
  

  

  

  

  

   در عصر صفويرود زايندهبه  )كارون(ي طرح انتقال آب كوهرنگ ها ويژگي

  

  پور بابك زماني

  ارشد تاريخ  كارشناس

  
  

  مقدمه
به ) كارون(اين پژوهش بخشي از يك تحقيق گسترده پيرامون طرح انتقال آب كوهرنگ 

رجمند دكتر حسين هاي استاد ا  كه با راهنمايياست از عصر صفوي تا روزگار حاضر رود زاينده
اين نوشتار تالش دارد تا به شكلي اساسي .  استانجام يافتهميرجعفري در طول يك دهه مطالعه 

اي و ميداني به دقايق و ظرايف موجود در انجام اين طرح ملي از  و براساس مطالعات كتابخانه
اسي در سطح هاي آغاز يك فعاليت اس روزگار شاه طهماسب اول صفوي به بعد بپردازد و ريشه

  .كندايران مركزي را در دوران پرشكوه صفوي مشخص 
  بمنه و كرمه

  »شاهي) تونل(نقب «
  »رود زاينده«به » )كارون(كوهرنگ «اولين كلنگ طرح انتقال آب از 

   م١٥٥٨ -/ ش٩٣٧ -/ ق ٩٦٦ -
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تن  به نواحي پيراموني خود و نيز جلوگيري از به هدر رفرود زايندهبخشي  با عنايت به حيات  
 و ١خصوص براي شهر اصفهان در طول تاريخ هاي اصلي رود رودخانة كارون به آب سرشاخه

عمليات » شاه طهماسب اول صفوي«طور مشخص در عصر صفويه از هنگام حكومت  به
خيزداري و نيز تالش براي افزايش آب اين رود به شهر رو به توسعة مركزي ايران به شكل  آب

  . آغاز گرديد و كارونرود زايندههم اين كشور يعني دن به دو رود ماتصال بخشي
  :داليل انجام اين كار را در گذر زمان مي توان چنين برشمرد

  ٢.عدم استفادة صحيح از آب كارون در منطقة خوزستان و در واقع به هدر رفتن آن. ١
 باغداري - كه در واقع يك محل كشاورزي شهر اصفهان از آغاز عصر صفويرشد جمعيت. ٢

باقي ماندن باغات مختلف حتي تا (هم پيوستة آن در اين جلگه  همحسوب مي شد و روستاهاي ب
سازي از دورة  رغم تغيير كاربري اين فضاهاي سبز و اختصاص آن به ساختمان اين ايام به
به بعد به دنبال انجام تخته قاپوي عشاير، اصالحات ارضي و افزايش » پهلوي اول«حكومت 

، مؤيد اين ) روستاهاي مولد  كارگري، همزمان با تخلية-كنندة خدماتي فجمعيت شهري مصر
  ٣.باشد موضوع مي

  ٤. به يكديگررود زايندههاي كارون و  فاصلة نزديك سرچشمه. ٣
زي با توجه به توليد محصوالت كشاورزي و تالش براي گذر از مرحلة دامداري به كشاور. ٤

يلويه و گ كه، لرستان،نشين بختياري احي ايل در مجاورت نوعنايت به واقع شدن اصفهان
گر به  و در راستاي وادارسازي نيروهاي كوچ) و حتي تأثيرپذيري از خوزستان( فارس ،بويراحمد

  ٥.يكجانشيني
  ٦.كارآفريني براي جمعيت رو به رشد اين شهر. ٥
 براي بالفعل  مختلف توليدي در سرتاسر اين جلگه و نياز به آبةهاي بالقو استقرار توانايي. ٦

  ٧.نمودن آنها
 در دورة خيز ايران برداري از ذخاير آب در تمام نقاط حاصل آغاز تالش براي حداكثر بهره. ٧

  ٨.هاي شاه طهماسب اول و شاه عباس اول صفوي حكومت
  ٩.اصفهان  هاي پي در پي در جلگة جلوگيري از مشكالت حاصل از خشكسالي. ٨
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  ١٠. به نسبت آنني و دايمي بودن آب كوهرنگفراوا و رود زايندهنوسان آب . ٩

  ١١.انتقال پايتخت صفويه از قزوين به اصفهان در دورة شاه عباس اول صفوي. ١٠
 براي انجام اين طرح به منظور مشغول داشتن ز نيروي عشاير قشقايي و بختياريگيري ا بهره. ١١

