
 

 

 آب و هوا
 های کهن ایرانیان در پندارها و آزموده

                

 محمد حسن ابریشمي

 

کند مقاله را با گفتة بسیار سنجیده و دلنشین خردمندی ناشناخته آغاز می

که، نویسندة ایرانی محمدبن محمود طوسی در قرن ششم، به این شرح آن را نقل 

 (:87، ص عجایب المخلوقاتکرده است )

 

« آب»از چه عزیزتر نیستت  گفتت: از « موجودات»یکی را پرسیدند که:در 
که بستیار بتود قیمتتی « آب»؛ یعنی «آب»گفت: از چه حقیرتر نیست  گفت: از 

 هزار دینار ارزد. ]جرعة نوشیدنی[شربتی »کم شود « آب»ندارد، چون 

  

( که یک جرعه آب نوشیدنی در 1393شهریور  5آیا اکنون )چهارشنبه 

تر، یا خدای دار، فردا روزها که آب کمیابتومان( ارزشران صدهزار دینار )دهته

 ناخواسته شرایط اقلیمی بدتر و آب نایاب شود، ارزش آن چقدر خواهد شد 

، یعنی احمدبن محمدبن زید طوسی، 1فرزانه دیگری، آن هم از دیار طوس

، تحت رة یوسفتفسیر سوشاید متقارن همان روزگار همدیاری خود، به نگارش 

تر از آن، پرداخته ، در قرن هشتم یا پیشالستین الجامع للطائف البساتینعنوان 
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قصة »دارد. وی در معرفی و تمجید از « آب»است، نیز مضمونی جالب دربارة 

ها در عالم نعمت»برشمرده است: « آب»های عالم را ، نیکوترین نعمت«یوسف

ها بسیار است و قصهقرآن است. و در هنیکوترین نعمت آببسیار است و لکن 

« هاست: سخن نقص علیک احسن القصصلکن قصة یوسف نیکوترین قصه

 2 (.3)سورة یوسف، آیة 

ها و مستندات تاریخی داللت بر آن دارد که ایرانیان از پیشگامان دانش

اند. مخصوصاً فرهنگ و مدنیت بشری بوده و به علوم و فنون توجهی بلیغ داشته

شناسی، کشاورزی و های آنان در علوم و فنون، طب و نجوم، اقلیمپیشرفت

آبیاری و فلسفه قابل توجه بوده است. حمزة اصفهانی )در نیمة نخست قرن 

های باستانی ایران، به چگونگی شکست چهارم( ضمن شرح و وصف حکومت

گان ایرانی آنان در نبرد با اسکندر پرداخته، و با اشاره به کشتار دانشمندان و فرزان

های دینی و علمی را بررسی کرد و آن گاه کتاب»دستور اسکندر، نوشته است: به

کتب فلسفی و نجوم و پزشکی و کشاورزی را از زبان فارسی به یونانی و قبطی 

ابن خلدون نیز با  3«.ها را سوزانیدنقل کرد و به اسکندریه فرستاد، و باقی کتاب

های مکتوب ایرانیان در پایان کار کردن دانش بسیار از سوختن و نابود تأسف

با این حال ایرانیان با پذیراشدن دیانت نوین  4ساسانیان اشاره کرده است.

های فرهنگی و مدنی های علمی و تجارب عملی خویش را، در تمام زمینهتوانایی

های کهن و معتبری که داشت( صمیمانه در اختیار و کشاورزی )با همة پشتوانه

ریزی تمدن نوپای ر امم اسالمی قرار داده و نقش اساسی و بس مهمی در پایهدیگ

اسالمی برعهده گرفتند. در بادی امر محدودة جغرافیایی ایفای این نقش در قلمرو 

فرهنگی ایران ساسانی قرار داشت، که غالباً زبان پارسی وسیلة بیان مقاصد بوده، 
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رخی امم اسالمی، اول بار در ناحیة بصره مثالً انتقال فرهنگ آبیاری به اعراب و ب

 در داخل همین قلمرو انجام گرفت. 

 خطاب، تجارب شبکة آبیاریایرانیان مسلمان در زمان خلیفة دوم عمربن

نام  حتی مرغاب مرو به خراسان را در ناحیة بصره بر روی دجله منتقل کردند، و

 ادند. برخی ازپارسیِ مرغاب را به یکی از نهرهای احداثی این شبکه د

بنابراین تسرّی  5ها، نهرها( دیگر شبکه بصره نیز نام پارسی گرفت.اَنهار)جوی

 دها بهه بعکفرهنگ ایرانی در بین مسلمانان ابتدا در قلمرو ساسانی انجام گردید 

 های خالفت شرقی مشهور شد، و بغداد، با نام ایرانی )بغ+داد، یا،سرزمین

نیان ها و ساساتیسفون )مداین( پایتخت ایرانی پارتباغ+داد(، مرکز آن در کنار 

المی ی اسموجودیت پیدا کرد. در آن روزگاران نیز فرزانگان ایرانی در قلمروها

ها و فنون خویش را به سراسر قلمروهای اسالمی خوش درخشیدند و دانش

هایی چون طوری که حتی در افریقا و سیسیل امارات و حکومتتسری دادند، به

هزار سال پیش یکی از فرزانگان  6را سامان بخشیدند.« بنوطبری»و « میانرست»

