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چکیـده| آب به عنـوان نخسـتین شـرط حیـات در جامعـۀ بشـری برطرف کننـدۀ نیـاز های اولیـۀ مردم 
بـوده اسـت. آب در ادیـان و آیین هـای باسـتانی در ایـران نقـش مهمـی در شـکل دهی بـه منظر شـهرها 
داشـته و به عنـوان عنصـر طبیعـی پدیدآورنـدۀ باکیفیت تریـن فضاهـای جمعـی می تـوان از آن نـام برد. 
از ایـن رو بـرای آن اسطوره سـازی می کردنـد و بـه جهـت اهمیتـی کـه بـرای ایـن عنصـر زندگی بخـش 
قائـل بودنـد مراسـم و آدابـی کـه در ارتبـاط با آن از گذشـته تا کنـون انجـام می دادند که این امر ریشـۀ 
تاریخـی در اعتقـادات مـردم ایـران و ادیان باسـتانی دارد. اسـتان  سـمنان، به علت واقع  شـدن در محدودۀ 
اقلیمـی گرم وخشـک کویـری،  همـواره بـا مشـکل سـختی دسترسـی بـه آب روبـرو بـوده اسـت. اقتصاد 
مبتنـی برکشـاورزی در کنـار کمیاب بـودن آب، موجـب اثرگذاری این عنصـر حیات بخش بـر تمام وجوه 
زندگـی مـردم ایـن منطقـه شـده اسـت. مدیریـت آب در ایـن خطه، امری بسـیارمهم، در سـاختار شـهر 
و رفـع نیازهـای مـردم تلقـی گردیـده و نیـاز بـه آب به عنـوان عنصـری کـه خود رافع سـایر نیازهاسـت، 
موجـب توجـه ویـژۀ مـردم بـه ایـن عنصر شـده اسـت. از ایـن رو بـه نظـر می رسـد آب بـا فاصله گرفتن 
از ماهیـت عملکـردی خـود، بـه عنصـری مقـدس و قابـل احترام تبدیل شـده  اسـت. بـا توجه بـه بازدید 
میدانـی از بافـت تاریخـی شـهر سـمنان و دامغـان آنچـه بیـش از همـه نظـر مخاطـب را بـه خـود جلب 
می نمایـد، نقـش آیینـی آب در شـکل دهی به شـهر سـمنان و دامغان اسـت که از لحـاظ عینی-ذهنی بر 
منظر شـهر بسـیار تأثیرگذار بوده و در کنار عملکرد صحیحی که در سـطح شـهر داشـته اسـت کیفیت 
فضایـی متفاوتـی را در محـالت شـهر ایجـاد کرده اسـت. لـذا ایـن پژوهش به دنبال بررسـی موشـکافانۀ 

نقـش آیینـی آب در شـکل گیری منظـر شـهر سـمنان و دامغان اسـت. 
واژگان کلیدی| منظر آیینی، منظر، آب، سمنان، دامغان.

مقدمـه | دیـن ایرانیـان در دورۀ باسـتان در ارتبـاط مسـتقیم بـا 
معیشـت کشـاورزی بـود و آب در ایـن سـرزمین جایگاه مقدسـی 
عنصـر  ایـن  پیرامـون  آیین هـا  و  اسـاطیر  رو  ایـن  از  داشـت 
حیات بخـش پدیـد آمدند )عفیفـی، 1383، 410(. اقتصاد وابسـته 
بـه کشـاورزی و نقش زیربنایـی آب، ایرانیان را بر آن داشـت که از 

