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شناختی مدیریت آب شهری آسیب -تحلیل تاریخی

 قاجاریه عصرتهران در 
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 چكیده
ریزی در بهبود وضعیت کنونی شهر و مدیریت شهری با هدف تفکر و برنامه

انداز مناسبی برای توسعه و ترقی آینده ترسیم کند چشمشهروندان، تالش می
رغم آگاهی تدریجی از کند. مدیریت سنتی آب شهری دوره قاجاریه، علی

آبرسانی  هایالمللی، در پیشرفت شبکهالگوهای مدیریت مدرن در مقیاس بین
 مدرن به سامانههای آبی شهر را شهر تهران ناکارآمد بود و نتوانست سازه

های این ناکارآمدی ابهامات اساسی نیافتگی و ریشهمجهز کند. درباره توسعه
 -کند با رویکردی تحلیلی و با روش تبیینیوجود دارد. این مقاله تالش می

های آبی شهر هری و سازهنیافتگی مدیریت آب شهای توسعهتفسیری ریشه
ی سندگان در صدد پاسخگویشناسی کند. نویتهران را در دوره قاجاریه آسیب

رغم رشد آگاهی دولتمردان از مدیریت مدرن آب ال هستند که علیبه این سؤ
دوره قاجاریه متحول نشد؟  کشورها، چرا شبکه آبرسانی تهران شهری دیگر

مشخص و تداخل ساختاری و اداری  دهد نبود قانوننتایج پژوهش نشان می
گریز » گری و سیاستو همچنین ترجیح منافع شخصی بر منافع عامه، طفیلی

های جدی و اساسی بود هنگام بروز مشکالت آب تهران، از آسیب« از بحران
های مدیریت آب شهری و در نتیجه عدم توسعه شبکهکه مانع کارآمدی 
 آبرسانی پایدار شد.

 

مدیریت شهری، مدیریت آب شهری، تاریخ آب تهران،  :كلمات كلیدی

 کشی آب.تاریخ لوله

 
 5/1/5445تاریخ دریافت مقاله: 

  51/1/5445: مقاله پذیرش تاریخ

 

Historical-Pathological Analysis of Tehran 

Urban Water Management in the Qajar Era 

 
R. Alvandi2 1, M. A. Sadeghi 2*, H. Aghajari3, M.R. 

Shahbazbegian4  

 

 
Abstract 
Urban management, with the aim of thinking and planning on 
how to improve the current situation of a city and its citizens, 

tries to represent a good perspective for the future development 

and progress. Traditional urban water management in the Qajar 

period, despite its gradual awareness of modern management 
models on an international scale, was inefficient in developing 

the water supply networks in Tehran and unable to equip the 

city's water structures with modern systems. There are 

fundamental ambiguities about the underdevelopment and the 
roots of this inefficiency. This article employs an analytical 

approach and an explanatory-interpretive method in order to 

pathology the roots of the underdevelopment of urban water 

management and water structures in Tehran in the Qajar 
period. The authors tried to answer this question that why the 

water supply network of Tehran during the Qajar period was 

not adjusted despite the growing awareness of the government 

officials about the modern urban water management in other 
countries. The results showed that the lack of clear laws and 

structural and administrative interference, as well as the 

preference of personal interests over public interests, 

parasitism and "crisis escape" policy when Tehran water 
problems occured, were serious and fundamental harms that 

hinder the efficiency of urban water management and 

development of sustainable water supply networks. 
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 مقدمه  -1

قبل از توسعه شهر در دوره قاجاریه از منابع طبیعی  تهرانآب ساکنان 
 ( تأمینهای شمالی از طریق نهرهای جاری و کاریزها )قناتآبریز کوه

کرد. در و به خوبی نیاز اهالی به آب شرب شهری را رفع می شدمی
های مرکزی شهر انباشته از آب های پهن خیابانفصل بهار جوی

تجریش رودخانه دربند و عالوه بر آن، از آب (. Abbasi, 2008)شد می
آبه داشتند یا همان پایتخت از قدیم حق« دارالخالفه»اهل 

(Newspaper of Vaqaye Etefaqiyeh, 1851)  حوضه آبریز
رودخانه دربند، به واسطه تأمین آب زیادی از مناطق مرکزی تهران 

متری ارتفاع  3333بلندترین نقطه اهمیت بسزایی دارد. کوه توچال در 
رد؛ گیجنوبی، از آن سرچشمه می -دارد و رودخانه دربند با جهت شمالی

آیند. رود جعفرآباد از های آن پدید میچال از قلهدو رود دربند و کُلَک
چال یکی گذرد و در محدوده میدان تجریش با رود کُلَکسعدآباد می

 (.Bastanirad, 2011) شوندخوانده میشده؛ به نام رودخانه دربند 
ات ای اوقرودخانه جاجرود نیز با اینکه بیرون از شهر تهران بود در پاره

های تأمین آب شهر از سوی مدیران آب شهری ها و برنامهدر طرح
به هر حال منابع طبیعی آب  (.Norbakhsh, 2001)شد گنجانده می

 داد. نان دارالخالفه را نمیشهر با ازدیاد جمعیت دیگر کفایت آب ساک
 

حول ت باعث محمدخان قاجارتهران به عنوان پایتخت توسط آقا انتخاب
و افزایش ایران  هایآن از یک ده کوچک به یکی از بزرگترین شهر

محل ازدحام »که شیروانی در آن ایام از آنجا به  جمعیت آن شد
هزار نفری دوره  14هر ش (.Shirvani, 2010) یاد کرده است« جمعیت

نفر  511536به الملک نجم ، بر اساس آمار5163سال فتحعلی شاه، تا 
 5(.Sadvandian and Mansoure Ettehadie, 1989) رسیده بود

ظرف مدت هفده سال  5113شهر تهران در سال  521312جمعیت 
 (.Ettehadie, 1994) رشد جمعیت داشته 1/4% ،5163یعنی تا سال 

محاسبه  5% الی 1/4% گیلبار رشد جمعیت ایران را در این زمان بین
(. طبق آمار محمدقلی مجد جمعیت تهران Gilbar, 1976کرده است )

نفر یعنی باالترین نرخ رشد خود  144444به حدود  5324 در سال
طرف به وجود آمد بی قحطی بزرگی که در پی اشغال ایرانرسید اما 

نمودار در ادامه  (.Majd, 2011) از بین بردنفر را  214444حدود 
شاخص جمعیت شهر تهران از ابتدا تا انتهای دولت قاجاریه با استفاده 

شود نگارانه و تاریخی به صورت نمودار ترسیم میاز برخی منابع تاریخ
 .(5)شکل 

 
افزایش تدریجی جمعیت و مساحت شهر تعادل و تناسب عرضه و 

مردم برای  ،هااسناد و روزنامه . طبق گزارشتقاضای آب را بر هم زد
2Kamam ,) پرداختندای اوقات به نزاع با یکدیگر میتأمین آب در پاره

No: 4/12/2/2/43; Newspaper of Iran, 1995اختالف اهالی  (؛
با علیرضا آبه قنات مرحوم حاجها بر سر حقخرقانی کوچه حمام

و یا دعوا  (No: 298/3970 ,3Sakma) الملکشخصی به نام شهاب
 نات سپهساالر که تا بعد از دوره قاجاریه نیز به طول انجامیدبر سر آب ق

(Bastanirad, 2011)و یا مشکالت دیگری چون سرقت آب در میان  ؛
 ;Kamam, No: 7/87/10/1/59) آمداهالی شهر تهران به وجود می

DDNA, Fourth Round, 1921.)

