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مقدمه 
ــد همواره در ايران به دليل كم آبى، در بيش تر مناطق براى  به نظر مى رس
ــاز بوده حتى در گيالن فقط گندمزارها ديم  ــت به آبيارى مصنوعى ني زراع
ــكى،  ــده اما برنج، نيازمند آبيارى مصنوعى بوده (پطروشفس ــت مى ش كش
1357: 218 و 221؛ گيرشمن،1372: 6) و اينك نيز هست. انواع شيوه  هاى 
آبيارى نيز چهار نوع دستى، از رودخانه (به كمك نهرها و جوى ها و مخازن 
ــى) و آب چاه  ــه آب  هاى زيرزمين ــز (رو آوردن ب ــيله ى كاري ــه وس آب)، ب
(همان،221 و 223) بوده است. مطالعه در مورد اين شيوه ها نشان مى دهد 
كه حكومت ها نقش مهمى در ميزان توسعه يا عدم توسعه ى بهره گيرى از 
اين شيوه  ها داشته  اند. حكومتگران آل بويه كه از 322 تا 447 بر بخش هاى 
ــمال بين النهرين بر شهرها  ــان تا ش مهمى از ايران و عراق از غرب خراس
ــلط بودند ناگزير از مداخله در مسايل مربوط به  ــيارى مس و آبادى  هاى بس
ــاورزى به عنوان ركنى از اقتصاد بودند.  آبيارى به عنوان پايه ى اصلى كش
برخى از پژوهشگران مانند لمتون بر اساس گزارش  هاى منابع روايى مانند 
تجارب االمم مسكويه، احسن التقاسيم مقدسى و تاريخ قم، روى كار آمدن 
ــوان آب و اختالل در امر مالكيت ها و به ويژه  ــان را موجب نابودى دي بويي
ــته  اند (لمتون،1377: 18-116)، اما بى آنكه قصد داشته باشيم  آبيارى دانس
ــان در درجه ى اول نيروى نظاميان بود  اقدامات بوييان را كه مبناى قدرتش
و همه ى توان دولت در حفظ وفادراى آنان به كار مى رفت1 ناديده بگيريم، 
ــت بيش تر در گزارش  هاى ديگر همين منابع و يا منابع ديگر و به ويژه  دق
آثار بر جاى مانده، نشانگر آن است كه برخى اميران بويى مانند معزالدوله، 
ــمگيرى در زمينه  ى آبيارى و رونق  ركن الدوله و عضدالدوله، اقدامات چش
ــايد با حمايت  ــاورزى انجام داده اند. همچنين در دوره ى آل بويه و ش كش
ــده كه تنها از يك  ــته ش آنان، آثارى در زمينه ى حفر قنات و آبيارى نگاش
ــورد آن، يعنى كتاب انباط المياه الخفيه آگاهى داريم كه محتواى متن و  م

اهميت آن را خواهيم آورد. 
ــكار شدن دگرگونى در اين زمينه در عصر آل بويه، در آغاز بحث  براى آش
ــينه  ى امور مربوط به آبيارى تا زمان آنان ارائه مى شود و سپس  ناگزير پيش

دگرگونى عصر آنان مورد كنكاش قرار خواهد گرفت.

اهميت و پيشينه ى آبيارى در دوران پيش از اسالم
ــى از مهم ترين دغدغه هاى مردمى  ــود آب در فالت ايران همواره يك كمب

دكتر على يحيايى
استاديار گروه تاريخ دانشگاه بيرجند

چكيده
ــن دغدغه ها بوده و  ــواره يكى از مهم تري ــود آب در فالت ايران هم كمب
ــور كه در فرضيه هاى تئورى پردازان در مورد جوامع آب پايه آمده،  همان ط
ــا و نيز دخالت آن ها در  ــكل گيرى دولت ه ــن بى آبى و پراكندگى، در ش اي
ــت. در ايران پيش از اسالم براى  ــته اس امور اقتصادى نقش مؤثرى داش
ــوان آب، از مهم ترين ديوان  ها در  ــت فراوانى قائل بوده  اند و دي آب اهمي
ــلمانان و در پى جنگ ها و تا  ــانيان بوده است. پس از ورود مس عهد ساس
ــالم و تجديد عرف سابق، اختالالتى در  ــكل گيرى قوانين برآمده از اس ش
امر آبيارى روى داد. تا اين  كه طاهريان اولين كتاب را درباره ى قنات گرد 
ــگران مانند لمتون بر اين باورند  ــد. در مورد بوييان، برخى از پژوهش آوردن
ــع روايى مانند تجارب االمم و تاريخ قم روى  ــه با توجه به گزارش مناب ك
كار آمدنشان موجب نابودى ديوان آب و اختالل امر آبيارى گرديده است. 
ــر در گزارش  هاى ديگر همين منابع و يا منابع ديگر و نيز  ــا دقت بيش ت ام
ــت كه برخى اميران بويى مانند معزالدوله،  ــانگر آن اس آثار بر جا مانده نش
ــى اقداماتى را در زمينه هاى آبيارى  ــه و عضدالدوله به طور عمل ركن  الدول
ــا حمايت آنان آثارى  ــد. همچنين در دوره آل بويه و گويا ب ــام داده ان انج
مانند انباط المياه الخفيه در زمينه حفر قنات و آبيارى نگاشته شده است. 
ــد،  ــب كرجى، بند امير، س كليدواژه  ها: آل بويه، آبيارى، ديوان آب، حاس

