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شماری از کشرورهای کرمآب جهران مشر ش شرد بارران آب در ایرن

کشورها ثبات سیاسی و امییت را بهشدت تات تأثیر قرار داده استب نروع

حکومت صفویان در طری زمران تیییررات زیرادی یافرت :در دورة طالیری
حکومت صرفویه سیسرتم مردیریت آب تارت ن رارت میاسرب بره شرک

کارآمدی به کار میپرداات اما در اواار دوره بهتدریج با تزلزل ارکران
حکومتی و رواج فساد و رشوهاواری دستگاه مدیریت آب نیز تضرتی

شد و فشار وارده بر کشاورزان پایه های اقتصاد را لرزانرد کره ایرن امرر برر
روند سقوط حکومت ترأثیر مضراع

گشاشرتب همنیرین نارعرایتیهرای

ایجادشده در مردم و کشاورزان نیز بر روند افول صفویان دامن زدب

این پژوهش تاری ی با رویکرد تالیلی -تطبیقی انجام شده اسرت و روش

دادهاندوزی آن نیز اسیادی و کتاب انهای استب

واژههای کلیدی :مدیریت آب اصفهان دوران صفوی ثبات سیاسیب

 .1مقدمه

1ـ .1بیان مسئله :پایه و شالوده تمدن بشری بر آبیاری استوار بوده اسرت از ایرن روسرت
که بیشتر تمدن های جهان کیار روداانهها پا گرفتهاندب در فالت ایران نیز آب گرامریتررین
موهبت الهی است و غلبه بر کمبود آن و ابداع شیوههای آبیراری و مردیریت تقسریم آب از
مهمترین دستاوردهای انسان در این دیار استب
امییت یکپارچگی سیاسی و اقتصاد نیرومید ایران که در میانه پادشاهی صرفویان شرک
گرفته بود بهتدریج در پایان این دوره دچار فروپاشی شدب یکی از عوام افول اقتصاد ایران
را در زمان زوال صفویان باید کاهش تولیرد ماصرو ت کشراورزی بره علرت سسرتشردن
پایهها ی سااتارِ کارآمدی دانست که به درازای چیرد هرزاره بررای مردیریت آب در ایرران

شک گرفته بود1ب

1ب کمبود آب در کشورهای جهان سوم به متیای در اطر بودن جان انسانهاستب برای بیشترِ کشورهای در حال توسته
توسته آب ناسالم تهدیدی بسیار بزرگ تر از میاقشات مسلاانه برای امییرت انسران اسرتب اسرتفاده متقرول از آب نکتره
اصلی برای تأمین مایاتاج غشایی جهان است و رقابت بر سرِ آب توانایی افرواتن جیر

را دارد (ببرران )194:1387ب
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باران کیونی آب در ایران نیز بیانگرِ نبود برنامهریزی درسرت و اراده سیاسری یکپارچره

در مدیریت آب است و برپایه تجربة جهانی ممکن است درصورت تداوم به کاهش ثبرات

سیاسی و افزایش اشونت و ناامیی میجر شود1ب

این نوشتار تالش دارد ارتباط ثبات سیاسری در اصرفهان از زمران اوج ترا زوال تردریجی

صفویان را با مدیریت آب در این دوره پیجویی کیدب نتایج حاصرله مریتوانرد گسرتردگی
پیامدهای مدیریت ناکارآمد آب را در عرصه سیاست و امییت میطقهای آشکار سازدب

1ـ .2پیشینه پژوهش :در زمییه بررسری ن رامهرای تقسریم آب و آبیراری سریتی در ایرران
پژوهشهایی چید صورت گرفته کره براری بره صرورت مروردی برر شریوهای ارا

میطقهای اا

و یرا

تکیه داشتهانردب در  1358نصرراله پورافکراری بره بررسری شریوههرای سریتی

تقسیم آب در ایران پردااته استب در  1377مامدحسین پاپلی یزدی و مجید لبافاانیکی

بر روی واحرد تقسریم آب (فیجران) تاقیرو نمودنردب پریش از ایرن مهردی ماقرو در 1375

پژوهشی در این زمییه میتشر کرده استب پژوهشهایی چید نیز درباره مدیریت آب اصفهان

و زاییدهرود صورت گرفته است که از آن میان میتروان بره بررسریهرا و مطالتراتی چیرد از

حسن حسییی ابری اشاره نمودب صفا مامودیان نیز پژوهشری برر مرادیهرا و شربکة آبرسرانی
اصفهان صفوی در  1392صورت داده استب

با کاهش سطح دسترسی به آب در میطقة ااورمیانه آسیا و میطقه صارای بزرگ آفریقا نیاز به بررسری و مرشاکره بره

وجود آمده و زدواوردهای اشونتبار نیز در میان کشورهای این میاطو با روندی در حال رشد پدیردار گردیردهانرد

( .)Watkins:2006در  50سال گششته  37مورد اشونت بین کشورها بر سرِ آب گزارش شده است که به جرز هفرت
مورد بقیه در ااورمیانه بوده استب

1ب طبو گزارشها ده کشوری که در مترر بیشرترین مشرکالت ناشری از کرمآبری قررار دارنرد عبارتیرد از :سرومالی
موریتانی سودان نیجریه عراق ازبکستان پاکستان مصر ترکمیسرتان و سروریهب ماردودیت میرابآ آب شریرین و در

دسترس بودن فیزیکری آب و بارران سیاسری در بسریاری از کشرورها بره صرورت یرد متضر جردی درآمرده اسرتب

بهطوری که این مادودیت توانسته است رشد این کشرورها را تارتالشرتاع قررار دهردب بارران آب عرالوه برر تامیر

هزییههای انسانی رشد اقتصادی را ایثی میسازدب برای مثال میطقه جیروب صرارای آفریقرا هرر سرال  5درصرد تولیرد
نااالش ملی اود را به دلی کمآبری از دسرت مریدهرد (ببرران )197:1387ب برر ایرن اسراس مریتروان مشراهده نمرود

کشورهایی که از ن ر تأمین آب مورد نیاز اود در باران هستید در ردهبیدیهای جهانی از لااظ سطح رفاه اجتمراعی

در رده های پایییی قرار دارندب در اکثر این کشورها ناامیی و تزلزل ن امهای سیاسی دیده میشرودب ایرن کشرورها اغلرب
درگیرِ جی

با همسایگان اود هستید و یا از درگیریهای قومی و قبیلهای در درون مرزهای اود رنج میبرندب کمبود

آب و رکود اقتصادی باعث کاهش می به سرمایهگشاری در این کشورها شده استب
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به جز اشاراتی پراکیرده هری کردام از نویسریدگان فروق بره ارتبراط برین ثبرات سیاسری
حکومت و تأثیرپشیری یا تأثیرگشاری آن بر سیستم مدیریت آب نپردااتهاندب
1ـ .3روش پژوهش :این پژوهش از نروع پرژوهشهرای تراری ی اسرت و برا رویکرردی
تالیلی ر تطبیقی صورت گرفته استب روش دادهاندوزی نیز اسیادی و کتاب انهای استب
 .2تاریخ مدیریت آب در ایران