های اسپانیای اسالمی )اندلس(، یعنی قاضی ساعد اندلسی، ضمن وصف دانش

ز ایرانیان ملتی با شرف و عزیزاند... و هماره دفاع ا»گوید: عصر خویش می

 7«.م استکنند... ایرانیان را کتب مهم در احکام نجوحقوق مظلومین می

در منابع و آثار مکتوب ایرانیان ادوار باستان در زمینه علوم و فنون 

مختلف، از جمله در باب کشاوررزی و باغبانی و آب و آبیاری مطالب چندانی 

های کتب و رساالتی ( اسامی یا عنوان378در دست نیست. اما ابن ندیم )وفات 

ت. از این گذشته در ثبت کرده اسالفهرست در باب این موضوعات را در 

ها و متون پهلوی عصر ساسانیان یا ترجمة عربی و فارسی آنها، یا نقل نوشته
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های برجای مانده از این گونه منابع، حاوی اشاراتی کوتاه در باب مباحثی از قول

های ایرانی آن روزگاران است. همین اشارات کوتاه و نکات علوم و فنون و دانش

های مکتوب نة غنی و معتبر فنون و تجارب و دانشمختصر داللت بر پشتوا

های باستانی از میان رفتة ایرانیان دارد. گاهی اشارات و نکات کوتاهی از دانش

باستانی ایرانیان دهان به دهان گشته، و گاهی این گونه نکات یا زوایایی از 

علوم و  هایهای باستانی، آن اقبال را داشته است که توسط دانشمندان رشتهدانش

فنون مختلف، در بین مباحث خاص آنان، برحسب اقتضا، نقل و ثبت شود. گاهی 

های مورخان و ادبا، و حتی ها و نوشتهاین گونه مطالب و نکات در البالی گفته

ها و مطالبی در ها، نقل قولعرفا و فقها و فالسفه آمده است. در این آثار و نوشته

آب، باد )هوا(، خاک، آتش( و تأثیر و تأثر آنها باب چهار آخشیج )عناصر اربعه: 

ها و بر یکدیگر مندرج است. عالوه بر این از تأثیر عوامل اقلیمی بر روی رستنی

های باستانی و پندارها و باورهای المثلجانداران سخن رفته، و گاهی ضرب

و  هاعامیانة کهن نقل شده است، در این مقاله ضمن پرداختن به اقوال و نوشته

های چهارگانه، یا تعاریف عوامل اقلیمی مندرج پندارهای پیشینیان دربارة آخشیج

 شود.هایی نقل میدر متون کهن نمونه
 

 چهار آخشیج

ها )عناصر( و مراتب آفرینش و پیدایش آخشیجدر اساطیر ایرانی سلسله

یات، ای دلپذیر بیان شده است. براساس این گونه رواگونهها و انسان بهاقلیم

آفرینش نخستین انسان )کیومرث( و نخستین جانور )گاو( در ایران زمین 

)ایرانویچ( اتفاق افتاده است. به پندار ایرانیان نطفة کیومرث، همچون تخم گیاه در 

های روید، و از بین ساقهگیرد. از آن موضع بوتة ریواسی میشکم زمین جای می
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شود که نخستین زوج ظاهر می سپید و سرخ آن بوتة ریواس دو پیکر آدمی