 
Fig. 1- Tehran Population Index in the Qajar Period (drawn by the authors) 
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تهران را به یک محیط خشک تبدیل کرده  ،آبی ناشی از کمی بارشکم
دهد گزارش می( 5113-5132)و همانطور که پزشک ناصرالدین شاه 

 (. Feuvrier, 2006) از بهار تا آخر پاییز معموالً خبری از باران نیست
ودن اقلیم ــر خشک بــاران داللت بـرف و بــرای بارش بــدعا ب

 ,Sepehr)داشت  ردمـوی مـزول آسمانی از سـو انتظار ن شهر تهران

Vol 1, 2007.) رسانی از کارهای خیر شمرده ــه همین جهت آبــب
زیاد گرمای هوا عدم بارش باران و شدت  (.Shahri, 1990) دـشمی

نبال را هم به دی های مختلفبیماری ،آبیآبی و کمعالوه بر مشکل بی
با مشاهده  نیز سیاحان و سفرای خارجی (.Sepehr, 2007) داشت

 شدندضعف مدیریت و عدم خدمات مناسب شهر تهران دچار تعجب می
(Ehlers and Willem Floor, 1993.)  

 
ای مستقل در حوزه مدیریت در اوایل دوره قاجاریه لزوم تأسیس اداره

ما، الحکری از سوی برخی متفکران چون رستمشهر و مدیریت آب شه
(. Adamiyyat and Homa Nategh, 1977)به دولت پیشنهاد شد 

آب شهر تهران توسط ساکنان دارالخالفه به  هامدتبا این وجود تا 
اغلب ساکنین هیچوقت »؛ (2)شکل  شدصورت خودگردان مدیریت می

های خود آب جاری ندیده بودند و به آب چاه یا آب دستی سقا، در خانه
 (.Newspaper of Vaqaye Etefaqiyeh, 1851) «کردندگذران می

ارد دیوانی و -در مرحله بعد با حمایت حکومت مرکزی، مدیریت سنتی
-Etemad Al) (2)شکل  عرصه مدیریت آب شهر تهران شد

Saltane, 1988; Mahbobi Ardakani, 1991; Shahidi, 2004.) 
 عمیقی دارد پیوند مرکزی حکومت مدیریت بامدل سنتی 

(Wekwete, 1997 در رأس .)صدراعظم به شیوه اداره اختیاری  آن
کرد. اداره اختیاری هایی را جهت مدیریت آب تعیین و اجرا میطرح
کند عمال دیوان مختار هستند که حکم پادشاه یک حکمی می» یعنی

 ,Armani M) «خواهند مجری بدارندپادشاه را به هر قسمی که می

راتیک در به هر حال در مراحل بعدی نوعی تغییرات بروک (.1874
داد که نتیجه آن تأسیس اداراتی چون احتسابیه در مدیریت شهری رخ

. با این وجود (2)شکل  دوره ناصری و بلدیه در دوره مشروطه بود
یافتگی و مدرنیزاسیون مدیریت آب همچنان مشکالت و موانع توسعه

. ممکن است اینطور به نظر برسد که عناصر رفع نگردیدشهر تهران 
کشی آهنی، تصفیه، های آب شهری چون لولهزی شبکهمدرن امرو

های تحت فشار و مخازن مختلف آب شهری در دوره انشعاب، سیستم
« ناهمزمان»المللی نیز قاجاریه نه تنها برای ایران بلکه در مقیاس بین

له در بخش نخست برای روشن شدن مسأ دلیلبوده باشد؛ به همین 
ت مدرن آب شهری در دیگر کشورهای مقاله چند نمونه از الگوی مدیری

 ات گیردمیمعاصر با قاجاریه مورد تفحص قرار  ،دور و نزدیک ایران

مدیریت مدرن آب شهری برای تهران در دوره قاجاریه  مشخص گردد
این  ال اصلی؛ بنابراین سؤآرزویی محال و دست نیافتنی نبوده است

ریت مدرن آب رغم رشد آگاهی نسبی دولتمردان از مدیاست که علی
ی اداری، چرا شبکه هاشهری دیگر کشورها و همچنین ایجاد سامانه

 دوره قاجاریه متحول نشد؟ آبرسانی تهران
 

 وهشی است که به روش تبیینی و تفسیری و بااین مقاله نخستین پژ
های مدیریت آب شهری تهران را در رویکردی تحلیلی موانع و آسیب

کند. مطالعات پیشین در این زمینه ای خاص )قاجاریه( بررسی میدوره
توان به دو مقاله در حوزه تاریخ آب شهری تهران اندک است و می

ای تحت عنوان لوند مقالهعلی اکبر جلی 5312اشاره کرد؛ در سال 
چگونگی آب مشروب پایتخت در دوران قاجاریه در مجله وحید منتشر 
کرد که هم به لحاظ رویکرد و هم محتوا به طور کلی با مقاله حاضر 

الملک و له قنات شهابست. جلیلوند با رویکرد توصیفی مسأمتفاوت ا
دیگری  روهشگکند. تمسکی پژلمیدان را بررسی میآبرسانی محله چا

است که در مقاله سیر تطور مدیریت منابع آب در تهران و تغییر ذهنیت 
اش را بر پایه این مفروض وهشژایرانیان در مورد آب در گذر زمان پ

کنندگان استوار کرده که آب تهران در دوره سنتی برای مصرف
رو مصرف بهینه بوده اما سیستم مدرن یاب بوده و از همینسخت

گرایی آب را شدت داد. با ن ذهنیت را برهم زده و مصرفآبرسانی ای
یابی به معنای یاب بودن آب، و اینکه سختاین وجود علت سخت

محال بودن دسترسی آسان آب در دوره قاجاریه بوده؟ نقش مدیریت 
آب شهری در این موضوع چه بوده؟ مسائلی است که در مقاله تمسکی 

یف توان به دو تألار این مقاالت میمورد توجه قرار نگرفته است. در کن
اند. اشاره کرد که به طور کلی به توصیف تاریخ آبرسانی تهران پرداخته

که  5315نخست کتاب آبنامه تهران اثر اسماعیل عباسی که در سال 
توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شد و دیگری کتاب آب و نظام 

ه شده همایون نوشتتکمیلآبرسانی و آبیاری در تهران که توسط ناصر 
این دو اثر نیز،  توسط همان انتشارات به چاپ رسید. 5444و در سال 

گرچه کم و بیش با مواردی از مدیریت آب در بخش نخست تاریخی 
شناسی مدیریت آب موضوع این مقاله پیوند دارند، اما به موضوع آسیب

 اند.در این دوره چندان نپرداخته
 

ر المللی معاصشهری در مقیاس بینمدیریت مدرن آب  -2

 قاجاریه

شاه لیدر زمان فتحعالمللی بیندولتمردان قاجاریه در نخستین ارتباط  
های به مدیریت مدرن آب شهری و تشکیالت آن از قبیل تولید لوله

خستین شیرازی نیایلچآهنی جهت توزیع آب شهری آگاه شدند. 
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آهن و  به کارخانه میالدی 5143وزیرخارجه رسمی ایرانیان، در سال 
کند که هر اسبابی از آهن چون لوله آب فوالد انگلستان اشاره می

 بهاو در روایت دیگری از (. Ilchi Shirazi, 1985)توانستند بسازند می
هایی آهنی آب از طریق لوله تول روسیه در شهر میالدی، 5151سال 

نظر او  از کهگرفت یکنندگان قرار مبا فشار باالیی در اختیار مصرف
رسد به نظر می (.Alavi Shirazi, 1984) انگیزی داشتکاربرد حیرت

از طریق این رفت و آمدها دولتمردان قاجاریه نسبت به الگوهای 
شدند که به مرور زمان قوت مدیریت آب شهری مدرن کمابیش آشنا 

شبکه آبرسانی  میالدی 5135-5136رضاقلی میرزا در سال گرفت. می
توصیف کرده و از نظر او سیستم ای با رویکردی مقایسهشهر لندن را 

آبرسانی شهر لندن مانند تهران نیست که به صورت جاری آب را از 
چون به سختی  مردمها هدایت کنند. ها و گذرها به داخل خانهکوچه

کردند، دسترسی آسان آب مسأله دیگری آب مصرفی خود را تأمین می
آب مورد نیاز از شیرهای آب در داخل  نویسد:ده و میکراست که اشاره 

نیازی به  دیگر مصارفو برای آب شرب و  در دسترس استها خانه
های آب از جنس آهن یاد بیرون شدن از داخل خانه نیست. او از پمپ

د رکها هدایت میکه آب را تحت فشار به طبقات فوقانی خانه کرده
(Ghajar, 1967.)  

