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آزاد است.

)

سیر تطور مدیریت منابع آب در تهران و تغییر ذهنیت ایرانیان در
مورد آب در گذر زمان :تبیین رابطه
ز ینب تمسکی

دریافت5901/90/90 :؛

1

پذیرش5901/59/90 :

چکیده

برای تحقق مصرف بهینۀ آب ،ای موهبت همزمان زمینی و آسمانی ،نخستی گاا پایا از تساتوتوی
هرگون راهکاری ،توت ب ذهنیت مصرفکننده است؛ ذهنیتی ک در ارتباط با عالم واقع و نحوۀ سازماندهی
منابع آب شکل گرفت است .ای مقال درصدد است با رویکردی میانرشت ای ،در چارچوب بررسی تااری
شهر تهران و با دیدی مبتنی بر معماری ،نحوۀ سازماندهی منابع آب ای شهر را پیا از ورود آب لول کشای
توصیف کند و ضم ای توصیف ،برمبنای مفروضات دریافتشده از روانشناسی و مطالعات فرهنگی ،ب
ای پرسا پاس دهد ک چگون ذهنیت ایرانی دربارۀ آب ب مثاب نعمتی محدود و ارزشمند ،ب نگرش ب آن
ب منزل منبعی نامحدود و ب آسانی دردسترس و رایگان ،تغییر کرده است .ب ای منظور ،نحوۀ ساازماندهی
کالبدیافضایی آب در شهر تهران دورۀ قاتاری از دیدی کالن توصیف شده و همچنی  ،ذهنیتی را کا ایا
سازماندهی قابلمشاهده در شهر در مورد آب امکانپریر میکرد ،توضیح داده شده است .عالوهبر ای  ،باا
تمرکز بار نقطا ای از شاهر تهاران در دوره قاتاریا  ،ساازوکارهای دساتیابی با آب و مشاکالت هنگاا
بهرهبرداری آن از دیدی خرد توصیف شده و درنهایت ،روند تادرییی تغییار ذهنیات در ماورد آب پا از
لول کشی آن و با تغییر میزان مشاهدهپریری منابع آب در شهر ،بررسی شده است؛ تغییر ذهنیتی ک بر میزان
و نحوۀ مصرف کنونی ،مؤثر بوده و در هر تصمیمگیریای برای بهین سازی مصرف آب باید با راهکارهاای
درازمدت بازسازی آن اندیشید.
کلیدواژهها :منابع آب ،تاری ذهنیت عام  ،روانشناسی تبلیغات ،تهران قاتاری ،تاری معماری
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اگرچ تاکنون تبلیغات فراوانی در رسان های تمعی برای تشویق ایرانیان ب مصرف بهینۀ آب شاده
است ،ولی آمارها و تداو همی تبلیغات ،نشاندهندۀ ای است ک مصرف بهینۀ مورد نظار ،هناوز
تحقق نیافت است و ایرانیان ،کماکان آب را درست و ب اندازه مصرف نمیکنند .ای مقال برپایۀ ای
مفروض نگاشت شده است ک مصرف نادرست آب ،تنهاا ناشای از ناآگااهی از کمباود مناابع آب
نیست تا فقط از طریق تبلیغات وسیع آگاهیبخا دربارۀ بحران آب ،بتوان آن را اصالح کرد ،بلک
ای کمتوتهی ،حاصل یا تغییار ذهنیات اسات؛ ذهنیتای کا آب را در گرشات ب مثابا نعمتای
ارزشمند از نظر معنوی و گرانبها از نظر مادی ،کمیااب و ساختیاب درک میکارد و اماروز آن را
مایعی با ویژگی دستیابی سریع و آسان در هم تا و هم وقت میبیند.
ای مقال درصدد است ک پیوند تغییر ذهنیات یادشاده در ماورد آب در میاان ایرانیاان را باا نحاوۀ
دسترس ب آب و سازمان منابع آب در شهر ،در گرشتۀ ن چندان دور ااا یعنای دوره قاتاریا ااا و در تهاران
پایتخت ،نشان دهد .مبنای چنی مقایس ای ،مفروضاتی از روانشناسی است ک در بحث مباانی نظاری
ب آنها خواهیم پرداخت .سپ با بررسی مختصر تهران قاتاری هام در مقیااس کاالن شاهر و هام در
ُ
مقیاس خرد مبتنیبر معماری ،نحوۀ سازماندهی آب شرب شهری در گرشت از نظر میزان رویتپاریری
و چگونگی دسترس ساکنان شهر بدان را بر میرسیم و سپ  ،ذهنیتی را تفسیر خواهیم کرد ک ای شایوۀ
سازماندهی و دسترس ب آب ،اییاد کرده است .آنگاه با توضایح ایا مطلاب خاواهیم پرداخات کا
چگون با ورود آب لول کشی و همچنی  ،در بستر تسلط الگوی فکری زمانۀ تدیاد ،زمیناۀ تغییار چنای
ذهنیتی و شکلگیری ذهنیتی تدید فراهم شد؛ بنابرای  ،آنچ از زاویۀ مدیریت منابع آب در مقال مطارح
میشود ،تنها از نظر ذهنیتی اهمیت دارد ک در اثر نحوۀ ای مدیریت ب وتود آمده باود یاا از طریاق ایا
شکل از مدیریت ،قابلبازخوانی است .ب ای ترتیب ،ای مقالا در پای اساتخراا راهکارهاای مادیریت
منابع آب در شهر تهران قاتااری در هماۀ ابعااد آن نیسات ،بلکا ب صاورت ییرمساتقیم با ایا مهام
میپردازد .نگارنده در پی فهم چرایی تغییر ذهنیت ایرانیان در مورد آب با توت ب شیوۀ مدیریت مناابع در
گرشت و حال است؛ امری ک در پژوهاهای گرشت سابق نداشت است.
 .1روش و رویکرد

