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چکیده

زیرساخت های آبی در شهرهای حوزه فالت ایران بدون شک از قابل توجه ترین مؤلفه های منظر شهری به شمار می روند؛ 
مؤلفه هایی که متناسب با نوع سیستم آبی با نمودهای مختلفی در منظر و ساختار شهرهای ایران ظاهر  شدند و نقشی 
چندبعدی در ساختار شهر بازی می کردند. امروز بازخوانی تاریخی نحوه ظهور و حضور رابطه چندوجهی و چندعملکردی 
این زیرساخت ها با شهر و استخراج اصول حاکم بر شکل گیری و توسعه آن، می تواند ما را در بازتعریف رابطه تک بعدی 

حاکم بر زیرساخت های آبی مدرن شهرهای امروز یاری  کند.
یکی از پیشرفته ترین نمونه های پیوند همه جانبه شهر و سیستم آبی، در کشور ازبکستان و در شهر بخارا شکل گرفته است. 
سیستمی توسعه یافته براساس بهره گیری از آب های جاری که امروز نیز، با وجود نابودی تقریباً 90 درصدی، بازمانده های 

آن در بافت قدیم شهر، مهم ترین مؤلفه های منظر شهر بخارا به شمار می روند.
سؤال اصلی این نوشتار نه نحوه شکل گیری، بلکه نحوه و چرایی تداوم حضور سیستمی آبی در سطح شهر است؛ سیستمی که 
با هوشمندی کامل در پیوند چندجانبه با شهر بخارا توسعه یافته بود و به زیرساختی منظرین برای شهر تبدیل شده بود. به 
این منظور این پژوهش با برشمردن اصول حاکم بر شکل گیری و توسعه شبکه آبی بخارا در طی ۱0 قرن دوران اوج حضورش 
در شهر بخارا، در سنجش معکوس با زمینه های زوال و انحطاط سیستم در آغاز قرن ۲0، زمینه های تبدیل زیرساخت آبی 

بخارا به زیرساخت منظرین برای شهر بخارا را مورد پژوهش قرار می دهد.
نتایج این بررسی دو نکته مهم و مرتبط باهم را در مورد شبکه آبی شهر بخارا نشان می دهد : نخست اینکه شبکه آبی شهر 
بخارا در الیه های مختلف، ارتباط تنگاتنگ و عمیقی را با ساختارهای کالبدی و اجتماعی شهر در مقیاس های متنوع )از 
عمومی تا خصوصی( برقرار ساخته و همین مسئله موجب شده است که این شبکه نقشی کلیدی را در درک شهر بخارا بازی 
کند و از یک شبکه زیرساختی با نقش معیشتی و خدماتِی صرف به شبکه ای منظرین با نقش سمبولیک برای شهر بخارا ارتقا 
یابد. دوم اینکه نیاز کارکردی به این شبکه، شرط الزم در پیوند و حضور مؤلفه های شبکه آبی در فضاهای شهری و زندگی 
مردم بخارا بوده است و نه شرط کافی تداوم حضور آن. در واقع پیوند ذهنی میان این شبکه و مؤلفه های آن با مردم و زندگی 
آن ها به صورت مستقیم بر نحوه و کیفیت حضور پایدار شبکه آبی بخارا و مؤلفه های شکل دهنده به آن تأثیرگذار بوده است.
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مقدمه

دست و پنجه نرم کردن دائم با کمبود آب از یک طرف و طغیان 
رودخانه از طرف دیگر در محدوده فالت و تمدن ایران، برای قرن ها 
زمینه شکل گیری و توسعه پیچیده ترین زیرساخت های آبی را در 
ساخته  مهیا  سرزمین  این  جای جای  کوچک  و  بزرگ  شهرهای 
مختلف  ساختارهای  با  پیچیده  روندی  در  که  سیستم هایی  بود. 
شهر پیوند خورده، از شبکه های طبیعی صرف فراتر رفته و نقشی 

منظرین و چندوجهی در زندگی شهرهای ایران یافته بودند.
در یک تقسیم بندی کلی سه گروه سیستم آبی در شهرهای ایران 
حضور داشته اند : سیستم های مبتنی بر آب های زیرزمینی )میبد، 
بر آب های جاری )بخارا،  اردستان، یزد،…(، سیستم های مبتنی 
اصفهان، سمنان،…(، سیستم های مبتنی بر آب های سطحی )الر، 
اوز، قشم و …( و البته سیستم های ترکیبی )محالت، نائین و…(. 
مطالعه بر روی سیستم های متنوع آبی در شهرهای ایرانی نشان 
آب  بر  مبتنی  آبی  عموم سیستم های  تصور  برخالف  که  می دهد 
قنوات تنها موارد قابل توجه شبکه های آبی در محدوده تمدن ایران 
نیست، بلکه پیچیده ترین سیستم های آبی براساس هدایت، ذخیره 
پائین  دبی  با  یا چشمه هایی  و  فصلی  رودخانه های  آب  تقسیم  و 
از نمونه  این میان، سیستم آبی شهر بخارا  شکل گرفته است. در 
های قابل توجه شکل گیری و توسعه زیرساخت های آبی در شهر 
است که براساس مهار، ذخیره و بهره گیری دوره ای از آب رودخانه 
و  پیچیده  سیستمی  است.۲  شکل گرفته  بخارا  واحه  در  زرافشان 
چندوجهی که در دوران مختلف از ساسانیان تا تیموری ها و دوران 

با  همگام  را  توسعه  سیر  مشابه  دستورالعملی  با  ازبک،  خان های 
گسترش شهر بخارا طی کرد. نهایتاً با توجه به مستندات موجود در 
اوایل قرن ۲0 با تسلط حکومت سوسیالیست بخش های عظیمی 
در  اینکه  تا  رفت،  میان  از  و  نابودشده  ارزشمند  سیستم  این  از 
 ۱970 سال  از  )که  بخارا  شهر  تاریخی  مرکز  احیای  و  بازسازی 
آغازشده بود و در ۱990 با برنامه ای ویژه توسعه یافت( به گونه ای 

حداقلی نقش منظرین خود را در شهر بخارا بازیافت.
زیرساخت  توسعه  و  از چگونگی شکل گیری  با سوأل  نوشتار  این 
آبی در شهر بخارا و تفحص در وجوه مختلف رابطه این سیستم 
با ساختارهای شهری بخارا، اصول تبدیل زیرساخت آبی بخارا از 
شبکه صرف طبیعی به زیرساختی چندوجهی را در شهر بخارا مورد 
پژوهش قرار می دهد. این نوشتار تالش می کند با تمرکز بر شبکه 
آبی شهر بخارا و بازخوانی رابطه ای که این شبکه با ساختار فضایی، 
می ساخته  برقرار  مختلف  الیه های  در  شهر  فرهنگی  و  اجتماعی 
است اصول حاکم بر شبکه آبی بخارا طی ۱0 قرن که این شبکه را 
از یک سیستم آبی )نیمه طبیعی صرف(  به زیرساختی منظرین و 
پایدار برای شهر بخارا تبدیل کرده بود را مورد شناسایی قرار دهد. 
در نهایت با سنجش میان اصول حاکم بر شبکه آب بخارا در دوران 
اوج و شرایط حاکم بر شبکه آبی بخارا در دوران زوال زمینه های 
شکل گیری و استمرار حضور شبکه آبی بخارا، به صورت سنجش 
معکوس اصول حاکم بر شکل گیری و تداوم حضور شبکه آبی در 

سطح شهر بخارا را اثبات می کند.

