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چکیـده| آب بهعنـوان نخسـتین شـرط حیـات در جامعـۀ بشـری برطرفکننـدۀ نیـاز های اولیـۀ مردم
ب�وده اس�ت .آب در ادی�ان و آیینه�ای باس�تانی در ای�ران نق�ش مهم�ی در شکـلدهی ب�ه منظر ش�هرها
داش�ته و بهعنوـان عنصـر طبیعـی پدیدآورن�دۀ باکیفیتتری�ن فضاه�ای جمع�ی میتـوان از آن نـام برد.
از ایـن رو بـرای آن اسطورهسـازی میکردنـد و بـه جهـت اهمیتـی کـه بـرای ایـن عنصـر زندگیبخـش
قائـل بودنـد مراسـم و آدابـی کـه در ارتبـاط با آن از گذشـته تا کنـون انجـام میدادند که این امر ریشـۀ
ن سـمنان ،بهعلت واقعشـدن در محدودۀ
تاریخـی در اعتقـادات مـردم ایـران و ادیان باسـتانی دارد .اسـتا 
اقلیمـی گرموخشـک کویـری ،همـواره بـا مشـکل سـختی دسترسـی بـه آب روبـرو بـوده اسـت .اقتصاد
مبتنـی برکشـاورزی در کنـار کمیاببـودن آب ،موجـب اثرگذاری این عنصـر حیاتبخش 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 بهعنـوان عنصـری کـه خود رافع سـایر نیازهاسـت،
موجـب توجـه ویـژۀ مـردم بـه ایـن عنصر شـده اسـت .از ایـن رو بـه نظـر میرسـد آب بـا فاصلهگرفتن
از ماهی�ت عملک�ردی خ�ود ،ب�ه عنص�ری مقدـس و قاب�ل احترام تبدیل ش�ده اس�ت .باـ توجه ب�ه بازدید
میدان�ی از باف�ت تاریخ�ی شهـر س�منان و دامغ�ان آنچ�ه بی�ش از هم�ه نظ�ر مخاط�ب را ب�ه خ�ود جلب
مینمای�د ،نقـش آیینـی آب در شـکلدهی 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 محلات شـهر ایجـاد کرده اسـت .لـذا ایـن پژوهش به دنبال بررسـی موشـکافانۀ
نقـش آیینـی آب در شـکلگیری 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
داشـت از ایـن رو اسـاطیر و آیینهـا پیرامـون ایـن عنصـر
حیاتبخـش پدیـد آمدند (عفیفـی .)410 ،1383 ،اقتصاد وابسـته
بـه کشـاورزی و نقش زیربنایـی آب ،ایرانیان را بر آن داشـت که از

چشـمهها ،رودهـا و تمامـی آبها که حیاتشـان وابسـته بـه آن بود
بـه نیکـی محافظـت کننـد و جهـت تقدسبخشـی و گرامیداشـت
ایـن عنصـر مهـم ،ایزدانـی چـون آناهیتـا و تیشـتر را بیافریننـد
و بـه سـتایش آنهـا همـت گمارنـد و نذرهـا و قربانیهـای بسـیار
نثارشـان کننـد تـا از خیـر و بـرکات آب بهرهمند شـوند .از این رو

