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چکیده 
زیرساخت آبی سنتی شهر سمنان از نمونه های منحصربه فرد پیوند شبکۀ آبی با ساختار شهر در ایران به 
شمار می رود و فرصتی مغتنم در خوانش وجوه مختلف پیوند زیرساخت های آبی با ساختارهای شهری در 
ایران را مهیا می سازد. شناخت وجوه پیدا و پنهان این پیوند چندوجهی، در بازتعریف نقش زیرساخت های 

آبی در ساختارهای شهری در شهرهای امروز ایران مورد توجه قرارگرفته است. 
این نوشتار با مطالعۀ نمونه موردی سمنان، به سؤال از نحوۀ شکل گیری و توسعۀ زیرساخت های آبی سنتی 
پیوندهای  نقش  بر  ویژه  به صورت  و  ایرانی،  به شهرهای  با ساختارهای محله ای شکل دهنده  انطباق  در 
فیزیکی و فرافیزیکی برآمده از روابط محله ای در شکل گیری زیرساخت های آبی در سمنان می پردازد. به 
این منظور با رجوع به مستندات تاریخی و مطالعات معاصر در باب ساختار شهر سمنان و سیستم تقسیم 
با  تاریخی سمنان  پیوند ساختار شهر  به شناسایی وجوه مختلف  تاریخی  به شیوۀ  این شهر،  آب سنتی 

زیرساخت آبی سنتی این شهر می پردازد. 
نتایج مطالعات نشان می دهد که پیوند دوجانبۀ میان شهر و زیرساخت آبی در سمنان به صورت ویژه از نظام 
محله ای شکل دهنده به شهر پیروی می کند. سیستمی که از مدیریت پایین به باالی ساختارهای فیزیکی 
فراتررفته و به صورتی چندوجهی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر پیوند می خورد. این 
پیوند به صورت ویژه در مقیاس محالت شهری و زندگی فردی و جمعی ساکنین محالت شهری، نظام 
محله ای حاکم بر شهر را بر زیرساخت آبی نیز جاری ساخته و زمینۀ بقا و حفظ این زیرساخت سنتی را 

فراهم ساخته است. 

واژگان کلیدی: سمنان، ساختار محله ای، زیرساخت آبی، مورفولوژی شهر، ساختار شهری.

مقدمه 
با  دوسویه  پیوندی  در  ایران  فالت  شهرهای  قرن ها  برای 
زیرساخت های آبی شکل گرفته و توسعه یافته بودند. بخش مرکزی 
فالت ایران به ویژه مهد شکل گیری و توسعۀ زیرساخت های آبی 
پیچیده و منحصر به فردی بوده که شهرنشینی را در این بخش 
از ایران ممکن ساخته بوده است. در کنار بسیاری از مؤلفه های 

تأثیرگذار در شکل گیری خردسیستم های شهری در شهرهای فالت 
مرکزی، زیرساخت های آبی نقشی حیاتی در انتظام و پیوستگی 
ساختارهای فیزیکی و فرافیزیکی شهری را برعهده داشته  و پیوند 
چندوجهی ساختارهای شهری، محله ای و سیستم های خرد و کالن 
شهری با این شبکه های توزیع آب در شهرهای ایران قابل  توجه 
است. پیوندی که هدایت کنندۀ ساختار شهرهای ایرانی در دورۀ 
اسالمی بوده است و مطالعات در حوزۀ شهرهای ایرانی- اسالمی 



آیدا آل هاشمی 1 6

بدون توجه به نقش و جایگاه این شبکه ها در ساختار آنها ابتر 
به نظر می رسد. از سوی دیگر تحلیل وجوه مختلف این ارتباط، 
زمینۀ بازتعریف ارتباط زیرساخت های آبی و بازگرداندن نقش 
زیرساختی آنها در شکل دهی به ساختارهای شهری در ایران را 

مهیا می سازد. 
توسعۀ  و  شکل گیری  توجه  قابل  نمونه های  از  سمنان  شهر 
شهر در پیوند با زیرساخت آبی در ایران به شمار می رود. این 
زیرساخت تکنیکی- اجتماعی ابعاد قابل توجهی از پیوند میان 
به  شکل دهنده  محله ای  ساختارهای  و  آبی  زیرساخت های 

شهرهای ایران را نمایان می سازد. 
این نوشتار با تأکید بر بخش تاریخی شهر سمنان و نظام محله ای 
فرافیزیکی  و  فیزیکی  متنوع  ابعاد  از  سؤال  به  آن،  بر  حاکم 
پیوند زیرساخت آبی سنتی با ساختارهای شهر می پردازد و به 
صورت ویژه با سؤال از وجوه متنوع پیوند میان زیرساخت آبی 
و سیستم های محله ای شکل دهنده به ساختار شهر سمنان به 
دنبال شناخت تأثیر متقابل سیستم محله ای شکل دهنده به شهر 
سمنان و زیرساخت آبی سنتی در این شهر است و مشخصاً به 
دنبال اثبات این فرضیه است که ساخت و پیوند زیرساخت های 
آبی با ساختارهای شهری از نظام محله ای حاکم بر شهر پیروی 

می کند. 
به منظور یافتن پاسخ های سؤاالت و اثبات فرضیه، این نوشتار 
در دو بخش به بررسی ساختار شهر سمنان متشکل از محالت 
نیمه مستقل و خوانش پیوند شهر با زیرساخت های آبی مبتنی بر 
این ساختار محله ای در مقیاس های مختلف سرزمینی، شهری 
و محله ای می پردازد و تالش می کند وجوه مختلف پیوند میان 
زیرساخت آبی و ساختارهای شهری را مورد پژوهش قرار دهد. 