فرضیه
پیوند هم زمان و متقابل زیرساخت آبی سنتی بخارا با ابعاد کالبدی 
و ذهنی ساختار شهر موجب پایداری این شبکه در طی بیش از 
۱0 قرن در شهر و زندگی شهروندان بوده است و گسستن هریک 

از این دو بعد زمینه زوال زیرساخت آبی را به همراه دارد.

شیوه پژوهش، پرسش های اصلی و اهداف پژوهش
دوره های  نوشتاری  و  تصویری  مستندات  تفسیر  با  پژوهش  این 
مختلف تاریخی )بازه زمانی مورد بررسی از قرن ۱0 تا ۲0 میالدی 
را در برمی گیرد( با رویکردی پدیدارشناسانه به رمزگشایی از وجوه 
با  بخارا  آبی  زیرساخت  چندسویه  رابطه  و  شکل گیری  مختلف 

ساختار شهر می پردازد :
• آیا زمینه های شکل گیری سیستم آبی بخارا با زمینه های توسعه 

و تداوم حضور آن در شهر یکی است؟
در  مشترکی  زبان  و  اصول  تداوم حضور،  قرن   ۱0 طی  در  آیا   •

شکل گیری و توسعه بر زیرساخت آبی بخارا حاکم بوده است؟
در نهایت، هدف اصلی نوشتار استخراج اصول حاکم برشکل گیری 

و توسعه زیرساخت آبی بخارا در دوران اوج حضور آن در بستر شهر 
حضور  این  امتداد  بر  مختلف  حوزه های  تأثیر  میزان  شناسایی  و 
و  )عینی(  فیزیکی  بعد  دو  مسیر  این  در  است.  قرن  در طی ۱0 
فرافیزیکی )ذهنی( شکل دهندة رابطه شهر و سیستم آبی به صورت 

ویژه موردتوجه قرار می گیرد.

پیشینه پژوهش در سیستم آبی بخارا
نشان  می توان  ه.ق   ۵ قرن  از  بخارا  شهر  آبی  سیستم  مورد  در 
یافت : نخست، مکتوبات تاریخی به زبان عربی مربوط به قرن ۱0 
الممالک«  »مسالک  کتاب های  در  ازجمله  6ه.ق(،  و   ۵( میالدی 
از  قابل توجهی  بخش  آبی  سیستم  توصیف  که  »صوره االرض«  و 
می دهد.  اختصاص  خود  به  را  بخارا  باب  در  کتب  این  توصیفات 
قرن  نیمه نخست  در  ترسیمات محققین روس  و  تحقیقات  دوم، 
پژوهشگران  موردتوجه  به شوروی  بخارا  الحاق  از  پس  که  بیستم 
روسی زبان قرار گرفت، ازجمله مطالعات Rempel در سال ۱930 و 
Sukhareva در سال ۱9۵4 و نهایتاً تحقیقات و نگارش های تحلیلی 
محققان اروپایی و آمریکایی در اواخر قرن ۲0 و اوایل قرن ۲۱ که 
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به نوعی تحلیل مستندات پیشین و یافته های جدید باستان شناسی 
از بخاراست.

اولیه  ساختار  از  کلی  تصویری  قرن ۱0  نوشته های  مسیر  این  در 
در  را  اجزاء  این  بین  رابطه  و  آن  به  شکل دهنده  اجزای  سیستم، 
قرن۱0م. به دست می دهد و بعد مستندات و نوشته های قرون ۱9 
آبی  سیستم  توسعه یافتگی  دوران  از  دقیق  نسبتاً  وضعیت  و۲0م. 
بخارا را نشان می دهند. در تمام این نوشتارها ترسیم ساختار و بافت 
شهر بخارا و معماری آن مطرح بوده و ساختار و کالبد سیستم آبی 
به عنوان بخشی از ساختار شهر موردتوجه است. در هیچ یک از این 
تحقیقات خود سیستم آبی و نحوه پیوند و توسعه آن به تنهایی به 

عنوان سوژه پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.

سیستم آبی بخارا
براساس منابع موجود ساختار سیستم آبی بخارا در دو دوره تاریخی 
قابل بازنمایی و شناسایی است )قرن ۱0 م. و قرون ۱9-۲0 م.( که 

البته تناقضاتی نیز با یکدیگر دارند :

سیستم آبی بخارا در قرن دهم میالدی
»صوره األرض«  و  اصطخری  ممالک«  و  »مسالک  کتاب های  در 
ابن حوقل ذکر مفصلی از چگونگی کنترل رود، ورود و تقسیم آب 
نوشته ها، »رود سغد  این  براساس  آورده شده است.  بخارا  آن در 
از شرق وارد شهر می شود. قبل از ورود، آب بند یا سدی خارج از 
حصار شهر در محل دروازه کالباد، آب ورودی را کنترل کرده و 
بعد از ورود، در ربض و بازار بخارا رود سغد به دو صنف شکافته 
آبگیری  در  فاضل می ماند  آنچه  و   ... است  رود سغد  آخر  آنجا  و 
معروف  خواش  سام  به  که  فربر  نزدیک  به  بیکند  برابر  می افتد 
است« )اصطخری، ۱374 : 3۲9(. پس ازآن به ذکر ۱۲ نهر فرعی 
می پردازند که از نهر ذر )نهر اصلی شهر( انشعاب می یابند. از میان 
نام نوکنده  به  نهر یکی در زیرزمین جریان دارد و یکی  این ۱۲ 
نقش جمع کننده آب  چهار نهر )فشیدیزه، جویبار بکار، غشج و 
بیکند( را بر عهده دارد )اصطخری،۱374: 330-3۲8 و ابن حوقل، 

۱34۵: ۲۱۵-۲۱۲(؛ )تصویر۱(.
و  جسته  صورت  به  نیز  دوران  این  به  مربوط  دیگر  مکتوبات  در 

تصویر۱. طرح مفهومی جریان آب در سیستم آبی شهر بخارا براساس نوشته های ابن حوقل و اصطخری در قرن دهم میالدی. مأخذ : نگارنده.
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گریخته اشاراتی به سیستم آبی بخارا و مؤلفه های آن شده است 
را  دوران  این  در  شهر  با  سیستم  ارتباط  از  کامل تری  تصویر  که 
مزارات  »ذکر  کتاب  در  »مالزاده«  توضیحات  از جمله  می نمایاند، 
بخارا« و »النرشخی« در کتاب »تاریخ بخارا« 3 که توصیفات آن ها 
رفت.  کار  به  پیش  مرحله  مکتربات  از  ترسیمی  نقشه  تکمیل  در 
پس ازآن با بهره گیری از اطالعات برگرفته از نقشه های پیشنهادی 
Rempel در سال ۱949 و O. G. Bolshakov در سال ۱973 از 
بخارای قرن ۱0 تا ۱9 و در انطباق با نقشه ترسیمی پارفنوف فنین۴ 
تکیه بر  و همچنین  در سال ۱87۲  بخارا  از   )Parfenov Fenin(
توصیفات سیاحان اروپایی از بخارای قرن ۱9 و اوایل قرن بیستم، 
سیستم آبی در ساختار شهر بخارای قرن ۱0 بازترسیم و جانمایی 