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

هنر ،معماری و شهرسازی نظر به انجام رسیده است.
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نقش آیینی آب در شکلگیری منظر شهر سمنان و دامغان| ریحانه خرمروئی و همکاران
آب بهعنـوان عنصـر مقـدس نـزد ایرانیـان جایگاه ویژهای داشـته
و تـا کنـون اعتبار خـود را حفظ کرده اسـت (منصـوری ،جوادی،
مخلـص و رحمـدل .)19 ،1397 ،بنابرایـن اهمیـت آب در حیات
و معـاش ایرانـی ،موجـب نگـرش تقدسگرا نسـبت به ایـن عنصر
شـد .تـا جایـی کـه ایرانیـان آب جـاری را بـه هیچوجـه آلـوده
نمیکردنـد و در تمیـز نگاهداشـتن آن دقـت و توجـه خاصـی
بـهکار میبردنـد (رجبـی .)328 ،1360 ،آیینهـای ایرانی مرتبط
بـا آب در قالبهـای مختلفـی نظیـر داسـتانها و افسـانههای
اسـاطیری ،شـخصیتها و داسـتانهای پهلوانـی مرتبـط بـا حفظ
پاکـی آب و مرسـومات مربـوط بـه قربانیکـردن بـرای آب پیونـد
خوردهانـد .تأکیـد بـر همجـواری قربانـی بـا موضـوع آب و پیونـد
مفهومـی میـان ایـن دو ،حاکـی از جایـگاه معنـوی و قدسـی
آب در ذهـن مردمـان ایـران باسـتان و آیینهـای آنهاسـت .بـه
گونـهای کـه عمـل قربانـی نمـاد اخلاص و طلـب بـرای پدیـدۀ
آب در پیشـگاه آناهیتـا (دارنـده و نگهبـان آبهای پـاک و روان)
صـورت میگیـرد (منصـوری و همـکاران .)16 ،1397 ،ایـن نـوع
نـگاه از گذشـتههای دور در ایـران رایـج بوده و در دوران اسلامی
بـا محتـوای جدیـد تـداوم یافته اسـت .چنانکـه نیایـش و قربانی
بـرای آناهیتـا به توسـل و شـفاعت نـزد معصومین و مقدسـین در
باور اسلامی تبدیل شـده اسـت .آناهیتـا ایزدبانوی آبها بهسـان
بانویـی بـا خصوصیـات طبیعـی و کمالیافته ،نماد باروری انسـان،
حیـوان و نبـات اسـت .قدرت این بـاور در فرهنگ ایـران به حدی
بـود که در دوران اسلامی این سـرزمین نیز اسـتمرار یافت .آیین
بارانخواهـی و توسـل بـه حضـرت زهـرا (س) و حضـرت عبـاس
(ع) سـقای دشـت کربلا ،جایگزیـن نیایشهـای آب و توسـل بـه
آناهیتـا شـده اسـت .در ایـن دگردیسـی ،اگرچـه صـورت آییـن
حفظشـده 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 اسلامی آب ذاتـاً دارای
تقـدس نیسـت امـا بهواسـطۀ نقش مهـم آنهـا در زندگـی مردم و
ارتبـاط بـا بـاور کهـن و تأکید قـرآن کریم مـورد توجـه و مطلوب
شـمرده میشـوند (جـوادی .)43 ،1392 ،از ای�ن رو در می�ان
عوام�ل متع�ددی ک�ه در ط�ول زمان ب�ر منظر ش�هر ایران�ی تأثیر
گذاش�ته اس�ت ،تفک�رات مذهب�ی در قال�ب مناظـر آیینی-میراثی
نش�أتگرفته از نح�وۀ مواجه�ه باـ آب اسـت.

روش تحقیق

در ای�ن مقالـه جهـت تدویـن چارچـوب نظـری پژوهـش از روش
اسـنادی اسـتفاده شـده اسـت .در ایـن راسـتا بـا اسـتفاده از
کتابهـا ،مجلات و نشـریات معتبـر ،سـایتها و پایاننامههـای
مرتب�ط ،اطالع�ات مورد نظر ب�رای بیان ادبیات موض�وع و مفاهیم
مـورد نظ�ر جم�عآوری ش�د س�پس ب�ا اس�تفاده از روشه�ای
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توصیف�ی و تحلیل�ی اق�دام ب�ه تهیه و تدوی�ن چارچ�وب مفهومی
پژوه�ش ب�ه منظ�ور ارائ�ۀ پیش�نهادها و نتیجهگی�ری ارائـه شـده
اس�ت .ابزار گرـدآوری اطالع�ات در این روش ،مش�اهدات میدانی
س�فر پژوهش�ی ب�ه س�منان ،دامغان و بس�طام به هم�راه مطالعات
کتابخان�های بوده اس�ت.

