـتگاه قرارگیری در
مسـیر ارتباطـی بـوده و آب عامل تـداوم حیات و هویتبخشـی آن به
شـمار میآیـد (تصویر .)1

ارزش حیاتی چشمهعلی دامغان

تشـکیل یـک تمـدن ممکـن اسـت مجموعـهای از زیرسـاختهای
مختلف باشـد .اما مهمترین زیرساخت و اسـاس شکلگیری در تداوم
تمدنهـا وجـود آب اسـت .ایـن امر در دامغـان اهمیت فراوان داشـته
و عاملـی بـر تعریـف و رونق اقتصـاد ،سیاسـی ،فرهنگـی و آیینهای
دامغـان میباشـد .روایتهـای تاریخی مختلفـی از آب منطقۀ دامغان
کـه از دل کـوه میجوشـد وجـود دارد .امـا از آن جهـت کـه خطـاب
چشـمه بـه نـام «چشـمهعلی» از دورۀ اسلام بـه بعد بوده اسـت ،در
منابـع تاریخـی بـه همیـن اسـم مطالـب کمـی یافـت میشـود و از
این چشـمه با اسـامی دیگـری ،تعابیر مختلفی وجـود دارد .در مورد
چشـمهعلی دامغـان نمیتـوان تاریخـی قطعـی ارائه داد .وجود سـد
ساسـانی در نزدیـک چشـمه حکایـت از قدمـت آن دارد .تپهحصـار

تصویر  .1براساس اسناد تاریخی ،مکانیابی دامغان از دو عامل مهم آب و راه
ل گرفته و توسعه یافته
متأثر بوده است و در مکان تقاطع این دو عامل ،شهر شک 
است .مأخذ :نگارندگان.

تابستان  1401شمارۀ 9

57

نقش اسطورهای-کارکردی چشمهعلی دامغان در طول تاریخ| سید امیر منصوری و فرنوش مخلص
دامغـان بهعنـوان اولین سـکونتگاه در دشـت دامغان بـا تاریخ حدود
 5900سـاله ایـن احتمـال را قویتـر میکند که حضور این چشـمه
و رودخانـه عامـل سـکونت مردمـان در حاشـیۀ کویر و علـت اصلی
احـداث شـهر صـد دروازه یا دامغـان فعلی بـوده اسـت (غضنفری و
جوادی.)1395 ،
وجـود چشـمهعلی و شـعبات آن ،بیشـک در پیدایـی و توسـعۀ
دامغـان نقـش مهمـی داشـته و نظام آبیـاری پیشـرفتۀ آن در منابع
متعـددی یاد شـده اسـت.
«ابودلـف» تاریخـدان قـرن چهـارم از سـد باسـتانی یـاد میکند که
بـر روی آب رودخانـۀ چشـمهعلی احـداث شـده اسـت« :در دامغان
سـد عجیبـی بـرای تقسـیم آب وجـود دارد کـه از دورۀ ساسـانی
اسـت .آب آن از مغـارهای واقـع در دل کـوه بیـرون میآیـد و پـس
از جریـان بـه وسـیلۀ این سـد به  120قسـمت بـرای آبیـاری 120
قریـه تقسـیم میشـود .مقـدار آب هیچیـک از ایـن جویهـا بـه
نفـع صاحـب آن زیـاد نشـده و نیـز ممکـن نیسـت دو جـوی به هم
آمیخته شـود .سـد مزبور سـاختمان عجیبی داشـته و بهتـر از آن و
ماننـد آن در شـهرهای دیگـر ندیـدهام» (مینورسـکی.)82 ،1354 ،
در قـرن هفتـم ،یاقـوت حمـوی ایـن وصف آبرسـانی را تأییـد کرده
اسـت .آب چشـمهعلی ،در حـدود  136سـهم دارد (هـر سـهم 6
خـروار بذرافشـان دارد) کـه پس از مجزاشـدن هشـت سـهم و سـه
ربـع سـهم بـرای مشروبشـدن :آسـتانه ،مزرعـۀ باباحافـظ ،آهوانو،
مزرعۀ علم شـیر ،بقیه آب آن در آببخشـان ،سـه قسـمت تقسـیم
میشـود .دو بخـش بـه طـرف آبادیهـای پیرامـون شـهر ،بخشـی
دیگـر به جانب شـهر سـرازیر میشـود (طاهریـا .)1347 ،در پارهای
منابـع تاریخـی که بـه روایت و بررسـی وجه عملکردی آب چشـمه
در منطقـۀ دامغـان پرداختهانـد ،بـه مکانـی حقیقـی با صفـات قابل
ارزیابـی اشـاره میکننـد .امـا در عمـوم ایـن منابـع کـه بـه وصـف
موقعیـت جغرافیایـی دامغـان پرداختهانـد ،بیشـتر تکیـه بـر وجـه
اسـطورهای آن دارنـد و نقطـۀ اشـتراک همـۀ آنها در روایـات ،هدف
ایـن اسطورههاسـت :تالش بـرای حفظ نظافت آب چشـمه که نقش
حیاتـی در ایـن منطقـه دارد .این روایات با اسـامی مختلفی از جمله
«بادخـوان (بادخـان)» در منابـع متعـدد ذکر شـده اسـت.

