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چکیده

زیرساختهایآبیکشورمراکشهمانندبسیاریدیگرازکشورهایمنطقهبهویژهنواحیمسلماننشینشمالآفریقاو
خاورمیانه،شبکههاییپیچیدهوپیوندخوردهباوجوهمختلفزندگیمردمرابهنمایشمیگذارد.

امروزههنوزشبکههایآبیدرمنظرشهرهايمراکشنقشپررنگیایفامیکندوچشمههایآببافرمودستورالعملی
یکساندرنقاطمختلفشهرهايشفشان،تطوان،طنجه،فاسومکناسنظرهربینندهایرابهخودجلبمیکند.کشف
نحوهوچراییبروزویژهزیرساختآبیدرشهرهایمراکشسؤالیاستکهاینپژوهشباتکیهبرمطالعاتمیدانیو

توصیفوتحلیلمشاهداتمیدانیدرکناربهرهگیریازمطالعاتکتابخانهای،تالشمیکندپاسخیبرایآنبیابد.
بازدیدازشهرهایمراکشوتأملدرارتباطچشمههایآبباساختارشهروتوپوگرافیآننشانمیدهدکهچشمههای
آب)محلمظهرآب(بهعنوانآخرینحلقهاززیرساختآبیدرشهرهايمراکشتنهانقشعملکرديوتأمینآبشهررا
برعهدهندارد.تحلیلیافتههایمشاهداتوقیاسآنهاباهمنشاندادکهاینمؤلفههایشبکهآبیمنطبقبرتوپوگرافی
بسترشهرنقطهثقلشکلگیریتأسیساتعمومیشهر،مراکزشهرومحالتودرالیهبعددرشکلگیریوسازماندهی
بافتهایمسکونیبهشمارمیرود.اینمؤلفههادرکاربریهایمهمشهريهـمچونمساجد،زاویهها،حمامهاو...در
مراکزمهمشهر،مراکزمحالت،وروديبازار،ورودیهایشهروگشودگیهایدرونبازارحضورگستردهایدارند.نتایج
تحقیقهمچنیننشانمیدهدکهعالوهبرنقشهایتعیینکنندهکالبديدرسازمانفضاییشهر،چشمههایآببا
باذهنیتوآیینهایآشنایمردممراکشنقشیهویتیو دستورالعملزیباشناسیویژهوفرممحرابگوندرپیوند
فرهنگیرادرشهرهايمراکشبازيمیکند.مقایسهوسنجشنتایجمشاهداتمیدانیدرمدینهشهرهایمراکشو
مشاهداتمیدانیازبقایایشهررومنوولیبیلیسدرکشورمراکشبهعنوانالگویشهرسازیدراینکشور،نحوهحضور
چشمهها،درسطحشهرهایمراکشکهبرگرفتهازآیینهایبومیویاسنتهایرومنجاريدرشهرهايرومنمنطقه

فریقابودهاستراپاسخمیدهد. شمالآ

واژگان کلیدي

زیرساختآبی،منظرشهري،چشمههایآب،مراکش.
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مقدمه

اقیانوسودریا به اقلیم،بخشیکه بادو مراکشکشورياست
میرسدآبوهواییمعتدلودرقسمتهاییمدیترانهایداردو
باصحرايبزرگ قسمتیکهآنسویکوههایاطلسوهمجوار
دارد.بخشمعتدلمراکش بیابانی و وهواییخشک است،آب
اطلس اقیانوس و اطلس کوههای غرب بین که قسمتی یعنی
قراردارد،دشتهایپهناورسرسبزياستکهبهوسیلهرودهاي
که آبیاريمیشود1دشتهایی ریف یا اطلس کوههاي از جاري
مشهور و بزرگ شهرهاي مأمن میکنند آبیاري رودخانهها این
مراکش، تا مکناس و شفشان تطوان، تانژه، از است، مغرب
از بناشدهپس نخستینشهر فاسکه بهویژه و کازابالنکا رباط،
اسالمدرمراکشبهشمارمیرودوبرساحلرودخانهسبوقرار
اینواديهايمعتدلکهفراوانیآب دارد.درشهرهايواقعدر
شبکهها میجوشد، آن در متعدد سرچشمههای از آب و است
امروزدر مشابهظاهرشدهاند. زبانینسبتاً با آبی وزیرساختهاي
بخشمدینهشهرهايمراکشکهقدممیزنیمزیرساختهایآبی
نقش شهرها این منظر در و کرده بروز یکسان ظاهري نمود با
تطوان، فاس، بامطالعهشهرهاي مقالهمشخصاً این دارند. فعالی
مراکشوشفشانبهبررسیوتحلیلزیرساختهایآبیووجوه