پیشینۀ تحقیق 
شهر  ساختار  با  آبی  زیرساخت  دوسویۀ  ارتباط  نوشتار  این 
مبتنی بر خردسیستم های محله ای را مورد بررسی قرار می دهد 
و مشخصاً به نمونۀ سمنان می پردازد. پیشینۀ پژوهش نیز دو 
بخش پیشینۀ مطالعات در ارتباط میان زیرساخت های آبی و 
ساختارهای شهری در ایران از یکسو و مطالعات در حوزۀ شناخت 
و تحلیل نظام حاکم بر شهرهای ایران با تأکید بر خردسیستم های 

محله ای تقسیم می شود. 
در خوانش ارتباط زیرساخت های آبی و ساختار شهرهای ایران 
پژوهش های پراکنده ای صورت گرفته است که عموماً بر نقش 
شبکه های توزیع آب در موفولوژی عمومی شهر شامل جهت گیری 
مسیرها و گذرهای شهری  و تقسیم بلوک های شهری را هماهنگ 
با مسیر جوی های توزیع آب نشان می دهد، این گروه پژوهش ها 
بر مطالعات »میشل بونین« که مورفولوژی شهرهای ایران را متأثر 
از مسیر و نحوۀ جریان آب در نهرها و جوی ها دانسته، هندسۀ 

تقسیم زمین و جهت خیابان ها را نیز منطبق با شبکۀ تقسیم 
 English,1998; Bonine, 1989 ; ) آب می دانستند، استوار است
Bonine, 1982; Bonine, 1979). در سال های اخیر محققین 
ایرانی این ارتباط موفرفولوژیک را در شهرهای ایران مورد تأکید 
ارائه  انگلیش  یا  از نوشته های بنین  اما گامی فراتر  قرارداده اند 

  .(Estaji & Raith, 2016) نداده اند
در  ایران،  شهرهای  به  شکل دهنده  ساختارهای  شناخت  در 
حضور  نقش  بر  تأکید  در  نظراتی  و  مطالعات  اخیر  سال های 
نیمه مستقل محالت در شکل دهی به ساختار شهر انجام شده 
منصوری،1۳9۳؛    ؛Raymond, 2007؛   1۳68 )کیانی،   است 
 Tavassoli,  1۳9۷ قاسمی،  1۳85؛Gaube, 2008؛  پیران، 
2016).  استقالل نسبی محالت را در سازمان فضایی از یکسو 
و در نظام اجتماعی شهر از سوی دیگر مورد تأکید قرار داده اند. 

در مطالعات نقش ساختاری زیرساخت های آبی در ساختارهای 
مبتنی  ایرانی  شهر  ساختار  از  خوانش  این  ایرانی،  شهرهای 
پیوند  و  شهری  محالت  نیمه مستقل  و  کوچک  کل های  بر 
زیرساخت های آبی با این سیستم محله ای حاکم بر شهرهای ایران 
هیچ گاه به صورت ویژه مورد پژوهش قرار نگرفته است. در حالی 
آبی در جهت گیری  زیرساخت  نقش  بر  پیشین  تحقیقات  که 
مسیرها و مورفولوژی شهر و نهایت بر استقرار طبقات اجتماعی 
در محدوده های شهری منطبق با شبکه تقسیم آب می پردازند 
(English,1966)، این نوشتار بر آن است تا با پژوهش انطباقی 
خردسیستم های  عنوان  به  محالت  بر  مبتنی  ساختار  میان 
ایران و زیرساخت های آبی،  نیمه مستقل در ساختار شهرهای 
وجوه فیزیکی و فرافیزیکی پیوند زیرساخت های آبی با شهرهای 

ایران را در نمونۀ سمنان مورد کنکاش قراردهد. 

شیوۀ پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است. با تکیه بر شیوۀ 
پژوهش نمونۀ موردی و به صورتی تاریخی به شناخت ساختار 
و سازمان فضایی شهر تاریخی سمنان و همین طور ساختار و 
ویژگی های زیرساخت آبی سنتی این شهر می پردازد. با قیاس 
شهر  در  نیمه مستقل  محالت  و  سنتی  آبی  زیرساخت  میان 
تاریخی سمنان پیوند این زیرساخت آبی با ساختارهای شهری 
از  مختلف  مقیاس های  در  را  محالت  سیستم های  بر  مبتنی 
مقیاس سرزمینی تا شهری و از مقیاس محله ای تا فردی در شهر 
سمنان را مورد کنکاو قرار می دهد.  در شناخت ساختار تاریخی 
شهر سمنان و خوانش ارتباط میان سیستم آبی با محالت شهر 
سمنان مستندات تصویری )به ویژه تصویر هوایی سال 1۳۳5 
سمنان( و نقشه های شهری از وضعیت تاریخی شهر و مؤلفه های 
شکل دهنده به آن، و تالش های اخیر در بازسازی بافت تاریخی 
شهر )طرح های نوسازی و جامع شهری( و همچنین مطالعات 
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معاصر در شناخت تاریخی سیستم های سنتی آبیاری و روابط 
سنتی فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن در سمنان )صفی نژاد، 
سمنانی،  احمدپناهی  1۳۷۴؛  سمنانی،  احمدپناهی  1۳59؛ 

1۳81؛ فرهادی، 1۳۷6( مورد بهره برداری قرارگرفت.  

