
از سرشک تا پارگين
اطوار حضور آب در شهر به روايت متون نثر فارسي

مهرداد قيومي بيدهندي۱

  استادیار دانشكدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتي

مقدمه
ــته بدان  ــان در طبیعت، که در گذش ــۀ دخالت های مثبت انس مجموع
»آباداني«2 مي گفتند و ما امروز از آن با عنوان »معماری و شهرسازی« 
یاد مي کنیم، حاصل تصرف ذهن آدمي به واسطۀ دستان او در طبیعت 
ــته اند  ــان در طي روزگار درازی که بر این کرۀ خاکي زیس ــت. آدمی اس
ــه ها و خواسته های شان و با  ــته با خیال و آرزوها و آمال و اندیش پیوس
کمك دستانشان در طبیعت تصرف کرده اند. آدمیان آباداني کرده اند تا 
به نیازهای شان پاسخ دهند. این نیازها طیفي گسترده دارد؛ از فروترین 
ــن به هر نیاز به  ــن نیازهای معنوی. همچنی ــای مادی تا فراتری نیازه
ــخ داد. اساسًا گویي این تفكیك نیازهای مادی از  هزار راه مي توان پاس
نیازهای معنوی الگویي مدرن است و انسان نامدرن نیاز مادی و معنوی 
را از هم جدا نمي کند. او هر نیاز زمیني را نیازی آسماني مي شمارد و از 
این رو، مي تواند به نیاز مادی پاسخي معنوی بدهد. نوع پاسخ دادن به 
ــان به جهان، به جهان شناسي  نیازها، یا نوع آباداني کردن، به نگاه انس

چکيده

ــن، جایگاهي مهم در  ــاری کم آب چون ایران زمی ــژه در دی آب، به وی
تكوین و بقا و در صورت و حیات شهرها داشته است؛ اما در شناخت 
ــهر ایراني نمي توان به همین محدودیت آب وهوایي  ــأن آب در ش ش
ــت  ــهر ایراني را پدید آورده اس ــنده کرد. آنچه جایگاه آب در ش بس
ــه ای از خیال و ذهنیت ایرانیان  ــت در دامن مجموعه ای از عوامل اس
ــهر ایراني مجموعه ای  تا عوامل مادی و جغرافیایي. جایگاه آب در ش
است از ذهن و عین؛ و الزمۀ شناخت نسبت میان آب و شهر ایراني 
شناخت این پدیده در همۀ مراتب است، از خیال تا واقعیت. برخي از 
ــیده  ــای این مجموعه در مظاهر فرهنگ ایراني به ظهور رس ویژگیه
ــي است. در این مقاله، مراتب  ــت. از جملۀ این مظاهر متون فارس اس
گوناگون حضور آب در شهر و نسبت آن دو در متون مهم نثر فارسي 

سده های نخست اسالمي معرفي و بررسي مي شود.

  کلیدواژگان: معماری سنتي، معماری تاریخي، معماری قدیمي، معماری بومي، معماری با هویت، معماری اصیل، معماری خودی،
 معماری بامعني.
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ــاد«  ــادان/ آب ــي »آب 2.   واژۀ فارس
ــي معادلي ندارد و  )صفت( در انگلیس
ــای آن را ترکیبي از  ــاید بتوان معن ش
 habitable, inhabited, ــي  معان
 p o p u l o u s , c u l t i v a t e d ,
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اسم مصدر آن »آباداني« و مصدر آن 
»آبادان کردن/ آباد کردن« است. در 
ــب »معمور/ معموره«،  عربي، به ترتی
ــارة«،  »عم ــر«،  »تعمی ــران«،  »عم
»استعمار«، از مادۀ ع.م.ر، تقریبًا برابر 

آبادان و مشتقات آن است.
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و جهان نگری او وابسته است. اندیشه و خیال و ذهنیت آدمي در آباداني کردن 
او، یا در معماری و شهرسازی او، اثر مي گذارد. انسان طبیعت را مي شناسد و بر 
مبنای شناخت خود از طبیعت و از خود و خواسته ها و اندیشه ها و نیازهایش، در 
آن تصرف مي کند. شناختن محصول تصرف او در طبیعت، یا شناختن معماری 
ــهر و جایگاه آب در محیط مصنوع، یعني شناختن مجموعه ای از اندیشه  و  و ش

خیال انسان و مسیر تصرف در طبیعت و محصول این تصرف.
ــژه در دیاری کم آب چون ایران زمین، جایگاهي مهم در تكوین و  آب، به وی
ــته است؛ اما در شناخت شأن آب در شهر  ــهرها داش بقا و در صورت و حیات ش
ــنده کرد. آنچه جایگاه آب  ایراني نمي توان به همین محدودیت آب وهوایي بس
ــت مجموعه ای از عوامل است در دامنه ای از  ــهر ایراني را پدید آورده اس در ش
خیال و ذهنیت ایرانیان تا عوامل مادی و جغرافیایي. جایگاه آب در شهر ایراني 
ــبت میان آب و شهر  ــناخت نس ــت از ذهن و عین؛ و الزمۀ ش مجموعه ای اس
ــت، از خیال تا واقعیت. برخي از  ــناخت این پدیده در همۀ مراتب اس ایراني ش
ویژگي های این مجموعه در مظاهر فرهنگ ایراني به ظهور رسیده است. آنچه 
از آثار آباداني های گذشته به دست ما رسیده است ــ آثار معماری و شهرسازی 
ــت. مي توان از مظاهر دیگر این فرهنگ  ــ یك نوع از مظاهر این فرهنگ اس
ــي ــ نیز به جنبه ها و ویژگي هایي از این مجموعه دست  ــ مانند ادبیات فارس
یافت. راه بردن به ذهنیت ایرانیان در آباداني خصوصًا از طریق این منبع میسر 

است.
ــن مقاله، به ظهور جنبه های گوناگون ذهني و عیني مربوط به آب در  در ای
شهر و اندیشه و رفتار انسان با آب در شهر در متون فارسي سده های نخست، از 
تولد فارسي دری تا سدۀ پنجم، خواهیم پرداخت. به بیان دیگر، سخن از نسبت 
ــت آن چنان که در متون نثر فارسي سده های  ــان ایراني و آب و آباداني اس انس
ــیده است. در اینجا سخن از صدق و کذب آنچه مي آید و  ــت به ظهور رس نخس
ــت؛ سخن این است که آنچه در این متون آمده است  مطابقت آنها با واقع نیس
ــخن ما  ــه و نگرش آدمیان آن روزگار خبر مي دهد. همچنین س باری از اندیش
ــخن دربارۀ آب در شهر به  ــهرهای ایران زمین نیست؛ بلكه س دربارۀ آب در ش
نحوی است که در متون کهن فارسي ظاهر شده است. بنا بر این، ممكن است 
ــهرهای بیرون از ایران زمین نیز حرفي به میان  ــبت آب و شهر در ش دربارۀ نس

آید.