مختلفظهورآندرمقیاسهايمختلففرديواجتماعیدراین
بررسی از پس مسیر این در میپردازد. مراکش کشور از بخش
ذهنی و اجتماعی فضایی، ساختارهاي در آبی زیرساخت نقش
مشترك زبان و زیباشناسانه وجه بررسی به مراکش، شهرهاي
چشمهها که پرداخته شبکهها این در قابلتوجه آیینی فرمی-
در آبی زیرساخت زنجیره از حلقه آخرین بهعنوان مشخصاً
با که قابلتوجهی وجه است. آن نمود محل مراکش، شهرهاي
پیشرفتوتکراردرطیقرون،شبکهآبیشهرهايمراکشرااز
نمونههایمشابهکشورهایمسلماندراینسویخاورمیانه)ایران
نقشی متنوع وجوه با آبی زیرساختهاي که همسایههایش( و
منظرینرادرآنبازيمیکنند،فراترمیبرد.درتحلیلاینبروز
زیباشناسانهویژهدرزیرساختهايآبیشهرهايمراکش،مقالهبا
ارجاعاتفرمی-تاریخیوفرمی-آیینیسنتاینگونهبرخوردرا

موردواکاويقرارمیدهد.
تحلیل و توصیف بر مبتنی تحقیق اصلی شیوه میان این در
مشاهداتاستوازمطالعاتکتابخانهایدراثباتفرضیاتمنتج

ازمشاهداتبهرهگیریشدهاست.

پیشینه تحقیق 
شهرهایمراکشدرتاریخبهعنوانشهرهایمهمسرزمیناسالمی
موردتوجهوبازدیدسیاحانوگردشگراناروپاییواسالمیزیادی
رادرسفرنامههای اینشهرها باب بودهاست.نخستینمتوندر
»ابن همچون اسالمی متفکران و مورخین نوشتههای و غربیان

خلدون«میتوانیافت.
اسالمشناسان مراکش شهرهای مدینه مورد در بیستم قرن در
اشارات، بمات« »نجمالدین و »بورکهارت« همچون مشهوری
کتابها این دارند. قابلتوجهی کتابهای و تحقیقی کارهای
بهسیستمآبیشهرهایاسالمیکشورمراکش اگرچهمستقیماً
نمیپردازدولیبهویژهباتوصیفاتگاهاغراقآمیزحضورآبدراین
شهرهاسرنخهاییرابرایشناختزیرساختهایآبیمراکشبه
دستمیدهند.درقرنبیستمبهصورتویژهفرانسویانبامطالعه
بررویساختارهایشهرهایمراکشتالشدرشناختساختارها
ونظامحاکمبرشهرسازیداشتندکهالبتههمچنانتوجهویژه
بهزیرساختآبیبهعنوانعاملیکلیدیدرشکلدادنساختار

فضاییاینشهرهامشاهدهنشد.
بهویژه مراکش شهرهای احیا و بازسازی برنامههای آغاز با
برای عمیقتری مطالعات میالدی 1۹۷۰ دهه از فاس شهر در

شناختساختارهایشهریانجامشدوبهصورتویژهساختارها
وزیرساختهایآبیبهعنوانمؤلفهایمهمموردتوجهقرارگرفت.
بازسازیلولهکشیهاوچشمههایآبدرشهرهایتاریخیمراکش
و 1۹۷۰ دهههای در بازسازی و احیا یکپارچه برنامه از جزئی
پیوند شناسایی در مستقل تحقیقات اینوجود با بود۲. 1۹۸۰
اینشبکههایآبیباساختارهایکالبدی،جغرافیاییوفرهنگی
مردممراکشوارتباطاتفرهنگیآنهاباجوامعساکندرمنطقه
جغرافیاییمراکشپیشازشکلگیریسرزمیناسالمیمراکش

سابقهایدراینپژوهشهاندارد.