ساختار شهر سمنان و نظام محله ای حاکم بر آن 
اسالمی  ایرانی-  شهرهای  اصلی  بخش  عنوان  به  شارستان 
در دورۀ میانه از دو ناحیۀ عمومی )مرکز شهر و خیابان های 
می شده  تشکیل  مسکونی(   )محالت  خصوصی  و  اصلی( 
سایر  و  اصلی، مسجد جامع  میدان  را  عمومی  بخش  است: 
خدمات عمومی مانند بازار، مدرسه، آب انبار، حمام عمومی، 
گاهی امامزاده یا تکیه تشکیل می دهد. مرکز شهر به وسیلۀ 
گذرهای اصلی که عموماً مسیرهایی مستقیم الخط و به دور 
از پیچ و خم هستند به دروازه های شهر متصل می شود، و 
بازار با سرپوشیده شدن یکی از این گذرها میان مرکز شهر و 
یک یا دو تا از دروازه ها شکل می گیرد، ساختار شهر تاریخی 
سمنان و نظام محله ای حاکم بر آن از این ساختار کالسیک 

شهرهای ایرانی پیروی می کند )تصویر1(. 
بخش خصوصی شهر به محالت مسکونی تقسیم می شود. هر 
محله یک یا چند مرکز محله دارد که نیازهای روزمره ساکنین 

محله را تأمین می کرده است. محالت عموماً براساس اشتراکات 
قومی، خانوادگی، مذهبی و یا حرفه ای شکل می گیرند. برخالف 
در  دسترسی ها  و  مسیرها  عمومی،  بخش  در  اصلی  گذرهای 
محالت مسکونی را کوی های با پیچ و خم بیشتر که معموالً 
به کوچه های بن بست ختم می شوند شکل می دهد. با این حال 
مسیرهایی عریض تر وظیفۀ ارتباط میان مرکز محالت و مسیرهای 
بازار و  با مرکز شهر،  ارتباط محله  نهایت  اصلی عمومی و در 
دروازه های شهر را برعهده دارند. گاهی یکی از مراکز محالت 
با افزایش اهمیت و مساحت به مرکز اصلی شهر تبدیل می شود 
و گذرهای اصلی درون محله نقش گذرهای اصلی شهر را بازی 
می کنند. اگرچه مرز مشخصی محالت را از هم جدا نمی کند، این 
بخش های نیمه مستقل که به صورت خرد سیستم هایی درون 
سیستم عمومی شهر عمل می کنند، نقش مهمی در سازمان 
فضایی شهرهای ایرانی دارند. در واقع روابط اجتماعی درون این 
خرد سیستم ها و ارتباط و موقعیت این محالت نسبت به یکدیگر 
و بخش های عمومی شهر ساختار شهر  اصلی  با مسیرهای  و 
کیانی،  (Gaube, 2008; Tavassoli, 2016؛  می دهد  را شکل 
1۳68؛ منصوری، 1۳9۳؛ سلطانزاده، 1۳6۷(، اهمیت محالت در 
شهرهای ایران آنقدر است که حتی با تکیه بر میزان استقالل و 
جدایی میان محالت بحث یونیتی در شهرهای ایرانی مورد سؤال 

تصویر 1.  ساختار شماتیک شارستان، شامل بخش مرکزی شهر، بازار و دروازه های شهر و محالت مسکونی در پیوند با این ساختار عمومی شهر. و شارستان سمنان. 
ماخذ: نگارنده برمبنای تصاویر هوایی سال 1۳۳5 و مهندسین مشاور باغ اندیشه، 1۳88.
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قرار می  گیرد )پیران، 1۳85(. 
در سمنان، سه محله شاهجوق، لتیبار و ناسار )که بعدها به سه 
محله مجزا ناسار، اسفنجان و چوبمسجد تقسیم شد( محالت 
مسکونی درون دیوار شارستان را شکل می دادند و سه روستای 
کدیور، کوشمغان و زاوغان در میان ربض بعدها به محالت مسکونی 
خارج از شارستان تبدیل شدند. هر محله یک مرکزمحله اصلی 
دارد که دارای تجهیزات وسیع در خور تمام محله شامل خدماتی 
مانند تکیه، مساجد، حمام، آب انبار، سقاخانه و در مواردی مدرسه 
و بازارچه است. تکیۀ پهنه به عنوان مرکز محله اسفنجان، تکیۀ 
لتیبار به عنوان مرکز محله لتیبار و تکیۀ چوبمسجد به عنوان مرکز 
محله چوب مسجد ایفای نقش می کردند1. در کنار این، هر محله 
تعدادی مراکز محالت فرعی نیز داشته که در واقع میدانچه هایی 
به  خدمات دهی  عمل  که  بوده اند  محله  اصلی  راسته های  در 
مجموعه واحدهای مسکونی اطراف خود را عهده دار است. به طور 
مثال در محلۀ ناسار مراکز فرعی عبارت بودند از : تکیۀ کهندژ باال، 
تکیۀ کهندژ پائین، تکیۀ مالقزوینی، تکیۀ عباسیه، تکیۀ چهارراه، 
تکیۀ ابریشم گران و تکیه جغی، و تکیۀ ناسار به عنوان مرکز محله 

