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قدمت تاريخی آن در ايران و شيوه احداث قنات، که محققان تاريخ و صاحب نظران در  پس از آنچه درباره نظام آبياری و« 

طبع کنجکاوه خود به خود در پی آن خواهد رفت که فه و فن آن را شيوه ای دقيق و هوشمندانه خوانده اند، گذشت اين حر
با بحث و جستجو هر چند به اجمال هم باشد به برخی از اصول علمی و روشهای هنری که ايرانيان در دورانهای قديم 

 اند دست يابد زيرا اين خردپذير نيست که چنان نظامی دقيق در برای راه يابی به چنان شيوه يا شيوه هايی بکار می بسته
چنان دورانی طوالنی در چنان قلمروی گسترده همچنان فعال و مورد استفاده باشد ولی بر پايه معرفتی صحيح و اصول و 

ده و آثاری که از ان بازتابهايی هم که از آن نظام در تاريخ ها و منابع معتبر قديم منعکس ش. قواعدی ثابت استوار نباشد
  .و مراد از پايه های علمی نظام ابياری هم در اين جا همين اصول و قواعد ثابت است. برجای مانده جز اين را نمی رسانند

  
  

 مقنيان در وضع موجود
 را در نجا که مقنيان و کسانی که بر طبق سنت قديم با آب و آبياری سر و کار دارند در وضع موجود مهارتهای الزمآو از 

حرفه خود از راه تجربه های علمی و به اصطالح زبان به زبان به دست می آوردند نه از راه درس و کتابت که معموال نه 
و اين امر ممکن است اين توهم را پديد آورد که شايد وضع . خود با آن آشنا هستند و نه چنين نوشته هايی در اختيار دارند

و دالئل .  علم و کتابت برکنار بوده استن است که همواره بدين صورت و از قلمرو موجود امتداد طبيعی وضع قديم آ
 اين بدانها اشاره خواهد شد نه تنها چنين توهمی را تاييد نمی کند بلکه خالف آن را می رساند، از اين زموجود که پس ا

 همچون يک امتداد طبيعی از وضع قديم رو شايد مناسب تر آن باشد که برای پرهيز از شتاب در داوری وضع موجود را نه
آن بلکه همچون عارضه ای به يادگار مانده از يک دوران جهل و بيخبری که قرنها بر اين مرز و بوم سايه افکنده و هنوز 

هم از بسياری جاها سايه برنچيده است به حساب آورد و برای وصول به نتيجه ای نزديک تر به واقع به بررسی همه 
  .رداختجانبه آن پ

  
  

  ابوريحاننوشته 
در اثر عواملی زيان کار و ويران گر از دوران علم و آگاهی و نوشته و کتابت با کندی يا شتاب به دوران مردمی که اين 

شايد بهترين و روشن ترين نمونه آن را در نوشته . جهل و بی سوادی بيفتد در تاريخ نه بی سابقه است و نه کم نظير
 را در خوارزم  ُقتبيه بن مسلم باهلیوان يافت و آن هم در جايی که آن دانشمند خوارزمی ويرانگرايهای بتابوريحان بيرونی

  .يستگاه خودش شرح داده و آثار ناگوار آن را بر تاريخ و فرهنگ موطن خويش به روشنی باز نموده استزيعنی زادگاه و 
  

  :)١( گونه ترجمه می شود در اين باره شرحی نوشته که بديناالثارالباقيهوی درکتاب 
چون قتبيه بن مسلم باهلی نويسندگان اهل خوارزم  را هالک کرده و هيربدان آنها را کشته و کتابها و نوشته های آنها را « 

مردم خوارزم هم امی و ناآشنا به خط و سواد بار آمدند و هرچه را هم که برحسب نياز می گويند همه از . سوزانيده بود
  ».تی حافظه اسور
  

  :)٢(و در جای ديگر از همين کتاب که به سفر دوم قتبيه به خوارزم اشاره کرده چنين نوشته است
 را به فرمانروايی آنها بگمارد و اسکجموکهنگامی که قتبيه بار دوم خوارزم را که مردمش نافرمان شده بودند گشود « 

تبيه پيش از آن کسانی را که خط خوارزمی نيکو می تاريخ آنجا هم به شيوه مسلمانان به هجری تغيير يافت و چون ق
 و از اخبار خوارزميان آگاه بودند و علم خود را به ديگران می آموختند نابود ساخته و آثار آنها را هم به کلی از ددانستن

