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چکیـده| مفهوم شهر، شـناختی به عنـوان یک موجـود مسـتقل، غیرقابل تقسـیم و در تعاملی دائمی بـا اندام های 
مختلـف تشـکیل دهندۀ خـود اسـت. وجهـی از مفهـوم اجتماعی اسـت که شـهر را در یـک نظم سیسـتمی با حفظ 
اسـتقالل اجـزاء، بـه هم پیونـد می دهد. تعریـف اجزاء و نوع پیونـد آنها به فاکتورهـای اجتماعی، طبیعـی، فرهنگی، 
سیاسـی، اقتصـادی، کارکـردی و فیزیکـی وابسـته اسـت کـه در یک رابطۀ سیسـتمی، توسـعه و حیات شـهر را در 
طـول تاریخـی توضیح می دهند. در شـهرهای سـمنان و دامغان، بنیان شـکل گیری شـهر آب بوده اسـت. سـازمان 
فضایـی شـهر و تعریـف عناصـر شـهری و رویدادهـا و مراسـم شـهر در ارتبـاط بـا آب شـکل می گرفتـه اسـت. در 
کنـار دالیـل و انباشـت های عینـی و ذهنـی جاری در شـهر که معنـای کلیـت آن را خوانش می کنند، در شـهرهای 
مذکـور، عنصـر طبیعـی آب به عنـوان مهمتریـن عامـل در تعریف عناصر سـازمان شـهر اسـت. با حضـور درخت در 
فضـای شـهر، رابطـه ای تکاملـی و معنـادار دارد و در انطبـاق بـا مفاهیـم و سـایر اندام های عینی شـهر بـه خوانش 
منظـر شـهری از طریـق عناصـر سـازمان فضایـی کمـک خواهـد کـرد. بنابرایـن ایـن مقاله بـا هدف شناسـایی و 
رابطـۀ سـازمانی عناصـر منظـر شـهری، از طریـق مطالعـات و مشـاهدات میدانـی بـه دنبـال پاسـخ به این سـؤال 
اسـت: چگونـه عناصـر منظر شـهری سـمنان و دامغان بر اسـاس عناصر سـازمان فضایی شـهر خوانش می شـوند؟ 
در راسـتای پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بـا دیدگاهـی کل نگر، براسـاس منابـع کتابخانـه ای و انطبـاق آنها با مشـاهدات 
میدانـی، مصادیقـی از شـهر خوانـش شـدند کـه بتوانند مفاهیـم عناصر سـازمان فضایـی را روایت کننـد. عالوه بر 
مصداق هـای فیزیکـی و کارکـردی در تعریـف عناصـر سـازمان فضایـی شـهر -مرکز، قلمـرو، کل هـای کوچک و 
سـاختار، زیرسـاخت آبـی و درخـت به عنـوان عناصر طبیعـی، در تکمیـل و خوانایی عناصر سـازمانی شـهر، از وجوه 

متمایـز و مهـم سـازمانی سـمنان و دامغان با سـایر شـهرهای ایرانی هسـتند. 
واژگان کلیدی| سازمان فضایی شهر، منظر شهری، عناصر طبیعی، سمنان، دامغان.

مقدمـه| منظـر شـهر، کلیتـی متشـکل از اجـزای متعـدد کوچـک و 
بـزرگ بی شـماری اسـت کـه »نظـم« از آنها سیسـتمی یکپارچه سـاخته 

کـه فـرای کالبـد بـوده و امـری ذهنـی اسـت که توسـط مخاطـب درک 
می شـود. نظـم میـان عناصـر شـهری و سـازمان فضایـی هـر شـهر بنا 

*این مقاله برگرفته از طرح پژوهش »گردشگری منظر بومی سمنان و دامغان« 
است که در سال 1401 به سرپرستی دکتر سید امیر منصوری در پژوهشکدۀ 

هنر، معماری و شهرسازی نظر به انجام رسیده است.
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بـه موقعیـت جغرافیایـی، تاریـخ و فرهنـگ مردمانـش منحصربه فرد 
اسـت. شـکل گیری شـهرهای سـمنان و دامغـان در ادوار تاریخـی 
تابـع مؤلفه هـای متفاوتـی بوده انـد کـه از ایـن میـان، مؤلفـۀ اقتصاد 
بـا ارکان و وجـوه اجتماعـی خـود، نقـش بسـزایی را به همراه داشـته 
بـا  به هم پیوسـته   راه هـای  شامل شـبکۀ  کـه  ابریشـم  راه  اسـت. 
هدف بازرگانی در آسـیا بوده، یکـی از مشـخصه های نمادیـن این امر 
اسـت و شـاید بتـوان آن را مهم تریـن جـادۀ دنیـا تا قـرن پانزدهم نام 
بـرد. شـاهراه شـرق بـه غـرب کـه چیـن را بـه اروپـا وصـل می کرده 
اسـت از مهمترین مسـیرهای جاده ابریشـم اسـت. در مسیر خراسان 
بـه غـرب، در غـرب دروازۀ خزر، ایـن جاده از درۀ »ایوان کی« گذشـته 
و بـه اراضـی مسـطح اطـراف تهـران ختـم می شـود. داالن یادشـده 
خصوصیـات جغرافیایـی خاصـی را شـکل می دهـد و شـکل گیری 
شـهرهای این مسـیر تابع دو عامل مهم کشـاورزی و تجارت بوده اند. 
به همین سـبب شـهرهای واقع در آن مانند سـمنان، دامغان، بسطام 
و ... از خصوصیـات نسـبتاً مشـترکی سـهم می برند )کیانـی، 1366(.

در اسـتان سـمنان به علـت موقعیت خـاص جغرافیایـي و همجواري 
آن بـا رشـته کوه هاي البـرز و زمین هـاي همـوار کویـر، هر قسـمت از 
ایـن اسـتان داراي شـرایط اقلیمـي متنوعـي اسـت. عالوه بر شـرایط 
اقلیمـی خـاص آن، عنصر طبیعی آب، به عنـوان الگوی طبیعی و یکی 
از مهمتریـن مؤلفه هـای شـکل گیری شـهر سـمنان و دامغان اسـت. 
الگویی سـکونت گاهی اسـت که معنایـی را در مورد سیسـتم فعالیت 
و فرهنـگ در داخـل جامعـه منتقل کرده و اندام های شـهری مختلف 
شـهر را سـامان داده اسـت. موقعیت خاص جغرافیایی و نقش پررنگ 
زیرسـاخت های مربـوط بـه دسترسـی بـه آب و آسـایش حرارتـی در 
شـکل گیری سـاختار فیزیکی شهرهای سـمنان و دامغان، به خصوص 
در مناطـق قدیمـی، کالبـدی منسـجم بـه منظر شـهری بخشـیده و 
محـالت مختلـف بافـت قدیمـی را بـه یکدیگـر متصـل کرده اسـت. 
پیکـرۀ منظـر شـهری در ایـن دو شـهر از نظامی محله ای ایجادشـده 
کـه هـر محله شـامل عناصر شـهری تکیه، مسـاجد و حسـینیه هایی 
اسـت کـه بـا گذرهـای مسـقف یـا نیمه مسـقف بـازار و سـاباط ها به 
یکدیگـر متصـل کـرده و آنهـا را بـه هـم دوختـه  و یک کل منسـجم 
به وجـود آمده اسـت. انسـجامی که تـا به امـروز متضمـن دوام و قوام 
منظـر شـهری این شـهرها در ضمیـر مردمانش بـوده اسـت. بنابراین 
بـا هـدف خوانـش عناصـر منظر شـهری سـمنان و دامغان بر اسـاس 
عناصـر سـازمان فضایی، مؤلفه هـای تأثیرگـذار در دو دسـتۀ عینی و 
ذهنی تقسـیم شـد. این مقاله با تمرکز بر بُعد عینی عناصر سـازمان 
فضایی در دو وجه فیزیکی و طبیعی به خوانش شـهر پرداخته اسـت 
و به دنبال پاسـخ به سـؤال چیسـتی عناصر منظر شـهری در خوانش 

سـازمان فضایی دو شـهر سـمنان و دامغان اسـت.

روش پژوهش
روش تحقیـق ایـن پژوهـش از نـوع کیفـی و مطالعـۀ مـوردی اسـت 
و بـا دیدگاهـی کل نگـر بـه شـناخت، بررسـی و تفسـیر عوامـل مؤثر 

در خوانـش منظـر شـهر بـر اسـاس نظریـۀ »سـازمان فضایـی شـهر 
ایرانی« می پردازد. دو شـهر سـمنان و دامغان به عنوان یک سیسـتم، 
مجموعـه ای از مصادیـق و عناصـر شـهری هسـتند کـه در رابطـه ای 
تعاملـی و معنایـی تفسـیر شـده و معنـای سیسـتمی به نام شـهر را 
سـاخته اند. بخشـی از مصادیق سـازمانی شـهر، به صورت میدانی و از 
طریـق مشـاهده در بافـت تاریخی این دو شـهر حاصل شـد و پاره ای 
از مطالعـات در راسـتای تدقیـق یافته هـا و خوانـش شـهر در منابـع 
کتابخانـه ای بـا تکیـه بـر منابع تاریخـی و سـفرنامه ای به دسـت آمد.