به نوشته شاردن جیرافیدانان ایرانی کشور را به  24ایالت که متشک از  540مرکز برزرگ

جمتیتی و  60000روستا برود تقسریم کررده و شرمار نفروس آن را  40میلیرون نفرر بررآورد
میکردندب هی کشوری وجود ندارد که کوههایش چیان زیاد و روداانههرایش چیرین کرم
باشدب هی کدام از این روداانهها قادر به ایجاد ارتباط بین و یرات نبودنردب ایرران کشروری
اشد لمیزرع و کمنفوس بود و بهویژه جمتیت نواحی مرکزی که بیابانهای برزرگ در
آنجا واقآ شده بسیار کم بودب کمتر از یدسوم زمین قاب کشت و زرع بودب کشتنکردن
زمین فقط به واسطه فقدان آب بود زیرا هر کجا که باران کافی داشت یا آب از چاه ترأمین
میشد زمین قاب کشت و حاصل یز میشد (فریر )54:1384ب
شاهان ه امیشی به کانالکشی و سدسازی اهمیت و توجه فراوانی نشان دادند و آثراری
نیز از این سازهها هیوز برجاست (اسروی )60:1355ب در ایرران قردیم وزارتری نیرز بره نرام
«کست و فزود» بود که از کلمات «کاسرت» و «افرزود» گرفتره شرده و تمرامی امرور آبیراری
مملکت در ااتیار کام و ن ارت و مباشرت این دیوان بوده است؛ کلیة نق وانتقرال آبهرا
و تمامی امور آبیاری در دفاتر این دیوان ثبت میشد (اوارزمی )69:1363ب ابداع تکییرد
قیررات یررا کرراریز نیررز از دسررتاوردهای ایرانیرران در زمییررة مرردیریت اسررتفاده از آبهاسررت
(میرجتفری )80:1388ب
در دوره اسالمی نیز آنگونه که از کتاب مفاتیحالتلوم اوارزمی متلوم میشرود بررای
رسیدگی به وعآ روداانهها و سدها و طرز تقسیم آب و اریرد و فرروش آب و ایرنگونره
امور دستگاهی به نام دیوانالماء یا دیوانالیهر وجود داشته است (اوارزمی )72:1363ب
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پس از ورود مسلمانان به ایران تا شک گیری قروانین برآمرده از اسرالم و تجدیرد عررف
سابو ااتال تی در امر آبیاری روی داد تا اینکره در دوره آلبویره و برا حمایرت براری از
امیران اقداماتی در زمییره آبیراری صرورت گرفرت و همنیرین آثراری مانیرد «انبراط المیراه
ال فیه» در زمییة حفر قیات و آبیاری نگاشته شد (یایایی )31:1390ب
س ن از آب و تضمین امییت آن همواره در تاریخ ایران مطرح بروده اسرتب طومارهرای
کهیه و قدیمی روداانهها و قیوات ایران قرار و مدار مردونی بررای اسرتفادة هرر سرهمبرر از
آب داردب
در بسیاری از مواقآ بر سرِ تقسیم آب روداانهها ااتالف شدید و حتی زدواوردهرایی
رخ میداد؛ م صوصاً زمانی که روداانههایی از قبیر زاییردهرود اصرفهان و زرییرهرود یرا
اناربار قم در مسیر ارود روسرتاها و آبرادیهرای پرشرماری را مشرروب مریکررد (کرجری
)299:1388ب
لمتون در نق قولی از میرزا علیاان نایییی اشاره میکید هیگامی که هالکواران میرول
از اردستان عبور میکرد فرمان داده برای صلح برین اهرالی آب را تقسریم کییرد و ایرن کرار
تات ن ارت اواجه نصیرالدین طوسی انجام گیرد (لمتون )1377:394ب
اهمیت آب و آبیاری و ایجاد و احداث امکانات و تأسیسات مربروط بره آن و همنیرین
اداره این تأسیسات گاه باعث ایجاد اقتدار و قدرت اجتماعیِ فوقالتادهای برای مسروو ن و
متولیان آنها میشد؛ بهطوریکه گاه این افرراد در مسرا سیاسری و حکرومتی نیرز داالرت
می کردندب برای مثال به گفته اصط ری در مسالد و ممالد در قرن چهارم هجری میراب
شهر مرو که مسوولیت کیترل و تقسیم آب مرغاب را برعهده داشته از والری و حراکم مررو
قدرتمیدتر بوده و حدود ده هزار مرد را در است دام داشته اسرت (پراپلی یرزدی )48:1377ب
ن ارت بر توزیآ آب همیشه برعهده افراد مراهر بروده اسرت؛ ایرن افرراد در دوره عباسری در
سااتار اداری با عیوان «قیّاس» یا «حسّاب» شیااته میشدند و در دوره غزنوی در شرهر مررو
«مقسّمالماء» و در نیشابور «قوام و حفاظه» نام داشرتیدب مسروو ن تقسریم آب از دیربراز بررای
سیجش زمان استفاده از آب ابزارهایی مانید فیجان یا پیگان به کار میبردنرد (پراپلی یرزدی
)49:1377ب
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 .3ساختار مدیریت آب در دوره صفوی

اقدامات صفویان در زمییه مدیریت آب را در چید ب ش میتوان مورد بررسی قرار داد:
 مدیریت روداانه زاییدهرودب
 احداث سازههای گوناگون مانید سد مادیها پ ها وببب
 اجرای روشهای مدیریتی و تتیین زمانبیدیها برای تقسیم عاد نه آبب
 برنامهریزی سااتار شهری برای مهار طییانهای روداانه و سیالبهاب
3ـ .1مدیریت رودخانه زاینده رود :در رسراله «مااسرن اصرفهان» دربراره زاییردهرود
آمده است« :و متییِ نسبتِ زر بردین رود آنکره از ایرن شرط شریرین حرکرات پربرکرات و
ما ده بر روی آن زمین ید قطرره آب مهمر و متطر بریفایرده روان نیسرت و شررب هرر
عیتهای و قسم هر قطتهای از آن بر مقداری مبریّن و فرعری متریّن و میزانری مقروّم و وردی
مقسّم بیتفاوت زیادت و نقصان و شا به ربح و اسرران برر ارا

و عرام اهرالی اصرفهان و

نواحی آن نفآ بیشمار و سود بسیار روان و ریزان میدارد» (حسییی ابری )7:1387ب
بررسی مقدار آب زاییدهرود به واسطه اهمیت و ارزش اقتصادیاش از زمانهرای قردیم
مورد توجره جیرافیانویسران متقردم بروده اسرتب متلر

کتراب «نصر

جهران فری تتریر

ا صفهان» در این باره مینویسد« :در اکثر سالها به ت مین و حدس ممیّزان و مسراحان آب
آن تقریباً به  30000سی

میرابی ر که  7500سی

بهتدریج کم شده و به دو سه هزار سی

گردش باشد ر مریرسردب از اواارر ثرور

میرآبی میرسدب در این وقت اکثرر ایرن آب را در

بلوک لیجان گرفته صرف زراعت برنج مینمایید» (شفقی )124:1381ب
کمپفر در سفرنامه اود به شرح طویلی از زاییدهرود پردااته و مرینویسرد« :زاییردهرود
در طول علآ جیوبی اصفهان جاری استب رود در فاصله سره روز مسرافرت از کوهسرتانهرا
سرچشمه میگیرد و در ید بستر فوقالتاده عریض که عمرو چیردانی نردارد روان اسرتب
پایت رت قسررمت اع ررم صررفا و طررراوت و آبرادی اررود را مرردیون همررین روداانرره اسررتب
زاییده رود در فاصله زیاد سدبیدی شده به ید شبکه متیوع تقسیم میشود و قسرمتی از آن
برای آبیاری مزارعِ بیرون شهر و قسمتی برای تأمین آب اسرت رها و حرو