انسانی را تشکیل دادند. مطابق این پندار در سلسلة مراتب آفرینش: نخست سپهر 

و تمامی اختران )آسمان و ستارگان و خورشید و همة افالک(، دوم آب )که مایة 

اصلی زندگانی، دافع تشنگی گیاه و همة موجودات، و در ستیز با اهریمن و 

اهریمنی چون دیو خشکسال و غول بیابان است(، سوم زمین  ها و نیروهایناپاکی

)خاک که بطن و بستر آفرینش رستنیها و جانداران است(، چهارم گیاه )که به مدد 

دارد و با های حیات را عرضه میرطوبت ونور، سرسبزی و طراوت و مایه

ها، گسترش نیروهای اهریمنی چون دیو خشکسالی و قحطی و پوشش سرزمین

کند(، پنجم جانوران )که منشأ از گاو نخستین دارند(، ششم بیابان را مهار میغول 

اند(، و سپس آتش )که منشأ و مردمان )که از گَشنِ نخستین انسان، یعنی کیومرث

منبع نور و روشنایی برای گیاه و دیگر آفریدگان است و از نیروهای اهورایی به 

ها و نیروهای اهریمنی و ناپاکی آید که در ستیز دایمی با تاریکیحساب می

جا کنندة بخش و لطیف، و نیز جابهحیات« هوا»است( و باد )که در شکل جریان 

ابرها و گَرده یا گَشنِ گیاهان است و در وجه توفان فناآفرین و مهلک و مخرب 

اند که ای تعریف کردهاند. ایرانیان داستان آفرینش را به گونهاست( آفریده شده

وجودیت همه آفریدگان برای خیر و خوبی، و خوراک و رفاه، و آسودگی گویی م

( و همچنین در متون اوستاترین بخش )کهن هاگاتیافته است. در آدمیان سامان

شود. به پندار ایرانیان در عهود کهن، فلک پهلوی چنین پندارهایی مالحظه می

خاک )زمین( و باد )هوا( شمار( به همراه آب و کران با همة اختران بی)سپهر بی

در پرتو نور )روشنایی( شرایط رویش و زایش و پراکنش رستنیها و جانداران را 

فراهم آورده تا اسباب زیست سالم و زندگانی مناسب آدمیان را تدارک و تجهیز 
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ها بهره کنند، تا آنها به مدد اندیشه و خرد و به برکت کوشش خویش از آن نعمت

شود، سعدی ی در منابع ایرانی بعد از اسالم مالحظه میچنین پندار 8گیرند.

 شیرازی تعبیری زیبا در تبیین این گونه پندارها دارد:
 

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
 

ر توجه به عناصر اربعه )چهار آخشیج: آب و هوا و خاک و آتش( را د

 کنیم. درویژه نوشتة دانشمندان ایرانی، نیز مالحظه میالمی، بهمنابع و متون اس

. است برخی متون تعاریف جالبی از هر یک از این عناصر یا مجموعه آنها شده

قمری( ضمن وصف طبایع به طبیعت عناصر  428تا  363سینا )مثالً ابوعلی

تر از خشک هیچ چیز گرم و»گوید: می« آتش»چهارگانه پرداخته و دربارة طبیعت 

 بیعتط، و در باب «آتش نبود، یا چیزی که آتش در او غالب بود، به سبب آتش

و وا اندرنبود، یا چیزی که ه هواهیچ چیز گرم و تر تر از »معتقد است: « هوا»

غالب بود، هرچند که گرمی هوا ضعیف است. و اگر هوا گرم نبودی از 

 ]ی باال[شود، قصد بر سو گرم  آبزیرنگریختی، و زیر نجستی. و هرگاه که 

چیز سرد و تر تر از هیچ»نویسد: می« آب»و دربارة طبیعت « کند، چنان که بخار...

وید: گ« زمین: خاک»و در باب « نیست، یا چیزی که آب اندرو غالب است...آب 

تر از زمین نیست یا چیزی که زمینی بود ... پس هیچ چیز سرد و خشک»

 ا و آتش، و ترکیب جسمهای دیگر ازمین و آب و هواند: زهای بسیط چهارجسم

 9«.ایشان بود
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 کاریز و قنات

« اتقن» قنات از ابداعات ایرانیان در هزاران سال پیش است. ظاهراً واژة

 دارد، همچنان که لغت معرب« کندن»پارسی از مصدر  «کن»ریشه در واژة 

ژة است. وا« نکند»از مصدر  پارسی، مشتق« کندک»برگرفته از واژة « خندق»

چرا  دارد. نیز نشان از چگونگی کار مقنی در ژرفنای زیرزمین« کاریز»بسیار کهن 

 و« کاه» مخفف« کا»مرکب از دو لفظ « کاریز»که، به گمان صاحب این قلم، کلمة 

گری، عمل ریختن کاه بر روی  مقنی ِمصدر ریختن است. از نظر فَنّ از« ریز»

های ن چاهدر خط مستقیم در اعماق و اتصال ب انالدیوارة پیشکار قنات ت کندن ک

نما ت منجر به اتخاذ نام تر کنده شده به یکدیگر، بدون استفاده از قطبپیش

ای بسیار در هر حال کاریز پدیده 10 برای این پدیده عجیب شده است.« کاریز»

ار ک شت وکابداع آن نشانی از درجه هوش، عالقه و دلبستگی ایرانیان به  مهم، و

 است. و آبیاری در ادوار دور تاریخ

هایی های کهن خراسان اغلب طوالنی، و ژرفنای چاه انتمجرا یا کانال قنات

 ر سالدگزارش شده است. از آن جمله، ناصر خسرو قبادیانی،  گاهی بسیار زیاد

به مکه و مصر، در بازگشت از گناباد  هجری، در مسیر سفر مشهورش 444

قول آگاهان  از ز داشته،گ 700ریزِ گناباد، که چاهی به عمق گذرد. او از کامی

ن آبی عظیم در این کاریز روان است، و آ»افزاید شرحی نقل کرده است، و می

این  11«.رود. و آن را گفتند کیخسرو فرموده است کردنفرسنگ می کاریز چهار

ر ت بآب در برخی از نواحی خراسان، دالل قنات بزرگ و دیگر کاریزهای پر

های فعالیت های آبی زیرزمینی سرشار، و نیز استعدادهای اقلیمی وسفره

 کشاورزی قابل تمجید در ادوار کهن دارد.
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 های زیرزمینيسنجش میزان آب