از اسالم ) ٣()؟(دبعان برده بود، از اين رو اخبار آنجا آن چنان پوشيده ماند که به هيچ روی نمی توان به شناخت حقايق يم
  ».آنجا راهی يافت

  



ری هم  بر تاريخ اين سرزمين گذاشته اند که چنين آثار زيانباری بر فکر و فرهنگ همه گپس از اين دوران دوره های دي
 گفته و نوشته شده ولی کمتر به يا بخشی از مردم آن داشته اند که معروف ترين آنها دوران مغول است که درباره آن زياد

 های پيش از آن يعنی دوره هايی که پس از دوره شکوفايی علم و انديشه در جهان اسالم بر اين مرز و بوم گذشت و هرود
با . و فرهنگی را در آن زمان که خود پيش درآمدی برای دوران مغول بود فراهم ساخت توجه شودمقدمات انحطاط فکری 

چنان اثری از خود بر جای گذاشتند برای راه يابی به ريشه های آن که توجه به آن دوره ها و شناخت علل و عواملی که 
در برخی از جوامع کنونی  ثار آن تا امروز هم هنوزآخی آن انحطاط عام و شاملی که در دوران مغول همه گير شد و يتار

لبی هر چند به و به هر حال چون در اين باره هم پيش از اين درجای ديگر مطا. باقی مانده است کمال ضرورت را دارد
  )۴(.اجمال ذکر شده در اين جا تنها به يادآوری آن اکتفا می شود

  
اين توضيح با آن که کمی به تفصيل گرائيد از آن رو الزم آمد تا هم دروه های مختلفی که به تناوب بر اين مرز و بوم 

ر پايان آن يادآوری شد که آنچه در اين گذشته و اثری که بر تاريخ آن گذاشته اند تا حدی شناخته شوند و هم اين نکته د
جستجو که برای يافتن پايه های علمی نظلم آبياری و شيوه احداث قنات مورد مراجعه بوده طبعا آن دسته از ماخذ معتبر 

تاريخی بوده است که مطالب آنها يا حکايت از وضع اين حرفه و فن در ايران پيش از اسالم داشته و يا به دوران شکوفايی 
و به . لم و انديشه در جهان اسالم باز ميگردد و در هر دو حال پيش از دوره های انحطاط انديشه و علم در اين ديار استع

همين سبب در آنها از نظام آبياری و شيوه احداث قنات همچون حرفه و فنی دارای اصول و قواعدی که بايد آنها را به 
  . اسالمی يادگار نمايانی از خود به جای گذاشته است ياد می شوددرس آموخت و دانش و هنری که در تاريخ علوم

  
  

  نظام آبياری ايرانی همچون زادگاه هندسه عربی اسالمی
 او مطالبی مفيد و راه گشا نقل شد در همان مفاتيح العلوم از کتاب کستبزود که پيش از اين هم درباره ديوان خوارزمی

مچنان مفيد و راه گشا آورده که چون هم خود او در اين زمينه از آگاهان صاحب کتاب درباره صناعت آبياری هم مطالبی ه
يحی ضنظر بوده و هم آنچه در اين باره نوشته است تا حدی جامع و گويا است از اين رو اين مطلب را با نوشته او و با تو

  :کوتاه و مختصر درباره کتاب او آغاز می کنيم
  

مه مختصری از علوم و معارف عصر خود او است به دو بخش کرده و هر بخشی را خوارزمی کتاب خود را که فرهنگنا
 اول را علوم شرعی و معارفی که زمينه عربی اسالمی دارند اختصاص داده و مقاله دوم را به مقاله. مقاله ناميده

ه عربی راه يافته و از آن جمله  که از ايران و يونان و هند بيیيعنی دانشها. دانشهايی که آنها را علوم العجم خوانده است
و از ). شيمی(، کيميا)فيزيک( نجوم، موسيقی، حيَل ،فلسفه، منطق، طب، حساب، هندسه:  اين ها را بر شمرده است

مجموع اين دانشها در اين جا تنها از يکی از آنها يعنی هندسه که زادگاه آن همان دانش آبياری ايرانی بوده است سخن می 
  .رود