عناصر سازمان فضایی در خوانش منظر شهری 
شـهر مجموعـه ای از اجـزای پراکنده نیسـت کـه صرفاً کنـار یکدیگر 
قرارگرفته انـد، بلکـه یـک کل اسـت که میـان عناصر تشـکیل دهندۀ 
آن وحـدت هـدف و ارتباطـات معنـی دار وجـود دارد. هـر قـدر ایـن 
ارتباطات گسـترده تر باشـد، درک شـهروندان از شـهر قوی تر و تعلق 
آنها به محیط شـهری بیشـتر اسـت )عادلوند، موسـوی لر و منصوری، 
1395(. منظـر شـهر، ادراک شـهروندان از شـهر اسـت کـه از خـالل 
نمادهـای آن به دسـت می آیـد. وابسـتگی فهم منظر به سـابقۀ حضور 
در شـهر، موجب می شـود تا الیه های مختلفی برای منظر تشـخیص 
داده شـود )منصـوری، 1389، 32(. از زوایـای متعـددی می تـوان بـه 
شـهر نگریسـت و هریک از آنها تعریف ویژه ای از کلیت شـهر به دست 
می دهـد. در میـان دیدگاه های مختلفی که شـهر را موضوع شـناخت 
خـود قـرار می دهد، نگـرش سیسـتمی از زاویه ای بـه آن می نگرد که 
شهر  را موجودی واحد، هدفمند و متشکل از اجزای مرتبط با یکدیگر 
می شناسـد. در ایـن نـگاه شـهر، مجموعـه ای صامت و غیـر مرتبط از 
عناصر گوناگون نیسـت که مشـاهده و بررسـی جزءنگرانۀ آنها میسـر 
باشـد؛ در مقابل، شـهر را تنها زمانی می توان در نزدیکترین تصویر به 
چهرۀ حقیقی خود شـناخت که از نظرگاه سیسـتمی به آن نگریسـت 
)منصـوری، 1392(. در نـگاه سیسـتمی به شـهر، مهم تـر از حفاظت 
دانه هـا و اشـکال متنوع صورت شـهر، روابط آنهاسـت کـه تحت نظام 
خاصی، سـازمان فضایی شـهر را آفریده اسـت. سـازمان فضایی شهر، 
حاصـل نگـرش به شـهر به عنوان یک کلیت مسـتقل اسـت. مفهومی 
مجـرد و معـادل نظم میـان عناصر مختلـف به وجودآورندۀ یک شـهر 
می باشـد. ذهنیـت سـاکنان از شـهر به صـورت توافـق جمعـی دربارۀ 
چگونگـی نظم یافتـن اجزاء شـهر بـر تولید سـازمان فضایـی آن تأثیر 
مسـتقیم دارد. بنابرایـن سـازمان فضایـی به عنوان یکی از نشـانه های 
اصلـی تمایـز تمدن هـای مختلـف از یکدیگـر اسـت کـه متأثـر از 
مؤلفه هـای ذهنـی شـهروندان در فرهنگ هـا و دوره هـای تاریخـی 
مختلـف، بـه شـکل های متفاوت وجـود داشـته اسـت )منصوری و 
همکاران، 1399(. عناصر سـازمان فضایی شـهر یک مفهوم اسـت. 
از مفهـوم سـازمان  آنچـه در شـهر خوانـش می شـود مصادیقـی 
فضایـی اسـت. ایـن مصادیـق در هـر شـهر و منطقـه ای می توانـد 
یکسـان یـا متغیـر باشـند. سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی در دورۀ 
اسـالمی، متشـکل از چهار جـزء »قلمرو«، »مرکزیت«، »سـاختار« 
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و »کل هـای کوچـک« اسـت. بـرای تعییـن مؤلفه هـای سـازمان 
فضایـی شـهر سـمنان و دامغـان بـه اسـتناد یافته هـای مطالعـات 
تاریخـی و بررسـی نمونه هـا، هریـک از چهـار جـزء فـوق به صورت 
جداگانـه بـر مبنـای عناصر فیزیکی و عناصر طبیعی بررسـی شـده 
و بـه نقـش روابـط حاکم بـر آنها پرداختـه خواهد شـد )تصویر 1(.

عناصر سازمان فضایی شهر سمنان و دامغان
سـازمان فضایـی شـهر ایرانـی، تابـع رویکـرد سیسـتمی اسـت که 
بـرای تفسـیر کلیت شـهر و توضیـح ارتباط مفهومـی آنها در جهت 
درک و مدیریـت مفاهیـم پیچیـدۀ شـهری، فرضیاتـی را در مـورد 
سـازماندهی عناصر شـهرها مطـرح می کند. در ایـن نظریه، تحلیل 
سیسـتم شـهر در میـان انبوهی از متغیرهـا بر مبنـای چهار عنصر 
اصلـی مرکـز، قلمرو، کل هـای کوچک و سـاختار صـورت می گیرد 
کـه هـر کـدام حـاوی متغیرهـای عینـی و معنایـی هسـتند و طی 
تعاملـی پویـا در شـهر، خوانش می شـوند. در حقیقت یک سیسـتم 
فقـط مجموعـه ای از عناصـر نیسـت؛ اصالـت آن از ایـن واقعیـت 
ناشـی می شـود کـه عناصـر سـازمان فضایـی، مفاهیمـی هسـتند 
کـه بـا اجـزای عینـی و مؤلفه هـای خوانش پذیـر تعریف می شـوند. 
بررسـی و توضیـح پویایـی یک سیسـتم شـهری نشـان از تحوالت 
شـهر در ارتباطـی معنـادار با عناصر تشـکیل دهندۀ خـود در طول 
زمـان اسـت. بنابرایـن بـه تعامـالت میـان عناصـر فیزیکی شـهر و 
تعامـل آنهـا بـا مفاهیـم و روابـط اجتماعـی در کل شـهر بسـتگی 
دارد. اجـزای چهارگانـۀ سـازمان فضایی شـهر دامغان و سـمنان بر 
اسـاس مصادیـق عینـی موجود در شـهر و عناصر طبیعـی خوانش 

می شـوند. 
وجه تمایز قلمرو در شهر سمنان و دامغان •

قلمـرو لبه ای اسـت که یک ناحیۀ دارای ویژگی خـاص را از نواحی 
مجـاور آن جـدا می سـازد )منصـوری و همـکاران، 1399، 52( و  
دارای ویژگی ها، عملکرد و معنــای خــاص از فضاهــای مجاورش 
اسـت. »حصـار« بـه منظـور تعییـن قلمرو شـهر و تشـخیص آن از 

فضاهـای پیرامونـی، از دیربـاز در شـهرهای ایرانـی وجـود داشـته 
اسـت. فلسـفۀ وجـودی آن به عنـوان یـک جـزء اصلی در سـازمان 
یافتـن شـهر، اگـر چـه به گفتـۀ بسـیاری از محققـان، در ابتـدا به 
منظـور تأمیـن امنیـت بوده، امـا در ادامـه عنصر اصلی بـرای ادای 
بـار معنایـی حاصـل از تکامـل شـهر به عنـوان تجلـی »درون« در 
فضـای نامتناهـی »بیـرون« به شـمار می رفته اسـت )همـان، 49(.