هایی های زیرزمینی در مناطق مختلف نیز نشانبرای سنجش میزان آب

خیص ها را تشمترتب بود. ایرانیان در اعصار کهن باستانی به تجربه این عالمت

دادند. های آبی زیرزمینی انجام میتر سفرههایی در شناسایی دقیقداده، و آزمون

ن جمله هایی دارند، از آبرخی از دانشمندان، بعد از اسالم، به این نکات اشاره

 دیدة مشهور، زاده و نشو و نما یافتة بغدادمسعودی مورخ و دانشمند جهان

سفر دور و  301در سال  12وستدار آل ابوطالب،در مصر(، د 342)وفات حدود 

و  های فارس و کرمان در گردشاو میان سرزمین»درازش را از بغداد آغاز کرد. 

ودی، مسع«. پس از هند ... گذر کرد، و به مرزهای چین رسیده استسیر بود؛ زان

رده قل کدر باب فرهنگ و تمدن ایرانی در آثار گرانقدر خویش مطالب فراوانی ن

نابع و م ست. از باب نمونه، در یکی از آثارش، با استناد به تجارب پیشینیانا

 های مزبور را به این شرح نقل کرده است:ها و آزمونتر شرحی از آزمودهقدیم
 

: ها، دربارة نشانة آب و منابع زیرزمینی آن، طریقت خاص دارند کهبعضی

دارد یده باشد، معلوم میهای نرم رویو خرفه و علف اگر در محل منظور، نی

د ، و به دسترس حفار است و اگر چنین نباش]به سطح زمین[که آب نزدیک 

نشانِ [عنی ، در همین مالفالحةهای کتاب آب دور است... در بعضی نسخه

خواهد این نکته را بداند، ، چنین دیدم که: هر که می]های زیرزمینیمیزانِ آب

، به ان درشت و سیاه و کند رفتار باشندبه خانة مورچه بنگرد؛ اگر مورچگ

ها نزدیک است؛ و اگر مورچگان آن ]خانة[اندازة کندی رفتارشان، آب به 

ی ها نتوان رسید، آب در عمق چهل ذراع است. آب اولتندرو باشند، که به آن

ها برای شیرین و خوش، و آب دومی سنگین و شور باشد؛ و این جمله نشانه

 ب برآرد. کسی است که خواهد آ
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 همو، آزمونی شگفت و قابل تحقیق را نقل کرده است: 
ا بداند، آب ر ]سطح[دیدم که: هر که بخواهد نزدیکی فالحت  کتابدر 

لین دحی سفازمین را به اندازة سه یا چهار ذراع بکند. و دیگی مسی یا ق ]باید[

د دیگ گشاده و بای گیرد، و آن را از داخل به طور یکنواخت پیه آلوده کند تبر

گاه، پس از غروب خورشید، قطعه پشمی سفید، که پاکیزه و دهان باشد ت آن

برگیرد؛ و پشم را  ]مرغتخم[افشان باشد، بگیرد و سنگی به اندازة یک مرغانه 

، و چون گوی بر آن سنگ پیچد. سپس اطراف گوی را با موم مذاب اندود کند

ره رون حفدکرده، بچسباند و دیگ را آن را به ته دیگی، که روغن یا پیه آلوده 

بب سکه پشم معلق ماند و موم آن را نگهدارد و به  ]به طوری[وارون کند 

گاه به قدر یک یا دو ذراع خاک روی ظرف بریزد، و سنگ آویخته بماند؛ آن

آن  بگذارد تا شب بر آن بگذرد. صبحگاه، پس از طلوع خورشید، خاک را از

ه یگر برد: اگر قطرات آب فراوان و نزدیک به یکدجا پس کند، و ظرف را بردا

ظرف چسبیده و پشم پر آب باشد، آن محل آب دارد و آب نزدیک  دیوارة

ال است؛ و اگر قطرات متفرق باشد، نه مجموع و نزدیک، و آب پشم میان ح

و  ها دور از هم چسبیده باشدباشد، آب نه دور است و نه نزدیک؛ و اگر قطره

بر  واشد آب دور است؛ و اگر قطرات آب کم یا زیاد در ظرف آب پشم اندک ب

  13پشم دیده نشود، در آن جا آب نیست، و زحمت حفر آن نکشد.