  
 می خوانند و آن صناعت مساحت کردن جومطريااين صناعت را در يونانی : ح العلوم هندسه چنين تعريف شده در مفاتي

خوارزمی اندازه را به عربی مقادير معنی کرده و .  و فارسی آن اندازه است، فارسی معربولی هندسه کلمه ای است. است
 را گويند که مجرای قناتها و جاهايی را که بايد کنده شوند آورده که مهندس کسی) يکی از ائمه لغت عربی( از گفته خليل

 مشتق شده و آن فارسی است و زای آن به سين بدل شده زيرا در کالم عرب زهندَ هَ و اين کلمه از ) يُقِّدر (اندازه می گيرد
يشه يعنی فکر است ولی هندسه معرب اند: خوارزمی اين را هم آورده که بعضی هم گفته اند. زاء پس از دال قرار نمی گيرد

گويد گاهی اين کلمه .... در نزد ايرانيان مشهور است » اندازه با اختر ماری بايد« : اين درست نيست زيرا اين سخن که 
 گفته اين کار هم رشته ای از اين خليلزيرا چنانکه . به معنی اندازه گرفتن آب هم به کار می رود) يعنی اندازه يا هندسة(

  )۵(» . از آن استصناعت و جزئی
  

اين معنی برای هندسه بدين صورت که در اين کتاب آمده با کم و بيش اختالف در تفصيل يا اجمال، در همه کتابهای معتبر 
 تا صحاح اللغة جوهریحروف الفبا تنظيم شده مانند لغت عربی، از قديم ترين کتابهايی که در آن لغت عربی به ترتيب 

 و اصول آن در همه آنها تکرار شده و از همه آنها )۶( بيان معنی هندسه و مهندس آمدهر دالمنجدکتابهای جديد لغت مانند 
جز اين برنمی آيد که اين دانش و حرفه ای که در نمود عربی اسالمی آن هندسه خوانده می شود در اصل برخاسته از 

ب ياری و کندن قنات بوده از اين رو رفته آدر امر دانش و فنی ايرانی بوده است که چون در ايران نمايان ترين کاربرد آن 
رفته از اين نام يعنی اندازه همين دانش آب و آبياری به ذهن می رسيده تا جايی که به آن اختصاص يافته و همه رشته 

 گرفته های آن در مراحل مختلف آن از آب يابی تا آب رسانی و آب ياری و همه مهارتهای الزم را برای هر مرحله در برمی
ده که آن هم امری  دقيق و مستلزم مهارت فراوان بوده و به همين دليل هم وو از آن جمله برآورد مقدار آب ِده هر قنات ب

  . الزم ديده که آن را رشته ای از همين صناعت بشمردخليلخوارزمی به استناد قول 
  
  



  مهندس را در فارسی چه می گفته اند؟
ی و ديگر لغت نويسان برمی آيد، ولی آنچه برنمی مجمال و اختصار هم باشد از نوشته خوارزهمه اين ها هر چند خيلی به ا

آيد اين است که دارنده اين دانش و فن را در فارسی، پيش از آن که اندازه به شکل عربی هندسه درآيد و دارنده آن بنام 
ها هر جا سخن از چنين شخصی است از آن چون در همه اين نوشته . مهندس خوانده شود، به چه نام می خوانده اند

آيا ميتوان انگاشت که به قياس آمارکار که در ايران . ياد می شود نه از اندازه) اسم فاعل از هندسه معرب(بعنوان مهندس 
 و همه آنها زير نظر ايران آمارکار، که منصبی ختلف به اين عنوان می خوانده اند،ساسانی حسابداران را در مراتب م

 مهندسان را هم اندازه کار يا اندازه گير می گفته اند؟  در )٧(رگ در دربار ساسانی بوده، به اين کار می پرداخته اندبز
به کار رفته که شايد بتوان آن   در تعريف هندسه و مهندس واژه ایفيروزآبادی قاموس المحيط و لسان العرب ابن منظور

ارات آن دو کتاب و واژه ای که در آنها به کار رفته مصون از تحريف و را اصطالح فارسی مهندس پنداشت ولی چون عب
اشتباه نمی توانند بودند به خصوص که ابهامی هم آن عبارات  را فرا گرفته، از اين رو تا وقتی که صحت آن عبارات به 

