فرهنگیاری

جستجوی شیرینآبها در شورستان
لسانالحق طباطبایی

1

چکیده
دشت کوير ،بزرگ ترين نمکزار کرة زمین ،در مرکز ايران واقع است .در جنوب ايـن دشـت و در
منتهی الیه شرق استان اصفهان ،شهرستان خور و بیابانک با مرکزيت شهر خور از توابـع آن اسـتان
قرار دارد .شهر خور دارای قناتهای آب شور و نیمشور است .در گذشته دسترسی مردم اين ناحیه
به آب شیرين ،از طريق احداث آب انبار و هدايت سیالب و ذخیره آب در آبانبارها امکـانپـذير
بوده است.
در اين مقاله ،چگونگی دستیابی مردم شهر خور به آب شیرين و روابط اجتمـاعی آنـان بـا روش
توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای و میدانی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژهها :کوير ،خور بیابانک ،آب شیرين ،آبانبار ،قنات.

 .2کارشناسی ارشد حقوق ،فرهنگیار و پژوهشگر فرهنگ مردم خور و بیابانکLa.tabatabaee@gmail.com :
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مقدمه
شماره  95زمستان 8951

کشور ایران ،واقع در بخ

غربی فالت ایران ،سرزمینی وستیع و مرتفتع استت کته

میانگین ارتفاع آن از سطح دریا به یک هزار و پانصد متر میرستد .ارتفاعتات بلنتد ،در
امتداد حاشیه غربی و شمالی آن گسترش یافتهاند و ارتفاعات کوتتاهتتر ،در حتد شترقی
قرار دارند و فالت ایران را به دو چالته اصتلی تقستیم کتردهانتد .در بخت

شترقی آن،

افغانستان و در فرورفتگیهای غربی ،ایران واقع شده است .در چاله غربتی نیتز چنتدین
رشته کوه کوتاه تر و منفرد وجود دارند که اطراف آنها را صفحات بیابانی وسیع فراگرفته
است .پستترین گودیهای این بیابانها را کویرها تشکیل میدهند.
در منطقه بیابانی واقع در مرکز ایران که به کویر نمک معروف است ،صفحات پستتی
نیز وجود دارند که با رسوبات شور و تبخیری پر شدهاند .در واقتع ایتن فرورفتگتیهتا،
همان کویرها یا پالیایی هستند که نام خود را به تمام این منطقه بیابانی دادهاند و به ایتن
ترتیب ،وسیعترین بیابان واقع در مرکز ایران ،به دشت کویر موسوم شده است.
دشت کویر که بزرد ترین نمکزار در کره زمین است ،در تقسیمبندی مناطق بیابتانی
مرکزی و شرقی ایتران بته گترم و بته نستبت گترم ،در گتروه دوم قترار گرفتته استت.
گکلینسلی2832 ،؛ کردوانی2837 ،
در چهار سوی دشت کویر و عرصتههتای بخت

بیرونتی نمکتزار مرکتزی ،در لبته

زبانه های کویری و کرانههای پارههای کویر ،همچنین دشتهای پاییندست بلندیهتای
واقع در این گستره بیابانی ،کالتها ،واحهها ،آبادیها ،دیهها ،روستاها و شتهرهایی دور
از یکدیگر پراکندهاند که بیشتر آنها را مردمانی سختکوش از پارینهگاهان در ایتن بیابتان
برآوردهاند و زیستبوم ختوی

را در ایتن آب و ختاک ،استتوار و پایتدار ستاختهانتد؛

دیرگاهی است که به این ناحیه خو گرفتهاند و با اندک آبهای شور و نیمشتور متزهای
که با دشواری در رفای زمین کاویدهاند و گرامیاش داشتتهانتد ،خرستندند و روزگتار
میگذرانند.
تاکنون پژوهشی مستقل در زمینه چگونگی ت مین آب برای مردم خور بیابانک که تتا
بی

از نیم سده گذشته ،با دشواری به آب شیرین دسترسی داشتهاند ،صورت نگرفتته و
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ارائه نشده است .از تنی چند از پژوهشگران بومی در آثار مکتوب اعم از کتاب و مقالته،
نگارنده که تجربه دست کم هجده سال از سالیان نخستتین زنتدگی ختود را در ایتن
زیستبوم پشت سر دارد و همچنان موضوع پژوه

برای

محسوس و ملموس است،

همراه با مطالعه در فرهنگ و زبان مردم زادگاه خود ،بر پایه مشاهدات دوران گذشتته و
انجام برخی پژوه های میدانی درخصوص چگونگی دستیابی مردم ختور بیابانتک بته
آب شیرین ،به پژوه