آبراهه، قنات
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ــتگى  ــينى آنان بدان بس ــينى و كوچ نش ــاس زندگى يكجانش بوده كه اس
ــت2 و همان طور كه در فرضيه هاى جوامع آب پايه از ويتفوگل،  ــته اس داش
استبداِد شرقى ماركس و نيز نظريه ى استبداد ايرانى كاتوزيان ( كاتوزيان، 
ــت، اين بى آبى و پراكندگى در شكل گيرى دولت ها  1366: 9-7) آمده اس
ــت (ر.ك:  ــته اس ــت آن ها در امور اقتصادى نقش مؤثرى داش ــز دخال و ني
ــهرها و روستاها نيز به آب وابستگى  (Bosworth,1991,783. زيرا حيات ش
داشت4. و كشاورزى به عنوان ركن اساسى اقتصاد «زمانى با كاميابى همراه 
ــت بهره گيرى» مى كردند  ــمه ها و منابع آب با دق ــود كه بتوان از سرچش ب
(دنيل، 1367: 11). مردم ايران و عراق ميراثدار نظام هاى پيچيده آبيارى در 
ناحيه بين النهرين و خوزستان (حوضه  هاى رودهاى دجله و فرات و كارون)، 
ــان (حوضه   هاى رودهاى سيردريا، سيحون، واحه  هاى  ماوراءالنهر و خراس
مرو، بخارا و سمرقند) و در اصفهان (حوضه ى زاينده رود) بودند كه از زمان 
باستان و امپراتورى  هاى پيش از ميالد تا دوره اسالمى به ضرورت ادامه و 

.Bosworth,1991,78)9-) توسعه يافته بود
اما كمبود آب در بيش تر فالتى كه بعدها ايران ناميده شد مردم را از سده  ها 
ــى واداشت. آنان از هزاره ى اول قبل  ــكيل دولت به چاره انديش پيش از تش
ــعه ى  ــالد به بعد در بيش تر بخش هاى فالت ايران به اختراع و توس از مي
تكنيكى دست زدند كه امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان فراگير شده و 
به كاريز يا قنات معروف است (ر.ك: گوبلو، 111:1371). همچنين شاهان 
ــازى و كانال كشى به ويژه در منطقه ى عراق امروزى  هخامنشى به سدس
ــتان اهميت زيادى مى دادند كه آثار آن هنوز وجود دارد (خسروى،  و خوزس

.(59 -60 :1355
ــانى با شكل گيرى حكومتى مبتنى بر انديشه ى زرتشتى گرى  در دوره ساس
ــاورزى و زندگى روستايى داشت، كشاورزان  و توجهى كه اين آيين به كش
ــت و زرع كنند و جهان را آبادان و از نظر آذوقه تأمين  ــتند كش وظيفه  داش
ــينى در  ــترش شهرنش كنند (مينوى خرد، 48:1385). گمان مى رود با گس
ــاورزان در تأمين آذوقه بيش تر شده باشد. بنابراين  اين دوره، وظيفه ى كش
ــكيالت ديوانى عصر ساسانى، ديوان بزرگى به نام كستبزود (كاست  در تش
ــت كه وظيفه اش، ثبت خراج تمامى مالكان آب و تعيين  افزود) وجود داش
ــه تعبير خوارزمى  ــال مالكيت يا ب ــا كمى خراج» و انتق ــدار افزونى ي «مق
ــت (خوارزمى، 69:1363).  ــمى به اسم ديگر» بوده اس «تحويل يافتن اس
گزارش  هايى از نظارت مستقيم برخى شاهان ساسانى در امور آبيارى مانند 
ــامان دادن آبيارى مرو و يا وادار ساختن والرين،  ــر و س تالش فيروز در س
ــاختن شادروان در  ــوى شاپور دوم در س ــير شده ى روم، از س امپراتور اس
ــروى،1355: 60؛ فاضلى پور،1380: 143- 145  ــتر، وجود دارد (خس شوش

و 155 به بعد).
ــررات آبيارى،  ــن درباره ى «حقوق و مق ــن مجموعه هايى از قواني همچني
ــتخدام كارگر مزدور و موضوع پرداخت مزد  تعهدات مربوط بدان و نيز اس
ــكايا، 291:1387) مانند قوانين بختيشـوع و ماديان هزار  آنان» (پيگولوس
ــن، 183:1370؛ خسروى،1355:  ــتان وجود داشته است (كريستين س دادس
ــك هاى اوستا  61). به حقوق قانونى زارعين در امر آبيارى در برخى از نس
ــاره رفته است (فاضلى پور، 1380: 152). مسأله ى آب در اصالحات  نيز اش
ــن را مى توان از جمله  اى  ــيار مورد توجه قرار گرفت. اي انوشـيروان نيز بس
ــت كه دبيرى معترض به اقدام انوشـيروان، در تبديل معيار خراج از  درياف
ــاحت ابراز داشت. او به انوشـيروان گفت آيا بر جويى كه  ــمه به مس مقاس
بى آب شود و كاريزى كه آب آن بند آيد، ماليات ثابت مى بندى؟ (نجف زاده، 

