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  چکیده

زاگـرس   اي البـرز و هـ هطرف و اسـتقرار کـو  شمالی از یک ن با کمربند خشک و بیابانی نیمکرةهمجواري ایرا
اي لهدیربـاز بـه مسـئ   آب و کمبـود بـارش از    اند کـه مسـئلۀ  دیگر، موجب شدههاي بارشی از طرفدر مسیر توده

 بـراي ایجـاد شـهرهاي آن تبـدیل شـود. بـه       ویژه مکان هاي انسانی، بهزیستگاه گزینی و توسعۀاساسی در مکان
انـد. هـدف ایـن پـژوهش یـافتن      آب شکل گرفتههمین دلیل، اغلب شهرهاي ایران در وابستگی و مجاورت منبع 

اسـت کـه قنـات    گـویی بـه ایـن پرسـش     و پاسخ »سرچشمه قنات«ثیر حضور قنات در شهر زنجان با محوریت تأ
ایـن  داشـته اسـت؟   در عصـر قاجـار   شـهر زنجـان    حوالت ساختار فضـایی و رونـد توسـعۀ   مذکور چه نقشی در ت
روش توصیفی تحلیلـی پـژوهش شـده و گـردآوري اطّالعـات در      تاریخی است که با هاي پژوهش از نوع پژوهش
 زنجـان در مجـاورت رودخانـۀ   شهر  انی صورت گرفته است. هستۀ اولیۀهاي اسنادي و میدآن با استفاده از روش

حال، این رودخانه فقط براي کشاورزي در اراضی پیرامون آن مـورد اسـتفاده   گرفته است. با اینچاي شکلزنجان
هـاي  هـاي دامنـه  هـاي آبِ حفرشـده در منـازل و چشـمه    گرفت و آب شُرب مورد نیاز شهر از طریق چاهقرار می

که موجب افزایش نیـاز آبـی شـهر شـده بـود،       بر افزایش جمعیت شهرشد. عالوهارتفاعات شمالی شهر تأمین می
ه ضـرورت احـداث قنـات    هاي متوالی، عامل دیگري بود کسالیها در اثر وقوع خشکها و چاهشدن چشمهخشک

رو، در این دوره قنوات متعددي در بیرون و درون حصار شـهر احـداث   در زنجان عصر قاجار را بیشتر کرد. از این
هـا بـود. ایـن قنـات     تـرین آن یکی از بزرگترین و پـرآب  »سرچشمه قنات«هاي شهر زنجان،  شدند. در میان قنات

سـاز تحـوالت زیـادي در    شدن در معـابر آن، زمینـه  شهر و جاري که داراي هشت شعبه بود، با حضور در محلّات
شـهر از حالـت طـولی     توان به تغییر جهت توسعۀالتی میچنین تحو از جملۀساختار فضایی شهر زنجان گردید. 

بخشـی  باش(پایین شـهر)، شـکل  باش(باالشهر) و اَشاقیهاي یوخاريبندي قطاعی شهر به بخشبه عرضی، تقسیم
  ها و تأسیسات دولتی اشاره کرد.گزینی کاربريجدید، تعیین جهت معابر، تأثیر بر مکانبه محلّات 

  

  هاي شهري، قنات سرچشمه، ساختار فضایی.شهر زنجان، قنات کلیدي:هاي  واژه
  

  1مقدمه
عوامل بسیاري از قبیل عوامل طبیعـی، اقتصـادي،   

وجود آمدن ساختار و  سیاسی، اجتماعی و نهادي در به

                                                             
  ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir  نویسنده مسئول:*
ي نویسندة سوم است که با عنوان ااین مقاله مستخرج از رسالۀ دکتر
گیري، تکوین و توسعۀ فضاهاي شهري در شکل تحلیلی بر نقش قنات«

(مطالعۀ موردي: قنوات شهر زنجان در عصر اسالمی  -در شهرهاي ایرانی
و با راهنمایی نویسندگان اول و دوم در دانشکدة معماري و » قاجار)

  شهرسازي دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حال انجام است.

: 1393سازمان فضایی یک شهر نقش دارند (شـکویی،  
ها در فضاهاي مختلف جغرافیـایی  ). ولی تأثیر آن119

دهـد کـه   هاي تاریخی نشان مییکسان نیست. بررسی
ــه گیــري ویــژه آب در شــکل نقــش عوامــل طبیعــی ب

ا بسـیار بیشـتر از   هشهرهاي ایران و ساختار فضایی آن
همجـواري ایـران   زیرا عواملی چـون   است، عوامل دیگر
)، اســتقرار STHP( 2ايحـاره پرفشـار جنـب   بـا منطقـۀ  

                                                             
2. Sub-tropical High Pressure 

 مقاله کامل علمی پژوهشی
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هـاي  هاي البرز و زاگـرس در مسـیر سـامانه   رشته کوه
انـد کـه   بارشی و دوري از منابع رطوبتی موجـب شـده  

بخش زیادي از فـالت ایـران، اقلـیم گـرم و خشـکی      «
ــا معضــل کــم  ــرو باشــدداشــته و همــواره ب ــی روب » آب

)Tavassoli, 2016: 19،( همین دلیل، هسـتۀ اولیـۀ   به 
وجـود   اغلب شهرهاي کشور در ارتباط با منابع آب بـه 

هـا،  ). برخی از آنArefian Moeini, 2016: 3اند (آمده
ــه   ــا و دریاچ ــی دریاه ــر روي   در نزدیک ــی ب ــا، برخ ه

هـا و تعـدادي   ها و در جوار رودخانهدامنه افکنۀ مخروط
ها و قنوات) زیرزمینی (چشمه يهانیز در ارتباط با آب

فـالت ایـران بـه دلیـل      طور کلی به«اند. وجود آمده به
جـا از  ط طبیعی در همـه انداز محیتنوع اقلیمی و چشم

همـین   جاري مطمئن برخـوردار نیسـت. بـه    منابع آب
ی شهرهاي مسـتقر در  بسیاري از شهرها (حتدلیل، در 

ها)، آب مورد نیاز مـردم از منـابع آبهـاي    کنار رودخانه
» شــودزیرزمینــی ماننــد چشــمه و قنــات تــأمین مــی

ــان،  ــن124: 1391(نظری ــل از  ). از ای ــن قبی رو، در ای
، سازمان فضایی شهر در ارتباط با هـر دو منبـع   شهرها

  آب (سطحی و زیرزمینی) شکل گرفته است.
کنـار کشـور   شهر زنجان یکی از شهرهاي رودخانـه 

ارتفاعات  افکنۀۀ آن بر روي مخروطاولی که هستۀ است
» چـاي زنجـان « شمالی شهر و در ارتبـاط بـا رودخانـۀ   

. )58: 1398دي، آبادي و محمـ (علی شکل گرفته است
 هایی که در ادوار بعـدي توسـعۀ  حال، خشکسالیبا این

لین افتاد؛ موجب شـد کـه خـوانین و متمـو    شهر اتّفاق 
کسري آب مورد نیاز شـهر   شهر، قنواتی را براي تأمین

 تنها بهاحداث نمایند. از این پس، آب مورد نیاز شهر نه
وسیله آبروهـاي   به«جنوبی شهر، بلکه  وسیلۀ رودخانۀ

بیسـت فرسـنگی یـا بیشـتر بـه       زیرزمینی که از فاصلۀ
بـه نقـل از متّقـی،     1356کـاتف،  (یـویچ » آمدشهر می

قنـوات در   شد. احداث و توسـعۀ ) تأمین می37: 1382
کـه   طوري شهر زنجان در ادوار بعد نیز ادامه داشت، به
الدین، حاج قنوات بزرگی چون سرچشمه، حاج میربهاء

 سیدســلمان، قیزقیــد و غیــره در دورةیوســف، حیــدر، 
ه بعد، قنـوات نیـز در   قاجار شکل گرفتند. از آن زمان ب

عنوان زیرساخت توسـعۀ   جنوبی شهر، به کنار رودخانۀ
زیـرا   دادنـد، آن جهـت   عمل کـرده و بـه توسـعۀ   شهر 

منظـور تـأمین آب   هاي منشعب از قنـوات کـه بـه    1اَرخ
هـا  هاي آنمورد نیاز شهروندان و آبیاري باغات و باغچه
ــی     ــان م ــهر جری ــابر ش ــی از) مع یافــت، در در (برخ