توصیفی و کیفی در این زمینه اقدام کرده و کوشیده است ضمن

نمایاندن اهمیت آب شیرین و شیوههای دستیابی مردم این ناحیه ،پاسخی بترای کتارکرد
امروزین سازه آبانبار بیابد.
موقعیت جغرافیایی

ناحیه جنوب دشت کویر به نام «خور و بیابانک» امروز یکی از شهرستانهای استتان
اصفهان است که در بیابانهای منتهیالیه مشرق ایتن استتان واقتع شتده استت و از سته
سوی شمال ،شرق و غرب بته حوضته کتویر مرکتزی و پتاره کاستههتای 2آن محتدود
میشود.
شهرستان خور و بیابانک ،مرکب از بخ

مرکزی با مرکزیتت شتهر «ختور» ]ختور

بیابانک[ ،مشتمل بر سه دهستان؛ به نامهای «بیابانک»« ،جندق»« ،نخلستتان» و شتهرهای
«جندق» و «فرّخی» است و نزدیک به دویست و پنجاه روستا ،مزرعه و مکان در حتوزه
رسمی آن قرار دارد.
به جز چند روستا و آبادی که در دامنه کوهستانهای جنوب شهرستان واقع شدهانتد
و از چشمهسارهای خرد ،آب شیرین مورد نیاز را تت مین متیکننتد ،دیگتر آبتادیهتای
شهرستان خور و بیابانک از آب شیرین بهرهای ندارند و آبهایی که از اعمتاق زمتین و
از راه کاریزکنی برآوردهاند ،شور یا نیمشور است .در مرکز شهرستتان هتم آب مصترفی
مردم شور است.
 .2اصطالحی است که دکتر باستانی پاریزی در کتاب حماسه کویر آن را به کار برده است.

شماره  95زمستان 8951

اشاراتی کوتاه به چشم میخورد که در منابع پژوه

حاضر درج شده است.
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موقعیت جغرافیایی خور بیابانک
شماره  95زمستان 8951

شهر «خور» مرکز شهرستان خور و بیابانک در ارتفاع  370متتری از ستطح دریتا ،در
 88درجه و  47دقیقه عر

شمالی از خط استوا ،و  55درجه و  5دقیقه طول شترقی از

نصفالنهار گرینویچ در نیمکره غربی زمین قرار دارد .گپاپلی یتزدی 238 :2833 ،ختور
بیابانک در وسعتی نزدیک به پنج کیلومتر مربع ،از شمال به حوضه کویر نمتک محتدود
می شود و متشکل از سه ناحیه پیوسته شهری و کشتخوان وابسته به آن در گستره غترب
ت شرق است که از چهل سال پی

در جهت جنوب توسعه یافته است.

پژوهشگران بومی ،هسته نخستین پیدای

آبادی و سپس ،شهر خور بیابانک را گترد

آمدن شبانان در کنار چند چشمه خرد و گرم آب ،موسوم به «دریا شو» واقع در بلنتدای
تپهای به نام «سزَتِل» و گسترش این ناحیه را پیامد افزای

شتمار مردمتان و بته ناچتار،

احداث سه قنات به نامهای «کالغو« ،»2دهزیر »1و «شورو »8دانستهاند .گیغمتایی:2870 ،
237؛ هنری472 :2857 ،
زمان گرد آمدن مردمان پیرامون چشمه های نتامبرده و نیتز زمتان احتداث دو قنتات
کالغو و دهزیر و تقدم حفر یکی از این دو بر دیگتری ،نتامعلوم استت .پتژوه هتای
مستند به روایات شفاهی و بررسیهای مردمنگارانته و نشتانههتای بازمانتده از گذشتته،
احداث قنات شورو را مت خر و منتسب به اواخر دوران زندیه و نایتبالحکتومتی حتاج
عبدالغفور در جندق و بیابانک میدانند.
قنات شورو که به جوی آب قنات دهزیر میپیوست ،در سال  2853بتا وقتوع ستیل
مسدود شد .اما دو قنات دیگر ،سالهاست که همتواره ،منبتع تت مین آب کشتت و کتار
مردم خور بیابانک بودهاند و آب هر دو نیز مانند چشمههای پی گفته ،شتور استت .بتا
این حال ،آب قنات دهزیر ،کم شورتر بوده و طی شصت سال گذشته ،مصرف آشامیدن
و آشپزی داشته است.
1. kelâqu
2. dehzir
3. šuru
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مردم شهر خور در طول ستالهتا ،همتواره اندیشتیده و کوشتیدهانتد تتا از راههتای
سال  2887در پنج کیلومتری جنوب غرب خور بود که از آن آب شیرین برنیامد.
با ت سیس شهرداری در سال  2842مس والن اقدام بته خریتد یتک دستتگاه تتانکر و
حمل آب شیرین از دهکده «عروسان کورهگَز» در ده فرسنگی شمال ختور و توزیتع آن
میان مردم کردند اما چون با افزای