شـهر سـمنان، تـا پیـش از اسـالم فاقد حصار یـا دیوار شـهر و برج 
و بـارو بـوده  اسـت. ایـن شـهر در گذشـته دارای کمربنـدی از باغ 
در اطـراف خـود بـوده و سـاکنان شـهر از طریـق محصـوالت ایـن 
باغ هـا امـرار معـاش می نمودند. در منابـع تاریخی چون مسـتوفی، 
ابـن حقـول، کـرزن، حدود عالـم و طبری، بـر وجود باغـات و عدم 
وجـود حصـار در سـمنان تأکیـد شـده اسـت و روایـت می شـود 
سـمنان برخـالف شـهر دامغـان، روسـتا یا آبـادی در اطـراف خود 
نداشـته  و باغـات میوه شـهر را احاطه کرده  بودنـد )کیانی، 1366(. 
تنهـا بخـش قابـل توجـه از باغات شـهر سـمنان در محـالت ثالث 
باقی مانـده  اسـت )بهارمسـت، 1396، 67(. بـه دلیـل قرارگیـری 
سـمنان بر سـر راه ابریشـم، بیشـتر مـورد هجوم طوایـف مختلف و 
ترک هـای خونخـوار قرارگرفته و هر آن هجـوم و یورش ناگهانی آن 
از شـرق و غـرب مـردم این شـهر را تهدید می کرده  اسـت. بنابراین 
مـردم ایـن شـهر بـرای دفـاع و مقابلـه بـا این گونه حمـالت، قالع 
فراوانـی در سـمنان سـاخته اند. ایـن قلعه هـا به صـورت پراکنـده 
از هـم بوده انـد. در هـر قلعـه قومـی سـکونت داشـته اند )حقیقت، 
1341، 80(. کالویخـو کـه در قرن 8 از سـمنان دیدن کرده اسـت 
می نویسـد: »سـمنان شـهری اسـت پرجمعیـت بـدون هیچ گونـه 
دیـوار دفاعـی در اطـراف آن« )کالویخو بـه نقل از کیانـی، 1366، 
347(. در دورۀ نادرشـاه پیرامون شـهر حصــاري کشـیده شــد که 
محـالت شــهر را در بـر مي گرفتـه  اسـت؛ ایـن حصــار مجموعاً از 
66 بـرج و چهـار دروازه بـه نام هاي دروازۀ خراسـان، چوب مسـجد، 
عـراق و ناسـار تشکیل شـده  بـود )نظـری، 1390، 72(. در کتـاب 
حصـار  و  باغـات  از   )82  ،1345 )گلپایگانـی،  »شـمس التواریخ« 

تصویر 1. عنصر سازمان فضایی شهر ایرانی دورۀ اسالمی. مأخذ: نگارندگان.
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سـمنان نام برده شـده اسـت: »سـمنان از قصبات بیـن عراق عجم 
و خراسـان اسـت دارای چهارده هزار جمعیت اسـت، دورش حصار 

و باغـات خـوش دارد« )تصویر 2(.
تعییـن حـدودی به عنـوان قلمرو شـهر سـمنان پس از اسـالم نیز، 
تـا دورۀ افشـاریه در ابهـام موضوعـی قرار دارد. احتمـال آن می رود 
کـه موضوعیـت قلمرو در قرن هفتم و هشـتم همـان باغات اطراف 
شـهر باشـند. وجـود عرصـۀ باغـات در اطـراف محـالت سـمنان 
به ویـژه در محـالت ثـالث، بیـان متفاوتـی از وجود حصـار و مبین 
حضـور قلمـرو اطـراف قـالع می باشـد کـه تابـع معیشـت مـردم و 
به صـورت باغاتـی اطراف شـهر بـوده اسـت. از دورۀ نـادری به بعد، 
شـاکلۀ شـهرها از نظـر سـازمان فضایـی همسان سـازی بیشـتری 
دارنـد و سـمنان نیـز دارای حصـار و دروازه می شـود. در همـان 
زمـان و یـا اندکـی قبل تـر، بـارو و حصار دامغـان تعمیـر می گردد. 
شـهر دامغـان به لحاظ سـیر تحول تاریخی، همتراز شـهر سـمنان 
اسـت، امـا در تاریخـی کـه از حصـار دامغان آثـار قابل مشـاهده ای 
برجـای مانـده  اسـت، اثـری نوشـتاری یا میراثـی از حصار سـمنان 
در آن دوره وجـود نـدارد. بـا ورود اسـالم بـه نواحی شـمالی ایران، 
نـام دامغـان بـه وفـور در کتـب جغرافی نویسـان دیـده می شـود. 
دامغـان در قـرن یـازده میالدی )قـرن پنجم در دورۀ سـلجوقی( به 
اوج اهمیـت خود رسـیده  اسـت. زمانی که عنوان مرکز شهرسـتان 
کومـس )قومـس( را گرفت و یا حتـی در دورۀ حکومت »برکیارق« 
مرکزیـت گـرگان و خراسـان غربـی را نیز داشـت )کیانـی، 1366، 
337(. در دورۀ پیـش از اسـالم و پـس از آن نیـز، حصـاری داشـته 
کـه نمـود کالبـدی قلمـرو بـوده و محـدودۀ شـهری را از حـوزۀ 
فرادسـت آن متمایـز می کـرده اسـت. در هنـگام حفـاری اشـمیت 
در تپه حصـار در طـول سـال های 1933-1931 میـالدی )1310-

1312 شمسـی( دیـوار و ارگ قدیمـی شـهر هنـوز پابرجـا بـوده و 
نقشـه ای از شـهر تهیـه شـده اسـت )تصویر 3(.

نـکات مهمـی کـه در این نقشـه بـه چشـم می خورد، وجـود حصار 
گرداگـرد شـهر دامغـان و دروازه هـای آن اسـت و بیشـتر اماکـن 
مهـم باقی مانـده از دورۀ سـلجوقی مانند مسـجد تاریخانه، مسـجد 
جامـع، پیرعلمـدار، ارگ و چهاردختـران در داخـل همیـن حصـار 
نیـز چـون کتـاب  تاریخـی متعـددی  قـرار گرفته انـد. در منابـع 
»بناها و شـهر دامغان«، به وجود حصار شـهری اشـاره شـده است. 
کالویخـو، جهانگـرد معـروف اسـپانیایی، که در سـال 806 هجری 
)1402میـالدی( بـرای حضـور در دربـار تیمور از دامغان گذشـت، 
چنیـن می نویسـد: »شـامگاه بـه شـهری رسـیدیم کـه دامغـان نام 
دارد و در دشـتی اسـت و بر گرد آن حصاری اسـت از خشـت خام 
کـه برجـی در یکسـوی آن قـرار دارد...« )کالویخـو، 1366، 181(. 
کـرزن نیـز در روایـت خـود از دامغان به وجـود دو دروازه در حصار 

آن اشـاره می کنـد )کـرزن، 1369(. 
تعریـف قلمـرو نقشـی اساسـی در تحقـق مفهـوِم کلیـت مسـتقل 
شـهر دارد. اسـتمرار و تـداوم نقـش عملکـردی حصـار در حفـظ 
امنیـت، تعریـف و تحدیـد محـدودۀ فیزیکـی شـهر در طـول زمان 
و ارتقـاء آن، بـه اصلـی اساسـی در معنایافتن و تشـکیل شـهرهای 
تبدیـل شـده اسـت )منصـوری و همـکاران، 1399(. در  ایرانـی 
روایـات مختلـف تاریخـی در وصـف دو شـهر سـمنان و دامغـان به 
مصادیقـی عینـی چـون حصـار و دروازه و مصادیـق طبیعـی چون 
باغات اشـاره شـده  اسـت. ایـن اجـزاء معرف وجـود قلمـرو در این 
شـهرها هسـتند. با توجـه به اهمیت اسـتراتژیک مکانی و سیاسـی 
دامغـان در طـول تاریـخ و همچنیـن اهمیـت عناصـر طبیعـی در 
سـاختار شـهر سـمنان، می تـوان سـه مؤلفـۀ امنیتـی، سیاسـی و 
معیشـتی-اجتماعی را از مؤلفه هـای معـرف قلمرو در این دو شـهر 
نـام بـرد کـه حـدود جغرافیایی شـهر و مرز آنهـا با خـارج از حریم 

شـهر را تعییـن می کننـد.
مرکز، مکان هست شدۀ شهر •

مرکـز از مفاهیـم کلیـدی تمدن های باسـتانی اسـت کـه در تبیین 
جهـان بـه نقـش آسـمان و آفریننـدۀ غیرمـادی در ایجـاد هسـتی 
بـاور داشـتند. در زبـان فارسـی ایـن پدیـده را »هسـته« نامیده اند 
کـه بـه معنای عنصر هسـتی بخش اسـت. بـه تأسـی از قانونمندی 
حاکـم بـر موجـودات طبیعـی که وجـود، بقـا، تکثیـر و توالـد آنها 
وابسـته به هسـته اسـت، در محصوالت انسـانی نیز به وجود هسته 
به عنـوان پدیدآورنـده و نگهدارنـدۀ محصول اعتقاداتـی وجود دارد. 
از جملـه در پدیـدۀ شـهر به عنـوان یکـی از عالی تریـن محصـوالت 
انسان سـاخت، مرکز که نقطۀ تأسـیس و آغاز هسـتی شـهر اسـت، 
نقـش هسـته را ایفـا می کنـد )منصـوری، 1401(. مرکـز، منشـأ 
را  مرکـزی  نقطـۀ  اسـت. این  فعالیتـی  و  اجتماعـی  جریان هـای 
می تـوان در تسـلط بـر مکان، سـطح تصاحـب یک قلمـرو و رقابت 
آن بـا سـایر نقـاط مرکـزی درک کـرد. مرکـز به عنـوان مهمتریـن 