ري ایفـاء  مـوث  گیري سازمان فضـایی شـهر نقـش    شکل
گرفتـه  انجـام کرد. بررسی معدود تحقیقات تاریخی می

دهـد کـه در اکثـر ایـن     در مورد شهر زنجان نشان می
ر در رابطـه بـا عـواملی    تحقیقات، سازمان فضـایی شـه  

راهــی و و نقــش بــین» چــايزنجــان« چــون رودخانــۀ
منزلگاهی مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اسـت. ولـی   

ی چـون  ژوهشی به نقش عامل مهمدر هیچ تحقیق و پ
 کـه در درون شـهر   –هـا از آنهاي منشعب قنات و اَرخ

توجه نشده اسـت.  در تکوین و توسعه  -جریان داشتند
منظور بررسـی نقـش و تـأثیر     به رو، این پژوهشاز این

هـاي منشـعب از   ویژه قنات سرچشمه و اَرخ قنوات، به
صـر  یابی سازمان فضایی شهر زنجـان در ع آن در شکل

 پـژوهش هایی که ایـن  قاجار انجام گرفته است. پرسش
  ، عبارتند از:هاستگویی به آندر پی پاسخ

ا چه نقشـی در  ـــههاي منشعب از آنقنوات و اَرخ -1
ان در عصـر  ـــــ الت ساختار فضـایی شـهر زنج  تحو

  اند؟ اجار داشتهـق
ها چه تأثیري در رونـد  هاي منشعب از آنقنوات و اَرخ - 2

  اند؟شهر زنجان در عصر قاجار داشته توسعۀ
  

  نظريمبانی 
ساختار فضایی شهر بـه شـالودة نمـادین و بخـش     

کـه در اثـر همگرایـی     شودپایدار شهر اطالق می نسبتاً
رو، وجود آمده باشـد. از ایـن   عوامل طبیعی و انسانی به

ایجادکنندة شهر بوده و محصول روابـط  معرّف عوامل «
عبـارت   ). بـه Liu, 2015: 29» (سـت هامیان آن پیچیدة

ختار فضایی شـهر، مصـنوعی   تبعِ آن سادیگر شهر و به 
که بر روي بسـتري طبیعـی قـرار گرفتـه      انسانی است

باشـد؛ بنـابراین   است که واجد ساختار ویـژة خـود مـی   
همسازي شهر با این ساختار طبیعی نیز  شیوة«مطالعۀ 

ت    یابـد  اي مـی ویـژه » در شناخت سـاختار شـهر اهمیـ

                                                             
ساخت هـدایت   . اَرخ در زبان ترکی به معناي نهر و مسیر انسان1

 آب است.
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قـی  اسـت: منط ). سانداالك معتقـد  60: 1395(اهري، 
هــر شــهر وجــود دارد و ایــن  لیــۀدرونــی در تکامــل او

منطق، عالوه بر عوامل انسانی، با عوامل طبیعی نیـز در  
 ).Sandalak et al., 2013: 189گیـرد (  ارتباط قرار می

مــادر « طلـب در واقـع تعبیـري دیگـر از نظریـه     ایـن م 
ریـز   عنوان یک برنامه زیرا او به ،است مامفورد »طبیعت

گرا، نگرشی اکولوژیک به زندگی انسـان  شهري طبیعت
د کـه محـیط طبیعـی بسـتر رشـد و      داشت و معتقد بو

ــ توســعۀ شــکویی، آورد (هم مــیارعوامــل انســانی را ف
اسـت در بررسـی سـاختار    بنابراین الزم  )؛425: 1398

عوامـل طبیعـی    فضایی شهرها، عالوه بر عوامل انسانی،
  توجه قرار گیرد. نیز

   

  
  گیري ساختار فضایی شهرهار در شکل: عوامل موث1شکل 

  )منبع: نگارندگان(
  

طبیعـی تأثیرگـذار در   ترین عوامل آب یکی از مهم
. باشـد شهرها و ساختار فضایی آنها می تکوین و توسعۀ

 ساز ارائۀپیدایش شهرها، زمینهاین عامل در نقش مهم 
در » گراییهیدرولیک یا مبناي محیط«نام  اي بههنظری

 ه، مسئلۀگردید. برمبناي این نظریشهري  هايپژوهش
گیـري شـهرها و   آب و آبیاري، عامـل اصـلی در شـکل   

 هـا در ادوار بعـد بـوده و نقشـۀ    تحوالت سـاختاري آن 
: 1392آن ترسیم شده است (نظریان،  ه وسیلۀشهرها ب

هاي ه، آبیاري زمینسان که برمبناي این نظری). بدین3
ت و تـراکم آن در نـواحی   قابل کشت، افـزایش جمعیـ  

: 1398مساعد، باعث پیـدایش شـهرها شـد (شـکویی،     
که در اثـر افـزایش جمعیـت    -). نیاز به آب بیشتر 143

ا بـه  شـهره  وسـعۀ باعـث ت  -وجود آمده بـود  شهرها به
ت مسیرها و معـابر از مسـیر   سمت منبع آب و نیز تبعی

آبهاي جاري در شهر گردید. ایـن پدیـده در شـهرهاي    
آبی و بحران آب روبرو  کشور ما که همواره با چالش کم

کند؛ زیـرا  بوده و هست، مصداق عینی و عملی پیدا می
ایـران از قبیـل،    شهرهايگرفته در صورت هايپژوهش

ــانیاصــفهان (ارثیــا  ؛ نامــداریان و 1397گلــزار، و مهرب
ــاران،  ــفقی، 1395همک ــی و  1381؛ ش ــیراز (نجف )، ش

) و یـزد  1369اللهـی،  )، میبـد (جانـب  1392لطیفیان، 
دهند که آب عامل ) نشان می1391(آراسته و تقوایی، 

الت سـاختاري  گیري این شهرها و تحـو اصلی در شکل
  ا در طول تاریخ بوده است.هآن
  

  تحقیق ینۀپیش
هــاي گرفتــه در پــژوهشاســنادي صــورت مطالعــۀ

ن آن بود که تحقیقات اندکی در رابطـه  شده، مبیانجام
یرانـی انجـام   با تأثیر قنوات در سـاختار فضـایی شـهر ا   

هـاي  توان بـه پـژوهش  آنها می گرفته است که از جملۀ
ط شـده   انجام 1کوبـوري  لی،وسـ فرنازعارفیـان، ت  توسـ ،
 3رِي خانیکی،لبافاصفهانی، لطیفیانارنجفی و ، نج2میز

 هـاي  اي از نتایج پـژوهش اشاره کرد که خالصه 4شاو و
  آورده شده است. 1ها در جدول نآ

                                                             
1. Iwao Kobori 
2. Larry W. Mays 
3. Bhaswati Ray 
4. Rajib Shaw 
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  شده در زمینۀ موضوع مورد مطالعه  مطالعات انجام :1 جدول
  جمع بندي  عنوان تحقیق  قمحق

کوبوري 
  

)
2007
هاي نقش فنّاوري  )

 توسعۀهیدرولوژیکی در 
  هاي خشکسرزمین

  اوري قنات وجود دارد.ن، در کشورهاي دیگر منطقه نیز فنبه جز ایرا -
آب سـکونتگاههاي انسـانی برخـی از     کننـدة دهد کـه منبـع تـأمین   شناسی نشان میمطالعات باستان -

ـ  حـال رابطـۀ  بـااین  کشورهاي منطقه هچون عمان، فنّاوري قنات بوده است. ت و معلـولی قنـات و   ع
  اي این کشور به اثبات نرسیده است.هسکونتگاه

سندي متقن در مورد کشور عمان و یا حتـی دیگـر کشـورهاي     از آنجاکه در حال حاضر قادر به ارائۀ -
ادي باید ایـران را مهـد   چنین اسن م، بنابراین ناگزیر تا زمان ارائۀمنطقه به عنوان خاستگاه قنات نیستی