مصرف آب ،امکان ت مین آن بیشتر از همان دهکتده

کوچک نبود ،با اهالی روستای «بازیاب» واقع در  77کیلومتری جنوبغربی خور توافتق
شد که شهرداری خور در ازای هر تانکر آب ،مبلغ هشتصد ریال به کشتاورزان بازیتاب
پرداخت کند .گیغمایی 153 :2837 ،و  172این توافق با ایجتاد تجهیزاتتی در روستتای
بازیاب برای نظارت بر رعایت بهداشت عملی شد و سالهتا ادامته یافتت تتا اینکته بتا
احداث یک سد در روستای «بازیاب» ،حفتر چنتد حلقته چتاه در نقتاط دور و نزدیتک
پیرامون خور و همچنین ایجاد خط لوله انتقال آب شیرین از منابع دست یافته در چهتل
سال اخیر ،آب شیرین در دسترس همگان قرار گرفت.
اهمیت آب شیرین و راههای دسترسی

الف) اهمیت آب شیرين
در خور بیابانک تا  70سال پی

که امکان دستیابی به آب شیرین به شیوه یتاد شتده

فراهم آمد ،آب شیرین جزئی از دارو و درمان بیمار بتود .چنتان کته بترای مثتال ،گفتته
می شد :با آنکه به فالن بیمار آب شیرین هم داده بودند ،درگذشت .مردم خور هدر دادن
حتی قطرهای از آب شیرین را گناهی نابخشودنی میدانستند .گبالغی77 :2875 ،
کودکان را از هدر دادن ناخواسته این آب منع متیکردنتد و انذارشتان ایتن بتود کته
ریختن آب شیرین بر خاک ،درهای جهنم را بته روی آنتان خواهتد گشتود .افتزون بتر
کاربرد آب شیرین در درمان بیمار ،اغلب در تهیه چای نیز از آن استفاده میکردند.

شماره  95زمستان 8951

گوناگون به منابع آب شیرین دستیابند .از جمله اقدامات آنتان ،یکتی حفتر چتاهی در
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ب) راههای دسترسی به آب شیرين
شماره  95زمستان 8951

در گذشته ،آب شتیرین در دستترس همگتان نبتود و جتز چنتدین ختانواده اربتابی
برخوردار از تمکّن مالی ،رعایا امکان تهیه آب شیرین را از نقاط دور و نزدیک نداشتند.
هرگاه برای بیمار و یا مصرف چتای الزم متیشتد ،از چتاهی کتمآب موستوم بته چتاه
«گهوگان» در یک و نیم فرسنگی شمال ختور ،آبتی متی آوردنتد کته آن هتم اگتر یتک
شبانهروز در مشک میماند ،به شوری میگرایید .گدستتان 84 :2835 ،در متوارد دیگتر،
چشم به بارش آسمان داشتند و در زمان بارندگیهای گهگاه ،بته جمتعآوری آب بتاران
میپرداختند .هرگاه باران اندک بود هر ظرفی داشتند از سینی ،دیگ و کماجدان در میان
حیاط خانه مینهادند تا قطرههای باران در آن جمع شود؛ هر زمان هم کته بتارش بتاران
بیشتر بود و از ناودانها فرومیریخت یا در اصطالح «نوتر »2میشد ،ظرفها را بته زیتر
ناودانها میبردند و از آب باران پر میکردند تا در خانه ،در ظرف سفالین بزردتری بته
نام تقار ذخیره کنند .در این ظرف ،قطعتهای زغتال متینهادنتد تتا آلتودگیهتای آب را
برطرف و به اصطالح آن را تصفیه کند .همچنین هرگاه سیالب به آبکندها میریخت ،از
آب شیرین آبگیرها و آبکندها برمی داشتند روش دیگتر ،برداشتتن آب از ستنگابهتای
واقع در کوهسارهای جنوب خور بود که بر اثر بارش از آب شتیرین پتر متیشتدند .در
صورتی هم که از بارش ابرها سیلی به راه میافتاد ،ستیالب را بته آبانبارهتایی کته در
کناره مسیلها ساخته بودند ،می گرداندند و آب شیرین از آبانبار برمیداشتتند .ایتن دو
از منابع مهم تهیه آب شیرین بودند.
 .1آبکند
آبکند ،فرورفتگی یا گودالی است که بر اثر شدت جریان سیالب در مسیلهتا ایجتاد
می شود و چون سیالب در آن فترو ریتزد ،آبگیتر شتود و آب روزهتا در آن بمانتد .در
گذشته دو آبکند در مسیل شرقی خور به نامهای گودال سید داود و گودال حیدر و یک
1. nowtor
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آبکند در انتهای مسیل غربی از میانه خور ،به نام گودال بابا یوستف وجتود داشتتند کته
خود را ت مین میکردند.
 .2سنگاب
سنگاب ،2گودالی سنگی در کوه است که از ت ثیر تدریجی آب بر سنگ آهتک پدیتد
میآید .سنگابها زمان بارش باران از آب پر میشوند و تا مدتی آب را نگاه متیدارنتد.
در گذشته ،کسانی که سنگابها را در کوهستانهای جنوب خور میشناختند و در کتار
آب برداشتن از آنها مهارت و توانایی داشتند ،به کوههای یاد شده میرفتند و مشکها را
از آب سنگابها پر میکردند و در چارچوب آبکشی بر بتار االغ متینهادنتد و پتس از
پیمودن چند فرسنگ به محل می آوردند تا به کسی کته ستفارش آب شتیرین داده بتود،
بفروشند.
 .3آبانبار
آبانبار سازهای برای دستیابی کاروانها به آب در بیابتانهتا و نیتز دسترستی متردم
آبادیهای کمآب یا دارای آب شور کرانههای شورهزارها به آب شیرین استت .کتارکرد
ثانویه آبانبار را نیز میتوان آبکندی در مهار سیالب دانست.
آب انبارها نمود روشن هتم اندیشتی ،خردمنتدی ،هنرمنتدی ،همیتاری ،دگریتاری و
معماری در فرهنگ و دان