پیشینۀ پژوهش

در ح�وزۀ فرهن�گ ،آیی�ن و س�نت ،پژوهشهـای متع�ددی انجام
ش�ده اسـت .همچنی�ن درب�ارۀ تاری�خ تحـوالت محلات سـمنان
و سیس�تمهای آبی�اری موجوـد در آن مطالع�ات زی�ادی ص�ورت
گرفت�ه استـ .ای�ن پژوه�ش حاصل س�فر پژوهش�ی به شـهرهای
سمـنان و دامغـان و بسـطام م�ی باش�د؛ ل�ذا مناب�ع و متون�ی که
در مقال�ه ب�ه آن اش�اره ش�ده حاص�ل دستـاورد س�فر بـه اسـتان
س�منان استـ .از س�ویی الزم ب�ه ذک�ر اس�ت موض�وع آیی�ن و
فرهن�گ در جایج�ای ای�ران بهخصـوص در شـهرهای مرکـزی و
شـمالی کشـور نظیـر سـمنان که از شـمال تـا جنوب این اسـتان
دارای اقلیمهـای متفاوتـی اسـت و نحـوۀ مواجهه بـا آب بهعنوان
ی�ک عنص�ر آیین�ی در بخشه�ای مختل�ف آن متف�اوت میباش�د
ب�ه قدـری گس�ترده اس�ت ک�ه مجـال پرداخت�ن ب�ه آن در ای�ن
مقال�ه نیس�ت .ل�ذا در این پژوهش تالش ش�ده اس�ت ب�ا توجه به
بازدی�د میدان�ی از محلات اصلـی شـهر سـمنان و دامغـان رابطۀ
متقابـل عنصـر آیینـی آب و ذهنیات مـردم را تحت عنـوان نقش
آیینـی آب در شـکلگیری منظـر شـهر سـمنان و دامغـان مـورد
واکاوی قرـار ده�د .در ایـن راس�تا ب�ه مقاالت�ی در ح�وزۀ آیی�ن و
فرهن�گ و همچنین سیس�تم آبیاری محالت س�منان رجوع ش�ده
اس�ت .در ح�وزۀ منظر آیین�ی در مقالۀ «آیی�ن و منظر» (محدثی،
 )1389ذک�ر ش�ده اس�ت ک�ه بی�ن جلوۀ بیرون�ی و مبن�ای فکری
عکسالعم�ل ایرانی�ان نس�بت ب�ه مناس�بتها ی�ک پیوس�تگی
می�ان عی�ن و ذه�ن وج�و دارد که ریش�ه در تاریخ باس�تانی ایران
دارد .ای�ن پیوس�تگی ،ب�ا م�روری ب�ر مبان�ی و س�ابقۀ جش�نهای
ای�ن س�رزمین ،قاب�ل پیگیری اس�ت .همچنی�ن در مقال�ۀ «نقدی
ب�ر اماک�ن مذهبی-آیین�ی ایرـان ب�ا تکی�ه ب�ر پیشیـنۀ تاریخ�ی
آن» (جـوادی و مالصالحـی ،)1396 ،حریم ،مکان و سـاختارهای
مق�دس دین�ی -آیین�ی موج�ود و فع�ال در جامع�ۀ ای�ران معموالً
در دل طبیع�ت و در کناـر آب ق�رار دارن�د ،ازایـن رو ن�زد م�ردم
محت�رم و مق�دس بودهان�د .در مقالۀـ «پیون�د زیرس�اختهای
آب�ی س�نتی و نظ�ام محلهای در شهـرهای ایـران» (آل هاشـمی،
 )1399ب�ه ای�ن نکت�ه اشـاره ش�ده ک�ه پیون�د دوجانب�های میان
ش�هر و زیرس�اخت آب�ی در س�منان وج�ود دارد و بهص�ورت
وی�ژه از نظ�ام محلهـای ش�کلدهنده ب�ه ش�هر پیـروی میکن�د.
سیس�تمی ک�ه از مدیری�ت پایی�ن به ب�االی س�اختارهای فیزیکی
فرات�ر رفت�ه و بهصورت�ی چندوجه�ی ب�ا س�اختارهای اجتماع�ی،
اقتص�ادی و فرهنگ�ی ش�هر پیون�د میخـورد .همچنیـن در زمینۀ
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بررسـی نقـش و اهمیـت آب میتـوان بـه مقالـه «اهمیـت آب و
عناصـر آبـی در بـاغ ایرانی» (سـلطانزاده و سـلطانزاده)1396 ،
اش�اره کرـد ک�ه ب�ه اهمی�ت تاریخ�ی و فرهنگ�ی آب در بس�یاری
از فرهنگه�ای که�ن پرداخت�ه و ذک�ر ک�رده بعض�ی از آنه�ا را
تقدی�س میکردن�د و ب�رای آنه�ا آیینهای�ی بهج�ا میآوردند .لذا
آب را بهعن�وان عناص�ری بس�یار مه�م بهوی�ژه در س�رزمینهای
گـرم و خش�ک ک�ه مرـدم ب�ا کمبـود آن مواج�ه بودنـد معرفـی
کردهانـد.