.(32:1386
ــيوه هاى آبيارى در ايران پيش از اسالم افزون بر انتقال از طريق عرف،  ش
از راه منابع كتبى نيز به دوره ى اسالمى منتقل شد و نويسندگان مسلمان 
با استفاده از متونى چون آيين نامك ها كه در بر دارنده قانون ها و آيين هاى 
ــتند (نجف زاده، 31:1386). ابن قتيبه  اجتماعى بودند، در اين راه گام برداش
ــنايى  ــايل مرتبط با آب آش ــر ايرانيان اگر دبيران با مس ــد در نظ مى نويس
ــراى توانا بودن در اين  ــه ى خود ناتوان و ناتمام بودند. ب ــتند، در حرف نداش
ــاختن آب ها، حفر جوى ها و استخرها، جلوگيرى  حرفه، دبير بايد از روان س
ــيالب  ها و چگونگى افزايش و كاهش آب ها در طول  از طغيان رودها و س
ــاب آن و نيز بستن سدها و پل ها  ــال و گردش ماه و دشوارى هاى حس س
ــته باشد (ابن قتيبه،1416: 1/ 87). در كنار قوانين،  و چرخ چاه آگاهى داش
ــتورات دولت در تأسيسات گسترده ى آبى به  ناظرانى نيز عامل اجراى دس
ويژه در بين النهرين و خوزستان بوده اند زيرا دولت نظارت مستقيم بر اين 
موارد را براى خود حياتى مى دانست (فاضلى پور،1380: 152). علت اهميت 
ــاخت كاريز و دريافت  ــانيان بيش تر به مسايل س ديوان آب در عصر ساس
ماليات برمى گشت كه اساس اقتصاد ساسانيان را تشكيل مى داد. همچنين 

قنات ها در توسعه شهرهاى ساسانى اهميت داشتند (گوبلو،1371: 123).

اهميت و پيشينه ى پس از اسالم
ــى اجرايى قوانين مدنى از  ــانيان، چون پشتوانه ى سياس ــى ساس با فروپاش
ــور مربوط به قنات  هاو آبيارى كم تر  ــلمان  هاى عرب از ام ميان رفت و مس
ــاكش جنگها مشكالتى درباره ى قوانين آب و  مطلع بودند، به ويژه در كش
ــرزمين هاى آبادانى همچون عراق،  آبيارى روى داد. مثًال بخش هايى از س
ــيب هايى نيز ديده بودند  ــانى تا حدودى آس ــه البته در پايان عصر ساس ك

برخى اميران بويى مانند معزالدوله، ركن الدوله و عضدالدوله، 
اقدامات چشمگيرى در زمينه  ى آبيارى و رونق كشاورزى انجام 
داده اند. همچنين در دوره ى آل بويه و شايد با حمايت آنان، 
آثارى در زمينه ى حفر قنات و آبيارى نگاشته شده كه تنها از يك 
مورد آن، يعنى كتاب انباط المياه الخفيه آگاهى داريم
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ــكل گيرى و جايگزينى  ــكالت تا ش ــيب هاى بيش ترى ديدند5 اين مش آس
ــالمى و بازگشت به توجه به عرف كه در زمان ظهور دولت  هاى  قوانين اس
ــتور كار گرفت،  ــتقلى نظير طاهريان و آل بويه در دس ــتقل و مس نيمه مس
ــاورزى و وضع آب  ــى از خلفا در زمينه بهبود كش ــت. البته برخ ادامه داش
ــمند مردمدار ايرانى (جهشيارى،  ــيدند و افرادى مانند ابن مقفع، دانش كوش
ــده  ــه آنان در زمينه ى امور مالى راهكار مى دادند. گفته ش 1348: 148)، ب
استكه او در ارائه ى راهكارهاى مالى به منصور عباسى و در تحليل شرايط 
ــت كه در آن ضمن اشاره به جايگاه خليفه  اقتصادى نامه اى به خليفه نوش
ــپردن كار گردآورى  ــيان، منصور را از س ــان در دولت عباس ــپاه خراس و س
خراج به سپاهيان به سختى برحذر داشته بود زيرا معتقد بود اين امر سبب 
ــود. همچنين به  ــان و ظلم بر مردم و نابودى اقتصاد مى ش ــى آن خودكامگ
ــت در برنامه هاى مشخص سه ماهه يا چهار ماهه  گمان او دولت مى بايس
ــد، حقوق آن  ها را بپردازد (الريس،1373: 7ـ  يا هر نوعى كه صالح مى دان
ــداد ديگرى كه به همه ى ديوان  هاى ديگر و از جمله ديوان آب  395). روي
ــيب رساند، رويدادهاى سياسى بود. مثًال جنگ ميان امين و مأمون  نيز آس
ــناد بسيارى شد.  ــبب از ميان رفتن اس و آتش گرفتن ديوان ها در بغداد س
ــفتگى ديوان ها بود. بدين معنا  ــخصيت مدارى ديوان  ها نيز از اسباب آش ش
ــدن وزير يا صاحب ديوانى، افراد وابسته به او نيز بر  ــته ش كه با كنار گذاش
كنار مى شدند. در حالى  كه تقريباً در زمان پيش از اسالم، ديوان  ها بركنار از 
مسايل سياسى اداره مى شدند. همچنين واگذارى ديوان ها به پيمان  كاران و 
مزايده  كاران، فلسفه ى ديوان  ها را كه رعايت عدالت درميزان اخذ خراج بود، 
ــؤال مى برد و ناپايدارى حكومت  ها نيز بر آن دامن مى زد (نجف زاده،  زير س

40:1386ـ38). 
ــاورزى در اقتصاد پى  ــلمان كه به اهميت كش ــا اين همه عرب هاى مس ب
برده بودند، كم تر به تشكيالت كشاورزى آسيب زدند (ابويوسف 47:1399 
ــى را به قنات ها، چاه ها و نهرها  بعد) ابويوسـف در كتاب خراج خود، بخش
ــت (1399:102ـ94). او در اين فصل نوشت كسانى كه  اختصاص داده اس
ــند و حق مالكيت آن  ها  ــاى مرده را آباد كنند، از ماليات معاف باش زمين ه
ــف، 1399). در دوره ى اسالمى حكومت  ــميت شناخته شود (ابويوس به رس
ــود (نجف زاده،  ــابق حفظ ش ــزاران بهتر ديدند كه همان نظام س و خراجگ
ــالمى، ديوان آب به وظايف  ــته ى قمى، در دوره ى اس 1386ـ32). به نوش
خود به ويژه خريد و فروش آب ادامه داد و بر اهميت آن به سبب كوشش 
در تأمين آب آشاميدنى و زراعى و حفظ مالكيت ها در آشفتگى هاى سياسى 

افزوده شد (ر.ك: قمى،1361: 5-43و 53).