پرسش هاي تحقيق
۱. مفهوم »آباداین« چيست؟

ــأ  ــذ اين مقاله، منش ــر مبناي مآخ ۲. ب
ــت و  آب هاي آبادان كننده و مفيد چيس

چه نسبيت با اولياي خدا دارد؟
ــي مدير و مديريت  ۳. ويژگي هاي اصل

آب در شهر ايراین چيست؟
ــهر چگونه مي تواند حممل  4. آب در ش

ذكر شود؟
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۱. آب آسماني

ــي سده های نخست برمي آید، آباداني و  بنا بر آنچه از متون فارس
ــت که منشأ آن در آسمان است. آب، که  ــاختِن شهر امری اس س
ــۀ چیزهای زنده را از آن  ــت و خدا هم مایۀ حیات در این دنیاس
ــماني است.  ــت،3 از آن رو چنین خاصیتي دارد که آس آفریده اس
ــت؛ اما این  ــت که مایۀ حیات اس جوهری و معنایي در آب هس
ــده است. بي رنگي و  جوهر در بي طعمي و بي رنگي آب ظاهر ش
ــت که التذاد  ــت. نیز گواه آن اس بي طعمي آب گواه کمال آن اس
ــي از کیفیتي است.  آدمي ذاتًا از مزه و رنگ برنمي آید؛ بلكه ناش
بي رنگي و بي طعمي آب امری عدمي نیست؛ بلكه وجودی است: 
همۀ طعم ها و رنگ ها گرد آمده و به چنین بي طعمي و بي رنگي 
ــیده است. آب از آن رو مایۀ لذت آدمي است که خوبي همۀ  رس

آفریده ها در آن گرد آمده است:
ــر وّراق ترمذی را  ــي اهلل عنه گفت که ابوبك ــیخ رض پس ش
ــت که آب را بیافریند، از همۀ  دیدم که گفت چون خدا خواس
ــم او کرد. چون همۀ  ــوان لون او کرد و از همۀ طعوم طع ال
ــت، از این معني کس لون  الوان را بیامیخت تا لون آب گش
ــت تا طعم آب  ــون همۀ طعوم را بیامیخ ــت؛ و چ آب ندانس
ــت. از خوردن او  ــت، از این معني کس طعم آب ندانس گش
لذت و حیات یابند. کس را از کیفیت لذت او خبر نه؛ و کس 
را از معني ای که در آب است که آن موجب حیات است خبر 
ــيء حي«؛ و نیز  نه. چنان که گفت: »و جعلنا من  الماء کل ش
ــا«4. و نیز چون در آب  ــت: »فأحیینا به االرض بعد موته گف
ــد و لون درنیابد و نه وجود لذت. و  ــرد از آن نظر لذت یاب نگ
ــیاء ُیَجلِّي اْلَبَصر: إلَي اْلماِء  ــر گفت: »الّنظُر إلٰي َثٰلَثِة اش پیغمب
ــن« ]نظر به سه چیز چشم  اْلجاری و اْلَخْضَرِة و اْلَوْجِه اْلَحَس

را جال مي دهد: آب جاری و سبزه و روی نیكو [.5
ــه نقش مي پذیرد. آب خود مایۀ  ــه مزه و رنگ دارد و ن آب ن
ــت. با  حیات و آباداني، و از جهتي مایۀ همۀ نقش های جهان اس

ــي نمي تواند چیزی بر لوح  ــن حال، خود نقش نمي پذیرد. آدم ای
ــش کند؛ از همین رو، »نقش زدن بر آب« را کنایه از کار  آب نق
ــمارد. اما خدا انسان را از آب آفریده است.  بیهوده و ُمحال مي ش
ــان، که باالترین نقش هستي است، خوْد آفریده از آب است.  انس
ــان را بر آب  ــت که نقش عجِب انس قدرت و صنع خدا چنان اس
ــت. انسان، با همۀ شگفتي های خلقتش، »نقشي بر آب«  زده اس

است:
ــدان وی و صفت  ــالم و فرزن ــدن آدم علیه الس ــث آفری ... و حدی
ــدس، اندر  ــبحانه و تعالي و تق ــدرت وی، س ــش خلق و ق آفرین
آفرینش خلقان که اول آفرید، و آفرینش ایشان از گل بوده است 
ــدان وی همه را بیافرید از  ــالم و}آنكه{ فرزن چون آدم، علیه الس
نطفۀ آب. و قدرت تمام ترین آن است که نقش بر آب کرده است 
ــای دیگر کرده اند، چون گل و  ــر آنكه خلقان نقش بر چیزه از به
ــیم و زر و برنج و آهن و آنچه بدین ماند که  ــنگ و س چوب و س
ــه نقش نپذیرد. پس ایزد،  ــت که به هیچ وج نقش پذیرد؛ و آب اس
سبحانه و تعالي، خلق را همه از آب بیافرید و بدین آب نقشي کرد 
ــت، جل جالله،  بدین زیبایي، تا بداني که قدرت بكمال ایزد راس
ــت بر آن، و  که هر چه خلقان اند جمله از آن عاجزند و او قادر اس

قدرت او بكمال است جل جالله.6

2. آغاز آباداني
ــان، آدم  ــتین انس ــد که نخس آباداني در زمین از هنگامي آغاز ش
ــالم، که نخستین پیامبر نیز بود، بر زمین پا گذاشت. اگر  علیه الس
ــان الهي نبود، هیچ جای زمین روی آباداني  قدم مبارک این انس
ــهری و آبادی ای هست  ــبزه ای و آبي و ش نمي دید. هرجا که س

قدمگاه آدم است:
ــت به مكه بودن به  ــپری کرد، نتوانس پس چون آدم حج س
میان کوه ها اندر. پس بیامد و گرد بیت المعمور طواف کرد و 
ــد؛ و هم بدان کوه  ــتان باز ش خانه را بدرود کرد و به هندوس
ــتن  ــمان َفرو فرود آمده بود رفت و حوا را با خویش که از آس

ــيْ ٍْء َحٍيّ  3. »َو َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کلَّ َّ َش
ــون .« )و هر چیز زنده ای را  َأَفال یْؤِمُن
از آب پدید آوردیم؛ آیا ]باز هم [ ایمان 

نمي آورند؟(ــ انبیاء )۲۱(:۳۰.
4.  فاطر )۳۵(: ۹.

5. خواجه امام ابوابراهیم اسماعیل بن 
محمد مستملي بخاری، شرح التعرف 
ــن و  ــوف )نورالمریدی ــب التص لمذه

فضیحة المدعین(، ج۴، ص۱۶۸۸
ج۵،  ــری،  طب ــیر  تفس ــۀ  ترجم  .6

ص۱۰۸۶
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ببرد. چون دیگرسال همان وقت ببود، آدم را باز آرزوی خانه 
ــت. از هندوستان به مكه آمد و خانه را طواف کرد و به  خاس
ــد و مناسك حج تمام کرد و به هندوستان بازآمد،  عرفات ش
ــج به مكه آمدی و حج  ــال همچنین بود؛ وقت ح و چهل س
بكردی و بازگشتي. و هر کجا آدم پای نهاده است امروز آنجا 
ــهر است و آباداني ها؛ و هر کجا میان دو پایش بود، امروز  ش

همه بیابان است؛ و میاِن پای وی سه روزه راه بودی.7 8
از یك سو، ولي خدا منشأ آباداني است و از سوی دیگر، آب. 
این دو منشأ آباداني با هم نسبتي دارند. اولیای خدا واسطۀ فیض 
ــت.  ــطۀ اولیای خدا واجد خیری نیس خدایند؛ هیچ چیزی بي واس
ــیرین و گوارا، آبي  ــت. آب ش خیر و نیكویي آب هم از ولي خداس
که مایۀ حیات است، آبي است که از اشك شادی ولي خدا خاسته 
ــت و همان آب است که بر زمین سبزی و آباداني پدید آورده  اس

است:
پس چون آدم، علیه السالم، پذیرفتن توبه بشنید، از شادی گریستن 
ــم او بدوید که آن همه آب که از  ــر او افتاد و چندان آب از چش ب
ــن و گل های الوان و  ــد؛ و همۀ ریاحی ــدوه دویده بود زیر آن ش ان
ــت. اکنون آن  ــپرغم ها و درختان پربار میوۀ بامنفعۀ خلق برس س
درختان که بارور نیستند و به کاری دیگر نیایند مگر سوختن را از 
آن آب اندوه که آدم بر توبه کردن مي گریست، از آن برسته اند. و 
ــن ریاحین و نبات های نیكو و درختان میوه دار بامنفعه و داروها  ای
ــاید و آنچه از  ــه و آنچه بیماران را بش ــه و پلیله و آمل ــون هلیل چ
ــت که از آب چشم آدم برسته است  ــتان آرند، همه آن اس هندوس

بدان وقت که از شادی گریسته بود.۹

کاینات از شادی و بهجت ولي خدا به وجد مي آیند. وجد ولي 
ــك شادی او هم جاری  ــم او هم اثر مي کند و در اش خدا در جس
ــود. اشك شوق ولي خدا حامل و شامل وجد اوست؛ و این  مي ش