چشـمه ها، رودهـا و تمامـی آب ها که حیاتشـان وابسـته بـه آن بود 
بـه نیکـی محافظـت کننـد و جهـت تقدس بخشـی و گرامیداشـت 
ایـن عنصـر مهـم، ایزدانـی چـون آناهیتـا و تیشـتر را بیافریننـد 
و بـه سـتایش آنهـا همـت گمارنـد و نذرهـا و قربانی هـای بسـیار 
نثارشـان کننـد تـا از خیـر و بـرکات آب بهره مند شـوند. از این رو 
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آب به عنـوان عنصـر مقـدس نـزد ایرانیـان جایگاه ویژه ای داشـته 
و تـا کنـون اعتبار خـود را حفظ کرده اسـت )منصـوری، جوادی، 
مخلـص و رحمـدل، 1397، 19(. بنابرایـن اهمیـت آب در حیات 
و معـاش ایرانـی، موجـب نگـرش تقدس گرا نسـبت به ایـن عنصر 
شـد. تـا جایـی کـه ایرانیـان آب جـاری را بـه هیچ وجـه آلـوده 
توجـه خاصـی  و  دقـت  آن  نگاه داشـتن  تمیـز  در  و  نمی کردنـد 
بـه کار می بردنـد )رجبـی، 1360، 328(. آیین هـای ایرانی مرتبط 
افسـانه های  و  داسـتان ها  نظیـر  مختلفـی  قالب هـای  در  آب  بـا 
اسـاطیری، شـخصیت ها و داسـتان های پهلوانـی مرتبـط بـا حفظ 
پاکـی آب و مرسـومات مربـوط بـه قربانی کـردن بـرای آب پیونـد 
خورده انـد. تأکیـد بـر همجـواری قربانـی بـا موضـوع آب و پیونـد 
قدسـی  و  معنـوی  جایـگاه  از  حاکـی  دو،  ایـن  میـان  مفهومـی 
آب در ذهـن مردمـان ایـران باسـتان و آیین هـای آنهاسـت. بـه 
گونـه ای کـه عمـل قربانـی نمـاد اخـالص و طلـب بـرای پدیـدۀ 
آب در پیشـگاه آناهیتـا )دارنـده و نگهبـان آب های پـاک و روان( 
صـورت می گیـرد )منصـوری و همـکاران، 1397، 16(. ایـن نـوع 
نـگاه از گذشـته های دور در ایـران رایـج بوده و در دوران اسـالمی 
بـا محتـوای جدیـد تـداوم یافته اسـت. چنان کـه نیایـش و قربانی 
بـرای آناهیتـا به توسـل و شـفاعت نـزد معصومین و مقدسـین در 
باور اسـالمی تبدیل شـده اسـت. آناهیتـا ایزدبانوی آب ها به سـان 
بانویـی بـا خصوصیـات طبیعـی و کمال یافته، نماد باروری انسـان، 
حیـوان و نبـات اسـت. قدرت این بـاور در فرهنگ ایـران به حدی 
بـود که در دوران اسـالمی این سـرزمین نیز اسـتمرار یافت. آیین 
باران خواهـی و توسـل بـه حضـرت زهـرا )س( و حضـرت عبـاس 
)ع( سـقای دشـت کربـال، جایگزیـن نیایش هـای آب و توسـل بـه 
آناهیتـا شـده اسـت. در ایـن دگردیسـی، اگرچـه صـورت آییـن 
حفظ شـده و تـداوم یافتـه، امـا ماهیـت بـه جـای »طلـب بـاران 
از الهـۀ آناهیتـا« بـه »توسـل به اشـخاص مقدس« برای وسـاطت 
و شـفاعت نـزد خداونـد بـدل شـده اسـت؛ شـفاعتی کـه در قرآن 
مشـروط بـه اذن خداونـد اسـت. در دوره اسـالمی آب ذاتـاً دارای 
تقـدس نیسـت امـا به واسـطۀ نقش مهـم آنهـا در زندگـی مردم و 
ارتبـاط بـا بـاور کهـن و تأکید قـرآن کریم مـورد توجـه و مطلوب 
میـان  در  رو  ایـن  از   .)43 )جـوادی، 1392،  می شـوند  شـمرده 
عوامـل متعـددی کـه در طـول زمان بـر منظر شـهر ایرانـی تأثیر 
گذاشـته اسـت، تفکـرات مذهبـی در قالـب مناظـر آیینی-میراثی 

نشـأت گرفته از نحـوۀ مواجهـه بـا آب اسـت. 

روش تحقیق
در ایـن مقالـه جهـت تدویـن چارچـوب نظـری پژوهـش از روش 
از  اسـتفاده  بـا  راسـتا  ایـن  در  اسـت.  شـده  اسـتفاده  اسـنادی 
کتاب هـا، مجـالت و نشـریات معتبـر، سـایت ها و پایان نامه هـای 
مرتبـط، اطالعـات مورد نظر بـرای بیان ادبیات موضـوع و مفاهیم 
روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  شـد سـپس  نظـر جمـع آوری  مـورد 

توصیفـی و تحلیلـی اقـدام بـه تهیه و تدویـن چارچـوب مفهومی 
پژوهـش بـه منظـور ارائـۀ پیشـنهادها و نتیجه گیـری ارائـه شـده 
اسـت. ابزار گـردآوری اطالعـات در این روش، مشـاهدات میدانی 
سـفر پژوهشـی بـه سـمنان، دامغان و بسـطام به همـراه مطالعات 