زیرساخت آبی در شهرهاي مراکش 
مراکش در شهرها بناي مهم اصول از یکی فراوان آب وجود
بودهاست.شهرهايفاس،شفشان،تطوان،مکناس،مراکشو...از
نمونههایمهممکانیابیبرایناساساست.همهاینشهرهابر
دامنههاودرههاییشکلگرفتهاندکهرودخانههاوچشمهسارهای
که بهعنوانمثال فاس مورد در میکند. سیراب را آنها فراوان
شاهراه بر گرفتن قرار اساس بر نهتنها شهر موقعیت انتخاب
انتخاب آب مسیر بر قرارگیری اساس بر که تجارت و ارتباطی
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شد،رودخانهسبو)رودخانهفاس(منشأاینآباستوبهسرعت
داد. شکل شهر در را آب پخش و تقسیم از پیچیده شبکهای
مجراییمرواریدگونهوبهمنزلهجواهرمنابعحیاتی،درفاسآب
ازهمهجامیتراود.درمساجدبهصورتآیینههاییصافوشفاف
برايوضوگرفتن،درکانالهابرايکشاورزيوبهصورتچشمهها
وبناهايیادبود)مونومنتال(کهبررويدیوارهاساختهشدهوبا
کاشیکاريهايمزینبهآرابسک۳شکلدادهشدهاند.زلیجهاامروز
خاکستري خط بهصورت میکنند هدایت را آب که مجراهایی
خط این اما میکنند. سد را آرابسک رنگی طرحهاي ضخیمی
اطراف ازچشمهوکوچههاي بهصورتجزءالینفکمجموعهاي
وخانههايقدیمیتشکیلشدهاست«)بمات،15۰-14۹:1۳۹۳(.
درجاییدیگرآمدهاست»رودخانهمرواریدگوندردشتسمت
غربشهرظاهرمیشود،تقریباًشصتمایلدورتر،ازتقریبا6۰ً
چشمهسارجداازهم.آبگوارایش،کهبررويشنهایدرخشان
تاقبل تماشافوقالعادهاست.جریانآب نظارهو براي میلغزد،
ازنقطهايکهواردشهرمیشودبهسختیمشخصاست.دراین
نواحی در که میشکند جویبار مجموعهاي درون به آب نقطه
و کوچهها مساجد، چشمههای آب جاریشده، شهر مختلف

تصویر1.سقایهالِسّیاجدرشهرفاس.عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.
تصویر۲.کانالآبکهدرحیاطمدرسهابوعنانیهدرشهرفاسبهصورتروباز

عبورمیکند.عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.

را تأمینمیکند؛خانهها،سنگهايآسیاب را فضاهايشخصی
ودر آبیاريمیکند را باغها پرمیکند، را میچرخاند،حمامها
خود با را پسماندهها و ناپاکیها تمام شهر، از خروجش حین
میبرد«)Kahera, 2012: 14 بهنقلازal Jazna’i(.بهاینترتیب
درشهرفاسآبازمنبعآبکهرودخانهاستواردشهرشده،در
وروديشهرتقسیمودرکانالهایآببهمحالتمختلفشهر
هدایتمیشود.اینشبکهدرحینتأمینآبموردنیازصنایعو
آبی5و آسیابهاي فاس(، )درشهر دباغخانه4 فعالیتهاییچون
حمامها،درنقاطیازشهرکهشیبوتوپوگرافیاجازهظهورآب
شهر دیوارهاي در تزیینشده چشمههایی بهصورت میدهند را
یادرخانهها)تصویر1(،یاکانالهاییروبازدرمدارسومساجد
)مدرسهابوعنانیهدرشهرفاس(؛)تصویر۲(ویاچشمههاییجوشان
)مسجد آرامگاهها و زاویهها مساجد، مدارس، حیاط مرکز در
ظاهر فاس(؛)تصویر۳( شهر در ادریس موالیی زاویه و قراویین
از بههمپیوسته انتهايشهر در آب کانالهای درنهایت میشود.
شهرخارجشدهدرامتدادرودخانهآلودگیهاوفاضالبراازشهر
مغرب در که مراکش شهرهاي تمامی در تقریباً میبرد. بیرون
صورت همین به آبی زیرساخت دارد قرار اطلس رشتهکوههای
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تانژه، تطوان، درشهرهاي امروز پیداکردهاست. درشهرهاظهور
شفشان،مراکشومکناسهمینساختاراززیرساختآبیقابل
شهرهاي مدینههاي در هنوز که آبی سیستمی است. شناسایی
سقایههاي از هنوز آب و میدهد ادامه خود زندگی به مراکش
آنبهصورتسنتیودربعضیمواردباپمپوشیرجارياست

)تصویر4(.