ناسار ایفای نقش می کند. 
مرکز محله اسفنجان )تکیۀ پهنه( که مسجد جامع و امامزاده شهر 
در کنار آن قرار دارند به عنوان مرکز شهر ایفای نقش می کرده 
ادامه می یافته است.  تا تکیه پهنه  ناسار  از دروازه  بازار شهر  و 
گذرهای اصلی شهر نسبتا مستقیم الخط هستند و مرکز شهر را به 

دروازه های شهر و مراکز محالت مجاور متصل می کنند. 

زیرساخت آبی سمنان
آب مورد نیاز سمنان را تنها رود فصلی و کم آب »گل رودبار« 
آب  تقسیم  دقیق ترین سیستم های  از  یکی  و  می کرده  تأمین 
است.  شهر شکل گرفته  این  در  فصلی  رودهای  آب   بر  مبتنی 
تقسیم بندی و سهم بندی دقیق آب سمنان را از ابتکارات شیخ 
عالءالدوله سمنانی )659-۷۳6ه.ق( می دانند )عبدالرفیع، 1۳۴1 

،26؛ احمدپناهی سمنانی، 1۳81، ۳5(. 
سیستم آبی سمنان به ترتیب از مؤلفه های زیر تشکیل شده است: 
1- آب پخش کن: آب رودخانه در سه کیلومتری شمال شهر به 
منطقه ای به اسم »پارا« رسیده و به وسیلۀ آب پخش کن به 5 بخش 
تقسیم می شود )عبدالرفیع،1۳۴1، 21(؛ 2- کانال های اصلی: در 
ابتدا 5 و بعد 6 کانال )آب کانال جنبدان پس از گذشتن از چند 
آسیاب در محلی بنام ۴0 قبله به دو نیم می شود یک قسمت آن 
به سمت استخر محلۀ لتیبار و قسمت دیگر به سمت استخر محلۀ 
شاهجو می رود2 انتقال آب به محالت را بر عهده دارند، از این شش 
کانال سه کانال به سمت شارستان و سه کانال به سمت روستاهای 
سه گانه ربض می روند: ۳- آسیاب: در مسیر کانال های اصلی 1۷ 
آسیاب قرار داشته است )صفی نژاد، 1۳59، 11۷( قرار دارند؛ ۴- 

استخرهای اصلی ذخیرۀ آب: آب توسط کانال ها به استخرهای 
ذخیرۀ آب در شمال محالت منتقل می شود )عبدالرفیع، 1۳۴1، 
22(؛ 5- نهرهای فرعی: آب از مجرای خروجی استخر )کله استخر( 
به درون نهرهای مشخص وارد می شود؛ 6- برجم های فرعی: کار 
تقسیم آب نهرها را برعهده دارند؛ ۷- جوی ها:  آب نهرها پس 
از تقسیم به درون جوی های باریک تری در کنار مسیرها وارد 
می شود، در تابستان آب به زمین های زراعی و در زمستان که آب 
به مصرف زراعت نمی رسد به درون شهر هدایت شده در آب انبارها 
ذخیره می شود(؛ 8- مقسم های فرعی، وظیفه تقسیم آب جوی ها 
به دو یا سه بخش را برعهده دارند 9- آب انبارها، در دو گروه 
عمومی و خصوصی وظیفه ذخیره آب برای استفاده روزمره مردم 
شهر را برعهده دارند؛ 10- زمین آبگیر سحر، در نهایت آب مازاد 
سیستم به درون زمین آبگیری که محصول آن وقف هزینه های 

نگه داری و اداره سیستم می شود. 
• زیرساخت آبی سمنان و نظام محله ای شهر سمنان

پیوند زیرساخت آبی سمنان با نظام محله ای حاکم بر شهری و 
سازمان فضایی شهر سمنان در ابعاد متنوعی قابل بررسی است. 