ــيان ديوان آب در عراق آب را ميان سهامداران و كشتكاران  در زمان عباس
ــده، قاضى  ــراد از ميزان تعيين ش ــرد و در صورت تخلف اف ــيم مى ك تقس
ــيدگى مى كرد. اداره ى آبيارى همچنين بر كندن  مخصوصى به تخلف رس
ــت  ــاورزى بود نظارت داش ــاس كش ــارى و اليروبى كاريزها كه اس و آبي

(انصافپور، 173:1356).
ــه ى آبيارى و به  ويژه  ــكالت در زمين مهم ترين گزارش در مورد وجود مش
قنات در بعد از اسالم در گزارش گرديزى انعكاس يافته است. او مى نويسد: 
ــان روى داد و خانه هاى بسيارى  ــال 224 بر اثر زلزله اى كه در خراس در س
ــيدگى به امور كاريزها  ــد، ساكنان آن شهر براى رس ــابور خراب ش در نيش
ــت، از حاكم طاهرى، عبداهللا بن طاهر (215- كه از ميان خانه ها مى گذش
ــتند. چون در كتاب هاى فقهى و احاديث پيامبر(ص)  230ق.) كمك خواس
چيزى در اين زمينه وجود نداشت، همه ى فقهاى خراسان و برخى فقيهان 
ــوى عبداهللا بن طاهر دعوت شدند كتابى درباره ى احكام كاريز  عراق از س
ــد. گرچه از محتواى اين اثر كه تا  تدوين كنند. اين كتاب، القنى ناميده ش
ــته و مبناى  زمان گرديزى، يعنى تا زمانى مقارن پايان آل بويه وجود داش
تصميم گيرى درباره ى كاريز بوده (گرديزى، 1347: 127)، خبرى در دست 
ــگران حدس مى زنند بازمانده ى عرف، رسوم و قوانين  ــت اما پژوهش نيس
عهد ساسانى كه در مناطق مختلف سرزمين هاى ايرانى هنوز به كار بسته 
مى  شده، توسط فقهيان اسالمى با شريعت منطبق شده و قوانين اسالمى را 
در اين زمينه تدوين، و مسايل و مشكالت بهره بردارى از كاريز را برطرف 

كرده باشند (نجف زاده، 7:1386ـ36).
ميزان استفاده از اين كتاب در غرب ايران، يعنى از زمان نگارش تا عصر آل 
بويه، بر ما مشخص نيست اّما همان طور كه از متن زين االخبار گرديزى و 
ــاره ى او به دست داشتن فقيهان عراق در تدوين كتاب برمى آيد، گمان  اش
مى رود كتاب القنى مى توانسته ناظر به مشكالت و مسائل آبيارى در عراق 
عجم و جبال و نيز مشاركت فقهيان عراق عجم در تدوين آن بوده باشد. با 
توجه به اهميتى كه در آن دوره از تمدن اسالمى به كتاب  خوانى و استنساخ 
و پراكندگى كتاب داده مى شده و نياز به حل و فصل اختالفات و مشكالت 
ــيار بعيد است كه اين اثر در غرب سرزمين هاى ايرانى و  مربوط به آب، بس

از جمله در قلمرو آل بويه ناشناخته مانده باشد.

اقدامـات عملـى و نظرى در زمينـه ى آبيارى و تأميـن منابع آب در 
دوره ى آل   بويه

ــى احمـد معزالدوله به  ــد كه اقطاع بخش ــى مى نويس مسـكويه در گزارش

كمبود آب در بيش تر فالتى كه بعدها ايران ناميده شد مردم را از 
سده  ها پيش از تشكيل دولت به چاره انديشى واداشت. آنان از 
هزاره ى اول قبل از ميالد به بعد در بيش تر بخش هاى فالت ايران 
به اختراع و توسعه ى تكنيكى دست زدند كه امروزه در بسيارى 
از كشورهاى جهان فراگير شده و به كاريز يا قنات معروف است