 
توسط  در فرانسه کشی آهنیمکانیکی آب و آبرسانی با لولهتصفیه 

 وشاه گزارش شده است. او تشکیالت فنی الدوله سفیر ناصرالدینامین
 انبارآب»انبارهای تهران صفیه آب آنجا را در مقایسه با آبتمخازن 

ر چون شاهان قاجا حتی (.Sarabi, 1982) نامدمی« بزرگ
شاه نیز از نزدیک این الگوهای متفاوت شاه و مظفرالدینناصرالدین

 5113شبکه آبرسانی را دیده بودند. ناصرالدین شاه در سفر سوم خود )
درن و مجهز به آب سرد و ـکشی م( به اروپا به سیستم لولهمیالدی

ن ککند. او سیستم آب پخشهو هلند اشاره میگرم شهر ویلهلمس
 پاش تشبیه کرده استآب باران یا لوله آب دوش حمام آنجا را به

(Ghajar N, 1992.)  
 

شبکه مجهز آب و آبرسانی نه تنها در کشورهای اروپایی بلکه در 
شهری مثل اسکندریه مصر نیز توسط مهندسان فرانسوی دایر شده 

پس از تصفیه از طریق  میالدی 5111بود. آب شهر اسکندریه در سال 
شد. نی شهر هدایت میهای آههای زیرزمینی جهت توزیع به لولهکانال

کشی آب و دارای چندین های مصر مجهز به سیستم لولههمه خانه
به آب سالم و تصفیه شده دسترسی  به راحتیشیرآب بودند و مردم 

داشتند. بهای آب مصرفی مشترکان، ماه به ماه از طریق قبض اطالع 
 رسانی شده و آنان موظف بودند بهای آب را پرداخت نمایند

(Farahani, 1983.)  برخی از  میالدی 5111 -5116در سال
شهرهای هند نظیر بمبئی نیز از غافله جای نمانده و توانسته بودند خود 

 ,Farahaniکنند )« همزمان»را با تحوالت حوزه مدیریت آب شهری 

رسد علت اصلی مدرنیزاسیون آب شهری در (. به نظر می1983
نی ها بر آنجا بوده باشد. البته از شبکه آبرساهندوستان سلطه انگلیسی

صنعت »به عنوان  میالدی 5143بمبئی شش سال دیگر یعنی در 
ی هایاد شده است که از طریق آن، آب تصفیه شده از لوله« بزرگی

های شهر دارای شد. اکثر خانهیها توزیع مآهنی به شهر و خانه
 آبکشی آب و به تعداد زیادی شیر آب مجهز بودند. در هر خانه لوله
عالوه بر آن بازارها،  دردسترس بودحمام و سرویس بهداشتی در 

ها و دکاکین نیز به این سیستم مدرن مجهز بودند. کرمانی در کارخانه
 یریت ناکارآمد آبمقام مقایسه مدیریت مدرن آب شهری بمبئی با مد

شهری در ایران و بیگانه بودن خود از این سیستم جدید، پس از تعجب 
این حکایت هم حکایت غریب است، به تعریف درست »نویسد: می

 (. Kermani, 2007)« آیدنمى
 

در امپراتوری روسیه نیز تا اوایل دوره ناصری برخی از شهرهای بزرگ 
ها یعنی خانه 54نخست %البته  کشی آب مجهز بودند.به سیستم لوله

کشی داشتند و تأمین آب بقیه های طبقات مرفه شهر لولهفقط خانه
نه هزی گرفت. احتماالًساکنان شهر از طریق شیرهای عمومی انجام می

نصب تجهیزات آبرسانی مانع اصلی برای مدیران شهری در  زیاد
ه ی آبرسانی بهاهای ساکنان شهر بود. پروژهکشی آب داخل خانهلوله

شکل گسترده و مجهز کردن شهرها به سیستم آبرسانی جدید در 
روسیه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به دلیل مشکالت 
بهداشتی شهرها در دستور کار مدیران آب شهری قرار گرفت 

(Agafonova, 2020.) هیشهر روس 5235از  میالدی 5353 سال  تا ،
فاضالب  .(53/55)%  لوله انتقال آب بودند خط یدارا شهر 253فقط 

برخی از شهرهای  (52/1)% وجود داشت هیشهر روس 63فقط در 
ی آهنی کشراروسا نیز قبل از اینکه به لولهکوچک روسیه مانند آستا

از  5141مجهز شوند با درک اهمیت پاکیزگی آب شرب، در سال 
   (.Agafonova, 2020)های چوبی برای توزیع آب استفاده کردند لوله

 
 به شکل عمومیکشی و تصفیه مدرن آب تهران در دوره قاجاریه لوله
 5324 -5351های در یک گزارش مربوط به سالنداده بود و تنها رخ

 دهاشاره ش ،صرفأ در ارگ شاهی ،، به لوله آهنی برای آبرسانیمیالدی
، سانیگویا تنها پیشرفت در تجهیزات آبر (.kamreai, 2005است )

های بخاری در سال ششم سلطنت مظفرالدین شاه، استفاده از تلمبه
تصفیه آب به شیوه  4(.epehr, 2007S)جهت جاری کردن آب چاه بود 
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سنتی به وسیله ذغال، سرکه و آهک تأثیرگذار نبوده و همه ساله عده 
 ,Shahri) دادندزیادی جان خود را بر سر آلودگی آب از دست می

رسد آگاهی اعضای سفارت انگلیس به آلودگی آب به نظر می (.1990
تهران و سیستم تصفیه سنتی باعث شده بود تا آنان برای جلوگیری از 

های مسری، در داخل سفارتخانه مدیریتی مستقل اپیدمی و یا بیماری
فیه را پس از تص آب قنات سفارت و همچنین آب نهر کرج کرده وپیشه 
ه همین دلیل آب سفارت در بین مردم طرفدار . بکننداستفاده  نوین

ان فروشمردم در تابستان با گرانی آبِ آبزیادی داشت و هنگامی که 
ه مگر آب سفارت است ک»گفتند: شدند به طعنه میگرد روبرو میدوره
پس از مشروطه تأکید (. Abbasi, 2008« )فروشی؟قدر گران میاین

 سالمت اهالی پایتخت باعثالصحه به دلیل مجالت پزشکی بر حفظ
کشی آب تهران و به طور کلی مدیریت مدرن آّب بیش شد لزوم لوله

کشی لولهاز پیش مورد توجه قرار گیرد؛ با این وجود تا دوره پهلوی دوم 
آب شهر تهران به تأخیر افتاد و تنها شهری که برای نخستین بار در 

 میالدی 5323سال در  کشی آب مجهز شد شهر بیرجند به لوله ایران
 ,Magazine of boors) الملک علم بودگذاری امیر شوکتبا سرمایه