شد۵ )تصویر۲(.
نکته ای که در نگاه نخست توجه را جلب می کند اینکه شبکه آبی 
بخارا به شارستان و کهندژ وارد نمی شود، دلیل آن را نیز می توان 
براساس مستندات موجود، در قرارگرفتن این دو قسمت بر اراضی 
بلندتر از ربض دانست )ابن حوقل، ۱34۵وAshraf,1999:71(. به 
این ترتیب می توان نتیجه گرفت که این سیستم تقسیم و ذخیره 
آب ابتدا تنها مربوط به باغات و زمین های کشاورزی درون ربض 

بوده است.
از  نقشه ای   )Kouchedamov( کوچه داموف   ۱9۵7 سال  در 
کانال های اصلی و حوض های شهر منتشر کرد که پایه آن بر نقشه 
پارفنوف فنین )مربوط به سال ۱87۲( و تحقیقات انستیتوی سمرقند 

در دهه 40 متکی بود. در این نقشه ۱۱3 حوض آب مشخص  شده 
است، ازجمله ۲0 حوض در ناحیه شمال شرقی داخل دیوار شهر که 
در نقشه پارفنوف فنین خالی و سفید بود. وی با تکیه به تحقیقات و 
این اصل که نهرها باید به همه حوض ها برسند مسیر نهرهای اصلی 
نقشه  این  درواقع  است،  نموده  نقشه مشخص  روی  بر  را  فرعی  و 
بخارا در  آبی  از وضعیت سیستم  ما  دقیق ترین تصویری است که 

دوران اوج و تکاملش در دسترس داریم6 )تصویر3(.
آن چنان که در این نقشه مشخص است در این دوره حصار شهر در بخش 
غربی جابجاشده، شهر و محالت مسکونی در تمام ربض گسترش یافته 
و سیستم آبی نیز به همراه آن ها توسعه یافته است. به طور مثال دو 
مرکز شهری بزرگ گاوکشان و لب حوض دیوان بیگی به ترتیب در 
سال های ۱۵6۲ و ۲3-۱6۲0 به صورت مراکز جدید شهری به صورت 
مجموعه سه گانه ای از مدرسه، مسجد )در مورد لب حوض خانقاه( و 
حوض احداث شد )Gangler, Gaube& Petruccioli, 2004(. انطباق 
با نقشه ۲ تصویری  حدودی سیستم آبی در نقشه کوچه داموف 
نسبتاً کامل از سیستم آبی شهر بخارا به دست می دهد )تصویر 4(.

آبی  سیستم  به  شکل دهنده  عناصر  مجموعه  نقشه،  این  مطابق 
از: رود )سغد(، آب بند ورودی )که  ترتیب عبارت است  به  بخارا، 
خارج از دروازه شهر آب رود را ذخیره می کند(، نهر اصلی )شهررود 
یا رود ذر(، نهرهای فرعی )۱۲ نهر که از رود ذر جدا می شوند(،  
را به حوض ها در  نهرهای فرعی جدا می شوند و آب  )از  جوی ها 
محالت می رسانند( و حوض ها )براساس نقشه کوچه داموف، ۱۱3 

تصویر ۲. انطباق نقشه مفهومی شماره ۱ با ساختار شهر بخارا براساس اطالعات برگرفته از مکتوبات و مستندات قرون ۱0، ۱9 و ۲0 م. در مورد بخارای قرن ۱0 م. و 
نقشه بخارا در سال ۱87۲، ۱949م و همچنین نقشه های پیشنهادی  ۱949 و ۱973 از ساختار احتمالی بخارای قرن دهم..    مأخذ : نگارنده.
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تصویر 4. شیوه پخشایش شبکه آبی بخارا در درون شهر. مأخذ : نگارنده.

  .Kouchedamov و  Parfenov Fenin تصویر 3. نقشه سیستم آبی شهر بخارا در اواخر قرن ۱9 براساس نقشه
مأخذ : نگارنده.
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حوض  در آخرین دوران زندگی سیستم آبی در سطح شهر بخارا 
حضورداشته است، تمام این حوض به جزء حوض مسجد حضرت 
Halfa-Kudait روباز هستند(، آبگیر بیکند ) که خارج از دروازه 

غربی شهر مازاد آب سیستم را جمع آوری می کند7(.

پیوند سیستم آبی با ساختارهای شهر بخارا
در شهر بخارا آنچه شبکه آبی بخارا را از شبکه طبیعِی صرف فراتر 
برده و براساس ادعای این نوشتار به زیرساختی منظرین )جایی که 
با زیرساخت اجتماعی منطبق می شود( و مانا  زیرساخت طبیعی 
در طول ۱0 قرن )قرن ۱0-۱9( تبدیل می کند، رابطه چند وجهی 
است که سیستم آبی با شهر بخارا در دو بعد فیزیکی- کالبدی و 

فرهنگی- ذهنی برقرار ساخته بوده است :

الف( سیستم آبی و ساختار شهر بخارا
حوض ها  و  خطی(  )عناصر  نهرها  مجموعه  از  بخارا  آبی  شبکه 
)عناصر نقطه ای( تشکیل  شده است. از سوی دیگر ساختار شهری 
بخارا نیز به صورت ویژه ای بر مسیرها )که در بخش مرکزی اکثراً 
و  بزرگ  شهری  مراکز  به  بعد  گام  در  و  شده اند(  تبدیل   بازار  به 
و  ساختار  و  شهر  ساختار  نقشه  دو  انطباق  است.  متکی  کوچک 
و  نهرها  وضعیت  از  توصیفات  کنار  در  آبی  شبکه  جریان  مسیر 

کانال ها در مکتوبات موجود نشان می دهد که :
• نخست، شکل گیری مسیرهای شهر )شامل خیابان، کوی و کوچه( 
همگام و مطابق با شبکه آبی، نهر اصلی یا نهرهای فرعی است و 
 : می کند  بیان  را  پیوند  این  از  جالب  تصویری  مقدسی  بالعکس. 
»کانال اصلی از سمت شرق وارد شهر می شود، کانال های فرعی از آن 
به صورتی شاخه وار جدا می شوند، مسیر خیابان ها را طی می کند...، 
در کنار خیابان ها حرکت می کند... و آب را به حوض های روباز و 
بزرگ ذخیره آب می ریزند« )المقدسی، ۱۲98 : ۱۵(. در مورد این 
ارتباط یا انطباق همچنین توصیفات تاریخی که از شهر در همان 
قرون ۵و6 هجری )دهم میالدی( شده است نیز در محالت جدید 
به کشیده شدن کوی ها و خیابان ها در مسیر نهرها اشاره دارند و 
شکل گیری خانه های شهر را در دو طرف نهرهای منشعب از نهر 
اصلی می دانند )همان(. به این ترتیب تمام نهرهای اصلی و فرعی 