آب و آبيارى در عهد آل بويه
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سپاهيان، تأثير سوئى بر بخش كشاورزى نهاد و سبب از ميان رفتن بيش تر 
ــى و يا ادغام آن  ها در يك ديوان شد. با گذشت  ديوان ها و دفترهاى بازرس
ــكيد و ابزارهاى كار از ميان رفت  ــال  ها درخت ها پوسيده و قنات  ها خش س
و كشاورزان به كارگران مالكان تبديل شدند (مسكويه، 3/6:1376ـ131). 
ــب عزالدوله  ــار و اردوگاه عضدالدوله، رقي ــكويه در درب ــم كه مس مى داني
ــت. بنابراين، گزارش هاى او درباره ى معزالدوله  ــر معزالدوله، بوده اس پس
ــرش عزالدوله تا حدود زيادى جانبدارانه و با طرفدارى از عضدالدوله  و پس
ــته  ــت (ر.ك: هاخ ماير: 1387: 227- 273). او از اين طريق مى خواس اس
ــته تر كند.  ــات عضدالدولـه را كه ما نيز در ادامه ذكر مى كنيم، برجس اقدام
ــدن  ــزارش محمد بن حسـن قمـى نيز از به هم خوردن نظام و باطل ش گ
ــدن اقطاع در قم در دوره ى آل بويه (قمى، 1361:  ــوم ش ديوان آب و مرس
ــه مورد توجه خاص  ــايد او نيز ك ــد مورد داورى قرار گيرد. ش 53) مى توان
صاحب بن عباد بوده مى خواسته اقدامات او را از اهميت بيش ترى برخوردار 
ــازد. به هر حال اين گزارش ها مورد توجه پژوهشگران واقع شده و آنان  س
ــره دوره ى نابودى  ــه به گزارش هاى ديگر، دوره ى آل بويه را يكس بى توج
ــا و اخاللگر در امر آبيارى اعالم كرده اند (نجف زاده، 1386: 40) و  ديوان ه
اين نكته سبب شده به اين مهم توجه نشود كه اين امر كامًال در تعارض با 
مهم ترين ركن درآمد و حيات بوده و يكسره نمى توانسته دوام داشته باشد.
ــان، موضوع  ــا به نظامي ــاع دادن زمين  ه ــرد كه اقط ــد انكار ك ــه نباي البت
ــد و اشخاصى كه آروز داشتند اقطاع  ها  ــه  هاى گسترده ميان آنان ش مناقش
ــازى  را با زمين هاى بهتر معاوضه كنند، از انجام اقداماتى كه براى جاده س
 Bosworth,) ــتايى، حياتى بود، سر باز زدند و آبيارى و آبادانى نواحى روس
1965:161) و يا بنا به گفته ى قمى، در قم كاريزها و جوى  هاى فراوانى وجود 
داشته (قمى، 1361: 53-40) كه از اقدامات بوييان ضربه خورده است. اما 
ــوان تنها همين دو گزارش را مبناى داورى قرار داد. توجه به منابع و  نمى ت
آثار ديگر و برخى قراين سبب مى شود اين همه را بى چون و چرا نپذيريم. 
ــدن ديوان آب، اين باشد كه  ــايد منظور قمى از باطل ش از جمله اين كه ش
ــت نظامى آل بويه درآمدها را به ديوان خاص خود اختصاص داده و  حكوم
از دست ديوان قديمى و مستقل آب در قم درآورده است وگرنه به هر جهت 

بايد تشكيالتى براى اداره ى آب حفظ مى شده است. 

اقدامات عملى اميران آل بويه در زمينه ى آبيارى
ــت هاى معزالدوله را  1- اقدامـات معزالدوله: با اين كه مسـكويه سياس
ــاورزى كم تر  ــت و از اقدامات او در زمينه ى كش ــده نمايانده اس ويران كنن
ــت اما عبدالملك همدانى مورخ ديگر آن عصر مى نويسد احمد  ياد كرده اس

ــال ورود به بغداد (334ق.) با على بن عيسـى وزير  معزالدوله در همان س
بسيار كاركشته و سالخورده كه در اين هنگام نود سال داشت ديدار كرد و 
ــورت خواست. على بن عيسى ابتدا توصيه  از او در راه اصالح مملكت مش
ــرد معزالدوله خوش نيتى كند زيرا نيت نيك راه را براى آبادانى و اصالح  ك
ــپاهيان و رعيت مى گشايد و  ــترى و استوارى كار س و نيكوكارى و دادگس
بيرون آوردن قدرت از دست خليفه (سلطان) و غرض ورزى، رفتارى خالف 
ــه از واجب ترين كارهايى كه  ــت. او همچنين توصيه كرد ك نيت نيك اس
معزالدوله بايد به آن بپردازد، اصالح خرابى آب بندها و سدهاست كه به باور 
او ريشه ى همه ى ويرانى هاى سواد است (همدانى، 156:1961). معزالدوله 
نيز شخصاً به بازسازى شاخه  هاى نهرهاى روفيل و بادوريا اقدام كرد و اين 
سبب ثروتمند شدن بغداد و كاهش قيمت غالت شد. مردم سال  ها دوستدار 
ــال  ها پس از آن و در هنگامى كه 345  ــدند به طورى كه س معزالدوله ش
ــركوب شورش روزبهان ديلمى به بغداد برگشت، مردم براى وى  پس از س
ــتن  ــا مى كردند (متحده، 78:1388)، زيرا او آبادانى هاى زيادى را با بس دع
ــده بود (مسكويه،  و اليروبى نهرهاى روفيل، نهروانات و بادوريا موجب ش

11/6ـ 210). 
2- احداث كاريز ركن آباد در شـيراز توسـط ركن الدوله: هر چند در 
ــاخت قنات ركن آباد و اهميتى  ــع دوران آل بويه به مطلبى درباره ى س مناب
ــته است، دست نيافتيم اما منابع  ــك در توسعه ى شهر شيراز داش كه بى ش
متأخرتر قنات ركن آباد را به ركن الدوله نسبت مى دهند و بر اين باورند اين 
ــمار مى رفته  ــيراز در طول تاريخ به ش ــات يكى از بهترين قنات  هاى ش قن
است (خورموجى ،1380: 69). اگر اين اقدام را ركن الدوله انجام داده باشد، 
احتماًال بايد آن را در هنگامى كه براى تثبيت حكومت پسرش، عضدالدوله 
و جانشينى او به جاى برادرش، عمادالدوله به شيراز رفت انجام داده باشد، 
ــال 338 براى اين كار به شيراز رفت  زيرا بنا به گفته ى ابن اثير، وى در س