چشمه ها در شهرهاي مراکش 
در آبی شبکههای زنجیره از حلقه آخرین بهعنوان چشمهها
فضاهاي شهر، سطح در آب ظهور محل و مراکش شهرهاي
عمومی،نیمهعمومیوخصوصیاست،درمنظرشهرهايمراکش
سازمان با آن رابطه آب، ظهور محل دارند. را جلوهگري نهایت
فضاییشهروکاربریهایعمومیشهروهمینطورنحوهظهور
وزبانفرمیوزیباشناسانهویژهآنکهدرتمامشهرهايمراکش
که است قابلتوجهی موارد میشود، تکرار چشمگیری بهصورت
اینمقالهمشخصاًدرشناختابعادمختلفنقشزیرساختآبی
درشهرهايمراکشبهآنهامیپردازد.اینچشمههاییکشکل
درشهرهايمختلفمراکشبااسامیمختلفیظاهرشدهاند:1-
بهمعنی :هممصدراست سقایه)درشهرهايفاسومراکش(
باآنآب پیمانهایاستکه و بهمعنايوسیله آبدادنوهم
میدهندوهمبهمعنايظرفبزرگیاحوضیاستکهآبدر
آن در که وظرفی آب پیمانٔه  اِ( )ع } َ ي ِ میریزند.}س آن
آبخورند.مشربهکهبهويآبخورند.)مجملاللغۀ()ترجمان
القرآنترتیبعادلبنعلی(.پیمانه.)قاضیزنجیسنجري،بیتا(

تصویر۳.چشمهمیانیزاویهموالییادریسدرشهرفاس.
عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.

تصویر4.طرحشماتیکزیرساختآبیدرشهرفاس،مأخذ:نگارنده.
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)صفیپوريشیرازي،1۳۸۸(.آوندیکهبدانآبدهند.آنکهدر
اینکه و گویند سقایه آنها که باید میباشد آب خزانه مساجد
)قاضیزنجیسنجري، آب جاي باشد. خطا گویند َسقاَوه مردم
بیتا(.جايآبخوردن)صفیپوريشیرازي،1۳۸۸(.۲-قنا)در
یامجرايآب،قنات،ترعه،زهآب،مجراي :کانال شهرتطوان(
ساختن، آبراه حفرترعهکردن، ترعهزدن، آبراه، کاریز، فاضالب،
شیاردارکردن،دریا،کندن)مجرایاراه(،هرگونهنقلوانتقالچیز
یااندیشهونظروغیره،ترعه،مجرا،خطمشی.کاریزیاکاریزکه
برزمینباشد)صفیپوريشیرازي،1۳۸۸(؛)قاضیزنجیسنجري،
بیتا(.۳-سبیله)درشهرشفشان(:راهیاراهآشکار.راهوروشیا
بهطورعام)صفیپوريشیرازي،1۳۸۸(.4-عین)درچندنمونه
درشهرشفشان(:جمعٔاَعیٌنوُعُیون:چشمهآب)معین(،مشک
نوومشکیکهآبآنجاريشود)صفیپوريشیرازي،1۳۸۸(،
مخزنآب،مجرایآبقنات)قاضیزنجیسنجري،بیتا(.دراین

نوشتارازاینمؤلفههابانامسقایهیادشدهاست.

ساختار  در  آبی  زیرساخت  نقش  و  سقایه ها  مکانی  بروز 
فضایی شهرهاي مراکش 

بهلحاظمکانیدرشهرهايمراکشسقایههادرنقاطمشخصی
ورودي دروازههای مجاور یا مقابل در میشوند: ظاهر شهر از
شهر،درمیادینشهري،دروروديبازارهاوگشایشهایفضایی
فضایی(در تقاطعچندمسیر)گشایشهای بازار،درمحل درون
زیرساباطهاویامراکزمحالتدرکنارمساجد،مدارس،حمامها،
همینطورمقابلدرمساجددرکوچههاویادرحیاطزاویههاو
مساجدبهچشممیخوردند.درواقعبهلحاظتوپوگرافیکآنجا
کهامکانهدایتآبوخروجآبازچشمههاوجودداشتهاستو
درواقعمحلتقاطعچندمسیراستبهعنوانمراکزمحالتمحل
شکلگیریوتجمعکاربریهایعمومیمسجد،مدرسه،حمامو

زاویه به تقاطعسهمعبروچسبیده الصعیديدرمحل قناسیدي تصویر5.
سیديالصعیدیهدراوایلقرن1۸احداثشدهاست.

عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.

تصویر6.مرکزمحلهایدرشهرفاس.حضورسقایه،مغازههادراطرافمحل
است. مراکش شهرهاي در محالت مراکز در رایج الگویی مسیر چند تقاطع

عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.

تصویر۷.قناروبرويبابالعقالدرشهرتطوان.
عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.

چشمهودرموارديمحدودوکوچکترتنهامحلظهورچشمه
ویکیادودکاناست.آنجاکهآببرزمینظاهرمیشودنقطه
شکلگیريتأسیساتعمومیشهروشکلگیريمراکزمحالتو
خوانش است. مراکش اندامهايشهرهاي و بافتها بعد الیه در
بافتشهر در منابعآب اساسظهور بر مراکش منظرشهرهاي
بهشدت نشانمیدهدکهسازماندهیفضاییشهرهايمراکش
ازبسترطبیعیوتوپوگرافیکشهروبهتبعآنازجریانهدایتو
ظهورآبپیرويمیکند.اینپیوندوحضورچناناستکهشما
ناخواستهباورودبههرگشایشیاساباطیدرشهرهايمراکش
نیز چنین و دارید را فضا از گوشهای در سقایهها دیدن انتظار
میشود.اینتکراروحضورفعالودائمعنصريمهماززیرساخت
آبیدرتمامسطوحشهر،بادرجاتمختلف(درمیادیناصلییا
حکومتیویادرمقابلدروازههایاصلیشهرسقایههاباتزیینات
قابلتوجهودرمقیاسعظیمحضوردارندوبرعکسدرتقاطعهاي
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بعضی مقابل در یا و ساباطها زیر در یا و محالت در کوچک
مدارسیامساجدویاحتیکنیسههامتناسببافضاسقایههادر
مقیاسکوچکوباتزییناتیکمترحضوردارند(؛)تصویر6و۷(،
سقایههارابهعنصرينشانهایوهویتیدرمنظرشهرهايمراکش

تبدیلکردهاست.

بروز مکانی سقایه ها و شکل گیری نقاط شاخص وکاربری های 
مهم شهري و مذهبی 

مکانیابی و شکلگیری در آبی زیرساخت تأثیر این کنار در
تأسیساتعمومیوکاربریهایشاخصشهري،حضورهدفمندو
دائمیچشمههادرمقابلدروازههایوروديشهرها،کاربریهای
مقدسومحترمیچونمدرسه،مسجدوزاویهکهالزاماًدرنقاط
برخورددویاچندمسیرودرمراکزمحالتقرارندارند،نشاناز
باکاربریهایمهمو پیوندجداییناپذیرسقایهها ارتباطقويو
و مساجد زاویهها، مرکزحیاط در )تصویر۸(. است مقدسشهر
مدارسآببهصورتفوارهدرحوضیگلدانیشکلویابهصورت

استخرکوچکآبظاهرمیشود)تصویر۹(.

جایگاه ذهنی و ارتقا زیرساخت آبی از امري عملکردي به 
مؤلفه ای منظرین در شهرهاي مراکش 

اهمیتوجایگاهآببهعنوانعنصريمحترمنزدمسلماناناهمیت
در مؤلفهای و شفابخش به حیاتبخش عنصري بهعنوان را آن
معنی آب اسالمی تمدن در کردهاست. تبدیل پلیديها زدودن
وضو آن با که است آبی همان این میکند، پیدا قوي مفهوم و
میگیرند،کشاورزيمیکنند،آبیکههرناپاکیراپاكمیکند،
بیمارانراشفامیدهدوعطشانسانتشنهرافرومینشاند.آبیکه
بهشکلباراننازلمیشودواراضیخشکوبهظاهرمردهرااحیا
میکند.جايتعجبنداردکهشهرهايکشورمراکشبهسادگیاز
کنارشنگذرندوبادقتوتوجهشهرهایشانرادرکنارآنشکل
دادهوتوسعهدهند.درشهرهايمراکشنحوهظهورآبجایگاه
بناهاي در آب ویژه. آرایش و تزیینات با مینماید: را آن واالي
شاخصومقدسنقشیمهمبازيمیکنددرمساجدومدارسو
درزاویههاآبعنصراصلیشکلدهندهبهفضاهايحیاطاست.
آبعنصريجداناپذیرازمجموعههايمذهبیشهرهايمراکش
است)مجموعهبنیوسفدرمراکش(.دراینمجموعهآبنهتنها
شکلدهندهوعاملوجوديشکلمجموعههایمقدساستبلکه
درموارديآبخودبهعنصرمقدستبدیلشدهوبهعنوانعنصري
در مرکزي )چشمه میگیرد قرار موردتوجه شفابخش و محترم
حیاطزاویهموالییادریسدرشهرفاس،نمونهچنینحضوري

است(.