در مسیرهای اصلی یا فرعی شهر جریان دارند.
کنار  در  جدایی ناپذیر،  عناصری  به عنوان  حوض ها  پیوند  دوم،   •
عناصر شاخصی چون مسجد، مدرسه، خانقاه  و در مواردی حمام، 
در مراکز محالت و میدان های بزرگ و کوچک شهر است )مراکزی 
که در خارج از شارستان و در جریان توسعه شهر شکل گرفته اند( 
به ترتیبی که هیچ مرکز و میدان گاهی نیست که حوض نداشته 
باشد. در واقع در تعریف ساختار شهر بخارا می توان چنین گفت 
جاری  نهر  آن ها  اکثر  در  )که  مسیرها  از  مجموعه ای  بخارا  که 
است  شهری  خرده مراکز  و  مراکز  از  مجموعه ای  به عالوه  بوده( 

)که مرکز اکثر آن ها به جز آن ها که درون شارستان قرارگرفته اند 
آبی  این، حضور سیستم  کنار  در  است(.  بوده  با حوض مشخص 
به صورت حوض در مقابل گورستان ها و مزارات درون حصار شهر و 
میدانگاه های مقابل دروازه های درونی شهر )دروازه های دیوار ارگ 
ربض(  دیوار  )دروازه های  شهر  بیرونی  دروازه های  و  شارستان(  و 
قابل توجه  نیز  شهر  ساختار  تعیین کننده  عناصر  از  یکی  به عنوان 

است )رجوع کنید به معین الفقرا، ۱339(.

ب( سیستم آبی بخارا و ساختار اجتماعی و فرهنگی شهر
سیستم آبی بخارا به صورت های مختلف با ساختارهای اجتماعی- 
این صورت که  به  است،  بوده  برقرار ساخته  رابطه  فرهنگی شهر 
شهر  سطح  اجتماعی  و  فرهنگی  شاخص  کاربری های  با  نخست 
پیوند خورده بوده، درگام بعد با فعالیت ها و زندگی اجتماعی مردم 
پیوسته بوده و در نهایت به صورت های متنوع با ذهنیات، مراسم 
و عادات فرهنگی، اجتماعی، سمبولیک و آیینی مردم بخارا پیوند 

داشته است8.
1( سیستم آبی در ارتباط با کاربری های مهم و مقدس شهری

النرشخی و مالزاده در توصیفات خود از بخارای قرن ۱0، به بیان 
و ذکر حوض های مختلف در مقابل و یا کنار مزارات و دروازه های 
شهر اشاره دارند. در نوشته ها و مستندات مربوط به بخارا در قرون 
۱6 و ۱7 میالدی همچنین حوض ها در ارتباطی قوی با مساجد، 
مدارس و خانقاه ها در مراکز و میادین شهر نشان داده می شوند 

)تصویر ۵(.
مراکز  و  محالت  نقاط عطف  مهم ترین  از  حال حوض ها  عین  در 
آنها به شمار می روند. بعد از مسجد، حوض ها از نشانه های اصلی 
با آن ها تجهیز و متمایز می شده است  هستند که مراکز محالت 
)Gangler, Gaube & Petruccioli, 2004: 80(. آنچنان که نقشه 
پارفنوف فنین نشان می دهد، از ۲۲۰ محله شهر بخارا، ۲۰۵ تا از 
آن ها در مرکز محالتشان بنای عمومی یا فضای جمعی داشته اند. 
از این بین تنها دو محله از محالت شهر بخارا حوض دارند، ۳۸ 
محله با ترکیب رایج حوض و مسجد تجهیز شده اند، درحالی که ۹ 
محله دیگر با حوض در کنار مسجد یا یکی دیگر از بناهای مذهبی 
مسجد،  مجموعه  شکل گیری  واقع  در   .)Ibid( می شده اند  تجهیز 
مدرسه و حوض در میدان های شهر به صورت پیوندی جداناپذیر به 

نظر می رسد )تصویر6(.
میدان های  در  کنار هم  در  و  به طور همزمان  عناصر  این  چنانکه 
و  گاوکشان  شهری  مرکز  و  میدان  دو  است.  می شده  بنا  شهر 
می روند                       شمار  به  قوی  ارتباط  این  از  بارز  نمونه ای  لب حوض 

)Ibid: 94-96(؛ )تصویر7(.

۲( سیستم آبی در ارتباط با فعالیت ها و کاربری های عمومی
در کنار این کاربری های مقدس و مهم، فعالیت ها و کاربری های 
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تصویر۵. حوض ها به عنوان آخرین مؤلفه های شبکه آبی در ارتباط قوی با کاربری های مهم و مقدس شهری و گاه خصوصی قرار می گرفته اند، به ترتیب از راست:  
.Timur and Mankovskaja: 1991: خانقاه خواجه زین الدین، مسجد باالحوض، خانقاه نادر دیوان بیگی، مقبره امیراسماعیل سامانی و مدرسه چهارمنار. مأخذ

تصویر 6. انطباق محل قرارگیری حوض ها با مراکز و میدانگاه های مهم شهری و کاربری های مقدس و مهم )مزارات، مساجد، مدارس، خانقاه ها(. مأخذ  : نگارنده. 
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دیگری نیز در ارتباط نزدیک با حوض ها و نهرهای آب در نوشتارهای 
مختلف بیان  شده است، نخست شکل گیری فعالیت های تجاری و 
بازارهای مکاره در کنار این حوض ها : »تعداد زیادی از بازارهای 
بزرگ و کوچک داخل میدان ها در مقابل مساجد و مدرسه ها و یا 
اطراف حوض ها زیر سایه بان های چادری یا حصیری قرار دارد... در 
داخل حوض ها کیف های چرمی )َمشک( برای انتقال آب به خانه ها 
و ... وجود دارد« )Olufsen,1911:533(؛ )تصویر8(. همچنین از 
»در   : می شود  نام برده  نظافت  و  شستشو  به  مربوط  کاربری های 
شهر حوض هایی وسیع و روباز وجود دارد. در کنار آن ها محل های 
چوبی برای غسل و وضو ساخته شده است« )بارتولد، ۱3۵0: ۱6۵(. این 
تأسیسات تا قرن ۱9 نیز وجود داشته : »در کنار حوض ها و کانال ها 
کلبه های چوبی )تأسیسات( با در وجود دارد که برای شستشو استفاده 
می شود. این آب کثیف است و آشغال زیادی در آن ریخته می شود« 
از  نقل  به   Gangler, Gaube & Petruccioli, 2004: 51(

المقدسی، ۱۲98 : ۵۱(.

۳( سیستم آبی بخارا و زندگی اجتماعی شهر بخارا
مهم ترین نقش  حوض ها در ساختار اجتماعی شهر بخارا شکل گیری 
زندگی اجتماعی و خاطرات جمعی شهر در کنار آن ها بوده است 
که در متون مختلف به آن ها اشاراتی شده است. در واقع حوض ها 
هسته  و  محلی  گفتگوهای  و  گپ  اجتماعی،  اتفاقات  ثقل  مرکز 
: »لب  بودند  تبدیل شده  بخارا  شکل گیری خاطرات جمی مردم 
حوض دیوان بیگی مانند ریگستان فضای بسیار شلوغ و سرزنده ای 
است. مردم یکدیگر را هل می دهند، فریاد می کشند، گریه و زاری 
می کنند، بخار سماورها، دود قلیان ها و بوی نامطبوع بشقاب های 
در حال جوشیدن و سرخ شدن از ابر باالی توده عمامه های سفید، 

تصویر۱-7. حضور حوض به عنوان عنصری جداناپذیر از مراکز شهری؛ مجموعه لب حوض، شامل حوض، مدرسه، مسجد و حمام . عکس و نقشه : آیدا آل هاشمی، ۱۳۸۸.