مبانی نظری

••آیین و منظر آیینی

آیینه�ا منشـور پیچیدـهای از رفتاره�ای اجتماع�ی ،فرهنگ�ی و
دین�ی جوام�ع مختل�ف را تح�ت س�یطرۀ خـود قرـار میدهن�د
و جلوهه�ا و مظاهرش�ان را در ابع�اد س�نت ب�ه منص�ۀ ظه�ور
میرس�انند .آیینه�ا ممل�و از نشـانه و نمادهای رمزآمیز هسـتند.
آداب و رفتـار ،حرـکات م�وزون ،موسیـقی ،لب�اس و پوش�ش،
اصـول و قواعـد ،تنقلات و ان�واع خوراکیه�ا و نوش�یدنیها ب�ه
هم�راه دعاه�ا و ذکره�ا خصلتهـای اجتنابناپذی�ر آیینه�ا ب�ه
شـمار میرونـد (خرمروئـی و ماهـان .)15 ،1400 ،آیینها ش�یوۀ
عینیتبخش�یدن ب�ه اسـاطیر مورد اعتقاد جوامع بش�ری هس�تند
ک�ه میتوانن�د ب�ا بیان تفکرات اساس�ی مش�ترک انس�انها دربارۀ
زندگ�ی ،دس�تورالعملی ب�رای ت�داوم مفه�وم حی�ات اجتماعی در
شهـرها باشـند (ابرقوی�ی فـرد ،صابونچ�ی و فرزیـن.)6، 1397 ،
آیی�ن ،زیرمجموع�ۀ فرهن�گ اس�ت و منظ�ری ک�ه میس�ازد ،در
عی�ن آن ک�ه فرهنگی اس�ت ،بهواس�طۀ اهمیتـ نماده�ای آیینی
در آن ،منظ�ر آیین�ی خوان�ده میشـود (منصـوری.)5 ،1392 ،
منظ�ر آیین�ی بهعن�وان بخ�ش مهم�ی از منظ�ر فرهنگـی کـه
زیرمجموعـه ای از منظـر اسـت (تصویـر  ،)1عکسالعم�ل جامع�ه
نس�بت به نیازهای معنویاش محس�وب میش�ود .انسان از دوران
باس�تان ت�ا کن�ون در پیوندی مس�تقیم ب�ا طبیعت بوده ل�ذا منظر
زیس�تی و منظ�ر آیین�ی ،متأثر از منظ�ر طبیعی و عناصر س�ازندۀ
آن ب�وده اس�ت .ای�ن مهم در حوزۀ منظ�ر آیین�ی هنگامی اهمیت
پی�دا میکن�د کهـ میدانی�م عناصر طبیع�ی منظر ،هم�واره عالوه
ب�ر عینی�ت و عملک�رد خ�ود ،دارای مفاهی�م ذهن�ی ،رمزگون�ه و
معن�وی نی�ز بودهان�د و بهص�ورت نماد و اس�تعاره از آنها اس�تفاده
شـده اسـت (خرمروئـی ،ماهـان و فرزیـن .)54 ،1398 ،بازت�اب
باوره�ای اس�طورهای و طبیعتگرایان�ۀ ایرانی�ان در آیینه�ا،
شـکلگیری ارتباط�ی نزدی�ک میـان مناظ�ر آیین�ی و عناصـر
طبیع�ی را ب�ه همـراه داش�ته اس�ت .صورتیافت�ن معن�ای مج�رد
طبیع�ت گرایی ،به ش�کل همنش�ینی آب ،درخ�ت و مکان مقدس
در مناظ�ر آیین�ی دیده ش�ده و این الگ�و در امت�داد تکامل جهان
بینـی و تح�والت فرهنگی و مذهبی ایرانیان اس�تمرار یافته اسـت
(ابرقویـی فـرد.)13 ،1398 ،

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

••نقش آیینی آب در منظر

در ایـران باسـتان آب عنصـری مقـدس و نمـاد آناهیتـا محسـوب
میشـد .ایرانیـان بیـن آناهیتـا بهعنـوان فرسـتندۀ آب و خـود
آب تفاوتـی قائـل نبودنـد .از ایـن رو آبهـای مقدس بـه فرهنگ
ایرانـی راه پیـدا کردند .چشـمه ،برکه ،دریاچـه و رودهای مقدس
وارد فضاهـای ایرانـی شـدند و آیینهـای نیایـش آب در جـوار
ایـن منابـع قدسـی در فرهنـگ ایرانـی رشـد کـرد .آناهیتـا ایـن
امـکان را فراهـم میکـرد کـه مـردم خواسـتههای خـود را بـا
وی درمیـان بگذارنـد و نذرهـا و قربانیهایشـان را بـه او تقدیـم
کننـد (منصـوری و همـکاران .)22 ،1397 ،از ایـن رو آب دیگـر
صرفـاً نقـش کارکـردی و عملکـردی نداشـت و نقشـی فرامـادی
بـه خـود گرفـت .رفتهرفتـه در تفکـر و فرهنـگ اسلامی آب بـه
سـبب صادرشـدن از جانـب خداونـد و داشـتن نقـش آیـهای آن،
دارای ارزش و اعتبـار شـد .هـر چنـد در ایـن دیـدگاه آب ماننـد
دوران باسـتان نقـش خداگونـه نداشـت بلکه نقش آن بـه مخلوق
و جلـوهای از حـق تنـزل یافـت .بـه نوعـی تغییـر جایـگاه آب از
فرهنـگ کهـن ایرانـی بـه فرهنـگ اسلامیروندی تکاملـی را
طـی کـرده اسـت و ایـن عنصـر از جایـگاه هسـتیبخش در ادیان
باسـتانی ،بـه نقـش جدیـد خـود بهعنـوان واسـطۀ فیض هسـتی
در اندیشـۀ اسلامی رسـیده اسـت (همـان .)27 ،بـر ایـن اسـاس
بـا گذشـت زمـان و سـیر تکاملـی مفهـوم آب چنیـن برداشـت
میشـود کـه آب چـه در آییـن باسـتان و چـه در دورۀ اسلام
بهعنـوان عنصـری حیاتبخـش ،در قلـب اعتقـادات و آییـن و
فرهنـگ ایرانیـان ریشـه دوانده اسـت .در چنین شـرایطی ،نگرش
احترامآمیـز بـه آب مجـوزی بـرای تـداوم حضـور آب در جامعـۀ
ایـران اسـت و بهعنـوان عنصـری معنابخـش و کیفیتسـاز بـه
شـمار مـیرود .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
میشـود.