انی، های آبرسکه با رشد جمعیت شهر و لزوم به بازسازی شبکه (؛1963
تقاضای خرید لوله از هند را  میالدی 5344الملک در سال شوکت

  (.Sakma, No: 290/4856, 1940) کندمی
 

 شناسی مدیریت آب شهری تهران آسیب -3

ابتدای حکومت  ازمدیریت و خدمات آب شهری ساکنان دارالخالفه 
 یالدیم 5154تا زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در سال قاجاریه 

تقریباً  ،نهاد دولتی مشخصی در حوزه مدیریت آب مسئولیت نداشتکه 
ل تأمین آب و. هر کسی مسئ(2)شکل  داشت« خودگردان»رویکردی 

آب شرب به شکل سنتی از آب چاه یا آب اش بود و خود و خانواده
 Newspaper of)شد دستی سقا، توسط خود اهالی مدیریت می

Vaqaye Etefaqiyeh, 1851.)  استفاده از ذخایر آب زیرزمینی اغلب
هتر ب برای هماهنگی .بود آبییک طریقه رفع کماز طریق قنوات و چاه 

با شروع فصل بهار « میرآب»، مقامی به نام تقسیم آبدر مدیریت و 
میرآب یعنی » (.Khanikoff, 1996) گردیدانتخاب می اهالیتوسط 

آب و کسی که نظم و نسق آب و محالت و رسانیدن آن را طبق امیر 
از سفرنامه (. Shahri, 1990)« ها برساندها و خانهنوبت به کوچه

در مورد آب تهران چنین استنباط  میالدی 5535اولیویه در سال 
به لحاظ کمیت آب  مردم تهرانشود که در اوایل دوره قاجاریه می

انگاری و آسیب جدی، کیفیت بد آب به دلیل سهلاند؛ مشکلی نداشته
البته کسانی که (. Olivier, 1992) بود عدم مدیریت آب در تصفیه

ن را از فروشندگاخواستند از آب ناخالص شهر استفاده کنند، آب نمی

گردان آب بودند که ظروف . سقاها دورهکردندمیتأمین  1آب و یا سقاها
مخصوص خود را معموالً از مظهر قنات و یا سرچشمه رودها پر کرده 

 ,Shahri) رساندندها و دکاکین توزیع و به فروش میو در میان خانه

اه قشون ها تعدادی سقا جهت تأمین آب همرحتی در اردوکشی (؛1990
آب شرب برخی از سفرای خارجی را نیز (. Gaspar, 1991)بودند 

 کردند چنانکه موریه منشی سفیر انگلستانگرد تأمین میسقایان دوره
هنگام »نویسد و می سقای شخصی داشتهمیالدی  5145 در سال

ماندن تهران سقایان ما همگی از این جوی )رودخانه کرج( آب 
در واقع نوع اول آب  (. Morier, 2006)« ردندآوآشامیدنی ما را می

مصرفی اهالی که مخصوص شرب و پخت و پز بود را سقاها تأمین 
کردند و نوع دوم آب که مخصوص ریخت و ریز و شستشو بود از می

 (. Shahri, 1990)آمد ها به دست مینهرها و جوی
 

دگردان وبا توسعه شهر در مدیریت آب نیز تغییراتی رخداد و مدیریت خ
. در این مرحله به (2)شکل  داد« مدیریت دیوانی»جای خود را به 

 سای شهر جهت تأمین آب اهالی گشوده شدؤتدریج پای مدیران و ر
(Jaubert, 1968.)  ظاهراً تأمین و توزیع آب شرب به عهده صدراعظم

قانون رسمی دقیق با حدود و اختیارات مشخص که براساس  امابوده 
اعلی در حوزه مدیریت آب شهری قابل ارزیابی و  اقدامات دیوانآن 

م خان سیستکنترل باشد وجود نداشت؛ به همین سبب میرزا ملکم
 ,Newspaper of Ghanoon) نامدمی« قانوندیوانِ بی»مذکور را 

های جدی در حوزه مدیریت آب پس شاید بتوان یکی از آسیب (.1890
دیوان اعلی به دلیل اختیارات  مدیریتیِ شهری را عدم قابلیت ارزیاب

 ه صراحتـشاه بنامحدود صدراعظم به شمار آورد. چنانکه ناصرالدین
خواست وان میـاز رئیس دیخدمات شهری را ور داخله و ـنیک و بد ام

ود از محل درآمدهای دولتی، مسائل مختلف ـو صدراعظم موظف ب
ود، مدیریت کند ـی از آن بشهر تهران را که مسأله آب نیز جزی

(saltane, 1978-Etemad Al.)6  
 

از  آبی، انتقال بخشیهای دیوان اعلی جهت غلبه بر بییکی از برنامه
آب رودخانه کرج به تهران بود. پروژه آوردن آب نهر کرج به تهران 
پروسه طوالنی بود که برای نخستین بار توسط حاجی میرزا آقاسی، 

 ,Mostofi) نشد منجر به نتیجه اما صدراعظم محمدشاه آغاز گردید

د. کاره تکمیل گردیاین پروژه نیمهبا روی کار آمدن امیرکبیر  (.2005
در  بایست سه بارآبرسانی به شهر تهران از نهر کرج می وی دستور با

(. Newspaper of Vaqaye Etefaqiyeh, 1851شد )ماه انجام می
برای مصارف  ها، حوضخانهداخل در سازی آب اهالی نیز برای ذخیره

(. Shahri, 1990)ایجاد کردند  انبار برای شرببهداشتی و روزمره و آب
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میرکبیر ا نهایی قادر به تأمین آب شهر نبود واین پروژه به تبا این وجود 
 Newspaper) کرداستفاده های پایتخت آبهبرای حل آن از قانون حق

of Vaqaye Etefaqiyeh, 1851) دیشه و فکر امثالهر چند ان 
های مردم را هدف نهاده بود، اما کبیر رفاه عمومی و رفع نیاز تودهامیر

دربار ناصری در تأمین منافع گروهی خود، چنین اندیشه و فکری را 
بعد از قتل امیرکبیر نیز آبرسانی به عنوان  (؛Seyfi, 2017) تابیدبرنمی

و دماء مظلومین را الزم تصرف در ماء »المنفعه رها گردید و اقدامی عام
مان صدارت میرزا تا اینکه در ز(. Khormoji, 1984)« شمردند
با احداث سدی،  میالدی 5152الممالک در سال خان مستوفییوسف

آباد و در نهایت شهر تهران مسیر آب رودخانه کرج به سمت بهجت
 (. Etemad Al-Saltane, 1984)بازسازی شد 

 
گسسته و ناپایدار در مدیریت آب شرب ساکنان دارالخالفه  اتاین اقدام
 عملکردهای دیگری است که حکایت از عدم اراده، نبود از آسیب

رغم مشترک و یکپارچه از سوی دولت و رعیت داشت؛ چراکه علی
ای چون نهر کرج، این پروژه در دوره قاجاریه به داشتن طرح و برنامه

جاری کردن آب الر و جاجرود به نرسید.  برداری پیوسته و پایداربهره
تومان، توسط  515544پروژه دیگری بود که با برآورد هزینه تهران 
نظمیه تهران به ناصرالدین شاه پیشنهاد شد و شاه  فُرت رییسدومونت

نیز به بهانه ناتوانی در تأمین هزینه، طی اعالنی اهالی را به مشارکت 
دخانه الر به تهران با اقبال مردم دعوت کرد؛ ولی طرح انتقال آب رو