هرای بریشرمارِ

قصور و اانههای مسکونی مصرف میشودب در آنجرا گراه آب برهصرورت فروّارههرایی بره
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آسمان میجهد که باعث التشاذ ااطرِ بیییدگان میشرودب ولری اغلرب آب آرام و راکرد در
حو

های گرد آمادة استفادة مردم است و برای شستشوهایی که از طرف دین مقرر شرده

وجود آن اجتیابناپشیر به ن ر میرسد» (کمپفر )188:1363ب
الااق آب کوهرن

به زاییده رود تاری ی بس کهن دارد و مردارک و مخارش موجرود

حاکی است که حتی در قرن چهارم هجری نیز باث و گفتگوی شکستن کوه و الااق آب
مطرح بوده است ولی برای مدت طو نی این باث در بوته فراموشی میماند تا با اره در
دوره سلطیت شاه طهماسب صفوی اقداماتی به عم آمدب متروف است که شراه طهماسرب
به میرزا فض اله شهرستانی  -حاکم آن نواحی -فرمان داد تا چشمه مامرودی (کوهرنر

)

را که به طرف اوزستان به هدر میرود و به مزروعات بهره نمیدهد بره زاییردهرود وصر
نماییدب در اصو

اقدام شاه طهماسب صفوی در اسیاد تاری ی آمده است« :حضرت شاه

جیت مکان اراده نموده بود که آن آب را به دارالسلطیه اصرفهان آورده مضراف زاییردهرود
گرداند که اهالی آن ملد در اشکسال از قلّت آب نقش نکشید و باعث ازدیاد متمروری
و احداث مزارع و بساتین گردد» (اسکیدربید )1350:78ب
میرزا فض اله شهرستانی کرارگر و اسرباب کرارِ گسری مریکیرد ولری بره واسرطه عردم
پیشرفت کار از انجام آن مأیوس میشودب بترد از آنکره شراه عبراس اول روی کرار آمرد و
اصفهان را پایت ت کشور نمود در سرال  1027هجرری ماربعلری بیرد را بره کوهرنر
فرستاد تا اطالعاتی در این زمییه کسب کیدب پرس از وی در دوره شراه عبراس دوم عملیرات
پیگیری می شودب نتیجه پانزده سال فتالیت عصر صفویه در این زمییه بریدگی کوه کارکیان
به طول  300متر عر

 60متر و عمو  50متر بوده است (شرفقی )121:1381ب شراه سرلطان

حسین نیز که میاواست آب زم برای اصفهان و باغهرای هزارجریرب و فررحآبراد ترأمین
شود مدتی در ایال عملیکردن نقشه مربوط به کوهرن

بود و اگرچره مالیراتی هرم بررای

این می ور بر مردم تامی کرد ولی احتما ً به دلی حمله افیانها نتوانست آن را به مرحلره
عم درآورد ( کهارت )422:1380ب
3ـ .2احداث سازههای آبی :مرادیهرا از سردههرا پریش از صرفویان در شرهر اصرفهان
جرراری بودنررد و آب زاییرردهرود را برره مررزارع و میرراطو مسررکونی شررهر میتق ر مرریکردنررد
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(حسیییابری) 65 1379 :؛ هرچید با توجه بره وسرتت روزافرزون شرهر نیراز بره گسرترش و
ی فردن فرشرادی و نیاصررم از میران شرهر
بهبود این شبکه های آبی احسراس شردب سره مراد ِ
اصفهان میگششرتیدب کمپفرر در توصری
انشتابات م صو

ایرن سرازههرای آبری مریآورد« :هرکردام از ایرن

آبیاری دارای اصطالحات اا

فیی است که بالفاصرله متیریِ دقیقری

را متبادر به ذهن شیونده میکیدب انشتاب اول را به هرر تترداد کره باشرد «مرادی» مرینامیرد؛
شااهای را که از آن میشتب میشود «جدول» میگویید باریکرهای را کره از جردول بررای
آبیاری مزارع و اانههای مردم میگیرند «جوی» میاوانیدب هرید از تقسیمات گرروه اول
و دوم باز برحسرب مالری کره در آن جراری مریشرود دارای اسرامیِ ارا ِ متییری اسرتب
بدینترتیب میرابباشیها ن ارت دقیو بر آبیاری دارند و به اوبی میتوانید در کرار ارود
که اغلب موجب نزاع و زد و اورد میشود ن م ایجاد کییدب زیرا آب در ایرن شربکههرایی
که با تبار تمام ایجاد شده است دا م جریان ندارد بلکه با صرفهجویی بسریار و در سراعات
و روزهای متین و یا حتی ید بار در هفته در ایرن مجراری آب جراری مریشرود» (کمپفرر
)188:1363ب
پ ها نیز عالوه بر نقش ارتباطی اود در اتصال دو سوی روداانه و اهمیت زیباشیااتی
آنها در دوره صفوی در برای موارد کارکردی به عیوان بید برای تجمآ آب در ید سرو
داشتهاند؛ برای مثال پ دهانههرای اواجرو در مواقرآ لرزوم توسرط ت ترههرایی چروبی بسرته
میشد (جاوری )1386:61ب
3ـ .3مدیریت مقدار و زمانبندی تقسیم آب :مدت زمان مصرف آب هر سهمبر برا
استفاده از ساعت آبی (پیگان یا فیجان) تتیین میشد (حسیییابری )305:1379ب مقردار آب
را نیز از طریو لتهایی که در مسیر آن قرار داده مریشرد مترین مریکردنردب لرت یرا ممقسرم
سیگی بود که در جلوی مادی یا جوی قرار میدادند و با آن مقدار آبی را که باید به جروی
پایین دست میرفت تتیین میکردند (حسیییابری )309:1379ب شاردن در مورد پیگران یرا
پیمانه چیین نوشته است« :ببب راجآ به تقسیم آب روداانهها یا چشمهها بیا برر عررورت ایرن
امر را هر هفته یا هر ماه انجام میدهید؛ بدینطریو که کاسهای مسین و گرد و بسریار نرازک
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را که سوراای در وسط دارد در جویی که آب را به مزرعه میرسراند قررار مریدهیردب آب
بهتدریج از آن سوراخ وارد کاسه میشود و چون کاسه به ته آب رفت اندازه پر شده استب
آن وقت مجدداً شروع میکیید تا آنکه مقدار آب مقرر وارد مزرعه شودب کاسره در ظررف
دو تا سه ساعت پر میشود» (شاردن  1345ج)304 :4ب وی توصی

دیگری نیرز از روشری

بیان می کید که برای تتیین ورود آب به مزارع وجود داشته است« :به مانید قطترات اراعریِ
باغنه مربتاتی درست میکیید و در اطراف آن لبههایی با ارتفاع ید پا یا کمترر و بیشرتر
برحسب مقتضیات آبیاری به وجرود مریآورنردب مقردار آبری را کره بررای آبیراری مربترات
عرورت دارد متادل میزانی است که ید مرغابی بتواند در آن بره شریا بپرردازد» (شراردن
 1345ج)306 :4ب
تقسیم آب زاییدهرود تاری ی بس کهن داردب متروف اسرت کره اردشریر بابکران اولرین
کسی بوده است که دستور تقسیم آب زاییدهرود را میدهرد و ش صری کره ایرن دسرتور را
عملی میکید مهربن وردان استب ابن حوقر نیرز در کتراب صرورةا ر

کره در حردود

367هبق نوشررته شررده مرریگویررد« :آب زاییرردهرود (زرنرود) چررون برره دروازه شهرسررتان
نزدید حصار اود میرسرید و بره شرتبههرا و چشرمههرای بسریاری تقسریم مریشرد آن را
برحسب حو شرب پ ش میکیید و به این ترتیب آب زاییدهرود تل