بحث

اسـتان سـمنان از اسـتانهای نواحـی گـرم و خشـک ،در جنـوب
رشـتهکوه البـرز واقع شـده اسـت .شـهرهای شـمالی این اسـتان
نظیـر شـهمیرزاد دارای آب و هوایـی بسـیار متعادل و گاهاً سـرد
بـوده و در قسـمتهای مرکـزی و جنوبـی اسـتان شـهرهایی
نظیـر سـمنان و دامغـان وجـود دارنـد کـه در دشـتی وسـیع و
بیابانـی واقـع شـدهاند و از آب و هـوای گـرم و خشـک بهرهمنـد
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 .بهطـور مثال مدیریـت کردن آب جاری در سـمنان
و تقسـیمبندی کـردن آن در اسـتخرهای شـشگانه و در نهایـت
پخـش آن و دادن حقآبـه بـه خانوارهـای موجود در سـطح شـهر
علاوه 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 شـکلگیری
شـهر ،چشـمهای اسـت کـه توسـط آن آب بـه نهرهـای متعددی
تقسـیم شـده و بـرای آبیـاری بـه باغـات ارسـال میشـود .لـذا
بـا وجـود اینکـه سیسـتم آبیـاری و توزیـع مسـاوی آب در شـهر
سـمنان و دامغـان امـری عملکـردی و عینـی اسـت و منجـر بـه
تأمیـن آب بـرای مصـارف کشـاورزی و شـخصی میشـود امـا
بـا بررسـی آیینهـا و آدبهـا و تجلیـات فرهنـگ نظیـر انـواع
بازیهـا ،اشـعار ،ضربالمثلهـا ،اعتقـادات ،نـذورات مرتبـط
بـا آب بیـن سـاکنان میتـوان نتیجـه گرفـت ایـن امـر نشـان از
درهمتنیدگـی همهجانبـۀ ذهنیـات ،باورهـا و فرهنـگ عمومـی
مـردم بـا سـاختار عملکـردی آب دارد .بهطـور مثـال ضربالمثل
«اُوو جوئ َـه پِـی میـاره پاکـی خوتـی مِـداره» (آب در جـوی باران
روان میشـود ،تمـام آبانبارهـای خانـه را پـر میکنـد) اسـتعاره
از ایـن اسـت کـه در یـک حرکـت یـا کار عمومـی جزییـات نیـز
خـواه ناخـواه منظـور میشـود .همچنیـن در ضربالمثـل «اُودار!
مِنجـی ب ِنـج ،مِنجـی ن ِنجـا» (نوبـت آب توسـت ،میخواهی بکش
میخواهـی نکـش) اسـتعاره از ایـن اسـت کـه فرصـت متعلـق به
توسـت اگـر اسـتفاده نکنـی آن را ضایع کـردهای .در حـوز ّۀ بازی
و فعالیتهـای مرتبـط بـا آب میتـوان بـه بـازی «زو» اشـاره
کـرد .در تابسـتان ،جوانهـا بـرای آوردن آب از آبانبـار مسـابقه
میدادنـد و بعـد از اینکـه چنـد نفـس عمیـق میکشـیدند هـر
وقـت اعلام آمادگـی میکردنـد نفسهـای خـود را حبـس کرده
و بـه محـض شـروع مسـابقه همگی بـا صـدای بلند زو کشـان به
سـمت پاییـن میرفتند ،هرکس کـه صدای زو گفتنـش لحظهای
قطـع میشـد بازنـده بـود و کسـی کـه زودتـر بـه شـیر آبانبـار
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میرسـید برنـده میشـد و ایـن بـازی را موقـع باالرفتـن از پله با
کـوزۀ پر آب نیـز انجام میدادنـد (یوسـفی .)1401 ،همچنین در
باورهـای عامیانـۀ مـردم سـمنان میتـوان 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 نشـدهاند
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 .)60 ،1391 ،علاوه
بـر آیینهـا و رسـوماتی کـه در ایـن دو شـهر در برخـورد بـا