بوده اسـت. کتابخانـه ای 

پیشینۀ پژوهش
در حـوزۀ فرهنـگ، آییـن و سـنت، پژوهش هـای متعـددی انجام 
شـده اسـت. همچنیـن دربـارۀ تاریـخ تحـوالت محـالت سـمنان 
و سیسـتم های آبیـاری موجـود در آن مطالعـات زیـادی صـورت 
گرفتـه اسـت. ایـن پژوهـش حاصل سـفر پژوهشـی به شـهرهای 
سـمنان و دامغـان و بسـطام مـی باشـد؛ لـذا منابـع و متونـی که 
در مقالـه بـه آن اشـاره شـده حاصـل دسـتاورد سـفر بـه اسـتان 
سـمنان اسـت. از سـویی الزم بـه ذکـر اسـت موضـوع آییـن و 
فرهنـگ در جای جـای ایـران به خصـوص در شـهرهای مرکـزی و 
شـمالی کشـور نظیـر سـمنان که از شـمال تـا جنوب این اسـتان 
دارای اقلیم هـای متفاوتـی اسـت و نحـوۀ مواجهه بـا آب به عنوان 
یـک عنصـر آیینـی در بخش هـای مختلـف آن متفـاوت می باشـد 
بـه قـدری گسـترده اسـت کـه مجـال پرداختـن بـه آن در ایـن 
مقالـه نیسـت. لـذا در این پژوهش تالش شـده اسـت بـا توجه به 
بازدیـد میدانـی از محـالت اصلـی شـهر سـمنان و دامغـان رابطۀ 
متقابـل عنصـر آیینـی آب و ذهنیات مـردم را تحت عنـوان نقش 
آیینـی آب در شـکل گیری منظـر شـهر سـمنان و دامغـان مـورد 
واکاوی قـرار دهـد. در ایـن راسـتا بـه مقاالتـی در حـوزۀ آییـن و 
فرهنـگ و همچنین سیسـتم آبیاری محالت سـمنان رجوع شـده 
اسـت. در حـوزۀ منظر آیینـی در مقالۀ »آییـن و منظر« )محدثی، 
1389( ذکـر شـده اسـت کـه بیـن جلوۀ بیرونـی و مبنـای فکری 
پیوسـتگی  یـک  مناسـبت ها  بـه  نسـبت  ایرانیـان  عکس العمـل 
میـان عیـن و ذهـن وجـو دارد که ریشـه در تاریخ باسـتانی ایران 
دارد. ایـن پیوسـتگی، بـا مـروری بـر مبانـی و سـابقۀ جشـن های 
ایـن سـرزمین، قابـل پیگیری اسـت. همچنیـن در مقالـۀ »نقدی 
بـر اماکـن مذهبی-آیینـی ایـران بـا تکیـه بـر پیشـینۀ تاریخـی 
آن« )جـوادی و مالصالحـی، 1396(، حریم، مکان و سـاختارهای 
مقـدس دینـی- آیینـی موجـود و فعـال در جامعـۀ ایـران معموالً 
در دل طبیعـت و در کنـار آب قـرار دارنـد، ازایـن رو نـزد مـردم 
زیرسـاخت های  »پیونـد  مقالـۀ  در  بوده انـد.  مقـدس  و  محتـرم 
آبـی سـنتی و نظـام محله ای در شـهرهای ایـران« )آل هاشـمی، 
1399( بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده کـه پیونـد دوجانبـه ای میان 
به صـورت  و  دارد  وجـود  سـمنان  در  آبـی  زیرسـاخت  و  شـهر 
ویـژه از نظـام محلـه ای شـکل دهنده بـه شـهر پیـروی می کنـد. 
سیسـتمی کـه از مدیریـت پاییـن به بـاالی سـاختارهای فیزیکی 
فراتـر رفتـه و به صورتـی چندوجهـی بـا سـاختارهای اجتماعـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی شـهر پیونـد می خـورد. همچنیـن در زمینۀ 
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بررسـی نقـش و اهمیـت آب می تـوان بـه مقالـه »اهمیـت آب و 
عناصـر آبـی در بـاغ ایرانی« )سـلطان زاده و سـلطان زاده، 1396( 
اشـاره کـرد کـه بـه اهمیـت تاریخـی و فرهنگـی آب در بسـیاری 
از فرهنگ هـای کهـن پرداختـه و ذکـر کـرده بعضـی از آنهـا را 
تقدیـس می کردنـد و بـرای آنهـا آیین هایـی به جـا می آوردند. لذا 
آب را به عنـوان عناصـری بسـیار مهـم به ویـژه در سـرزمین های 
گـرم و خشـک کـه مـردم بـا کمبـود آن مواجـه بودنـد معرفـی 

کرده انـد. 

مبانی نظری
آیین و منظر آیینی •

آیین هـا منشـور پیچیـده ای از رفتارهـای اجتماعـی، فرهنگـی و 
دینـی جوامـع مختلـف را تحـت سـیطرۀ خـود قـرار می دهنـد 
ظهـور  منصـۀ  بـه  سـنت  ابعـاد  در  را  مظاهرشـان  و  جلوه هـا  و 
می رسـانند. آیین هـا مملـو از نشـانه و نمادهای رمزآمیز هسـتند. 
پوشـش،  و  لبـاس  موسـیقی،  مـوزون،  حـرکات  رفتـار،  و  آداب 
اصـول و قواعـد، تنقـالت و انـواع خوراکی هـا و نوشـیدنی ها بـه 
همـراه دعاهـا و ذکرهـا خصلت هـای اجتناب ناپذیـر آیین هـا بـه 
شـمار می رونـد )خرم روئـی و ماهـان، 1400، 15(. آیین ها شـیوۀ 
عینیت بخشـیدن بـه اسـاطیر مورد اعتقاد جوامع بشـری هسـتند 
کـه می تواننـد بـا بیان تفکرات اساسـی مشـترک انسـان ها دربارۀ 
زندگـی، دسـتورالعملی بـرای تـداوم مفهـوم حیـات اجتماعی در 
شـهرها باشـند )ابرقویـی فـرد، صابونچـی و فرزیـن، 1397 ،6(. 
آییـن، زیرمجموعـۀ فرهنـگ اسـت و منظـری کـه می سـازد، در 
عیـن آن کـه فرهنگی اسـت، به واسـطۀ اهمیـت نمادهـای آیینی 
در آن، منظـر آیینـی خوانـده می شـود )منصـوری، 1392، 5(. 