بادخوان ،روایت اسطورهای چشمهعلی

«آب» مقـدس اسـت و انسـان وقتـی بـر یـک پدیـدۀ مهـر تقـدس
میزنـد کـه در زندگـی او نقـش و حضـوری کارآمـد داشـه باشـد
و آنچـه مقـدس میشـود از گـذر سـال و مـاه عبـور میکنـد و
پاسـداری میشـود .چنیـن اسـت کـه باورهـا و اعتقـادات بـر پایـۀ
جهانبینـی و نیازهـای زیسـتی مردمـان پدیـد میآینـد و در هـر
فرهنـگ و در هـر سـرزمین ،وسـیلهای میشـوند بـرای پاککردن و
سـالم نگهداشـتن فضـای زندگـی اعم از فضـای زیسـت اجتماعی و
محیطزیسـت طبیعی .آب بهعنوان یکـی از مهمترین عناصر طبیعی
مؤثـر در زندگـی انسـان ،روزگاران دراز از ایـن رهگـذر نگهداری شـد
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و پـاک مانـد و تقـدس پیـدا کـرد (میرشـکرایی .)3 ،1382 ،جانمایۀ
باورهـا و اسـطورهها ،ناشـناختگی و در نتیجـه رازآمیختگـی اسـت و
در طـول تاریـخ در شـمار جلوههـای ویـژۀ رابطـۀ فرهنـگ و طبیعت
قـرار میگیـرد .از نظر یغمایی ،معمـوالً برای اینکه مطالـب تاریخی و
جغرافیایـی شـیرین و جالـب به نظر آیـد ،حکایات و افسـانههایی که
اغلـب جنبـۀ اخالقـی و یـا غرابـت و تعجـب دارد بدانهـا میافزایند
تـا یکنـوع نشـاط و هیجانـی در روان خواننـده ایجاد نموده ،کسـالت
و خسـتگی حاصـل از مطالعـه مطالـب خشـک و بـیروح را بزدایـد
(یغمایـی.)1326 ،
زکریـای قزوینـی ،به نقـل از «تحفـه الغرائـب» میگویـد« :در حدود
دامغان دهی اسـت که او را کهن میگویند و بدان ده چشـمه ایسـت
کـه او را بادخانـی گوینـد ،چـون مـردم ده خواهنـد که بـاد جهد لته
حریرآلـوده بسـتانند و در آن چشـمه اندازنـد ،هـوا در حرکـت آیـد و
هـر کـه از آن آب بخـورد شـکمش منتفـخ گـردد و اگـر از آن آب
چیـزی برگیرنـد چون ز آنجـا مفارقت کنند سـنگ شـود» (قزوینی،
 .)1392حمـداهلل مسـتوفی گفتههـای زکریا را تأیید نمـوده (حموی،
 )1380و ایـن روایـت در کتـاب «سـفرنامۀ ابودلـف» در قـرن چهارم
هجری نیز نقل شـده اسـت .جالب آنکه «فزونی اسـترآبادی» مؤلف
کتـاب «بحیره» به جـای روایت دقیق از جغرافیای چشـمه ،در ایجاد
هیجـان مطلـب مدعی اسـت کـه شـخصاً آن را دیـده و خاصیتش را
تجربه کرده اسـت (یغمایی« .)1326 ،میرخواند» در قرن نهم هجری
در «روضـه الصفـا» مینویسـد کـه بادخـان در حدود دامغان اسـت و
هنگامی که بادی عظیم حادث میشـود نشـان آن اسـت که جسـمی
آلوده در آب چشـمه افتاده و به این سـبب طوفان شـروع شـده اسـت
و صحـت آن را بـه اخبـار متواتـر در ایـن خصـوص نسـبت میدهـد
(میرخوانـد .)1373 ،مؤلـف «حبیب السـیر» در قـرن دهم تعریف باال
را دربـارۀ بادخـان تأییـد نموده و در صحهگذاشـتن بر روایـت خود از
چشـمهای مشـابه در غزنـه و چشـمهای دیگر بـه نام «عیـن الحجر»
در دامغـان نـام میبـرد کـه آن نیـز از ایـن صفـت بهرهمنـد اسـت.
بـرای تدقیـق گفتۀ خود به روایتی مشـابه از سـلطان محمـود غزنوی
در قـرن پنجـم در تصـرف هندوسـتان اسـتناد میکنـد (خواندمیـر،
 .)1380ایـن روایت اسـطورهای و قدرت ماورائی آب چشـمۀ بادخوان
در دورههـای تاریخـی دیگـر و در آثـاری چـون «تذکرۀ هفـت اقلیم»
و «مآثـر رحیمـی» تکرار شـده اسـت .ایـن روایات در زمـان قاجار نیز
در تفسـیر اهل دربـار مانند فرهاد میرزا معتمدالدولـه (1305-1233