نمریشرودب ایرن آب

نُه روز در ماه به روستای روی دشت و براآن میرسد» (شفقی )131:1381ب
تقسیم آب زاییدهرود در عهد صفویه با نام دانشرمید مترروف شریخ بهرایی عجرین شرده
است (حسییی ابری )103:1377ب طومار شیخ بهایی که اکیون در دست است در سرال 923
هبق در زمان شاه اسماعی صفوی تی یم شده و مورد استفاده قررار گرفتره هرچیرد نرام شراه
طهماسب در طومار آمده استب عده ای از نویسیدگان طومار شیخ بهایی را به میرر فضر الره
شهرستانی نسبت میدهید (شفقی )133:1381ب
طومار میسوب به شیخ بهایی دارای  27صفاه شرام یرد صرفاه حکرم شراه و روش
مااسبه و مدیریت آن دو صفاه قواعد کلیِ اجرایی و  24صفاه ریزحوآبههرای بلوکرات
و روستاهای م تل

حوعه آب ور روداانه استب تقسیمبیدی طری چهرار مرحلره بره انجرام

میرسد :مرحله اول تقسیم آب ک روداانه بره  33سرهم برر روی هفرت بلروک از اراعری
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مسیر مرحله دوم تقسیم هرید از سهام سیوسه گانه در بین مرادیهرای بلوکرات م تلر
جمتاً به  275سهم کوچدتر مرحله سوم تقسیم سهام بلوکات و مادیهرا در برین روسرتاها
از طریو جویهای فرعی جمتاً بره  3098سرهم کوچردترر مرحلره چهرارم تقسریم آب در
داا مزارع جمتاً حدود  560هزار سهم (حسیییابری )104:1377ب
روستاهایی که طبو طومرار شریخ بهرایی حروآبره داشرتید در بلروک شرشگانره میطقره
اصفهان واقآ شدهاند و پ کله با ترین جویی بود که تقسریم آب از آن نقطره بره بترد آغراز
میشدب کیترل آب زاییدهرود از  15ارداد شروع و تا آار آبان ماه ادامره داشرتب در سرایر
مواقررآ اسررتفاده از آب روداانرره آزاد بررود و هررر دهسررتان نسرربت برره مایاترراج اررود از آب
بهرهبرداری میکردب مقدار سهمیه آب نیز براساس فاصله مسیر و همنیین وستت زمینهرای
زراعی انجام میگرفته است (شفقی )134:1381ب
نقش کدادایان متمّرین و ریش سفیدانِ بلوکاتِ حو آبه بر در تتیین سهام هرید از قراء
و مزارع به می ور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی بسیار مهم بوده است (همان)138 :ب
در اجرای تقسیم آب زاییده رود به مدیریت و نیروی انسانی زیادی نیاز بوده اسرت و در
سااتار مدیریتی سلسلهمراتبی به شرح زیر قاب بررسی است1 :ب حکومت 2ب دیروان آبیراری
(مستوفیان) 3ب نماییدگان  33سرهم آب روداانره 4ب میررآب 5ب کشرید 6ب مرادیسرا ر 7ب
مردان قاصد 8ب حوآبهداران 9ب سرجویها (حسیییابری )105:1377ب
هرید از این ارکان نُهگانه نقش حیاتی در کیترل و مدیریت آبها ایفا میکردنرد و در
این بین میراب به عیوان حلقهای ارتباطی نقش دراوری در ارتباط ب رش حکرومتی سیسرتم
آب با ب ش مردمی آن ایفا میکردب تاورنیه در اصو

اهمیت میرابهرا اشراره مریکیرد:

«میرآب ناظر ک آبهاستب این میصب از حیث میفتت بهتررین مشراغ و میاصرب دولرت
استب ممکن بود این شی را با ریاست ک جیگ ها و آبها در فرانسه برابر بردانیمب امرا در
ایران جیگ جز بیدرت یافت نمیشود» (تاورنیه )578:1363ب
رسم بر این بوده که از بین  33نفر نماییدگان روداانه ید نفر میرآب انت اب میشردب
هر بلوک نیز دارای ید سرکشید بوده که جمتراً  4کشرید (لیجران والیجران مراربین و
جی) است و هرید از مادیها نیز دارای کشیدهایی میباشید کره در طومرار شریخ بهرایی
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به نام قاصد آمده استب بیابراین از پ کله تا پر مارنران جمتراً  275نفرر کشرید یرا قاصرد
می ور شده استب البته کار این گروه حداکثر  165روز در سال است که «دوران ونرش» نرام
دارد (شفقی )140:1381ب
در بهرهبرداری از آب چهار نوع وظیفه برعهده صاحبان حوآبه قرار داده شده است1 :ب
دفآ عل های هرز 2ب یروبی 3ب تتمیرات لتها 4ب بازسازی بیردهای انارافری در بلوکرات
آب ور روداانه (حسییی ابری )113:1377ب بیابراین سطوحی از سااتار مردیریت بره ب رش
حکومتی و سطوحی از آن به ب ش مردمی واگشار شده استب
در این سیستم بین میافآ دیوانسا ران و سهمبران تیاقضی وجرود نداشرته اسرت؛ اصرو ً
دیوانسا ران در سطوح ستادی برنامه ریرزی و طراحری داالرت داشرتید و ب رش اجرایری
تماماً به ب ش مردمی که طبیتت آن پشیرش م اطرات در آرزوی کسب میافآ و یرا تررس
از زیان است واگشار میشده است (حسییی ابری )116:1377ب
3ـ .4برنامهریزی ساختار شهری برای مهار طغیانهای رودخانـه و سـی بهـا
براالف اص سهولت در دسترسی به میابآ آبی گسترش شهر اصفهان به صرورت اطری و

برره مرروازات سرراح زاییرردهرود طراحرری نشررده بلکرره ماورهررای اصررلیِ کالبررد شررهر یتیرری
ایابان های چهارباغ عباسی چهارباغ با چهارباغ پایین و چهارباغ اواجو همگی عمود بر
ماور روداانه طراحی شرده اسرتب ایرن امرر بیشرتر بره دلیر اجتیراب از اطررات ناشری از
سیالب های فصلی بوده است؛ زیرا سااتار پلکانی در دو سوی حاشیه زاییدهرود عمن مهارِ
سطح آبهای طییانی مادودههای احتمالی غرقراب را نیرز تتریر

مریکیردب ایرن میراطو

برحسب احتمال دورههای بازگشت سیالبها به کاربریهای ااصی ااتصا

مرییابردب از

آن گششته وجود چیین شکلی در سااتار شهری سبب شده که بهرهوریهرای دیگرری نیرز
به صورت مطلوب برای آن تتری

شودب برای مثال طراحی مرادیهرا و جرویهرای آب در

اصفهانِ قدیم دقیقاً با اط تراز تراسهای ساحلی تطابو دارد و از آن مهمتر تتداد زیادی از
آسیابهای آبی این شهر در حدفاص دو تراس طراحی شده استب به عبارت دیگر وجرود
ااتالف ارتفاع چید متری بین دو سطح تراس سبب شده که از انرریی آب در آسریابهرای
آبی بهرهبرداری شود (رامشت )77:1377ب
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مرتفآترین نقطه مکانی دلتای اصفهان در ما میدان نقش جهان استب این امر بهشردت
مورد توجه برنامهریزان شهری دوره سلجوقی و صفوی بوده است؛ زیرا در مواقرآ طییرانی و
بررروز ابرسرریالبهررایی بررا دوره بازگشررت طررو نی ایررن نقرراط مرریتوانسررته اسررت از اطررر
آبگرفتگی و سیالب در امان بماند (رامشت )75:1377ب
 .4مدیریت آب در دوران اوج صفویه