وجد حیات آفرین چون بر زمین بریزد، باغ و گلستان مي روید:
ــف گفتا: »یا جبریل، از یعقوب چه خبر داری؟« جبریل  پس یوس
ــت و خدای تعالي او را صبری  گفت: »یعقوب مدام در ذکر تو اس

ــت و  ــته به دل و جان در یاد تو اس ــت؛ اگرچه پیوس نیكو داده اس
اندوهگن مانده است؛ و او را چندان اندوه است بر تو که صدره از 
ــان غایب بودند؛ و چشمش سپید گشت از اندوه  آنكه پسران ایش
ْت َعْیناُه ِمَن اْلُحزِن َفُهَو  ــدای تعالي گفت: َو اْبَیَضّ تو«؛ چنان که خ
َکظیم.۱۰ یوسف جبریل را گفت: »خدای او را چه مزد داده است؟« 
گفتا: »مزد صد شهید که چون هابیل بَود، پسِر آدم؛ و از هر قطرۀ 
ــك او درختي برآورده است و آن را شجرالكظیم نام کرده، و  سرش

باِر آن درختان زر و مرجان بَود«.۱۱

۳. امارت آب
ــمان و  ــان خدا بر زمین و یادگار آس ــده ای را، که نش ــن پدی چنی
ــت. خدا آب را، مانند  ــت، باید نیك نگاه داش ــت اس ارمغان بهش
همۀ دیگر پدیده های طبیعي، مسّخر انسان ساخته است؛ اما این 
چیرگي بالقوه است. آب برای انسان ایراني، همچون دیگر عناصر 
ــت گاه چموش و گاه  ــرکش ایران زمین، َمرکبي اس در طبیعت س
رام. آدمي باید او را بشناسد و زبانش را بداند و او را در بند کند و 
ــت شهر درآورد. مهار کردن آب  به کار آباداني و ایجاد و نگاه داش
ــروط اصلي آباداني و قوام روزگاِر شهرها  و در بند کردن آن از ش

در این سرزمین است:
ــرایط آباداني سیستان بر سه بند بستن نهاده آمد: بستن بند آب  ش
و بستن بند ریگ و بستن بند مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر 
ــتان بسته باشد، اندر همه عالم هیچ شهر به نعمت و خوشي  سیس
ــتند چنین بود و چون ببندند چنین  ــتان نباشد. و تا همي بس سیس

باشد و روزگار آن را قوام باشد.۱۲

ــهر یكسره به مدیریت آب وابسته است. اگر کار  و آباداني ش
آب بسامان باشد، کار آباداني نیز بسامان است. مدیریت آب تنها 
مهار آب های مهارنشده نیست؛ نظام تقسیم آب و نگاه داری َنَسق 
آن نیز هست. آب اندک را باید نیكو بخش کرد و نیكو حفظ کرد 
ــت و از هدر رفتنش بازداشت. نسق آب که از میان  و پاکیزه داش

ــور ایراني از  ــخن، تص ــن س ۷. در ای
زمین و تعداد و فاصلۀ آبادی ها در آن 

پیداست.
ــری، ج۱،  ــۀ طب ــي، تاریخنام ۸. بلعم

ص۵۳
۹. ترجمۀ تفسیر طبری، ج۲، ص۵۵

۱۰. یوسف )۱۲(: ۸۴.
ــۀ طبری، ج۱،  ــي، تاریخنام ۱۱. بلعم

ص۲۲۰ و ۲۲۱
۱۲. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۲۱
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ــهر و آباداني و عمارت پریشان مي شود و از  رفت، کار ُملك و ش

دست مي رود.
اما ]یعقوب لیث صفار[ اندر َدها۱۳ بدان جایگاه بود که مردی دبیر 
فرستاد از نشابور که »به سیستان رو، احوال سیستان معلوم کن و 
بیای مرا بگوی.« مرد به سیستان آمده و همه حل و عقد سیستان 
معلوم کرد و نسخت ها کرد و باز گشت. چون پیش وی شد، گفت: 
ــي از امیر آب  »به مظالم بودی؟« گفتا: »بودم«. گفت: »هیچ کس
ــدهلل«. باز گفت:{ »به  ــت: »نه«. گفت: }»الحم گله کرد؟« گف
پای جوب عمار گذشتي؟« گفتا: »گذشت}م{«. گفت: »کودکان 
بودند آنجا؟« گفت: »نه«. گفت: »الحمدهلل«. گفتا: »به پای منارۀ 
ــتاییان بودند؟« گفت:  کهن بودی؟« گفتا: »بودم«. گفت: »روس
ــت که سخن آغاز کند  »نه«. گفت: »الحمدهلل«. پس مرد خواس
ــتم بیش نباید. مرد  ــخت ها عرضه کند، یعقوب گفت بدانس و نس
ــد قصه بازگفت. شاهین گفت: »تا  برخاست؛ پیش شاهین بتو ش
ــد؛ گفت: »این مرد خبرها آوردست؛ باید  ــیم«. پیش میر ش بررس
ــتان اندر سه  ــنیدم. کار سیس که بگوید«. گفتا: »همه بگفت و ش
ــه بررسیدم.  ــت: عمارت و الفت و معاملت. هر س ــته اس چیز بس
ــت؛ پرسیدم که اندر مظالم هیچ کسي  عمارت حدیث امیر آب اس
از امیر آب گله کرد؛ گفتا نه. دانستم که اندر حدیث عمارت تأخیر 
ــت. و الفت، ابتداء آن جویكي باشد و تعصب میان فریقین تا  نیس
ــیدم،  ــد و اصل جویكي بپای جوب عمار کودکان کنند؛ پرس برافت
گفتا نبود. دانستم که الفت بر جای است و تعصب نیست. سدیگر 
ــادت و بیدادی  ــد. چون بر رعیت زی ــت عمال و رعیت باش معامل
ــد، تدبیر خویش به پای منارۀ کهن کنند و آنجا جمع شوند و  باش
ــم آنجا آیند و تدبیر گریختن  ــوند. چون داد نیابند، ه به مظالم ش
ــتم که بر رعیت جور نیست. بیش از  کنند. چون نبودند آنجا، دانس

چه بررسم؟«۱۴

از همین روست که مدیریت آب از سمت های مهم در میان 
ــهری امیر آب دارد؛ و گاهي هر  ــاغل ادارۀ شهر است. هر ش مش
ــي را به کار امارت آب مي گمارند که شایستگي و  محله ای. کس

تدبیر و مدیریت او پیش تر محرز شده باشد:

ــر روز مظالم بود. آنجا رفت اندر پیش امیر عمرو ]لیث[.  دیگ
ــیم  گفت: »آن مرد را به من ارزاني باید کرد.« ]...[ عمرو س
ــت و خلعت داد؛ و او را مولي  ــه بداد و مرد را بگذاش از خزین
ــت و از بزرگان یكي  االزهر خواندند. پس از آن معروف گش
گشت اندر حدیث عمارت، و سروکیل ازهر بود. ]...[ و امیری 

آب در طعام بوی دادند، چندین وقت او بود.۱۵
ــن منزلت و اهمیتي، نیاز به قانون  ــارت آب، با چنی اداره و ام
ــن برمي آید و قاضیان  ــي در این فرهنگ از دی ــون مدن دارد. قان
حاکمان شرع اند که مطابق آنچه عالمان از شرع دریافته اند میان 
مدعیان داوری مي کنند و حكم مي دهند. اگر در سابقۀ کار شرع 
ــت  ــد، کار عالمان و فقیهان اس ــي حكمي نرفته باش در موضوع
ــد؛ و قانون مدني  ــوع مطالعه کنند و رأی بدهن ــه در آن موض ک