زمین بازی  که  سنگی  تراس های  و  حوض  باالی  بر  آبی،  و  قرمز 
شعبده بازها  و  دلقک ها  برای  نمایشی  و صحنه  بچه ها  موردعالقه 
است.« )Olufsen,1911:542(؛ )تصویر9(. »حوض استخر مانند 
جلوی دیوان بیگی بخارا از آب جوی مولیان پر می شود و گویند 
ترک بچگان  تن  بر ۱7۲  بالغ   بخارا جماعتی  حاکم  امیرعالم خان، 
امر  این  که  وامی داشت  آب بازی  به  آن  در  را  خویش  حرم سرای 
در   .)49  : )بقایی، ۱378  می آمد«  به شمار  او  تفریحات  ازجمله 
جایی دیگر سیاحان غربی زندگی اجتماعی اطراف حوض ها را به 
تصویر کشیده اند : »مردان پیر با عبا و یا کالهان ازبکی بر روی 
تخت های چوبی نشسته اند، چای می نوشند، تخته بازی می کنند، 
در حینی که دود از شیشلیک ها و اردک هایی که در حاشیه حوض 

.)Chuvin & Degeorge,2003( »کباب می شوند، بلند است

۴( سیستم آبی بخارا و باورها و آئین های مردم شهر بخارا
عناصر  برای  را  اعتقاد  و  احترام  به نوعی  که  دالیلی  مهم ترین  از 
سیستم آبی به همراه داشته است پیوند عمیقی بوده که این عناصر 
با مکان ها و بناهای محترم و مقدس برقرار ساخته بوده اند. ازجمله 
این مکان ها، مزارات،  مساجد و مدرسه ها و نیز خانقاه های شهر هستند، 
از جمله »چشمه ایوب« که به باور بخاراییان محل دفن حضرت ایوب 
نبی بوده است8. این مکان های مورد احترام و گاه مقدس عالوه بر 
حوض ها در کنار جوی ها نیز ایجاد می شده اند؛ »از فتح آباد به سمت 
شهر روند در میان 3 جوی مزار موالنا جالل الدین است و چون از این 
راه به شهر رسند برکنار شهر مسجدی است« )معین الفقرا، ۱339 : 
78(. در موارد بسیاری حوض ها و جوی ها نام خود را از این مکان های 
مقدس می گرفته اند. مانند چشمه ایوب یا حوض حیان: »... در منطقه 
رباط سرهنگ در روستایی به اسم کاخ، مقبره حیان است... حوض 



زیرساخت آبی بخارا نمونه ای از ارتقای سیستم آبی به زیرساخت منظرین
4۱آیداآلهاشمی

تصویر9. حوض ها و فضاهای اطراف آن ها به صورت سنتی محل اجتماع و 
سرگرمی و گپ و گفتگوهای عصرانه مردم بخارا بوده اند.            

.Al-Radi:1995 : مأخذ 

اسمش را از آن گرفته است)همان : 8۲(. در بعضی موارد نیز مکان ها 
نامشان را از حوض ها به ودیعه می گیرند از جمله میدان لب حوض 

دیوان بیگی. 
در نمونه هایی نیز، تقدس مکان قرارگیری حوض ها گاه آب آن ها 
را تا درجه شفابخشی مورد احترام می ساخت : »در مقابل مسجد 
مکان،  تقدس  به واسطه  که  بوده  سرپوشیده  حوضی  حلفاکودیت، 
برای مصارف دارویی و درمانی مورد استعمال قرار می گرفته است« 

.)Gangler, Gaube & Petruccioli, 2004:66(
نکته قابل توجه، تالشی است که در تداوم ایجاد تقدس و احترام برای 
این شبکه حیاتی شهر رخ می دهد: از آن جمله یکی نام گذاری ها 

تصویر8. حوض ها به عنوان محل تأمین آب مصرفی ساکنین محالت. اواخر 
.Timur & Mankovskaja,1991: 43 : قرن ۱9. مأخذ

و دیگری انتساب احداث حوض یا جویی به افراد بزرگ و محترم 
آن  »شافری کام«،  نهر  احداث  مورد  در  چنان که  است.  تاریخ  در 
به  تاریخی  و کتب  به یک شاهزاده ساسانی می دانند  منسوب  را 
روایت آن اشاره شده است: »... رود شاپورکام است و … آورده اند 
اندر حکایت که یکی از فرزندان آل کسری از آل ساسان از پدر 
بدین والیت آمد…این شاپور رود عظیم  خویش خشم گرفت و 
)النرشخی، ۱3۵۱:  یعنی شاپورکام...«  نام خود کرد؛  به  و  برکند 
44(. این پیوند ذهنی مردم با سیستم آبی در تداوم بهره گیری از 
نام حوض ها برای محالت و یا نام گذاری نهرها و حوض ها از روی 
ادامه می یابد. در کتاب مزارات مالزاده در مورد  بزرگان محل  نام 

تصویر۲-7. حضور حوض به عنوان عنصری جداناپذیر از مراکز شهری؛ مجموعه گاوکشان، شامل حوض، مدرسه، مسجد و حمام . عکس و نقشه : آیدا آل هاشمی، ۱۳۸۸.
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دیهی که  در  رباط سرهنگ  ناحیت  حوض حیان می خوانیم: »در 
آن را کاخ می خوانند ... حوض حیان را به نام وی بازمی خوانند.« 
)معین الفقرا، ۱339 : 8۲( و یا به عنوان مثال محله جویباره که نام 
خود را از حوض های مراکز محل گرفته است. در ادامه همین روند 
است که بزرگان و امرای شهر در اقداماتی فرهنگ سازانه بر اهمیت 
و احترام حوض ها و فضای اطراف آن شخصاً تاکید و تالش می کنند 
با دستان  بیک  اُلغ  را خود  لب حوض، درختان شاتوت  برای   ....«
 .)Gangler, Gaube & Petruccioli, 2004: 66( »خود کاشت
حاکم از متصل شدن به حوض احترام یافته و حوض نیز از منسوب 
شدن به بزرگ مصونیت  یافته و از گزند بی توجهی در امان می ماند. 
ساخت حوض ها کاری عام المنفعه بوده که توسط بزرگان، وزرا و 

امرا وقف و احداث می شده است.