در تاول و توسته نهادهای تشکیالتی صفوی سه مقطآ عمده وجرود داشرت :دوره ن سرت
دوره تاول و سازگاری است و در اثیای آن وظای
مش ش نبود در نتیجه وظای

اصلی مأموران دولت کرامالً روشرن و

و قدرت مأموران برا یکردیگر تالقری داشرتب در دوره دوم

شاه عباس اول تشکیالت دولت صفوی را بر پایه ارکانی جدیرد بازسرازی کرردب دوره سروم
دوره عدم تارک تدریجیِ سازمانها و زوال نهایی بود (سیوری ب)166:1380ب
اوج فتالیت سیاسی و فرهیگری دولرت صرفویه برا دوران طرو نی حکومرت شراه عبراس
( 1588-1629میالدی) مصادف استب وی مقر حکومت و دربار را به اصفهان میتق کرد و
سیاست پردامیره ای را بره می رور ایجراد روابرط دیپلماتیرد و برقرراری روابرط بازرگرانی و
فرهیگی پایدار با بسیاری از دولتها اروپایی در پیش گرفتب وی همنیین بره امرور داالری
کشور و برقراری ن م و عدالت بسیار توجه نشان میدادب آنتونی شرلی جهانگرد انگلیسی و
سفیر شاه عباس در اروپا مینویسد« :پادشاه ایران از هیگام جلوس اود مملکت اود را بره
طوری مطیآ و امن کرده است که ش ش میتواند در تمام مملکرت مسرافرت کیرد بردون
اینکه حربه یا اسلاهای با اود داشته باشد» (شرلی )65:1378ب و همنیرین ذکرر مریکیرد:
«گاهگاهی پادشاه به لباس مبدّل به بازار مری رود کره ببییرد ن رم شرهر در چره حالرت اسرت»
(شرلی )67:1378ب
اصفهان در این دوره به عیوان ید کانون تولید فرهیر

نقرش بسریار مهمری در ایجراد

نوعی همبستگی در سطح ملّی ایفا نمود و بییانگرشار سربدهرای ااصری در فقره متمراری

نقاشی و حکمت شرد (دهباشری )15 :1374ب برزرگتررین و جرشابتررین آثرار شهرسرازی
صفویان از قرن هفدهم میالدی عبارت بود از توسته شرهر اصرفهانب ایرن شرهر مانیرد دوران

سلجوقیان به یکری از مراکرز سیاسری حکرومتی بازرگرانی و فرهیگری سررزمین پادشراهی
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وسیتی تبدی شد که از الیج فارس تا قفقاز و افیانسرتان امترداد مرییافرتب برنامره یادشرده

تقریباً در طول سلطیت درازمدت شاه عباس به طور کامر اجررا شرد (کونورو )356:1384ب
اجرای این امر بدون توجه به ن ام آب و مدیریت آن غیرممکن مینمودب شراه عبراس ناچرار

بود ن ام آبرسانی شهر را طوری سامان ب شد که با افزایش چشمگیر جمتیرت و گسرترشِ
روزافزونِ شهر متیاسب باشدب

روند ن ارتی شاه بر امور تا دوره شاه عباس دوم نیرز کرم و بریش ادامره داشرتب در ایرن

دوره اگر مالیات اعافی از کسی گرفته میشد مأمور مالیات مورد موااشه قرار میگرفرتب

شاه به ن رام اجرایری کشرور توجره فراوانری داشرت و در کرار حاکمران و فرمانردهان دقرت

میکرد (فاع

)103:1376ب

شاردن در مقایسه مردم ایران برا سرایر ملر در عصرر شراه عبراس دوم مریگویرد« :هری

سرزمین امپراتوری وجود ندارد که در آن آدمی کمتر از این تارت فشرار مالیرات و ارراج

باشدب رعایا چیزی به عیوان سررانه نمریپردازنرد و زاد و توشرة عرروری زنردگی از مالیرات

متاف اسرت» (شراردن  :1345ج)332 8ب قزوییری در عباسریامه در توصریفی از دوره شراه

عباس دوم مینویسد« :به ااطر کمشدن آب چشمهها و جویبارها عدم برارش و گرانری در
سطح طبقه عتفا صبر آنان را سر آورد و همگی به درِ دولتاانه گررد آمدنرد و ارروش و

فیان برآوردهب چون حقیقت امر بر شاهیشاه مسلم شد صفیقلی بید ناظر بیوتات را مرأمور

نمود تا اربابان دارالسلطیه اصفهان را احضار و اجیاس احتکارشده را جمرآآوری و آنهرا را

مطابو متمول اریداری و در ااتیار مردم قرار دهید» (وحیدقزوییی )307:1329ب

شاه عباس دوم برا رشروه گیرران برارورد قراطتی داشرت و آنهرا را برهشردت مجرازات

میکرد کره نمونرههرایی از چیرین براوردهرایی در سرفرنامههرا ذکرر شرده اسرت (فاعر
)108:1376ب

در عهد صفویان ید دولت ایرانی به متیای اجتماعی که ن ام حکومتی و قوانین ارود

را دارد و تابآ دولتی مرکزی با سرحدات سرزمییی شیااته شده است پدید آمرد (سریوری

ال )127:1380ب دستگاه تشکیالتی صفوی با ن ام پینیدهای از موانرآ و موازنرههرا جرز در
اواار دوره که رهبری کارآمد مستقیمی از مرکز اعمال نشد برا کرارایی و قابلیرت عجیبری

کار کرد (سیوری ب)180:1380ب
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حیات اصفهان هم به حیات زمینهای زراعی پیرامون آن وابسرته برود و هرم بره گرردش

آب در شهرب میتوان گفت که دراشش این شهر بیتردیرد مرهرون ن رام اسرتوار مردیریت
آب است (مامودیان )142:1392ب

تاورنیه در توعیح اهمیت سیستم مدیریت آب اشاره میکید« :قاطری آب کره در همرة

ایران عمومیت دارد باعث شده است که در اداره و تقسیم آن میتهای دقت به عم میآیرد

و آب به قیمتی گران فرواته میشودب میصب ن ارت میاه و مدیری آبها یکری از مشراغ

عمدة پرمیفتت دربار است که به شاه فایده بسیار میرساند و هرکس طالب آن شری بشرود

باید پیشکش گزافی بدهد» (تاورنیه )396:1363ب

ن ارت رأس نهاد حکومتی بر روند دیوانسا ری را میتوان از مهرمتررین عوامر عردم

فساد متوّلیان دیوان آب دانستب در دوره ثبات صرفویان آنگونره کره از اشرارات تراری ی

برمیآید شاه توجه دقیقی بر درستکاری میرابها و سرایر افرراد دایر در امرر تقسریم آب
داشته استب در این برهه امور مربوط به آب بهقدری مهم بود که گاه ش ش شاه نیرز در آن

داالت میکردب برای مثال در سال  1020هبقب که کمآبی در شرهر پریش آمرد شراه عبراس
اول از میافآ اود در امالک ااصه برنجکاری لیجان و الیجان گششت و دسرتور داد ترا آب

آنجا را به شهر بیاورند (مامودیان )146:1392ب

از اشارات تاری ی چیین استیباط میشود که در زمان شاه عباس اول ن رارت برر توزیرآِ

دقیو آب با حساسیت تمام انجام میشدب تاورنیه مینویسد« :در اصفهان و جلفا هرر براغی بره