نیاکان مردم بیاباننشین کرانههای کویر در ایران هستتند کته

به سبب پیشرفت های صنعتی و فنی قرون اخیر و به کارگیری و توسعه آنها از یک سده
گذشته در ایران ،نق

نخستین خود را از دست دادهاند و هم اکنون ،حفظ و نگهتداری

از آنها از منظر میراث فرهنگی و گردشگری دارای اهمیت است.
حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزی که در نیمه اول قرن پنجم هجتری ،در بازگشتت
از سفر هفت ساله مشهور به سفر قبله ،از بیابان بزرد میان فارس و خراسان گذر کترده
1. sangâb
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هرگاه گل و الیشان ته مینشست و آبشان زالل دیده میشد ،مردم از آنها آب شیرین
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و از کرانه های جنوبی و شرقی دشت کویر به سوی مرو راه سپرده استت ،از آبانبارهتا
شماره  95زمستان 8951

با نام «گنبدک» یاد کرده و آنها را مصانعی دور از مواضع شورستان که آب باران در آنهتا
جمع میشود ،معرفی کرده است .گناصرخسرو 277 :2870 ،و 273
بی گمان این گنبدک ها و مصانعی که حکیم بزرد در طول مستیر ختوی

مشتاهده

کرده و هدف از بنای آنهتا را بته روشتنی در ستفرنامه ختود شترح داده استت ،همتان
آبانبارهایی هستند که در میانه راهها و یا باالدست آبادیها ،به فاصله دور و نزدیتک از
گوشه و کنار کاروانراههای منطقه خور و بیابانک در مجاورت سیلها به دست پیشینیان
خردمند و خیرخواه احداث شدهاند تا از آب باران پر شتوند و راهتروان تشتنه راههتای
تشنگی فروبنشانند و توان ادامه راهشان را فراهم

بیابان و شتران راهور قافله ها را عط

آوردند ،همچنین برای مردمان آبادیهتایی کته از آب شتیرین بتیبهتره هستتند ،امکتان
دسترسی به آبهای ذخیره شده را میسر سازند.
الف) ساختار آبانبار در خور و بیابانک
آب انبار که در زبتان گفتتاری متردم همته شتهرها و روستتاهای شهرستتان ختور و
بیابانک ،حو

نامیده میشود ،سازهای با  4قسمت متصل به یکدیگر است:

 : 2فضای درونی یا انبار و مخزن آب و آن گودالی است مربع یا مدور کته از ستطح
زمین ،دستکم تا عمق  7متر حفر میشود .قطر ،ابعاد و ارتفاع آبانبارها بسته به بسامد
استفاده از آنها متفاوت است و گنجای
تعیین میشود .چنانچه مصرف بی