  )٨(. اد نمودنها اعتمآهمين با تحقيقات کافی مشخص نشده و معنای آنها مستقيم نگشته است، نمی توان بر 
  

را عينا در کالم عربی خود آورده و آن را در عربی چنين  »  اندازه با اختر ماری بايد«: از اين که خوارزمی عبارت فارسی
با ) اندازه(چنين برمی آيد که موضوع پيوستگی هندسه » ای الهندسة يُحتاج اليها مع احکام النجوم« معنی کرده 

م ايران آنچنان واضح و مشهور بوده که خوارزمی اين عبارت فارسی را همچون مثلی در فرهنگ قدي) اختر ماری(نجوم
 غرض از اشاره به اين مطلب بيان اين نکته است که مسئله .معروف و به عنوان دليل برای مطلب خود آورده است

  . پيوستگی اين دو دانش به يکديگر که هر دو هم ريشه ايرانی و فارسی دارند
  
  
  

  ه بايد با دقت خواندنوشته ای ک
 در جايی است که از فرهنگ دبيران و دانش ها و مهارت هايی که می بايستی عيون االخبار در کتاب ابن قتبيهو آن نوشته 

آب و آبياری و پل و سدسازی و مانند اين ها را فراگيرند سخن می راند، و از جمله آنها معارفی را در همين زمينه 
کانت العجم «  آنرا از گفته ايرانيان و با عبارت ابن قتبيه بررسی کرد که ز آن رو بايد با دقتاين نوشته را ا. برشمرد

 که معموال آن را در جايی به کار می برد که مطلبی را مستقيما از ماخذی ايرانی نقل کرده باشد، نه از )٩(آورده» تقول
بيان کرده ايرانيان قديم اند يعنی ايرانيان پيش از » العجم «روايت راويان، و مراد از ايرانيان هم که در اين جا با کلمه 

  .اسالم و پيش از دورانی که ايران هم در قلمرو درآمده بوده است
  

 زبان عربی است ولی به سبب شناختی که لفان دوران اسالمی ايران است که هر چند کتابهايش همه بهوابن قتبيه يکی از م
او از کتابهای فارسی و ايرانی، که در آن دوران هنوز در دسترس بوده اند، داشته و مطالبی که از آنها نقل کرده در نوشته 

برخی او برای راه يابی به » عيون االخبار« های او نشانه های بيشتری از آثار پيش از اسالم ايران می توان يافت و کتاب 
و چون نزديک به يک قرن پيش از . از آن آثار و شناخت اجمالی مطالب آنها يکی از منابع غنی و پرمايه به شمار می رود

 از اين رو مطالبی هم که او در همين )١٠( آشناتر بودهخوارزمی می زيسته و به زمان ايرانيان نزديکتر و به آثار آنها
اختصار و فشردگی آنها پرتو بيشتری بر آنچه از خوارزمی نقل شد می افکند و بر زمينه از ايرانيان نقل کرده با همه 

اطالعات موجود در اين زمينه معلومات ديگری می افزايد که از نظر تحقيق در آنچه در اين جا موضوع سخن است يعنی 
  .آب و آبياری در ايران قديم بسی مغتنم است

  
جه است يکی از آن رو که بازگو کننده وضع اين نظام در دوران پيش از وور تآنچه ابن قتبيه نقل کرده از دو جهت درخ

 بلکه ،اسالم ايران است، و ديگر از آن جهت که در آن فن آبياری و رشته های وابسته به آن چون حرفه مردم عامی و امی
 فرا گيرند، ياد شده و طبقه ان را همچون علمی که دبيران ديوان برای رسيدن به مرحله کمال در حرفه خود می بايستی

دبيران در ديوان ساسانی، هم از لحاظ مقام اجتماعی آنها که در سازمان اداری آن زمان پس از وزيران قرار می گرفتند، و 
و سبب اهميتی که اين متن . هم از لحاظ مقام علمی و جامعيتی که در اين زمينه داشتند،  از طبقات ممتاز و سرشناس بودند

 ابن قتبيه نقل ميشود و وط به زمينه های علمی اين نظام در دوران ساسانی دارد در اين جا عين عبارتبعات مردر مطال
برای اين که مطالب آن که به سبب افراط در اختصار کمی دور از ذهن جلوه می کند تا حدی روشن و نزديک به فهم گردد 