کـه  فرهنگـی  منظـر  از  مهمـی  بخـش  به عنـوان  آیینـی  منظـر 
زیرمجموعـه ای از منظـر اسـت )تصویـر 1(، عکس العمـل جامعـه 
نسـبت به نیازهای معنوی اش محسـوب می شـود. انسان از دوران 
باسـتان تـا کنـون در پیوندی مسـتقیم بـا طبیعت بوده لـذا منظر 
زیسـتی و منظـر آیینـی، متأثر از منظـر طبیعی و عناصر سـازندۀ 
آن بـوده اسـت. ایـن مهم در حوزۀ منظـر آیینـی هنگامی اهمیت 
پیـدا می کنـد کـه می دانیـم عناصر طبیعـی منظر، همـواره عالوه 
بـر عینیـت و عملکـرد خـود، دارای مفاهیـم ذهنـی، رمزگونـه و 
معنـوی نیـز بوده انـد و به صـورت نماد و اسـتعاره از آنها اسـتفاده 
شـده اسـت )خرم روئـی، ماهـان و فرزیـن، 1398، 54(. بازتـاب 
آیین هـا،  در  ایرانیـان  طبیعت گرایانـۀ  و  اسـطوره ای  باورهـای 
عناصـر  و  آیینـی  مناظـر  میـان  نزدیـک  ارتباطـی  شـکل گیری 
طبیعـی را بـه همـراه داشـته اسـت. صورت یافتـن معنـای مجـرد 
طبیعـت گرایی، به شـکل همنشـینی آب، درخـت و مکان مقدس 
در مناظـر آیینـی دیده شـده و این الگـو در امتـداد تکامل جهان 
بینـی و تحـوالت فرهنگی و مذهبی ایرانیان اسـتمرار یافته اسـت 

)ابرقویـی فـرد، 1398، 13(. 

تصویر 1. عوامل سازندۀ منظر فرهنگی که منظر آیینی از آن منتج شده است. 
مأخذ: خرم روئی و همکاران، 1399، 15.

نقش آیینی آب در منظر •
در ایـران باسـتان آب عنصـری مقـدس و نمـاد آناهیتـا محسـوب 
به عنـوان فرسـتندۀ آب و خـود  آناهیتـا  بیـن  ایرانیـان  می شـد. 
آب تفاوتـی قائـل نبودنـد. از ایـن رو آب هـای مقدس بـه فرهنگ 
ایرانـی راه پیـدا کردند. چشـمه، برکه، دریاچـه و رودهای مقدس 
وارد فضاهـای ایرانـی شـدند و آیین هـای نیایـش آب در جـوار 
ایـن منابـع قدسـی در فرهنـگ ایرانـی رشـد کـرد. آناهیتـا ایـن 
بـا  را  مـردم خواسـته های خـود  کـه  فراهـم می کـرد  را  امـکان 
وی درمیـان بگذارنـد و نذرهـا و قربانی هایشـان را بـه او تقدیـم 
کننـد )منصـوری و همـکاران، 1397، 22(. از ایـن رو آب دیگـر 
صرفـاً نقـش کارکـردی و عملکـردی نداشـت و نقشـی فرامـادی 
بـه خـود گرفـت. رفته رفتـه در تفکـر و فرهنـگ اسـالمی آب بـه 
سـبب صادرشـدن از جانـب خداونـد و داشـتن نقـش آیـه ای آن، 
دارای ارزش و اعتبـار شـد. هـر چنـد در ایـن دیـدگاه آب ماننـد 
دوران باسـتان نقـش خداگونـه نداشـت بلکه نقش آن بـه مخلوق 
و جلـوه ای از حـق تنـزل یافـت. بـه نوعـی تغییـر جایـگاه آب از 
را  تکاملـی  اسـالمی روندی  فرهنـگ  بـه  ایرانـی  کهـن  فرهنـگ 
طـی کـرده اسـت و ایـن عنصـر از جایـگاه هسـتی بخش در ادیان 
باسـتانی، بـه نقـش جدیـد خـود به عنـوان واسـطۀ فیض هسـتی 
در اندیشـۀ اسـالمی رسـیده اسـت )همـان، 27(. بـر ایـن اسـاس 
بـا گذشـت زمـان و سـیر تکاملـی مفهـوم آب چنیـن برداشـت 
می شـود کـه آب چـه در آییـن باسـتان و چـه در دورۀ اسـالم 
و  آییـن  و  اعتقـادات  قلـب  در  حیات بخـش،  عنصـری  به عنـوان 
فرهنـگ ایرانیـان ریشـه دوانده اسـت. در چنین شـرایطی، نگرش 
احترام آمیـز بـه آب مجـوزی بـرای تـداوم حضـور آب در جامعـۀ 
بـه  به عنـوان عنصـری معنابخـش و کیفیت سـاز  ایـران اسـت و 
شـمار مـی رود. از ایـن رو در بیشـتر فضاهـای آیینـی مظهـری 
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از آب چـه در قالـب کالبـد و چـه در قالـب معنـا بسـیار دیـده 
می شـود. 