ویژگی های  با  منطبق  آبی  زیرساخت  سرزمینی:  مقیاس  در 
توپوگرافیک زمین و خاک آب را براساس محالت 6 گانه تقسیم و 
تا حد شمالی ربض و محالت شهر منتقل می کند، در آنجا آب در 
استخری متناظر و متناسب با مساحت هر محل ذخیره می شود. 
در واقع از نقطۀ آغازین، سیستم آبی  منطبق بر روابط محله ای 
شکل گرفته است:  آب پخش کن )آب رود را متناسب با نیاز 
نام  به پنج قسمت می کند(، کانال های اصلی آب هم  محالت 
محالت متناظرشان )آب را به محالت خود هدایت می کنند(، 
آسیاب های آبی در مسیر نهرهای اصلی که از سهم آب هر محله 
برای آسیاب گندم مردم محله استفاده می کند )در مسیر نهرهای 
اصلی انتقال آب قبل از رسیدن به شهر و اراضی زراعی 1۷ آسیای 
آبی کار می کنند )صفی نژاد، 1۳59، 11۷((؛ استخرهای اصلی 
ذخیرۀ آب )6 استخر اصلی در باالدست شش محله و اراضی 
کشاورزی مرتبط با آنها در ربض( که ابعاد و حجم آنها متناظر 
با نیاز محالت و اراضی کشاورزی پیوسته آنهاست )بزرگترین 
استخر، استخر ناسار است که آب محلۀ ناسار )بزرگترین محله 
شهر که مرکز شهر، بازار و خدمات عمومی مقیاس شهر را در 
بردارد( تأمین می کند. نهرها و جوی های فرعی تقسیم آب )که 
کار انتقال و تقسیم آب میان زمین های زراعی و رساندن آب به 
آب انبارهای عمومی و شخصی درون محالت مسکونی را برعهده 
دارند(، برجم های فرعی که کار تقسیم آب در نهرهای فرعی را بر 
عهده دارند ، مقسم های فرعی که در مسیر جوی ها فرعی آب هر 
جوی را به دو یا نهایت سه بخش تقسیم می کند، آب انبارهای 
عمومی و خصوصی درون محالت )مسئولیت ذخیره آب شرب و 
مصرفی ساکنین در طول سال به ویژۀ تابستان را برعهده داشته 
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است(، آبگیر آب سحر )که نقش جمع آوری و بهره برداری از مازاد 
آب مصرفی شارستان را جهت تأمین هزینه مدیریت سیستم آبی 

برعهده داشته است(؛)تصویر2(.
- در مقیاس شهر: محل و جهت قرارگیری مسیرهای اصلی، بازار 
و همچنین مرکز شهر منطبق با مسیر انتقال آب در نهرهای اصلی 

است. 
و  اصلی  مراکز  محالت،  اصلی  مسیرهای  محله:  مقیاس  در   -
فرعی محالت و همین طور کاربری های مهم و شاخص محالت و 
خانه های اعیان محالت در پیوند با مسیر جوی ها و محل آب انبارها 
مکانیابی شده اند )تصویر ۳(. اساساً، هر محله یک آب انبار بزرگ یا 
کوچک عمومی و حمام های عمومی داشته است که غالباً به همت 
افراد خیر محله یا از محل موقوفات ایجاد و اداره می شده اند و آب 
مورد نیاز آن ها نیز با تکیه بر سهم های وقفی از آب سحر تأمین 

می شده است )احمدپناهی سمنانی، 1۳81،101(. نهرهای جاری 
در راسته ها آب را به مراکز محل و به درون آب انبارها و حمام های 
عمومی و همینطور خانه-باغچه ها و آب انبارهای خصوصی بعضی 
از بزرگان محله و شهر هدایت می کرده اند۳ و در جنوب از شهر 
خارج شده آ ب را به آبگیر سحر و اراضی کشاورزی عموما وقفی 
جنوب شهر )که در تأمین هزینۀ نگهداری و مدیریت تقسیم آب 
زیرساخت آبی را برعهده داشته است( می برند.  در مراکز محالت 
زیرساخت آبی با کاربری های مهم و مذهبی از یکسو و با زندگی 
روزمره مردم از سویی دیگر پیوند خورده است. مرکز محلۀ تکیه 
پهنه با تأسیساتی چون مسجد جامع، امامزاده و ورودی بازار و 
کاروانسراهای در ارتباط با آن به عنوان مرکز اصلی شهر عمل 
می کند. بازار شهر بر روی گذر اصلی ارتباط دهندۀ دروازه شمالی 
شهر به مرکز شهر شکل گرفته است. نهر بازار نیز در راستای همین 

تصویر 2 . پیوند زیرساخت آبی با ساختار شهر و محالت شارستان و ربض در مقیاس سرزمین. مأخذ : نگارنده برمبنای عکس های هوایی سال 1۳۳5 و مهندسین 
مشاور باغ اندیشه، 1۳88.
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مسیر اصلی از میان بازار )امروز نیز همچنان این نهر به صورت 
سرپوشیده در زیر بازار سمنان جریان دارد( عبور کرده آب مورد 
نیاز مدارس و کاروانسرای پیوسته به بازار و مراکز محالت در 
مسیر خود و همچنین تأسیسات عمومی مرکز شهر را تأمین 
می کند. با وجودی که مانند سایر شهرها مرز محالت در شهر 
سمنان به صورت فیزیکی مشخص نیست،  اما حدود محالت 
شهر را آب استخرمحله تعیین می کند، به این ترتیب که تا جایی 
که آب استخر ناسار به خانه و محله آب می رساند محدودۀ محله 
ناسار و بعد از آن متعلق به محلۀ اسفنجان است که از آب استخر 
ارتزاق می شود. به این ترتیب مردم می دانند که به  اسفنجان 

فرض کدام خانه یا ملک جزو کدام محل است )تصویر ۴(. 
• زیرساخت آبی و ساختارهای غیرفیزیکی حاکم بر محالت 

پیوندی غیرفیزیکی )اجتماعی- فرهنگی، زیباشناسانه و ذهنی( 
میان زیرساخت آبی و ساختارهای شهری مبتنی بر نظام و روابط 