 ,Mahbobi Ardakani) پس مسکوت گذاشته شدسرو نگردیده و روبه

1968; Norbakhsh, 2002.) رسد، مدیران شهری چنانکه به نظر می
اتوان نرفع مشکالت آب تهران  برنامه و متولیان امر در طراحی و ترسیم

ه چنین نسبت بعی رویکرد مقطو  پذیریعدم مسئولیتنبودند بلکه 
. شدیمگیری مدیریتی پایدار شکلآبرسانی پیوسته و مانع هایی پروژه

از سویی دیگر ترجیح منافع شخصی بر منافع عامه نیز در سرانجام 
هایی تأثیری زیادی داشت. این آسیب اساسی حتی نرسیدن چنین طرح

ی که دشناسی انتقااز نظر مردم عادی نیز دور نبوده؛ چنانکه در آسیب
از سوی یک رعیت عادی به نام محمدشفیع قزوینی صورت گرفته، 
ترجیح منافع عامه را گوهر نایاب چه در میان دولت و چه رعیت معرفی 

شی اندیهای اجتماعی، چارهکند. از نظر او یکی از بزرگترین آسیبمی
در دفع ضرر شخصی است. اگر طی ایجاد قوانین و سازوکارهای نوین، 

قوت و شوکت ایران عما قریب »وم در کارها رعایت شود مصلحت عم
با نیز  خانمیرزا ملکم (.Ghazvini, 1991) «بر غالب دوول بیفزاید

ه المنفعکارهای عام گذاریسرمایه درک این وضعیت، نجات ایران را در
به عقیده محبوبی اردکانی احتماالً عدم (. Moaser, 1974)دانست می

رسانی الر و جاجرود یا نداشتن ـروژه آبـرای پـه اجـاطمینان شاه ب

 وده استـن طرح بـگرفتن ایوجه قرار نـورد تـم علت ،پول
(Mahbobi Ardakani, 1968؛ اما) داشتن ـرسد نه نظر میـب

که فرت دومونت ،الدولهوده چنانکه از نظر امینـایه بهانه بـسرم
دت هشت، ـتومان در مدود چهارصد هزارـح هطلب بودشخصی منفعت

ولی اصالحاتی در  گرفته از دولت ور استـسالی که در مصدر امنه 
« ودـه بـشهر همان است ک»ریت شهری صورت نگرفته و ـمدی

(Amin Al-Dowleh, 1991 .) از همین روی شاید آگاهی شاه و
اعتمادی به افرادی جویانه مدیران شهری و بیاهالی از روحیه منفعت

أثیر تهایی بیعدم همکاری آنان با چنین پروژه فُرت، دردومونتنظیر 
جدی در خصوص مشکالت  پذیرینبوده باشد البته عدم مسئولیت

 توان از نظر دور داشت.مدیریت آب شهر از سوی شاه قاجاریه را نیز نمی
 

آبی کم در ایامعالوه بر اعضای دولت قاجاریه، بیشتر ساکنان تهران نیز 
الق و یی»در راستای دفع ضرر شخصی، سیاست  اندیشی،جای چارههب

کردند. همانطور که پیشه کرده و دارالخالفه را ترک می« قشالقی
کسی در شهر »دهد گزارش می میالدی 5535اولیویه در سال 

هران در ت جیمز موریه نایب سفیر انگلیس(. Olivier, 1992)« ماندنمی
رما و کسانی که از شدت گگوید بیشتر ها میدرباره این واکنش تهرانی

فصل . در دیدندمیماندند تنها راه چاره را در فرار تأمین آب عاجز می
ن آب تهران تعریفی ندارد چندین ت ماننددر شهر نمى بیشتر اهالیگرما 

به عبارتی (. Morier, 2006) از کسان ما در اثر بدی آب بیمار شدند
ی یش به مانند زندگدیگر در این موقعیت هر کس برای حل مشکل خو

تر و پرآب شمال شهر کوچ کرده و تنها اقدام عشایری به مناطق خُنک
هزار نفری  14 مشترک آنان فرار از مشکالت بود تا حل آن. از جمعیت

طبق روزنامه سفر هئیت  (5شاه قاجار )شکل در دوره فتحعلی تهران
 ندههزار نفر در شهر باقی ما 52حدود ( 5533-5145) ملکمسرجان

سال دیگر،  11حتی پس از گذشت حدود  (.Halingberi, 1944) بودند
اه شه ناصرالدینهای فووریه در دورتوان در گزارشاین سیاست را می

شود آب مشروب هم به قدر کافى یافت نمى تهراندر »مشاهده کرد 
ر د... کنند و قریب به ثلث مردم شهر به این ییالقات مهاجرت مى

 (.Feuvrier, 2006) «ها پر از چادر استکنار این چشمه فصل تابستان
و  ندگشتبا پایان یافتن گرما و آغاز فصل سرد دوباره به شهر بازمی

شدند. تهرانِ ه میههای شهر مواجآلودگی کوچهناچار با مشکل گل
 ودآلکی و گلهای خاتابستان به دلیل نبود آب و خیابان غبارآلود

شبکه فاضالب چنان بوده است که به روایت زمستان به دلیل نبود 
ر به عبارتی دیگ« در عالم انتشار دارد تهرانو گرد  تهرانگل »قزوینی

مدیریت و رفع همانطور که  (.Gazvini, 1991) شهره عالم بوده است
 و نیازهای ارگ شاهی، به شکل اداره اختیاری تنها وظیفه دولت بوده
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خدمات شهری  ودـسرای سلطان بار و ـه دربـگویا تهران محدود ب
 آمده استشخصی به شمار مییک مسئولیت نیز برای مردم عادی 

(Feuvrier, 2006.) 
 

ها و موانع اصلی پایدار، از آسیب یعدم روحیه همکاری و نبود اقدام
ت و مداندیشه کوتاهیافتگی مدیریت آب شهری تهران بود. توسعه

شد به مانند یک چرخه تکرار میطلبانه در حل مشکالت رویکرد منفعت
اشند. ـب وجهـتانداز شهری بیه آینده و چشمـگردید نسبت بو سبب می
 دم آگاهی نبوده وـها از عتوجهین بیـه ایـه ذکر است کـالبته الزم ب

ردان رار گرفت دولتمـورد بررسی قـالمللی مهمانطور که در مقیاس بین
اریه ـدنیا از همان اوایل دوره قاجا ملل ـقاجاریه در نتیجه ارتباط ب

بیش به شهرهای مدرن و الگوهای مدرن خدمات شهری و مدیریت کما
یشی انداند. در واقع عدم مصلحتپیشرفته فرنگیان آشنایی داشته

عمومی در شکل نگرفتن اندیشه بلندمدت اصالحات و رشد شبکه آب 
ی سیب اجتماعالسلطنه در رابطه با این آشهری تأثیرگذار بود. عین

کسی در بند نیست که یک فقره از کارهای نیک را جاری »نویسد می
و دولت بیشتر درباریان گویا هدف (. Eyno Al-Saltane, 1995) «کند

توطئه و دو دستگی و مبارزه برای احراز مقام و به دست آوردن مداخل 
کت ی مملهاها، پریشانیبوده و کمتر کسی در اندیشه اصالح نابسامانی

از سویی دیگر حل موقت مشکالت مانع  (.Safaei, 1974) بود
گیری ساختار و نهاد مشخص در حوزه مدیریت آب شهری شکل

سیاحان و سفرای اروپایی با مشاهده وضعیت  دلیل گردید. به همینمی
طلب و بحرانی شهرهای ایران به خصوص دارالخالفه، اهالی را رفاه

پس ضعف  (.Jaubert, 1968) اندکردهفاقد اختراع مفید معرفی 
های مهم دیگر در توان از آسیبساختاری و اداری دوره قاجاریه را می