  . اختصار مفرط آن را تا حدی جبران کندپس از نقل متن توضيحی هم بر آن افزوده ميشود باشد که
  )١١ ()نوشته عربی(
  

در آغاز صورتی که ابن قتبيه از چيزهايی که به گفته ايرانيان دبيران ديوان می بايستی بدان عالم باشند ذکر کرده علم به 
ندس آمده و ديديم اين همان معنی اصلی و اساسی است که در نوشته خوارزمی برای هندسه و مه. روان ساختن آبها است

يرد، و مراد از آن هم گکه معنی آن اندازه گرفتن مجرای قناتها و آب راهايی بوده که پيش از کندن قنات می بايستی انجام 
به دست آوردن تراز زمين و مشخص ساختن مسير نهر و شيب مجرايی بوده است که می بايستی از زمينهای ناهم سطح 



ا اين شناسايی علم به کيفيت انشعاب آب از رودها و روان ساختن آن در آب راههای جديد  در اين صورت همراه ب .بگذرد
ذکر شده است که مراد از آن يکی شناخت درست محل مناسبی بوده است در رود که برای انشعاب برگزيده می شده و 

 ساختن آن در مجرای جديد می ديگر شناخت صحيح وسايل و مقدماتی بوده است که برای مهار کردن آب رودخانه و روان
باره طرحهای بزرگ آبياری در استانهای شرق دجله ربايستی به کار گرفته شود، از آن نوع که در گفتاری از همين کتاب د

 )١٢(» عالما باجراء المياه و بحفر ُفرض الماء« و اين عمل دوگانه که در اين صورت با اين عبارت موجز . خواهد آمد
که در طرحهای بزرگ آبياری به .  رو در صدر اين جدول قرار گرفته که اساس همه کارهايی بوده استبيان شده از آن

  .اجرا در می آورده اند، و صحت و درستی اينها ضامن موفقيت آن طرحها بوده
  

ه شکست نها بآمجريان آنها به دقايق اين امور و اشتباره در محاسبات نمونه طرحهای بزرگی که به علت عالم نبودن 
از ) متوکليه( خليفه عباسی برای شهر خودمتوکل و به عنوان مثال می توان از نهری که ،انجاميده در تاريخ کم نيست

اين نهر از چهل کليومتر باالی تکريت از دجله جدا شده بود و در .  معروف گرديد نام بردجعفریدجله بريد و به نام نهر 
به گفته . ر شصت کيلومتر به سوی جنوب روان می شد، تا به متوکليه می رسيد آن به مقداامتداد دجله و به موازات

 هزار تن در آن کار کردند ولی سرانجام چنانکه از آن انتظار ١٢ تبری يک ميليون دينار در آن هزينه شد و به گفته يعقوبی
 آنجا را ترک گفت و متوکلاز مرگ  پس معتصمو شايد همين هم باعث شد که . می رفت نشد و آب کافی در آن جريان نيافت

  )١٣(.به سامرا منتقل گرديد
  

و ديگر از اموری که علم به آن نشانه کمال دبيران ديوان در امر دبيری بوده کندن قناتها و آب راههای زيرزمينی بوده 
بردن آن از راه های  بيان شده، که هدف از آن استخراج آبهای دورنی زمين و » المسارب«اين عبارت با کلمه است که در 

  .زيرزمينی و رساندن آن به سطح زمين بوده است
  

و ديگر از اموری که علم بدانها از فضايل دبيران ديوان شمرده می شده، به هم پيوستن پرتگاهها و بستن سدهای محکم و 
جمال شايد بهتر باشد به آنچه برای درک اين ا.  بيان شدهردم المهاویاستوار بر آنها، بوده است که در اين عبارت با کلمه 

درباره آب راههای بزرگی که از رودهای بزرگی همچون دجله در دوران ساسانی برای آبياری سرزمينهای در جدا می شده 
و کارهايی که برای گذراندن آنها از پرتگاهها و يا عبور دادن آنها از روی رودهای ديگر به وسيله سدهای استوار و 

 بر روی آنها می ساخته اند و دقت فراوانی که در آنها به کار می برده اند و در جای ديگری از اين پلهای آب گذاری که
 بيان کنند، سدو  برای بيان همين دقت و استحکام است که به جای آن که آن را با کلمه معروف . کتاب آمده، مراجعه شود