ه.ق) فرزنـد عباسمیـرزا نایبالسـلطنه و سـفرنامهها مانند سـفرنامۀ
جـورج کـرزن ادامه دارد (طاهریـا .)1347 ،در ایـن دوره ،روایت از آب
چشـمه در دو بعد ثبت شـده اسـت .از طرفـی به تأثیـر از تواتر روایی
عامـۀ مـردم دامغـان ،از وجه ماورائی چشـمه بـه نام «بادخوان» اسـم
بـرده میشـود .امـا در روایتـی دیگـر کـه نقـش عملکردی و ارزشـی
آن را توأمـان نقـل میکنـد از آن بـه «چشـمهعلی» اسـم میبـرد و
خوانشـی آیینـی از آن دارد .تـا آنجا که در سـفرنامۀ کـرزن در روایت
عجایـب چشـمۀ بادخانـی کـه از آن به «چشـمۀ بـاد» نام میبـرد ،از
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مـکان چشـمهعلی بهعنـوان مکان مقـدس و به روایتـی «معجزهگاه»
یاد کرده اسـت (کرزن .)1369 ،کرزن خود از چشـمۀ بادخوانی دیدار
نداشـته و تنهـا به اتـکای نقلقولهـای تاریخی و اجتماعـی از آن نام
میبـرد و بـا قیـاس نمونۀ عینی و حقیقی چشـمه که «چشـمهعلی»
اسـت سـعی در تفسـیر اهمیـت آن دارد .در تفسـیر مکانـی بـه نـام
چشـمهعلی در دامغـان ،روایتهـای متعددی وجـود دارد .امـا از آنجا
کـه ایـن نام مربـوط به دورۀ اسلام بـه بعد اسـت ،در خوانـش مکان
آن در دورههـای قبـل از اسلام و حتـی در خوانـش آن در فرهنـگ
اجتماعی دورۀ اسلامی بـا نامهای دیگری مانند «چشـمۀ بادخوان»،
«چشـمۀ بـاد»« ،اسـتي بوئـت» ،روایاتـی از آن بـر جای مانده اسـت.
نکتـۀ قابـل تأمـل آنکـه ،عمـوم روایـات اسـطورهای و فرهنگـی این
چشـمه در راسـتای حفاظـت و پـاک نگهداشـتن آن در طـول تاریـخ
اسـت و در ایـن روایـات بـه وجـه عملکـردی و کالبـدی آن کمترین
اشـارهای نمیشود.
بـا مـرور اسـناد ،اینگونه اسـتنباط میشـود که مکانی به نام چشـمه
«بادخـوان» یـا بـه قـول برخـی منابـع چشـمهای بـه نـام «چشـمۀ
بـاد» درباالدسـت چشـمهعلی ،وجـود خارجـی ندارد .طبـق موقعیت
جغرافیایـی و نقـش و اهمیـت حیاتی چشـمه در این سـرزمین ،همۀ
ایـن روایـات تعابیـر مختلفـی از خوانـش اهمیـت چشـمه در مـکان
فعلی آن اسـت .در حقیقت مکان چشـمه بادخانـی در روایات ،مکانی
تمثیلگونـه و سـوری اسـت .در روایات تاریخی مختلـف در خصوص
مـکان ایـن چشـمه اتفـاق نظر وجود نـدارد .آنچنـان که مـکان آن را
در قریههـای مختلفـی بـه نامهای «کهـن»« ،جمالیـن» و «غنجان»
و یـا در «تپـهای بـاالی چشـمهعلی» نقل میکننـد ،و ایـن داللت بر
عـدم وجـود مکانی حقیقی به نام چشـمۀ بادخانی (بادخوانی) اسـت.
منطقۀ دامغان در معرض وزش بادهای همیشـگی با سـرعت و شـدت
زیـادی اسـت و بدینجهت اغلب هـوای آن غبارآلود و پـر از گردوغبار
اسـت .بیشـک همیـن آشـفتگی دائمی هوا ،افسـانۀ چشـمه بادخان
را پدیـدآورده اسـت؛ کـه اینگونـه از چشـمۀ اصلـی و حیاتبخـش
ایـن منطقـه (چشـمهعلی) محافظـت کننـد .از آنجـا کـه در دنیـای
حقیقـی روایاتـی افسـانهای از ایـن دسـت به چشـم دیده نمیشـده،
آن را در قالـب چشـمهای مهـم بـه نـام بادخـوان تفسـیر کردهاند که
همـۀ ویژگیهـا و نقش حیاتی آن با چشـمهعلی انطبـاق کارکردی و
معنایـی دارد .آنگونـه که در سـالهای اخیر روایات افسـانهای ،جای
خـود را بـه روایاتی اسـطورهای-آیینی دادهاند و نقـش حمایتی از این
آب تغییـر «روایایـی» یافته نـه «معنایی».