تصویر 2. حصار نادری شهر سمنان. مأخذ: جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران، 1388، 160.
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مسـجد جامـع و گلدسـته هایش و راسـتۀ بـازار به عنـوان عناصـر 
برجسـته ایـن شـهر یـاد می کنـد و »کـرزن« در توصیـف شـهر 
سـمنان بـه همجـواری بـازار و میدان و اتصـال منار مسـجد جامع 
بـه منـار قدیمی واقـع در میان میدان اشـاره  دارد )کـرزن، 1369، 
386(. عـالوه بـر ابعـاد عملکـردی و اجتماعـی، مرکـز شـهر دارای 
رابطـۀ نزدیـک با سـاختار و مسـیرهای ارتباطی اصلی شـهر، نظیر 
بـازار اسـت. مفهوم بـازار الزاماً معـادل کلیت کالبـدی و عملکردی 
آن نیسـت. بـازار بـه مفهوم محل جمع شـدن و عرضـۀ کاال، مفهوم 
مجـرد اسـت کـه بـا معنـای مرکزیـت قرابـت دارد. در عیـن حال، 
بـازار به عنـوان نوعـی از تجلـی مرکز، بیشـتر ناظر به وجـه معنایی 
آن و به عنـوان سـاختار شـهر، ناظـر بـر وجـه کالبـدی و عملکردی 
اسـت )منصـوری و همـکاران، 1399، 54(. تالقـی راه ها، مسـجد، 
از وجـوه کافـی و رویدادهـای  بـازار، میـدان، حمـام، آب انبـار و 
تـداوم  و  بـرای شـکل گیری  از وجـوه الزم  اجتماعـی و سیاسـی 
حیـات مرکـز اسـت. مرکزیـت با گردهـم جمع کـردن عناصر اصلی 
و عملکردهـای شـهری به عنـوان قلـب و موتور توسـعۀ  شـهر نقش 
اساسـی در موجودیـت و وحدت یافتـن مفهـوم شـهر ایفـا می کند. 
ایـن مسـئله خود را در قالـب تمرکز عملکردهـای مختلف مذهبی، 
فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی، دسترسـی و فعالیتـی 
نشـان داده اسـت. از طرفـی بـا همجـواری و قرارگرفتـن مرکـز، در 
مسـیر اصلـی آب به عنـوان یکـی از عوامل مهم شـکل گیری شـهر 
در ایـن بـالد، تـداوم درختـان در سـاختار شـهری کـه بـه بـازار 
به عنـوان مرکـز شـهر ختـم می شـود، عاملـی در خوانایـی عناصـر 
شـهری اسـت. قدمت و نـوع قرارگیـری درختـان، آنهـا را به عنوان 
نشـانه های طبیعـی در شـهرها تبدیل کرده اسـت. نشـانه هایی که 
در کنـار مسـیر آب، موجـب خوانایی مهمترین مکان  شـهری برای 

شـهروندان و گردشـگران است. 
نقش راه در ادراک کلیت شهر •

بخش هـای  کـه  کالبدی-عملکـردی  محـوری  به عنـوان  سـاختار، 
اصلـی شـهر را بـه یکدیگـر پیوندمی دهـد، ایفـای نقـش می کنـد. 
اسـتقرار  نحـوۀ  بـا  دوسـویه  ارتباطـی  مؤلفـه،  ایـن  شـکل گیری 
عملکردهـای مهـم داشـته و به طـور مسـتقیم بـر سـازمان یافتن 
فضاهـای شـهر و درک مخاطـب از آنها تأثیر می گـذارد. به طور کلی 
سـاختار، متأثـر از راه هـای مهـم منطقـه ای، مکان یابـی می گردد و 
همجـواری آن بـا مرکزیـت شـهر بر شـکل و مفهوم شـهر به لحاظ 
عملکـردی، کالبـدی و معنایی داللـت دارد. بنابراین نقش سـاختار 
به عنـوان یـک جـزء کالبـدی در برقـراری ارتبـاط، میـان دیگـر 
اجزای تشـکیل دهندۀ شـهر، نظیـر حصار، مرکزیـت، مرکز محالت 
و مجموعه هـای شـهری، نقـش مهمی در شـکل گیری کلیت شـهر 
ایرانی دارد و این پیوسـتگی به واسـطۀ  سـاختار، سـبب ایجاد نقش 
معنایـی و ذهنـی در درک یکپارچـه از شـهر می شـود )منصوری و 

همکاران، 1399(.  
در منابـع متعـددی از روایـت شـهرهای ایرانـی بـر اهمیـت نقـش 

تصویر 3. نقشۀ دامغان در سال های 1310-1312 که توسط اشمیت و همکارانش 
تهیه شده است. در این نقشه حصار دو شهر، دروازۀ آن و عناصر مهم شهر در 

درون حصار قابل توجه است. مأخذ: کیانی، 1366، 333.

عنصر شـاخص سـازمان فضایی، هسـته و معادل کل شـهر، چکیدۀ 
شـهر و اجمـاع رویدادهـای آن اسـت. چیسـتی و هویـت شـهر در 
مرکـز ظهـور می کنـد و توسـط شـهروندان به عنوان شناسـۀ شـهر 
شـناخته  می شـود. محـل فعالیت هـای عمومـی، تولیـد خاطـرات 
جمعـی و مکانـی بـرای ارتقـاء کیفیـت شـهر محسـوب  می گـردد 

)منصـوری و همـکاران، 1399، 53(. 
مرکزیـت در مقامـی باالتـر از تمرکـز عملکردهای مختلف شـهری، 
دارای نقشـی معنایـی و اجتماعـی در ذهـن سـاکنان بـوده  اسـت. 
به خصـوص مسـجد جامع کـه از عناصر تشـکیل دهندۀ مرکز شـهر 
و محـل وقوع رویدادهای اجتماعی به شـمار می آید. در سـفرنامه ها 
و منابـع تخصصـی کـه بـه توصیـف شـهرهای ایرانـی پرداخته اند، 
مرکـز شـهر دارای وجـه عملکـردی پررنگی بـوده  اسـت. در روایت 
سـیاحانی کـه از شـهرهای ایـران بازدیـد کرده اند، به بـازار و نقش 
عملکـردی و معنایـی آن در ارتبـاط دادن بخش هـای مختلف شـهر 
توجهـی خاصـی داشـته اند. »ابن حوقـل« و »مقدسـی« در توصیف 
خـود از شـهر دامغـان، بـه وجـود دو بـازار جامـع و نیکـو کـه بـه 
همـراه مسـجد جامـع در میـان کوچه هـا قـرار گرفته انـد، اشـاره 

دارنـد )جعفرپـور و همـکاران، 1368، 193 و 33(، )تصویـر 4(.
در کتـاب »بناهـا و شـهر دامغـان« بـه نقـل از میـرزا ابراهیم خـان 
در توصیـف شـهر دامغان از مسـجد جامع، مدرسـه و ارگ مخروبۀ 
مقابـل آن به عنـوان عناصـر قابل توجـه مرکـز نامبرده شـده اسـت 
)همـان، 59( و در جـای دیگـر از مسـجد تاریخانـه و منـارۀ آن، 
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تصویر 4. شناخت و موقعیت عناصر با ارزش معماری در محدودۀ بازار سمنان. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

راه هـای ارتباطـی میـان عناصـر مهـم شـهری اشـاره شـده  اسـت. 
بعـد از اسـالم، مسـجد، بـازار، شـبکۀ ارتباطـی کوچه هـا و معابـر 
در دامغـان را می تـوان به عنـوان بخشـی از عناصـر اصلـی تـا اواخر 
قـرن چهـارم هجـری مشـخص کـرد. روی هم رفته طـرق و راه های 
ارتباطـی در شـکل گیری دامغـان تـا ایـن دوران نقشـی مهـم ایفـا 
کـرده و در هـر دوره کـه یکـی از راه هـا تقویت می شـده، شـهر نیز 
بـر حـول محـور و در اطـراف آن راه توسـعه می یافـت )جعفرپور و 
همـکاران، 1368، 35(. بـا آغـاز دورۀ سـلجوقی در شـهر دامغـان، 
مسـجد جامعـی بـا منـاری زیباتـر و عظیم تـر از قبـل، در امتـداد 
راسـتۀ بـازار شـکل گرفته و به صـورت مرکـز شـهر درآمـد و از آن 
پـس بـر سـر راه اصلـی ورود و خروج به شـهر قـرار گرفت. مسـیر 
راه هـا، کوچه هـا و معابـر در نهایـت بـه یکـی از درهـای ورودی 
مسـجد و از آنجـا بـه دروازۀ شـهر و دارالحکومـه منتهـی می شـده 