درون محالت و محالت با یکدیگر در سمنان برقرار بوده است. 
زیرساخت آبی در منظر عمومی محالت حضور پررنگی داشته و 
نهرها و جوی های روباز در محالت شارستان، به همراه درختانی 

که گاه و بیگاه بر کنار این جوی ها شکل گرفته است درک عمومی 
مردم از محالت و شهر را شکل داده است. در محالت این جوی ها 
به آب انبارهای عمومی و خصوصی  انتقال آب  تنها وسیلۀ  نه 
بودند، بلکه خود هسته ای در شکل گیری زندگی اجتماعی درون 
محالت مسکونی بودند: شستن ظرف و لباس بر لب نهر انجام 
فعالیت های  از  درختان  سایۀ  زیر  کوچک  اجتماعات  می شود، 
روزانه ساکنین به شمار می رفته و عالوه بر اینها نهرها محلی 
برای آبتنی و بازی های کودکانه بوده است )تصویر5(. عالوه بر 
این به صورت سنتی اطراف استخرهای اصلی محالت نیز به 
عنوان محل تفرج مردم هر محل مورد استفاده قرار می گرفته 

است )مهندسین مشاور طرح و پژوهش، 1۳5۳(. 
سیستم آبی و مؤلفه های شکل دهنده به آن همچنین نقش مهمی 
بازی می کند. در سمنان برخالف  در خوانایی شهر و محالت 
بسیاری دیگر از شهرهای ایران که مؤلفه های سیستم آبی با 
تزئینات و فرم های ویژۀ معمارانه و زیباشناسانه به نشانه هایی 
خواناساز تبدیل می شوند )حوض های بخارا، برکه های الر، آب 
انبارهای نایین و ... (، مؤلفه های شکل  دهنده به سیستم آبی نه 

تصویر ۳. ارتباط مسیر کانال های تقسیم آب و ساختارفضایی محلۀ ناسار در شهر سمنان. مأخذ : نگارنده برمبنای براساس عکس هوایی سال 1۳۳5 و )مهندسین 
مشاور باغ اندیشه، 1۳88(.
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استخرها و نه آب انبارها و جوی ها و مقسم ها موضوع ارائه هایی 
زیباشناسانه نیستند . در سمنان اما نام گذاری جوی ها و نهرها و 
مقسم های مختلف )در زبان محلی برجم( با اسامی ویژه و عموماً 
مکان مند زمینۀ افزایش نقش نشانه ای و خواناسازی را برای آنها 
مهیا می ساخته و در گویش مردم سمنان این مؤلفه ها با اسامی 
خاص، محلی برای قرارهای مردم را فراهم می سازد، هر جوی 
و هر نهر اسم خاص خود را دارد و برجم ها نیز هریک با نامی 
ویژه شناخته می شوند و در هر محله مکان هایی در ارتباط با 
زیرساخت های آبی به عنوان محلی برای قرارهای اجتماعی مورد 

استفاده قرار می گرفته است. 
اجتماعی محالت  و  فرهنگی  ذهنی،  میان ساختارهای  پیوند 
شهر با زیرساخت آبی در مدیریت این شبکه آبی در هر محله 
و همچنین در شهر متبلور می شده است. در سمنان مدیریت 
سیستم همگام با نظام محله ای شهر بوده  است، هر استخر دارای 
یک شورای آبیاری جداگانه است که شامل گروه های سهم بر از آب 

تصویر ۴ . مرکز شهر سمنان )مرکز محلۀ پهنه( و نقش زیرساخت آبی در مکان یابی و تأمین آب خدمات عمومی مستقر در آن. مأخذ:  نگارنده برمبنای عکس هوایی 
سال 1۳۳5 و مهندسین مشاور باغ اندیشه، 1۳88.

از آن محله و کارکنان مخصوص همان استخر است. برای تنظیم 
و هماهنگ کردن سهم بران از تقسیم آب در هر نوبت آبیاری کلیه 
این افراد هماهنگ کننده در محلی عمومی از قبیل تکیه و یا 
مسجد محل جمع می شوند )صفی نژاد، 1۳59، 105(. مدیریت، 
تقسیم و نگهداری مؤلفه های شبکۀ آبی به صورت سلسله مراتبی 
در میان ساکنین محالت تقسیم  و همه سهم بران در این امر 
مشارکت می کردند. تمامی افراد محله، طوایف و خانواده ها در 
بحث نگهداری و مدیریت آب و مؤلفه های زیرساخت آبی نقش 
داشتند، این مشارکت عمومی که زمینۀ فعالیت های جمعی در 
ارتباط با آب را مهیا می ساخت زمینه ساز شکل گیری و تداوم 
پیوستگی ذهنی تمامی شهروندان با آب و زیرساخت آبی بود. 
پیوند عمیق مدیریت سیستم آبی با فرهنگ و مذهب مردم در 
سمنان قابل توجه است و نمونه های بی شماری دارد، از آن جمله 
شخصیت قائل شدن برای خردآب ها در قسمت ها و زمان های 
مختلف است که با نام گذاری آنها در مکان ها و زمان های مختلف 
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تصویر 5. منظر عمومی و زندگی اجتماعی محالت در ارتباط با زیرساخت آبی. مأخذ: مهندسین مشاور طرح و پژوهش، 1۳5۳. 