و نه ماه در آن جا ماند (5025/12:1383).
ــاخت بند مشهور «امير»  3- بند امير: مهم  ترين اقدام دوره ى آل بويه، س
ــت كه اكنون نيز پابرجاست. بند امير و تأسيسات اطراف آن در انتهاى  اس
ــت پل تاريخى عظيمى در حدود سال 365  ــت پهناور مرودش جلگه و دش
ــط عضدالدوله بر روى رود كر (مشكوتى،1349: 125) و در جايى بنا  توس
شد كه در هر ثانيه 335 مترمكعب آب از آن مى گذرد. بنابراين براى ساخت 
آن بايد ابتدا آب را منحرف مى كردند. عضدالدوله براى انحراف آب، در دو 
ــاخت (بلخى، 151؛ جواهرى، 1378: 96) اين  سوى رود، آبگردان  هايى س
ــيزده دهنه ى 4/5 مترى است و در مجموع 108 متر درازا  بند كه داراى س
ــه كاربرد ساخته شد: 1- باال آمدن  دارد (جواهرى، 1378: 5-94)، براى س

مهم  ترين اقدام دوره ى آل بويه، ساخت بند مشهور «امير» است كه 
اكنون نيز پابرجاست. بند امير و تأسيسات اطراف آن در انتهاى جلگه 
و دشت پهناور مرودشت پل تاريخى عظيمى در حدود سال 365 توسط 
عضدالدوله بر روى رود كر و در جايى بنا شد كه در هر ثانيه 335 
مترمكعب آب از آن مى گذرد
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ــيع كربال عليا (ابن بلخى، 151؛ مستوفى،  ــطح آب و آبيارى دشت وس س
ــتى، 1377: 259). 2- به كار  ــوب،1362: 124؛ كريميان سردش نزهه القل
انداختن آسياب ها 3- كاركرد ارتباطى از طريق ايجاد پل بر روى تاج ّسد و 

اتصال دو سوى كر به هم (كريميان سردشتى،1377: 259). 
ــايد بتوان اين سد كه مشهورترين بناى دوره ى آل بويه است را در واقع  ش
ــاورزى،  ــاختار اقتصادى اين حكومت يعنى كش ــه مبناى س نماد ارتباط س
ــمار آرود. مسـتوفى مى نويسد اگرچه بنا به گفته ى  صنعت و بازرگانى به ش
مؤلف مسالك و ممالك سد شاپور دوم در شوشتر محكم ترين سد است اما 
ــت (مستوفى، نزهه القلوب،1362:  بند عضدى در فارس از آن عظيم    تر اس
ــاخت اين سد آب به سيصد روستا رسانده شد (مقدسى،1361:  109). با س
ــك بود، در زمان  661/2) و از واليت كربال كه تا آن زمان صحرايى خش
ــاالنه هفتصدهزار خروار غله به دست آمد (ابن بلخى،1363:  عضدالدوله س
ــتى،1377: 259). آب در پشت بند هفت متر باال  2-151؛ كريميان سردش
ــوار شود. هم چنين  ــاورزى اطراف س مى آمد تا بر جوى  هاى دوگانه ى كش
براى پيشگيرى از فرسايش كرانه هاى رودخانه و پخش شدن آب بر روى 
ــت  ــه هزار قدم در دو طرف رودخانه و در باالدس ــت، به اندازه ى دو س دش
ديواره هايى از سنگ و ساروج ساختند. در روزگار آل بويه ده دستگاه دوالب 
ــانى آب باال آمده  به آسياب ها و سپس زمين هاى كشاورزى  نيز براى آبرس
ــد. اين تعداد تا زمان قاجار به پنجاه چرخ رسيد و تعداد آسياب ها به  داير ش
ــيد و موجب رونق اقتصادى دشت كربال شد  ــال 1362 رس 28 عدد در س

(جواهرى، 1378: 101و 107؛ مقدسى، 661/2 ). 
ــال پيش راه يكى از مهم ترين راه  هاى دستيابى شيراز  بند امير تا يكصد س
ــاخت بند راه  ــهرهايى چون اصفهان بود (جواهرى، 4- 93).چون س به ش
ــيراز ده ها كيلومتر نزديك و آسان مى كرد و  ــمال به ش ــى را از ش دسترس
ممكن بود دشمن در زمان حمله از آن استفاده كند، عضدالدوله پل چوبى 
ــت و با بند و  ــرض و 7 متر درازا داش ــه در حدود 3/4 متر ع ــى ك متحرك
ــد بر روى آبراهه ى گاوشير بنا كرد تا به هنگام نياز  ريسمان كشيده مى ش
ــته شود. هم چنين آبراهه ى گاوشير با پهنا و ژرفاى كافى، گذرگاهى  برداش
ــته شدن  ــر گذراندن تندابه ها و چاره اى براى جلوگيرى از انباش براى از س
نهشته ها در پشت آب بند به ويژه در زمستان و پاييز بود (جواهرى، 9- 98). 
ــال كارآيى دارد نمى تواند بدون شالوده  بى ترديد بندى كه در حدود هزار س
ــتوار و پايه هاى پايدار باشد (جواهرى، 5-93). مقدسى زيرسازى سد را  اس
ــد را از ساروج و سنگ ريزه  ــرب (1361: 2 /661) و ابن بلخى بناى س از س
ــتان مى نويسد  ــته اند (1363: 151) بارتولد در كتاب آبيارى در تركس نوش
عظمت هيچ كدام از سازه هاى آبى ماوراءالنهر كه در كتاب هاى جغرافيايى 

ــده اند، به اندازه ى بند امير در فارس نيست (بارتولد،  قرن چهام توصيف ش
 .(17 :1350