برای تبیی روش و رویکارد ،نخسات بایاد حاوزۀ میانرشات ای ایا مقالا و تایگااه آن در میاان
پژوهاهای چندرشت ای ،میانرشت ای و فرارشت ای را مشخص کنیم .آنگون ک ریچارد میاث 1در
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مقالۀ کالسی خود مطرح کرده است ،در هر پژوهاهای میانرشت ای ،نخساتی ساطح پا از
میاورت رشت ای »2است ک در آن ب ی رشت از زاویۀ رشت ای دیگر
پژوها «درونرشت ای« ،»1
ِ
مینگرند .در سطح بعدی ،پژوها «چندرشت ای ،»3رشت های مختلاف را بارای تمرکاز بار یا
مسئل ب صورت مستقل ب خدمت میگیرد ،بدون آنک تالشی برای یکپارچ کردن داناهاای ایا
رشت ها یا برقراری ارتباط میان آنها و نزدی کردن رویکردهایشان با هام انیاا شاود .درواقاع،
تفاوت بنیادی پاژوها چندرشات ای باا پاژوها «میانرشات ای »4در یکپارچا کاردن دساتاورد
رشت های مختلف برای حل ی مسئل یا موضوع در زندگی است .ای یکپارچ سازی ب معنی قرار
دادن بخاهای ب هموابستۀ دانا در ی ارتباط هماهنگ است ک ارتباط دادن تزء با تزء ،تازء
با کل و کل با تازء را دربار میگیارد .درنهایات ،باایتری ساطح از مطالعاۀ یکپارچا  ،پاژوها
«فرارشت ای »5است .درحالیک گا نخست در دانا میانرشت ای باا رشات ها برداشات میشاود،
پژوها فرارشت ای با مسئل یا مشکل شروع میشود و در حی فرایند حل مسئل  ،دانا آندست از
ِ
رشت هایی ک برای رسیدن ب راهحل ب کار میآیند را ب خدمت میگیارد (میاث .)60 ،63۹2 ،6باا
وتود اینک بسیاری از مسائلی ک در اتتماع باا آن روبا رو هساتیم بارای حال شادن ،با چنای
رویکردی فراتر از رشت ها نیاز دارند ،ای رویکرد ب سبب دشواری ،کمتر ب کار میرود .نگارنده بار
ای نظر است ک حل بحران آب و درنتیی شناخت اسباب اییاد آن ،نیاز ب چنی رویکاردی دارد
اا همچنانک برخی پژوهشگران نیز ب ای موضوع پرداخت اند (گالسکو )3 ،8003 ،7ااا اما پیگیری
ای موضوع ،نیازمند کار گروهی بوده و خارا از توان فردی است.
رویکرد مقالۀ حاضر از نوع میانرشت ای است .آب مادهای است کا زمای و آسامان ،مااده و
معنا و درنتیی حوزههای موضوعی وابست با ای دو را ب هم میپیوندد .آنگاه ک ساخ از مصارف
آب ب میان میآید ،آب هم زمان منبعی مرتبط باا زمای و درنتییا در حاوزۀ رشات های تغرافیاای
طبیعی ،محیط زیست و منابع طبیعی ،برآورندۀ نیازهای کشاورزی ،صانعتی و شاهری ،و درنتییا
مرتبط با مهندسی کشااورزی ،تغرافیاا ،شهرساازی و معمااری ،و منشاا بسایاری از اساطورهها و
آیی ها و براساس آن مورد مطالعۀ اسطورهشناسی ،مرد شناسی ،مطالعات فرهنگی و ...بوده است.
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پرداخت ب موضوعی مانند آب از منظری همزماان عینای (باا پیگیاری ساازمان مناابع آب در
شهر) و ذهنی (ذهنیت ایرانی دربارۀ ارزش آب) و با مقایسۀ گرشات و اماروز ،نااگزیر ،رویکاردی
میانرشت ای دارد و نیازمند بهرهگیری از داناهایی است ک در کمین تری صورت خاود ،تااری و
تغرافیا (شهر) و روانشناسی و در مقیاس کالن ،تامع شناسی را ب هم میپیوندد؛ بناابرای  ،بارای
رسیدن ب اهداف یادشده در مقدم  ،ای مقال در میان حوزههای گوناگون تاری شهر و معمااری،1
شناسای تبلیغاات قارار میگیارد و از راهبردهاای
شناسای ادراک و روان
مطالعات فرهنگای و روان
ِ
ِ
تاریخی و کیفی ب طور همزمان استفاده میکند.
 .2مبنای نظری
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بنیان مفروض ای مقال بر قضی ای بنا شده است ک مورد مطالعاۀ روانشناسای ادراک ،روانشناسای
یادگیری ،فلسفۀ ادراک و مطالعات فرهنگی است و در روانشناسی تبلیغات نیز بر آن تاکید میشاود
اینک آنچ ب دیده میآید ،نزد مرد کمتر فراموش شده و قابلباورتر از دانست و آگااه باودن از مزایاا و
معایب چیزها و دانشی انتزاعی است ،یاا چنانکا پیاا ه بیاان میکناد هماواره چیازی کا چشام را
میرباید ،بیا از میزان واقعی ب شمار میآید (پرلمان ،چیم و البرختاتیتکا.)661-66۹ ،6313 ،2
بنا ب اظهار نویسندۀ مقالۀ «دیدن باور کردن است ،بناابرای  ،دانسات اسات» ،در بسایاری از
زبانهای خانوادۀ هند و اروپایی ،کلم هایی ک بر فعل دیدن دیلت میکنند ،ب معنای فعل دانست
ً
نیز هستند و ای موضوع تلویحا ب ای نکت اشاره دارد ک وسایلۀ داناا در ایا زبانهاا با منباع
بصری ،بیا از منابع ادراک حسی دیگر وابست است (سانویرات  .)8003 ،3با نظر میرساد کا
همراهی دیدن و دانست ازی سو ریش در بعد فطری آدمی دارد ،4اما از سوی دیگر ،فرهنگ مدرن
امروز بر ای موضوع دام زده و با خاستگاه یربیاش ،امر بصاری را بار روشهاای دیگار کساب
دانست  ،یالب کرده است .تنکز در ای باره مینویسد
وا ۀ یتی ایده از فعلی یونانی ب معنای دیدن آمده و ای ریش شناسای لغاوی با ماا یاادآوری
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 .1افزونبر موارد یادشده ،پژوها معماری ب ضرورت ،میانرشت ای است .از ای نظر ک «راهبردها و تدابیر را از رشت های دیگار
گرفت و آنها را در تبیی دانا کاربرد محیط انسانساخت برای رشد زنادگی انساان با کار میگیارد» (گاروت و واناگ،6924 ،
بیستوس ).
 .4چنانک در مرتب ای وایتر از ای سخ  ،موینا در مثنوی ،آنچ عینای و دیادنی اسات را نازد مارد  ،نقاد و قابلدساتیابی و
درنتیی قابلباورتر از چیزهایی توصیف کرده است ک تنها در مورد آن آگاهی داده میشود «دید بار داناا باود یالاب فارا /زان
همی دنیا بچربد عام را /زانک دنیا را همی بینند عی  /وآن تهانی را همی دانند ْدی ».

میکند ک در فرهنگ یرب آن شیوهای ک ب شیوۀ فکر کردنمان فکر میکنیم با ی الگاوی فکاری
بصری هدایت میشود .نگاه و نظر کردن ،دیادن و دانسات ب شادت درهام آمیخت اناد؛ بناابرای ،
ً
شیوهای ک ما مفهو ی پندار را میفهمیم ،عمیقا وابست ب موضوعهای مربوط ب ظاهر ،تصویر و
تصور است» (تنک .)6 ،8009 ،1
مدرن امروز ،ن تنها در توامع یربی ک بر کل دنیای
وابستگی «دانست » ب «دیدن» در
ِ
فرهنگ ِ
مدرن سای افکنده است «دنیای مدرن ،مفهومی بسیار دیدهشدنی اسات .پارو ۀ مدرنیتا با نحو
تاثیرگراری از طریق برتری دیدن اترا شد .با ای ترتیب ،در فرهناگ مادرن ،امار بصاری ب منزلاۀ
نخستی واسطۀ برقراری ارتباط و نیز یگان راه نفوذ ب مخزن نمادی انباشاتۀ ماا ب شامار میآیاد».
(جنکس .)8 ،8009 ،در چنی فرهنگی ک دیدن بر همۀ راههای ارتباطی چیرگی دارد ،عمدهتری
راه آگاهی از وتود چیزها و دانست دربارۀ آنها ،ب دیدن موکول میشود .براساس گفتاۀ تانک ،
کاربرد مفهو «مشاهده» در پژوهاهای اتتماعیافرهنگی و مقبولیت عا آن ،ب هیچروی اتفاقی
نیس ات .ای ا کاااربرد و نهادین سااازی آن ،پاااییا ساانت محوریاات بصااری اساات .مااا روزان ا
درهمآمیختگی دیدن با دانست را در گفتوگوهایمان از طریق عبارتهای شایعی مانند «نظر شما
چیست» و «دیدگاه م » تیرب میکنیم و تامیاندازیم .عبارتهایی ک تصدیقپریر هستند ،یا از
عقیده و طرز فکر میپرسند (تنک .)8 ،8009 ،
بنا بر آنچ گفت شد ،تیربۀ واقعیتها از طریق مشاهدۀ مستقیم نسبت ب زمانیکا تنهاا از آن
واقعیتها آگاهی داشت باشیم ،آنها را برای ما باورترپریرتر میکند .ای مقال پایۀ تفسیر خود را بر
همی اصل میگرارد .عالوهبر ای  ،آنگون ک باندورا در روانشناسی یادگیری مشااهدهای مطارح
میکند ،احتمال عمل براساس مشاهده ،بیشتر از عمل براساس دانسات ها اسات .باا وتاود اینکا
رفتارگراها بر ای نظرند ک یادگیری ب تغییرات ثابتی در رفتار میانیامد ،اما یاادگیری مشااهدهای
نشان میدهد ک مرد میتوانند اطالعات تدیدی را یاد بگیرند ،بدون آنکا رفتاار تدیادی باروز
دهند (واگنر)8003 ،2؛ موضوعی ک پایۀ دیگر مفروض مقالۀ حاضر است.
 .3ذهنیت ایرانی در مورد آب در گذشته براساس متون