و تصمیم در نحوه برخورد و بهره برداری از این آب همراه است 
که نقشی مهم در مدیریت هدر رفت آب داشته است۴. مالکیت 
آب در سمنان همچون دیگر اشیاء منقول و غیر منقول خرید و 
فروش و سند مالکیت آن همانند خانه و باغ و زمین به صورت 
ارث منتقل می شده است و کابین بسیاری از نوعروسان سمنانی، 
مالکیت آب بوده است. مالکیت آب سمنان به طور کلی در سه 
دسته؛ شخصی، وقفی )مسجد، تکایا، حسینیه ها، حمام ها، آب 
انبارهای عمومی و…( و دولتی یا خالصه )مصارف سازمان ها، 
است  می شده  تقسیم  دولتی(  ارگان های  و  باغات  ادارات، 
)احمدپناهی سمنانی،۷8،1۳81(. عالوه بر این، مدیریت تقسیم و 
توزیع آب به شدت با باورها و مراسم اجتماعی، مذهبی و فرهنگی 
مردم درون محالت و در ارتباط میان محالت پیوند خورده بوده 
 است. آب مورد نیاز در مصارف عمومی مانند آب مورد استفاده 
در مساجد، تکایا، حسینیه ها، حمام های عمومی و آب انبارهای 
عمومی محالت از طریق وقف تأمین می شده است. وقف آب 
برای امور مذهبی، تالوت قرآن مجید، عزاداری ایام محرم نیز 
همانند سایر شهرهای ایران در سمنان نمونه های فراوانی دارد. 
این پیوند میان سیستم و مدیریت توزیع آب در بافت شهری و 
همین طور در حومۀ شهر با آیین های مذهبی و سنت های بومی 
در تأمین آب های وقفی و خیراتی و یا افزوده شدن مدار آب در 
زمان های خاص نمونه های بسیاری دارد. از آن جمله آب خالصه 
و آب سحر را می توان نام برد که از مجموعه خیرات عام المنفعه 
به شمار می روند و در پیوند با مراسم و اعمال مذهبی و آیین 
در اختیار ساکنین محالت قرار می گیرند. 5. و یا آب جمعگی و 
آب سهم سهمی که در ایام خاص آیینی و سنتی به شیوه ای ویژه 
در اختیار ساکنین محالت قرار می گیرند )احمدپناهی سمنانی، 

1۳۷۴ و احمدپناهی سمنانی، 1۳81(. 
این حضور پررنگ و چندوجهی آب و مؤلفه های شکل دهنده به 
سیستم آبی در زندگی جمعی و فردی مردم محالت در طی 
قرن ها، زمینۀ حضور فعال آب، زیرساخت آبی و مؤلفه های آن در 
فرهنگ عامه مردم سمنان را فراهم ساخته و پیوندی چندالیه را 
میان فرهنگ ناملموس سمنان و زیرساخت آبی شکل داده است. 

زندگی و روابط اجتماعی در محالت با مدیریت و تقسیم آب 
زیرساخت آبی پیوند خورده بوده است.  

جمع بندی و بحث 
نظام محله ای حاکم بر شهر سمنان در الیه ها نقشی تعیین کننده ای 
در پیوند میان زیرساخت های آبی و ساختار شهر سمنان داشته 
زمینه شکل گیری  روابط محله ای،  بر  پیوند مبتنی  این  است. 
پیوندی چندوجهی میان زیرساخت آبی و ساختارهای ملموس 
ناملموس )غیرفیزیکی( را ایجاد کرده بوده است.  )فیزیکی( و 
جدول 1 نشان می دهد که این پیوند در وجوه متنوع فیزیکی و 
غیرفیزیکی و در مقیاس های سرزمینی، شهری، محله ای و فردی 
مبتنی بر نظام محله ای حاکم بر شهر سمنان متشکل از ۳ محله 

درون دیوار شارستان و سه محله درون ربض بوده است.. 

نتیجه گیری 
در  آن  بر  حاکم  روابط  و  محله ای  ساختار  میان  انطباق 
این شهر نشان می دهد  با زیرساخت آبی سنتی  شهرسمنان 
مستقل  نیمه  محالت  بر  مبتنی  شهری  ساختار  میان  که 
ارتباط  شهر  این  سنتی  آبی  زیرساخت  و  سمنان   شهر  در 
آبی  پیوند چندوجهی میان زیرساخت  بوده و  برقرار  دوسویه 
و ساختارهای شهری شکل  گرفته بوده است. این پیوند تنها 
در ساختار فیزیکی محالت، ابعاد، قلمرو، جهت گیری و محل 
استقرار گذرها و مراکز محالت خالصه نمی شود، بلکه فراتر از 
آن، این زیرساخت با روابط اجتماعی- فرهنگی محالت شهری 
سمنان و با جریان های متنوع اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و 
زندگی فردی و جمعی ساکنین محالت در شهر سمنان پیوند 