اندازه بزرگی اود حوآبی باید بدهد که هفتهای ید مرتبره مشرروب بشرود و همنیرین بره

ماالت هفتهای ید مرتبره آب مری دهیردب هرر اانره و براغی حرو م صوصری دارد کره از

نهرهای بزرگ آب داا آنها می شودب اما باید ایلی احتیاط کررد کره قبر از روزِ نوبرت
آب داا این نهرهای اصوصی نشود وا صاحب اانه یا باغ به این سهولت و برا جریمره

کم االصی ن واهد داشتب من دو فرنگری را مریشریااتم کره قبر از نوبرتِ آبشران شربانه

جسارت کرده آب را به نهر اود برگردانده بودند و نزدید بود اانه و ملکشان عبط شود
و اگر مرحمت م صوصی که شاه نسبت به فرنگیهرا عمومراً و فرانسرویهرا اصوصراً دارد

شام حالشان نشده بود قطتاً به این اسارت دچار میشدندب برا وجرود ایرن مجبرور شردند

که مبلغ گزافی جریمه بدهید» (تاورنیه )396:1363ب
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 .5مدیریت آب در دوران افول صفویه

سلسله صفویه در زمان شاه عباس کبیر به اوج قردرت ارود رسرید ولری هیگرامی کره ایرن

پادشاه درگششت دوره اناطاط آن آغاز شدب اگرچه شاه عباس ع مت و جالل این کشرور
را به طور نمایانی تجدید کرد ولری در نتیجرة براری از اعمرال ارود ت رم بردب تی آن را
کاشت ( کهارت )13:1380ب
رعاقلی اان هدایت در دنبالة کتاب روعةالصفای میراواند بیان میکید که سلسلههرا
به افراد شباهت دارند؛ زیرا مراحلی را میپیمایید که مطابو کودکی بلوغ و کهولت در بشر
استب به عقیدة وی سلسله صفوی دوران کودکی را در زمان شاه اسرماعی اول و جانشرییان
بالفص او گشرانید در زمان شاه عباس کبیر به بلوغ رسرید و در زمران شراه سرلطان حسرین
نشانههای اناطاط سلسله هر روز بیشتر نمایان شد ( کهارت )14:1380ب

عللی که و دیمیر مییورسکی در حاشیة کتراب ترشکرةالملروک سرازمان اداری صرفویه

(چاپ 1943مب1322 /هبش) برای فروپاشی این سلسله ارا ه کرده به شرح زیر است:

 از بین رفتن کام جیبة الهی یتیی بییانی که شاه اسماعی اول دولرت ارود را
برپایه آن بیا نمود بدون آنکه اید ولویی پویای دیگری جانشین آن گردد؛
 رویارویی شدید عیاصر قدیمی و جدید طبقة ن امیان؛
 بههماوردن توازن زمینهای ممالد و ااصه؛ که در نتیجة توستة زمرینهرای
ااصه عالقة کارگزاران دولت که ممر درآمدشان زمین بود به ارا ه ادمت
کاهش یافت؛
 حکومت پشت پرده اواجگان و مادر شاه؛
 تباهی دودمان به این دلی که فرزندان اود را در مایط حرمسرا بدون اطرالع
از جهان اطراف بار میآوردند (فریر )11:1384ب
در سایه مادودیت شردید حکومرت مطلقرهای کره شراه عبراس اول اعمرال مرینمرود و
مسوولیت پشیری وی دستگاه حکرومتی برا توانرایی بره اداره امرور مریپرداارتب ولری نکتره
غرمانگیررز آن اسررت کرره بررشرهای ناکررامی در اررود ن ررام کاشررته شررده بررود و تربیررتنشرردن
شاهزادگان برای زمامداری توان قبول مسوولیت پادشاهی را از ایشان سلب نموده بودب
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در زمان شاه صفی روحانیان تسلط بیشتری یافتید شاه عباس دوم نفوذ فزاییردة ایشران را

به مبارزه طلبید اما در زمان جانشین وی شاه سلیمان این نفوذ شدیدتر و متثرتر شردب بتردها

در دوره شاه سلطان حسین و بهویژه با تفوق مامدباقر مجلسی در مقرام شریخا سرالم ایرن
نفوذ به ناو فزاییدهای فتال گردیدب وی صفویان را رسماً تات فشار قرار میدادب این مطلب
نشانگر آن است که ن ام مشهبیِ س تیِ جایگزین اشرتیاق سرازماننیافترة ااروت اولیرة شریخ

صفی گردیده بودب همان گونه کره در میرابآ تراری ی گرزارش شرده اسرت آمرار اقتصرادی

مربوط به زمینداری نیز این فرایید مشهبی را تأییرد مریکیردب پروفسرور لمترون در ایرن براره

چیین تالی می کید :گششته از تیییرات مرسومی که در پی ظهرورِ یرد سلسرلة جدیرد رخ
می دهد (یتیی هوااواهان و مقامات ن ام جدید جای وابسرتگان ن رام قردیم را مریگیرنرد)

قاب توجه ترین تیییر در ترکیرب مالکران افرزایش عمردهزمرینهرایی برود کره توسرط طبقرة
روحانیان اداره میشد (فریر )13:1384ب رقابت و دشرمییهرا در برین مقامرات عرالیرتبره در

زمان شاه سلیمان باعث تضتی

حکومت میشدب

در اوای حکومت شاه سلیمان بسیاری از ایالتها دچرار گرانری جیر

و بیمراریهرای

واگیردار بودند و حکّام ایالتها که برهصرورت اودکامگرانی سرتمگر درآمرده بودنرد بره

چپاول و غارت رعایا میپردااتیدب به ن ر میرسید که شاه فقط به فکر اوشگشرانی است و

به تبآ او درباریان نیز همة امرور را مطرابو میر ارود انجرام مریدادنرد بردون آنکره مرورد

بازاواست قرار گیرندب

در عهد سلطیت شاه سلیمان ن ارت بر امور تقریباً به اواجرهسررایان دربرار مارول شرده

بود ( کهارت )11:1380ب کورنلیوس دوبروین نقاش هلیدی که در سرال 1703مب و دوره

حکومت شاه سلیمان به ایران آمده بود درباره شاه مینویسد که وی شیفته و فریفته زنران و
پای بید هرزگی شده است و توجهی به امور مملکت نداردب در نتیجة رفتار ناپسید او عردل و
داد از کشور رات بربسته و هرجومرج و شرارت و فساد رایج شده استب به همین علت در

راههایی که سابقاً امن بود اکیون دزد و راهزن میبیییم ( کهارت )41:1380ب

یکرری دیگررر از نشررانههررای واامررت اوعرراع افررزایش آزار مررشهبی بررود کرره م صوصراً

گریبانگیر جماعت ارامیة جلفای نو شرد و ترأثیر سرو ی برر صرادرات ابریشرم گشاشرت کره