 

اقلیمی خشک و بیابانی استقرار یافته، و از  دربدان لحاظ که سرزمین یزد 

های سطح االرضی بوده است، های نواحی معتدل محروم، و فاقد آببارش

های ژرفنای زمین های دور، با حفر قنات، از آبآن از زمانکوش مردمان سخت

اند، بر همین اساس تجاربی نیز در تشخیص میزان و حجم همواره بهره گرفته

های زیرزمینی کسب کرده و هنوز هم کاریزهای کهن و مقنیان کارآزموده و اب

( نشان از 580)تألیف  نامهفرخماهری دارند. نوشتة ابوبکر مطهر جمالی یزدی در 
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آن دارد که تجربة دقت و توجه به رنگ و اندازة درشتی و میزان سرعت تحرک 

شده مورچگان، همان سان که مسعودی نقل کرده، در سرزمین یزد اعمال می

 است:
 

ه در ، نگ... و اگر خواهند که بدانند که در زیرزمین آب دور است یا نزدیک

گر اد، و ستبر و سیاه و سنگی بود آب نزدیک بو مورچة آن زمین باید کرد: اگر

 14دونده و الغر بود آب دور تواند بود.

 

 بیني وضعیت زراعي سال پیش رویپیش

شناسی نوشته است. ابوریحان بیرونی مطالب فراوانی در باب نجوم و اقلیم

انگیزی را مطرح کرده که مبتنی بر ای بسیار جالب و در عین حال شگفتاما نکته

های باستانی است. بیرونی ضمن وصف عالقه و توجه بلیغ ارب و دانشتج

هر شخص از راه تبرک، به این »نویسد: ایرانیان به نوروز و مراسم باستانی آن می

روز، در طشتی جو کاشت. سپس این رسم در )نزد( ایرانیان پایدار ماند، که روز 

در هفت اسطونه  نوروز در کنار خانة )خود( هفت صنف )گونه( از غالت،

ها( به خوبی و بدی زراعت )هر )استوانه( بکارند، و از روییدن این غالت )دانه

کاشتن  15«.ها پی برند( و حاصل سالیانة )هر دانه( را حدس بزننددانه یک از آن

ها )جو، گندم، ارزن، مُلک، باقلی، نخود، لوبیا، ماش، عدس های مختلف دانهگونه

کنونی « سبزة نوروزی»زی همواره معمول بوده و در شکل و ...( در ایام نورو

کاشتن  16ای دارد.متجلی شده است. خیام نیشابوری نیز به سبزة نوروزی اشاره

ها )غالت( توسط ایرانیان، از توجه آنان به دور افالک های مختلف دانهگونه
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)چرخ و فلک( و اوضاع اقلیمی، و شناخت اوضاع جوی و آب و هواشناسی و 

 بینی این اوضاع در مناطق مختلف محل سکونت آنها دارد. یشپ
 

 هاجایي و مجاورتجابه

کنیم که به های ابوریحان بیرونی عجالتاً به این نکته اکتفا میاز نگارش

در مبادی علم هیأت ثابت شده است که زمین گِرد »نویسد: استناد منابع کهن می

ها به نهاد و طبع خود این که سنگیناست، و در میان جهان کروی جای دارد، و 

از هر سو به مرکز حرکت دارند، و از همین جا کروی بودن سطح آب اثبات 

شود، و چون ذرات آب با یکدیگر پیوستگی سخت ندارند، تنها به اندازة می

شود و نیز از مشاهده آشکار شده موجهاست که سطح آب از کرویت خارج می

به طبع زیر آب است، به این دلیل که خاک در است که جای نهاده شدن خاک 

هایی شود، و فرورفتن آب در خاک یا زمین به سبب وجود شکافنشین میآب ته

در خاک است که از هوا پرشده و آب میل آن دارد که از این هوای موجود میان 

ها و پیشروی آنها اشاره بیرونی به چگونگی ایجاد بیابان«. ها فروتر رودشکاف

ها ریگ همان سنگ کوه» 17ه و پیدایی ریگ و خاک را وصف کرده است.کرد

است که با شکافتن و به یکدیگر برخوردن شکسته است و سپس گذشتن آب، و 

وزیدن بادها و پیوسته سوده و مالیده شدن آنها بر یکدیگر سبب شده است که 

های همین هها گرد شود، و خردهای آنها از میان برود، و ریگها و کنارهگوشه

و سپس خاک از آنها باز شناخته  های شکسته است که به صورت ماسهسنگ

بیابان به نام کرکس کوه که میان فارس و سجستان )سیستان( و »و  18«.شودمی

های کهن است که بطلمیوس آنها را های ساختمانخراسان است، آکنده از ویرانه

گویند که آنجا است. و ایرانیان میقرامانیای خراب، یعنی کرمان ویرانه نامیده 
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و نزدیک هزار چشمه، که آب آنها از پیرامون سجستان آبادترین جاها بوده،