می خورده است. 
و  آبی  زیرساخت  میان  متقابل  و  پیوندی چندبعدی  واقع  در 
ساختار شهر سمنان مبتنی بر نظام محله ای و مدیریت پایین 
به باالی جاری در آن در این شبکه زیرساختی شکل گرفته بوده 
است. پیوند ذهنی )ناملموس و غیرفیزیکی( مبتنی بر روابط 
محله ای و خانوادگی زمینۀ پایداری زیرساخت آبی سنتی در 
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شهر سمنان را فراهم آورد و سیستمی را شکل می دهد که 
تمامی مردم با توجه به تمایزات محله ای و قومی در شهر و 
جایگاه اجتماعی و اقتصادیشان در محله با آن پیوندی قوی 
دارند. این زیرساخت آبی مبتنی بر ساختار محله ای و روابط 
حاکم خانوادگی و اجتماعی بر محالت شهر که در برابر سیستم 
مدیریتی  رویکرد  بر  مبتنی  آبی  زیرساخت  مدرن  مدیریت 
مرکزی باال به پایین است تاب آورده و با وجود صدمات فراوان 

پیوند فرافیزیکی پیوند فیزیکی

پیوند زیرساخت آبی با ادبیات عامه و فرهنگ ناملموس  پیوند زیرساخت آبی هماهنگ با ویژگی های طبیعی و 
توپوگرافیک زمین و تقسیمات 6 تایی منطبق با محالت.

مقیاس سرزمینی

پیوند زیرساخت آبی و مدیریت آن با  مراسم و آئین های 
عرفی، مذهبی و اجتماعی مردم محالت 

پیوند زیرساخت آبی با جهت و مسیر گذرهای اصلی شهر، 
دروازه های شهری، بازار و محل مرکز شهر

مقیاس شهری
پیوند زیرساخت آبی با روابط اجتماعی میان محالت در 

مقیاس شهر )مدیریت مشارکتی آب در مقیاس شهر(- وقف 
در مقیاس شهر

پیوند زیرساخت آبی با کاربری های مهم و مقدس
در مقیاس شهری

پیوند زیرساخت آبی با فعالیت های روزانه و زندگی اجتماعی 
مردم محله

پیوند زیرساخت آبی با جهت و مسیر گذرهای عمومی و نیمه 
عمومی محالت، و با مراکز محالت

پیوند زیرساخت آبی با مقیاس خصوصی و نیمه خصوصی مقیاس محله ای
روابط خانواده ها در محالت  پیوند زیرساخت آبی با مساحت و مرز محالت 

پیوند زیرساخت آبی با روابط اجتماعی و فرهنگی حاکم 
بر محالت )مدیریت مشارکتی آب میان ساکنین محالت و 

خانواده ها(- وقف در مقیاس محله
پیوند زیرساخت آبی با کاربری های مهم عمومی در مقیاس 

محله و همینطور خانه بزرگان در محالت 

جدول 1.  ابعاد پیوند زیرساخت آبی با ساختارهای شهری سمنان مبتنی بر نظام محله ای. مأخذ: نگارنده، 1۳98.

به صورت سنتی به زندگی خود ادامه می دهد.
محله ای  نظام های  با  آبی  زیرساخت های  پیوند  در  پژوهش   
این زیرساخت های  بر  تبیین شاخص ها و معیارهای حاکم  و 
پایین به باال، امروز به ویژه با توجه به مشکالت متعددی که 
زیرساخت های مدرن آبی در پیوند با شهر و شهروندان با آن 
دست به گریبان هستند اهمیت می یابد و نیاز به تعریف ادبیات 

و شیوه پژوهشی مبتنی به خود دارد.   

پی نوشت
1. هسته اصلی مراکز محالت در شهر سمنان را تکیه های سرباز یا سرپوشیده مربوط 
به دوره قاجار شکل می داده و نام مراکز محالت نیزبه نام تکیه آن مرکز محله نامیده 

می شده است.
2. آب انبارهای سرپوشیده در منازل شهری را خوت می نامند که معموالً زیر یکی 
از اتاق های نشیمن خانه ساخته می شده است. گاه آنها که در منازل خود آب انبار 
داشتند، ساختمان آن را به گونه ای احداث می کردند که دریچه ای به اندازه )50 * 
۷0 سانتی متر( به شارع عمومی داشته باشد که سایر مردم هم به آب دسترسی 
داشته باشند. در زمستان هر سال کار پرکردن آب انبارها، طی کوشش جمعی 

گروهی از مردم هر محل تحقق می یافت )احمدپناهی سمنانی، 1۳81 ،99(.
۳. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد : 1- آب هرروزینه، که میاه یومیه نام 
دارد، 2- آب های موسمی، شامل بهاره و تابستانه و آب قوس )زمستانه( و فاضل میاه 
که مختص محالت ثالث خارج از حصار شهر بوده است و بخش مهم باغات شهر 
را آبیاری می کند و به سه استخر کدیور و کوشمغان و وازغان می رود-۳- آب های 
خاص )خرده آب ها( و در نهایت آب های خیراتی. از دیگر نمونه ها : آب پشت بجن که 

آب مختصری است و پشت برجم ها و نهرها باقی می ماند و معموالً نصیب استخربان 
می شود. آب بری در : که در فاصله بستن جریان آب بر روی نهر های سمنان در 
جوی ها روان است و مقدار آن روی آب سهم روز بعد از بری در محاسبه می شود. 
این آب به حقابه دارها تعلق دارد و گاهی برای تقدیر از انگارنویس به او داده می شود 

)احمدپناهی سمنانی،1۳81 ،85-۷9(.
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