 اسـت )همـان، 38 و 45(.
سـاختار در شـهر تاریخـی سـمنان تحـت عنـوان گذرهـای اصلـی 
پیچ و خـم  از  دور  بـه  و  مسـتقیم الخط  مسـیرهایی  عمومـاً  کـه 
هسـتند )تصویـر 5(، مرکـز شـهر را بـه دروازه هـای شـهر متصـل  
می نماینـد )آل هاشـمی، 1399(. سـاختار از قاعـدۀ سلسـله مراتب 
تبعیـت  می کنـد. بـه ایـن صـورت کـه در وهلـۀ اول در سـاختار با 
شـاهراه ها مواجـه هسـتیم کـه یکـی از مهم تریـن مصداق هـای آن 
بـازار اسـت کـه در شـرح ایـن مؤلفـه، می تـوان بـه ابعـاد طبیعی، 
دسترسـی و فعالیتـی آن اشـاره  کـرد. بـازار در وجـه دسترسـی 
به عنـوان ارتباط دهنـدۀ دروازۀ شـمالی شـهر به مرکز شـهر اسـت. 
در ایـن میـان،  نهـری به عنـوان مؤلفـۀ طبیعی، در راسـتای همین 
مسـیر اصلـی به صـورت سرپوشـیده در زیـر بـازار سـمنان جریـان 
دارد )همـان(. وجـود مسـتندات تاریخـی نیـز بـه ایـن وجه اشـاره 
دارنـد: »خـط عبـور آن بدیـن نهـج کـه در مسـیر جـدول اصلـی 

شـهر جریـان یافتـه، در میـان بـازار و در میان مسـجد جامع کبیر 
گذشـته، در جنـب مدرسـه مسـعودیه عبـور نمـوده، از آنجـا بـه 
پـای چنـار منسـوب به امـام ثامـن ضامـن علیه السـالم و از آنجا از 
ممـری کـه از پیش خانـۀ عالـی حضـرت اقضی القضـات می گـذرد، 
جـاری گشـته و از شـهر بیرون می زد« )سـند آب سـحر بـه نقل از 
جمشـیدیان، 1391، 57(. همچنیـن بـه تبع گذر آب در مسـیرها، 
نظـام  موجـب  خـود  کـه  شـکل  می گیـرد  گیاهـی  پوشـش های 
سـایه و حرکتـی در سـاختار شـهر خواهنـد شـد کـه مجمـوع این 
عوامـل طبیعـی ارتباطـی دوسـویه در خوانـش عناصر شـهر ایجاد 

می نماینـد. 
و  محـالت  مرکـز،  از  اعـم  شـهر  مختلـف  اجـزاء  سـازمان یافتن 
مجموعه هـای شـهری در بسـیاری از شـهرهای ایرانـی، متأثـر از 
مسـیرهای ارتباطـی و توسـعۀ آن هـا بـا منشعب شـدن مسـیرهای 
اصلـی و فرعـی، شـکل می گرفتـه اسـت )تصویـر 6(. همچنیـن در 
متـون تخصصـی، در توصیـف اهمیـت مجموعـۀ بـازار و گذرهـای 
منشعب شـده از آن، از واژگانی چون سـتون فقرات، استخوان بندی، 
پیکره بنـدی، رگ برگ هـای نباتـات و ... استفاده شـده که اشـاره به 
وجـه ارتباطـی بـازار و تأثیـر آن در شـکل گیری کلیتـی یکپارچـه 
از شـهر دارد. ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه در محـل تالقی 
مسـیرهای اصلـی، عمدتـاً اجـزاء مهمـی چـون بـازار و مرکز شـهر 
مبنای شـکل گیری و سـازمان یافتگی سـایر عملکردهای شـهری و 
ارتباطـات میان این اجـزاء بوده اند )منصوری و همـکاران، 1399(. 
سـاختار شـهری سـمنان بـا قرارگیـری کانون هـای مهـم شـهری 
در سلسـله مراتبی معنـادار، خوانشـی از شـهر را ممکـن می سـازد 
کـه خـود فرصتـی در جهـت شـناخت الیه هـای مهـم و تأثیر گذار 
شـهری خواهـد بود. بـازار و ارتبـاط آن بـا محالت اطـراف، مبنای 
شـکل گیری مرکز ثقل و هسـتۀ شـهر و توسـعۀ محالت مسـکونی 
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چشـمگیری به وجـود آمـد. بـا تغییـر سـاختار حکومتـی در دورۀ 
پهلـوی اول، تحـوالت سـاختاری صورت گرفته در شـهرهای ایران، 
سـرآغاز شـروع دورۀ جدیـدی از شـکل گیری شـهر اسـت. در ایـن 
دوره، سـاختاری مـدرن بـه تبعیـت از شهرسـازی هوسـمانی بـه 
شـهرهای ایـران تحمیـل شـد. در شهرسـازی نویـن، دو رویکـرد 
حمل ونقـل و عملکردهـای تفکیکـی در مناطـق مختلـف، مبنـای 
توسـعۀ شـهر قـرار گرفتنـد. جهـت محقق شـدن ایـن شهرسـازی، 
شـهرها بـا توسـعۀ دسـتوری و تخریب هـای وسـیع در دل شـهر 
پیشـین روبـرو شـدند. بـر ایـن اسـاس، قلمـرو شـهر حذف شـد و 
سـاختار شـهر پیشـین با قرارگیـری شـبکه ای از راه هـای ارتباطی 
بـا اولویـت حرکـت ماشـین در شـهر، جاگزیـن شـد. چنان کـه در 
قابـل  از شـهر سـمنان )تصویـر 7(  قدیمی تریـن عکـس هوایـی 
مشـاهده اسـت، تاروپـود ایـن شـبکه در دوران معاصـر به وسـیلۀ 
اقداماتـی همچـون خیابان کشـی های دوران پهلوی و نوسـازی های 
غیراصولـی، ازهم گسـیخته و در نقاطـی حتـی نابـود شـده و امروز 
جـز آثـاری بر جداره های شـهر، اثـری از آنها باقی نمانده اسـت. در 
دامغـان نیـز احداث خیابانی عریـض در مجاورت بـازار و به موازات 
آن احـداث فلکۀ نسـبتاً بـزرگ، تخریـب دو کاروانسـرای قدیمی و 
اختصـاص فضـای آن بـه امـوری کـه ذاتـاً بـا بـازار بی ارتباط انـد، 
ایجـاد بنـای یـک پاسـاژ در فاصلـۀ نزدیـک بـا بـازار و سـرانجام 
نوسـاز در  از خیابان هـای  آغـاز رشـد و شـکل گیری قطعه هایـی 
فضاهـای  تعالـی  توزیـع  شـهر،  بـازار  نزدیـک  و  دور  فاصله هـای 
خدماتـی و ارتباطـی در کل شـهر را مختـل کرده  اسـت )جعفرپور 
و همـکاران، 1368(. اختـالل در یکپارچگـی سـاختار بـازار از دو 
جانـب بـر مفهـوم آن اثرگذار بوده اسـت: از طرفـی موجب تفکیک 
سـایر عناصـر سـازمانی ماننـد جدایـی ارتبـاط محـالت از هـم و 
خالی شـدن اطـراف مرکـز شـهر، شـد؛ و از جانبـی دیگـر ارتباط و 
پیوسـتگی اجـزای درونـی و تشـکیل دهندۀ بدنۀ بـازار را نیز مختل 
کـرد. بـازار به عنـوان سـاختار اصلـی و مهـم شـهر، عامـل ارتبـاط 
میـان اجـزاء اصلـی شـهر، شـامل حصـار، مرکزیـت، محـالت و 
مجموعه هـای شـهری بـوده اسـت. با شـکاف بـازار و جایگزینی آن 
بـا خیابان هـای مـدرن، عناصـر مذکـور به صـورت پراکنـده و فاقـد 
ارتبـاط بـا یکدیگـر شـکل گرفته و قـادر بـه ایجـاد مفهـوم »کلی« 
از شـهر نیسـتند. بـا انطبـاق دو سـاختار قدیـم و جدیـد، گذرهای 
اصلـی منشعب شـده از بـازار به سـوی محـالت قطـع شـده اسـت. 
بـا از بین رفتـن ایـن راه های ارتباطـی، مکانیابـی بـازار و ارتباط آن 
بـا سـایر اندام هـای شـهر نامشـخص اسـت؛ و از مکانـی شـاخص و 

قـرارگاه در شـهر بـه مکانـی میراثـی تغییـر نقش داده اسـت.
محله، پایندان ادراک یکپارچه شهر •

به عنـوان  اسـالمی، وجـود محـالت  دورۀ  ایرانـی  ویژگـی مهـم شـهر 
زیرسیسـتم و کل های کوچـک در شـهر اسـت. هـر یـک از آنهـا بـه نوبۀ 
خـود از یـک مرکـز تغذیـه می شـوند کـه هـم مولـد و هـم عامـل بقای 
محلـه اسـت. وجـه مـادی محلـه متکثـر و فاقـد وحـدت اسـت؛ 

تصویر 5. دیاگرام حرکت بازار از ورودی شهر به مرکز شهر در شهر سمنان.
مأخذ: آل هاشمی، 1399.