۵( سیستم آبی و زیبایی شناسی سمبلیک حاکم بر ساخت آن
و سمبولیک مشابه  آیینی  المان های  دیگر حضور  قابل توجه  نکته 
حوض هاست.  لب  و  حوض ها  ساخت  و  تزئین  در  یکسان  و 
یک  از  ساخت  و  فرم  لحاظ  به  قرن   ۱0 طول  در  حوض ها  تمام 

این  به  می کردند،  پیروی  مشابه  فرمی  زیباشناسانه  دستورالعمل 
هشت  صورت  به  کوچک  یا  بزرگ  حوض ها  تمامی  که  ترتیب 
ضلعی هایی با پلکان های سنگی احداث شدند که در چهارطرف آن 

درختان توت و نارون غرس شده است )تصویر ۱0(.
در جزئیات و تزئینات ساخت نیز عموماً در محل ورود آب به داخل 
حوض ها از تمثال سر شیر به صورت های متنوع بهره برده می شد، 
به دنبال برقراری ارتباط با ذهنیت تاریخی  تصویری که مشخصاً 
مخاطب است و ارزش و قرب برای این فضا را نشان می دهد. اشعار 
نام واقف،  یا تعمیر آن،  تاریخ ساخت  روی سرشیرها حاوی ماّده 

سازنده یا سرمایه گذار ساخت است )تصویر ۱۱(.

اصول حاکم بر شکل گیری و توسعه زیرساخت آبی بخارا در 
ارتباط با شهر در دوران اوج

مطالعات این بخش نشان می دهد که از قرن ۱0 م. )۵ ه.ق(، که 
شهر در جهات جنوب، شمال و غرب به آن سوی دیوار شارستان 
گسترش می یابد، رابطه ای چندبعدی و متقابل میان ساختارهای 
شهر و شبکه آبی در الیه ها و مقیاس های مختلف، فراتر از نقش 

تصویر ۱۱. بهره گیری از سمبل شیر به صورت های مختلف در ورودی آب به حوض ها، نمونه ای از بهره گیری از سمبل ها و مؤلفه های آشنا در هویت و تقدس بخشی 
Timur & Mankovskaja,1991 : به شبکه حیاتی آبی درون شهر بخارا. عکس آیدا آل هاشمی، مأخذ

تصویر ۱0. الگوی زیباشناسانه یکسان حاکم بر ساخت حوض ها در فضاهای مختلف شهر بخارا : حوض هشت وجهی با پلکان های سنگی که هرچه به عمق می رود 
ارتفاع پله ها افزایش می یابد، به همراه درختان نارون یا توت در چهار طرف حوض. مأخذ : نگارنده.



زیرساخت آبی بخارا نمونه ای از ارتقای سیستم آبی به زیرساخت منظرین
43آیداآلهاشمی

تکامل  زمان  در طول  و  کارکردی شبکه، شکل گرفته  و  خدماتی 
می یابد :

• نحوه توسعه شهر )استقرار کوی ها، مسیرها و مراکز محالت( به صورت 
متقابل در ارتباط با مؤلفه های شکل دهنده به سیستم آبی است.

• هم زمان با توسعه شهر، الگوی حاکم بر سیستم آبی شهر )نهر 
و  و مجموعه های شهری  فضاها  با  نیز منطبق  و حوض(  و جوی 
مسیرها و مراکز محالت نوساخت گسترش می یابد. با شکل گیری 
از جمله محله جویباری و جوی مولیان، نهرها و  محالت جدید، 
جوی ها نیز توسعه می یابند و حوض های جدید با همان الگوهای 

کهن در مراکز محالت حاضر می شوند.
نقاط  و  کاربری ها  با  تنگاتنگ  ارتباط  در  آبی  مؤلفه های شبکۀ   •
مؤلفه های  به  حوض ها  می گیرند.  شکل  شهر  استراتژیک  عطف 
نشانه ای محالت و شهر تبدیل شده اند که گاه به صورت تنها این 
نقش را بازی می کنند ولی عموماً در ترکیب با کاربری های مهم و 

مقدسی چون مسجد، مدرسه و خانقاه.
جریانات  و  زندگی  در  آبی  شبکۀ  مؤلفه های  سمبولیک  • حضور 
پیوندی  شهروندان،  و  شهر  زندگی  اجتماعی  و  آیینی  فرهنگی، 
فعالیت های  و  جریان ها  روابط،  با  آبی  شبکه  میان  ناگسستنی 
ذهنی  ادراکات  با  دیگر  سوی  از  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
و  کالبدی  اقدامات  درواقع  است.  داده  شکل  را  شهر  از  مردم 

اجتماعی مختلفی رشته های پیوند ذهنی مردم بخارا با شبکه آبی 
را مهیا ساخته بوده که پایه های حضور و توسعه پایدار این شبکه 

در چندین قرن را مهیا ساخته است.
در نهایت از تحلیل و تفسیر یافته های این نوشتار در حوزه سیستم 
اصول  شهر،  ساختار  مختلف  وجوه  با  ارتباطش  و  بخارا  شهر  آبی 
حاکم بر شکل گیری، توسعه و تداوم سیستم آبی بخارا در طی ۱۰ 
دو حوزه  در  بخارا  در شهر  آبی  اوج حضور شبکه  دوران  که  قرن 
استنباط  می کند،  روایت  را  ذهنی  اجتماعی-  و  فضایی  کالبدی- 

می شود )جدول۱(.

زوال و انحطاط شبکه آبی بخارا
پرده دوم از زندگی زیرساخت آبی بخارا آغاز انحطاط و در نهایت 
نابودی سیستم است که تفحص و تأمل در این جریان نکات قابل 
و  بر شکل گیری  اهمیت و نقش اصول حاکم  میزان  از  را  توجهی 
توسعه زیرساخت آبی بخارا را در پایداری و مانایی آن نمایان می سازد.

آنچنان که دیدیم در قرن ۵ و ۶ سیستم آبی در دوران اوج است و از 
سرحوض های نیکو در نوشته ها یاد زیاد می شود. در همین زمان البته 
اشاراتی به بهره گیری از آب حوض ها برای شست و شو نیز شده است:  
»این آب کثیف است و آشغال زیادی در آن ریخته می شود« )المقدسی 

.)Gangler; Gaube & Petruccioli, 2004: 66 به نقل از

جدول ۱ . اصول حاکم بر شکل گیری و توسعه زیرساخت آبی بخارا در شهر. مأخذ : نگارنده.
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است  آمده  چنین  آبی  سیستم  وضعیت  توصیف  در   ۱6 قرن  در 
و  برنج  ساقه های  و  تخته ها  و  تیرها  با  فرعی  کانال های  »...اما   :
گل رس پوشیده می شود و معموالً دیده نمی شدند. مگر اینکه… 
دریچه هایی را که به سمت آب  باز می شده با هدف اینکه ساکنین 
بتوانند مشک های خود را از آب گلی و زرد آن ها پر کنند تعبیه 
.)Gangler, Gaube, Petruccioli، 2004: 65( »می شده است
زیرساخت  وصف  در  دانمارکی  سیاح  »اولفسن«   ۱890 سال  در 
شاعرانه  فضای  این  زیبایی  »...ولی  می نویسد:  چنین  بخارا  آبی 
وقتی ساکنین را در حال شستن دست ها و پاها و لباس هایشان 
بین  از  آن ها می بینی  و هندوانه ها در  میوه ها  اضافات  انداختن  و 
می رود... آب با بوی نامطبوع و رنگ نامشخص… . این آب محل 
باکتری  از  تعداد زیادی  تخم و الرو حشرات و  نمو  رشد و 
هاست؛ آدم تعجب می کند که چگونه این شهر دائم با بیماری 
 .)Olufsen,1911:537( »...های واگیر دست به گریبان نیست
این توصیفات حاکی از بی توجهی به پاکی و تمیزی این سیستم نه 
به لحاظ عدم نیاز کارکردی، چنانکه این در زمانی است که مردم 
می کنند:  استفاده  آشپزی  و  آشامیدن  برای  آب  این  از  همچنان 
»بیشتر آب آشامیدنی و مصرف خانگی، بر خالف بوی بدی که به 
ویژه در تابستان از آب می آمد از اینجا تامین می شود… در داخل 
حوض ها کیف های چرمی )َمشک( برای انتقال آب به خانه ها و ... 
نبود  نشانگر  بیشتر  بلکه   ،)Olufsen,1911:542( دارد...«  وجود 
احترام و رابطه ذهنی میان به سیستم آبی و مؤلفه های شکل دهنده 
به آن است، اتفاقی که زمانی با دستاویزهای مختلف در جهت ایجاد 

تصویر ۱۲. نمودار زمانی تغییرات شبکه آبی بخارا از شکل گیری تا انحطاط، 
مأخذ : نگارنده.