عمدتاً در دست ارامیه بود (فریر )8:1384ب
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هرچید این وقرایآ ظراهراً بره صرورت امرور مجرزا تصرور مریشرد امرا نتیجرة نهرایی آن
شک گیری حکومتی بیمسوولیت و بیکفایت بودب
از بارزترین نشانههرای ایرن افرول تبردی دیروان دیرییرهسرال مردیریت آب بره سرازمانی
ناکارآمد بود که عامالنش به سبب نبرود ن رارت تروان هرر کراری را یافتره بودنرد؛ تیرزل در
حکومت صفویه همراه یا پیرو رواج فسراد در ن رام مردیریت آب بروده اسرت (مامودیران
)148:1392ب در سفرنامه شاردن در توصیفی از دوره حکومت شاه سلیمان آمرده اسرت« :در
سال  1676مب شکایت بر عد میرآب بودب مردم ید میطقه در هفت فرسریگی اصرفهان مبلرغ
سه هزار لیور به او داده بودند تا ده روز پیاپی آب ببرندب امرا میررآب تیهرا یرد روز آب بره
ایشان داده بودب دهقانان شااههای دراتبهدست به داداواهی آمدند و ایرن کرار بررای آن
بود که بفهمانید که بر اثر کم آبی همگان اواهید مردب میرآب را جریمه کردنردب البتره اگرر
شاه دیگری بود او را میکشت» (شاردن  :1345ج )194 8ب
همانطور کره اشراره شرد میررآبهرا نقرش بسرزایی در مردیریت آب و ارتبراط ب رش
حکومتی سیستم با ب ش مردمی آن داشتهاندب در اسیاد و میابآ م تلر

تراری ی بره اهمیرت

این میصب اشاره شده است لشا میتوان نتیجه گرفت که ب رش مهمری از فسراد در سیسرتم
مدیریتی آب به فساد میرآبها مرتبط بود که اود از نبود ن ارت درسرت برر فتالیرتهرای
این میصب مهم ناشی میشدب
شاردن اشاره میکید « :عالوه بر حقوق بیسرت سرو بررای هرر جریرب ُتاهر

و هردایای

عادی و غیرعادی دیگر نیز تأدیه میگردد که بایستی بره میررآب تقردیم گررددب فریالمثر
هیگامی که آب ندارند برای شکایت به حضور مشارالیه میشتابید و میررآب نیرز در پاسرخ
میگوید که اصالً در و یت آب وجود نداردب اما به ماض اینکره هدیرهای بررایش تسرلیم
داشتید (و این مطلبی است که هرگز فراموش نمیشود چون در غیر این صورت بیم از برین
رفتن ماصو ت باغ و مزرعه در میان است) به این طریو اطمییان کام پیدا میکیید که به
قدر کافی آب اواهید داشت» (شاردن  1345ج)306:4ب
کمپفر نیز در توصیفی از دوره سلطیت شاه سلیمان بیان میکیرد« :بره موجرب ااتیرارات
میرآب به مالد هر قطته زمین حقی برای بردن آب داده مریشرودب ایرن امرر بررای میررآب
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کاری است آسان چون با سرد کرردن سرریآ جلروی آب مریتروان جریران آب را بره روی
نقطهای بست و یا آن را کم و زیاد کردب اما از آنجا که ماصول زمین بستگی به میزان آبی
دارد که به آن داده میشود متمو ً میرآب و زیردستان او رشوه کالنی از رعایا مریگیرنرد
و به عبارت دیگر رعایا برای رشوهدادن به آنها با یکردیگر چشرم و هرمچشرمی مریکییرد»
(کمپفر )104:1363ب
در دوران کوتاه دوازدة ساله بین حکومت شاه عباس دوم و حکومت شاه سلیمان ثروت
مملکت به حدود نص

کاهش پیدا کرد (شاردن  1345ج)39:4ب گرهاروردن سرنوشرت

کشاورزی روستایی ایران به قدرت میطقهای میرآبهایی که اود را از قید پاسرخگرویی بره
دولت مرکزی رها می دیدند و ب ش بزرگی از درآمد کشاورزان را بره شرک رشروه بررای
تاوی آب چپاول میکردند میتواند از د ی آشکار سقوط اقتصاد ایران در این دوران باشدب
حکومت صفوی در آغاز براساس مشهب استوار شده بود ولی اندک اندک بهصرورت
سلطیت استبدادی درآمدب اصو ً ااتیرارات در دسرت شراه برود ولری اگرر او طبرآ عرتیفی
داشررت یررا برره امررور کشررور عالقررهای نشرران نمرریداد کررامالً برره دل ررواه وزرا و مشرراوران و
دستپروردگان اود رفتار میکردب
ظرف چهار سال و نیم فرمانروایی اشرف نیز مردم ایران وعآ وحشرتیاکی داشرتید و در
اثر جی

و شورش و قاطی و طاعون ید دهم آنها از بین رفت ( کهارت )259:1380ب

شیخ مامدعلی حزین در این باره مینویسد« :مملکت اراب و عوابط و قروانین ملکری
در آن چید ساله ایام فترت همه از هم ری ته و پادشاه صاحباقتدار و باتردبیری بایسرت کره
تا مدتی به احوال هر قصبه و قریه ماال پردازد و به صتوبت تمام ملد را به اصرالح آورد»
( کهارت )260:1380ب
فساد در ن ام میرآبی که از پایین تا با ی جامتره را فراگرفتره برود نشران فسراد در ن رام
آب در اواار دوره صفویه استب آشفتگی و ال در ن ام آب در ایرن دوره کره در دیگرر
شوون مملکت و جامته هم راه یافته بود راه را برای ویرانکردن آن به دست افیانها هموار
کردب چیین نابسامانی در ن ام مدیریت شهری بود که موجب شد اصفهان دیگر هرگز نتواند
به موقتیت اود در روزگار صفویه بازگردد (مامودیان )149:1392ب
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به عقیده پژوهشگران یکی از عل سقوط صفویان تبدی اراعری ممالرد بره ااصّره در
اواار دوره بوده است (فریر )11:1384ب زمرینهرای ممالرد را حاکمران مالری در ااتیرار
داشتید و بهعیوان اجاره به کارگزاران میدادندب درآمد این زمینها توسرط حاکمران صررف
هزییههای اداری و نگهداری نیروی ن امی میشدب تا پایان حکومتشاه عبراس اول ایرن نروع
زمینها وستت زیادی داشتید اما پس از آن به دلی عردم وقروع جیر

و عررورینبرودن

نگهداری سپاه در و یت ها این امالک از حکرام مالری گرفتره شرد و در ااتیرار مرأموران
مستقیم شاه قرار گرفتب این کار اسارت دربر داشت به دلی ایرنکره وزیرران و مباشررانی
که برای اداره ایالتهای ااصه انت اب میشدند نهایت تالش اویش را به کرار مریبردنرد
تا درآمد بیشتری را به زانهشاه بفرستیدب در عمن چون این مأموران تات ن رارت شر شِ
شاه بودند کسی توان اعترا

و شکایت از کارهای ستمگرانه آنران را نداشرت (نروروزی

)1390:38ب بیابراین راه هرگونه ظلم و سوءاستفاده مالی برای آنان همروار برودب ایرن مسرا
موجب میشد که مردم بیشترعالقهمید باشید ایالتشان به صورت تیول به حکرام سرپرده شرود
تا آنکه ااصه باشد (میرزاسمیتا )1368:46ب ایرن امرر نارعرایتیهرای فراوانری را در عامرة
مردم و کشاورزان ایجاد میکردب
نتیجهگیری

همان طور که بیران شرد بارران آب در کشرورهای جهران سروم ایرن میراطو را دسرت وش
کشمکشها درگیریها و ناامیی های فراوانی کررده اسرتب علرم بره ایرن موعروع اهمیرت
واکاوی تاریخ و بررسیِ مسروله مردیریت آب در دورههرای گششرته را دوچیردان مریکیردب
بررسی شرایط کلی دوره صفویه نشان میدهد هیگامی که کشور دارای ثبات سیاسری بروده
است دستگاههای ذیربط در مدیریت آب نیرز وظرای