در اساطیر اقوا گوناگون ،آب «شالودۀ تما تهان ،توهر گیاهان ،اکسیر ابدیت ،مایاۀ عمار دراز،
نیرویی آفریننده و اصل همۀ درمانهاست» (مسکوب ،)84 ،69۳1 ،اما تایگااه آب نازد ایرانیاان

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ک ب سبب موقعیت تغرافیایی فالت خش مرکزی ایران از گرشت با کمباود آن روبا رو بودهاناد،
نمود افزون تری داشت است .هرودوت دربارۀ احترا ایرانیان با آب در سادههای دور ماینویساد
«ایرانیااان ،دستهایشااان را در آب رود نمیشااویند و دساات شساات دیگاران در آن را نیااز تحماال
نمیکنند و ب آب رودخان و آب روان احترا میگرارند» (رتبی 982 ،6910 ،ب نقال از تااری
هرودوت) .آن گون ک در شاهنام گفت شده است نیز ،ایرانیان آب را تطهیرکننده میدانستند و برای
آن خاصیت تمییز گناهکار از بیگناه قائال بودناد تاا آنیاکا آن را واساطۀ سوگندهایشاان میکردناد
(حیدری 40 ،6938 ،و  .)43توسل ب آیی های گوناگون برای بارش باران ،تشا آبریازان ،خیارات
آب ،پیوند دادن میان نوشیدن آب با نررونیاز در سقاخان ها ،تش هایی ک پ از احداث قنات و نهر،
فوران آب چشم و چاه و شنیدن موسایقی آب میگرفتناد (عباسای 83 ،692۹ ،و  90و  99و ،)94
همگی میزان اهمیت آب و پیوند آن با باورهای ایرانیان را در دورههای مختلف تااری ایاران نشاان
میدهد؛ موضوعی ک تداو آن را تا پیا از تثبیت بهرهبرداری از آ ِب لول کشی در زندگی شاهری و
روستایی میتوان پیگیری کرد .چنانک مرحو اسالمی ندوش در خاطراتا دربارۀ تقسایم آب در
روستا مینویسد «ارزنده تری ماده ،آب بود .ارزش اش چشام را داشات .میبایسات در با کار
رفت  ،قطرهقطره اندازه گرفت شود .بیشتری مقدار اختالفی هم ک پایا میآماد و زدوخاوردی کا
میشد ،بر سر آب باود» (اساالمی ندوشا  .)9۹ ،6919 ،درحالیکا آنگونا کا بهشاتی بیاان
میکند «در خیال فرهنگ ایرانی ،آب موا میزند ،هر چیز خاوبی با آب نسابت داده میشاود و
شاداب نا گراری میشود .هر چیز پروپیمانی آبدار شمرده میشود ،هر تایی ک معماور اسات،
آبادی نا گراری شده است .شاید کمتر تمادنی در تهاان باشاد کا ناا زیساتگاههایا را از آب
گرفت باشد» (بهشتی.)84 ،6926 ،
امروز در شیوۀ بهرهگیری ما از آب ،اثری از خیال پیشی و احترا قبلی ب آن نیست .با ای ترتیب،
مقایسۀ رویارویی پیشینیان با رویکرد امروزی  ،اختالف قابلتوتهی را نشان میدهد کا در اداما با
مطالعۀ بازۀ زمانی تغییر ای رویکرد و چند عامل ای تحول در پایتخت ایران میپردازیم.
 .4مدیریت منابع آب در تهران دورۀ قاجار
 .4-1سازماندهی آب شرب شهر در مقیاس کالن

در تهران دوره قاتار ،با توت ب اینک تهران رودخانۀ پرآبی نداشت ،تامی کنندۀ بخا بیشاتر
آب مصرفی شهر ،قنات های وقفی و خصوصی بود .هم زمان با گسترش شهر در دورۀ ناصری،
قنات های بیشتری حفر شد ،تاآنیاک در اواخار دورۀ قاتاریا  42 ،قناات ،شاهر را مشاروب

می کرد و عالوه بر آن ،از سال  6816ه.ق ،در زما ن سومی شاه قاتاار ،از آب نهار کارا نیاز
استفاده شد (معتمدی ۳4۹ ،۳۳9،۳49 ،6926 ،و سازمان آب تهران .) 44 ،6994 ،در ای
سال ،حاتی میرزا آقاسی ،صدراعظم محمدشاه ،برای نخستی بار نهر بزرگای را از رودخاناۀ
کرا تدا کارد و ب ساوی تهاران کشاید( 1اعتمادالسالطن ٩3٩ ،6911 ،؛ نا محمودیاان،
 .) 69۹4قرار بر ای بود ک هر ده روز ی بار ،آب در همۀ محلا های پایتخات تریاان یاباد
طوینی کشیده شده از کرا ک در مسیر رسیدن ب تهاران
(آدمیت .)991-99۹ ،6916 ،نهر
ِ
 48کیلومتر را طی می کرد ،نیاز ب مراقبت و مرمت دائم داشت .باای حال ،ازآنیاک در طول
چند سال انتقال حکومت از محمدشاه ب ناصارالدی شااه در مرمات آن وقفا افتااد ،آب در
شهر ،تریان نداشت یا تریانا کم بود (محمودیان .) 69۹4 ،در زمان صدارت امیرکبیر ،ای
ً
نهر مرمت شد و رسما از نهر کرا حقاب ای برای تهران معای کردناد و از ایا پا  ،آب در
کوی ها و گررهای شهر تریان یافت (آدمیت .)991-99۹ ،6916 ،با ای ترتیب ،مارد کا
«هیچ وقت در خان های خود ب ای طور آب تاری ندیده بودند» و تا پیا از آن « ب آب چااه
یا آب دستی سقا گرران می کردند ،حوض ها و گودی هاا در خانا خاود سااختند ] ...از آب
تاری پرکرده و همگی سیراب گردیدند» ( روزنامچۀ اباۀار دابلۀه انۀ انز روزنامۀه و ۀا
اتفا یه ،ش  ،60هشتم تمادی الثانی  .) 681۹از آن پ  ،نظا آب رسانی شاهر ب ای صاورت
ً
بود ک آب ،عمدتا ب واسطۀ قنات ها از منابع زیرزمینی البرز و نیاز از طریاق نهار یادشاده از
شمال ب درون شهر و محل های آن راه می یافت و « در هر محل و گرر ،آب از تاوی یاا نهار
وارد نخستی خان می شد و پ از پر کردن حوض خان و آب انبار و مشروب کردن بایچا و
باغ ،از حوض سرریز کرده از راه ی توی سرباز یاا سرپوشایده با خاناۀ بعادی می رفات و
همی گون تا آخری خانۀ محل ک در گودتری قسمت محلا واقاع باود ،تریاان می یافات»
(معتمدی ،) ۳10 ،6926 ،اماا بارخالف منااطق شامالی تر شاهر کا راه آب و آب انبارهاای
اختصاصی در هر منزل وتود داشت ،بنا ب توصیف فوری « در محالت قدیمی و بازار ،آب در
وسط کوچ ها در توی تنگ و کم عمق سرپوشیده ای» تاری بود و در هر چند قاد  ،ساورا
گشادی در ت وی ترتیب داده بودند ک هر خان از آنیا آب بارای خاود برمی داشات (فوریا ،
( ) 648 ،692۳تصویر شماره .)6
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ب نقل از اعتمادالسلطن در مرآتالبلدان «هم در ای سال ] 1261ه.ق ب امر همایون اعلیحضارت محمدشااه از رودخانا
کرا تا شهر تهران اک هفت فرسنگ مسافت استا نهر بزرگی با مخارا گزاف ب طرف شهر تاری کرده از بایی بااغ نگارساتان
ً
گررانیدند ک از دروازه شمیران ب شهر مینشست و بر سر نهر تیمنا تشنی ملوکان گرفتند».
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تدای از شبکۀ نهرها ک دستیابی ب آب را ب صورت نوبتی و ن دائمی ممک میکارد ،بارای
هری از مقاصد گوناگونی ک با آب سروکار داشت نیز کالبدی میازا و مشاخص در شاهر شاکل
گرفت بود؛ آبانبارها در نقاط مختلف شهر ،سازههایی با طاق گنبدی بودند ک آب مصرفی مرد را
ب ویژه برای ماههای کمآب سال ذخیره میکردند .ب عالوه منبع دسترسی ب آب شرب بارای اهاالی
در کویها و گررهای شهر ،سقاخان بود؛ اتاق یا حیم فرورفت ای در بخشای از دیاوارۀ گاررها و
مسیرهای مهم شهر ک خیری در درتۀ نخست ،برای سیراب کردن تشانگان احاداث میکردناد و
کارکردهای دیگری نیز ب خود میگرفت .حما های فراوان واقع در نقاط مختلاف شاهر ،از بناهاای
دیگری بودند ک دسترسی ب آب را ای بار برای استحما فاراهم میکردناد .در قادیمیتری نقشاۀ
ب تایمانده از محل های شهر تهران ،در سال  6848ه.ق و پیا از گسترش شهر ،مکاان تعادادی
از حما ها و آبانبارها مشخص شده است (تصویر شماره  ،8نقشۀ ناسکوف).