مخزن بر حستب میتزان تقریبتی نیتاز مصترف

از مقدار پی بینی شده باشتد ،آبانبتار دیگتری در

کنار یا با فاصتله کوتتاهی از آن احتداث متی کننتد .کتف و دیتواره مختزن آبانبتار از
قلوهسنگ و اندوده ساروج است تا راه نفوذ آب را به بیرون از دیواره بسته نگاه دارد.
 :1سقف یا پوش

بیرونی که گنبدین یا مخروطتیشتکل استت و بتر روی دیتواره

مدوّر سطح استوانه مخزن که از خشت و گل ،ستنگ و گتل و یتا آجتر ،بنتا شتده ،بته
صورت پلکانی ،ساخته و سپس با کاهگل اندوده می شود .کارکرد ستقف ،جلتوگیری از
تاب

آفتاب و تبخیر آب مخزن است.
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 :8درگاه :بخ

راه خروج آب مازاد بر گنجای

مخزن در جریان آبگیری آبانبتار

و همچنین محل نصب کتیبه آبانبار است.
 :4گمب :2گمب راه ورود سیالب به درون مخزن است؛ آن هم به شکل دهانههایی کته در
سه سوی آبانبار از سطح زمین به ارتفاع و عر

 1متر یا بیشتر در پایین سقف باز میماند.

ب) معماری و روش ساخت آبانبار
به شیوه ریختهای است ،به عبارت دیگر ،پس از ترسیم دایرهای به قطر مورد نظر بتر
سطح زمین ،ابتدا جای دیوارههای مخزن را به عر

معین و عمق پی بینی شتده حفتر

میکنند و پس از ریختن قلوهسنگ و شفته آهک و گذشت چنتد روز بترای اطمینتان از
استواری آن ،اقدام به برداشتن گود و خاکبرداری از محاط دایره میکننتد .آنگتاه ابتتدا،
کف آبانبار را با همان مصالح ،یعنی قلتوهستنگ و شتفته آهتک متیستازند و پتس از
کف سازی و اندودن کاهگل به بدنه دیوارهها ،کف مخزن و دیتواره را بتا ستاروج و در
پایان ،با آمیخته سفیده تخممرغ و شیره خرما آببندی میکنند .ساختن سقف ،مختزن و
پلکان راه دسترسی به آب ،پس از اتمام کار مخزن صورت میگیرد.
پ) افزودههای آبانبارها
 .1کتیبه :کتیبه ،لوح سنگی و یا کاشی نوشتهای است که بتر ستطح درونتی یکتی از
دیواره های درگاه ،سردر یا نمای بیرونی یکی از ستونهای درگاه و یا کف آبانبار تعبیه
می شود .در کتیبه ،نام بانی ،تاریخ احداث و گاه بیتی از سروده شاعری محلتی ،متضتمن
ماده تاریخ ،نام بنیانگذار و ستای

و دعای وی مندرج است.

1

1. gomb
 .1نام یکی از آبانبارهای خور بیابانک حاج محمد و منسوب به بانی آن حاجی محمتد ختوری استت کته در ستال  2171ق
میرزا احمد صفایی جندقی گ 2187ق ت  2824ق» از شعرای خور و بیابانک ماده تاریخ آن را در دو بیت زیر سروده است:
ساخت حاجی محمد خوری

حوضی از بهر آن که ناجی بتاد

پتی تتاریخ آن صفایتی گفت

آب کتوثر شتراب حتاجی بتاد
گصفایی جندقی543 :2833 ،
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است .درگاه حو