آب مشـاهده میشـود ،وجـود سـاختاری آب و نفـوذ آن در دل
شـهر موجـب تلطیـف فضـا ،حضـور بیشـتر جمعیـت در محلات
و فضاهـای شـهری و ایجـاد شـور و شـوق و نشـاط میشـود .آب
بهعنـوان مایـۀ حیـات و عنصـر نشـاطبخش بـا حضـور خـود در
محلات و فضاهـای کالبـدی شـهر سـمنان و دامغـان منجـر بـه
شـکلگیری ذهنیـات و خاطراتـی در ذهـن مردمـان ایـن مناطق
میشـود کـه کیفیتـی بیبدیـل از یـک فضـای شـهری مطلوب را
در ذهـن متبـادر میسـازد .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 چشـمهعلی
دامغـان میتـوان مشـاهده کـرد .بهعنـوان مثـال تصویـر  2رود
جـاری در محلۀ ناسـار را همـراه با بازی کـودکان نمایش میدهد
کـه آب بهعنـوان عنصـری کارکـردی و آیینـی بـه نقشآفرینـی
پرداختـه اسـت .آییـن ایجادشـده توسـط آب در محلـه از حیـث
انـواع بازیهـا ،ضربالمثلهـا ،تعاریـف و توصیفـات و هسـتههای
اجتماعـی بیـن زنـان و مـردان شـکل میگیـرد .این فهمی اسـت
کـه آب در ذهـن مردمـان سـمنان و اهالـی محلـۀ ناسـار ایجـاد
کرده اسـت.
همچنیـن در تصویـر دو تکیـۀ ناسـار و حـوض موجـود در آن
نمایـش داده شـده اسـت کـه بـر اسـاس روایتهـای موجـود،
در گذشـته در آنجـا حوضـی وجـود نداشـته امـا اخیـرا ً بهعنـوان
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 میشـود .تکیـۀ
ناسـار کـه خـود بهعنـوان نقطهعطفی در دل بازار سـمنان اسـت
و محلات مختلـف را بـه بـازار متصـل میکنـد حضـور آب در
آن هرچنـد بهصـورت نمادیـن و نمایشـی ،مفهومـی عمیـق از
نقـش آیینـی آن را در ذهـن مـردم سـمنان متبـادر میکنـد کـه
تأکیـدی بـر شـأن و قداسـت آب دارد .امروزه با وجـود تکنولوژی
و دسترسـی راحـت بـه آب میتـوان از آن در هـر کجـا اسـتفاده
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کـرد امـا ایـن نکته کـه حـوض آب در فضاهایی نظیر تکیۀ ناسـار
و یـا مسـجد جامـع سـمنان در دهههـای اخیر ایجاد شـده اسـت
نشـان از مرکزیـت قـراردادن آب و نقـش آیینـی آن در فضاهـای
مقـدس دارد .ایـن حوضهـا کـه نمـودی از کالبـد آب در محیط
هسـتند ،بـا وجـود عدم سـبقۀ تاریخـی نشـانگر اهمیـت آب بین
مـردم سـمنان هسـتند و بـا ایجـاد نقشـی نشـانهای و نمادگـرا
ذهنیتـی از شـأن آب در اذهـان مـردم ایجـاد میکننـد .بهطـور
مثـال حـوض موجـود در تکیـۀ ناسـارکه در زمانهـای عـادی
معمـوالً بـدون آب اسـت ،در مواقـع خاصـی نظیـر دهـۀ محـرم
پـر آب میشـود و مراسـم عاشـورا بیـن بازاریان و مـردم پیرامون
آن شـکل میگیـرد (تصویـر  .)3از ایـن رو بـه نظـر میرسـد آب
در ذهـن مـردم سـمنان بهعنـوان منشـأ هسـتی شـکل گرفتـه و
بـا وجـود اینکـه نحـوۀ اسـتفاده از آن امـروزه بهسـان 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 ،میتـوان دو
دسـتهبندی در حـوزۀ نقـش آیینـی آب در سـمنان و دامغـان
پیشـنهاد کـرد کـه بـه شـرح زیر اسـت:

••مظاهر آیینی-کالبدی آب در سمنان و دامغان

نظـام توزی�ع آب در ش�هرهای سنـتی ای�ران ،زیرساـخت اصل�ی
بـرای جری�ان حی�ات و تحق�ق سکـونت در س�ازماندهی ش�هر
اس�ت .در ش�هرهایی نظیرـ س�منان و دامغان ک�ه دارای آب روان
و رود جـاری هسـتند ،شـیب زمیـن بـه گونهای اسـت کـه امکان
تشـکیل هسـتههای اولیـۀ شـهری پیرامـون آب را ایجـاد کـرده
اسـت و محلات و کوچههـا بـر ایـن اسـاس در اطـراف جویبارها
شـکل گرفتهان�د .جویه�ای آب موج�ود در س�منان و دامغ�ان

علاوه ب�ر تأمی�ن آب باغ�ات و زراع�ت داخ�ل و حاش�یۀ ش�هر،
سیس�تم تأمی�ن آب مصرف�ی س�اکنان را نی�ز تش�کیل دادهاند .در
ایـن دو شـهر کـه اسـاس شـکلگیری آنهـا و دانهبنـدی محلات
بـر اسـاس حضـور و حرکت آب اسـت میتوان تأثیـر آیینی آب را
در فضاهـای مختلـف شـهر دیـد .بهطور مثـال در تکایا و مسـاجد
قدیمـی شـهر سـمنان حوضهـای کوچکی تعبیه شـده اسـت که
بیـش از آنکـه کاربـری عملکـردی داشـته باشـند بیشـتر بـه بُعد
زیباییشناسـی و نمادین بودن نقش آب در شـهر سـمنان اشـاره
دارنـد .از سـوی دیگـر حضور نهـر و جویهای جـاری در محالت
سـمنان مؤکـد دیگـری بـر حضور کالبدی آب در شـهر اسـت .در
س�منان ج�وی آب ،ب�ازیگاه ک�ودکان اس�ت .منظ�ری بیخط�ر،
پوی�ا ،طبیع�ی ،ت�ازه و مناس�ب طبع انس�ان ،بهتری�ن جاذبۀ تفرج
ک�ودکان و اجتم�اع و گفتگ�وی بزرگتره�ا اس�ت .عنص�ری فعال و
مای�ۀ حی�ات بیولوژی�ک ک�ه بهواس�طۀ نق�ش مه�م آن در زندگی
م�ردم ،ب�ه نمـاد شـور و اجتمـاع بـدل شـده اسـت (منصـوری،
.)3 ،1399
در بخـش سـنتی شـهر سـمنان شـبکۀ آبرسـانی بـه سیسـتم
اسـتخری معـروف اسـت (تصویـر  .)4ایـن سیسـتم روشـی
هوشـمندانه بـرای آبیـاری زمینهـای کشـاورزی و تأمیـن آب
ب�رای اس�تفادۀ سـاکنین شـهر میباش�د .آب موـرد نیـاز ایـن
سیستـم ک�ه تنه�ا توسـط رود فصل�ی و ک�م آب «گل رودبـار»
تأمی�ن میش�ود ،یک�ی از دقیقتری�ن سیسـتمهای تقس�یم آب
مبتن�ی ب�ر مدیری�ت آب رودهـای فصل�ی اس�ت .بـر اسـاس ایـن
نـوع سیسـتم ،آب بـا محاسـبات دقیقـی در نوبـت و اندازههـای
مختلـف بـه مزارع و نواحی مرکزی شـهر ارسـال میشـود .در اثر
ایـن برخـورد سیسـتماتیک با آب و تقسـیم آن بهصورت مسـاوی
بیـن سـاکنان ،ارزش و اعتبـاری بـرای آب ایجـاد میشـود که در
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تصویر  .3تکیۀ ناسار شهر سمنان و حوض ساختهشده در آن .عکس :ریحانه خرمروئی.1401 ،

تصویر  .4استخر باغ فیض سمنان ،یکی از استخرهای ششگانۀ سمنان که آب آن وارد محالت ناسار و اسفنجان میشود .عکس :ریحانه خرمروئی.1401 ،

کنـار نقـش کالبدی و عملکردی آن ،قداسـت و شـأنیت به همراه
مـیآورد .اینگونـه میشـود که در کنـار جوی آب بـازی کودکان
شـکل میگیـرد ،تعاریـف ،صحبتهـا ،جشـنها و شـادیها بـروز
پیـدا میکننـد و بسـیاری از سـنن مرتبـط با آب در کنـار جریان
زندگـی بـروز مییابد .همیـن نکته در چشـمهعلی 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 زمینهـای کشـاورزی پیرامـون را سـیراب میکنـد و هـم
نقـش آیینـی و مقدسـی در ذهـن مـردم ایجـاد میکنـد .بـه
گونـهای کـه در آنجا گاو و گوسـفند قربانی میکنند و بسـیاری از
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رسـمهای آیینـی نظیـر عاشـورا را با شـکوه هرچه تمامتـر برگزار
مینماینـد .لـذا بـر اسـاس ماهیت کالبـدی آب در فضای شـهری
سـمنان و دامغـان و اثربخشـیای کـه در زندهکـردن اقلیـم گـرم
و خشـک منطقـه دارد ،ذهنیتـی خـوش از آب برای مـردم ایجاد
شـده کـه در کنـار کارکـرد آب ،همـواره ایـن عنصـر حیاتبخش
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 میشـود،
ریشـۀ تاریخـی در اعتقـادات مـردم ایران و ادیـان باسـتانی دارد.
نیایشـگاههایی کـه در ارتبـاط بـا این عنصر مقدس سـاخته شـده
اسـت ،از دیربـاز میـان ایرانیـان متـداول بـوده و امـروزه در نقاط