جوشیده، سبب آبادانی آن بوده است، و افراسیاب ترک آبها را فرو برد، که می

ها به طرف ها ویران شد، و بازماندة آبها نرسید، و آبادیدیگر به آن سرزمین

روانه شد ... و ابوالعباس ایرانشهری گفته است که: در روستای پشت دریاچة زره 

کندند و در ژرفنای پنجاه و چند )کاشمر کنونی( نزدیک نیشابور کاریزی می

درخت سرو رسیدند که با اره بریده شده های سهذراعی از سطح زمین به ریشه

ه در آن وقت بود و آشکار است که فاصلة میان زمان بریده شدن این سروها، ک

جای برش ریشه بر سطح زمین بوده، تا آن زمان که این همه سنگ و خاک بر آن 

توان گفت چه اندازه بوده قرار گرفته بوده است، چندان زیاد است که درست نمی

است. نباید از سالم ماندن چوب در زمین شگفتی نمود، چه هر اندازه چوب از 

گردندة در سال )ها( به آن برسد،  جایی دور باشد که کمتر گرما و سرمای

 19«.ماندگاری آن بیشتر خواهد شد

چون کرة زمین اصل آن »نویسد:ابوحاتم مظفر اسفزاری )قرن پنجم( می

ون چخاک بود، و به عرضی از اعراض آن خاک سنگ همی گردد، بدان برهان که 

و آتش یا آفتاب بر جوهر سنگ مستولی گردد، و آن عرض که سبب سنگ شدن ا

های سخت بود از وی دور کند، آن جوهر سنگ جوهر خاک شود. و چون کوه

بر او  تر بود، برودتبلند پدید آید و باالی او به مرکز )سرمای( زمهریر نزدیک

های بسیار بارد، و از آن است که هر تر شود، و سبب گردد که برو برفغالب

 20«.چند کوه بلندتر است سرما و برف آن بیشتر است

های شیخ احمد جامی از عرفای ایرانی )در سال هم از جملة نوشتهاین 

اند: از یک جوهر همه کدورت، و از دیگری آب، و خاک دو جوهر»( است: 520
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اند. اما به است، و آدمی را از این هر دو سرشته ]: پاکی، شفافی[همه صفاوت 

هیچ نروید، و خاک آب نبات نروید، و از آب نیز بیحقیقت بدان که از خاک بی

چون هر دو به هم رسند این چندین نبات گوناگون و چندین آبادانی که در عالم 

ها و چه از ها، و سرایبینی پیدا آید: چه از شهرها، و چه از حصارها، و قلعهمی

ها، و درختان میوه، و کشتزارها، و سبزه و ریاحین و نرگس، و باغ و بستان

ها در دنیا و غیر آن به سبب فراهم آمدن آب و تسپرغم و مرغزارها، و همه راح

خاک است، و اصل همه اشیاء بر این است، تا آن گاه که این دو به هم نرسند 

آید، و چون هر دو به هم رسیدند این همه حاصل نه خاکو آب هیچ معنی از 

را طبعی است که به هر چه رسد او را حیات دهد، آب معانی در وجود آید. اما 

 21«.باشد، و هیچ بَرندهدچنان میون نرسد چه کند  هماما چ
 

 جای مسکن مطلوب؟

 و« هوا»)تألیف قرن ششم(، شرحی دربارة  تاریخ بیهقابوالحسن بیهقی، در 

های مودهدارد، که مبتنی بر تجارب و باورهای پیشینیان و همچنین آز« آب»نیز 

وضعِ مطلوبِ زینش مگهایی در مورد شخصی اوست که دربردارندة توصیه

 مسکن نیز هست:
 

تر، و نسیم آن اطبا چنین گویند که هر مسکن که بلندتر، هوای آن موافق

تر، تر، هوای آن گرمتر. و هر مسکنی که نشیبخوشتر، و تنفس بدان هوا آسان

تر. و هر مسکن که از یک تر، و دَم زدن بدان ناخوشو بخارات آن کثیف

ها جانب دریا، هوای آن تَر باشد و آنجا باران جانب آن کوه باشد، و از دیگر

بسیار آید... و مسکن کوهی، خاصه کوهی مقابل مشرق بود، و از جانب مشرق 

بود، هوای آن درست باشد و مردم آن قوی و درازعمر و درست مزاج.  گشاده
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و مسکنی که زمین آن ِگل پاکیزه باشد و کوه و دریا از وی دور بود هوای آن 

بد باشد  ]زار: جنگل، درختستان و نی[عتدل بود. و مسکن در بیشه خوش و م

و آنجا حشرات آبی و غیر آن بسیار تولد کند... و کسی خواهد که نهاد 

سرای و بنای خویش بر نهادِ نیکو نهد روی سوی مشرق کند و  ]ریزیپایه[

ناها گذر شمال در وی گشاده کند، و چنان سازد که شعاع آفتاب در بیشتر از ب

افتد و سقف بناها بلند کند، و درها همواره و گشاده. و آدمی و حیوانات بَرّی 

  22 به هیچ آن حاجت ندارند که به هوا...