عطف های  به عنوان  تکایا  و  محالت  مراکز  با  بازار  ارتباط  دیاگرام    .6 تصویر 
مذهبی-آیینی در شهر سمنان. مأخذ: نگارندگان.

عملکـردی  نقـش  مهم تریـن  اسـت.  بـوده  بعـدی  دوره هـای  در 
سـاختار در سـمنان هماننـد سـایر شـهرهای ایـران، بـا توجـه بـه 
نمـود کالبـدی آن، در قالـب مسـیرهای ارتباطـی، گذرهـا و نقـش 
ارتباط دهنـدۀ آن میـان اجـزاء مختلـف شـهر اسـت کـه به وسـیلۀ 
شـبکه ای از راه هـا بـه محـالت شـهر متصـل می شـود.  بسـیاری 
از عناصـر برجسـته و نشـانه ای شـهر، نظیـر مسـجد جامـع و تکایا 
در محـور اصلـی شـهر و در ارتبـاط بـا سـایر گذرهـای فرعـی قرار 
گرفته انـد. ایـن آرایـش فضایـی، ارتبـاط قـوی و درک عمیقـی از 
کلیـت شـهر را موجـب می شـده اسـت. بنابرایـن وجـود سـاختار، 
جزئـی مهـم از سـازمان فضایـی شـهرها به شـمار می آید کـه نمود 
آن در شـهرهای مختلـف بـا توجـه بـه روایـات تاریخـی تابعـی از 
ابعـاد طبیعـی، کارکـردی، فعالیتـی و اجتماعـی و اقتصـادی بـوده  
اسـت. از دهـۀ 1300 بـه بعد در شـهرهای ایران تغییـرات کالبدی 
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گاهـی  و  آنهـا  کنـار  در  مسـکونی  نقـاط  شـکل گیری  کوچه هـا، 
حضـور یـک درخـت وسـط گذرهـا در حاشـیۀ ایـن جوی هـا بوده 
 اسـت )شـیبانی و اسـماعیل دخت، 1394(. آب از اسـتخر بـزرگ 
سـمنان در اسـتخرهای محالت شـش گانۀ شـهر تقسـیم می شـود. 
سـاختار  در  آب  جریـان  مسـیر  در  و  اسـتخرها  ایـن  اطـراف  در 
شـهر، وجـود درختـان قدیمـی عامـل مؤثـری در خلـق فضاهـای 
جمعـی شـهر شـده  اسـت. بـه عبارتـی همـۀ محالت شـهري پس 
از اسـتخرها شـروع بـه شـکل گیري و رشـد کرده انـد و در راسـتا و 
طبـق الگـوي حرکـت جریـان آب سـازمان یافته انـد. در واقـع در 
امتـداد ایـن الگـو اسـت کـه مسـیر خیابان هـا، کوي هـا و کوچه ها 
شـکل  مي گیـرد و در دو طـرف آنهـا منازل مسـکوني یـا مرزبندي 

باغـات ایجـاد مي شـود )جمشـیدیان،1391(، )تصویـر 8(.
پیونـد میـان سـاختارهای ذهنـی، فرهنگـی و اجتماعـی محـالت 
شـهر بـا زیرسـاخت آبـی در مدیریـت ایـن شـبکۀ آبـی در هـر 
محلـه و همچنیـن در شـهر متبلور می شـده  اسـت. مراکـز محالت 
و ریزمحـالت، مهم تریـن عناصـر یـک محلـه تلقـی می شـوند کـه 
در شـهر سـمنان همـراه تکایـا و عناصـر آبـی تعریـف می شـوند. 
ترکیـب ایـن فضاهـای اجتماعـی و آیینی-مذهبـی پاسـخی بـرای 
مفهومـی اسـت کـه از تقـدس آب در ذهنیت سـمنانی باقـی مانده 
 اسـت. سـمنانی بـه دنبـال حفظ یـک مفهـوم مقدس اسـت که در 
روزگار باسـتان در قالـب یک فضای نیایشـگاهی و امـروز در فضای 
مذهبـی بـا محوریـت آیینـی مثل تکیـه بروز پیـدا می کنـد. تعدد 
عرصه هـای مذهبی-آیینـی در محدوده ای نسـبتاً کوچک نشـان از 
رفتـاری آیینـی دارد کـه روزگاری در مواجهـه بـا قداسـت آب بود 
و امـروز بـه دنبـال حفـظ یـک مفهوم قدسـی و بـه دنبـال فضایی 
آیینـی، تکایـا را در اصلی تریـن فضـای هـر محلـه و ریزمحله یعنی 

مراکـز آن هـا تعریـف می کند )تصویـر 9(.
در شـهر دامغـان نیـز آب از وجـوه مهـم در شـکل گیری اندام های 
شـهری اسـت. »کرزن« در سـفرنامۀ خود به نقش کارکردی آب در 
تعریـف سـاختار اصلی شـهر -بازار اشـاره می کند )کـرزن، 1369(. 
برخـی از ویژگی هـای تجهیزاتـی شـهر کهـن دامغان که بـر پیکرۀ 
امـروزی کالبـد شـهر بازتاب دارند، محله بندی شـهر دامغان اسـت. 
در »سـفرنامۀ خراسـان« در بخـش کتـاب سـه سـفرنامه کـه در 
دورۀ قاجـار تألیف شـده اسـت، وصفـی گویا از محالت شـهر دیده 
می شـود: »محـالت دامغـان پنـج می باشـد: چـوب مسـجد، شـاه، 
دباغـان، سـراوری، وزرجـوب و محلـه آب که بیرون دروازه اسـت« 
)ناصرالدیـن شـاه، 1361 بـه نقـل از جعفرپور و همـکاران، 1368، 

62-63(، )تصویـر 10(.
محله هـای ایـن شـهر هماننـد سـمنان بر اسـاس نظام تقسـیم آب 
و وجـود اسـتخرهایی در مرکـز محـالت بـوده اسـت. اسـتخرهایی 
به صـورت حوضچه هـای تقسـیم المیاه، آب محـالت شـهر را از نظر 
شـرب تأمیـن می نمـود و همیـن تقسـیمات و سیسـتم آبرسـانی 
شـهری نیـز بعدهـا در توسـعۀ محـالت، نقـش مهمـی را بـر عهده 

تصویر 7. عکس هوایی از موقعیت بازار و خیابان کشی های دورۀ رضاخانی در بافت قدیم 
سمنان. مأخذ: آرشیو و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان سمنان، 1387.

خانه هـا، راه هـا و خدماتی پراکنـده در میان آنها. حـس یکپارچگی 
و وحـدت از ایـن فضـای متکثر محصـول خوانـش و ادراک ناظر از 
آن اسـت. چنانچـه ناظـر بتوانـد وحدتـی در میـان عناصـر متکثـر 
ادراک کنـد، محلـه متولـد شـده اسـت. وجـود اجـزا بـرای تحقـق 
محلـه شـرط اسـت امـا امـکان ادراک یکپارچـه شـرط الزم دیگـر 
آن اسـت. لـذا محلـه را بایـد مبتنـی بـر دو رکـن اجـزای مـادی و 
حالـت یگانـه آن دانسـت. اولـی از عناصـر محـل پدیـد می آیـد و 
دومـی از سـازمان فضایـی و نـوع ارتباط میـان عناصـر )منصوری، 
1401(. محـالت به مثابـۀ گونـۀ اصلـی از کل هـای کوچـک شـهر 
جملـه  از  بوده انـد.  عهـده دار  را  خاصـی  نقش هـای  و  ویژگی هـا 
ویژگی هـای محلـه می تـوان بـه »ارتباط دوسـویه با کلیت شـهر«، 
»اسـتقالل و خودتوانـی در ادارۀ امـور کشـور« و »واحـد اجتماعی 

مسـتقل«، اشـاره  نمـود )منصـوری، 1399، 60(. 
در بـاب محـالت سـمنان در »سـفرنامۀ اسـترآباد و مازنـدران و 
گیـالن« در سـال 1277 ه.ق. از محـالت سـمنان نـام بـرده شـده 
 اسـت: » ....شـهر سـمنان دارای چهـل بـاب تکیـه، دوازده بـاب 
کاروانسـرا، حمـام چهـل و یـک بـاب .... و پنـج محله دارد: ناسـار، 
لتی بـار، اسـفنجان، چوب مسـجد و شـاهجو ...« )میـرزا ابراهیـم، 
1355(. شـیندلر در مـورد محـالت سـمنان بـه  پنـج محلـه بـه 
نام هـای ناثـار و اسـفنجان و چوب مسـجد و التی بـار و شـاه جوق، 
اشـاره می کند )شـیندلر، 1356(. شـکل گیری سـمنان و دامغان بر 
پایـه آب بـوده و سـازمان فضایی سـمنان تابع زیرسـاخت های آبی 
آن اسـت. در ایـن دو شـهر عـالوه بـر وجـوه مختلـف تعریف کنندۀ 
شـهر، آب به عنـوان عنصـر طبیعـی و حیاتـی، نقشـی کلیـدی در 