 و همان کلمه ای است که در قرآن کريم برای بيان )١۴(ت را به کار برده اند که قوی و مستحکم تر از سد اسردمکلمه 
  . سد بکار رفتهاستحکام سد ياجوج و ماجوج به جای

  
آنچه از شناختن گردش ايام از لحاظ کم  زياد شدن آنها و گردش ماه و دگرگونيها و آثار آن در اين صورت آمده تاييدی 

 و از آنچه درباره نقل شده،) نجوم (اختر ماریو ) هندسه(ندازها علم واست بر آنچه از خوارزمی درباره پيوستگی اين د
وزان و مقادير و ترازوها و اندازه گيری اشکال مختلف هندسی در اين صورت آمده و مهارتهايی که در اآشنايی دبيران با 

آب رودخانه و بردن آن ذکر شده همچون علم به برپا کردن پلها و جسرها بر روی رودخانه ها، و نصب آالتی برای کشيدن 
 و ناعوره ها که از مسايل مهم اين علم بشمار می رفته اند، می توان تا حدی به قلمرو )١۵(به مزارع مانند دوالبها

  .گسترده اين علم راه يافت
  

کار گرفته می شده اند با  اختن آن بهس در نامه ای که درباره پل نوبهار نوشته هنرمندانی را که در صاحب ابن عباد
 در نامه عربی خود صاحب بن عباد اين عنوانهايی است که )١۶( نام بردهالُمصهرجين و الجصاصين و القياسن ،عنوانهای

. آنها را به اين شکل درآورده، قياسين، همان اندازه گيران يا مهندسان اند که کارهای فنی ساختمان را برعهده داشته اند
 که ان ِ◌صهريج ناميده از ُمصهرجينرب گچ، و ساروج کاران را هم ع مصجَ از .  خواندهجصاصينوی گچ کاران را هم 

  . استساروجهم معرب 
  
  
  
  

  :بن مايه ها
  
 ۴٨ برگاالثارالباقيه  )١(
  
 ٣۶ و ٣۵برگ االثارالباقيه  )٢(
 



ز هر چند تاکنون هيچ يک ا. حاصل شده) بعد(عالمت سوال برای بيان ترديدی است که برای من در صحت اين کلمه )٣(
صاحب نظرانی که به اين عبارت بيرونی مراجعه ای داشته اند بدان توجهی نکرده اند ولی همه چيز در اين عبارت بيرونی 

زيرا بيرونی در اين جا در بيان اين . داللت بر اين دارد که در اين کلمه تحريفی روی داده و اصل آن قبل بوده و نه بعد
ندان و هيربدان خوارزم را کشت و کسانی را هم که خط خارزمی می نوشتند و مطلب است که پس از آن که قتبيه دانشم

آنهايی را هم که اخبار گذشته آنجا را می دانستند و معلمانی را هم که آن معلومات را به ديگران می آموختند همه را نابود 
و مسلم است که آن اخباری که . ماندساخت و تاريخ قديم آنها هم به هجری اسالمی تغيير يافت، اخبار آنجا هم پوشيده 

همان دانشمندان و هيربدان و نويسندگان و معلمان قديم خوارزم پوشيده مانده همان اخباری بوده که می بايستی به وسيله 
ياران که قتبيه همه را کشته بود به آيندگان منتقل شود يعنی اخبار پيش از اسالم آنجا نه اخبار بعد از اسالم آنجا را قتبيه و 

او گرفته بودند که همه هم سرزنده و خبرساز بودند و برای دانستن اخبار آنها و اعقاب آنها نيازی به آن فرزانگان قديم 
   .......نبود

 
سير انديشه و علم در جهان اسالم تا زمان ابوريحان و پس «و در آن گفتاری است که نويسنده اين سطور با عنوان  )۴(

ش به مناسبت .  ه١٣۵٢يادنامه بيرونی که مجموعه ای است از سخنرانيهای فارسی که در سال که در کتاب » از آن 
 در تهران انتشار  ١٣۵٣هزارمين سال والدت ابوريحان بيرونی به وسيله شورای عالی فرهنگ و هنر در بهمن مان 

 . آن به چاپ رسيد٢۵-١يافت، از صفحه 
 
 ٢٠٢ خوارزمی مفاتيح العلوم برگ  )۵(
 
هنداز معرب « : در صحاح اللغة چنين گفته)  هجری۴٠٠ – ٣٣٣اسماعيل بن حماد مکنی به ابونصر ( = جوهری  )۶(