 

چون خاکی ناموافق بود آب به سبب »... افزاید: ابوالحسن بیهقی می

رت او بد ، و هوا به سبب مجاو]بد طعم و بوی[مجاورت آن تلخ یا شور یا عَفَن 

همو، با اشاره به عناصر اربعه )چهار آخشیج( از تأثیر و تأثر  23«.ه شود...و تبا

و گفتگ« عنصر آتش»بر یکدیگر، و خصوصیات « خاک»و « هوا»و « آب»عناصر 

 کرده است:
 

« آب»این شهر و « هوای»اند تا چرا باشد که مردم گویند حکما سخن گفته

كه « آتش»خوشتر، و در اين از ديگر شهر بهتر است و « ]: خاک[تربت »و 

« خاک»و « آب»و « هوا»و « آتش»است این تمیز ننهند  و عناصر  چهارم ايشان

تر است دیگر شهرها گرم« آتش»این شهر از « آتش»است، و هرگز نگویند که 

آب، هوا، [از این عناصر « آتش»اند که تر. و از این جواب گفتهیا تیزتر و مُحرّق

او با دیگر عناصر  ]:آمیختگی[ند، و ممازجت قبول تأثیر کمتر ک ]خاک

تأثیر پذیرد « هوا»و « آب»خوانند از ممازجت « بَرّ»که آن را « زمین»دشوارتر. و 

« آب»و امثال این. و  ]زاج سفید [و نمک و زمه  ]: لجن[تا گِل گردد و لُوش 

 از« هوا»؛ «خاک»تأثیر پذیرد که شور و تلخ شود به حکم « زمین»از مجاورت 

عفن شود. آتش این « هوا»بود « عفن« »آب»کیفیت پذیرد، جایی که « آب»
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 24 چنین تأثیر و انفعال قبول کمتر کند...

 

 «آب»سخن آخر 
مود دبن مح، از همان دانشمند خراسانی، محم«آب»مقاله را باز هم با مطلبی شیوا، دربارة 

آب بدان که »جمله نوشته است:  از« آب»مری در تعریف ق 556بخشد، که در سال طوسی، پایان می

ها و بعدر وی ط ]پروردگار[یکی از چهار عنصر، و اصلی شریف ومادة حیات است، و سبب طهارت و 

ز باشد، و اها آفریده، چنانکه بر صحرا ببارد، بر خاکستری سوخته، که در آن هیچ دانه و حبوبی نرنگ

بز و انار در باغی رود: سیب سآب و بویی، مثالً کلی شها برویاند، هر یکی به رنگی و آن اصناف گیاه

و هوا ة ه واسطبنهاد، آب سرخ، انگور سپید و سیاه، سوسن بویا و سیر گَنده روید. این معانی همه در 

ه نظری ی آفرید سپید کپرورده شود. و بدان که آفریدگار آبها را ابتدا از جوهر ]هامیوه[این ثمار  خاک

، و آن افریدفته شد، نیمی بگداخت آب گشت، و نیمی دیگر عرش را از آن بیبه وی کرد، به هیبت شکا

د. و خوانن را اکنون بحرالعمیق و بحرالمحیط خوانند، از آن سوی عالم، و به رومی بحرطرطاوسآب 

را جذب آب به قوت خویش آفتاب االرض است و آن مرکز وی است، و ها به اوسطرجوع همة آب

 25«.باردشود و بر عالم میکشد و باران میرة زمین و به باال میکند از شش جوانب کمی

 
 

 ها :یادداشت
، به کوشش ن الجامع للطائف البساتینالستی / ، تفسیر سورة یوسف. احمدبن محمدبن زید طوسی1

 . آقای23مقدمة مصحح، ص  23، ص 1345محمد روشن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

ید از بایز 287نسخه شماره »پژوه نوشته است ی دانشقمحمد روشن از قول روانشاد استاد محمدت

که سفری به حمد زید طوسی )بر این اساس باید پیش از این تاریخ، ا« دارد 841این کتاب تاریخ 

شتم هدر قرن  االًعراق و جبال داشته( در آذربایجان فرصتی پیدا کرده و به تألیف آن پرداخته، احتم

 یا هفتم بوده است.

 .29، ص همان کتاب. 2

 .43، ص تاریخ پیامبران و شاهان. حمزة اصفهانی، 3

 .70، ص 1، ج مقدمة ابن خلدون. 4
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 .22و  21ص  ،پستة ایران. ابریشمی، 5

 .114تا  111، ص زعفران ایران. ابریشمی، 6

 .171تا  169، ص طبقات االمام. قاضی صاعد اندلسی، 7

 .36و  35(، ص کتاب سال کشاورزی)مندرج در دومین  تاریخچة کشاورزی ایران. ابریشمی، 8

 .31و  30، ص طبیعیات دانشنامة عالئیسینا، . ابوعلی9

گرفت. در کنارة کانال یا سوخت بهره میه با روغن کرچک یا منداب می. استاد مقنی از چراغی ک10

ای که نوک داد، به گونهکرد، و این چراغ را داخل آن قرار میمجرای قنات حفرة کوچکی ایجاد می