تصویر۸.کاروانسرايالنجارییندرشهرفاس،میدانچهمقابلسردروروديو
www.cdn.saaih.com :سقایهموجوددراینمیدانچه.مأخذ

تصویر۹.جایگاهچشمهیکیازچشمههایآبدرحیاطمسجدجامعالقرویین
 .درشهرفاس.عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5
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زبان مشترك فرمی و زیباشناسانه حاکم بر سقایه ها 
بهعنوان مراکش شهر در آبی زیرساختهای حضور اینجا تا
زیرساختیچندوجهیوچندعملکرديتقریباًمشابهاتفاقیاست
کهدرشهرهايمحدودهسرزمینیایرانافتادهاست.درشهرهایی
چونالر،سمنان،بخاراکهدرآنهانیزنقشچندوجهیاینمؤلفهها
کاربریهای مکانیابی شهرها، فضایی ساختار شکلگیری در
عمومیومقدسوهمینطورپیوندآنهاباذهنیاتوآیینهای
مردمی،نقشیچندوجهیبرايآنمؤلفههاتعریفمیکندوآنها
بهمؤلفههاییطبیعی- ازمؤلفههایصرفطبیعی-کارکردي را
جغرافیاییوآیینی-فرهنگیوفردي-اجتماعیتبدیلمیکند.
امایکاتفاقفرمیوزیباشناسانهمؤلفههایزیرساختآبیرادر
شهرهايمراکشبهمؤلفههاییفعالونشانهایدرمنظرشهري
در بهعنوانمثال اگرچه که اتفاقی .)1۰ )تصویر میکند تبدیل
یا بافرمهماهنگحوضهاواستخرها)تصویر11(و شهربخارا
درالربافرمنسبتاًمشابهبرکه)تصویر1۲(میافتد.امااینجادر
مقیاسیفراتروبازبانیپرطمطراقسقایههابهعنوانبروزنهایی
آبدرشهروآخرینحلقهاززنجیرهزیرساختآبیباتوجهات
زیباشناسانهوساختفرمیخاصوتکرارشوندهدرمنظرشهرهاي
مراکشحضوردارند.همینتوجه،اینسیستمآبیراحاملنقش
ومعناییمیسازدکهدرنمونههایزیرساختهايآبیدرایرانو

حتینمونهپیشرفتهایچونبخارا6کمترشاهدهستیم.

به دنبال ریشه نحوه حضور سقایه ها در شهرهاي مراکش 
قابشده بهصورت ( خاص فرمی صورت این به آب چرا اینکه
درمیانطاقنماییکندهشدهبردیوار(بروزپیدامیکند،سؤالی
باشهرهايمراکشپیشمیآید ازنخستینبرخوردها استکه
میسازد. پررنگتر را مسئله این دستورالعمل این دائم تکرار و
سرزمین در اسالمی شهرهاي نمونه اولین بهعنوان فاس
ساختهشده شهرهاي سایر براي باشد الگویی میتواند مراکش۷
اقامتادریس بناشد، درقرونبعدي.شهريکهتوسطادریس
وولیبیلیس توسعهشهر و بازسازي در او نقش و وولیبیلیس در
پیشازاینکهپایتخترابهفاسمنتقلکند،تأثیراتشهرسازي
رومندرساختشهرفاسراقابلقبولمیسازد۸امروزویرانههای
نیست، قدیم واقعیشهر اندازه از نیمی از بیش که وولیبیلیس
درپايکوههايجبلزرهوندرنیمهمسیرفاستامکناسقرار
داردونمونهایاززیرساختهایآبیپیشرفتهرومنرابهنمایش
کانال میآید، شهر به سواره کانالهای طریق از آب میگذارد:
فریقاتوسط سوارهانتقالآببهشهروولیبیلیسهمزمانباتركآ
مهاجرت زمینهساز و شد ویران میالدي ۲۸5 سال در رومنها
ساکنینشهروشکلگیريشهريجدیددرغربدروازهپیروزي
در سرپوشیده کانالهای طریق از آب ،)WHLV,1996( بود
سفالین لولههاي ویژه بهصورت محله هر میشود، تقسیم شهر
عمومی، چشمههای حمامها، به را آب که دارد، آب توزیع