دیگر آبانبار ،راه دسترسی به آب از سطح زمتین تتا کتف حتو

466فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره  95زمستان 8951

 .2جابیــه 2جاويــه :1آبشتتخور شتتتران کتتاروانهتتا و قافلتتههتتای بیابتتانرو در کنتتار
آبانبارهای میانراهی است؛ آن هم به صورت چند حوضچه کمعمق و دیواره کوتتاهی
که از خاک و گل و سنگ بر سطح زمین نزدیک آبانبار ساخته میشود تا هرگاه بتاران
بارید ،پر آب شود و یا قافلهساالر در زمان عبتور ،از آبانبتار بتردارد و در آن ریتزد تتا
شتران بیاشامند و تا رسیدن به منزل دیگر تشنه نمانند.
 .3نمازخانـه و اســتراحتگاه :در کنتتار بستیاری از آبانبارهتتای میتانراهتتی ،ایتتوان
کوچکی از خشت و گل برای ادای فریضه نماز و دمی آسودن راهتروان راههتای بیابتان
نیز دیده میشود.
ت) نامگذاری مردمی بر آبانبارها
افزون بتر کتیبته نصتب شتده بتر جتای مناستبی از دیتوار آبانبارهتا ،هتر یتک از
آبانبارهای واقع در شهر خور بیابانک و نیز آبانبارهای میانراهتی در نقتاط گونتاگون
منطقه ،دارای نامی هستند که منش آن ،نام بانی ،موضع محل وقوع ،کنیه و یا نتاموا های
است که به مناسبت ،با شور و مشورت خردمندان محل برگزیده شتده استت چنتان کته
وجه تسمیه یکی از آبانبارهایی که  70سال پی در خور بیابانک «همّت» نامیده شد و
به «حو همّت» شهرت یافت ،مشارکت و اهتمام عمتوم اهتالی محتل در احتداث آن
بوده است .به همین ترتیب ،آبانبارهای معروف به «سِته» و «پتنج» کته در سته و پتنج
فرسنگی راه جنوب ت شمال جنتدق ت نتایین قترار گرفتتهانتد و آبانبارهتای «بندگلته»،
«سرگدار» و «نیم فرسخ سرچغاز» که در مسیر بیاضه ت رباط پشت بادام ،واقتع شتدهانتد
به سبب موقعیتی که در این مواضع ،دارند ،به این نامها شناخته میشوند.
شماری از آب انبارهای واقع در نقاط مختلف شهرستان ختور و بیابانتک از شتهرت
بیشتری برخوردارند که مسبوق به قدمت ساخت ،شخصتیت تتاریخی بتانی و روایتات
مستند و یا شفاهی افسانه گونه ،سینه به سینه از نسلی به نسل بعد منتقتل شتدهانتد و تتا
امروز بر زبانها به یادگار ماندهاند .آبانبارهای معروف به «شاه» و «ملّا» در شهر خور و
آبانبار واقع در روستای اُردیب ،از این جملهاند.
1. jâbiye
2. jâviye
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ث) بازتاب روايات مردمی دو آبانبار در آينه فرهنگ مردم خور بیابانک
بیابانک هستند .این دو آبانبار در باالدست بافتت پیشتین و در محوطتهای کنتار بافتت
جدید شهر واقع شدهاند .بر زبان مردم است که آبانبار نخستین ،به فرمتان شتاه عبتاس
صفوی و آب انبار دوم ،به دستور وزیتر او کته لقتب ملّتا داشتته ،احتداث شتده استت.
گیغمایی 78 :2832 ،ت  74در این زمینه ،افسانهای را نیز نقل میکنند.
ج) روايت تاريخ
در کتب تاریخ آمده است که« :شاه عباس در سالهتای اول پادشتاهی ،نتذر شترعی
کتترده بتتود تتتا یتتک بتتار از اصتتفهان ،بتترای زیتتارت امتتام هشتتتم ،حضتترت علتتیبتتن
موسیالرضاگع  ،پیاده به مشهد برود .در آغاز سال  2020هت  .ق تصمیم گرفتت کته بته
این نذر وفا کند و روز پنجشنبه ،پانزدهم ماه جمادیاالول همان سال ،بتا ایتن نیتت ،از
کاخ سلطنتی نق
همراهان

جهان اصفهان به راه افتاد.
در این سفر آزاد بودند که به دلخواه ،پیاده یا سواره حرکتت کننتد ،ولتی

جمعی از مالزمان و ندیمان شاه به نوبت با وی مرافقت میکردند و چتون از پیتادهروی
فرسوده میشدند ،بر اسب مینشستند .از همراهان شاه تنهتا سته نفتر تمتام راه را پیتاده
پیمودند .این سه تن ،یکی محمد زمان بایندری ،یکی ،رکابدارباشی شاه و دیگری ،میرزا
هدایتاهلل اصفهانی بودند .مسافت هر منزل را با طنابی کته  30زرع شترعی بتود انتدازه
میگرفتند و مال جاللالد ین محمتد یتزدی متنجم مخصتوص شتاه حستاب آن را نگتاه
می داشت .شاه عباس هر روز در حدود  7فرسنگ راه میرفت و هر جا خسته متیشتد،
ساعتی توقف میکرد و میخوابید .سرانجام فاصتله اصتفهان تتا مشتهد را ،از راه طتبس
گیلکی و تُرشیز ]کاشمر[ که به حساب مال جالل  233فرستنگ بتود ،در متدت  13روز
طی کرد و روز چهاردهم جمادیالثانی آن سال به مشهد رسید .شاه عباس زمستان ستال
 2020را در مشهد ماند و ماههتای رجتب ،شتعبان و رمضتان را در آنجتا بته طاعتت و
عبادت گذراند ».گفلسفی 28 :2883 ،ت 24
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آبانبارهای معروف به «حو

شاه» و «حتو

ملّتا» از آبانبارهتای مشتهور ختور
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سفر شاهعباس به مشهد با پای پیاده برای زیارت جد ختود حضترت امتام رضتاگع
شماره  95زمستان 8951