 گیرد.ها پنداشت که در ادامه مورد بحث قرار میناپایداری پروژه
 

شناسی اداره احتسابیه در مدیریت آب شهر آسیب -4

 تهران

ار رای نخستین ببا تأسیس اداره احتسابیه، ب میالدی 5154در سال 
. (2)شکل  شد« اداری»شهری تهران وارد مرحله  و خدمات مدیریت

کرد رسیدگی می نظافت شهر تهرانمقامی که به امور  آناز  پیشچون 
ذاشتند و گ« اداره احتسابیه»یاد را بود بنابراین نام نهاد نوبن« احتساب»

تسابیه اح گفتند. ادارهآقاسی میالملک و احتساببه رئیس آن احتساب
ه بر عهدرا نیز عزل و نصب رئیس اداره بود که زیر نظر حاکم تهران 

نفر در اداره احتسابیه فعالیت  255حدود  میالدی 5113. در سال داشت
در واقع  (.Etemad Al-Saltane, 1984; Shahidi, 2004) کردندمی

ین گیری اسلسله مراتب اداری در اداره احتسابیه وجود داشت اما شکل

 انگارینبودن حدود و اختیارات و نیز سهلمجموعه به دلیل مشخص 
ای در مدیریت آب شهری منجر نگردید. کارکنان آن، به اقدام بهینه

تساب های احچنانکه قزوینی با تشخیص این ساختار معیوب کار عمله
قلمداد کرده که نتیجه عدم و سرمایه دولت و ملت اتالف وقت  را

در واقع قزوینی با ارزیابی (. Gazvini, 1991) نظارت صحیح بود
عملکرد اداره احتسابیه در مدیریت شهر، تأسیس آن را صوری و بیشتر 

 دانست.تباه کننده سرمایه دولت و مردم می
 

ین روایت مستوفی در مورد اداره احتسابیه و ماهیت و قدرت آن چن
 هگیرد. این ادارکار تا حدى سر و صورت ادارى به خود مى ...»کند: می
نظیف . شعبه ت.. تنظیف و دیگرى احتسابداراى دو شعبه بود، یکى ... 

داشت که در موارد الزم، خیابانهاى ... پاشى اى هم سقا، براى آبعده
ى ات دولتپاشى و زبالۀ حرمخانه و ادارعمارت سلطنتى را با مشک آب

ه ها باید بحیوانات به خارج شهر ببرند. خاکروبۀ خانه ...را به وسیلۀ 
 (.Mostofi, 2005)دارها به خارج شهر حمل شود خرج خود خانه

رغم تغییرات نهادی و صدور دستور تنظیمات در حوزه مدیریت علی
شهری، گویا ارائه خدمات به اماکن اداری و دولتی نسبت به مناطق 

اولویت بیشتری داشته است و دستور جامعی در خصوص  مسکونی
 تأمین و توزیع آب اهالی صادر نشده بود. 

 

ورود نهادهای دیگر در اجرای وظایف اداره احتسابیه که داللت بر 
ست. اقابل اشاره ی هانیز یکی دیگر از آسیب ردساختار آن دا نظمیبی

 5152، یعنی در سال احتسابیهبه طوری که سه سال پس از تأسیس 
، وزارت فواید عامه متولی خدمات شهری و حوزه آب تهران میالدی

در شرح وظایف و تکالیف  .(Newspaper of Iran, 1995)شود می
های جدیده هخانفوایدعامه که از وزارت»این نهاد نیز چنین آمده است: 

عامه اید... تکالیف و وظایف وزارت فو و در دربار این دولت معمول نبود
فواید عامه ملت و باعث آبادی مملکت باشد ... مبنی و مشتمل است بر 

حفر انهار جدیده  و مخارج آنها را خواه دولت و خواه ملت متحمل شوند.
که بجهت آب دادن و زرع الزم است  و تنقیه انهار قدیمه و حفر انهاری

و خشک کردن مردابهائی که وجود آنها باعث عفونت هوا و حدوث 
در واقع عدم  .(Newspaper of Iran, 1995) «امراض مختلفه است

قانون خدمات شهری و شرح وظایف ادارات دولتی، به نوعی منجر به 
هر مدیریت ش اداری سیستمدر تداخل ساختاری و در نتیجه ناکارآمدی 

رسد در نتیجه همین تداخل گردید. حتی به نظر میو آب شهری می
های مختلفی به خود گرفت زمانی اداره بود که اداره احتسابیه نام

با اداره نظمیه و یا پلیس ادغام و اداره نظمیه و  سپساحتسابیه و 
ارت وز بعضی اوقاتحتی احتسابیه و یا اداره پلیس و احتسابیه و 

با این وجود نام اداره  (.Sepehr, 2007) شدابیه نیز خوانده میاحتس
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احتسابیه تا پیروزی نهضت مشروطیت در منابع و اسناد دوره قاجاریه 
آمده است البته به ابزاری در دست حاکمان تهران جهت اخاذی و 

گیری از کسانی که تمایل به ریاست آن داشتند تبدیل شده بود؛ رشوه
الدوله حاکم تهران طی چند روز کوتاهی افراد به طوری که عالء

مختلفی را جهت ریاست این اداره بدون هیچ نظارتی عزل و نصب 
(. تأسیس و ظهور تشکیالت اداره احتسابیه Sepehr, 2007کرده بود )

در مدیریت آب شهری نکاست  آننه تنها از مشکالت شهر و ساکنان 
 ده بود. مسئولیت شرت و بیبلکه این ادره تبدیل به یک نهاد بدون قد

 
اولویت نداشتن مشکالت آب شهری در کنار دیگر مصائب و مسائل 

توان نام برد. گویا هایی است که میشهر تهران از دیگر آسیب
له آب داشتند که بودجه های مهمتر از مسأقاجار دلمشغولی دولتمردان

ی شد و برای حل مشکالت آب شرب مردم پولها میکشور صرف آن
ه گردید بای صرف اداره احتسابیه میماند و اگر هم بودجهباقی نمی

ی های مالاختالفباعث های صورت گرفته، دلیل عدم نظارت بر هزینه
 (.Sakma, No: 296/24673, 1905شد )میان مدیران اداره می

شان یافته که اولویت و دغدغه اصلیبرخالف سایر کشورهای توسعه
های شهری است در اندیشه مدیران رساختتوسعه و پیشرفت زی

ای وجود شهری ایران و حتی برخی از طبقات مردم چنین دغدغه
نداشت. این در حالی است که در انگاره اتباع خارجی مقیم تهران تجهیز 

های آبرسانی شهر تهران در برابر سایر نیازها، در ها و شبکهزیرساخت
ر این زمینه نسبت به دیگر اولویت بوده و لزوم اقدامات اصالحی د

لگراف خط تتکمیل . به طوری که در جریان است مسائل فوریت داشته
 ,Etemad Al-Saltaneمیالدی ) 5164در  ایران از سوی انگلیس

، مهندس آلمانی که در استخدام دولت ایران بوده به استویک (1988
حتیاج دارد اتهران به لولۀ آب بیشتر : »مأمور سفارت انگلستان گفته بود

در حقیقت مهندس آلمانی  (.Mahmood, 1999) «تا به سیم تلگراف
برنامگی مدیران شهری در توجهی و بیبا درک اوضاع ایران، به بی

اعتنایی حکومت قاجاریه به اداره احتسابیه و به صورت کالن به بی
اعتنایی دست مدیران آب . این بیکندمیمدیریت آب شهری اشاره 

. گذاشتهای مختلف از رعیت باز مین را برای اخاذی با بهانهشهر تهرا
الدوله مدیریت آب شهر تهران را به یک عین طبق روایت کرمانی،

در هر فصل و هر روزى، به یک بهانه از »سیدی داده بود و او نیز 
کند؛ در ها و کاروانسراها، مالیاتى مطالبه مىها و حماممردم و از خانه
ه اسم میرابى، در ـسم مخارج خرابى نهر، در تابستان بزمستان، به ا
ول را ـه نام تنقیه قنات. بعد از آنکه پـول آب، در بهار بـپاییز به اسم پ

 «فروشدگرفت، آب را در خارج شهر به صاحبان باغ و زراعت مى
(Kermani, 2005.)  