حما ها
آب انبارها

تصویر شماره ( .)۲نقشۀ ناسکوف از شهر تهران

در نقش های بعدی تهران دورۀ قاتار ،ازتمل نقشۀ عبادالغفار ،نیاز ناا و موقعیات برخای از
حما ها و آبانبارها مشخص است( 1تصاویر شاماره  9و  .)4براسااس آماار دارالخالفاۀ تهاران،
« 630باب حما عا » در سال  6821ه.ق و  628باب حما در سال  696۹ه.ق در شاهر وتاود
داشت (سعدوندیان و اتحادی  9۳0 ،691۹ ،و .)9۳۳
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یخچالها

حمام ها

تصویر شماره ( .)9جانمایی حمامها و یخچالهای قابلبازخوانی نقشۀ عبدالغفار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1چ در راهنمای نقشۀ برهزی و چ در خود نقش  ،اثری از اشاره ب مکان هیچ حمامی نیست .در راهنماای نقشاۀ کرشایا نیاز
حما ها ذکر نشدهاند ،اما ای اسامی را روی نقش میتوان یافت کوچۀ حما قراقانیها ،گرار حما خانم ،گارار حماا ناواب،
گرار حما میرزا صالح ،گرار حما دوستعلیخان ،گرار حما چال.

یخچالهای واقع در نقاط حاشی ای شهر نیز از بناهای دیگر مرتبط با آب بود؛ سااختمانهایی باا
دیوارهای قطور و سقف طاقیشکل ک از گودال واقع در تراز زیرزمی آن بارای انباشات یا اساتفاده
میشد؛ یخی ک آب آشامیدنی تابستان اهالی شهر را خن میکارد (قبادیاان.)98۹-983 ،69۹۹ ،
نا برخی از ای یخچالها در نقشۀ عبدالغفار آمده است (تصویرهای شماره  9و .)4
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تصویر شماره ( .)4بخشی از نقشۀ عبدالغفار ،ترسیمشده بین سالهای  6۲34تا  69۳۱ه.ق؛ نام سه حمام و یک
یخچال در شمال شرقی تهران قاجاری

برای شست لباسها نیز بنای خاص دیگری با نا رختشویخان در برخای نقااط شاهر اییااد
شده بود (اسناد خالص عملیات بلدی طهران 1ب نقل از ططری.)8۳۹ ،6922 ،
ب ای ترتیب ،چنانک از توصیفهای مطرحشده معلو است ،استفاده از آب قناتها ،شبک ای
ً
از تویها را در شهر اا چ در شمال و چ در تنوب آن اا اییاد میکرد ک کامال قابلمشاهده بودناد
و اهالی ب آنها دسترسی داشاتند .عالوهبار ایا  ،سااختمانهای فراوانای در شاهر باا هادفهای
مختلف برای دسترسی ب آب سااخت شاده باود کا مقولاۀ آب و میازان آن را در شاهر ،با اماری
رؤیتپریر و مشخص تبدیل میکرد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ای کتابچ ک در کتابخانۀ ملی ایران نگهداری میشود ،موتودی دردسترسی ندارد و ناگزیر از ارتاع ب بازخوانی آن هستیم.

 .4-2سازماندهی آب در مقیاس خرد :محلۀ سیداسماعیل

آب محلۀ سیداسماعیل در دورههای مختلف از طریق قناتهای مهرگرد ،حاا علیرضاا و شااه تاامی
ً
میشد .گرر سیداسماعیل ک از قدیمیتری گررهای تهران است ،کامال منطبق بار مسایر انتقاال آب
قنات مهرگرد ااا قناتی ک پیشین ای بیا از هفتصد سال دارد (خورسندی آقایی و مالکی)30 ،6924 ،
اا شکل گرفت بود .آب قناتهاای یادشاده در پایاان مسایر وارد یکای از بزر تاری و قادیمیتری
آبانبارهای تهران آن زمان میشد .آبانبار میرزا موسی (سیداسماعیل) واقع در گرر سیداسماعیل
و روب روی بقعۀ اما زاده ،آب ای محل و محل های اطراف آن و بخا زیاادی از تناوب شاهر را
تامی میکرد (شهری ،6929 ،ا .)3۳ ،8ای آبانبار ،یکی از دو آبانبااری اسات کا نامشاان بار
روی نقشۀ ترسیمی عبدالغفار از تهاران قاتااری آماده (نا شایرازیان ۹8 ،6936 ،و  )2۹و یگانا
آبانباری است ک محل و مرزهای کالبدیاش در آن نقش مشخص شده است (تصاویر شاماره )۳؛
امری ک اهمیت و موقعیت آن را در تهران آن روز نشان میدهد.
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تصویر شماره ( .)۱گذار سیداسماعیل ،بقعۀ امامزاده ،سرای قوامالدوله و آبانبار میرزا موسی و میدان کاهفروشها
(سیداسماعیل) در بخشی از نقشۀ عبدالغفار

ای آبانبار ب چهلپل معروف بود و برای دستیابی ب آب آن ،اهالی ناچار از گرر از  49پل
(شهری ،6929 ،ا )3۳ ،8و پر کردن تا هایشان و بای آوردن آن از ای پل ها بودند .پ از آنکا
قوا الدول بی سالهای  6836-6839ه.ق تلمب ای بار روی آبانباار نصاب کارد ،1کاروانسارای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ساخت تلمب برای میدان اواقع ای ک ممتح الدول در روزنامۀ خااطراتا از آن ساخ گفتا است ا در ساالهای  6836تاا
 6839اتفاق افتاده زیرا او در ای خاطرات اتفاق پیشی را عزل سپهسایر و بازگشت ناصرالدی شاه از سفر فرنگ و تاری 6838
را برای اتفاق بعدی آورده است.