سـازماندهی اندام هـای مختلـف آن داشـته اسـت. 
ایـن زیرسـاخت تکنیکی-اجتماعـی ابعـاد قابل توجهـی از پیونـد 
میـان زیرسـاخت های آبـی و سـاختارهای محلـه ای شـکل دهنده 
بـه شـهرهای ایـران را نمایان می سـازد. در نگاهـی دیگـر می تـوان 
در  جویبارهـا  حرکـت  جریـان  از  متأثـر  شـــهر  منظـر  گفـت، 
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داشـته اند )همـان، 38(. در ارتبـاط بـا محـالت شـهر دامغـان نیز، 
میـرزا ابراهیـم در سـال 1276 ه.ق. تعـداد محـالت شـهر دامغـان 
را چهـار محلـه ذکـر کـرده اسـت: محلـۀ دباغـان، شـاه،، خوریـاب 
و قلعـه )میـرزا ابراهیـم، 1355(. در سـال 1293 ه.ق. دو محلـه 
بـه ایـن محـالت افـزوده شـد. صنیع الدولـه )اعتمادالسـلطنه( در 
»مطلع الشـمس« از شـش محلـه بـا عناویـن: دباغان، شـاه، خوریا، 
قلعـه، باالمحلـه و سـادات محله یـاد می کنـد )1355، 271-267(. 
هـر یـک از محـالت دارای هویتـی خاص انـد کـه بـا فعالیت هـای 
ماننـد  تجـاری  فعالیت هـای  و  تکیـه  و  مسـجد  چـون  مذهبـی 
مغازه هـا در گـذر اصلـی آن و منتهـی بـه مرکـز محلـه اسـت و 
نشـان از اسـتقالل و خودتوانی محـالت دارد. پدیدۀ مهـم دیگر در 
شـالودۀ تشـکیالتی شـهر بر اسـاس محله بندی، اثرگـذاری راه های 
ارتباطـی در پیونـد محلـه بـا مرکز شـهر و سـایر اندام های شـهری 

اسـت کـه از آن کلـی مسـجم می سـازد. 
انطبـاق میـان سـاختار محلـه ای و روابـط حاکـم بـر آن در شـهر 
سـمنان و دامغـان بـا زیرسـاخت آبـی سـنتی نشـان می دهد میان 
زیرسـاخت  و  نیمه مسـتقل  محـالت  مبتنی بـر  شـهری  سـاختار 
آبـی سـنتی شـهر، ارتبـاط دوسـویه برقـرار بوده  اسـت. ایـن پیوند 
تنهـا در سـاختار فیزیکـی محـالت، ابعـاد، قلمـرو، جهت گیـری و 
محـل اسـتقرار گذرهـا و مراکـز محـالت خالصـه نمی شـود، بلکـه 
فراتـر از آن، ایـن زیرسـاخت بـا روابـط اجتماعی-فرهنگی محالت 
شـهری و بـا جریان هـای متنـوع اجتماعـی، مذهبـی، فرهنگـی و 
زندگـی فـردی و جمعـی سـاکنین محـالت در شـهر -به ویـژه در 
شـهر سـمنان- پیونـد می خـورده  اسـت. شـبکۀ زیرسـاخت آب، 
سیسـتمی را شـکل می دهد کـه تمامـی مردم بـا توجه بـه تمایزات 
محلـه ای و قومـی در شـهر و جایـگاه اجتماعـی و اقتصادیشـان در 
محلـه بـا آن پیونـدی قـوی دارند. بنابراین در شـهرهای سـمنان و 
دامغان برخالف سـایر شـهرها، عالوه بر وجوه اجتماعی، معیشـتی 
و فرهنگـی، زیرسـاخت طبیعـی )آبـی و پوشـش گیاهی( به عنـوان 
عاملـی مهـم و تأثیرگـذار، در تعییـن مرزبنـدی محـالت و خوانش 

عناصـر سـازمان فضایی هسـتند.

جمع بندی 
خوانش منظر شـهری سـمنان و دامغان بر اسـاس عناصر سـازمان 
فضایـی، در دو بُعـد عینـی و ذهنـی خوانش می شـود. در این مقاله 
خوانـش عناصـر شـهر بر اسـاس بُعد عینـی در دو وجـه فیزیکی و 

طبیعی مـورد توجه بوده اسـت:
- مرکـز شـهر، بـر اسـاس شـاخص های اصلـی آن و نقشـی که در 
کلیـت شـهر ایفا می کنـد، ویژگی هـای کیفـی پرمعنایی اسـت که 
بـا پیکره هـای مـادی و کالبـدی آن همزادند و مهمتریـن مؤلفه در 

خوانایـی عناصـر عینی-ذهنی و معنای شـهر اسـت. 
- در اطـراف مرکـز، قرارگاه هـای اجتماعـی شـکل می گیرنـد کـه 
هـر قـرارگاه تابـع مرکـز واحـدی و ارتبـاط آن بـا سـایر اندام هـای 

تصویر 8.  نقش ذهنی و عملکردی زیرساخت های آبی و درختان در مرکز محالت 
و ساختار شهر، محلۀ باغ فیض، سمنان. عکس: زهرا امینی مستانه، 1401.

تصویر 9. عناصر مذهبی محدودۀ بازار، مرکز  محالت و ریزمحالت. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 10. وضعیت عمومی و محله های شهر دامغان در سال 1310. 
مأخذ: جعفرپور و همکاران، 1368، 183.
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شـهر و به ویـژه مرکـز، عاملـی بـر تعریـف ماهیـت شـهر اسـت. 
ایـن قرارگاهـای سـکونتی کـه محلـه یـا کل هـای کوچـک نامیده 
می شـوند، تابـع عناصـر فیزیکی و طبیعی مادۀ شـهر هسـتند و هر 
زمـان بـا مفاهیـم آمیختـه شـوند ادراک شـهروندان از شـهر کامل 
می شـود. ایـن محالت در کنار مرکز شـهر، عاملـی مکمل بر ادراک 
یکپارچـۀ شـهر هسـتند. ارتباط میـان مرکز و محـالت و همچنین 
ارتبـاط میـان دروازه های شـهر با مرکـز از طریق راه هـای ارتباطی 
و دسترسـی های مختلـف ممکـن می شـود. سلسـله مراتب راه هـا و 
ویژگی هـای عینـی و رفتـاری هـر کـدام معـرف صفتـی از آن در 
کلیـت شـهر اسـت. آن گونه که مشـخص اسـت، طبـق روایت های 
بـازار به عنـوان مهمتریـن سـاختار شـهر  تاریخـی و سـفرنامه ای 
نقـش مرکزیـت پیـدا می کنـد و راه هـای منشـعب از آن مالکـی 
بـرای تعییـن محـالت و ارزش مـکان در شـهر اسـت. از طرفـی در 
تقاطـع ارتباطـی راه هـا در درون محالت، تکایا شـکل گرفته اند که 
هـر کـدام نقـش قلمـرو درونی شـهری را ایفـا می نمایند. عـالوه بر 
عناصـر فیزیکـی در تعریـف سـاختار و نقاط عطف شـهری، عناصر 

طبیعـی آب و درخـت نیـز نقـش مهمـی ایفـا می کنند. 
- انطبـاق میـان عناصـر سـازمان فضایـی و روابط حاکم بـر آن در 
شـهر سـمنان و دامغـان بـا زیرسـاخت آبـی و درختان اطـراف آن 
نشـان می دهـد کـه میـان عناصـر سـازمان فضایـی این دو شـهر و 
زیرسـاخت طبیعـی آنهـا ارتباط دوسـویه و معنـاداری برقـرار بوده 
اسـت. سیسـتم آبی و وجـود درختان اطـراف آن، نقـش مهمی در 
خوانایـی مرکزشـهر، سـاختار و محـالت و میادین و عطف شـهری 
بـازی می کنـد. آب و درخـت، از عناصـر معناسـاز و مکان سـاز در 
شـهر هسـتند. ایـن عناصر، مـکان را به یـک پدیدۀ ادراکـی تبدیل 
کرده انـد کـه حـول آن عوامـل انسـانی رشـد کـرده اسـت. در این 
مکان هـا، آب و درخـت معانـی متفاوتـی در سـازمان فضایی شـهر 
نمودهـای  شـهر،  در  مختلفـی  مکان هـای  کـه  کرده انـد  تعریـف 
رفتـاری متفاوتـی داشـته  و در ایـن طیـف معنایی، تجـارب مکانی 