نشانههای تقدس در چشمهعلی

«کـرزن» در روایـت خـود از دامغـان بـه اهمیـت وجـه کارکـردی و
معنایـی چشـمهعلی کـه منسـوب به حضـرت علی (ع) اسـت اشـاره
میکند« :از وسـط شـهر (دامغان) نهری جاری اسـت که از چشمهای
از کوهسـتان به نام چشـمهعلی جریان دارد در آنجا اقامتگاه تابستانی
شـاه و همچنیـن محلـی زیارتگاهی اسـت؛ یعنـی یکـی از نقاطی که

ظاهـرا ً اسـب حضـرت علـی (ع) چنـان سـخت با سـم خود بـر تخته
سـنگ کوبیده اسـت که اثـر آن بـرای ابد باقـی ماندهاسـت» (کرزن،
 381 ،1369و  .)382واقعیت تاریخی این اسـت که حضرت علی (ع)
هرگـز بـه داخل سـرزمین ایران سـفر نکردنـد .اما در بیشـتر جاهای
ایـران ،بسـیار چشـمهها ،قدمگاهها ،سـنگها ،کوههـا و درختان همه
بـا نـام مقدس حضرت علـی (ع) تقـدس یافتهاند و نظرکرده شـدهاند
(میرشـکرایی .)1380 ،چشـمهعلی دامغـان هماننـد چشـمههای
دیگـری در ایـران بـه همین نام در شـهرهایی چون ری ،قم ،سـمیرم
در شـهرضا ،دهسـتان فریمـان مشـهد ،لـردگان شـهرکرد و بیرجند،
منسـوب بـه حضـرت علـی (ع) اسـت .آب همـۀ ایـن چشـمهها بـه
مصـرف آبیاری مـزارع و تأمین آب سـکونتگاهی چون شـهر یا آبادی
میرسـیده اسـت؛ و ایـن داللت بر نقـش کارکـردی و اهمیت حیاتی
آب در ایـن مناطـق دارد .ایـن انتسـاب اسـمی بـه شـخصیت مهـم
مذهبـی ،اشـاره بـه فرهنـگ سـرزمین ایـران دارد با چند هزار سـال
پیشـینۀ فرهنگـی ،کـه الیهالیـه باورهـا و اعتقادات و سـنت بـر پایۀ
آیینهـای راسـتین هـر دوره و زمـان در همه جای آن بر هم نشسـته
اسـت .بسـیاری از ایـن مکانهـا در همـۀ آیینهـا مقـدس بودهانـد و
پیشـینهای بسـیار کهنتر از دورۀ اسلامی دارند .در ایـران همۀ آنچه
کـه در همـۀ زمانهـا مقـدس بـوده اسـت ،در وجـود چهـرۀ مقـدس
ائمۀ اطهار متجلی شـده اسـت .با توجه به ارزش حیاتی چشـمهعلی
در منطقـۀ دامغـان ،طبيعـي بـه نظر ميرسـد كه عنصـری را كه اين
چنين برايشـان اهميت داشته ،در نظرشـان از منزلت بااليي برخوردار
شـده و مقـدس شـمرند .در اطـراف و در داخـل درياچۀ چشـمهعلی،
چشـمههاي زيـادي اسـت كـه از آنهـا كموبيـش آب خارج ميشـود
و يكـي از آنهـا كـه در پـاي درختـي كهـن اسـت و آب با فشـار از آن
ميآيـد (غضنفـری و جـوادی .)71 ،1395 ،در روایتهـای متأخرتـر
کـه مربـوط بـه دورۀ ناصـری و یا اواخر قاجار اسـت ،وصـف پاکی آب
و تأکیـد بـر ارزش آن را در مصادیـق دیگری ماننـد ماهیان داخل آب
و یـا درختـان اطـراف چشـمه بیـان میکنند کـه وجه عینی داشـته
و بـرای مردمان آن دوره قابل درک بوده اسـت« .اعتمادالسـلطنه» در
نوشـتههای خـود بـه صراحـت از وجـود دو اسـتخر بـزرگ و کوچک
نـام میبـرد و بـر اهمیت وجـوه طبیعی مجموعـه ماننـد درختان آن
تأکیـد دارد (صنیعالدولـه .)1367 ،مصـداق ارزش آب را بـا عدم صید
ماهیهـای داخل اسـتخر بیان میکنـد و از درختان چنـار در اطراف
چشـمه بـا لفظ «چشـمۀ مقدس» نـام برده اسـت (تصویـر .)2
وقتـی مـردم از یـک محیـط ساختهشـده احساسـی فراتـر از یـک
کالبـد دارنـد ،بـه این مـکان معنا میبخشـند .ایـن ارتبـاط معنایی
بسـته به ترجیحـات و تجربیـات اجتماعی میتوانـد معانی مختلفی
داشـته باشـد .معنـا ،یـک کلمـۀ آشـنا بـه دلیـل اسـتفادۀ رایـج در
زندگـی روزمـرۀ مـا اسـت .با این حـال ،مفهـوم بسـیار عمیقتری از
تعریف لغوی آن اسـت .این وجه معنایی چشـمه در سـالهای اخیر
بـرای مـردم ادراکی آیینی داشـته و مراسـم مذهبی خاص بـه ویژه در
ایـام محـرم در اطراف آن انجام میشـده اسـت (جـدول .)1
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نقش اسطورهای-کارکردی چشمهعلی دامغان در طول تاریخ| سید امیر منصوری و فرنوش مخلص
در نزدیکـی چشـمهعلی و جانـب شـرقی آن روسـتای «آسـتانه» یـا
«آسـتانۀ چشـمهعلی» قـرار دارد .راه ارتباطـی روسـتای آسـتانه بـا
چشـمهعلی «گـذر صلواتـی» نـام دارد که وجه تسـمیۀ آن بـاور اهالی
روسـتا به تقدس چشـمهعلی اسـت (غضنفـری .)1386 ،مردم روسـتا
شـب عاشـورا بـا پـای پیـاده مسـیر سـه کیلومتـر را بـا نوحهخوانی و
سـینهزنی تا چشـمهعلی طی نمـوده و تا نزدیکی اذان ظهـر در آنجا به
عزاداری میپراختهاند .همچنین در شـامگاه عاشـورا در اطراف چشـمه
حلقـهزده و شـمع روشـن میکردهانـد و ایـن آییـن امـروزه نیـز برقرار
اسـت .در مراسـم آیینی مختلـف در ایان محرم ،آییـن قربانیکردن نیز
در کنار چشـمه برگزار میشـده اسـت .سـنت قربانیکردن گوسفند در
مناسـبتهای مختلف توسـط مـردم انجام و گوشـت آن بیـن مردم به
ویژه مسـتمندان ،به صورت نذری توزیع میشـده اسـت .از گذشتههای
دور ،سـنگی در زیر درخت چنار کهنسـال کنار چشـمه ،قرار داشته که
مـردم آز آن بهعنـوان جـای پای اسـب حضرت علـی (ع) یاد میکنند
و بهعنـوان عنصـری قدسـی ،زیارت میشـده اسـت .در مراسـ م محرم،
از آب چشـمه روی سـنگ میریزنـد و َعلَمهـای عـزاداری دسـتههای
سـینهزنی را در کنـار ایـن سـنگ قرار میدهنـد .دور این سـنگ و زیر
درخـت شـمع روشـن میکننـد و بـه ریشـۀ درخـت در پـای چشـمه
دخیـل میبندنـد .قدیمیهـا اعتقـادات بسـیار محکمـی در خصـوص
تقدس چشـمهعلی داشـتهاند .از آن جمله شـناکردن در بخش شمالی
دریاچـه را خـوب نمیدانسـتهاند و معتقـد بودهانـد ماهیگیـری در این
قسـمت موجب بروز اتفاقات بد خواهد شـد و در گذشـته این امر بسیار
مراعات میشـده اسـت (طاهرنـژاد.)1401 ،

ارزشهـای بصـری و کالبـدی مـکان چشـمهعلی
دامغـان بـه روایـت تاریخ

چشـمهعلی محلـی اسـت بسـیار باصفـا کـه از قدیمیترین زمـان در
هنـگام لشکرکشـی سلاطین و فرمانروایـان محـل اجتمـاع اردو بوده
اسـت .چنانکه اسـکندر هنگام عزیمت از دامغان به گرگان و آنتیوکوس