بحث
اسـتان سـمنان از اسـتان های نواحـی گـرم و خشـک، در جنـوب 
رشـته کوه البـرز واقع شـده اسـت. شـهرهای شـمالی این اسـتان 
نظیـر شـهمیرزاد دارای آب و هوایـی بسـیار متعادل و گاهاً سـرد 
شـهرهایی  اسـتان  جنوبـی  و  مرکـزی  قسـمت های  در  و  بـوده 
نظیـر سـمنان و دامغـان وجـود دارنـد کـه در دشـتی وسـیع و 
بیابانـی واقـع شـده اند و از آب و هـوای گـرم و خشـک بهره منـد 
هسـتند. بـر اسـاس این تنـوع اقلیمی نحـوۀ مواجهـۀ مردمان این 
سـرزمین بـا آب بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. از ایـن رو مدیریـت 
آب و نحـوۀ هدایـت آن جهـت اسـتفاده بـرای عمـوم کاری بـس 
دشـوار اسـت. به طـور مثال مدیریـت کردن آب جاری در سـمنان 
و تقسـیم بندی کـردن آن در اسـتخرهای شـش گانه و در نهایـت 
پخـش آن و دادن حق آبـه بـه خانوارهـای موجود در سـطح شـهر 
عـالوه بـر عملکرد سیسـتمی صحیـح و مدیریتی، حاکـی از حفظ 
و قداسـت آب بیـن مردمـان سـمنان اسـت. همچنیـن در شـهر 
دامغـان کـه به شـهر صـد دروازه معروف اسـت علت شـکل گیری 
شـهر، چشـمه ای اسـت کـه توسـط آن آب بـه نهرهـای متعددی 
تقسـیم شـده و بـرای آبیـاری بـه باغـات ارسـال می شـود. لـذا 
بـا وجـود اینکـه سیسـتم آبیـاری و توزیـع مسـاوی آب در شـهر 
سـمنان و دامغـان امـری عملکـردی و عینـی اسـت و منجـر بـه 
امـا  می شـود  و شـخصی  کشـاورزی  مصـارف  بـرای  آب  تأمیـن 
انـواع  بـا بررسـی آیین هـا و آدب هـا و تجلیـات فرهنـگ نظیـر 
مرتبـط  نـذورات  اعتقـادات،  ضرب المثل هـا،  اشـعار،  بازی هـا، 
بـا آب بیـن سـاکنان می تـوان نتیجـه گرفـت ایـن امـر نشـان از 
باورهـا و فرهنـگ عمومـی  درهم تنیدگـی همه جانبـۀ ذهنیـات، 
مـردم بـا سـاختار عملکـردی آب دارد. به طـور مثـال ضرب المثل 
»اُوو جوئَـه پِـی میـاره پاکـی خوتـی ِمـداره« )آب در جـوی باران 
روان می شـود، تمـام آب انبارهـای خانـه را پـر می کنـد( اسـتعاره 
از ایـن اسـت کـه در یـک حرکـت یـا کار عمومـی جزییـات نیـز 
خـواه ناخـواه منظـور می شـود. همچنیـن در ضرب المثـل »اُودار! 
ِمنجـی بِنـج، ِمنجـی نِنجـا« )نوبـت آب توسـت، می خواهی بکش 
می خواهـی نکـش( اسـتعاره از ایـن اسـت کـه فرصـت متعلـق به 
توسـت اگـر اسـتفاده نکنـی آن را ضایع کـرده ای. در حـوزّۀ بازی 
اشـاره  »زو«  بـازی  بـه  می تـوان  آب  بـا  مرتبـط  فعالیت هـای  و 
کـرد. در تابسـتان، جوان هـا بـرای آوردن آب از آب انبـار مسـابقه 
می دادنـد و بعـد از اینکـه چنـد نفـس عمیـق می کشـیدند هـر 
وقـت اعـالم آمادگـی می کردنـد نفس هـای خـود را حبـس کرده 
و بـه محـض شـروع مسـابقه همگی بـا صـدای بلند زو کشـان به 
سـمت پاییـن می رفتند، هرکس کـه صدای زو گفتنـش لحظه ای 
قطـع می شـد بازنـده بـود و کسـی کـه زودتـر بـه شـیر آب انبـار 

می رسـید برنـده می شـد و ایـن بـازی را موقـع باالرفتـن از پله با 
کـوزۀ پر آب نیـز انجام می دادنـد )یوسـفی، 1401(. همچنین در 
باورهـای عامیانـۀ مـردم سـمنان می تـوان به رسـم و آییـن »چله 
بـری« اشـاره کـرد. ایـن رسـم بـرای نو عروسـانی اسـت کـه بعد 
از گذشـت دو سـال از مراسـم ازدواجشـان هنـوز باردار نشـده اند 
و بایـد بـه چلـه بـری برونـد. اعمـال چلـه بـری شـامل رفتـن به 
حمـام غریبـه، باالکشـیدن از منارۀ سـمنان و دور زدن در اطراف 
اسـتخر محلـۀ سـکونت اسـت )جمشـیدیان، 1391، 60(. عـالوه 
بـا  برخـورد  در  دو شـهر  ایـن  در  کـه  رسـوماتی  و  آیین هـا  بـر 
آب مشـاهده می شـود، وجـود سـاختاری آب و نفـوذ آن در دل 
شـهر موجـب تلطیـف فضـا، حضـور بیشـتر جمعیـت در محـالت 
و فضاهـای شـهری و ایجـاد شـور و شـوق و نشـاط می شـود. آب 
به عنـوان مایـۀ حیـات و عنصـر نشـاط بخش بـا حضـور خـود در 
محـالت و فضاهـای کالبـدی شـهر سـمنان و دامغـان منجـر بـه 
شـکل گیری ذهنیـات و خاطراتـی در ذهـن مردمـان ایـن مناطق 
می شـود کـه کیفیتـی بی بدیـل از یـک فضـای شـهری مطلوب را 
در ذهـن متبـادر می سـازد. بنابرایـن آب در ایـن دو شـهر نمودی 
از فهـم مردم از منظر شـهر اسـت. نمونـۀ عینی مطالب ذکرشـده 
را طـی سـفر بـه سـمنان و دامغـان در فضاهایی نظیر اسـتخر باغ 
فیـض سـمنان، محلۀ ناسـار، تکیۀ ناسـار، مسـجد جامع سـمنان، 
مسجد-مدرسـۀ سـلطانی )مسـجد امـام( و همچنین چشـمه علی 
دامغـان می تـوان مشـاهده کـرد. به عنـوان مثـال تصویـر 2 رود 
جـاری در محلۀ ناسـار را همـراه با بازی کـودکان نمایش می دهد 
کـه آب به عنـوان عنصـری کارکـردی و آیینـی بـه نقش آفرینـی 
پرداختـه اسـت. آییـن ایجادشـده توسـط آب در محلـه از حیـث 
انـواع بازی هـا، ضرب المثل هـا، تعاریـف و توصیفـات و هسـته های 
اجتماعـی بیـن زنـان و مـردان شـکل می گیـرد. این فهمی اسـت 
کـه آب در ذهـن مردمـان سـمنان و اهالـی محلـۀ ناسـار ایجـاد 