  وري قنات بدانیم.اپیدایش فن

میز(
2010
(  

  فنون قدیمی آب

  ایرانیان است. هاي زیرزمینی به وسیلهقنات از فنون قدیمی استحصال آب -
  احداث قنات و انتقال آب آن نیازمند مشارکت مردم بوده است. -
  باشد.گیري سکونتگاههاي انسانی در فالت مرکزي ایران میقنات عامل اصلی شکل -
  احداث آن از ایران به کشورهاي دیگر انتقال پیدا کرده است.قنات و فنّ  -

نجارنجفی و لطیفیان 
اصفهانی

 )
1392
تباط ساختار تاریخی ار  )

شیراز با شبکۀ آب؛ 
موردي: نهر قنات  مطالعۀ

هاي هفتم خیرات در سده
  تا چهاردهم

  باشد.جریان آب مناسب میدرصد بوده و براي عبورومرور انسان و  2شیب زمین در شهر شیراز کمتر از  -
  مسیر قنوات در گذشته است. کنندةی بناها و باغات شهر شیراز مشخّصجانمای -
ثّر گیري ساختار فضایی شهر مؤاراضی واقع در مسیر قنات خیرات، جزء اراضی مرغوب بوده و در شکل -

  بوده است.
  وده است.علّت به جریان افتادن آب قنات در شهر شیراز موقوفی بوده آن ب -

فرنازعارفیان
 )

2016
(  

  تغییرات شهري در ایران

ان و ... در بخش مرکزي گیري مادرشهرهایی چون سبزوار، یزد کرمان، اصفهقنات عامل اصلی شکل -
  ایران است.

  شهر به سمت مسیر جریان آب قنوات در شهر سبزوار مشهود است. لغزش توسعۀ -
  عامل طبیعی آب و قنات شکل گرفته است.مورفولوژي شهري سبزوار تحت تأثیر  -
  باشد.مسیر جریان نهرهاي منشعب از قنوات در شهر سبزوار با مسیر معابر اصلی شهر منطبق می -

توسلی 
 )

2016
(  

ساختار شهري در 
  هاي گرم و خشک محیط

  زایی در مناطق گرم و خشک جلوگیري نماید.تواند از بیاباناحداث قنات می -
آنها شکل  با قنوات قدیمی شهر و محل ظهورمرکزي شهر یزد در ارتباط  و بافت اصلی هستۀ ساخت -

  گرفته است.
رقابت در نزدیکی به منبع آب قنات، نقش مهمی در پایین بودن فضاهاي عمومی در بخش مرکزي یزد  -

  داشته است.
  سترسی بدان شکل گرفته است.ساختار فشرده شهرهاي نایین، طبس، زواره و ... تحت تأثیر قنات و د -

لباف
خانیکی 

)
2019
مشارکت آب سرزمینی در   )

  فالت مرکزي ایران

  قنات یکی از الگوهاي مدیریت آب در فالت مرکزي ایران است. -
  قنات تکنیکی براي انطباق با تغییرات اقلیمی است. -
  (کرمان) داشته است. انداز فرهنگی در میمندی در خلق چشمموقعیت استقرار قنات نقش مهم -
  گیري کشاورزي معیشتی در میمند داشته است.اي در شکلقنات نقش عمده -

رِي و شاو
 )

2019
(  

  خشکسالی شهري

آبـی در شـهرهاي آسـیا،    چالش کم کسالی شهري، ضمن پرداختن به مسئلۀق در کتاب خشاین دو محق
  نتایج تحقیقات ایشان عبارت است از: اند. خالصۀمنابع آب شهر تهران انجام داده اي اجمالی دربارة مطالعه

هـا، چاههـاي عمیـق و    آب شهر تهران از طریق منابعی چون سدهاي احداث شـده بـر روي رودخانـه    -
  باشد.درصد می 11/9شود؛ که در این میان، سهم قنات عمیق و قنوات تأمین می نیمه

تأمین آب مورد نیاز  بر ایجاد مشکل در زمینۀعالوه  پایین رفتن سطح آبهاي زیرزمینی در شهر تهران، -
  ها و قنوات شده است. شهر، موجب خشک شدن بسیاري از چاه

  منبع: نگارندگان.
  تحقیقروش 

تاریخی اسـت کـه    هاياین پژوهش از نوع پژوهش
آوري شـده و جمــع انجـام   تحلیلــی-توصـیفی  بـا روش 

ــورد  ــات م ــاز اطالع ــهاز روش آننی ــاي کتابخان و اي ه

ــۀ ــاریخی   مطالعـ ــات تـ ــدارك و مکتوبـ ــناد، مـ و اسـ
بـا   هاي میدانی و حضور در محل بـوده اسـت.   پیمایش

عـات  توجه به ماهیت تاریخی پـژوهش، بخشـی از اطّال  
، اسـناد و منـابع   هـا کتـاب  مورد نیاز از طریق پـژوهش 
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قنـــات سرچشـــمه،  نامـــۀهمچـــون وقـــف تـــاریخی
بـه دسـت    احان اروپـایی ن و سیمستشرقاهاي  سفرنامه

ــ آمــد. بخــش دیگــر از اطّ ــع مکم ل العــات کــه در واق
اي نیـز بودنـد، از طریـق مطالعـات     هاي کتابخانـه  یافته

ه دست آمد. در این مرحله از پژوهش، ضـمن  میدانی ب
آنهـا   برخی از قنوات فعال شهر که آب میدانی مشاهدة

زنجانرود زهکشی ي به سمت مناطق جنوبی و رودخانه
مانده از برخی دیگر از قنوات نیـز  شود، مجاري باقیمی
هـاي انتقـال فاضـالب تبـدیل     کـه امـروزه بـه کانـال    –

ن مصاحبه ایبرشناسایی و ردیابی شدند. عالوه -اند شده
العات زیادي را در مورد قنـوات  با افراد کهنسال نیز اط

باغـات  شهر و نقش آنها در تأمین آب شُـرب و آبیـاري   
  درون شهر به دست داد.

ایـران در  : قنوات شـهر زنجـان در عصـر قاجـار    
 شده، که متوسط بـارش سـاالنۀ  اي از جهان واقع منطقه

ــر از  ଵآن کمت
ଷ
ــاالنۀ   ــارش س ــط ب ــت  متوس ــان اس جه

)Ahmadi et al., 2010: 125بر کمبود بـارش،  ). عالوه
 ها نیز بسیار نامناسب اسـت توزیع زمانی و مکانی بارش

). وجود شواهدي چون قنـات در  25: 1387(کردوانی، 
هـاي  ت در زمانت این وضعیشهرهاي کشور، از حاکمی

قنـات؛  «در کتاب  1گذشته حکایت دارد. هنري گوبلوت
خشـکی و  «آورده اسـت:  » 2ی براي دستیابی بـه آب فن

هـا  آبی حاکم بر فالت ایران موجب شـد کـه ایرانـی   کم
احـداث قنـات بـراي    پیش میالد مسیح به فـنّ   1000

 Semsar Yazdi et» (تأمین آب مورد نیاز دست یابند

al., 2017:7    شهر زنجان از جملـه شـهرهاي قـدیمی .(
رغم استقرار در کنار رودخانـه  که علی فالت ایران است

چاي)، واجد قنواتی براي تأمین آب مـورد نیـاز   (زنجان
م/  1403هـاي کالویخـو (  شهر بـوده اسـت. یادداشـت   

ــی سررشــته ق) 805 ــن  1288دار (و میرزاعل ق) در ای
بـاره  رود. کالویخو در اینشمار می زمینه سند خوبی به

دهد هاي شهر خبر میاز وجود نهرهاي عالی در خیابان
دار نیـز از  ) و میرزاعلی سررشته166: 1384(کالویخو، 

بـرد کـه آب شـهر را    نام مـی » سرچشمه«نام  قناتی به

                                                             
1. Henry Goblot 
2. Qanat; A Technique for Obtaining Water 

  ). از سـوي 236: 1382(متّقـی،  کرده اسـت  تأمین می
قرائن تاریخی و همچنین اشارات دیگر، وجود شواهد و 

، سـلطان  4، جیمز مـوریر 3احانی چون جملی کارريسی
ن آن دار، مبـی الدوله و میرزاعلـی سررشـته  د سیفمحم

شهر سرسـبزي بـود و    است که شهر زنجان در گذشته
ی چـاي کـه پهنـۀ بـاغ    زنجان عالوه بر حاشیۀ رودخانۀ