تصویر  .2دخیلبستن به ریشه درخت پای چشمه و برداشتن از آب آن به نشانه
تبرک ،گواهی بر اهمیت تاریخی و آیینی این مکان از گذشته تا به امروز است.
مأخذ :آرشیو پژوهشکدۀ نظر.1385 ،
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در وقـت جنـگ با اردوان اشـکانی ،مدتـی در آنجـا اردو زدهانـد .از نظر
مورخـان يونانـي چـون «دیـودر» در خصوص چشـمهعلي« :اسـكندر
چنـد روز در دامغـان مانـد و پـس از آن بـه سـمت هيرگانـي (گرگان)
حركـت كـرد .اوليـن منـزل او پـس از طي چهـار فرسـخ راه در دامنG
كوهـي در دهنـهاي اتفـاق افتاده بود كـه رودخانهاي معتبر موسـوم به
«اسـتي بوئـت» در ايـن دره جريـان داشـت كـه ابتدا از چشـمه بيرون
ميآمـد .تقريبـاً مسـافتي به خط مسـتقيم جريان داشـت بعـد به كوه
كوچكـي برخـورده از آنجـا تغييـر در جريـان آن بـه هم ميرسـيد و از
در Gتنگـي عبـور كـرده ،بعـد از اينكـه از دره خـارج و به جلگـه داخل
ميشـد صحـراي هكاتـم پيلـس را مشـروب ميسـاخت» (كشـاورز
دامغانـی« .)30 ،1370 ،پوليـپ» مـورخ ديگـر يونانـي مينويسـد در
سـال  206قبل از ميالد «انتيوكوس (آتنیوخوس)» سـوم از سلاطين
«سـلوكوس» وقتي از عقب «ارتبان»« ،اردوان» اول پادشـاه اشـكاني به
طـرف مازنـدران ميرفت چندي در هكاتم پيلـس (قومس) توقف كرد.
بعـد در دامنـۀ كـوه «لبوتـا» كـه اول منـزل او بـه جانب مازنـدران بود
رسـيد و كنار چشـمه «اسـتي بوئت» كه از كوه «لبوتا» بيرون ميآمد
دوميـن منزل او شـد و از آنجا به «سـيرنگس» (سـاري) رفـت و اردوان
را شكسـت داد .اطلاق لغـت «لبوتا» به كوه شـمالي دامغان و «اسـتي
بوئـت» به چشـمهعلي تحريف شـده اسـمي اسـت كـه در آن زمان به
اين سلسـله كوه و اين چشـمه ميشـده و يا اساسـاً لغتي يوناني اسـت
(رنجبـر.)69 ،1377 ،
تـا قبـل از دورۀ صفویه بنایی در چشـمهعلی احداث نشـده و اردوگاهها
بـه صـورت موقتـی در ایـن مـکان دایـر میشـدهاند .میتـوان یکـی از
دالیـل مهـم این امر را جنگها و ناآرامیهای سیاسـی منطقه دانسـت.
طبـق منابـع تاریخـی ،روایتهـای مختلفـی از جنگهـای منطقـه
دامغـان در منابـع متعـددی در سـالهای قبـل اسلام (کشتهشـدن
داریـوش سـوم) ،اوایـل اسلام (حملـۀ لشـکریان اسلام بـه قومس) و
سـالهای ،1077 ،916 ،769 ،736 ،690 ،642 ،581 ،320 ،316
( 1142 ،1139 ،1100در زمـان نادرشـاه افشـار) نام برده شـده اسـت
(تصویـر  .)3تاریخهـای مذکور گواه بر اسـتراتژیکبودن منطقه و مرکز
بـروز نامالیمتیهـای سیاسـی بوده اسـت .آخریـن و مهمتریـن تاریخ
ایـن جنگهـا در دورۀ نادرشـاه افشـار بـوده و بـه احتمـال بـه یقیـن
از دورۀ صفـوی آرامـش و امنیـت بـر ایـن منطقـه حاکم شـده اسـت.
آنگونـه که فرمانروایان مجالی برای سـاخت مکانی تفرجی در محوطۀ
چشـمهعلی یافتهانـد.
از دورۀ صفوی که محدودۀ چشـمهعلی به مالکیت رسـمی پادشـاهان
درآمـد و سـاخت و سـازهایی در آن صورت گرفـت ،این مجموعه در دو
بخـش معنـا یافت و این امر در دورۀ قاجار قوت گرفت .بخشـی تفرجی
که در اختیار شاهان بود و در جانب جنوبی چشمه قرار دارد و بخشی
آیینـی که مفهومی عمومی داشـت و جایگاهـی حکومتی-اجتماعی
مییافـت و در جانـب شـمالی چشـمه در اطـراف مظهـر آن اسـت.
در ایـن دوره بـا تغییـرات سـطح آگاهـی اجتماع و توسـعۀ شـهرها،
نـگاه اجتمـاع به مفاهیـم از بُعدی اسـطورهای و افسـانهای به بُعدی
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جدول  .1نقش معنایی چشمهعلی دامغان در طول تاریخ بر اساس منابع تاریخی؛ از هزارۀ سوم قبل از میالد تا دورۀ قاجار .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

مؤلف

کتاب

سال (ه.ق).

نام چشمه

نقش معنایی

1

آنتیوخوس سوم

دورۀ سلوکی

قرن سوم پیش از
میالد

استی بوئت

مکان تفرجی-اقامتگاهی

2

ابودلف

سفرنامۀ ابودلف

قرن 4

3

سلطان محمو غزنوی

مندرج در «حبیب السیر»