يعنی بی حساب و اندازه به او مال بخشيد و از همين هنداز مهندز به » اعطاه بالحساب والهندز از« اندازه است گويند 
ناتها، و جاهايی را که بايد برای اين کار کنده شوند اندازه صيغه اسم فاعل مشتق کردند و منهدز کسی است که مجرای ق

 . .......می گيرد
 
)٧( Christensen, L’ Iran sous les Sassanides, P 188 
 
 برای اين موارد ابهامی که در اين عبارات وجود دارد و آن هايی که احتمال تحريف و اشتباه می رود برای صاحب )٨(

يعنی مهندس کسی ) نوشته عربی( لسان العرب .ن دو کتاب درباره مهندس عينا نقل می شودنظران مشخص شود عبارات آ
است که مجرای آبها و محل کندن قناتها را که کجا کنده شوند اندازه می يگرد و اين کلمه مشتق از هنداز است و آن 

 مهندس کسی است که مجرای يعنی) نوشته عربی: (و عبارت قاموس چنين است. فارسی است و اصل آن آونداز است
آن هندسه است که از هنداز مشتق شده و آن هم معرب ) مصدر(قناتها را در جايی که بايد کنده شوند اندازه می گيرد، اسم

در آنچه تاکنون درباره اندازه و معرب آن هندسه از کتابهای عربی نقل شد اين نخستين باری ات که در       .آب انداز است
می توان انگاشت که چنين .  واژه آب را هم بر آن افزوده و ترکيبی همچون آوانداز و آب انداز پديد آورده انداين دو کتاب

ترکيبی در فارسی برای مهندس به کار می رفته چنانکه در اين دو کتاب هم در ذيل کلمه مهندس ذکر شده اند ولی از ظاهر 
 و در هر حال چون عبارت هر دو کتاب در اين مورد کمی آشفته به نظر می .کالم چنين برمی ايد که آنرا هنَدَسة گذارده اند

 .رسند قبل از فحص و بحث کافی نمی توان از مرز حدس و گمان فراتر نهاد
  
  ۴۵ - ۴۴ برگ ١عيون االخبار، ج  )٩(
  
از » ون االسالمية االولیالترجمه و النقل عن الفارسية فی القر«  آگاهی بيشتر را در اين باره در جلد اول از کتاب )١٠(

، چاپ دوم، )١٩۶۴انتشارات دانشگاه لبنان، بيروت، (منشر شده » کتب التاج وااليين« نويسنده اين سطور با عنوان 
 و اطالعات دست اولی که در آن کتاب درباره تاج نامه های ساسانی، از کتاب عيون االخبا ١٣٧۴تهران انتشارات توسف 
  .هيد يافتابن قتبيه نقل شده، خوا

  
 ۴۴برگ  ١ عيون االخبار ج )١١   (
  
 ُفرض، جمع ُفرضه است و آن شکافی است که برای بردن آب رودخانه به جاهای دور در جايی مناسب از آن ايجاد )١٢(

 .می کنند
 
 . خواهيد يافت٢٧برگ ؛ مقدمه ١ توضيح بيشتری را در اين باره در کتاب ری سامرا؛ ج )١٣(
 
 )لسان العرب(کثر من السد الن الردم ما جعل بعضه علی بعض قيل الردم ا)١۴(



 
.  می رسد که دوالی که در متن عربی که پيش از اين گذشت به کار رفته کوتاه شده دواليب جمع دوالب است بنظر)15(

 و روان ساختن دوالب و ناعوره به ابزارهايی گفته می شده که از آنها برای باال کشيدن آب از چاهها يا رودخانه های گود
آن در کشتزارها تعبيه می شده و بيشتر به شکل چرخ بسيار بزرگی بوده که گردش آن از سطح رودخانه تا سطح زمين را 

 که با جريان آب رود صورت می گرفته دلوها در بر می گرفته و با دلوهای بسياری که به دور آن می بسته اند با گردش آن
 . در سطح زمين بوده سرازير می شده انداز آب پر می شده و در جويی که

 
 )16( ٧٢برگ رسائل صاحب بن العباد، 

 
  
  
 
 

  :گردآورنده
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