ارود را برهاروبی و تارت ن رارت

مطلوب انجام می دادندب در دوره افول صفویه و تزلزل ارکان حکومتی ن رارت درسرتی برر
سیستم مدیریت آبی صورت نگرفت و بر همین اساس فساد و بین می و سوءاسرتفادههرای
ش صی با گرفتب تبدی ب ش مهمی از زمینهای ممالد به ااصه نارعایتی دیگرری را
در حکّام مالی و به تبآ آن کشاورزان ایجاد کردب افزایش هزییة حوآبهها و رشروهارواری
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میرآبها فشار مضاعفی بر دوش کشاورزان تامیر کررد و نتیجره آن کراهش ماصرو ت
کشاورزی و اُفت اقتصاد کشور بود که ارود بره تضرتی

قردرت حکومرت مرکرزی دامرن

میزدب از سویی دیگر نارعایتیهای ایجادشده نیز در شکییدگی سااتار حکرومتی بریترأثیر
نبودب
منابع و مآخذ
 اسکندربیک منشی )1350( ،تاریخ عالم آرای عباسی ،ج ،1به وششها اجهاج ارشه ر،
تهاان.

 بباان ،صدجق و ن زلی هنهابشا (« .)1387بحهاان وعهتیآ د ر اهه ن و اجهاان».
فصلنامه راهبرد .س ل ش نز هم ،شم ره  ،48صص  193ت .212
 پ پلی جز ی ،محمدحسین و مجید لب ف خ نیکی (« .)1377واحد تقسیم د ر نظ مه ی
بی ری سنتی (رنج ن)» .تحقیقات جغرافیایی .شم ره  49و  ،50صص  47ت .73
 ت ورنی  ،ژان ب تیسآ ( .)1363سفرنامه تاورنیه .تاام ابشتااد نشری .تصهحی حمیهد
شیاانی .انتش رات وت بش ن سن جی -وت بفاوشی تأجید .چ پ سشم.

 ا وری ،محسن (« .)1386و وش ه ی ب ست نشن سی په خشااهش» ،ر :گزاار هزای
باستانشناسی ( )6ویژهنامه دوره اسالمی .پژوهشکده ب ست نشن سی :صص  59ت .70

 ح سب واای ،ابشبکا محمد بن حسن ( .)1388استخراج آب های پنهانی (انباط المیزا
الخفیه) ،تاام حسین خدجشام .ب وششا هششنگ س عدلش .مؤسس انتش راتی قهد
رعشی.

 حسینی ابای ،حسن (« .)1377مدجاجآ سنتی د زاجنهدهرو  ،بحثهی ر انها بهشمی
اجاان» .مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان .شم ره  ،15صهص 101
ت .120

 .)1379( _____ زایندهرود از سرچشمه تا مرداب .اصفه ن :نشا گله .

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 119 /

 .)1387( _____ اصفهان رهآورد زاینزدهرود .اصهفه ن :انتشه رات سه زم ن راهن هی
تفاجحی شها اری اصفه ن.

 خساوی ،خساو ( .)1355نظامهای بهزره بزرداری از زمزید در ایزران از ساسزانیان تزا
سلجوقیان .تهاان :نشا شب یا.

 خشارزمی ،ابشعبداهلل ،محمدبن احمدبن جشسه
حسین خدجشام .تهاان :نشا علمی راهن ی.


و تهب ( .)1362مفزاتی العلزوم .تاامه

هب شی ،مهدی (« .)1374ن هی ب مکتب رلسفی اصفه ن» .فصلنامه فرهنگ اصزفهان.

شم ره اول.

 رامشآ ،محمدحسین (« .)1377تحشالت ژئشمشررشلشژجک ت رجخ طبیتی شها اصفه ن ر

وران چه رم» ،مجله علمزی ز پژوهشزی دانشزکده ادبیزات و علزوم انسزانی دانشزگاه

اصفهان ،وره وم ،شم ره پ نز هم ،صص .80-67

 زم نیپشر ،ب بک (« .)1382وجژگیه ی طاح انتق ل د وشهانگ (و رون) ب زاجنهدهرو
ر عصا صفشی» ،ر مجموعه مقاالت اصفهان و صفویه (الد وم) .اصفه ن :انتشه رات

انش ه اصفه ن .صص  121ت .150

 سیشری ،رااا (1380ال ) .در باب صفویان .تاام رمض نعلی روحاللهی .تهاان :نشها
ماوز.

1380( ،_____ د)« .نظههه م تشهههکیوتی صهههفشج ن» .ر تزززاریخ ایزززران (دوره
صفویان).پژوها ر انش ه ومباجج .تاام جتقشد ژند .تهاان :نشا ا می.

 ش ر ن ،ژان ( .)1345سیاحتنامه شاردن .تاام محمد عب سی .تهاان :امیاوبیا.
 شالی ،نتشنی ( .)1378سفرنامه برادران شرلی .تاام وانس .ب وششا علی هب شی.
تهاان :نشا ب جد.

 شفقی ،سیاو

( .)1381جغرافیای اصفهان .اصفه ن :انتش رات انش ه اصفه ن.

 ر ع  ،احمد ( .)1376شاه عباس دوم صفوی و زمان او .مؤسس راهن ی هنای عاج .

 / 120بررسی ارتباط ثبات سیاسی با مدیریت آب در اصفهان صفوی

 راجا ،رانلد بلیش ( .)1384برگایده و شرح سفرنامه شاردن .تاام حسهین هژباجه ن و
حسن اسدی .تهاان:نشا رازان روز.

 ومپفا ،ان لبات ( .)1363سفرنامه کمپفر .تاام ویک وو

اه نداری .تهاان :انتش رات

خشارزمی.

 وشنئش ،پ ئشلش ( .)1384تاریخ شهرسازی جهان اسزالم .تاامه سهتید تیهزقلم زنهشزی.
وزارت مسکن و شهاس زی .س زم ن عماان و بهس زی شهای.

 الوه رت ،الرنس ( .)1380انقراض سلسله صفویه .تاام اسم عی

ولتشه هی .تههاان:

شاوآ انتش رات علمی و راهن ی.

 لمتشن ،ا.ک.

( .)1377مالک و زارع در ایران .تاام منشچها امیای .تهاان :شهاوآ

انتش رات علمی و راهن ی.

 محمش ج ن ،صف و مها ا قیشمی بیدهندی (« .)1392هنج ر م ی :نظ م مدجاجآ د ر
اصفه ن صفشی» .نامه معماری و شهرسازی .شم ره  ،10صص  141ت .153
 میااتفای ،حسین ،راجدون اللهی ری ،عبدالکاجم بهنی  ،زهاه چااغی (« .)1388بارسهی
نظاج خ ست ه قن ت ر اجاان» .تاریخ اسالم و ایران .شم ره  :2صص  79ت .102
 میازا سمیت ( .)1368تذکرهالملوک .ج .1تهاان :چ پ محمد بیاسی قی.
 نشروزی ،امشید ( .)1391تمدن ایران در دوره صفویه .انتش رات مدرس .
 وحیدقزوجنی ،محمدط هابن حسین ( .)1329عباسنامه ،شزرح زنزدگانی  22سزاله شزاه
عباس ثانی .تصحی ابااهیم ه ن .اراک :اوو ی.

 جحی جی ،علی ( « .)1390د و بی ری ر عهد لبشج » .کتزاب مزاه تزاریخ و جغرافیزا.
شم ره  :165صص  31ت .37

Watkins, Kevin: Human Development Report )HDR(, UNDP,
2006.