متراکمی را دارا بـوده اسـت، در درون و بیـرون حصـار     
ها جز از نشهر نیز باغاتی وجود داشته است که آبیاري آ

پـذیر نبـوده   م و پایـدار آبـی امکـان   طریق سیستم منظ
ــرقین    ــانگردان و مستش ــارات جه ــاق اظه ــت. انطب اس

 کـه وظیفـۀ  -» میراب«مشاغلی به نام  اروپایی با وجود
از وجــود یــک نظــام  -تقســیم آب را برعهــده داشــتند

  کند.آبیاري منظّم در شهر زنجان حکایت می
هـاي  ت قنـوات و اَرخ چند اطّالع دقیقی از کمی هر

منشعب از آنها در شهر زنجان در دسـت نیسـت، ولـی    
ذکر نام برخی از قنوات در منـابع مختلـف تـاریخی (از    

عمل بـودن عنـوان   ها) و مستها، سفرنامهنامهقبیل وقف
گذاري عناصر و فضاهاي شـهري در  برخی از آنها در نام

 (مثـل محلّـه و میـدان سرچشـمه، محلـۀ      عصر حاضـر 
توانند رهنمـون   باشی و ...)، میقویی ارخی، محلۀدرمان

توان باشد. با استناد به چنین مدارکی، می این پژوهش
آبـاد، حـاج   بالغـی، مرسـل، سرچشـمه، حسـین    از شـاه 
ــ ــاج اءمیربه ــدر، ح ــردار، حی ــدین، س ــا ال ــف، ح ج یوس

ــاج ــلمان، ح ــبسیدس ــی، نای ــان،  دین ــاج قهرم ــا، ح آق
خــان، غـاز بــوالغی، بـالیق بــوالغی و قیـز قیــد     اسعبـ 

بــه عنــوان قنــوات شــهر ) 139: 1397 (ارغنــدزنگانی،
 قاجار یاد کرد. زنجان در دورة

بـا معیـار   : نظام توزیـع قنـوات در شـهر زنجـان    
بنـدي،  عنـوان شـاخص تقسـیم    بـه  قراردادن دیوار شهر

زنجـان در عصـر قاجـار را بـه دو     توان قنوات شـهر  می
  زیر تقسیم کرد: دستۀ

                                                             
هاي بزرگ و گلی آن (زنجـان) کـه   در بناي خانه«. سفرنامۀ کارري: 3

هاي زیبایش گـل و  ا باغایت نشده بود، امرتیب و ظرافت رعگونه تهیچ
جز  و تبریزي فراوانی داشت... در طول این راه به سبزه و درختان میوه

 ).55: 1382قی، (مت» زنجان جایی درخت ندیدم
با ورودمان به شهر باغی دیدیم محصور که هـر  «. جیمز موریر: 4

 ).81(همان، » شدنوع درختی در آن پیدا می
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ایـن   قنوات واقع در خارج از حصـار شـهر:   -الف
ط خـوانین و ملّاکـان و بـه      دسته از قنوات عمدتاً توسـ

هـاي  منظور تأمین آب مورد نیـاز بـراي آبیـاري زمـین    
ایـن   گردید. از جملۀها احداث مینکشاورزي و باغات آ

ــی ــوات م ــ دســته از قن ــوات عب ــه قن ــوان ب خــان، است
، سـلمان ن، حمیدخان، وزیرباغی، حیدر، سیدمحمودخا

سـردار  آبـاد،  حسـین  غاز بوالغی، بالیق بوالغی، چشمۀ
برخـی  پهلـوي،   ه با توسعۀ شهر در دورةاشاره کرد. البت

شـهر قـرار گرفتنـد و     درون محـدودة از این قنوات در 
هـا  بدین ترتیب بخشی از آب مورد نیاز شهر از طریق آن

غلـب  هاي اخیـر، ا شهر در دهه تأمین گردید. با توسعۀ
انـد. شهر قـرار گرفتـه   این قنوات نیز در درون محدودة

  

  
  )1335 سال هوایی عکس از شده هتهی نقشۀ روي بر شدهجانمایی( شهر حصار از خارج در واقع قنوات :2شکل 

  .زنجان ايمنطقه آب شرکت مطالعات: منبع
  

احداث ایـن  قنوات واقع در داخل حصار شهر:  -ب
دسته از قنوات از اعتقادات مذهبی بانیـان آنهـا نشـأت    

زیرا اعتقاد به ارزشمند بودن تأمین آب براي  گرفت،می
هـا بـوده   محرّك اصلی در احـداث آن  یمردم از نظر دین

شــتر رو بانیــان ایــن گــروه از قنــوات، بیاز ایــن اســت،
بنــابراین در کنــار  نــد؛ن بودو افــراد متــدی هــامــذهبی

هاي بانیان، تأمین آب شُـرب  آبرسانی به باغات و باغچه
هـاي عمـومی از اهـداف    انبارها و گرمابـه مردم، آب آب

 ه اسـت. از جملـۀ  دسته از قنوات بـود  اصلی احداث این
تـوان بـه   شده در درون حصـار شـهر مـی   قنوات احداث

یوسـف،  الـدین، حـاج   قنوات سرچشمه، حـاج میربهـاء  
ایـن بخـش، بـه توصـیفی      قیزقید اشاره کرد. در ادامـۀ 

  شود.موجز از هر یک این قنوات اکتفا می
که ایـن قنـات بزرگتـرین و    جااز آن: قنات سرچشمه

زنجان در عصـر قاجـار بـوده و    ترین قنات شهري پرآب
نقش مهمی در تحوالت ساختار فضایی شـهر در عصـر   

دلیل تأکیـد و تمرکـز    قاجار داشته است و همچنین به

 مطالعـۀ  ذیل عنـوان جداگانـۀ   ،آنبر روي  این پژوهش
  موردي، به آن پرداخته شده است.

الع دقیقـی از  هرچنـد اطـ   ین:الدمیربهاءقنات حاج
کـه  در دست نیست، ولی با توجه به اینمبدأ این قنات 

ــات تــاریخی       ــع تــأمین آب تأسیس ــن قنــات منب ای
ام و آب  انبار عباسقلیرختشویخانه، آب انبـار  خـان، حمـ

خـود وي بـوده اسـت و نیـز بـا       وسـیلۀ  شده به احداث
 اد امالك مسکونی قدیمی همچون خانـۀ استناد به اسن

سرچشـمه   هايبرداشت از قنات(که در آن حق  عطایی
تـوان گفـت کـه    و میربهاءالدین ذکر شده اسـت)، مـی  

 ینو جریـان آبِ قنـات حـاج میربهاءالـد    جهت احداث 
 غربی حفر شده بود.-شرقی

هر چند اطّالع دقیقـی از مبـدأ و بـانی    قید: قنات قیز
 کننـدة که تأمینن قنات در دست نیست، ولی از آنجاای

بـوده اسـت،   انبارهاي مساجد یري پایین و باال  آبِ آب
توان گفـت جهـت احـداث و جریـان آب آن در     لذا می

  جنوبی بوده است.-درون حصار شهر، شمالی



 103-118: صفحات/  1400تابستان / چهلم مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                        109

کـه از نـام ایـن قنـات     : همانطورقنات حـاج یوسـف  
نام حـاج یوسـف شـعیبی     پیداست، بانی آن شخصی به

بوده است که قناتی را به منظور تـأمین آب تأسیسـات   
خ اَر واسـطۀ اي کـه بعـدها بـه    شهري موجود در محلـه 

خــی اَردرمــان جــاري از آن در ســطح شــهر بــه محلّــۀ
 خانۀبـاالي سـقّا   معروف شـد، احـداث کـرد. در محلّـۀ    

 کننـدة آب محلّـۀ  اَرخی حفر شده بـود و تـأمین  درمان
  مذکور و آسیاب موجود در آن محل بود.