قوا الدول ک بر بایی سطح آبانبار قرار داشت و از آن پ  ،محل دستیابی محل ب آب ب شمار
میآمد ،ب کاروانسرای آبی مشهور شد (تمسکی)42-43 ،6938 ،؛ وت تسمی ای ک حکایت از
اهمیت و میزان رتوع مرد ب آن برای تامی آب مصرفیشان داشت.
ازتمل بناهای مهمی ک آب قنات حااعلیرضا و شاه ب آن راه مییافت ،حیاط بقعاۀ اماا زاده
سیداسماعیل بود ک آب انبار کوچکی مختص خود نیز داشت .آب از طریق تویی از ی درب در
صح اما زاده وارد میشد و حوض وسیع و عمیق آن را پر میکارد و ساپ از درب دیگار حیااط
خااارا شااده و ب ا صااح مدرسااۀ فیلسااوفالدول وارد میش اد( 1تمسااکی.)42-43 ،6938 ،
حوضخانۀ ای مدرس ک سروی های بهداشتیای در کنار خود داشت ،شاید یگان فضاای محلا
بود ک امکان دسترسی ب آب را برای وضو و تطهیر ،برای عمو مرد فراهم میکرد.
 .4-3مشکالت سازماندهی و بهرهبرداری از آب
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یکی از مهم تری مشکالت در فرایند سازمان دهی آب ،آلودگی آن در گرر از مسیری طاوینی و
در اثر استفادۀ مشترک ساکنان شهر بارای مصارف های مختلاف اعام از شارب و شستوشاوی
لباس ،ظرف و ...بود .چنان ک عبدالحسی مل المورخی در رسالۀ قانون مظفاری مینویساد
« تما امراضی ک در شهر پیدا میشود ،ب واسطۀ بادی آب شاهر اسات» (زرگریناژاد،6921 ،
 .) 16۹-162در نامۀ کفیل بلدیۀ شاهر تهاران با میلا در ساال « 6906نخساتی اقادامات
ً
اساسی و حفظالصحۀ سکنۀ شهر ،بدوا ساخت مخزن هاای آب مشاروب و لول کشای در تماا
نقاط شهر» اعال شده است (ططری.)81۳ ،6922 ،
طبیب ناصرالدی شاه نیز در فاصلۀ سالهای  6901تا  6903ه.ق ،در گزارش خود ب آلاودگی
آب تهران در اثر روباز بودن نهرها و شستوشوی اشایای آلاوده در آنهاا پرداختا اسات (فوریا ،
 .)648 ،692۳تعفر شهری نیز ک تیربۀ زندگی در اواخر دورۀ قاتاری را داشت اسات میگویاد
ً
«آب تهران ،عموما توسط نهرها و تویهای روبازی تامی میگردید ک تما کثافاات و فضاویت
معابر و خان ها نیز در آنها سرازیر ]میشد و تنها اماک و خانا هایی میتوانساتند از آب تمیزتار
استفاده کنند ک در سرآبها ،یعنی نزدی مظهرهای قناوات و چشام ها قارار داشاتند» (شاهری،
 ،6929ا.)6۳1 ،6
ب ای ترتیب ،آلودگی آب شرب از مهم تری مشکالت پایا روی فرایناد توزیاع آب در تهاران
قاتاری بود ،اما عالوهبر آن ،نحوۀ سازماندهی آب ،در توزیع آن نابرابری اییاد میکارد و منااطق
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1احتمال دارد تا پیا از ساخت مدرسۀ فیلسوفالدول نیز ای آب برای شستوشوی مردگان یساالخانۀ تناب اماا زاده با کار
میرفت است.

بایی شیب را ک آب نخست ب آنها میرسید ،از مناطق پستتر متمایز میکرد و با ناابرابری در
حیم آب دردسترس و میزان پاکی ای آب میاان آن دو میانیامیاد و درنتییا سابب نامناسابتر
شدن وضعیت آب ساکنان تنوبیتر شهر میشد.
در فرایند توزیع و تقسایم آب نیاز مشاکالتی پایا میآماد« .در تابساتان و پااییز ،پار کاردن
آبانبارها و خریدن ناز میراب و شبزندهداری در شبهای کوتاه فصل و دست یازیدن با دعاوا و
مرافعۀ ناخواست بر سر آب ،دیدیۀ اصلی مرد پایتخات باود» (عباسای .)19 ،692۹ ،شابی کا
نوبت آبرسانی کوچ ای میرسید ،مرد مقابل خان ها بساط په میکردناد و با انتظاار میاراب
مینشستند .در صورت یفلت صاحبخان  ،آبانبار از آب لبریاز میشاد و خرابای با بار مایآورد.
گاهی آبرسانی تا صبح طول میکشید (عباسی)20-26 ،692۹ ،؛ بناابرای  ،عالوهبار اینکا آب
شهر همواره و در همۀ نقاط ،سالم و گوارا نبود ،دستیابی ب همی آب نیز با مشکالتی همراه باود
و اهالی شهر برای رسیدن ب آن باید زحمتهایی از قبیل شابزندهداری و مراقبات از میازان ورود
آب ب حوض یا آبانبار و ...را تحمل میکردناد .میموعاۀ ناما هایی کا از ساال  6964ه.ق تاا
 6961هق میان اهالی محلۀ چال میدان و همچنی  ،بزرگان و مقامات شهر برای رسیدگی ب مسائلۀ
آب محلۀ یادشده وتود دارد ،ب روشانی خبار از ایا موضاوع میدهاد کا در آن دوره ،آب بارای
اکثریت ای بخا از اهالی شهر ،مسئل ای مهم و هرروزه بود (ن تلیلوند.)69۳1 ،
 .5ذهنیت ایرانی در مورد آب در شهر دوره قاجار