تصویر1۰.دستورالعملمشابهدرتزئیناتوفرمدرسقایههايمراکشیبامقیاسهايمختلفودرمکانهايمختلفعمومیوخصوصی.
عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.

http://larestankohan.ir/post.php?id=9996:تصویر11.دستورالعملمشابهفرمیدربرکههایآبدرشهرالر.مأخذ
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بهاینترتیب و میرساند ... و تئاتر معابد، محلی، همسایگیهاي
عموم اختیار در مختلف مصارف براي پاك آب شهر سطح در
کانالهای بقایاي .)Crouch,2001; Feldan,2014(میگیرد قرار
در بهویژه وولیبیلیس شهر ویرانههای در هنوز آب سرپوشیده
شهر ویرانههای از بازدید پیداست. شهر اصلی خیابان وسط
وولیبیلیسریشهظهوراینگونهآبدرطاقچههایکندهکاریشده
)طاق تانژه دروازه میدهد: نشان را مراکش شهرهاي دیوار بر
نصرتکاراکاال۹(کهبهخیاباناصلیشهرمنتهیمیشودازمعدود
دروازههايباقیماندهدراینشهراستدیواراطرافدروازهکاماًل
نصرت طاق مانند که شهر ورودي دروازه بقایاي اما فروریخته
احداثشدهاستتوجهرابهخودجلبمیکند.دربدنهاینطاق
پیروزيدردوسويطاقاصلیکهمحلعبوراست،دوطاقنمای
سنتوري دو این زیر است، وحکشده کنده دیوار در سنتوري
دوحوضچهقرارداردودردیواراینطاقنماهایسنتوريشکل،
دوسوراخدیدهمیشودکهحکایتازخروجآبدارد.اینهادو
زمانی و احداثشدهاند وروديشهر دیوار در که چشمههستند
مانندچشمههایامروزینشهرهايمراکشمحلظهورونمایش
آببودهاند.مروريبربقایايسایرشهرهايرومنوپیشازآن
این مشابه آثاری روم امپراتوری پیشین قلمرو درسراسر یونانی
دستورالعملظهورآبرابهنمایشمیگذاردباطاقپیروزيبادو
چشمهدرکنارشوهمینطورچشمههایحکشدهدردیوارهاي

عمومیشهررانشانمیدهد)تصویر1۳(.

سقایه ها ؛ تکرار فرمی مقدس در منظر شهرهاي مراکش 
احترام مورد مسلمان کشوري بهعنوان مراکش سرزمین در آب
این براي کالبدي عنصري از آب بودهاست. همیشگی توجه و
مردمبهعنصريذهنیودارايبارمعناییارتقایافتهاست.همین
بهصورت که عنصري به تا موجبشده آب به غیرمادی توجه
باخودهمراهدارد، را پلیدي ازپاکیوزدودن سمبلیکنشانی

رها حالخود به هیچگاه که است دلیل همین به شود. تبدیل
نشدهوباتوجهاتویژهایوتزییناتفراواندرشهرهايمراکش
خودنماییمیکند.آبرادرسقایههاقوسهايتزیینیمراکشی
باکاشیکاريهايپرطمطراققابمیکند.ایناتفاقدرفضاهاي
مهمشهريدرارتباطبامیادیناصلیشهر،مراکزمحالتودر
چشمههایزاویههاومساجدوگاهیباتزییناتیفاخردرحیاط
با دیوار در کندهشده مراکشی قوس فرم میشود. تکرار خانهها
کاشیکاریوگاهیباگچبريدرقیاسباآنچهدرمحرابمساجد
ومدارسدرشهرهايمختلفمراکشدیدهمیشودمعنامییابد.
در آبی زیرساختهاي که داد نشان نوشتار این بررسیهاي
ساختار در چندبعدی نقش و چندگانه وجوه مراکش شهرهاي