مشهور عام و خاص است و روایات شفاهی از حواشی آن در گوشه و کنار مستیر شتاه
بسیار از زبان مردم خور بیابانک شنیده میشود؛ چرا که مسیر شاهعباس از خور بیابانتک
به طرف طبس و از آن جا به مشهد بوده است.
می گویند وقتی که شاهعباس به خور رسید و بار انتداخت تتا مانتدگی بته در کنتد،
فرمان داد تا آب انباری برای ت مین و ذخیره آب شیرین در باالدست واحه خور احتداث
کنند .وزیر شاه به عر

رساند که من نیز چنتین نیتت دارم .آن دو بترای تعیتین محتل

احداث آبانبار به بلندای تپه سرتل در میان نخلستان خور رفتند و هتر یتک ،تیتری بته
سوی جنوب خور رها کردند تا هر جا فرود آمد موضتع احتداث آبانبتار قترار گیترد.
چنین کردند و به دستور آنان در همان مکان ،دو حو
و حو

پی افکندند که به حو

«شاه»

«ملّا» نامبردار گردید.

اقدام شاهعباس در خور بیابانک ،مثلی را در فرهنگ مردم خور آفریده است که دربتاره
آن میگویند :شاهعباس پس از فرمان احداث حو
آن ،روی به مردم کرده و گفته است« :این حو

و یا پتس از زدن کلنتگ یتا احتداث
 ،خرج حو

بر در حتو

» .متردم در

آن وقت گمان کردند که شاهعباس دفینهای برای مخارج تعمیرات و مرمتتهتای آتتی در
زمین بیرون از حو

قرار داده است اما هر چه زمین را کندند و کاویدند چیزی نیافتنتد و

سرانجام پی بردند که سخن او معنای دیگتری دارد و بته تلمتیح گفتته استت نگاهتداری
حو

بر عهده مردم خواهد بود .این سخن شاه مثل شد و کنتایتی از انجتام مست ولیت و

تکلیف به وسیله یکی و سپردن مس ولیتهای بعدی آن به دیگری معنا گرفت.
چ) بازتاب نام آبانبارها و سنگابها در ترانههای مردمی
در شماری از دوبیتیهای مردمی نام جای سنگاب و برختی از آبانبارهتای ختور و
بیابانک ،همچنین عبارت آب شیرین آمده است .از جمله« :حو
آب شیرین سیوسه چشمه در دوبیتیهای زیر:
 .2آبانباری در بیابان جنوب شرقی خور بیابانک.

قلتی »2و ستنگاب و
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1

به روی سینه گلجتان کتنم ختو

8

اگر دانم که گلجتان متال متا یته

آب ستتتنگو

گدار اشرفی 2پشتت بنتد ریتزو

عجتتب بتتاد شتتمالی داره ایتتراج

5

سیوسه چشمه 7داره آب شیرین

بیتتتارن از بتتترای
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خدانتتتتدا ستتتترحو قلتتتتیّم
اگته خلقتون نمتیدونتی بتدونی

ستتتتوار لتتتتوک زرد کتتتتاکلیّم
گرفتتتتتار دل چارقتتتتد گلتتتتیّم

4

پستتتین دلگشتتتایی داره ایتتتراج
عجب گلهای بهاری داره ایراج

گپاک2870 ،؛ طباطبایی2837 ،
ح) آبانبار و همیاریهای مردمی
 .2آب انباری که در پیوند با شرایط اقلیم بیابانی و عوامل جبری زیستتمحیطتی ،بتا
تالش مردمان پیشین در خور بیابانک شکل گرفتته و احتداث شتده ،بتر پایته دانت

و

عقالنیت بومی استوار است چرا که با تشخیص مکان مناستب بترای احتداث ،آن را در
باالدست آبادی ،دورتر از کناره نزدیک به مسیل ،جایی که بدون دشواری بتوان ستیالب
را هدایت کرد ،ساختهاند.
 .1هدف از احداث آبانبار ،نیکوکاری در ت مین و ذخیره آبشیرین و فراهم کتردن
امکان دسترسی همگان به این آب بوده است.
مردمتتتان شتتتریف دوره پتتتی

مهربتتان بتتودهانتتد و خیرانتتدی

هتتر کجتتا هستتت کتتاروان گتتاهی

حوضتتی افکنتتدهانتتد یتتا چتتاهی

پتتاکدل مردمتتی کتته اهتتل رهنتتد

و چتهانتد

 .2گردنه کوهستانی در کوهساران جنب خور بیابانک.
 :rizow .1بند ریزآب واقع در کوهستانهای جنوبی خور بیابانک.
 :xow .8خواب.
 :sangow .4تلفظ سنگاب در گوی

خوری.