  

  
  قاجار عصر در زنجان شهر حصار داخل در واقع قنوات مسیر و مکانشده از  بازآفرینینقشۀ  :3شکل 

  .نگارندگان): (منبع
  

الت ساختار فضایی شـهر  نقش عنصر آب در تحو
ــار  ــر قاج ــیش از عص ــان در ادوار پ ــود : زنج وج

ــه ــل آب مجموع ــی از قبی ــاعد طبیع ــل مس  اي از عوام
خیز، کافی ح و زمین حاصلهواي معتدل، دشت مسطو

که جهت مخلّـد  «بود تا اردشیر بابکان را متقاعد نماید 
و جاودان ساختن نام خـویش در تـاریخ، دسـتور دهـد     

: 1389(سـلطانی،  » شهري در آن موضـع، بنـا نماینـد   
هـاي  ). ولی وجود چنین عواملی در بسیاري از مکان36

هاي انسـانی  گیري مجتمعدیگر، به تنهایی سبب شکل
ن گفت که عامـل اصـلی   توارو میاز ایننگردیده است. 

زنجان در ادوار بعد، شهر  در ایجاد هستۀ اولیه و توسعۀ
بوده است. ایـن رودخانـه   » چايزنجان« وجود رودخانۀ

گـذرد، فرصـت   که از بخش میـانی دشـت زنجـان مـی    
هــاي مناســبی را بــراي زراعــت و باغــداري در نهشــته 

نمایـد؛  یآبرفتی شمالی و جنوبی ساحل خود فراهم مـ 
هـاي رسـوبی    همراه زمـین  بنابراین، وجود این رودخانه

هـاي ارتفاعـات مجـاور، نقـش     افکنـه اطراف و مخـروط 
گیـري و حیـات شـهر زنجـان داشـته      حیاتی در شـکل 
ن کشـاورزي را بـراي سـاکنا   فعالیـت   است؛ زیرا زمینۀ

کرد. اصـطخري در ایـن رابطـه آورده اسـت:     فراهم می
درخـت   وچک، پر نعمت، (پر)ابهر و زنجان، دو شهر ک«

ــی  ــاورزي م ــندبو کش ــطخري، » اش ). 172: 1368(اص
شهر در ادوار بعد نیز ارتباط تنگاتنگی با شریان  توسعۀ

چـاي) داشـته   زنجـان  گذر آن (رودخانـۀ حیاتی جنوب
برخالف شهري مانند اصفهان  -زیرا در این شهر  ؛است

آن در نقــاطی دور از  گانــۀ اولیــۀهــاي ســهکــه هســتۀ
یـاز بـراي مصـارف    گرفته و آب مـورد ن رود شکلزاینده

نهرهایی  -ها به شهر رساندندمادي مختلف را به وسیلۀ
براي انتقال آب از رودخانه به شهر احـداث نگردیـد. از   

ــن ــه ای ــه ب ــود ک ــره رو، الزم ب ــدي از آبِ منظــور به من
  روي دهد. شهر در نزدیکی آن  رودخانه، توسعۀ
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  .)89: 1379 مطراقچی،: (منبع1زنگان قصبۀ :4شکل 

  

  
  )قاجار عصر از پیش( زنجان شهر شده از محدودة : نقشۀ بازآفرینی5شکل 

  نگارندگان).: منبع(
گواه دیگر بر عـدم وجـود چنـین نهرهـایی، عـدم      1
 شهري تا عصـر صـفویه اسـت؛    درونگیري باغات  شکل
 باشـد؛  شت باغات مستلزم آب مداوم و فراوان میزیرا ک

همین دلیل، نبود آن در شهر، مانع از کشـت و رشـد   به
رو، شهري تا ایـن دوره بـوده اسـت. از ایـن    باغات درون

نجان گذر اغلب سیاحانی که تا پیش از عصر قاجار از ز
انـد از سرسـبزي   شـته آن نگا کرده و مطالبی را دربـارة 

چاي و خشک و بایر بودن اراضی داخل و زنجان حاشیۀ
 انـد. همانگونـه کـه در   میان آورده اطراف شهر سخن به

 -زنگان را  گردد، مطراقچی، قصبۀ مشاهده می 2شکل 
برخالف تصاویر شهرهاي دیگري چون ابهـر، سـلطانیه،   

بدون درخت و بـا پوشـش گیـاهی مرتعـی در      -تبریز 
                                                             

چاي نشان داده نشده است و خط . در این تصویر رودخانۀ زنجان1
شود، ادامۀ راه رنگی که در بخش جنوبی شهر دیده میممتد آبی 

 نماید.اي است که زیستگاههاي منطقه را به هم وصل میارتباطی

ایـن تصـویر،   اطراف شهر، تصویر کـرده اسـت. تفسـیر    
ه با منبع آب زنجـان در  اساسی در رابط گویاي دو نکتۀ
  :آن زمان است

 هـا بـر  گونه که از اسناد تاریخی مثل سـفرنامه آن -الف
 وسـیله  آید؛ آب مورد نیاز شهر در آن زمان، بـه می

ــاه ــمه  چ ــازل و چش ــده در من ــاي حفرش ــاي ه ه
شـد.  شمالی شـهر تـأمین مـی    هاي ارتفاعات دامنه

ــی آب چشــمه  ــدیهی اســت کــه میــزان و دب هــا ب
نیاز آبـی باغـات و مـزارع آبـی     توانست در حد  نمی

  بوده باشد.
هاي با نظام آبیاري مبتنی گیاهان مرتعی در دشت -ب

ت بندي منظّمی تبعیـ که از زمان–بر نزوالت جوي 
  آید.به عمل می -کنندنمی

ــیچاز آن ــه در ه ــه   جاک ــاریخی ب ــابع ت ــک از من ی
ه     محدودة شهر در ادوار مختلـف پـیش از دورة قاجاریـ



 103-118: صفحات/  1400تابستان / چهلم مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                        111

منظور دستیابی به محدودة اي نشده است، لذا به اشاره
ــاریخی   ــۀ ت ــار و ابنی ــهر در آن دوران، از آث ــی ش تقریب
مستقر در محدودة قاجاري شهر استفاده شـد. بررسـی   

د کـه  آثار تاریخی واقع در محدودة مذکور مبین آن بـو 
ــهر   ــوبی شـ ــش جنـ ــع در بخـ ــار واقـ ــک  1آثـ (نزدیـ

چاي) قدمت بیشتري نسبت به آثار واقع رودخانۀزنجان
رو، اسـتنباط عقالنـی   در بخش شمالی آن دارند؛ از این

برآن بود که محلّات جنوبی شهر قدمت بیشتري نسبت 
عبارت دیگر، ایـن محلّـات،   به محلّات شمالی دارند، به 

انــد؛ ه شــهر زنجــان بــودهدهنــدة هســتۀ اولیــتشــکیل
همچنین بازآفرینی نقشۀ محلّـات واجـد آثـار تـاریخی     

تر نشانگر آن بود که نیاز شهر بـه آب رودخانـۀ   قدیمی
زمـان منجـر    طـولی آن در طـی   چاي، به توسعۀزنجان

هاي سیاحان اروپـایی کـه در اواخـر    شده است. گزارش
دهـد  این دوره از زنجان بازدید کرده بودند، نشـان مـی  

ر از داخـل آن غیـ  «که زنجان شهر کوچکی بود کـه در  
» شـد هی دیـده نمـی  اطالل مخروبه چیـز شـایان تـوج   

) و همچون بسیاري از شهرها 26: 3، ج1336(شاردن، 
  ).285: 1384فاقد حصار بود (دالواله، 

  
  مطالعۀ موردي: قنات سرچشمه
شـده در   قنات سرچشمه، یکـی از قنـوات احـداث   

شهر بوده است. بـانی ایـن قنـات،    درون حصارِ قاجاريِ 
عبدالحسین تاجر بود که پس از اتمام کار احـداث  حاج

ه.ق، وقــف عـام کــرد. مبـدأ قنــات    1294آن در سـال  
در روسـتاي دیـزج و   » چـاي قوري«سرچشمه رودخانۀ 

دار و حلقـه چـاه آب   33حلقه ( 174هاي آن تعداد چاه
). 117: 1391حلقه خشک) بوده است (خطیبی،  141

ن قنات پس از ورود به زنجان به هشت شعبه یـا اَرخ  ای
شد که محدودة هر شعبه طبق وصیت بانی، تقسیم می

: در جنب بـدن طـرف   شعبۀ اولبدین شرح بوده است. 
هـاي دروازه رشـت اسـت و    الیـه بـرج  شرقی که منتهی

شود الی خندق کهنه باالي آن سیالبی است؛ ممتد می
: شعبۀ ثانیهاش قوزانی. تا منتهی شود به باغ حاجی داد

                                                             
زاده امـام  شـهر،  تـاریخی  بـازار  بـه  تـوان مـی  آثار این جملۀ . از1

کاروانسراي ( کاروانسراسیداش نجفی،میرزایی سیدابراهیم، مسجد
 .کرد اشاره) سنگی

فی مابین همین برج بدن و قورخانه که معروف است و 
سـادات گلهـرود جهـت اسـتعمال از آن شـعبه آب بــه      

برند تا منتهی شـود بـه محـاذي    هاي خودشان میخانه
زاده ابـراهیم (ع) و در آن  التعظـیم امـام  زاده واجـب امام

: از هشعبۀ ثالثـ شود. حدود باز داخل شعبۀ برج بدن می
وسط جاي قورخانه که جهت استعمال منشـعب شـده   

: شعبۀ رابعهتا منتهی شود به حمام کوچک فراشباشی. 
دروازه رشـت الـی    2محاذي امامزادة جدید طرف غربی

خان تا منتهی شود به میدان مرسل الـی  تکیۀ میرکریم
انبـار احـداثی حـاج    : آبشعبۀ خامسهمنتهی الیه شهر. 