شهرهايمراکشبازيمیکند:
طبیعی بستر طبیعی وضعیت و توپوگرافی با هماهنگی در
تأسیساتعمومیشهر بهمراکزمحالتومجموعه شکلدهنده
حضور شهر در محترم و مقدس کاربريهاي با پیوند در است.
مراکز در میشود. شمرده مقدس چشمه آب مواردي در دارد.
تجمع،ساباطها،تقاطعمسیرهاوگشایشهايفضاییقراردارد.
فرمی با دارد. قرار بازارها وروديهاي در و شهر وروديهاي در

Timur and Mankovskaja, 1991:تصویر1۲.دستورالعملمشابهدرحوضهايآبدرشهربخارابهعنوانآخرینحلقهاززیرساختآبیدرشهر.مأخذ

تصویر1۳.دوچشمهآبدرطاقچهایبردیواردروازهشهروولیبیلیس.
عکس:آیداآلهاشمی،1۳۹5.
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با میکند. پیدا حضور خصوصی و عمومی سطوح در یکسان
رویکردزیباشناسانهخاصوویژهدرشهرتکرارمیشود.آخرین
مؤلفهزیرساختآبیبابهرهگیریازفرموتزییناتآشناومقدس

آبرابهشهرومردمشهرعرضهمیکند.درمیدانهایحکومتی
پیدا فراوانحضور تزیینات و قابلتوجه مقیاس با شهر اصلی و

میکند.

نتیجه گیری

نتایجبررسیایننوشتارنشاندادکهاینشبکهچندعملکردی
بازيمیکند. تأمیندرشهرهايمراکش ازکارکرد فراتر نقشی
نقشیچندگانهکهبهواسطهارزشچندوجهیآبدربینمردم
اشاره هم بمات الدین نجم که همانطور آمدهاست. وجود به
میکندآبدراینشهرها)دراشارهبهشهرفاسومردممسلمان
که است آب ارزش همین است. غیرمادي هم و مادي هم آن(
منظرین شبکهای به را شهرها این در آبی زیرساخت و شبکه
فراتر آب توزیع کالبدي شبکه از که شبکهای میکند. تبدیل
رفتهدرمنظرشهرهايمراکشنقشیبنیاديبازيمیکند.آب
مؤلفهای به بروزوظهورآندرشهرآنها نحوه و آبی وشبکه
تبدیل فرهنگی،جغرافیایی اجتماعی،طبیعی،سمبلیک، فردي،
کردهاست.اینزیرساختآبیوبهویژهآخرینمؤلفهشکلدهنده
میان میانجیای به مراکش )سقایهها(درسطحشهرهاي آن به
ابژهتبدیلمیشودوخوانشکالبديوذهنیشهرهاي سوژهو
مراکشراممکنمیسازد.اگرماپدیدههاییکهبهصورتهمزمان
عینیوذهنیهستندراپدیدههاییمنظرینبنامیم،پدیدههایی
کهنقشهایچندبعدیکارکرديوزیباشناسه،عملکرديوآیینی
وطبیعیوسمبولیکبهخودگرفتهاند.مجموعهشبکههایآبیدر

شهرهايمراکشبهمعنايواقعیکلمهچنینهستند.زیرساختی
کهابعادزیباشناسهوبروزفرمخاصآندراینشهرها،آنهارابه
مؤلفههاییپررنگدرمنظراینشهرهاتبدیلکردهوخوانشنقش
پایهآنهادرشکلگیریشهر،مجموعههایمسکونیومراکزو
مجموعههایعمومیشهرراقابلتوجهکردهاست.زبانفرمیویژه
سقایهها)خروجآبازقابطاقمانندحکشدهبردیوار(بهعنوان
آخرینحلقهازشبکهآبیدرشهرهايمراکشادامهسنترومن
استکهپیشازاسالمدرشهرهايرومناینسرزمینرواجداشته
)بهویژهشهروولیبیلیسکهامروزبقایايآندرنزدیکیشهرفاس
پابرجاست(ودرترکیببافرمآیینیومقدسمحرابگونیاست
کهدرمحرابمساجدومدارسشهرهايمراکشتکرارمیشود.
فرممقدسمحراب با ترکیب احترامآبدر فرمیکه زبان این
شهرهاي در سقایاها براي ویژهای زیباشناسِی میدهد، نشان را
مراکشایجادکردهکهتکراراینفرممقدسدرارتباطباآبدر
مقیاسهايمختلفدرسطحفضاهايعمومیوخصوصیشهر،
تبدیل مراکش شهرهاي در منظرین عناصري به را عناصر این

کردهاست.
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