ور بر نشعاع مستقیم چراغ ت جای فتیله و شعله ت کامالً نور را در اطراف پخش کند؛ و مخصوصاً

ت، یشکار قناکه مقنی کارکندن را باید ادامه دهد، به اصطالح بر روی پیی کانال،روی دیوارة انتها

 های تیز را / امتحان کن حفره و کاریزهان بیاور سیخ»الدین محمد بلخی در این بیت بیفتد. جالل

ادشاه حمد پمبه ابزار شاغول و تراز کردن مسیر یا مجرای کاریز تلویحاً اشاره کرده است. « را

راه آب روان به زیرزمین که به »گوید ( در تعریف کاریز می3330)صفحه فرهنگ آنندراج  صاحب

«. اند تا معلوم شودریختهریز بود که برای امتحان جریان آب کاه میعربی قنات گویند. در اصل کاه

وچک رة کاما به گمان نگارنده، در وضعیتی که چراغ مقنی، با فاصله در پشت سر او، درون حف

 وی دیوارهرگرفت. سایة کلَّة او بر اشیة مجرا ت که محاذی گردن مقنی تعبیه شده بود ت قرار میح

ضح و وار سر مقنی بر روی دیوارة نمناک و گل مانند پیشکار واافتاد، اما چون سایة دایرهپیشکار می

ر روی بود را ریخت تا سایة کلة خقابل تشخیص نبود، مقنی مقدار کاه بر روی دیوارة پیشکار می

نحرافی اآن سایه کندن را در خط مستقیم ادامه دهد و کوچکترین دیوارة رؤیت کرده و در محدودة

ه این بشده، و پیدا نکند؛ به همین دلیل کاه در کار کندن مجرای قنات در خط راست استفاده می

یکدیگر  ها را بهچاهترتیب مقنی با کندن و کاه ریختن و پیش رفتن در خط راست شعاع چراغ، بُنِ 

شده، یا به قول محمد پادشاه برای کرده است. کف مجرا با جریان مالیم آب طراز میوصل می

اند. صاحب این قلم بیتی از شاعری با مضمون آن که مقنی کلنگ را همواره ریختهرؤیت آن کاه می

یدا پنه یادداشت را زند یادداشت نموده )اما در ضمن تدوین این مقاله متأسفابه سر خود می

ر پشت دوار کلة مقنی در پرتو چراغ قرار گرفته ت با فاصله ت ام( که کنایه از همان سایة دایرهنکرده

در  نویسد:می« کاریز»( در تعریف 4/171، فرهنگ نظامسر اوست. با این همه داعی االسالم )

 است. فارسی« از ماده ریختن« ریز»و « آب»به معنی « ک / کا»سنسکریت 
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 (،1356، به کوشش محمد دبیرسیاقی )تهران، زوار، سفرنامة حکیم ناصر خسرو قبادیانی. ناصر خسرو، 11

170. 

، 1370، ترجمة کریم زمانی، تهران، انتشاات اطالعات، اخبارالزمانبن حسین مسعودی، . ابوالحسن علی12

شکدة دان نشریةمندرج در  ، در پانوشت مترجم، از قول استاد دکتر محمود مهدوی دامغانی،14ص 
 به نظر»...  ( از جمله آمده است:105، ص 1352، پاییز 12)مشهد، شماره الهیات و معارف اسالمی 

چنان روشن  ... اگر دقت شود، رنگ تشیع مسعودیالذهب مروجبنده در همان فصل اول کتاب 

 «.ماند...گونه شک و تردیدی باقی نمیشود که جای هیچمی

، ترجمة ابوالقاسم پاینده )تهران، مروج الذهب و معادن الجوهرن علی بن حسین مسعودی، . ابوالحس13

 .128و  127(، 1344بنگاه ترجمه و نشر، 

 .114، ص 1346، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، نامهفرخ. ابوبکر مطهر جمالی یزدی، 14

 .330، ص آثار الباقیه. ابوریحان بیرونی، 15

 .25، ص هنوروزنام. 16

 .25و  23، 18، ص تحدید نهایات االماکنکتاب  . ابوریحان بیرونی،17

 .25و  23، 18، ص تحدید نهایات االماکنکتاب  . ابوریحان بیرونی،18

 .25و  23، 18، ص تحدید نهایات االماکنکتاب  . ابوریحان بیرونی،19

 .37و  36، ص رسالة آثار علوی. خواجه ابوحاتم مظفر اسفزاری، 20

 .197و  196، ص المذنبین و جنه المشتاقینروضهاالسالم ابونصر احمد جام نامقی، شیخ .21

تا، ص ، به کوشش مرحوم احمد بهمنیار، تهران، فروغی، بیتاریخ بیهق. ابوالحسن علی بن زید بیهقی، 22

 .27و  26

 .27، ص همان کتاب. همو، 23

 .33، 32، ص همان کتاب. همو، 24

 . 88، ص عجایب المخلوقات، . محمدبن محمود طوسی25