 شناسی اداره بلدیه در مدیریت آب شهر تهرانآسیب -5

لدیه با پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس ملی، تشکیل اداره ب
چهارمین و آخرین مرحله از تحوالت بروکراتیک مدیریت آب شهری 

شهر را در اهالی که باید مشکالت آب و نان  (2)شکل  تهران بود
First Round, 7DDNA ,کرد )چارچوب وزارت داخله رفع می

Session 54 Tuesday 21 March 1907 البته هر زمان در مجلس .)
 آمد به دلیل مسأله نانسخن از لزوم تأسیس اداره بلدیه به میان می

بود تا مسأله آب؛ در واقع مشکالت حوزه مدیریت آب شرب شهر تهران 
در حاشیه مذاکرات بود. چنانکه در جلسه دوم مجلس شورای ملی یکی 

یدن لیل فرا رساز نمایندگان که از فوریت تنظیم قانون بلدیه به د
: ودداده بپاسخ  چنینبه او زمستان صحبت کرده بود، رئیس مجلس 

به  له بلدیه همأق قاعده و ترتیب پیشنهاد شود. مسکارها باید مواف»
 ,DDNA, First Round« )نوبت خود موضوع بحث خواهد شد

Session 2, Saturday 24 November 1906  گویا پس از گذشت .)
 زنجانی قرائت شدشیخ ابراهیم ای که از سوی یحهسه ماه دیگر در ال

هنوز تشکیل بلدیه در اولویت نمایندگان مجلس شورای ملی قرار 
مجالس بلدیه یک سال هم تأخیر شود عیب ندارد اول مردم » نداشت:

بدانند که عمارت و کوچه دارند بعد از آن جاروب کرده و آب آورده و 
 ...گر هم گل و الی راه روند روشن کنند ممکن است به یک سال دی

گویم الزم نیست ولکن اهم مقدم است و اال هزاران چیزها الزم نمی
 ,DDNA, First Round, Session 45« )است و احتیاج داریم

Thursday 28 February 1907 از نظر این نماینده، مدیریت آب .)
که  تر از آن وجود داشتشهر تهران اگرچه الزم بود ولی مسائل مهم

 ای که رفع مشکلپرداختن به مشکل آب و تشکیل نهاد و اداره فعالً
 نماید لزومی نداشت. 

 
های فراوان نمایندگان تصمیم به تصویب سرانجام پس از کش و قوس

ماده گرفتند. در ماده نخست این قانون به صراحت  541قانون بلدیه در 
اصلى از مقصود »هدف تأسیس اداره بلدیه اعالم شده است که: 

تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفاى حوائج اهالى شهرنشین 
در دومین ماده قانون بلدیه حدود و اختیارات اداره بلدیه، که «. تاس

نامشخص بودن آن تا آن زمان نقطه ضعفی در مدیریت آب شهری 
 ای که مدیریتگانهبود، مشخص شد و طبق آن اداره بلدیه وظایف ده

 DDNA, Firstزو آن وظایف بود، بر عهده داشت )آب شهری نیز ج

Round, Session 68 Tuesday 6 April 1907 در واقع تأسیس .)
اداری حوزه مدیریت آب شهر  -اداره بلدیه تحولی در ساختار قانونی

تهران پدید آورد که تا آن زمان حتی با تشکیل اداره احتسابیه نیز وجود 
نداشت و انتظار این بود که اینک که کارها جنبه قانونی گرفته مشکل 
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اداره تحت  ای در اینآب تهران حل گردد. حتی به طور مشخص شعبه
 مشخصاً جهت رسیدگی به آب تهران تشکیل شد. « اداره میاه»عنوان 

 
دهد باوجود تحوالت قانونی و شرح وقایع بعد از مشروطه نشان می

دقیق اختیارات بلدیه در حوزه مدیریت آب شهری، همچنان مشکالت 
آب شرب ساکنان دارالخالفه برقرار بود. گویا به شکایات اهالی نسبت 

دیریت ضعیف اداره بلدیه نیز کسی پاسخگو نبوده است. در مورد به م
زا روزنامه طب مصور چنین گزارش کرده است که این عامل آسیب

و  های اهالی پاسخگو نبودهچون اداره بلدیه نسبت به شکایت و شِکوِه
دهد از انتشار چنین مطالبی که جهت درج به دفتر ترتیب اثر نمی

 Newspaper of Teb-e) کند، پرهیز میشودروزنامه ارسال می

Mosavvar, 1917.)  این تشکیالت در نگاه مدیران اداره بلدیه گویا
الدوله یکی از اعضای اداره دکتر سیفاز نظر صوری بوده چنانکه 

این تشکیالت اداری در حد حرف و شعار است و در اصل هیچ  ،صحیه
(. پس Newspaper of Teb-e Mosavvar, 1917خبری نیست )

ارى کجهت نبود که در این دوره هم مانند گذشته سخن مستوفی بی
؛ از نظر او صورت نگرفت مشکالتبراى شهر و خالصى مردم از این 

های الزم مدیریت آب تهران که از طریق مالیات عدم تأمین هزینه
 ها و موانع ترقی سیستم آبرسانیشد از دیگر آسیببایست أخذ میمی

 های اداره بلدیه ازمجلس دوم قوانینی جهت تأمین هزینهبود. حتی در 
طریق مالیات تصویب شد ولی مالیات دهندگان در پرداخت آن تعلل و 

کردند کردند و یا به عبارتی دیگر از پرداخت مالیات فرار میمسامحه می
افع طلبی و ترجیح منافع شخصی بر منمنفعت نتیجهرسد که به نظر می

چنانکه مأمورین وصول مالیات بر حسب این عادت  عامه بوده باشد.
داشته و  رفتاری مقداری از اندک مالیات جمع شده را برای خود نگه

ی داشت و باقالعمل وصول برمیمقداری را نیز وزارت مالیه بعنوان حق
 گردید و درمانده آن نیز جهت حقوق نیروی انسانی ادارات پرداخت می

 ماندبکه آبرسانی تهران باقی نمینهایت پولی برای اصالح ش
(Mostofi, 2005 .) اداره خالصجات تهران در سال حتی در گزارش

نیز ضمن تشخیص این آسیب جدی، چنین پیشنهاد  میالدی 5115
ای طلب که براصالح مدیریت شهری افراد منفعتشده است که برای 

را از  کنندرسیدن به منافع شخصی با منافع عالیه عامه مخالفت می
به نظر (. Sakma No: 240/30192, 1881)اداره امور کنار گذارند 

رسد عدم اقتدار حکومت مرکزی و نفوذ فراقانونی اشخاص در شهر می
تهران به مانند سدی در برابر رفع مشکالت مردم بود. چنانکه مستر 

لینگ کاردار سفارت انگلستان در ایران در گزارشی به سرادواردگری مار
 «دشتقویتی نخواهد  تهراناز »نویسد: وزیر امور خارجه انگلستان می

(Bashiri, 1984.)  