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 54-47 ،)9(3 ،تابستان 1401
دور و نزدیـک آثـار ایـن آیینهـای مقـدس بـه چشـم میخـورد.
در ادیـان باسـتانی بـرای طلـب حاجـت بـه آب و الهـۀ آب روی
میآوردنـد و در دگردیسـی آن در اسلام ،بـه امامـان و بـزرگان
دینـی روی آورده ،نامهایـی برای آنان نوشـته و به آب میسـپارند
تـا طلـب حاجـت کننـد .ایـن دگردیسـی ،در واقـع باعـث حفظ و
پایـداری ایـن رسـوم تا امروز شـده اسـت (جوادی و عرب سـلغار،
 .)19 ،1392همانطـور کـه در ابتدای مقاله اشـاره شـد مدیریت
مردمـی دقیقـی کـه بر جزء به جـزء مراحل آبرسـانی از رودخانه
تـا زمینهـای کشـاورزی نظـارت دارد گویـای این واقعیت اسـت
کـه سیسـتم آبرسـانی بهخصـوص خـود عنصـر آب تـا چـه اندازه
در ذهـن و اندیشـۀ مـردم ایـن سـرزمین جایـگاه رفیعـی دارد .بر
مبنـای ذهنیـات شـکلگرفته از داسـتانها و روایتهایـی کـه
بـرای حفـظ آب در دورههـای متفـاوت زمانـی بـرای آن در نظـر
گرفتهانـد در تلاش بودهانـد تـا بـه وسـیلۀ آیینهـا و سـنتها
همـواره احتـرام و شـأن آب حفـظ شـود .بـرای درک ایـن مفهوم
پـارهای از آیینهـای مرتبـط با آب در سـمنان شـامل آب سـحر،
آب سـهم سـهمی ،آب جمعگـی ،آب روز ،چلـه بـری ،کلـه نووژا،
نمـاز بـاران و نامگـذاری کوچههـا بـر اسـاس نامهـای مرتبـط بـا
آب و همچنیـن در چشـمهعلی دامغـان مراسـم قربانیکـردن گاو
و گوسـفند ،نامنهـادن گذر صلواتی از روسـتای آسـتانه به سـمت
چشـمهعلی ،بسـتن دخیـل بـه ریشـههای درخـت چنـار (تصویر
 ،)5شسـتن بـدن زائـران در آب چشـمه و دادن غـذا بـه ماهیـان
داخـل چشـمه را میتـوان نـام بـرد کـه مجموعـهای از آیینهـا
و سـنتهای مرتبـط بـا آب هسـتند کـه در منطقـۀ سـمنان و
دامغـان همچنـان در حـال انجام اسـت.
نتیجهگیری
از آنجایـی کـه شـهر بهعنـوان یـک سیسـتم متشـکل از کالبـد،
طبیعـت و تاریـخ اسـت و در اثـر برخـورد انسـان بـا آن تجربیات
مختلفـی در ذهـن او شـکل میدهـد ،وجـود عناصـر طبیعـی در
طـول زمـان نظیـر آب میتوانـد اثـرات عینی-ذهنـی زیـادی بـر
مـردم و رفتارهـای آنـان بگـذارد .آب بهعنـوان منشـأ زندگـی
بـا پیشـینهای طوالنـی در عرصـۀ نمـاد و اسـطوره بـرای مـردم
سـمنان و دامغـان علاوه بـر تأمیـن عملکـرد صحیـح تبدیـل بـه
عنصـری قدسـی شـده کـه بـر مبنـای آن بسـیاری از ذهنیـات و
فرهنگهـای مرتبـط بـا آن شـکل گرفتـه اسـت .آنچه کـه منجر
بـه فهم منظر شـهر سـمنان و دامغان میشـود 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 بهعنوان
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

تصویر  .5دخیل بستن به ریشۀ درختان چنار پیرامون چشمهعلی دامغان .عکس:
ریحانه خرمروئی.1401 ،

و برتـریدادن نـدارد و همـواره درهمتنیده 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 بهعنـوان عنصـری طبیعـی ،وجهـی نمادین
و عملکـردی مهـم در دو شـهر سـمنان و دامغـان ایفـا میکنـد.
عنصـری کـه در دو نقـش اثرگذار و اثرپذیر در شـهر بـه تعریف و
سـازماندهی اندامهـای مختلـف شـهر در وجه کالبـدی و باورهای
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مردمـی در بُعـد ذهنـی آب ،میپردازد و بسـیاری از سـاختارهای
آیینـی ایـن شـهر را سـازمان داده اسـت و در طـول تاریـخ ایـن
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