اسـت.  کرده 
ناسـار و حـوض موجـود در آن  تکیـۀ  همچنیـن در تصویـر دو 
روایت هـای موجـود،  اسـاس  بـر  اسـت کـه  داده شـده  نمایـش 
در گذشـته در آنجـا حوضـی وجـود نداشـته امـا اخیـراً به عنـوان 
نمـادی از حضـور آب در دل تکیـه بـه وجـود آمـده اسـت. ایـن 
حـوض کـه بخـش زیـادی از فضـای تکیـه را بـه خـود اختصاص 
داده مکانـی جهـت بازنمایـی آب و ایجـاد فهمـی عمیـق از نقش 
آیینـی آن در یـک مـکان مقـدس ایجاد کرده اسـت کـه در کنار 
برگـزاری مراسـم عاشـورا اهمیـت آن دو چنـدان می شـود. تکیـۀ 
ناسـار کـه خـود به عنـوان نقطه عطفی در دل بازار سـمنان اسـت 
و محـالت مختلـف را بـه بـازار متصـل می کنـد حضـور آب در 
از  عمیـق  مفهومـی  نمایشـی،  و  نمادیـن  به صـورت  آن هرچنـد 
نقـش آیینـی آن را در ذهـن مـردم سـمنان متبـادر می کنـد کـه 
تأکیـدی بـر شـأن و قداسـت آب دارد. امروزه با وجـود تکنولوژی 
و دسترسـی راحـت بـه آب می تـوان از آن در هـر کجـا اسـتفاده 
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تصویر 2. جوی جاری در محلۀ ناسار محلی برای تعامالت شهروندان و بازی کودکان، سمنان، محلۀ ناسار. عکس: ریحانه خرم روئی، 1401.

کـرد امـا ایـن نکته کـه حـوض آب در فضاهایی نظیر تکیۀ ناسـار 
و یـا مسـجد جامـع سـمنان در دهه هـای اخیر ایجاد شـده اسـت 
نشـان از مرکزیـت قـراردادن آب و نقـش آیینـی آن در فضاهـای 
مقـدس دارد. ایـن حوض هـا کـه نمـودی از کالبـد آب در محیط 
هسـتند، بـا وجـود عدم سـبقۀ تاریخـی نشـانگر اهمیـت آب بین 
مـردم سـمنان هسـتند و بـا ایجـاد نقشـی نشـانه ای و نمادگـرا 
ذهنیتـی از شـأن آب در اذهـان مـردم ایجـاد می کننـد. به طـور 
عـادی  زمان هـای  در  ناسـارکه  تکیـۀ  در  مثـال حـوض موجـود 
معمـوالً بـدون آب اسـت، در مواقـع خاصـی نظیـر دهـۀ محـرم 
پـر آب می شـود و مراسـم عاشـورا بیـن بازاریان و مـردم پیرامون 
آن شـکل می گیـرد )تصویـر 3(. از ایـن رو بـه نظـر می رسـد آب 
در ذهـن مـردم سـمنان به عنـوان منشـأ هسـتی شـکل گرفتـه و 
بـا وجـود اینکـه نحـوۀ اسـتفاده از آن امـروزه به سـان گذشـته 
نیسـت امـا حضـور و هدایـت آن در سـطح شـهر حتی اگـر جنبۀ 
عملکـردی و کارکـردی نداشـته باشـد بـه علـت قداسـتش دارای 
اعتبـار و ارزش اسـت. بـر ایـن اسـاس و مطابـق بـا آنچه در سـفر 
سـمنان- دامغـان در برخـورد بـا آب مشـاهده شـد، می تـوان دو 
آیینـی آب در سـمنان و دامغـان  نقـش  دسـته بندی در حـوزۀ 

پیشـنهاد کـرد کـه بـه شـرح زیر اسـت:
مظاهر آیینی-کالبدی آب در سمنان و دامغان  •

نظـام توزیـع آب در شـهرهای سـنتی ایـران، زیرسـاخت اصلـی 
شـهر  سـازماندهی  در  تحقـق سـکونت  و  حیـات  جریـان  بـرای 
اسـت. در شـهرهایی نظیـر سـمنان و دامغان کـه دارای آب روان 
و رود جـاری هسـتند، شـیب زمیـن بـه گونه ای اسـت کـه امکان 
تشـکیل هسـته های اولیـۀ شـهری پیرامـون آب را ایجـاد کـرده 
اسـت و محـالت و کوچه هـا بـر ایـن اسـاس در اطـراف جویبارها 
شـکل گرفته انـد. جوی هـای آب موجـود در سـمنان و دامغـان 