بیـگ فقـط جهـت    به تکیۀ اسداهللازمان تا منتهی شود 
: دهنـۀ سرچشـمه در   شعبۀ سادسـه شُرب و استعمال. 

جنب باغ حکومتی و عمارت دیوانی واقـع شـده اسـت،    
شـعبۀ  شـود.  باغچه و عمارت شهر از آنجا مشروب مـی 

الخانۀ احـداثی     سابعه بیـرون قلعـۀ دروازه ارك از غسـ :
شـود تـا منتهـی    اکبرخان فراشباشی منشـعب مـی  علی
ود بـه قلعچـۀ حـاجی میرزامعصـوم الـی قنـات       شـ مـی 
: از راه طاحونـۀ احـداثی کـه    شـعبۀ ثامنـه  آقاچی.  توپ

چهاردانگ و نیم به عقد مصالحه منتقل بـه چهـار نفـر    
سـی و  درهمـال  کور واقف مزبور اسـت الـی حـد   اوالد ذ

اراضــی محــاذي کشــکان و واالرود هرقــدر آب بگیــرد  
  ).59-70: 1389اندرود، (قاسمی

فضایی شهر زنجان در عصـر قاجـار بـا    ساختار 
: ت آننقش قنات سرچشـمه در تحـوال   تأکید بر

گیـر  لی چشمکومت قاجار در ایران، سرآغاز تحوآغاز ح
در حیات اجتماعی و اقتصادي شهر زنجان بـود. دلیـل   

توان در تغییر نگاه دسـتگاه حکـومتی   این امر را نیز می
اسـتراتژیک  عبارت دیگر جایگـاه  به والیت خمسه و به 

آن در تحوالت سیاسی آن عصر دانسـت، زیـرا در ایـن    
هـاي جنـوبیِ   دوره دولت روسیه با تجاوز بـه سـرزمین  

هایی شد که تحت حاکمیت ایران، آغازگر سلسله جنگ
رو غرب کشور بود. از ایـن مقدم آن شهرهاي شمال خطّ

مکـانی   سو و مقرموقعیت جغرافیایی شهر زنجان از یک
دیگـر، آن را بـه مرکـز پشـتیبانی و     آن از سويمناسب 
رسانی به مناطق درگیر جنگ تبدیل نمود کـه  خدمات

                                                             
داسماعیل است که در دورة قاجار زاده حضرت سی. منظور امام2

 در محوطۀ دبیرستان تاریخی شریعتی (فعلی) کشف شد.
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نتیجۀ آن افزایش آمدوشـد سـران حکـومتی بـه شـهر      
 ها بود که بهگونه مسافرتزنجان بود. در اثر کثرت این

ۀ سرچشمۀ کنونی و شاه قصري در محلدستور فتحعلی
براي وي بنا گردید،  همین نام اي بهدر نزدیکی چشمه
وفتق امور شهري و مدیریت جبهـۀ   تا محلّی براي رتق

جنگ باشد. شـهري کـه تـا دیـروز کـوچکی و ویرانـی       
احان اروپایی را بـه  سی) آن نظر 308: 1343(ریچاردز، 

نمود، در سایه توجهات دستگاه حکومتی خود جلب می
وسـیله  شـد کـه بـه    قاجار، بـه شـهر قشـنگی تبـدیل     

  ).  1348شد (دوکوتزبوئه، زیبا محافظت میحصاري 
  

    
  قاجار عصر در زنجان شهر) چپ سمت( سلطانی مسجد و) راست سمت( بارو از نمایی :6شکل 

  ).102و  100: 1858(منبع: دوهوسه، 
  

پیـدا   گیـري جمعیتش نسبت به گذشته افزایش چشـم 
، باعـث  »خمسـه «و مرکزیت مکانی آن در ناحیۀ  1کرد

پیرامـون  -گیري جریانات تجاري و اقتصادي مرکزشکل
و در نتیجه توسعۀ شهر و شهرنشینی در زنجان گردید. 

ل از در ایـن دوره، متشـک   2ساختار شـهري دارالسـعاده  
ویـژه از دورة   اجزاء و عناصري بود که از ادوار قبل، بـه 

مانده بود. ساختاري که از چنـدین محـور    صفویه باقی
بنــدي فضـایی شـهر را تشــکیل   کـه اسـتخوان  -اصـلی  

هـا بـه مرکـز شـهر کشـیده شـده       دادند و از دروازه می
شد. بازار تـاریخی شـهر نیـز کـه در     تشکیل می -بودند

تــرین و پرترددتــرین محــور آن (محــور  امتــداد اصــلی
غربــی) تشــکیل شــده بــود، عامــل اصــلی در  -شــرقی

گزینی دیگر عناصر شهري بـود؛ همچنـین، یکـی     مکان
دیگر از عوامل مؤثّر در رشد و توسـعۀ زنجـان در ایـن    

به حکومت زنجان در عصر  3عصر، انتصاب عبداهللا میرزا
بـر احـداث بناهـاي    شـاه بـود، زیـرا وي عـالوه    فتحعلی

معظمی چون مسجد سـلطانی(جامع کنـونی) و تـداوم    
ت عمرانـی زیـادي نیـز در    تعمیر و توسعۀ بازار، اقـداما 

                                                             
ــانکوانيژ. 1 ــ) م1807( 1ی.ام.ت ــن دوره را زنجــان ت جمعی در ای
 ).69: 1382 ،ی(متّقهزار نفر برآورد کرده است  ده
 . لقب شهر زنجان در عصر قاجار.2
 شاه قاجار.حعلی. معروف به دارا، فرزند یازدهم فت3

هاي برجاي مانـده از گذشـته   جهت زدودن آثار ویرانی
همچنین توسـعۀ شـهر در بیـرون از حصـار      انجام داد.

قدیمی، موجب شده که در این دوره، بـاروي جدیـدي   
بر دور شهر کشیده شود تا محلّات دربرگیرندة محلّـات  

در  و آقارحیم صفر مسگرها، مشهديتشکیلی چون    تازه
خان و (بخشـی از محلّـه)    عباسقلی، شرق شرق و شمال

خـان در غـرب   دروازه ارك در شمال و سیدلر و نصراله
  باشد.