مختلفـی نمـود یافته  اسـت. 
- قلمـرو در همـۀ شـهرهای ایرانـی بعـد از اسـالم انکارناپذیر بوده 
و جزئـی مهـم از سـازمان فضایـی شـهرها به شـمار می آیـد و بـه 
قـدری اهمیـت دارد کـه به عنـوان شناسـانندۀ تمامیـت و کلیـت 
شـهر کارکـرد می یابـد. در دو شـهر سـمنان و دامغـان بـا تمایـز 
بیـن تعریـف قلـرو روبـرو هسـتیم. حصار به عنـوان جزئـی الینفک 
از ویژگی هـای شـهر سـمنان و دامغـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
کالبـدی، عملکـردی  )باغـات(،  دارای وجـوه مختلـف طبیعـی  و 
)امنیتـی( و معنایـی )اصلـی اساسـی در شـکل گیری شـهر( بـوده 
اسـت. بنابرایـن نمـود حصـار در شـهرهای مختلـف بـا توجـه بـه 
ابعـاد  و  امنیـت  معیشـت،  سیاسـت،  از  تابعـی  تاریخـی  روایـات 
اجتماعی-فرهنگـی بـوده اسـت. آن گونـه کـه در دامغـان، قلمـرو 
نمـودی کالبـدی دارد و تابـع بُعد سیاسـی و امنیتی شـهر اسـت و 
در سـمنان نمـودی طبیعـی و تابـع بُعـد معیشـتی و اجتماعی آن 

بـالد بـوده اسـت. اگرچه هریک از ایـن وجـوه در دوره های مختلف 
تاریخـی بـا شـدت و ضعـف و شـکل های متفـاوت دیـده می شـود 
امـا اهمیـت و نقـش حصـار در تعییـن قلمـرو و حـدود فیزیکـی و 
معنایـی شـهر به عنوان یک کل و مسـتقل از همسـایگی هایش غیر 

قابـل انکار اسـت. 

نتیجه گیری
عناصـر سـازمان فضایـی شـهر یـک مفهـوم اسـت. آنچـه در شـهر 
خوانـش می شـود مصادیقـی از مفهـوم سـازمان فضایـی اسـت. ایـن 
مصادیـق در هـر شـهر و منطقه ای می تواند یکسـان یا متغیر باشـند. 
معیارهـای تعیین کننـدۀ معنـای شـهر و شـاخص های اصلـی آن، در 
هر سـرزمینی ریشـه در تاریخ و فرهنگ مردم آن دارد و در مجموعه 
روابطـی از مفاهیـم، نمادهـا و نشـانه های عینـی و طبیعـی خوانـش 
می شـود. وجـود معنـا و مفهوم اصلی شـهر بیانگر تسـلط شـهروندان 
بـه جامعیـت کالبدی و کاربری شـهری اسـت. تسـلطی کـه بی توجه 
بـه کمیت هـا بـه معانـی نظـر دارد و در راسـتای تعاریـف کیفـی بـه 
استحکام بخشـی کمیت هـا می پـردازد. به اسـتناد روایت روشـنفکران 
آنچـه  دامغـان،  و  از خوانـش دو شـهر سـمنان  تاریخـی  منابـع  و 
به عنـوان شـهر خوانـش می شـود تکیـه بـر عناصـر عینـی اسـت که 
در مکان هـای خاصـی از شـهر متمرکز هسـتند. عناصری کـه عموماً 
وجـه اجتماعـی و کالن دارنـد و بـرای عموم شـهروندان نقش هویتی 
دارند. مصادیقی که در منابع تاریخی بیشـترین اسـتناد به آنها شـده 
اسـت اشـاره بـه اندام هـای مهم شـهر ماننـد راه، بازار، مسـجد جامع، 
تکیـه، فعالیت هـای اجتماعی و اقتصادی دارند. آنجا که به تفسـیر راه 
پرداختـه اسـت روایتـی سلسـله مراتبی را بیـان می کند کـه می توان 
شـبکه ای از راه هـا را در شـهر متصـور شـد. راه اصلـی را عمومـاً میان 
دروازه هـای شـهر نـام می بـرد و الزاماً به بـازار منتهی می شـود. یعنی 
شـهر بـرای گردشـگری که آن را خوانـش می کند از قلمرو آغاز شـده 
و در طی کـردن راه تـا رسـیدن بـه بـازار و میـان اندام هـای مختلـف 
شـهر، ادارکـش را کامـل می کند. از بـازار، راه ها به صورت شـاخه های 
مختلفی به سـایر اندام های شـهر چون محالت تقسـیم می شـود. در 
ایـن مسـیر از عنصـر آب بـرای خوانـش دقیق تـری از راه نـام می برد 
کـه تابـع شـیب زمین از راه هـای اصلـی شـهر سـرازیر می شـود تا به 
مـزارع پایین دسـت برسـد. اندامـی ماننـد بـازار در پـاره ای دیگـر از 
روایـات، مصداقـی بـر خوانش بُعـد مهم دیگـری از شـهر یعنی مرکز 
آن اسـت کـه عموم فعالیت هـا و کارکردها اعم از مذهبـی، اجتماعی، 
کارکـردی، فرهنگـی در این بسـتر تجمیع شـده اند. مکانی کـه در آن 
به نقاط عطف مصنوع و طبیعی شـهر اشـاره دارد. مانند منار مسـجد 
جامـع و تـک درخـت کهنسـال داخـل بـازار. نقـش مهـم دیگـر این 
مـکان، نقـش کارکـری اسـت کـه عامـل پیونـد اندام های مهـم دیگر 

شـهر به نـام محله اسـت. 
 در نهایـت آنچـه در منابع مختلف، از شـهر روایت می شـود اشـاره به 
مصادیقی اسـت که در مکان های مشـخص و کالنی از شـهر متمرکز 
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هسـتند. هـر کـدام از ایـن مکان هـا در روایت های ابعاد مختلف شـهر 
همپوشـانی داشـته یا ارتباط معنایـی و کارکردی زیادی بـا هم دارند. 
از ایـن جهـت روایت هـای تاریخـی، خوانش مفهوم شـهر بـا مصادیق 
موجـود در آن اسـت کـه می تـوان بـه راحتـی زنجیـره ای ارتباطی از 
حیـث معنـا و کارکـرد و کالبـد میـان آنهـا برقرار کـرد. ایـن زنجیره 

مصداقـی، در کل، شـهر را در خوانـش چهـار عنصـر مفهومـی مرکز، 
سـاختار، قلمـرو و محالت تعریف می کند. در جـدول 1 نقش معنایی 
عناصـر سـازمان فضایـی دو شـهر سـمنان و دامغـان در ادارک کلیت 

شـهر بیان شـده است.

عناصر سازمان 
فضایی

نسبت با رویکردمصادیقشاخص های اصلی
کلیت شهر

نقش ارزشی 
عناصر در 

سازمان شهر

- تجمیع فضاهای عمومیمرکزیت
- بازار )بُعد اجتماعی-

اقتصادی(
- میادین )بُعد اجتماعی-

سیاسی(

- بازار
- میادین

- تجمیع و تنوع فعالیتی )مسجد، 
تکیه، فعالیت های اقتصادی(

- تنوع و تضاد اجتماعی
- حداکثر راه های ارتباطی

- آرایش فضایی محالت اطراف مرکز
- نشانه و عطف شهری )طبیعی و 

فیزیکی(
- آب

- درخت

- آیینی-مذهبی
- فرهنگی
- اجتماهی
- اقتصادی
- دسترسی
- سیاسی
- فعالیتی
- کارکردی
- طبیعی

معناییمعنای شهر

محالت / مجموعه های شهری:کل های کوچک
- مشابهت و ارتباط دوسویه با 

کلیت شهر
- استقالل و خودتوانی در 

ادارۀ امور
- واحد  اجتماعی مستقل

- محله
- میدان های شهری

- آب
- درخت

- اجتماعی
- اقتصادی
- طبیعی
- فعالیتی

ماهیتیمادۀ شهر

- مفهومی کالبدی و عنصری ساختار
ارتباط دهنده

- تعریف کنندۀ سلسله مراتب در 
دسترسی ها

- ستون فقرات شهر
- نهاد اجتماعی

- عامل درک کلیت شهر

- راه های اصلی )بازار(
- گذرهای فرعی

- کوچه
- کوی
- آب

- درخت

- طبیعی
- دسترسی
- کارکردی
- اجتماعی

کارکردیروابط شهر

- عنصر برجستۀ کالبدیقلمرو
- عنصری عملکردی و امنیتی
- تعیین قلمرو و حدود شهر
- عنصری معنایی و اصلی 

اساسی در تعریف شهر

- حصار
- دروازه
- باغات

- امنیتی
- سیاسی

- معیشتی-اجتماعی

جغرافیاییبستر شهر
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