این چنین شكل مي گیرد:
و پیوسته اهل نیشاپور و خراسان نزد عبداهلل ]بن طاهر ذوالیمینین[ 
ــي آمدندی و خصومت کاریزها همي رفتي. و اندر کتب فقه و  هم
ــول، صلي اهلل علیه و سّلم، اندر معني کاریز و احكام آن  اخبار رس
چیزی نیامده بود. پس عبداهلل همۀ فقهای خراسان را و بعضي از 
عراق را جمع کرد تا کتابي ساختند }در{ احكام کاریزها و آن را 
ــب  کتاب ُقني نام کردند، تا احكام که اندر آن معني کنند بر حس
آن کنند. و آن کتاب تا بدین غایت برجاست و احكام ُقني و َقَنیات 

که در آن معني رود بر موجب آن کتاب رود.۱۶

۴. بند بر آب و گذار بر آب
ــرایط آباداني سیستان بر سه بند بستن نهاده آمد:  گفتیم که »ش
ــتن بند مفسدان«۱۷ آِب  ــتن بند ریگ و بس ــتن بند آب و بس بس
ــهر را برمي اندازد و اساس شهر به در بند  ــاس ش بي لگام گاه اس
ــته است. گاهي اگر بخواهند شهری را براندازند،  آوردن آب وابس
ــت که بند آب آن شهر را بردارند. سیل هم برای نابود  کافي اس
ــهر گاهي به همین حیلت دست مي زند؛ چنان که سیل  کردن ش
یكي از بندهای شهر زرنگ را شكست و دروازه ای از دروازه های 

۱۳. زیرکي
۱۴. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۲۶۶ 

و ۲۶۷
 ۱۵. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۲۷۱

۱۶. گردیزی، زین االخبار، ص۳
۱۷. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۲۱
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شهر را برد:

و اندرین سال بند کندک بشكست }و{ در کرکوی آب ببرد.۱۸

گاهي هم آب را بند آدمیان مي کنند و ابزار دفاع شهر؛ خندقي 
بر گرد شهر مي کنند و آن را پرآب مي کنند: 

ــد و دروازه ها  ــش بدیدند، درون حصار رفتن ــپاه یمن چون ُکش س
بربستند  و خندق ها پر آب کردند.۱۹

جیبول درون حصار درآمد. دروازه ها ببستند و خندق ها پر  آب 
ــوار شدند؛ ناوک و ناچخ و عراده  کردند و در برج و بارو مردان س
ــتند. لَنِدهور چون در کنار خندق آمد، از پیل  و منجنیق مي گذاش
پیاده شد و در دامن زره چاک کرد. پس  جست زد؛ از اول خندق 
ــت و از خندق دوم گذشت؛ در زیر حصار  ــت و در دوم جس گذش
َوراْنَبر  افتاد و سپر بر گرفت و گرز برداشت و آن گرز را بگردانید؛ 

در برج سراندیب زد که تمام برج  درست بر زمین ریخت.۲۰
ــهر هم هست؛ همچنان که  گاهي این بند آدمیان منبع آب ش

در شهر سیستان )زرنگ(:
ــهری  ــت قصبۀ او را زرنگ خوانند. ش ــتان. ناحیتي اس سیس
ــت کي آبش هم از وی بر  ــت. و پیرامن او خندق اس باحصار اس

آید. و اندر وی رودهاست. و اندر خانه هاء وی آب روان است.۲۱
ــت؛ چنان که  ــهر اس گاهي رودخانه ای طبیعي ابزار دفاع از ش
ــوم ترکمانان  ــان را از هج ــال ها بندی بود که خراس جیحون س
ــت و محنت بزرگ ایرانیان از زماني آغاز شد  فرارود نگاه مي داش
ــلطان محمود و بعدها سلطان مسعود غزنوی به ترکمانان  که س
ــان و بعدها  رخصت دادند تا از این بند طبیعي بگذرند و به خراس

به سیستان۲۲ و دیگر جاهای ایران زمین درآیند.
و بند جیحون از هر جانبي گشاده کردند و مردم آمدن گرفتند 
به طمع غارت خراسان؛ چنان که در نامه ای خواندیم از آموی که 
پیرزني را دیدند یك دست و یك چشم و یك پای، تبری در دست. 
ــنودم که گنج های  ــیدند از وی که »چرا آمدی؟« گفت: »ش پرس
ــن نیز بیامدم تا  ــن بیرون مي کنند. م ــان از زیر زمی زمین خراس

ــاني که غور  ــي ببرم«. و امیر از این اخبار بخندیدی؛ اما کس لخت
کار مي دانستند، بر ایشان این سخن صعب بود.۲۳

ــتن آدمیان از بند طبیعي آب است، خود  و پل که برای گذش
راهي است برای عبور دشمنان و دست یازیدن به شهر. و آن گاه، 
ــود. گاه آن را ویران  ــهر بدل مي ش ــنگر مهم دفاع از ش پل به س

مي کنند تا دشمن به شهر دست نیابد:
ــپاه خراسان[ نزدیك محمد بن علي ]بن  چون خبر ]آمدن س
لیث صفار[ رسید، اندر وقت فرمان داد تا پل ُبست ببریدند و آب 

بسیار بود.۲۴
و گاهي خود پل آوردگاه دو لشكر مي شود:

ــنبه غرۀ جمادی االولي امیر از ساری برفت تا به  و روز یكش
ــي آمد چوبین برابر بزرگ، و رودی  ــل رود. ]...[ و درین راه پل آم
ــخت رنج رسید  ــخت ُبلعجب و نادر چون کماني َخماَخم. و س س
ــخت بزرگ نه؛ اما  ــت. و آب رود س ــكر را تا از آن پل بگذش لش
ــدی تا  ــتوری که بر وی برفتي فروش زمینش چنان بود که هر س

گردی. و حصانت آن زمین ازین است.۲۵
مان و مبارزان برین جانب شهر آمده؛  ... گرگانیان ]...[ با مقدِّ
ــت؛ آن را بگرفته، از آن  ــت تنگ تر و جز آن گذر نیس و پلي اس
جانب صحرا تنگ تر؛ و جنگ بر آن پل خواهند کرد، که راه یكي 

است گرد بر گرد بیشه و آب ها و غدیرها و جوی ها.۲۶
ــاختن بر رودها در اصل نه برای عبور دشمنان، که  اما پل س

برای راحت مردمان است و از کارهای خیر:
ــد ]به مزدک[ گفت: »تو مال مباح کرده ای؛ و پل و رباط  موب
و خیرات که کنند، نه از جهت مزد آن جهان را مي کنند؟« گفت: 
»بلي.« گفت: »چون مال ها میان یكدیگر مباح گردد، خیراتي که 

کنند مزد آن که را باشد؟« مزدک از جواب آن فروماند.۲۷
و این پل بامیان در آن روزگار برین جمله نبود، پلي بود قوی، 
ــته دکان برابر  ــته، و پشت آن دو رس ــتون های قوی برداش به س
ــیل تباه شد، عبویۀ  ــت. و چون از س یكدیگر؛ چنان که اکنون اس
بازرگان، آن مرد پارسای باخیر، رحمةاهلل علیه، چنین پلي برآورد 

۱۸. همان، ص۳۶۵
۱۹. نامعلوم، قصۀ حمزه، ص۵۰

۲۰. همان، ص۱۱۸
۲۱. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۰۲

۲۲. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۳۵۴
۲۳. بیهقي، تاریخ بیهقي، ص۹۲۶

۲۴. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۲۹۲
ــي، تاریخ بیهقي، ص۶۷۸ و  ۲۵. بیهق

۶۷۹
ــي، تاریخ بیهقي، ص۶۸۱ و  ۲۶. بیهق

۶۸۲
ــت نامه،  سیاس ــك،  نظام المل  .۲۷

ص۲۳۸
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یك طاق بدین نیكویي و زیبایي و اثر نیكو ماند؛ و از مردم چنین 