قرن 5

4

محمدبن ایوب طبری

تحفه الغرائب

قرن 5

5

زکزیای قزوینی

عجایب المخلوقات و غرایب
الموجودات

قرن 7

6

حمداهلل مستوفی

نزهه القلوب

قرن 8

7

میرخواند

روضه الصفا

قرن 9

8

غیاثالدین خواندمیر

حبیب السیر

قرن 10

9

امین احمد رازی

تذکره هفت اقلیم

قرن 11

10

عبدالباقی نهاوندی

مآثر رحیمی

قرن 11

11

فرهاد میرزا
معتمدالدوله

جغرافیای تاریخی دامغان

12

جورج کرزن

ایران و قضیۀ ایران

آیینـی تغییـر نقـش داد .بـه این معنـا که پـارهای از قـدرت ماورائی
آب چشـمه را با نسـبتدادن به ائمۀ اطهار ،ارزشـی نمادین و آیینی
دادنـد و اینگونـه از آن در مقابل تغییرات مکانی و توسـعۀ شـهرها،
حمایـت کردنـد .بیشـترین توجـه سلاطین و تغییرات اعمالشـده
در چشـمهعلی در دورۀ قاجـار صـورت میگیـرد و در ایـن دوره این
مـکان بـه صـورت رسـمی در تملـک پادشـاهان قاجـار بـوده اسـت
و بـه ایـن واسـطه تغییراتـی در مـکان دادهانـد .از جملـه سـاخت
بناهای خدماتی چون حمام و مسـجد در قسـمت شـمالی چشـمه،
سـاخت دو عمـارت و بنایـی قلعهماننـد در قسـمت غربـی مجموعه
بـر فـراز تپه ،ایجـاد حصـار دور باغ و باغ چشـمهعلی نیـز محصولی
از دورۀ قاجـار اسـت .ناصرالدینشـاه در «سـفرنامه خراسـان» خـود
از بناهـای دورۀ فتحعلـی شـاهی و زیبایـی بـاغ یاد کرده اسـت و در
وصـف فضـای باصفـای باغ ،اشـارۀ وی به اسـتخر بزرگ در قسـمت
جنوبی چشـمه اسـت (ناصرالدین شـاه .)1361 ،اعتمادالسـلطنه در
نوشـتههای خـود بـه صراحـت از وجود دو اسـتخر بـزرگ و کوچک
و بناهـای خدماتـی مسـجد و حمـام نام میبـرد و بر اهمیـت وجوه
طبیعـی مجموعه ماننـد درختان چنار چند صدسـاله آن تأکید دارد
(صنیعالدولـه .)1367 ،در پـارهای از روایـات دورۀ قاجـار علاوه بـر
وصـف کالبدی و ارزشهـای بصری مجموعه ،به وجوه اسـطورهای و
اهمیـت آیینـی آب در این مکان اشـاراتی شـده اسـت.
تجمیـع معنـادار عناصر معمـاری در مجموعۀ چشـمهعلی و ارتباط
آنهـا در بیـان ارزشهـای معنایـی عناصـر طبیعـی کـه مفهـوم

بادخان

اسطوره -قدرت ماورائی

قرن 13
قرن 13

چشمۀ باد/
چشمهعلی

اسطورهای  /آیینی

تصویر  .3موقعیت مکانی چشمهعلی و تغییرات آن در دورۀ صفویه .در این دوره
در منشاء آب چشمه استخری ساخته و در قسمت جنوبی آن نیز عمارت و
استخری بزرگتر احداث میشود .مأخذ :غضنفری.1386 ،

چشـمهعلی را خوانـش میکننـد ،میتوانـد ارتباطـی همسـو بـا
مفاهیـم باشـد .در اغلـب سـفرنامهها و منابـع تاریخـی کـه عمومـاً
بـه دورۀ قاجـار بازمیگردنـد ،بـه وجـه تفرجـی بـاغ پرداختهشـده
و مصـداق آنهـا اسـتخر بـزرگ جانـب جنوبـی مجموعـه و آرایـش
منظـم درختـان بیـد و صنوبـر اسـت .ایـن درحالی اسـت کـه نمود
ادراکـی مـردم نسـبت بـه مجموعـه در رفتارهـا و آیینهایـی بـروز
میکنـد کـه در بخـش شـمالی بـاغ و در اطـراف چشـمهعلی
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و درختـان چنـار کهنسـال متمرکـز اسـت .بـاغ در ایـن مجموعـه،
خـود پدیـدهای نوظهـور مربـوط بـه دورۀ قاجار اسـت و آنچـه از باغ
چشـمهعلی روایـت شـده اسـت در حقیقت اشـاره به بخـش جدید
آن دارد کـه پادشـاهان قاجار بـا هدف تفرجگاه سـاختهاند .فتحعلی
شـاه قاجـار در دل تفرجگاهـی باصفـا ،مسـجدی در بخش شـمالی
دریاچـه میسـازد و از نـگاه مـردم و زائـران ،در کنـار وجـه قدسـی
آب و درختـان کهنسـال چنـار ،بـه عنصر سـوم و مکمل قدسـی در
مجموعـۀ آیینـی چشـمهعلی تبدیـل شـد (تصویـر .)4
بنابرایـن دوبخشـیبودن مجموعـه بـه دو قسـمت تفرجـی و
آیینـی ،ماهیتـی معنـادار در خوانـش هویـت آن اسـت .در هویـت
بخـش شـمالی ،عنصـر غالـب معنایـی را عناصـر طبیعـی درخت و
آب تشـکیل دادهانـد .در ایـن آرایـش فضایـی ،مراسـم و آیینهـای
مختلفـی در طـول سـال در بسـتر فرهنگـی ایـن سـرزمین صورت
میگیـرد .ایـن آیینهـا در طول تاریـخ به باورهـا و اعتقـادات مردم
تبدیـل شـده و بر اسـاس نمادپردازیهـای مختلف ،از آن پاسـداری
کـرد ه و وجـه معنایـی چشـمهعلی را خوانـش میکننـد .در بخـش
جنوبـی ،ابنیـۀ معمـاری از عناصـر غالب باغ هسـتند کـه تأکید آنها
بـر «ماهیت» مکان اسـت تا هویـت آن .در این بخـش ،وجه تفرجی
در فضایـی باصفـا ،عامـل اصلـی خوانـش آن اسـت .بـر اسـاس آنکه
ایـن ابنیـه فاقـد فعالیـت و کارکـرد خاصـی هسـتند ،وجـه میراثی
یافتـه و عاملهایـی خنثـی در هویتبخشـی و معنادهی به مجموعه
در حیـات امروز آن هسـتند.