و برقراری آن اقدام شده بود. نهایتاً با استقرار دولت سوسیالیست در 
اوایل قرن بیستم، تعداد زیادی از حوض ها )تقریباً ۱00 حوض از 
۱۱4 حوض شناخته شده( و کانال های آب به خاطر مسائل بهداشتی 
 Chuvin&Degeorge, 2003( پرشده و از سطح شهر ناپدید شد
اوایل قرن بیست آلودگی بیش ازحد و  اواخر قرن ۱9 و  97:(. در 
از  تبدیل شدن به بستری برای بیماری ها زیرساخت آبی بخارا را 
و  بود  کرده  تبدیل  مخل حیات  مؤلفه ای  به  عنصری حیات بخش 
همین امر موجب می شود تا نهایتاً با استقرار دولت سوسیالیستی و 
تأمین آب لوله کشی برای شهر و قطع نیاز کارکردی به سیستم، این 

سیستم آبی به طور کامل از سطح شهر رخت بربندد )تصویر۱۲(. 
نکته قابل توجهی که از مطالعه تاریخی سیر انحطاط زیرساخت آبی 
بخارا قابل استنباط است اینکه :  باوجود نیاز کارکردی به سیستم 
در اواخر قرن ۱9، نظارت، توجه و احترام به مؤلفه های شکل دهنده 
به زیرساخت آبی و مهمتر از آن آب جاری در آن از میان رفته و 
آلودگی آب و خرابی مؤلفه های شکل دهنده به سیستم قابل توجه 
است. به این ترتیب در اینجا نخستین گام در نابودی و آغاز انحطاط 
سیستم  به  کارکردی  نیاز  رفتن  میان  از  نه  بخارا  آبی  زیرساخت 
بخاراست.  مردم  و  سیستم  میان  ذهنی  پیوند  سست شدن  بلکه 
پس از ناپایداری سیستم و معضالت ناشی از آلودگی آن، با عدم 
به  نیز  آغازین شکل گیری آن  نقطه  به سیستم که  نیاز کارکردی 
شمار می رفته است، سیستم آبی بخارا به طور کامل تخریب و از بین 

می رود )جدول ۲(.

نتیجه گیری

پیوندی  در  بخارا  آبی  شبکۀ  که  داد  نشان  پژوهش  این  پیچیده و چندالیه با ساختارهای مختلف عینی )کالبدی( و ذهنی مطالعات 
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جدول ۲. روند انحطاط و زوال زیرساخت آبی بخارا. مأخذ : نگارنده.

شهر بخارا پیوند خورده و از شبکه کارکردی و معیشتی صرف به 
شبکه ای حیاتی و چندبعدی در زندگی اهالی بخارا ارتقاء یافته بوده 
که  داد  نشان  همچنین  مطالعات  این  یافته های  است. جمع بندی 
9 اصل ساختاری بر شکل گیری و توسعه زیرساخت آبی بخارا در 
در جای  به صورت های مختلف  و  است  بوده  قرن حاکم  طی ۱0 
جای سیستم رخ می نمایانده است. زیرساخت آبی شهر بخارا هم در 
پیوندی قوی با ساختار فضایی شهر قرار داشته است و هم در پیوندی 
قوی با ساختار اجتماعی و ذهنی شهروندان. این پیوند چندوجهی و 
متقابل آن را از یک شبکه زیرساختی تک بعدی به شبکه زیرساختی 
چندبعدی برای شهر تبدیل کرده بوده است. در واقع این شبکه از 
شبکه ای طبیعی به شبکه منظرین در شهر ارتقاء یافته و همین امر 
موجب شده تا این زیرساخت به نوعی حضور خود را در طی قرن ها 
در سطح شهر و زندگی شهروندان پایدار کند. در اینجا شبکه آبی 
در عین داشتن نقش زیرساختی در شهر به عنوان تأمین کننده آب 
مورد نیاز شهر که شکل گیری و توسعه شهر وابسته به آن بوده است، 

دارای نقش منظرین و چندوجهی عینی- ذهنی در شهر است.

پی نوشت

*. نسخه اولیه این مقاله قباًل در شماره 3۱، زمستان ۱393 مجله باغ نظر به چاپ رسیده بود. این نسخه، مقاله تجدید نظر شده با حذف و اضافات جدید است که پس از داوری مجله 
به چاپ می رسد.   

۱. زیرساخت منظرین زیرساخت طبیعی درون شهر است که با رویکرد منظرین در جهات عینی )کالبدی( و ذهنی ) اجتماعی و فرهنگی( با ساختارهای شهر پیوند می خورد و سه هدف 
کارکردی، زیباشناسانه و هویتی منظر را به طور همزمان برآورده می سازد. زیرساخت منظر، زیرساختی است که از سطح خدماتی صرف ارتقاء یافته و در وجوه مختلف با زندگی شهر 
و شهروندان پیوند می خورد. درواقع بخش مهمی از کیفیت منظرین شهر وابسته به قوام و دوام این زیرساخت در شهر و ساختار آن است. در این اینجا پسوند »منظرین« قید حالت 
است که به زیرساخت افزوده شده و حالت و رویکرد حاکم بر زیرساخت برمی گردد. نگارنده به جای به کارگیری اسم »منظر« و واژه زیرساخت منظر یا صفت »منظری« و واژه زیرساخت 
منظری که در هر دو »منظر« و »منظری« به مصداق منظر می پردازند و جزیی و سطحی نگر هستند از واژه »زیرساخت منظرین« که به حالت حاکم می پردازد و کل نگر است بهره 
می گیرد. در همین حوزه مثال واژگان آهن )اسم(، آهنی )صفت( و آهنین )قید( قابل اشاره است و در دو مورد نخست به جنس فلز آهن اشاره می شود ولی قید آهنین بر حالت حاکم 

که برگرفته از حالت آهن است اشاره دارد و تأکیدی بر جنسیت فلزی آهن ندارد.