چیزها یادگار ماند.۲۸
ــاختن پل  و بزرگان برای آنكه نام نیكي از آنان بماند، به س

مي فرمودند:
ــد. غلغل مردمان شنید؛  ــحرگاه از خواب بیدار ش ــاپور س ش
ــت؟« گفتند: »مردم بر جسر ]تیسفون[  گفت: »این چه بانگ اس
ــد؛ یكي از این  ــي همي کنند و رویاروی آین ــد و انبوه همي گذرن
ــوی، و بر هم افتند و بانگ کنند.« پس  ــوی و یكي از آن س س
ــری دیگر کن به  ــد؛ وزیر را اندرخواند و گفت: »جس چون روز ش
ــا انبوهي نكنند و ازدحام نیفتد.«  ــه بر، تا بر یكي آیند ت رود دجل
ــدند بدان عقل وی و جسری دیگر بكردند  ــاد ش مردمان همه ش
هم اندر روز، تا دیگر شب مردمان بر دو جسر گذشتند و آن بانگ 

و غلغل بنشست.۲۹
پل، همچون کاریز، نشان آبادی شهر است:

ــنجه ]در شام[. شهرکي است خرم و به نزدیكي وی یكي  س
ــت کي اندر همه جهان از آن نیكوتر و از آن عجب تر پل  پل اس

نیست.۳۰
ــرم؛ و رود جیحون میان  ــهرک اند خ کمرینا، مصیصه. دو ش
ایشان همي رود و آبادان اند. چون بر پلي کان رود راست بر روی 
ــت ومردم بسیار  ــان چهار فرسنگ اس ــت. و میانش دریا پدید اس

است.۳۱
ــت که وقتي  ــره ای در میان نیل اس ــر، جزی ــش مص و در پی
ــهری کرده بودند. و آن جزیره مغربِي شهر است. ]...[ و میان  ش

شهر و جزیره جسری بسته است به سي وشش پاره کشتي.۳۲
و شكستن پل نشانۀ شكست تمدن است:

ــن دو بار  ــاق ایوان مدای ــي آن بود که ط ــتین عالمت نخس
ــدی  ــت؛ هر باری پانصدهزار درم }به آباداني{ آنجا بش بشكس
]...[. پس پرویز منّجمان را گفت: »این چه شاید بودن؟« گفتند: 
ــزی نو پدید آید اندر عالم.« و نیز پولي بود بر کنارۀ مداین،  »چی

ــت که به رود اندر  و آن پول را نیز آب ببرد؛ و دو بار پرویز خواس
افتد، و بر آن ُپول نیز پانصد هزار درم نفقه کرد.۳۳

۵. فراخواندن آب
وجه مهمي از داستان آب در متون فارسي منابع آب است. گاهي 
منبع آب در زیر زمین است و باید آن را، با چاه و کاریز، فراخواند. 
ــأني و فرهنگي دارد. کاریز دعوتي است که انسان  کاریز خود ش
ایراني از آب مي کند تا از زیر زمین فراآید و به کار آباداني آید. از 

همین روست که کاریز ساختن کاری مقدس و خیر است:
ــت و وصیت بكرد تا تابوتش به  ــن عراقي دبیر[ گف ]بوالحس
مشهد علي موسي الرضا، رضوان اهلل علیه، بردند به طوس و آنجا 
ــن کردند، که مال این کار را در حیات خود بداده بود و کاریز  دف
مشهد را خشك شده بود، باز روان کرده و کاروان سرایي برآورده 
ــرای و بر کاریز وقف  ــبك خراج بر کاروان س ــتغل س و دیهي مس

کرده.۳۴
و کاریزهای بزرگ را البد بزرگان ساخته اند:

و آن مرد چون ]از چاه کاریز ُگناَبد[ بیرون آمد، گفت که آبي 
عظیم در این کاریز روان است. و آن کاریز چهار فرسنگ مي رود. 

و آن را گفتند کیخسرو فرموده است کردن.۳۵
و کاریز خشك کردن برابر است با ویران کردن و فساد:

ــانوس گفت:[ ولیكن شما اندر زمین آمده اید  ]شاپور به یوس
ــد؛ درخت ها بزدید و  ــیار کردی ــادهای بس از چندین گاه باز و فس

کاریزها را خشك کردید.۳۶
ــاخص های  ــهر، به ویژه کاریزهای آن، از ش منابع آب هر ش
مهم در معرفي هر شهر است و کاریز داشتن و اندازۀ کاریز نشان 
ــهری در حاشیۀ کویرهای ایران  ــهر. کمتر ش بزرگي و آباداني ش

است که در وصف آن سخني از کاریز نرفته باشد.
و چون امیر شهاب الدوله ]سلطان مسعود[ از دامغان برداشت 
ــه کاریزی بزرگ  ــنگي دامغان ک ــید بر یك فرس و به دیهي رس

داشت ...۳۷

۲۸. بیهقي، تاریخ بیهقي، ص۴۱۰
ــۀ طبری، ج۱،  ــي، تاریخنام ۲۹. بلعم

ص۶۲۱ و ۶۲۲
۳۰. نامعلوم، حدود العالم، ص۷۰

۳۱. همان، ص۱۷۱
۳۲. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۹۴

ــۀ طبری، ج۲،  ــي، تاریخنام ۳۳. بلعم
ص۸۰۸

۳۴. بیهقي، تاریخ بیهقي، ص۸۷۰
ــرو، سفرنامه، ص ۱۷۰  ۳۵. ناصر خس

و ۱۷۱
ــۀ طبری، ج۱،  ــي، تاریخنام ۳۶. بلعم

ص۶۲۶
۳۷. بیهقي، تاریخ بیهقي، ص۲۲
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و سخن از کاریز هم شأن ذکر استحكامات و امكانات دفاعي 

و اقتصادی است:
ــت و آب روان و کاریز دارد.  ــاده اس ــون[ بر صحرایي نه ]ت
ــود و حصاری محكم  ــیار ب ــرقي ]آن[ باغ های بس و بر جانب ش

داشت.۳۸
ــته و مردم و  ــت عظیم و آبادان و با خواس ــهری اس ری ش
ــت و از وی کرباس  ــان از کاریز اس بازرگانان ]...[. آب های ایش
ــن و نبید خیزد و از نواحي }وی{  ــرد و پنبه و َغضاره و روغ و ب
ــمین نیكو خیزد و محمد زکریاء بچشك۳۹ ازنجا  طیلسان هاء پش
ــن الفقیه و کسایي مقری، و فراخری  بود و تربت محمد بن الحس

منجم اَزنجاست۴۰. ۴۱
ــتقر پادشاست و شهری  ــیرگان. قصبۀ کرمان است و مس س

بزرگ است و جای بازرگانان است و آبشان از کاریزست.۴۲
طبَسین. شهری است گرمسیر و اندرو خرماست و آب ایشان 

از کاریز است و اندر میان بیابان است.۴۳ 
خواش. شهری است و او را آب های روان است و کاریزها و 

جایي بانعمت است.۴۴
مي دانیم که با کاریز، که مجموعه ای است از چاه ها و جویي 
زیرزمیني، آب را از سفره های زیرزمیني به روی زمین مي آورند. 
ــمیران، قصبۀ طارم در والیت دیلم، با کاریز آب را  اما در قلعۀ ش

از رودخانه به قلعه مي بردند:
ــت، همه  ــنگ بیابانكي اس ــه فرس ــمیران س از خندان تا ش
ــنگالخ؛ و آن قصبۀ والیت طاَرم است. و به کنار شهر قلعه ای  س
ــوار بر گرد او  ــه دی ــت، س ــنگ خاره نهاده اس بلند بنیادش بر س
کشیده و کاریزی به میان قلعه فروبرده تا کنار رودخانه که از آن 

جا آب برآورند و به قلعه برند.۴۵
البته منبع آب همۀ شهرها کاریز نیست؛ گاهي دریاست: 

ــب او با آب  ــه جان ــاخته اند که س ُلس را چنان س
ُ
ــهر َطراب ش

دریاست، که چون آب دریا موج زند، مبلغي بر باروی شهر برود. 