چاي نقشی اساسی در این دوره نیز رودخانۀ زنجان
ــت   ــت کش ــأمین آب الزم جه ــی و در ت زرع در حواش

اطراف آن برعهده داشت و کشاورزي در اراضی بیـرون  
و  صورت دیمـی  جنوبی) بهجز بخش از حصار شهر (به 

رب آب شـ گرفـت.  ي انجـام مـی  با اتّکاء به نزوالت جـو 
مورد نیـازِ شـهر نیـز از طریـق چاههـاي حفرشـده در       

هـاي شـمالی شـهر تـأمین     هاي دامنـه منازل و چشمه
سـو و  شد. تداوم روند افزایش جمعیت شـهر از یـک   می

هاي بعد از سوي دیگر که بـه  وقوع خشکسالی در سال
هاي مذکور انجامید؛ موجب شد که ن چشمهشدخشک

نـام حــاج  وسـیلۀ شخصــی بـه   اولـین قنـات شــهر بـه    
. ایـن قنـات چنـدین سـال آب     5حفر شـود  4میرزاعرب

                                                             
 . تاجر اصفهانی مقیم زنجان.4
 . محل ظهور این قنات محلۀ سرچشمۀ کنونی شهر بوده است.5
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که سـیلی  کرد. تا اینشُرب مورد نیاز شهر را تأمین می
شاه در شهر جاري شـد  که در اوایل سلطنت ناصرالدین

روز   بحـران آب در  باعث تخریب کامل قنات مذکور و بـ
شهر گردید. در ابتداء تصمیم بر آن بود که با مشارکت 
مالی متمولین، قنات شهر الیروبی گردد، ولـی پـس از   

که عدم امکان الیروبـی قنـات مـذکور محـرز شـد،      آن
نام حاج عبدالحسین، قنـات دیگـري   شخص دیگري به 

» قنـات سرچشـمه  «در شهر حفر کـرد کـه بعـدها بـه     

ت هشت شعبه داشـت کـه پـس از    معروف شد. این قنا
یافت تـا  ظهور در محالت شهر، در معابر آن جریان می

هاي مورد نظـر واقـف قـرار    مورد استفادة مردم و محل
 کـه بزرگتـرین قنـات درون   –گیرد. احداث این قنـات  

شهري زنجان از نظـر تعـداد شـعبات و دبـی آب بـوده      
ی در توسـعه و تحـوالت سـاختاري    نقـش مهمـ   –است

تـوان بـه مـوارد زیـر     ها میشت که از جملۀ آنشهر دا
  اشاره کرد:

  
  رزایملهعبدازنجان در دوران زعامت  شهر ةدمحدوشده از  ینیبازآفرنقشۀ  :7شکل 

  (منبع: نگارندگان).
  

طور که پیشـتر نیـز   همان شهر: توسعۀتغییر جهت 
اشاره شد، پیش از احـداث قنـات سرچشـمه و قنـوات     

چـاي  زنجان شهر وابستگی کاملی به آب رودخانۀ دیگر،
شـهر بـا    سـعۀ داشت. این امر موجب شـده بـود کـه تو   

 غربی به–تبعیت از مسیر جریان رودخانه، شکل شرقی
). ولی 3خود گرفته و رشدي طولی داشته باشد (نقشۀ 

جریـان یـافتن آب آن   پس از احداث قنات سرچشمه و 
اي از آب که موجب تأمین بخـش عمـده   در معابر شهر

شــد، تاحــدود زیــادي از میــزان مــورد نیــاز شــهر مــی
 چاي کاسته شد. از ایـن زنجان خانۀوابستگی آن به رود

شهر چون گذشته تابعی از مسیر و جهـت   پس، توسعۀ
جنوبی نبود، بلکـه بـا    غربی) رودخانۀ –جریان (شرقی 

جنـوبی جریـان آب قنـوات،    –تبعیت از جهـت شـمالی  
خود گرفت و در اراضـی شـمالی شـهر     شکل عرضی به

 توسعه پیدا کرد.

شـهر در   بـا توسـعۀ   ت جدیـد: وجود آمدن محال به
وجود آمد، که وجـه   ت جدیدي بهاراضی شمالی، محال

نحوي در ارتباط بـا قنـات سرچشـمه و     ها بهنآ تسمیۀ
تـی  چنـین محال  جملـۀ هاي منشـعب از آن بـود. از  اَرخ
اَرخی باشی و درمانت سرچشمه، قوییبه محال توان می

باشـی محلّـاتی   سرچشمه و قـویی  اشاره کرد. دو محلۀ
ر و شهر در اراضی بایر شـمالی شـه   دند؛ که با توسعۀبو

 قنات سرچشمه بـه  در محل ظهور شُعب اول و سادسۀ
اَرخـی نیـز   درمـان  ۀوجود آمدند و وجـه تسـمیۀ محلـ   

 اي از شُعب قنـات سرچشـمه (شـعبۀ   برگرفته از شاخه
کـه بـراي    عه) و نیز قنات حاج یوسف شعیبی استتاس
هاي آبی آسیاب مسـتقر در  حرکت درآوردن توربین به

انبار و گرمابـۀ موجـود در   ۀ مذکور و تأمین آب آبمحل
  ه احداث شده بود.محل
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گیري باغـات در درون و بیـرون   باغداري و شکل
طور که پیشتر نیز اشـاره شـد، تـا     : همانحصار شهر

ویژه  پیش از احداث قنات سرچشمه، کشاورزي آبی (به
باغداري) در شهر زنجان منحصر بـه منـاطق جنـوبی و    

 زنجـان  رودخانـۀ هاي بالفصل شـمالی و جنـوبی   زمین
شـد و کشـاورزي در دیگـر منـاطق و اراضـی      چاي می

هـاي  اطراف شهر به صورت دیم و با اسـتفاده از بـارش  
کـه  گرفـت. در حـالی  حاصل از نزوالت جوي انجام مـی 

احداث قنات سرچشمه و قنوات دیگر، امکـان باغـداري   
اف آن را نیـز  و کشاورزي در داخل شهر و اراضـی اطـر  

تـوان بـه بـاغ    گونه باغات مـی این جملۀ فراهم نمود. از
خان اعتمادامین، باغ حاج میرزاباقر، بـاغ خانـدان   عباس

ذوالفقاري، باغ حـاج صـادق، تاکسـتان شـمال شـهر و      
  غیره اشاره کرد.

یکـی دیگـر از تـأثیرات    بندي قطاعی شـهر:  تقسیم
وجـود   احداث قنات سرچشمه در شهر زنجان، به عمدة

زیـرا تـراکم    قطـاعی در شـهر بـود؛   بندي  آمدن تقسیم
 باالي شعبات قنات مذکور در بخـش شـمالی و شـمال   

ث قصـر حکـومتی و ارك   سو و احـدا شرقی شهر از یک
 کـه محـل ظهـور شـعبۀ    –سرچشـمه   دولتی در محلـۀ 

از سوي دیگر، موجب شـد   –اصلی قنات سرچشمه بود
ت که این بخش از شهر به محلّی جهت سـکونت طبقـا  

بـاش) و در مقابـل   تبدیل شـود (یوخـاري  باالي جامعه 
غربـی  اراضی و محدثّات واقع در بخش جنوب و جنوب

ترین تراکم از شعبات قنات سرچشـمه را  که کم–شهر 
سکونت اقشار پـایین جامعـه تبـدیل     به محل -دارا بود

  ).104: 1377 ثبوتی،( باش)شد (اشاقی

  
  تقسیمات قطاعی شهر زنجان در عصر قاجارشده از بازآفرینی  ۀنقش: 8شکل 

  .)منبع: نگارندگان(
  

  
  بازآفرینی شده از محدوده، ساختار اصلی و محلّات شهر زنجان در عصر قاجار : نقشۀ9شکل 

  (منبع: نگارندگان).
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ز تـأثیرات  یکـی دیگـر ا   معابر: تعیین الگوي توسعۀ
آب قنات سرچشـمه در شـهر    از احداث و جریان ناشی

معـابر بـه سـمت     بخشی به الگوي توسعۀ زنجان، شکل
ت واقـع در بخـش   شرق بـود. در واقـع، در محـال   شمال

کــه پــس از احــداث قنــات سرچشــمه -شــمالی شــهر 
جهت معـابر بـا انحـراف از زاویـه      -ندوجود آمده بود به

مـر را  شرق شد. دلیل ایـن ا مایل به سمت شمال قائمه
توان در تراکم شعبات قنات مذکور در این بخش از می

در حقیقت، مسیر معـابر در   شرق) دانست،شهر (شمال
وجـود   محلّاتی که پس از احداث قنـات سرچشـمه بـه   

ــات      ــعبات قن ــان آب ش ــیر جری ــد، از مس ــده بودن آم
ت در که ایـن وضـعی  سرچشمه تبعیت نمود، در صورتی

 ث قنات سرچشـمه بـه  محلّات قدیمی که پیش از احدا
زیـرا در ایـن بخـش از     وجود آمده بودند، برعکس بود؛

  کرد.ت میسیر جریان آب از مسیر معابر تبعیشهر، م
: خانه و دیگر نهادهـاي حکـومتی  استقرار دیوان

هاي بخش مرکزي شهر زنجان در عصـر  یکی از ویژگی
ــی دو رشــته قنــات سرچشــمه و حــاج   قاجــار همگرای

بود. وفور آب و سـهولت دسترسـی    میربهاءالدین در آن
به آن در این بخش از شهر، موجب شد که بسـیاري از  

قـاپو، تکیـۀ   خانـه، میـدان عـالی   نهادها همچون دیـوان 
ل شـهر  نیز مسـاکن بسـیاري از افـراد متمـو     ه وناصری

، خـدیوي، حکیمیـان در آن ایجـاد    همچون ذوالفقـاري 
  شوند.