آسیبهای معنایی در مکان چشمهعلی

ادراک در مـکان در گام اول بـا ماهیـت آن صـورت میگیـرد.
سـپس بـا توجـه بـه الگوهای رفتـاری و نشـانهای در مـکان ،مراحل
معنابخشـی بـه آن از نگاه مخاطب آغاز میشـود .برای محققشـدن
ایـن ادراک ،نیـاز بـه نصـب تابلـو و راهنمـای تفرجـی نیسـت؛ بلکه
بـا مدیریـت و حفـظ درسـت نشـانهها میتـوان سـاختاری مفهومی
از مـکان را معرفـی کـرد کـه ماهیـت را بـا هویـت در یـک دامنـۀ
معنایـی قـرار دهـد .بنابرایـن ما بـا نسـبتدادن معنا به آنچـه که از
فضـا میبینیـم و درک میکنیـم ،محیـط خـود را معنـا و تمایلات
و ترجیحـات شـخصی خـود را بـه ایـن فراینـد اضافـه میکنیـم .در
سـالهای اخیـر اقداماتـی مرمتـی در راسـتای بهسـازی و نوسـازی
مجموعۀ چشـمهعلی صورت گرفتهاسـت .بر اسـاس آنچه در منابع
تاریخـی دورۀ قاجـار وجـود دارد ،تأکیـد ایـن منابـع بیشـتر بر وجه
تفرجـی مـکان چشـمهعلی اسـت .امـا بـا توجه بـه دوبخشـیبودن
بـاغ و تفـاوت معنایـی در ایـن دوبخش ،میتـوان اسـتنباط کرد که
روایتهـا بـر بخـش جنوبی باغ متمرکز اسـت نه بخشـی شـمالی و
قدسـی آن .آنچه از تغییرات و اقدامات بهسـازی مکان صورتگرفته
بـا تکیـه بـر وجـه تفرجـی بـاغ بـوده و حاصـل آن القـای «معنایی
تجویـزی» بـرای ادراک ایـن مـکان اسـت کـه رفتـاری جز تفـرج را
بازنمـود نخواهـد کـرد .اگـر ایـن مداخلات بـا توجـه بـه مفاهیم و
62
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تصویر  .4تغییرات و توسعۀ مستحدثات چشمهعلی دامغان در دورۀ قاجار.
مأخذ :غضنفری.1386 ،

هویـت حقیقـی چشـمهعلی صـورت میگرفـت ،اقدامات بـر مبنای
الگوهـای معنایـی برنامهریـزی و اجـرا و در ایـن فراینـد بـا تکیـه بر
معانـی حقیقـی ،مفهومـی قدسـی آن بازنمود میشـد.
در ایـن مجموعـه کنار هم قرارگرفتن دو عنصر تفرجگاه و مسـجد و
مکانیابـی آنهـا در مکانی کـه کلیت آن را تفرجـگاه تعریف میکنند،
جـای تأمـل اسـت .مسـجد بهعنـوان اندامـی مذهبـی در کنـار دو
عنصـر مقـدس آب و درخـت سـاخته میشـود و مـردم بخشـی از
قدسـیت مجموعـه را بـه بنـای مسـجد نسـبت میدهنـد .بنایی که
نسـبت بـه تقـدس عناصر طبیعی کنـار آن ،قدمتی بـه مراتب کمتر
دارد و بنایـی نوظهـور بـه شـمار میآمده اسـت .تا آنجا کـه تخریب
مسـجد در سـالهای اخیـر اعتراضاتی را از سـوی مـردم و گروههای
مذهبـی بـه دنبـال داشـتهاسـت .در حالیکـه نهادهـای میراثـی و
تاریخـی حمایتـی از ایـن ماجرا نداشـتهاند .نکتۀ مهم آنکـه با توجه
بـهوجـود عناصـر آیینـی و خوانـش آن در مفهـوم سـهگانۀ فضـای
ایرانـی ،وجـود مکانـی قدسـی مانند آتشـگاه از دورۀ باسـتان در این
مـکان دور از انتظـار نیسـت و قدمـت مسـجدیت مسـجد را اثبـات
میکنـد .امـا در اقدامـات مرمت ایـن مکان ،بنای مسـجد را به حکم
جدیدبـودن بنـا تخریـب کردهانـد (تصویـر  .)5ایـن اقـدام محصول
نگاهـی میراثـی کـه صرفاً به کالبـد بنا توجه دارد و نـه به هویت آن.
دلیـل آن را میتـوان در روایتهـای تاریخـی و نگاهی کـه امروزه به
چشـمهعلی وجـود دارد بررسـی کرد .نهادهـای میراثـی در خوانش
اهمیـت مـکان چشـمهعلی بـه روایتهـای سـطحی از سـفرنامهها
و منابـع تاریخـی دورۀ قاجـار اتـکا دارنـد کـه عموماً تنهـا به بخش
جنوبـی مجموعـه پرداختهانـد کـه همـان باغ چشـمهعلی اسـت .با
توجـه بـه قدمـت بـاغ و بناهـای ساختهشـده در آن ،ملاک اهمیت
را ابنیـۀ معمـاری و حصـار قاجـاری آن بهعنـوان مصادیـق کالبـدی
قـرار دادهانـد .در این مبنا آنچه از مراسـم و آرایـش فضایی و روایات
تاریخـی کـه خـارج از قاعـده منظـم بـاغ قاجـاری مجموعه اسـت،
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نادیـده انگاشتهشـده و هویـت آن با ماهیتی تفرجی جایگزین شـده
اسـت .تـا بدانجـا کـه علیرغـم وجـود نمادهـا و نشـانههای آیینی
و مذهبـی ایـن مجموعـه در ایـام مختلف سـال ،تنها وجـه تفرجی
نیمـۀ جنوبـی آن ملاک رفتـاری و خوانش مکان قرار گرفته اسـت.