ــم کرده اند و در  ــك دارد کنده ای عظی ــك جانب که با خش و ی
آهنین محكم بر آن نهاده اند.۴۶

ــدیم؛ شهری خوش آبادان بر لب  ــهر َحماة ش و از آنجا به ش
ــبب عاصي گویند که به جانب  آِب عاصي. و این آب را از آن س
روم مي رود؛ یعني چون از بالد اسالم به بالد کفر مي رود عاصي 

است. و بر لب این آب، دوالب های بسیار ساخته اند.۴۷
ــهر صیدا رسیدیم؛ هم بر لب دریا. ]...[ چون  پس از آن به ش
ــدیم، به شهر صور رسیدیم. شهری بود  از آنجا پنج فرسنگ بش
ــهر را ساخته بود و چنان  ــیخي بوده و آنجا آن ش در کنار دریا. ش
ــتان صد گز بیش بر زمین خشك نبود؛ باقي  بود که بارۀ شهرس
اندر آب دریا بود. و باره ای سنگین تراشیده و درزهای آن به قیر 

گرفته تا آب دریا درنیاید.۴۸
ــت طبیعي که از میان یا از کنار شهر  گاهي رود و نهری اس

مي گذرد:
و رود بخارا بر دِر سمرقند بگذرد.۴۹

و اندر درۀ کشمیر حصاری بود بس حصین و محكم و اندرو 
ــوت خوانند، یعني حصار  ــردم انبوه؛ و آن حصار را لوهك آب و م

آهنین.۵۰
و ]امیر محمود و سپاهیان[ از آنجا بقلعۀ مهاون شدند و امیر 

آن قلعه کلچندر بود و این قلعه بر کنار آب جون بود.۵۱
ِدِزک. شهرکي است اندر وی آب روان است.۵۲

و اندر وی ]ِتنِگت بخارنان[ آب هاء روان است.۵۳
ــت نیم فرسنگ اندر نیم فرسنگ است. و  جیرفت. شهری اس
ــان را رودی است تیز  ــیارنعمت و ایش ــت و بس جایي آبادان اس
ــصت آسیا  ــت کي ش همي رود، بانگ کنان؛ و آب وی چندان اس

بگرداند و اندر جوی هاء این خاک زر یابند.۵۴
قزوین. }شهری است{ از گرد وی باره ای. و ایشان را یكي 
ــت کي اندر میان مزگت جامع گذرد و چندان است  جوی آب اس

کي بخورند.۵۵
گاهي چشمه:

۳۸. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۱۷۰
۳۹. پزشك. منظور محمد بن زکریای 

رازی است.
۴۰. از آنجاست

۴۱. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۴۲
۴۲. همان، ص۱۲۶
۴۳. همان، ص۹۱

۴۴. همان، ص۱۰۳
۴۵. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۷

۴۶. همان، ص۲۰
۴۷. همان، ص۱۹

۴۸. همان، ص۲۳ و ۲۴
۴۹. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۰۸
۵۰. گردیزی، زین االخبار، ص۵۷

۵۱. همان، ص۵۹
۵۲. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۱۱

۵۳. همان، ص۱۱۶
۵۴. همان، ص۱۲۶
۵۵. همان، ص۱۴۲
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ــرقي ]عّكه[، بر دست چپ، چشمه ای است که  به دروازۀ ش

بیست وشش پایه فرو باید شد تا به آب رسید.۵۶
شومان شهری است استوار و به براکوه نهاده و گرد او باره ای 
کشیده و او را قهندزی است بر سر کوه نهاده، و اندر میان قهندز 

چشمۀ آب است بزرگ.۵۷
ــت که از  ــمه ای اس ــهد خلیل )ع([، چش ــن دیه ]مش و بدی
ــي دور، جوی بریده و  ــد؛ آبكي اندک و راه ــنگ بیرون مي آی س
ــاخته اند  آن را نزدیك دیه بیرون آورده و از بیرون دیه حوضي س
ــود، تا  ــیده، آن آب را در آن حوض مي گیرند تا تلف نش سرپوش

مردم دیه و زایران را کفاف باشد.۵۸
و گاهي چاه:

ــافت شهر  ــیار چاه بود اینجا که ما بودیم به اندک مس و بس
سرخس.۵۹

ــهر ]قاهره[، در میان سراها، باغچه ها و اشجار باشد  و اندر ش
و آب از چاه دهند.۶۰

ــد و به کار  ــاران را گرد مي آورن ــهرها، آب ب ــي از ش در برخ
مي برند:

]بیت المقدس[ شهری است بر سر کوهي نهاده. و آب نیست 
ــمه های آب است، اما به شهر  ــتاق ها چش مگر از باران. و به رس

نیست؛ چه بر سر سنگ نهاده است.۶۱
ــت بام ها]ی بناهای بیت المقدس[ به ارزیز اندوده  و همۀ پش
ــیار است، در  ــجد حوض ها و آبگیرها بس ــد. و در زمین مس باش
ــر سنگ است، چنان که  ــجد به یكباره بر س زمین بریده، چه مس
ــود، همه در  ــاران ببارد هیچ آب بیرون نرود و تلف نش هرچند ب
ــاخته که  ــا رود و مردم برمي دارند. و ناودان ها از ارزیز س آبگیره
ــنگین در زیر ناودان ها نهاده،  آب بدان فرود آید و حوض های س
سوراخي در زیر آن، که آب از آن سوراخ به مجرا رود و به حوض 
رسد، ملّوث ناشده و آسیب به وی نارسیده. در سه فرسنگي شهر، 
آبگیری دیدم عظیم که آب ها از کوه فروآید و در آنجا جمع شود 
ــهر،  ــهر رود. و در همۀ ش ــاخته اند که به جامع ش و آن را راه س

ــراها حوض های آب  ــد. اما در همۀ س ــي آب در جامع باش فراخ
ــت و هرکس آب  ــاران که آنجا جز آب باران نیس ــد از آب ب باش
ــد  ــد همه از آب باران باش بام خود گیرد. و گرمابه ها و هرچه باش
ــد  ــت هرگز محتاج عمارت نباش و این حوض ها که در جامع اس
ــوراخي بوده باشد چنان  ــت و اگر َشّقي یا س ــنگ خاره اس که س
ــود. و چنین گفتند که این را  محكم کرده اند که هرگز خراب نش
ــلیمان، علیه السالم، کرده است. و سر حوض ها چنان است که  س
چون تنوری و سر چاهي سنگین ساخته است بر سر هر حوضي 
ــهر از همۀ آب ها خوش تر  ــا هیچ چیز در آن نیفتد. و آب آن ش ت
ــت و پاک تر. و اگر اندک باراني ببارد تا دوسه روز از ناودان ها  اس
ــر نماند هنوز قطرات  ــود و اب آب مي دود؛ چنان که هوا صافي ش

باران همي چكد.۶۲
ــن دکان ]در قبة الصخره[ در زیر زمین  و حوضي در میان ای
ــارد آب آن به مجراها  ــۀ باران ها که بر آنجا ب ــاخته اند که هم س
ــوض رود. و آب این حوض از همۀ آب ها کكه در این  در این ح

مسجد است پاکیزه تر و خوش تر است.۶۳
آب چاه های مكه همه شور و تلخ باشد، چنان که نتوان خورد؛ 
ــه هریك از آن  ــیار کرده اند ک ــا حوض ها و مصانع بزرگ بس ام
ــد و آن وقت به آب باران که  ــه مقدار ده هزار دینار برآمده باش ب
ــد. و در آن تاریخ که ما آنجا  ــا فرو مي آید پر مي کرده ان از دره ه
ــر شاددل  بودیم، تهي بودند. و یكي که امیر عدن بود، و او را پس
ــیار بر  مي گفتند، آبي در زیر زمین به مكه آورده بود و اموال بس
آن صرف کرده و در عرفات بر آن کشت وزرع کرده بودند و آن 
آب را بر آنجا بسته بودند و پالیزها ساخته؛ ااّل اندکي به مكه مي 

آمد و به شهر نمي رسید.۶۴
و از آنجا ])عّبادان([ به شهر مهروبان رسیدیم. شهری بزرگ 
ــرقي، و بازاری بزرگ دارد و  ــت بر لب دریا نهاده بر جانب ش اس
ــان از باران بود و غیر از آب باران، چاه  جامعي نیكو؛ اما آب ایش
و کاریزی نبود که آب شیرین دهد. ایشان را حوض ها و آبگیرها 