4- نهرهاى آب در شـيراز: عضدالدوله براى كاخ و كتابخانه ى خود دو 
نهر آب نيز از خارج شيراز به اين شهر كشيده بود (مقدسى،1361: 669/2).
5- سازه ى آبى عضدالدوله در شهر استخر: همان طور كه در شماره ى 
ــاره آب در تاريخ فارس از  ــه گفته ى جواهـرى در كتاب چ ــين آمد، ب پيش
ــت. زيرا به باور اين نويسنده، بى گمان ساختن  ساخته هاى عضدالدولـه اس
تاالب باالى كوه استخر و بازسازى بند رامجرد، كارى ساده تر از برپايى بند 
ــت و بايد بر دست عضدالدوله انجام پذيرفته باشد (جواهرى،  امير بوده اس

.(87 :1378
ــه گفته ى قمى در  6- بازسـازى و احـداث كاريزها و نهرها در قم: ب
ابتداى دوران آل بويه بسيارى از كاريزهايى كه پيش تر بنا شده بود، از كار 
افتاده و آب كمياب بود. مؤيدالدوله، امير آل بويه با كمك و عنايت صاحب 
ــتور داد مقنيان را گرد آورد و به كاريزها  بن عباد به كارگزار خود در قم دس
ــوده شد و آب آن در شهر  ــه كاريز گش بپردازد. با هزينه ى مالى فراوان س
روان گرديد. اولين قنات در 371 در جوى  هايى كه ساختند و در «بيش ترين 
ــد» و كار بر مجاوران و زوار  ــا و موضعها و دربها و كوچها روان ش محلته

آسان گرديد (قمى،1361: 3-42 و 5-6).
ــط  7- قنـات شـاهى در شـهر رى: اين قنات كه به احتمال قوى توس
ــده، براى تأمين آب داراالماره ساخته و جارى شده، از  ركن  الدوله احداث ش
ــاربانان به وسط شارستان مى  رفته و به داراالماره مى  رسيده كه  محله ى س

در محله ى دژ رشكان پى افكنده شده بود (كريمان، 148/1).
بى ترديد آن  چه آل بويه را به لحاظ عملى درگير رسيدگى به امور كشاورزى 
و آبيارى مى كرد، از يك سو نياز به كسب درآمدهاى بيش تر حكومت براى 
ــوى ديگر نياز مردمان شهرنشين، روستانشين  امور ادارى و ديوانى و از س
و سپاهيان به آب و مواد غذايى بود. برخى گزارش  ها در مورد اكثر شهرها 
ــى،2/1361: 91- 683) و يا شهرهايى مانند  در ايالت كرمان (ر.ك: مقدس
رى، قزوين در جبال نشان مى دهد آب بيش تر شهرها از چاه و قنات/ كاريز 
تأمين مى  شده است. در داخل شهر دو نهر به نام  هاى سورينى و جيالنى [ 
احتماًال از ساخته هاى مرداويج] جارى بوده كه براى آشاميدن مردم از آن ها 
ــتفاده مى  كرده  اند. نهر سورينى در محله روده و نهر جيالنى در محله ى  اس
ــاميدن براى آبيارى  ــتند. از اين چشمه  ها عالوه بر آش ــاربانان قرار داش س

زمين  ها نيز استفاده مى  شده است (ابن حوقل، 121).
كمبود آب در قزوين يكى از مشكالت شهر بوده و آب آن نيز ظاهراً فقط 
ــت. اصطخرى مى  نويسد: «در قزوين آب روان  ــده اس از قنات تأمين مى  ش

در تشكيالت ديوانى عصر ساسانى، ديوان بزرگى به نام كستبزود 
(كاست افزود) وجود داشت كه وظيفه اش، ثبت خراج تمامى مالكان 
آب و تعيين «مقدار افزونى يا كمى خراج» و انتقال مالكيت يا به تعبير 
خوارزمى «تحويل يافتن اسمى به اسم ديگر» بوده است

آب و آبيارى در عهد آل بويه
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نمى  باشد مگر چندان كه خلق آن شهر به مايحتاج به كار برند و آن مقدار 
ــذرد» (اصطخرى، 208) در پايان دوره ى آل بويه  آب در ميان جامع مى  گ
(437ق.) ناصر خسرو نيز به كمبود آب در قزوين اشاره دارد. او مى  نويسد: 
ــر آن نهاده و  ــدم، بارويى حصين و كنگره ب ــهرى نيكو دي ــن را ش «قزوي
بازارهايى خوب مگر آن كه آب در وى اندك بود و منحصر به كاريزها در 

زير زمين» (ناصر خسرو، 5:1363).

اقدامات نظرى در زمينه ى آبيارى
ــهرهاى ديگر  ــيارى از ش ــت و از آن جا كه بس با توجه به مباحثى كه گذش
ــى از دغدغه هاى  ــأله يك ــيراف با كمى آب مواجه بودند، اين مس مانند س
ــاره هايى كه درباره ى اصطالحات  حاكمان بود.از لحاظ نظرى عالوه بر اش
ــان، خوارزمى، دبير  ــنده ى معاصر آن ــط نويس آب در دوره ى آل بويه توس
ــت (خوارزمى، 1362:71-69)، از  ــامانيان در مفاتيح العلوم شده اس دربار س
ــر دوره ى آل بويه آگاهى داريم كه محمد  ــال  هاى آخ نگارش كتابى در س
بن حاسب كرجى به نام انباط المياه الخفيه نگاشته است. كرجى با وزيران 
ــردان آن در عراق و جبال برخوردار بوده  ــان مرتبط و از حمايت دولتم بويي
ــت (حاسب كرجى،1373: مقدمه ى مترجم، 19-12). اين اثر كه به نام  اس
ــتخراج آب هاى پنهانى ترجمه شده داراى مباحثى درباره ى بهره بردارى  اس
ــب  ــاره ى مكان يابى براى حفر قنات (حاس ــكالت مردم درب از قنات، مش
ــرعى و  كرجى،1373: 66-22)، اختالف در تعيين حريم قنات از لحاظ ش
ــر حفر، نگهدارى  ــكالت زيادى كه بر س از نظر فنى (همو، 66 -78)، مش
ــته (همان، 162 -79) و  ــى نقب  هاى زير زمينى قنات وجود داش و اليروب