تا پیا از ورود آب لول کشی ب خان ها اا چنانک گفت شد ااا منابع دستیابی ب آب در سطح شاهر
گسترده بود و ب مثاب کالبدهایی عینی و اختصاصی اعم از بنای آبانبار ،فضای ساقاخان  ،حماا ،
یخچال ،رختشویخان  ،حوضها ،تویهای میانۀ بناهای مهم شهری و میاناۀ گاررها ،ب چشام
میآمد .ب ای ترتیب ،سازمان منابع آب در شهر و منبع دسترس ب آب ،امری قابلدیدن و شااخص
بود .از سوی دیگر ،در ای دوره ،دساتیابی با آب ب ساادگی امکانپاریر نباوده و نیازمناد انیاا
مقدماتی بود .در آسانتری صورت آن ک در خانۀ اعیان میشد آن را دید نیز آب بایساتی از چااه،
حوضخان  ،یا آبانبار اختصاصی خان بیرون کشیده میشد و سپ با تاری شادن از کاوزه بارای
هر هدف خاصی ب کار میرفات .عالوهبار هماۀ ای هاا ،میازان آب محادودیت داشات و توساط
میرابها و تقسیمکنندگان آب کنترل میشد .مارد خودشاان شااهد محادودیت منباع تاامی آب
بودند .ازی سو با بای و پایی رفت سطح آب آبانبار و حوضخان و کمی و زیادی آب تاوی و از
سوی دیگر ،بنا ب میزان بارش هر سال ،مرد  ،خودشان میزان آب دردسترس را از نزدیا مشااهده
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میکردند و ب آن پی میبردند .ب ای ترتیب ،استفاده از آب شاامل محادودیت ،تاامی مقدما ها و
درنتیی  ،همراه با سختی بود و از هما مهمتار ،میازان آب مصارفی باا توتا با ایا مقدما ها و
محدودیتها و همچنی  ،با توت ب عینی بودن منابع آب ،روش و مشخص بود؛ ب ایا معناا کا
برای استفاده از ی کوزۀ آب ،مقدار آب مصرفی معی و معلو بود و با توت ب زحمتای کا بارای
ب دست آوردن آن کشیده میشد و براساس محدودیت میزان آب ک برای همگان مشخص بود ،آب
زیار زمای و
موتود ارزشمند ب شمار میآمد .عالوهبر ایا  ،نسابت میاان آب مصارفی باا مناابع ِ
همچناای بااا آب باااران ب صااورت عیناای ب ارای ماارد روش ا بااود و درنتیی ا  ،آب منبااع طبیعاای
ییرقابلتایگزینی ب شمار میآمد ک ارزش مادی آن نیز قابلتغییر و تبدیل ب کای نبود .دیادن آب
ب مثاب تزئی از طبیعت و پیوند مستقیم میزان آب با میزان بارندگی ،و اهمیت میازان باارش بارای
مرد ب اندازه ای بود ک میزان آب حاصل از بارندگی شهر تهران را در روزنام ب منزلۀ ی خبر درا
کنند (عباسی16 ،692۹ ،؛ ن روزنام اطالعات 88 ،دی .)6980
آب و ب تبع آن ،آبانبار در تهران آن روز چنان ارزشی نزد مرد داشات کا ازتملا اقادامات
مهم سیدضیاءالدی طباطبایی بارای تلاب توتا مارد تهاران ،پاکساازی و لی کشای آبانباار
سیداسماعیل بود ک بنا ب قول تعفر شهری ،ب سابب بزرگای آبانباار ،کااری ساخت و پرهزینا
ب شمار میآمد و در صد سال اخیر آن ،فردی ترئت نکرده بود ایا کاار را انیاا دهاد (شاهری،
)3۳ ،6929؛ اقدامی ک «از طرف متیاوز از صدهزار نفر از پیش وران و رنیبران طبق س و چهار
تنوب شرق مرکز طهران» ب سبب آن از سیدضیاء تشکر شده و خبارش را بارای انتشاار با هفات
روزنامۀ ایران آن زمان فرساتاده بودناد (ساند تلگاراف شامارۀ  6989/66/2 ،6483۳در کتابخاناۀ
میل شورای اسالمی) .نف وتود چنی تلگرافی و همچنی چاپ آن در روزنام های آن زماان
اا فارغ از انگیزههای پ آن اا حاکی از اهمیت ای آبانبار ب صورت خاص و ب طورکلی آبانبارهاا
برای مرد در آن زمان است .پاکسازی آبانبار ،اقدامی بود ک یا دولاتمرد میتوانسات بارای
تلب حمایت گستردۀ مرد از آن استفاده کند .برخالف دخالتهایی مانند ای اقدا سید ضیاء در
امر آب مرد در سطح خرد ،در دورۀ قاتاری ب طور معمول ،خانوادهها بسایاری از اقادامات بارای
دستیابی ب آب را در ای سطح ،انیا میدادند .دو نامۀ نوشت شده توسط اهالی محلۀ چال میدان
تهران در سال  698۹ه.ش ،ای موضوع را تایید میکند .موضوع نام ها ،شکایت از رئی کارخانۀ
قند ب سبب نفوذ مقداری روی ب آبانباار آنهاا باوده اسات (ساند شامارۀ  102449کتابخاناۀ
میل ) .وتود ای نام ها یکی از مشکالت دیگار دساترس با آب را نشاان میدهاد؛ آبانباار،
منبعی بود ک نفوذ هر مادۀ ییرمیازی ب آن ،سبب از دست رفات مهمتاری راه تاامی آب شارب

اهالی ب ویژه در فصلهای گر سال میشد .عالوهبر ای  ،ای موضوع نشان میدهد ک اهالی برای
حفاظت از منبع آب ،خودشان اقدا میکردند و درواقع ،آب ،حق و منفعتی بود ک مرد  ،دفااع از
آن را خودشان ب عهده میگرفتناد .شابزندهداریهای هنگاا نوبات آب و انتظاار کشایدن بارای
رسیدن آب ب خان نیز شاهدی بر ای مدعا اسات .ارزش و اهمیات آب نازد سااکنان تهاران و در
زندگیشان با ای توصیفها روش تر میشود.
از سوی دیگر ،نامۀ سرگشادهای ک خطاب با میلاۀ «اطالعاات هفتگای» از ساوی یکای از
شهروندان تهرانی در سال  6990ه.ش نوشت شده است ،ب وضاوح از تماایزی خبار میدهاد کا
ذهنیت آن دوره ،بی سازماندهی آب ب واسطۀ تویها و نهرها با لول کشی آب شهر درک میکارد.
در ابتدای ای نام آمده است «حضرت آقای رئی لول کشی ،ما ک میدانیم همۀ حرفهای شما
دروغ است ،ما عادت کردهایم ک در کنار خیابانها و وسط کوچ هایمان آب روبااز ببینایم و حاظ
کنیم .حاای شاما می خواهیاد آب ماا را هام تاوی لولا کنیاد ]( » ...اطالعاات هفتگای88 ،
اردیبهشت  .)6990براساس ذهنیت ای شهروند ،گویی با لول کشی ،آب در روکشی ییرقابلدیدن
پوشانده می شود .ای شرایط ،بخشی از ذهنیت ساکنان تهران در دورۀ پهلوی در مورد آب را نشاان
میدهد ک هنوز در امتداد ذهنیت سال های پیا در دورۀ قاتاری باوده اسات؛ ذهنیتای کا آب را
ب مثاب منبعی دیدنی و شاخص در شهر درک میکرد.
 .6ورود آب لولهکشی و تغییر ذهنیت ایرانی در مورد آب

ضرورت لول کشای آب تهاران از ساال  6906هیاری شمسای مطارح شاد؛ باای حاال ،از زماان
برنام ریزی برای لول کشی آب در تهران تا دساتیابی هماۀ خانا های شاهر با ایا آب ،ب سابب
مشکالت فراوان ،چند ده وقفا اییااد شاد .از ساال  6994هیاری شمسای ،آب لول کشای در
بخشی از تهران قابل بهرهبرداری بود (سازمان آب تهران49 ،6994 ،؛ عباسی ،)692۹ ،اما تا ی
ده پ از آن ،هنوز برخی از خان های شهر ب ای آب دسترس نداشتند.
عباسی در «آبنام تهران» ب خوبی ذهنیت اولیۀ مرد و روشنفکران تهران درباارۀ آب لول کشای
را براساس نوشت های روزنام ها و اسناد ب تامانده از دورۀ پهلوی توصیف میکند
لول کشی آب تهران برای مرد ای شهر ک سالیان دراز و نسلاندرنسل از آب قنات ،یا آب
تاری در نهرهای شهر استفاده کرده بودند ،رخادادی شاگفتانگیز باود کا باا تردیاد و
سوءظ ب آن نگاه میکردند ...].مرد دربارۀ فنااوری تدیاد و شاگفتانگیز لول کشای
آب ،تست وگریخت چیزهایی میخواندند یا میشنیدند ک باور کاردن آن ،قادری دشاوار
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بود و ب طورکلی اینک روزی بیاید و آب سالم و گوارا ،تنهاا باا پیچانادن دساتۀ یا شایر
فلزی ،دردسترس هر فردی قرار بگیرد ،بیشتر ب ی رؤیاای دوردسات شاباهت داشات؛
ازای رو ،حتی روزنام نگاران و روشنفکران هم ،ب تالشهای اولی ای ک بارای لول کشای
آب آیاز شده بود ،با تردید و بدبینی نگاه میکردند و آن را بهان ای بارای خراتراشایهای
تدید میدانستند (ن