باشد که هرگز تنگي آب نبود.۶۵

۵۶. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۲۵
۵۷. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۱۰

ــفرنامه، ص ۵۷  ــرو، س ۵۸. ناصر خس
و ۵۸

۵۹. بیهقي، تاریخ بیهقي، ص۲۰۹
۶۰. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۷۹

۶۱. همان، ص۳۵
۶۲. همان، ص۴۵ و ۴۶

۶۳. همان، ص۴۹
۶۴. همان، ص۱۲۲
۶۵. همان، ص۱۶۳
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62 ۴۸
ــافران تدبیر  ــنگي مس ــرای رفع تش ــان نیز ب ــان بیاب در می

کرده اند:
ــان راه نایین و طبس[، به هر دو  ــن راه بیابان ]در می و در ای
فرسنگ گنبدک ها ساخته اند و مصانع، که آب باران در آنجا جمع 
شود. به مواضعي که شورستان نباشد ساخته اند. و این گنبدک ها 
ــت تا مردم راه گم نكنند، و نیز به گرما و سرما  ــبب آن اس به س

لحظه ای در آنجا آسایشي کنند.۶۶
و از آنجا به راه رباط زبیده ]در بیابان طبس[، که آن را رباط 
مرا مي گویند، برفتیم. و آن رباط را پنج چاه آب است که اگر آن 

رباط و آب نبودی کس از آن بیابان گذر نكردی.۶۷

۶. بخش و گردش آب
ــهر مي برند و در شهر بخش مي کنند  آب را از منابع آن به ش

و مي گردانند.
گاه آب باران یا رود را با آباره به شهر مي برند:

ــت و آب شهر از کوه مي آید، و  ــهر ]صور[ بر بلندی اس و ش
بر در شهر طاق های سنگین ساخته اند و آب بر پشت آن طاق ها 

به شهر اندر آورده اند.۶۸
و گاه با جوی و نهر مصنوع:

ــهری بزرگ است و در او بیست هزار مرد بود. و بر  اّرجان ش
ــت که از کوه درآید. و به جانب  ــرقي آن رودی آب اس جانب ش
ــهر  ــمال آن رود، چهار جوی عظیم بریده اند و آب از میان ش ش
ــیار کرده اند و از شهر بگذرانیده و به آخر  به در برده، که خرج بس

شهر بر آن باغ ها و بستان ها ساخته.۶۹
ــهر ]اصفهان[، جوی های آب روان و بناهای نیكو و  و در ش

مرتفع.۷۰
ــاری در آن را باطراوت  ــي ج ــهر و زندگ ــن جوی ها ش و ای

مي کند:
ــتن فرو بردم تا ساعتي تفكری  ــتم و سر به خویش ... بنشس
ــتن باز شدم تری ای از آب به پایم رسید. تا  کنم. اندکي از خویش

ــتن را در میان کوی یافتم، بر کنار جوی  ــم باز کردم، خویش چش
نشسته و هر دو پای در آب نهاده، چنانكه مشاهده کردید.۷۱

حتي به میان خانه ها:
ــهری  ــت قصبۀ او را زرنگ خوانند، ش ــتان. ناحیتي اس سیس
باحصار است. و پیرامن او خندق است کي آبش هم از وی برآید. 

و اندر وی رودهاست. و اندر خانه هاء وی آب روان است.۷۲
ــردد در همۀ  ــوی آب بزرگ مي گ ــن،[ دو ج و ]در میافارقی

خانه ها ... .۷۳
و در سرداب ها:

و ]در اّرجان،[ در همه جا در زمین ها و سرداب ها آب مي گذرد 
ــتان مردم شهر را به واسطۀ آن آب و زیرزمین ها آسایش  و تابس

باشد.۷۴
و بر بام ها:

ــخصي بر بام هفت طبقه باغچه ای  ــنیدم که ش و از ثقات ش
کرده بود و گوساله ای آنجا برده و پرورده تا بزرگ شده بود و آنجا 
دوالبي ساخته که این گاو مي گردانید و آب از چاه برمي کشید و 
بر آن بام درخت های نارنج و ترنج و موز و غیره کشته و همه در 

بار آمده و گل و سپرغم ها همه نوع کشته.۷۵
و در مسجد جامع شهر مي رود:

ــان ])قزوینیان([ را یكي جوی آب است کي اندر میان  و ایش
مزگت جامع گذرد و چندان است کي بخورند.۷۶

ــهر، آبگیری دیدم عظیم که آب ها از کوه  در سه فرسنگي ش
ــاخته اند که به جامع  ــود. و آن را راه س فروآید و در آنجا جمع ش

شهر رود.۷۷
و گاهي هم بر جویي قلعي بام بازار شهر مي رود:

ــمرقند. شهری بزرگ است و آبادان است و با نعمت بسیار  س
ــت. ]...[ و از باالی بام بازارشان  و جای بازرگانان همه جهان اس

یكي جوی آب روان است از ارزیز.۷۸
ــت  ــهر بر دس در برخي جاها هم، کار اصلي توزیع آب در ش

سقایان است:

۶۶. همان، ص۱۶۸
۶۷. همان، ص۱۶۸
۶۸. همان، ص۲۴

۶۹. همان، ص۱۶۴
۷۰. همان، ص۱۶۶

ــرار التوحید،  ــد بن منور، اس ۷۱. محم
ص۳۷۰ و ۳۷۱

۷۲. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۰۲
۷۳. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۶۲

۷۴. همان، ص۱۶۴
۷۵. همان، ص۸۹ و ۹۰

۷۶. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۴۲
۷۷. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۴۵
۷۸. نامعلوم، حدود العالم، ص۱۰۷
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63۴۸
ــاخته اند که آن آب در آنجا  ــي مكه،[ حوضي س و ]در نزدیك
جمع مي شود و سقایان آن را برگیرند و به شهر آورند و فروشند. 
ــه آن را بئرالزاهد  ــت ک ــنگي چاهي اس و به راه ُبرقه به نیم فرس
ــت و  ــت. آب آن چاه خوش اس ــجدی نیكوس گویند و آنجا مس

سقایان از آنجا نیز بیاورند و به شهر بفروشند.۷۹

۷. راندن آب
ــهر به برآوردن آن از زمین و نگاه داشتن  ــتان آب در ش داس
آِب باران و گرداندن آب در شهر برای خوردن و شستن و آسودن 
ــود. آب مازاد و گنداب را هم باید از خانه ها و بناها و  تمام نمي ش
کوچه ها گرد آورد و به بیرون راند. بخشي از تأسیسات آبي شهر 

به این فاضالب و جوی های آن مربوط است.
در فرهنگي که متون موضوع این تحقیق از مظاهر آن است، 
جوی گنداب ــ پارگین ــ نیز واسطه ای است برای تأمل کردن 

و اندیشیدن و ذکر. جوی گنداب مثال دنیاست:
ــعید[ مي آمد تا به دروازه بیرون شود، به  ــیخ ما ]ابوس پس ش
ــان  ــید. گوی آب گندۀ بزرگ بود آنجا، چنانك ایش محله ای رس
ــتاده  ــت که آن را »خای یعقوب« گویند. مردی ایس را معهود اس
ــود بر لب آن گو]ی[ آب و آواز مي داد که »ای گوهر!« و فریاد  ب
ــیار فریاد کرد؛ زني سر از سرای بیرون کرد پیر  مي کرد. چون بس
ــزرگ و به صفات ذمیمه  ــیاه و روی آبله زده و دندان های ب و س
ــیخ ما گفت:  ــع را نظر بر آن زن افتاد. ش ــیخ و جم موصوف. ش