غربــی احان ن و ســیاســناد باقیمانــده از مستشــرقا
دهد که شهر زنجان در پایان حکومـت قاجـار   نشان می

هـزار  ت بیستي متوسط اندام بوده است که جمعیشهر
محصور در حصاري گلین که به  محلۀ 18آن در  نفري

هاي رشت، ارك، تبریـز، قلتـوق،    دروازه به نام 6وسیله 
هـاي مسـکونی اطـراف در    همدان و قزوین بـا مجتمـع  

ظر کالبدي نیز از نکردند.  ی میارتباط بوده است؛ زندگ
ارك فعلـی در   رشت و  هاي دروازه شهر با رشدي تا حد

ابـراهیم و دروازه تهـران در    زاده سـید  طرف شمال، امام
 15(میـدان   طرف شرق، دروازه تبریز در طـرف غـرب   

قلتـوق در طـرف   و هاي همدان خرداد کنونی) و دروازه
 185جنوب (کمربنـدي جنـوبی خیـام)، بـه مسـاحت      

  هکتاري رسید.

  گیريبندي و نتیجهجمع
ــرا    ــادي دارد؛ زی ــت زی ــران آب اهمی ــور ای در کش
علیرغم استقرار در منطقۀ معتدلۀ نیمکرة شـمالی کـرة   

 بـا  کـه طـوري   به بارشی دارد.زمین، اقلیم خشک و کم
ଵ از رـــکمت ه،ــساالن بارش متر میلی 273 میانگین

ଷ
از  

 از عامـل  ایـن . کندمیط بارش جهانی را دریافت متوس
ـ  ايــــ سکونتگاهه توسعۀ و گیريشکل دیرباز  یـانسان

چـون   یخاصـ  نـواحیِ  بـه  و داده قـرار  عاعالشـ تحت را
واقـع اگرچـه    . دراسـت  کـرده  مجاورت رودها محدوده

ت، هاي ارتباطی، دفاع و امنیـ عوامل زیادي از قبیل راه
هـاي دسـتگاههاي   دین و وجود عبادتگاههـا، سیاسـت  

گیري سـکونتگاههاي انسـانی در   ... در شکلحکومتی و
اند، ولی شرایط طبیعی و اقلیمـی  کشور ما نقش داشته

بت بـه  حاکم بر کشور موجب شـده اسـت کـه آب نسـ    
دیگر عوامل تأثیرگذار اهمیـت بیشـتري پیـدا کـرده و     

عنوان عامل اصلی در استقرار انسان و سـکونتگاههاي   به
رسـد کـه    حـال بـه نظـر مـی    انسانی عمل نماید. با این

گیري سکونتگاهها و به موضوع آب و نقش آن در شکل
ــه   ویــژه شــهرهاي کشــور مغفــول مانــده و مــورد توج

هاي انـدکی  چندانی قرار نگرفته است. موضوع پژوهش
نیز که در این زمینه انجام شده است (که بـه برخـی از   
آنها در پیشینۀ پژوهش نیز اشاره شد)، بـر نقـش آب و   

هــا در جانمــایی فضــایی شــهرها و ویــژه رودخانــه بــه
بـر ایـن، ایـران مهـد     گیري آنها تمرکز دارد. عالوه شکل
در جهان اسـت و  » ن کاریزيتمد«گیري قنات و شکل

شـهرهاي   ی در تکوین و توسـعۀ اوري نقش مهماین فنّ
ت سازمان فضایی آنهـا داشـته اسـت. بـا     کشور و تحوال

مورد توجه محقّقان  چنان که شایسته استحال آناین
هاي زیادي دربارة نقـش و تـأثیر   قرار نگرفته و پژوهش

رو ایــن پــژوهش بــه آن صـورت نگرفتــه اســت. از ایـن  
بــه عنــوان یکــی از -بررســی نقــش قنــات سرچشــمه 

ترین و تأثیرگذارترین قنوات شهر زنجان در عصر  اصلی
در تکوین و توسـعۀ شـهر (زنجـان) و تحـوالت      -قاجار

  یی آن اختصاص پیدا کرده است.سازمان فضا
کنـار کشـور   شهر زنجان یکی از شهرهاي رودخانـه 

لیۀ آن در وابستگی و پیوستگی بـا  که هستۀ اوباشد می
شکل گرفتـه اسـت. اگرچـه در    » چايزنجان«رودخانۀ 
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هـاي حفرشـده در   ابتداء این رودخانـه بـه همـراه چـاه    
هـاي ارتفاعـات شـمالی، آب     هاي دامنهمنازل و چشمه

نیاز آبـیِ  نمود، ولی افزایش ورد نیاز شهر را تأمین میم
ســـو و ت آن از یـــکیــ شــهر در اثـــر افـــزایش جمع 

  ها در اثر وقوع خشکسالی از سـوي شدن چشمه خشک
دیگر، زمینـه را بـراي حفـر قنـات در آن فـراهم کـرد.       

وسیلۀ حـاج میرزاعـرب   ترتیب اولین قنات شهر به بدین
ین شـاه در  ناصـرالد  احداث گردید. سیلی که در عصـر 

ــالوه  ــاد، ع ــه راه افت ــر آن شــهر زنجــان ب ــث ب ــه باع ک
چـاي و مـرگ بسـیاري از    شدن رودخانـۀ زنجـان   آلوده

شهروندان در اثر شیوع بیماري وبا شد، بلکه با تخریـب  
دامن زد. حاج قنات شهر، به بروز بحران آب نیز در آن 

 لین شهر در این دوره بهعبدالحسین که از تجار و متمو
تی بـه فکـر   چنـین وضـعی   رفت، بـا مشـاهدة   شمار می

احداث قنات دیگري در شهر افتـاد. وي بـا اتمـام کـار     
ه.ق، آن را وقف عام نمود.  1294احداث قنات در سال 

» قنـات سرچشـمه  «نـام   قنات مـذکور کـه بعـدها بـه    
معروف شد، هشت شعبه داشت که با جریان یـافتن در  

ز مردم و نیز تأسیسات معابر شهر، آب (شُربِ) مورد نیا
هـا را  ایـاق ها، آب انبارهـا و قـرخ  شهري از قبیل گرمابه

بر قنات سرچشمه، قنوات دیگـري  کرد. عالوه تأمین می
ــز در ــ  نی ــرون (عب ــن دوره (قاجــار)، در بی ــان،  اسای خ

سـلمان،  ن، حمیدخان، وزیرباغی، حیدر، سیدمحمودخا
و درون آباد و سـردار)  غاز بوالغی، بالیق بوالغی، حسین

ن، حاج یوسف، قیزقید) حصـار شـهر   ی(حاج میربهاءالد
التی در شدند. احداث این قنـوات موجـب تحـو    احداث

ساختار فضایی شهر نسبت به ادوار قبل از آن شـد کـه   
توان به تغییـر جهـت توسـعۀ شـهر از     از جملۀ آن، می

-غربــی) بــه عرضــی (شــمالی-حالــت طــولی (شــرقی
ت جدیـدي از قبیـل   وجـود آمـدن محلّـا   جنـوبی)، بـه   

ــویی ــانسرچشــمه، ق ــداري و باشــی و درم اَرخــی، باغ
گیــري باغــات در درون و بیــرون حصــار شــهر،   شــکل

ــیم ــدة     تقس ــش عم ــه دو بخ ــهر ب ــاعی ش ــدي قط بن
ت نوسـاز  عابر محالت مباش، تبعی باش و اَشاقی یوخاري

خانـه و  ها و تأثیر بر جانمایی دیواناز مسیر جریان اَرخ
  لتی اشاره کرد.دیگر نهادهاي دو
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