ابزارهايى كه خود مؤلف براى تراز كردن زمين اختراع كرده (همان، 101) 
آمده است. مالحظه مى  شود كه مؤلف كوشيده است از نظر علمى به بهبود 
ــد كتابى در  ــت قنات كمك كند. او در مقدمه ى كتاب خود مى نويس وضعي
ــت عراق نوشتم اما گم شد. پس  ــاب و هندسه براى مردم دانش دوس حس
ــرزمين جبل را به الوزير  ــى كه به جبال آمدم «تا آنكه خدا مردم س هنگام
ــارى فرمود... پس به تصنيف اين  ــس... ابى غانم معروف بن محمد ي الريي
ــتخراج آب هاى  ــيوه اس كتاب پرداختم تا او را خدمتى كنم و با نماياندن ش
ــوم... اما بعد، من حرفه  اى را پرفايده  تر از استخراج  پنهانى به او نزديك ش
آب هاى پنهانى نمى دانم زيرا به كمك اين كار زمين آباد مى گردد و زندگى 

مردم سامان مى پذيرد و سود فراوان به  دست  آيد (همان، 21-3). 
از اين نوشته ها برمى آيد كه:

1- حاسب بر اين كه كشاورزى مهم ترين ركن حيات بوده آگاهى داشته و 
خود دست اندركار اين مهم بوده است.

2- وزير و حكومت نيز به اين امر اهميت مى داده اند. 
ــد داشته است. از همه مهم تر آن كه  ــاورزى در اين دوره رش 3- دانش كش
از ديدگاه حاسـب كرجـى، آب مانند خون در بدن حيوانات مهم ترين ركن 
ــاكن آفريد،  ــمار مى رود: «خداى بزرگ در درون زمين آبى س حيات به ش
ــت» (حاسب كرجى،  ــان گردش خون در بدن حيوان در جريان اس كه بس

.(1373:37
بنا به اظهار باسورث، دو نويسنده در دربار آل بويه بوده اند كه از طريق آنان 
اصطالحات مربوط به شيوه هاى آبيارى به ما رسيده است. اولى رياضيدان 
ــته ى ايرانى، ابوالوفا محمد بن محمـود بوزجانى (د. 338) و ديگرى  برجس
ــد آخرين امير آل بويه  ــناس از كارگزاران مالى بوده كه در عه مؤلفى ناش
ــه نام الحاوى لالعمال  ــده ى پنجم قمرى كتابى ب ــدود ربع دوم س و در ح
السلطانيه و الرسوم الحساب (Bosworth,1991,79) نگاشته است. شايد اين 
ــد كه حاسب كرجى در عراق نگاشته و خود از گم شدن  كتاب، همانى باش

آن ياد كرده است.
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پى نوشت
1-  براى تالش افراد، گروه ها و حكومت  ها در اكتساب و حفظ وفادارى ها بنگريد به ويژه به 

فصل هاى دوم و سوم كتاب اوضاع اجتماعى در دورة آل بويه(متحده، 1388).
ــتگى به وضع اقليمى را در نامگذارى خدايان و  ــگران بازتاب اين وابس 2 - برخى پژوهش
ــتا گوشزد كرده اند  ــروده  هاى مذهبى در آثارى مانند اوس الهه  هايى مانند ناهيد و مهر و يا س

(ر.ك: خسروى، 7-56؛ فاضلى پور، 1380: 161 - 165).
ــه ديگر  ــل از چهار گونه مالكيت قنات  ها، يكى مالكيت دولتى بود و س ــه همين دلي 3 - ب
ــكان هر چهار نوع خود را موظف به آبادى  ــاى اختصاصى، خرده مالكى و وقفى. مال قنات  ه

آن ها مى دانستند (حائرى، 1386: 66).
4 - تاكنون 30000 كاريز در ايران اجرا شده است (حائرى، 1386: 40).

ــى از جنوب عراق درست در  ــانيان، بخش ــال هفتم هجرى و در اواخر عصر ساس 5 - در س
ــد، بر اثر طغيان دجله و  ــال هفدهم هجرى بنياد نهاده ش همان جايى كه بعدها كوفه در س
فرات به زير آب رفت و باتالق هاى گسترده اى تشكيل و زمين هاى زراعى گسترده  اى براى 
مدت  ها غير قابل استفاده شد (بالذرى، 1364: 53؛ جعيط،1372: 21). ابن  قدامه در همين 
ــتن بندها با وجود هزينه  هاى زياد به  ــد: «تالش  هاى خسـرو پرويز در بس زمينه مى نويس
جايى نرسيد. «چون مسلمانان به عراق وارد شدند و پارسيان به جنگ مشغول گرديدند، آن 
ــت و متوجه آن نشدند و كشاورزان نيز از بستن آنها عاجز ماندند. پس  ــكاف برداش بندها ش

آبشان بيشتر گرديد و بطيحه وسيع  تر شد».

آب و آبيارى در عهد آل بويه