آبرسانی از رودخانه کرج به تهران که به صورت ناپایدار چندین مرحله 
ز دوره قاجاریه نیبرداری رسیده بود گویا در اواخر پیش از این به بهره

-Tajo Al) آبی شهر تهران بوددر رفع کم تنها طرح مردم و مسئولین

Saltane, 1982.) السلطنه ناکارآمدی مدیریت شناسی تاجطی آسیب
 هاتنظیف آب در آبرسانی، توجهی اداره بلدیهآب شهری داللت بر بی

؛ از عدم همکاری اهالی و تخلف و تقلب اشخاص در انجام امور دارد و
از بلدیه اسمى هست، لیکن مانند سایر ادارات دولتى، رسمى »نظر او: 

ده، ها را روى پوشیقنات...  نیست؛ فقط مستحق حقوق بالحق هستند.
لوله بکشند و هر نفرى مقدار خیلى کمى بدهند؛ تمام سال آسوده 

دانیم، تمام از راه غیر مشروع لیکن، راه مشروع او را نمى... هستند. 
خواهیم ترقى کنیم و همه چیز داشته باشیم. این است که موفق مى

 ,Taj Al-saltaneh)« رسیمشویم و به مقصود اصلى خود نمىنمى

دکتر مزین مدیر روزنامه طب مصور نیز عدم مدیریت صحیح (. 1982
ایگاه تأکید بر ج برایگری را آسیبی جدی دانسته و کشور و طفیلی

از اهمیت سیستم اداری و مدیریتی کشور  ،اداره بلدیه و تنویر افکار
تشبیهی ارگانیستی به عمل آورده و اداره بلدیه را قلب ساختار اداری 

رسد وی با این تمثیل قصد داشته مخاطبان شمرده است. به نظر می
خود را به اهمیت مدیریت یکپارچه در کشور آگاه کند و بگوید تا عزم 

دیران شکل نگیرد مدیریت آب راسخ و هماهنگ در میان ادارات و م
 Newspaper) الصحه رونق نخواهد گرفتحفظشهری و به دنبال آن 

of Teb-e Mosavvar, 1917 .) 
 

 گیرینتیجه -6

رغم آشنایی نسبی با مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه علی
المللی و پیشنهادهایی که از بینهای مدرن شهری در مقیاس مدیریت

شد، سوی برخی از منورالفکران برای اصالحات در این زمینه می
ناکارآمد بود. در آن دوران تأمین منابع آب پایدار جهت رفع مشکالت 
آب پایتخت در اولویت نبود و پروژه آبرسانی نهر کرج به تهران نشان 

و موقتی بوده و تا  مین آب پایتخت بدون رویکردی پایدارأداد که ت
شد دولت و مدیران آب زمانی که وضعیت آب تهران بحرانی نمی

پذیری و عدم مسئولیت آمدند.جویی برنمیشهری در جهت چاره
احساس وظیفه از سوی دولتمردان و مدیران شهری یکی از مهمترین 

های توسعه یافتگی و مدرن شدن تشکیالت حوزه آب شهری آسیب
های کشور در ن ترجیح بر این بود که بودجه و هزینهاز نظر آنا بود.

از سویی دیگر عدم  اموری دیگر و منافع شخصی مدیران صرف شود.
روحیه همکاری و اعتماد میان قدرت و مردم و همچنین مردم با 

یت گذاری برای مدیرگیری اقدامی پایدار و سرمایهیکدیگر مانع شکل
گردید.یآب شهری و تأمین منابع پایدار آب م
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Fig. 2- Conceptual model of the process of administrative and structural changes in Tehran urban water 

management in the Qajar period (drawn by the authors) 

)ترسیم از سوی  مدل مفهومی فرایند تحوالت اداری و ساختاری مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه -2شكل 

 نگارندگان(

 
ناکارآمدی سیستم اداری و نبود قانون مشخص اداری و تداخل 

ر گردید. اگساختاری علت دیگری بود که سبب ضعف مدیریت می
شد حدود و اختیارات آن معلوم ای نیز به این منظور تأسیس میاداره

در حوزه مدیریت آب شهر تهران جهت طرح مدون و مشخصی نبود. 
اندازی نیز برای آینده وجود رفع مشکالت آبی شهر و حتی چشم

مدیریت یکپارچه و تأمین پایدار منابع آب از محورهای اساسی  نداشت.
های موجود صنعت آب هستند. مدیران آب شهری در مواجهه با بحران

اند مشکالت ردهتالش ک« همزمانی»در این حوزه همواره با رویکردی 
تبلیغ  برایهای گزافی نیز با آغاز بحران هزینه را کنترل کنند و معموالً

بخش دهند که نتیجه آن چندان رضایتمصرف بهینه آب انجام می
یا  و« درزمانی»نیست. این در حالی است که بهتر است با رویکرد 

های پیشین مدیریت آب را تاریخی، نخست نقاط ضعف و آسیب
توانند گامی بند تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و از این طریق بشناس

ناسب انداز ماساسی در جهت مدیریت یکپارچه، پایدار آب و ترسیم چشم
 شود نتایج حاصل از مقاله حاضر توسطبرای آینده بردارند. پیشنهاد می

 مدیران آب کشور در بهبود وضعیت این حوزه به کار گرفته شود تا
های چالش در مدیریت دوره مورد ضمن مقایسۀ میزان تحول در گونه

 ها تا کنون،جویی علل مانایی برخی چالشبحث با دوره حاضر و پی
اشتباهات و نقاط ضعف گذشته در مدیریت آب شهری رفع گردد. 

توانند با تکیه بر نتایج حاصل از این پژوهش با روش محققان می

ریت آب را با گذشته البته با رعایت منطق تطبیقی مشکالت امروز مدی
 مفهومی و بدون دچار شدن به خطای آناکرونیک مقایسه کنند.

 

 هانوشتپی

آمده که خطای مصحح و یا ناشر بوده  5112در کتاب به اشتباه سال  -5
 است.

2- Ketabkhaneh, Moozeh va Markaz Asnad Majles-e 

Shoraye Eslami 

3- Sazman Asnad va Ketabkhaneh-e Melli Iran 

اگرچه استفاده از آن عمومیت نداشت و تلمبه تا پیدایش و عرضه نفت  -4
های نفتی با تلمبه آبی آشنا مورد نیاز نبوده و اهالی تهران از طریق تلمبه

 شدند. 

 سقا و آب فروش اگر در معنی یک حالت داشتند اما آب فروش ... کاسه» -1
ا انداختن تکه یخی در کاسه تشنگان راهگذر را آب ای فراهم کرده بو کوزه

ساند رها و اماکن میگرفت و سقا ... با سطل یا مشک آب به خانهداده پول می
 (.Shahri, 1990« )نمودو پول آب خود را مشکی دریافت می

نظام دارالخالفه تهران و توابع آن از »شاه چنین است: دستور ناصرالدین -6
خان )میرزا یوسفبه سپهساالر اعظم  ...جات دیوانى و غیره صهلمحل خا
محول و موکول فرمودیم و نیک و بد امور داخله را از ایشان الممالک( مستوفی

 (.Ettemad Al-Saltane, 1978) «خواهیممى

7-Detailed Discussions of the National Assembly 
 

اداری-رویکرد قانونی

مدیریت از سوی اداره بلدیه با قانون مشخص زیر نظر وزارت داخله

اداری-رویکرد سنتی
مدیریت از سوی اداره احتسابیه زیر نظر حاکم تهران

دیوانی-رویکرد سنتی
مدیریت دیوانی از سوی صدر اعظم تحت نظر شاه قاجاریه

رویکرد خودگردان
مدیریت شخصی از سوی ساکنان دارالخالفه
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