 :irâj .5روستایی در  43کیلومتری جنوب خور بیابانک.
 .7نام پیشین روستای ایراج.

بانیان ربتاط و حتو
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در بیابتتان هتتر آن کتته دارد ستتیر

می شناسد بته نتام صتاحب خیتر
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گیغمایی14 :2830 ،
 .8مشارکت مردمی در احداث آبانبار ،جلوهای مشهود از همیاری و دگریاری میتان
مردم خور بیابانک است؛ چترا کته تمتامی مصتالح آبانبارهتای ایتن ناحیته ،از ستنگ،
ساروج ،خشت خام و آنچه برای ساخت و ساز متورد نیتاز بتوده ،از امکانتات موجتود
محل فراهم شده است .مردمان در پای کار احداث ،از کندن زمین ،خشتتمتالی ،حمتل
سنگ و فراهم کردن خاکستر و سفیده تخممرغ که از مواد اصتلی تهیته ستاروج استت،
همواره بدون چشمداشت به مزد آماده بودهاند.
مشارکت در آبگیری آبانبارها نیز از دیگر جلتوههتای همیتاری میتان متردم ختور
بیابانک است .هرگاه سیالبی از کوههای جنوب خور سرازیر میشد ،نخستین کستی کته
از این جریان آگاه شده بود ،فریاد برمیآورد و با بانگ «آهای سیالب» دیگتران را بترای
هتتدایت آب بتته آبانبارهتتا و پیشتتگیری از ورود ستتیل بتته داختتل بافتتت مستتکونی
فرامیخواند؛ هر کسی هم که بانگ را میشنید ،دیگران را خبر میکرد و خود بتا بیتل و
کلنگ به یاری و کمک میشتافت.
 .4موقوفات :برابر مفاد وقفنامههایی که از گذشته بر جای مانده است ،نیتکاندیشتان
خیرخواه ،چیزی از آب ،ملک ،شتر و نخل های خود را بترای تت مین مختارج مرمتت و
تعمیر آبانبارها وقف میکردهاند.
خ) کارکرد امروزين آبانبارها در خور بیابانک
از  70سال پی

که آب شیرین با اجرای لولهکشی ،از روستای بازیتاب واقتع در 77

کیلومتری غرب جنوب خور ،به سطح شهر ،اماکن و منازل رسید ،دسترسی متردم ختور
بیابانک به آب شیرین فراهم آمتد و آبانبارهتا ،کتارکرد اصتلی و نخستتین ختود را در
زندگی مردم از دست دادند .از سوی دیگر ،با احداث خیابتانهتای عتریض و طویتل و
توسعه ساخت و ساز شهری و انتقال اماکن دولتی و اداری و نیتز منتازل مستکونی ،بته
اراضی باالدست جنوب خور ،بافت قدیم تقریباً متتروک مانتد و بته همتین ترتیتب ،بتا

جستجوی شیرينآبها در شورستان 474

احداث سیل بندهای واقع در فرادست بخ

توستعه یافتته شتهر ،ضترورت استتفاده از

خودنمایی میکنند و بیزبان ،از کارکرد دیرین ختود ستخن متیگوینتد و قابلیتتهتای
امروزینشان را به عنوان موزه و سفرهخانه ،به گردشگران نشان میدهند.
جمعبندی

پژوه

حاضتر ،حتاکی از آن استت کته شترایط دشتوار اقلیمتی و عوامتل جبتری

زیستمحیطی ،تالش و کوشت

دوچنتدان مردمتان مقتیم در سترزمینهتای محتروم و

بی بهره از شرایط مناستب و مطلتوب را بترای نیتل بته آمتال و آرزوهتای برخاستته از
زمینه های موجود زیستگاهی موجب شده است و فتراهم آوردن زمینتههتای مناستب و
مساعد برای سازگاری با محیط زندگی و دستیابی به خواستههایی کته حتتی گتاه جنبته
آرزو داشتهاند ،همواره با دشواری و سختکوشی همراه بوده است.
کوش های مردمی در حوزه مورد پژوه  ،گواه آن است که دسترستی متردم ستاکن
در مناطق شور خاک به آب شیرین ،محدود به آرزو نمانده و با اندیشته ،دانت انتدوزی و
خردورزی جمعی ،به صورت اقدامی عملی در حیات اجتماعی آنان ظهور و بروز یافتته و
به پدیدار شدن روابط اجتماعی مبتنی بر نیکخواهی ،همیاری و دگریاری انجامیده است.
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