عـالوه بـر تأمیـن آب باغـات و زراعـت داخـل و حاشـیۀ شـهر، 
سیسـتم تأمیـن آب مصرفـی سـاکنان را نیـز تشـکیل داده اند. در 
ایـن دو شـهر کـه اسـاس شـکل گیری آنهـا و دانه بنـدی محـالت 
بـر اسـاس حضـور و حرکت آب اسـت می توان تأثیـر آیینی آب را 
در فضاهـای مختلـف شـهر دیـد. به طور مثـال در تکایا و مسـاجد 
قدیمـی شـهر سـمنان حوض هـای کوچکی تعبیه شـده اسـت که 
بیـش از آنکـه کاربـری عملکـردی داشـته باشـند بیشـتر بـه بُعد 
زیبایی شناسـی و نمادین بودن نقش آب در شـهر سـمنان اشـاره 
دارنـد. از سـوی دیگـر حضور نهـر و جوی های جـاری در محالت 
سـمنان مؤکـد دیگـری بـر حضور کالبدی آب در شـهر اسـت. در 
سـمنان جـوی آب، بـازی گاه کـودکان اسـت. منظـری بی خطـر، 
پویـا، طبیعـی، تـازه و مناسـب طبع انسـان، بهتریـن جاذبۀ تفرج 
کـودکان و اجتمـاع و گفتگـوی بزرگترهـا اسـت. عنصـری فعال و 
مایـۀ حیـات بیولوژیـک کـه به واسـطۀ نقـش مهـم آن در زندگی 
مـردم، بـه نمـاد شـور و اجتمـاع بـدل شـده اسـت )منصـوری، 

 .)3  ،1399
بـه سیسـتم  آبرسـانی  شـبکۀ  سـمنان  شـهر  سـنتی  بخـش  در 
روشـی  سیسـتم  ایـن   .)4 )تصویـر  اسـت  معـروف  اسـتخری 
آب  تأمیـن  و  زمین هـای کشـاورزی  آبیـاری  بـرای  هوشـمندانه 
ایـن  نیـاز  مـورد  آب  می باشـد.  شـهر  سـاکنین  اسـتفادۀ  بـرای 
سیسـتم کـه تنهـا توسـط رود فصلـی و کـم آب »گل رودبـار« 
تقسـیم آب  از دقیق تریـن سیسـتم های  تأمیـن می شـود، یکـی 
مبتنـی بـر مدیریـت آب رودهـای فصلـی اسـت. بـر اسـاس ایـن 
نـوع سیسـتم، آب بـا محاسـبات دقیقـی در نوبـت و اندازه هـای 
مختلـف بـه مزارع و نواحی مرکزی شـهر ارسـال می شـود. در اثر 
ایـن برخـورد سیسـتماتیک با آب و تقسـیم آن به صورت مسـاوی 
بیـن سـاکنان، ارزش و اعتبـاری بـرای آب ایجـاد می شـود که در 
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تصویر 4. استخر باغ فیض سمنان، یکی از استخرهای شش گانۀ سمنان که آب آن وارد محالت ناسار و اسفنجان می شود. عکس: ریحانه خرم روئی، 1401.

تصویر 3. تکیۀ ناسار شهر سمنان و حوض ساخته شده در آن. عکس: ریحانه خرم روئی، 1401.

کنـار نقـش کالبدی و عملکردی آن، قداسـت و شـأنیت به همراه 
مـی آورد. این گونـه می شـود که در کنـار جوی آب بـازی کودکان 
شـکل می گیـرد، تعاریـف، صحبت هـا، جشـن ها و شـادی ها بـروز 
پیـدا می کننـد و بسـیاری از سـنن مرتبـط با آب در کنـار جریان 
زندگـی بـروز می یابد. همیـن نکته در چشـمه علی دامغـان وجود 
دارد. محـل چشـمه همـراه با درختـان چنار، توت، بیـد و تبریزی 
و کوشـکی قدیمـی فضـای آیینـی را به وجـود آورده کـه هم فال 
اسـت و هم تماشـا. آب در آنجـا هم جنبۀ عملکـردی و کارکردی 
دارد و زمین هـای کشـاورزی پیرامـون را سـیراب می کنـد و هـم 
بـه  می کنـد.  ایجـاد  مـردم  ذهـن  در  مقدسـی  و  آیینـی  نقـش 
گونـه ای کـه در آنجا گاو و گوسـفند قربانی می کنند و بسـیاری از 

رسـم های آیینـی نظیـر عاشـورا را با شـکوه هرچه تمام تـر برگزار 
می نماینـد. لـذا بـر اسـاس ماهیت کالبـدی آب در فضای شـهری 
سـمنان و دامغـان و اثربخشـی ای کـه در زنده کـردن اقلیـم گـرم 
و خشـک منطقـه دارد، ذهنیتـی خـوش از آب برای مـردم ایجاد 
شـده کـه در کنـار کارکـرد آب، همـواره ایـن عنصـر حیات بخش 

بـه عنصـری قابـل احتـرام و تکریم تبدیل شـده اسـت. 
مظاهر آیینی-معنایی آب در سمنان و دامغان  •

مراسـم و آدابـی کـه در ارتبـاط بـا عنصـر آب انجـام می شـود، 
ریشـۀ تاریخـی در اعتقـادات مـردم ایران و ادیـان باسـتانی دارد. 
نیایشـگاه هایی کـه در ارتبـاط بـا این عنصر مقدس سـاخته شـده 
اسـت، از دیربـاز میـان ایرانیـان متـداول بـوده و امـروزه در نقاط 
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تصویر 5. دخیل بستن به ریشۀ درختان چنار پیرامون چشمه علی دامغان. عکس: 
ریحانه خرم روئی، 1401.