پورداوود ،ابراهیم ،آب تهاران در گرتای ،مرتضای و مهرآباادی،

میترا .)6921( .آناهیتا مقایت ایرانشناسای پاورداوود .تهاران دنیاای کتااب؛ عباسای،
616 ،692۹؛ روزنامۀ اطالعات 2 ،آبان .)698۳
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توصیف یادشده ب خوبی تضاد میان راحتی بهرهبرداری از آب از طریاق لول کشای در هرتاا و
برای هم و شیوۀ دستیابی ب آب در گرشت را ک هماراه باا ساختی بسایار و محادودیت مقادار،
مکان ،و زمان بود ،مشخص میکند؛ شیوۀ دسترسی ک در آن آب ،همواره سالم و گوارا نیز نبود.
با ورود آب لول کشی ،دیگر برخالف گرشت  ،کالبدی اختصاصی برای دستیابی ب آب وتود
نداشت .حما های عمومی ک از بناهای مهم شهری بودند ،رفت رفت ب داخل خان ها منتقل شدند.
کالبد رختشویخان ها ،سقاخان ها ،آبانبارها ،و یخچالها در گرر زمان تغییر کاربری یافت ،یاا
از بی رفت .از آن پ در هر مکانی از شهر ،اعم از مسید ،خان  ،مدرس و ،...تنها باا اساتفاده از
لول هایی کم حیم و در بسیاری ماوارد ،توکاار و نادیادنی ،آب با هار نقطاۀ دلخاواه از فضااها و
مکانها برده میشد؛ لول هایی ک ب منبع نامشخصی از نظر مصارفکننده در محلای دور متصال
بودند و هر زمان ک مایل بودند با کمتری فشار انگشتان دست ،آب ب صاورت نامحادود از آنهاا
نامشخص دور ،دیگر مانند آبانبار ،امکانپریر
خارا میشد .برآورد میزان آب موتود در آن منبع
ِ
نبود و همچنی  ،ای منبع ،در برابر دیدگان مصرفکننده قرار نداشات .با ای ترتیب ،آب تااری از
لول ها از نظر مصرفکننده ،ب مثاب منبعی نامحدود و پایانناپریر و ب آسانی دردسترس بود.
همانگون ک عباسی در «آبنام تهران» نیز تایید میکند ،تحول شیوۀ سازماندهی و بهرهبرداری
از آب در تهران ،تحویتی اتتماعی در پی داشت است .آب ،دیگار در باورهاای مارد «اساتحکا
گرشت را ندارد و هرچند هناوز ضاربالمثلهایی چاون آب روشانایی اسات ،بار زبانهاا تااری
میشود ،اما بسیاری مفهو فرهنگی ای گفت را درک نمیکنند» (عباسی.)626 ،692۹ ،
تحول دیگری ک لول کشی و تغییر نحوۀ مدیریت آب در پی داشات ،میازان دخالات و تاالش
گروههای مختلف مرد برای بهره بردن از آب است .با شکلگیری سازمان مرکزی آب در شاهرها و
متولی شدن دولت در ای امر ب صورت کامل ،آب دیگر حقی نیست ک مرد شهر خودشان بارای
دفاع از آن اقدا کرده و در تقسیم آن مشارکت کنند و تنها برای رسیدگی ب شکایت از متخلفاان با

حکومت متوسل شوند .امروزه هر شهروند یا سازمانی ب اندازۀ دلخواه و ب ظاهر نامحادودی از آب
سالم شهر برخوردار است و تنها در ازای آن ،مبلغی ب دولت میپردازد و باا پرداخات ایا مبلا ،
خود را دارای حق مصرف آب ب هر مقدار دلخاواه مایداناد؛ مبلغای کا میازان آن در مقایسا باا
کایهای دیگر مصرفی ،زیاد نیست و ای میزان آببهای اندک ،خود موضوع دیگری است کا اثار
آن بر ذهنیت ایرانی در مورد ارزش آب ،در فرهنگ سرمای داری مسلط امروز کا ارزش هرچیازی
با قیمت آن سنییده میشود ،نیاز ب بررسی دارد.1
بحث و نتیجهگیری