»چنین دریا را گوهر چنین باشد«؛ و روی به دروازه ای نهاد.۸۰
ــیخ ما ]ابوسعید[ روزی در نیشابور به محله ای مي گذشت.  ش
کّناسان چاه َمبَرز پاک مي کردند و آن نجاست به خیك مي آوردند 
ــتن را  ــیدند خویش و در گوی مي ریختند. صوفیان چون آنجا رس
ــان را  ــیخ ایش ــم گرفتند و بیني بگرفتند و مي گریختند. ش فراه
ــت به ُزفان حال با ما سخني مي گوید.  بخواند و گفت این نجاس
ــما سیم  ــبوی که ش مي گوید: » ما آن طعام های بالذتیم و خوش
ــا نثار مي کردید و هر  ــاندید و جان ها از بهر م ــر ما مي فش و زر ب

ــقت که از آن حكایت نتوان کرد در راه به دست  ــختي و مش س
ــما صحبت  ــب که با ش ــا تحمل مي کردید. به یك ش آوردن م
داشتیم به رنگ شما شدیم. از ما به چه سبب مي گریزید و بیني 
ــماایم.« چون شیخ این  فرامي گیرید، که ما رنگ و بوی درون ش
ــخن بگفت، فریاد از جمع برآمد و بسیار بگریستند و حالت  ها  س

رفت.۸۱
ــت برای  ــكي اس در این فرهنگ، هر چیزی بالقوه مستمس
عبرت گرفتن و از ظاهر فرارفتن. چنین است که مال دنیا به آب 

گرمابه مي ماند که شایستۀ پارگین است:
او در تفكر بود، شیخ ]ابوسعید[ گفت: »بسیاری اندیشه مكن 
]و زر بدیشان ببخش،[ که آب گرمابه پارگین را شاید.« مؤذن را 

وقت خوش گشت و زر بدیشان داد.۸۲
ــبكۀ  ــبكۀ فاضالب به اندازۀ ش ــهر، گاهي ش در نظام آب ش

آب رساني اهمیت دارد:
ــردد در همۀ  ــوی آب بزرگ مي گ ــن،[ دو ج و ]در َمّیافاِرقی
ــتعمال را، و دیگری تحت االرض پنهان  خانه ها، یكي ظاهر، اس

که ُثفل مي برد و چاه ها پاک مي گرداند.۸۳
ــتان( همان  ــهر زرنگ )سیس ــالب )پارگین( ش ــوی فاض ج
ــهر، بر پای بارو، بر گرد شهر  ــهر است که در بیرون ش خندق ش
ــداب میهنه ــ خای  ــه دیدیم، گوی گن ــردد۸۴؛ اما چنان ک مي گ
ــه در نزدیكي  ـــ در درون بارو، و البت ــوب )گودال یعقوب( ـ یعق

دروازۀ شهر، است.۸۵

سخن آخر
ــت بر روی هم داستاني از آب  ــي سده های نخس متون نثر فارس
ــتان، آب پدیده ای آسماني است که خدا  بازمي گویند. در این داس
ــت. آب جامع همۀ رنگ ها  همۀ چیزهای زنده را از آن آفریده اس
و مزه هاست؛ و از همین روست که انسان از نگریستن در آن لذت 
ــگفت آدمي را  ــت که خدای خالْق نقش ش مي برد. آب چنان اس
ــت. آب مایۀ آباداني است؛ هم از آن رو که خدای  بر آب زده اس

۷۹. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۱۲۲
ــرار التوحید،  ــد بن منور، اس ۸۰. محم

ص۲۲۸ و ۲۲۹
۸۱. همان، ص۲۶۵ و ۲۶۶
۸۲. همان، ص۲۲۸ و ۱۱۱

۸۳. ناصر خسرو، سفرنامه، ص۶۲
۸۴. نامعلوم، تاریخ سیستان، ص۱۹۵ 

و ۱۹۶، ۲۶۶، ۳۰۹، ۳۵۶ و ۳۵۷
ــرار التوحید،  ــد بن منور، اس ۸۵. محم

ص۲۲۸ و ۲۲۹
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64 ۴۸
ــا آب این قوه را به  ــت. ام ــي قوۀ آباداني را در آن نهفته اس تعال
ــت؛ آب های نیكو و حیات آور همه از  ــطۀ ولي خدا یافته اس واس

چشم آدم تائب فروریخته است.
ــره به مدیریت آب وابسته است. اگر کار  ــهر یكس آباداني ش
ــد، کار آباداني نیز بسامان است. مدیریت آب از  آب بسامان باش
سمت های مهم در میان مشاغل ادارۀ شهر است و نیز شهر برای 

ادارۀ امور آب نیاز به قانون مدني دارد. 
ــخر عقل انسان کرده است. انسان باید با  خداوند آب را مس
خرد و تدبیر آب را به بند کشد، خود را از زیان های آن نگاه دارد، 
ــیدن آورد. آب را باید در بند کرد تا  ــتن و نوش و آن را به کار کش
شهر از گزند سیل در امان بماند. نیز، آب را باید بند آدمیان کرد 
و آن را چون سدی در برابر شهر داشت و شهر را در پناه آن نگاه 
ــمنان بدان درنیایند. مردم و مسافران و  ــت تا مفسدان و دش داش
ــتن بر آب کاری  بازرگانان باید بتوانند از آب بگذرند؛ پس پل بس
ــروی و نكونامي  ــت و اجر اخ ــر و در خدمت عموم مردم اس خی

دنیوی در پي دارد.
آب را گرد مي آورند یا با چاه و کاریز از زیر زمین فرامي خوانند 
و با جوی به شهر مي برند. گاهي با جوی ها آب را به درون حیاط 
ــازار مي برند یا  ــرداب ها و حتي بر بام ب ــجدها و س خانه ها و مس

فرامي کشند و با آن باغ های بام سراها را آباد مي کنند.
و در نهایت، آبي که از دیدۀ آدم فروریخته و بر زمین جاری 
ــن و گوی گنداب از  ــردد. آن را با پارگی ــده بود، گنداب مي گ ش
ــود و به  ــهر بیرون مي برند. گوهر آب نهفته در آن بخار مي ش ش
آسمان بازمي گردد. اما این آب گنده همان قدر مي تواند مایۀ ذکر 
خدا باشد که آن سرشك صافي آدم. آب گنده مثال دنیای گنده 
ــت؛ و یاران و دل بستگان دنیای گنده چونان کساني اند که بر  اس
ــد. دل را باید با آب صافي  ــداب یا در دل پارگین مي زین ــب گن ل

گرمابه شست و گنداب آن را به پارگین سپرد.
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بلعمي. تاریخنامۀ طبری، گردانیدۀ منسوب به بلعمي، تصحیح محمد روشن، 
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محمدخان قزویني، تهران، ادب و مطبعۀ اتحادیه، 1315.
ــرار التوحید في مقامات الشیخ ابي سعید، تصحیح  محمد بن منور میهني. اس

محمدرضا شفیعي کدکني، تهران، آگاه، ۱۳۷۶، ۲ج.
ــماعیل بن محمد. شرح التعرف  ــتملي بخاری، خواجه امام ابوابراهیم اس مس
ــن(، مقدمه و تصحیح و  ــن و فضیحة المدعی ــب التصوف )نورالمریدی لمذه

تحشیه محمد روشن، ۱۳۶۳، ۴ج.
ــرو قبادیاني مروزی. سفرنامۀ حكیم ناصر خسرو قبادیاني مروزی،  ناصر خس
با حواشي و تعلیقات و فهارس اعالم تاریخي و جغرافیایي و لغات به کوشش 

محمد دبیرسیاقي، تهران، زوار، 1375.
ــعراء  ــتان، تألیف در حدود ۴۴۵-۷۲۵، تصحیح ملك الش نامعلوم. تاریخ سیس

بهار، تهران، زوار.
ــش منوچهر ستوده،  ــرق الي المغرب، به کوش نامعلوم. حدود العالم من المش

تهران، طهوری.
ــگاه  ــعار، تهران، دانش ــش جعفر ش نامعلوم. قصۀ حمزه )حمزه نامه(، به کوش

تهران، 1347، 2ج.
نظام الملك طوسي. سیاستنامه )سیرالملوک(، به کوشش جعفر شعار، تهران، 

امیرکبیر، ۱۳۸۴.
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