دور و نزدیـک آثـار ایـن آیین هـای مقـدس بـه چشـم می خـورد. 
در ادیـان باسـتانی بـرای طلـب حاجـت بـه آب و الهـۀ آب روی 
می آوردنـد و در دگردیسـی آن در اسـالم، بـه امامـان و بـزرگان 
دینـی روی آورده، نام هایـی برای آنان نوشـته و به آب می سـپارند 
تـا طلـب حاجـت کننـد. ایـن دگردیسـی، در واقـع باعـث حفظ و 
پایـداری ایـن رسـوم تا امروز شـده اسـت )جوادی و عرب سـلغار، 
1392، 19(. همان طـور کـه در ابتدای مقاله اشـاره شـد مدیریت 
مردمـی دقیقـی کـه بر جزء به جـزء مراحل آب رسـانی از رودخانه 
تـا زمین هـای کشـاورزی نظـارت دارد گویـای این واقعیت اسـت 
کـه سیسـتم آبرسـانی به خصـوص خـود عنصـر آب تـا چـه اندازه 
در ذهـن و اندیشـۀ مـردم ایـن سـرزمین جایـگاه رفیعـی دارد. بر 
کـه  روایت هایـی  و  داسـتان ها  از  شـکل گرفته  ذهنیـات  مبنـای 
بـرای حفـظ آب در دوره هـای متفـاوت زمانـی بـرای آن در نظـر 
گرفته انـد در تـالش بوده انـد تـا بـه وسـیلۀ آیین هـا و سـنت ها 
همـواره احتـرام و شـأن آب حفـظ شـود. بـرای درک ایـن مفهوم 
پـاره ای از آیین هـای مرتبـط با آب در سـمنان شـامل آب سـحر، 
آب سـهم سـهمی، آب جمعگـی، آب روز، چلـه بـری، کلـه نووژا، 
نمـاز بـاران و نامگـذاری کوچه هـا بـر اسـاس نام هـای مرتبـط بـا 
آب و همچنیـن در چشـمه علی دامغـان مراسـم قربانی کـردن گاو 
و گوسـفند، نام نهـادن گذر صلواتی از روسـتای آسـتانه به سـمت 
چشـمه علی، بسـتن دخیـل بـه ریشـه های درخـت چنـار )تصویر 
5(، شسـتن بـدن زائـران در آب چشـمه و دادن غـذا بـه ماهیـان 
داخـل چشـمه را می تـوان نـام بـرد کـه مجموعـه ای از آیین هـا 
و سـنت های مرتبـط بـا آب هسـتند کـه در منطقـۀ سـمنان و 

دامغـان همچنـان در حـال انجام اسـت. 

نتیجه گیری
از آنجایـی کـه شـهر به عنـوان یـک سیسـتم متشـکل از کالبـد، 
طبیعـت و تاریـخ اسـت و در اثـر برخـورد انسـان بـا آن تجربیات 
مختلفـی در ذهـن او شـکل می دهـد، وجـود عناصـر طبیعـی در 
طـول زمـان نظیـر آب می توانـد اثـرات عینی-ذهنـی زیـادی بـر 
زندگـی  منشـأ  به عنـوان  آب  بگـذارد.  آنـان  رفتارهـای  و  مـردم 
بـا پیشـینه ای طوالنـی در عرصـۀ نمـاد و اسـطوره بـرای مـردم 
سـمنان و دامغـان عـالوه بـر تأمیـن عملکـرد صحیـح تبدیـل بـه 
عنصـری قدسـی شـده کـه بـر مبنـای آن بسـیاری از ذهنیـات و 
فرهنگ هـای مرتبـط بـا آن شـکل گرفتـه اسـت. آنچه کـه منجر 
بـه فهم منظر شـهر سـمنان و دامغان می شـود نمایـش آیینی آب 
در عرصـۀ آیین و سـنت در منظر شـهر اسـت که بـس هنرمندانه 
در سـطح این دو شـهر شـاهد آن هسـتیم. در ایـن پژوهش آنچه 
بیـش از پیـش حائز اهمیت اسـت ارتبـاط تنگاتنـگ آب به عنوان 
یـک عنصـر آیینـی بـا عملکـرد آن در سـطح شـهر اسـت کـه 
خروجـی و کیفیتـی متفـاوت را در شـهرهای سـمنان و دامغـان 
ایجـاد کـرده اسـت. این ارتبـاط که قابلیـت تفکیک و جداسـازی 

و برتـری دادن نـدارد و همـواره درهم تنیده شـده اسـت، منجر به 
تولیـد فضـای شـهری بـا کیفیتی شـده که در سـایۀ آن بسـیاری 
از آداب و رسـوم و نحـوۀ برخـورد درسـت با طبیعت شـکل گرفته 
اسـت. از ایـن رو آب به عنـوان عنصـری طبیعـی، وجهـی نمادین 
و عملکـردی مهـم در دو شـهر سـمنان و دامغـان ایفـا می کنـد. 
عنصـری کـه در دو نقـش اثرگذار و اثرپذیر در شـهر بـه تعریف و 
سـازماندهی اندام هـای مختلـف شـهر در وجه کالبـدی و باورهای 
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مردمـی در بُعـد ذهنـی آب، می پردازد و بسـیاری از سـاختارهای 
آیینـی ایـن شـهر را سـازمان داده اسـت و در طـول تاریـخ ایـن 

آییـن و معانـی، حیـات داشـته و به تناسـب نیازهـا و باورهای هر 
دوره، نمودهـای متفاوتی داشـته اسـت. 
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