براساس مفروضاتی ک در بخا مباانی نظاری از روانشناسای و مطالعاات فرهنگای وا گارفتیم،
توضیح داده شد ک چگون «دیادن» باا «دانسات » و درنتییاۀ آن ،باا رفتاار و شایوۀ عمال ،پیوناد
تداییناپریری با یکدیگر دارند .بر ای مبنا ،ب مطالعۀ نحوۀ سازماندهی و مدیریت و بهرهبارداری
از منابع آب شهر تهران در دورۀ قاتاری  ،از ای نظر ک ب دیدۀ ساکنان شاهر میآماد ،پارداختیم و
ذهنیت برآمده از ای نحوۀ سازماندهی و بهرهبرداری را در دورۀ قاتاری بر پای اسناد تفسیر کردیم
و دیدیم ک آبی ک در دورۀ قاتاری دردسترس و آسانیاب نبود و تیربۀ ای دیریاب بودن بار بهاای
آن نزد مرد می افزود ،چگون در قالب کالبد بناهای گوناگون شهری و مسیرهای نهرها و تویهاا،
امری رؤیتپریر میشد و آب ،یکی از مقول های مهم زندگی روزمرۀ مرد تهران در دورۀ قاتاریا
ب شمار میرفت و چگون مدیریتی ییرمتمرکز بر امر سازماندهی آب حاکم بود و هر خان ای برای
دستیابی و بهرهگیری از آن ،در سطح خرد ،خودش اقدا کرده و ب مثاب حقی از آن دفاع میکارد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1باید ب ای نکت توت داشت ک تغییر ذهنیت یادشده ب ای معنا نیست ک تا پیا از آن ،مرد آب را کاییی گرانقیمت از نظار
مادی میدانستند و با تایگزینی آب لول کشی ،ای کای قیمت کمتری پیدا کرد .برعک  ،تا پیا از تغییر ذهنیت یادشده با آب
شرب اپدیدهای ک آمیخت با معنا و قداست بودا ب مثاب مادهای قابل خریدوفروش نگریست نمیشد .مارد از آن ب منزلا نعمتای
ارزشمند ،ولی رایگان استفاده میکردند و درواقع ،اگر خریدوفروشی ب واسطۀ آب انیا میشد ،مانند خرید آب از ساقا یاا مازد
دادن ب میرابها ،هزینۀ پرداختی درواقع ،مزد زحمت فروشنده یا مهیاکنندۀ آب بود ،نا بهاای خاود آب («وظاایف میرابهاا و
حقالزحمۀ آنها نام مشکاتالممال ب تاری یرۀ شهر ذیالقعدهالحرا  »6964 ،در تلیلوناد .)94 ،69۳1 ،همانگونا کا
عباسی مینویسد «مرد تهران ب طورکلی ،درک درستی از پرداخت هزین بابت انشعاب آب نداشتند .آنهاا طای ساالیان دراز از
ً
آب رایگان قناتها و نهرها ،تنها با پرداخت مزد معینی ب میرابها برخوردار شده و اصوی پرداخت هزینۀ تداگان برای اساتفاده
از آب را کاری ییرمتعارف و زورگویان ب حساب میآوردند» (عباسی .)61۹ ،6929 ،با توت با اینکا خریادوفروش آب بارای
مقاصد کشاورزی متفاوت از نحوۀ تامی آب شرب بود (صفینژاد و کروگر ،)89 ،69۹۳ ،ب نظر میرسد ک آب شرب نزد مارد
تهران پدیدهای قابلفروش محسوب نمیشد و ب سبب همی ذهنیت ،مرد در روزنام های آن زمان ب صورت رسمی ب پرداخات
هزینۀ انشعاب آب لول کشی اعتراض کردند (کیهان 66 ،آبان  .)6981ارزش ویژه قائل باودن بارای آب شارب تاا حاد تقادس و
درعی حال آن را رایگان دیدن و قابل خریدوفروش ندانست  ،تنااق آمیز با نظر نمیرساد ،اگار تفااوت نگارش دنیاای مادرن و
پیشامدرن ب طبیعت و عناصر طبیعی را درنظر آوریم.
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سپ  ،بار دیگر براساس مفروضات مقالا با توصایف و توضایح ذهنیتای پارداختیم کا پا از
بهرهبرداری از آب لول کشی و انتقال آب ب آسانی ب هر نقط از شهر از طریق لول  ،همراه با از بای
رفت کالبدهای مرتبط با آب در شهر و قابلمشاهده نباودن منباع برداشات از آب ،شاکل گرفات؛
مدرن حاکم ،آب را مایعی ارزانقیمات و ب آساانی دردساترس و هما تا
ذهنیتی ک در بستر تفکر ِ
یافتنی میدید؛ آبی ک هر شهروندی بدون هیچ مشارکت و دخالتی و با پرداخت هزیناۀ انادکی ،از
آن بهرهمند میشد و سازمان مرکزیای وظیفۀ تامی و حفظ و نگهداری آن را اا چ در سطح خارد و
چ کالن اا ب عهده داشت.
پژوها حاضر نشان میدهد ک بسترسازی فرهنگی برای بهین سازی مصرف آب شاهروندان،
نیاز ب فهم ذهنیت آنان در مورد آب و چگونگی و چرایی تغییر ای ذهنیت نسبت با گرشات دارد.
رفتار مناسب را نمیتوان ب شهروندان ب گون ای آنی و با دادن اطالعات از بحران آب القا کرد ،زیرا
ای موضوع ،ب باور و ذهنیت مرد در مورد آب ،وابست است و تا زمانیک ای ذهنیت تغییر نکند،
تبلی برای صرف تویی در مصرف آب در مقیاس گسترده ،اثرگرار نخواهد بود.
مقالۀ حاضر بر توت هم زمان ب پیوند میان ذهنیت ایرانیان در مورد آب و شیوۀ مدیریت کاالن
و خرد آب تاکید میکند؛ امری ک در تصامیمگیریهای مادیران و سیاساتگراران نادیدهانگاشات
شده است و در تبلیغات موتود برای مصرف بهینۀ آب نیز ب آن توت نمیشود.
برای کاربردی شدن نتایج ای مقال در مطالعۀ ذهنیت مصارفکنندگان ،میتاوان با دو دسات
راهکار اشاره کرد
 .6احیای ارزش معنایی آب و تبلی و آموزش برای آشکار کردن توهر آب در فرهنگ شایعی و
ایرانی توسط رسان های مختلف و نهادهای آموزشی کشور؛
رسان ها باید ب تای تاکید کامل بر آگاهیبخشی در مورد کمبود آب ،در راستای احیای ارزش
معنوی آب نزد ایرانیان اقدا کنند و با تکی بر فرهنگ ینی گرشتۀ ایران ااا ک آب در هماۀ دورههاای
آن مقامی وای دارد اا و شناخت و شناساندن ای فرهنگ ،از تیرب های گرشتۀ 8۳00ساال ای بهاره
ببرند ک ایرانی در طول آن ،از زمان داریوش تاکنون ،با کمبود آب روب رو بوده است.
همانگون ک پژوهاهای اخیر نشان میدهد ،اولویت نخست سیاساتهای بهین ساازی مصارف،
ب تای تحمیل هرگون امری از بای« ،آموزش حفاظت از مناابع آب» با مصارفکنندگان نهاایی اسات
(هوی و استاالی .)8061 ،1ب نظر میرسد ،برنام ریزی درازمدت برای آموزش پایاا ای از دورۀ ابتادایی
اا زمانیک ذهنیت افراد در مورد پدیدهها درحال شکلگیری است اا مؤثرتری گا در ای زمین باشد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عالوهبر ای  ،تا زمانیک نتوان ب احیای ارزش معنایی آب امیدوار بود میتوان از راهکاار زیار
بهره برد
 . 8استفاده از یلبۀ امر بصری دوران مادرن بارای القاای ارزش ماادی آب و پاسابانی از آن با
شهروندان از طریق
الفا استفاده از راهحلهایی ک ب صورت عینی ،سهم آب هر منطقۀ کوچ شهر (محل ای ک
گستره و محدودۀ آن از نظر وسعت برای ساکنانا قابلدرک باشد) را در هر بازۀ زمانی از سال برای
ساکنان اا ب صورت کیفی و ن باا ارقاا کمای ااا مشاخص و با آناان یاادآوری کناد (مانناد نصاب
صفح های تبلیغاتی دیییتال 1در سطح محل های شهر)؛
با اندیشیدن ب فرایندی برای مشارکت دادن شهروندان در امر حفاظت و بهرهبرداری از منابع
آب محلۀ آنها ب ویژه با بهرهگیری از همیاری داناآموزان؛
ا ا چنانچ سازمان آب با اباداع و آزماودن راهحلهاای فیزیکای ،مانناد طراحای کنتاور آب
ب شکلی نوی  ،یا طراحی شیرآیت دارای نمایشگر ،بپاردازد کا در لحظاۀ مصارف ،میازان آب و
هزینۀ آن را نمایا داده یا اعال کند و همچنی ب مصرفکننده یادآوری شود ک آبای کا اساتفاده
میکند ب منبع محدودی متصل است ،میتوان امیدوار بود ک مخاطب ب گونا ای عینای ،اهمیات
میزان مصرف خویا و سهم خود را در تالش برای حل بحران آب ،درک خواهد کرد.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شرکت پردازش و برنام ریزی شهری.
رتبی ،پرویز ( .)6910آبانگان .ماهنامه چیستا.9۳3 -982 ،9،
روزنام وقایع اتفاقی ( .)69۹9 69۹4تهاران کتابخان مل ی تمه وری اساالمی ای ران ،وزارت فرهن گ و ارشااد
اسالمی ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسان ها.
زرگرینژاد ،یالمحسی ( .)6921سیاستنام های قاتاری (رسائل سیاسی)(ا .)6تهران موسس تحقیقات و توسع
علو انسانی.
سازمان آب تهران ( .)6994یادبود افتتاح تاسیسات آب تهران .بیتا تابان.
سعدوندیان ،سیروس و منصوره اتحادی (نظا مافی) ( .)6912آمار دارالخالفۀ تهران اسانادی از تااری اتتمااعی
تهران در عصر قاتار .تهران نشر تاری ایران.
شهری ،تعفر( .)6929طهران قدیم (ا 6و  .)8تهران معی .
شیرازیان ،رضا ( .)6936راهنمای نقش های تاریخی شهر تهران .تهران دستان.
صفینژاد ،تواد؛ و کروگر ،ابرهارد ( .)69۹۳کشاورزی سنتی ایران بر اساس اسناد تنوب تهاران (دوران قاتاریا ).
تهران موسس تغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.
ططااری ،علاای ( )6922نخسااتی گ ازارش بلدی ا ته اران .پیااا بهارسااتان ،1 )8( ،ص 812 -849؛ ب ا نقاال از

عباسی ،اسماعیل ( .)692۹آبنام تهران .تهران دفتر پژوهاهای فرهنگی.
عبدالغفار 6834( .تا  690۳ق)] .نقشۀ تهران در دورۀ قاتاری .
فردانیوز (بیتا)] .تصویر خیابان مولوی در دورۀ قاتاری  .برگرفت از
فوری  ،وآن ( .)692۳س سال در دربار ایران خاطرات دکتر فوری پزش  .ترتمۀ عباس اقباال آشاتیانی .تهاران
علم.
قبادیان ،وحید ( .)69۹۹بررسی اقلیمی ابنی سنتی ایران .تهران دانشگاه تهران.
کتابخانۀ میل شورای اسالمی] .سند تلگراف ش . 989 / 66 / 2 ، 6483۳
کتابخانۀ میل شورای اسالمی] .سند ش  102449ب ش بازیابی . 6۳ / 12 / 69 / 60 / 86
کرشیا ،آگوست ( 68۹۳ق)] .نقشۀ تهران در دورۀ قاتاری .
گروت ،لیندا؛ و وانگ ،دیوید ( .)6924روشهای تحقیق در معمااری .ترتماۀ علیرضاا عینیفار .تهاران دانشاگاه
تهران.
محمودیان ،علیاکبر ( .)69۹4نقدی بر مقال نخستی طرح برای تامی آب شارب تهاران .فصالنام آب و توساع ،
( ،2)9ب نقل از
مسکوب ،شاهر (.)69۳1مقدم ای بر رستم و اسفندیار همراه داستان رستم و اسفندیار.تهران امیرکبیر.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

معتمدی ،محس ( .)6926تغرافیای تاریخی تهران .ویراستۀ ع .روحبخشان ،حسی بنی آد با همکاری .ر .دریا
گشت .تهران مرکز نشر دانشگاهی.
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ناسکوف ( 6848ق)] .نقشۀ تهران در دورۀ قاتاری .
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