نتیجهگیری

فراینـد شـکلگیری معنـا و اهمیـت آن برای روابط محیطی انسـان
و فضـا از جنبههـای اساسـی در تعریف مکان و ایجاد منظر سـهگانۀ
فضـای ایرانـی اسـت .اصـوالً در اديان گذشـته طبيعت در نـزد اقوام
پيشـين جايگاه وااليي داشـته اسـت .بـا نگاهي عميقتـر به فرهنگ
و نـوع زندگـي پيشـينيان درمييابيـم كه نـوع نگرش انسـان پيش
از مـدرن نسـبت بـه طبيعـت ،نگرشـي دينـي بـوده و انسـان آن
عصـر نـوع رابطـۀ خـود را با جهـان پيرامون و نسـبت برقـراري اين
رابطـه را ،ديـن قـرار داده اسـت .بیواسـطهبودن رابطۀ بیـن عناصر
طبیعـی و ارزش معنایـی آنها که توسـط اجتماع در طـول تاریخ در
نقـش ارزشهـای کارکـردی ،نمادیـن و آیینی متبلور شـده اسـت،
کیفیتهـای مـکان و نـوع عناصر معنادهنـده به آن را در دو دسـته
نشـانههای عینـی و نشـانههای معنایـی تعریـف میکند .ایـن نظام
معنـادار در فرهنـگ ایرانـی بـه نام سـهگانۀ فضـای ایرانی شـناخته
میشـود .نظامی که نسـبت قدسـیت بـا حفاظت از عناصـر طبیعی
را خوانـش میکنـد و در طـول تاریـخ از طبیعـت در مقابل تحوالت
پاسـداری کرده است.
اشـکال مفهومـی چشـمهعلی ،بهعنـوان منظـر سـهگانه در منطقـۀ
دامغـان ،در نقش رسـانۀ بیان ارزش معنا با عواملـی چون رویدادها،
آیینهـا ،رفتارهـای اجتماعـی و آرایـش فضایـی ،عمـل میکنـد و
حـدود ارزشـی و معنایـی در مـکان را تعییـن خواهـد کـرد .بیـان
ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه معنای مـورد بحـث در چشـمهعلی
دامغـان بـه تولیـد اجتماعی-فضایـی معنـا اشـاره دارد کـه توسـط
افـراد بهعنـوان یـک نتیجـۀ طبیعـی از تعامـل متقابـل بـا محیـط
ساختهشـدۀ آنهـا بهوجـود آمـده اسـت .در تاریـخ کهـن مـکان
چشـمهعلی ،نشـانههای عینـی از چشـمه ،بـر نقـش تفرجگاهـی
و اقامتگاهـی موقـت سلاطین اشـاره دارد و وجـه معنایـی آن در
مقیاسـی بزرگتـر در بسـتر اجتماعی-فرهنگـی بـه صـورت افسـانه
و اسـطوره بـه نـام مکانـی ماوراءالطبیعـی معرفـی شـده اسـت.
عمـوم منابـع تاریخـی در سـه بخـش «توجـه بـه وجـه عملکـردی
و حیاتبخشـی چشـمه»« ،وجـه اسـطورهای آن» و «وجـه آیینـی
آب چشـمه» بـه ذکـر مطلـب پرداختهانـد .امـا در هـر سـه روایـت
تاریخـی ،تأکیـد بـر اهمیـت و ارزش حیاتـی آن در ایـن منطقـه
دارد و هـدف غایـی آنهـا حفـظ پاکیزگـی ایـن منبـع حیات اسـت.
تقـدس آب و اسـتمرار صورتهای معنوی فرهنـگ آب با ماندگاری
مظاهـر مـادی؛ و صورتهـای سـنتی در قانونهـای اجتماعـی آن
در کاربریهـای مختلـف ،بـه نحـو چشـمگیری در جامعـۀ سـنتی
سـرزمین دامغـان همسـویی و هماهنگـی دارد.

تصویر  ..5تخریب مسجد دورۀ فتحعلی شاهی چشمهعلی دامغان با تأیید میراث
فرهنگی صورتگرفته و با اعتراض زیاد مردم و نهادهای مذهبی روبرو شده است.
مأخذ :آرشیو اسنادی محمدتقی طاهرنژاد.

در تحـوالت آیینـی و خوانـش مفاهیـم قدسـی در مکانهـای
مختلـف ایـران ،ممکن اسـت بحـران سـاختار اجتماعی یـا تحوالت
کارکـردی عناصـر طبیعـی را ،عامل بحـران هویت فضاهـای آیینی
طبیعتمبنـا بدانیـم کـه ممکـن اسـت آنهـا را بـه آنچـه «نامکان»
میگوینـد ،سـوق دهـد .ویژگیهـای اجتماعـی ،کارکردهـای
محیطـی ،اثـرات فرهنگی و محیط فیزیکی ،عوامـل اصلی تأثیرگذار
بـر ادراک اجتمـاع از چشـمهعلی هسـتند کـه به یک مـکان خاص
وجـه قدسـی میدهنـد یـا وجـه کارکـردی و تفرجـی .علیرغـم
مرکزیـت مفهـوم معنا در مکان چشـمهعلی براسـاس منابع تاریخی
و انتسـاب بـه حضـرت علـی (ع) و نشـانههای آیینـی در آن ،درک
کامـل ایـن مفهوم آسـان نیسـت .زیرا امـروزه از یک مفهـوم به یک
اصطلاح انتزاعـی جهشیافته و اقدامـات صورتگرفتـه در آن وجه
انتزاعیبـودن مـکان را تقویـت کـرده اسـت.

تقدیر و تشکر

در بررسی آیینها و اعتقادات مردمی در دورۀ حاضر نسبت به چشمهعلی دامغان
و همچنین اسنادی در خصوص واکنش مردمی به تخریب مسجد این مجموعه،
همکاری و مطالب جناب آقای «محمدتقی طاهرنژاد» از متولیان چشمهعلی ،در
مسیر تحلیل و بررسی نقش آیینی چشمهعلی در این مقاله ،بسیار کمککننده
بود .از ایشان سپاسگزاریم.
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