از سوی دیگر، مطالعه در روند انحطاط سیستم آبی بخارا در اوایل 
قرن بیستم نشان داد با وجودی که در اواخر قرن ۱9 نیاز کارکردی 
به زیرساخت آبی بخارا وجود داشته است اما عدم توجه به حفظ و 
نگهداری سیستم و از میان رفتن احترام و تقدس مؤلفه های آن میان 
مردم، زمینه انحطاط، فرسودگی و آلودگی زیرساخت آبی بخارا را به 

همراه داشته است.
از سنجش متقابل اصول حاکم بر شکل گیری و توسعه زیرساخت 
آبی در دوران اوج و شرایط حاکم بر زیرساخت آبی در دوران افول 
چنین نتیجه می شود که در زمان شکل گیری و توسعه زیرساخت 
آبی ویژگی ها و ابعاد کارکردی- عینی در شکل گیری زیرساخت آبی 
بر  آبی  زیرساخت  بر  حاکم  ذهنی  اجتماعی-  ابعاد  و  بودند  مقدم 
قوام و پایداری شبکه در طول تاریخ موثر بوده است. دوران افول 
اجتماعی  ذهنی-  وجه  تخریب  با  بخارا  آبی  زیرساخت  انحطاط  و 
میان رفتن  از  و  تخریب  و  است  شده  آغاز  و  شکل گرفته  شبکه 
وجه کارکردی آن تیر خالص در انحطاط کامل زیرساخت آبی و 

مؤلفه های آن بوده است.



فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
46 شماره هشتم| تابستان 1394

۲. بخارا در جنوب مسیر رودخانه زرافشان قرار دارد : این موضع که بخارا است، آبگیر بوده است )النرشخی، ۱3۵۱: 8(. رود زرکشان تا آن حد کفاف آب موردنیاز واحه بخارا را می داد 
که کمترین مقداری از آن زائد بر مصرف باقی نمی ماند و کاًل از طریق شبکه مجاری و نهرهایی که آب رودخانه را به مزارع می رساند به مصرف می رسید )فرای، ۱36۵ : ۵۵(. 

3. »معین الفقرا« در کتاب »ذکر مزارات« به بیان نام و محل تعدادی از حوض ها می پردازد که در مقابل و در محل مزارات واقع اند از آن جمله : حوض مقدام )تل خواجه چهارشنبه( 
نزدیک درب میدان )مزارات ...(، حوض کاکامزارلولی حضی در جانب شمال مقبره خواجه پاره دوز، حوض دروازه کالباد، لب حوضی در جانب شرقی چشمه ایوب ... )معین الفقرا، ۱339 
:  34، 39، 69( و همچنین النرشخی در بیان تاریخ بخارا به سر حوض هایی اشاره دارد، از آن جمله : »… ور دیگر از ریگستان تا دشتک به تمام خانه های موزون و منقش عالی 
سنگین و مهمانخانه های مصور و چهارباغ های خوش و سرحوض های نیکو و درخت های کجم خرگاهی بوده، به نوعی که ذره ای آفتاب از جانب شرقی و غربی به نشستگاه سر حوض 
نمی افتاده...« )النرشخی، ۱3۵۱ : 38(، این توضیحات به عنوان تکمیل کننده سیستم توصیفی ابن حوقل در قرن ۱0، به صورت لکه هایی حدودی از محل حوض ها به نقشه افزوده شد.

4. از مهم ترین نقشه های مربوط به قبل از بخارای- کمونیستی، نقشه ای است که توسط پارفنوف فنین ترسیم شده است و منبع تمام کارهای انجام شده در مورد بخارا است. نسخه اولیه 
این نقشه مربوط به سال ۱87۲ میالدی است و در سال ۱9۱0 نسخه پیش از چاپ آن آماده شد و در ۱9۱۱ راهنمای آن با بیش ۵30 عنوان به پایان رسید. 

)به نقل از Sukharova, 1976 :10 در کتاب اصل:68(. نگارنده از نسخه رنگی این نقشه چاپ شده در کتاب Boukara: the eastern dome of Islam استفاده کرده است.
۵. در این نقشه محل گورستان ها و حوض هایی جانمایی شد که در نقاط مختلف مانند دروازه بنی اسد،  محل جویباره،  محله ریگستان،  چشمه ایوب و مزارات پراکنده شمال شهر از آنها در 
مستندات نوشتاری به زبان عربی نام برده شده بود و با توجه به ساختار خیابان ها در نقشه ۱87۲ میالدی و اسامی محل های جداشدن نهرها از نهر الذر و همچنین محل هایی که این نهرها 
به آن می رسند و یا از آن ها عبور می کنند، مسیر و ساختار احتمالی شبکه آبی در قرن دهم در این نقشه ترسیم شد. در این نقشه سیستم آبی متشکل از آب بند ورودی )سد مقابل رود( 
به نوعی کنترل آب محدود واحه بخارا را بر عهده داشته و دریچه آن هرماه متناسب با نیاز حوض ها و مزارع ۲ تا 3 بار باز می شده است )Gangler, Gaube & Petruccioli, 2004(، رود، 
نهراصلی، نهرهای فرعی، حوض های پراکنده در محالت، مقابل دروازه ها و مزارت و آبگیر به عنوان جمع کننده نهایی آب است. موقعیت این مؤلفه ها در ارتباط با شارستان، کهندژ و ربض 

که در این زمان توسعه شهر خارج از شارستان )در سمت جنوب، شمال و غرب( را در خود جای داده بوده، قابل شناسایی است.
6. در مقایسه میان سیستم آبی قرن ۱9 در این نقشه و قرن ۱0)براساس مکتوبات ابن حوقل، و اصطخری( تفاوت مهمی به چشم می خورد و آن این که کانال نوکنده که نقش مهمی در 
سیستم آبی قرن ۱0 ایفا می کند در سیستم پیشنهادی Kouchedamov برای قرن ۱9 حضور ندارد. دغدغه این نوشتار ترسیم و تعیین دقیق محل عبور نهرها نیست، چنانکه باوجود 
تالش های فراوان صورت گرفته توسط محققین روسی و غربی در یک قرن اخیر، کاری نسبتاً غیرممکن نیز به نظر می رسد، به همین دلیل نقشه ترسیمی Kouchedamov باوجود 

عدم انطباقات دقیق تاریخی مورد استناد قرار می گیرد.
7. در تاریخ بخارا در باب آبگیر سام خواش در بیکند چنین آمده است : »... و ارسالن خان محمدبن سلیمان به روزگار خویش بیکند را عمارت فرمود... و آب حرامکام آنجا رود و پیوسته 
بیکند نیستان هاست و آبگیرهای عظیم و آنرا پارگین فراخ خوانند و فراکول نیز خوانند و از مردمان معتبر شنیدم که مقدار بیست فرسنگ در فرسنگ است و اندر مسالک و ممالک 
آورده است که آنرا بحیره سامجن خوانند و فضل آب بخارا جمع آید و اندر آنجا جانواران آبی باشند و در جمله خراسان آن مقدار مرغ و ماهی به حاصل نیاید« )النرشخی، ۱330 : ۲6(. 
8. »... و آبادان تر جایی در این شهر، این جایگاهی است که سر طاق گویند و جوی از زیر بر سر آن است...در پایان شهر در کناره رود تربت موالنا بدرالدین میدانی ... مزار موالنا 

شمس الدین محبوبی، فرزند موالناجمال الدین محبوبی ... در جانب شرقی چشمه ایوب ... برلب حوض که در آن مزار است...« )معین الفقرا،  ۱339: ۲ و 34(.
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