خصوص در هنگام انجام كوچ  گران به وچكايشان در عين بيگاري به جهت كاهش بار نظامي اين 
  ١٢. آنان به سرحدات اصفهانةبهار

  :دهد توضيح مي» اسكندربيك منشي«، ١٣ اين اقدام شاه طهماسب اول صفويدرخصوص  
 اصفهان آورده، مضاف ١٤حضرت شاه جنت مكان اراده نموده بود كه آن آب را به دارالسلطنة«

 قلت آب تنقص نكشند و باعث ازدياد  گرداند كه اهالي آن ملك در خشكسالي ازرود زاينده
 بوده ١٥كه وزير آن ملك» اهللا شهرستاني فضل مير«. معموري و احداث و مزارع و بساتين گردد

بدين خدمت مأمور گشته و چون كوهي رفيع در ميانه واقع است كه بدون كندن اجراي آب 
اند، به جايي  كنان كار كرده چاه در آن كوه كنده مدتي نقابان و ها نقب» اهللا فضل مير«ممكن نيست، 

  ١٦.»اند اند كه ديگر كندن آن ممكن نبوده از آن مأيوس گشته دست بازداشته رسيده
، )نقب(گونه كه بيان شده در اين هنگام اجراي طرح مذكور به شكل احداث يك تونل  همان  

 ١٧.گردد يشنهاد مي پ)كركنون(كاركنان به همان شكلي كه بعدها نيز صورت انجام پذيرفت، در كوه 
 انتقال پيدا كند، اما رود زايندهيق اين مجرا از رود كوهرنگ به تا به اين وسيله آب بتواند از طر

 ٠٤/١هر ذرع معادل ( تنها چند ذرع ١٨رغم صرف مخارج فراوان و حتي تحمل تلفات انساني به
  :توان چنين دانست پيشرفت نمود كه داليل شكست آن را مي) متر
   ١٩. وسايل صنعتي كافينبود. ١
دليل  بخصوص از سمت باالي نقب مذكور بههاي زيرزميني به محيط كار  نفوذ آب از رگه. ٢

   ٢٠. نقبيزا بودن محل و نيز زهكش آب
  ٢١).سمي(گوگردي ) گاز(وقوع حوادث مختلف و نشت بخار . ٣
  ٢٢.وران حكومت شاه طهماسب اول صفويبه پايان رسيدن د. ٤
  »عباسي، شاه جوي كرنك) آبراهة(ترعة «

  »رود زاينده«به ) كارون(كوهرنگ «دومين كلنگ طرح انتقال آب از 
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  م١٥٨٧-١٦٢٧/  ش٩٦٦-١٠٠٦/  ق٩٩٦ -١٠٣٧
  طرحي عملي با راه حلي غيرممكن 

خصوص پس از انتقال پايتخت به  درت توسط شاه عباس اول صفوي و بهگيري ق دستبه پس از 
  . مجدداً مطرح گرديدرود زاينده به كوهرنگرح انتقال آب ، طذكرشدهاصفهان بنابر داليل 

  :طور قطع مي بايست اعمال نظر دو گروه را مد نظر قرار داد در اين زمينه به
  ٢٣.ني دربار صفوي نظير شيخ بهاييمشاوران علمي و ف. ١
 آب جهت  كه به دنبال افزايشاصفهاني دولتي جلگة ها داران زمين داران و اجاره مالكان، زمين. ٢

همچنين  ٢٤. باال بودن سهم مالكانة خود بودنددرنتيجهي خود و ها افزايش سطح زير كشت زمين
 و قبايل ها  و رهبران سنتي گروهها  متوقف ساختن قواي نظامي قزلباشةلئبايست در اينجا مس مي

شاه «ه از سوي داران قدرتمند تبديل شده بودند را در نظر داشت كما اينك كه به مرور ايام به زمين
مورد (ي دولتي ها در همين راستا سه سياست تشكيل سپاه غالمان خاصه، تبديل زمين» عباس اول

و نيز وقف خاص نمودن ) خالصه يا سلطنتي(به خاصه ) داران و خرده مالكان اجاره به زمين
  ٢٥.به مورد اجرا گذاشته شده بود) خاصه؛ خالصه يا سلطنتي(ي مذكورها زمين
م از سوي ١٥٨٧ -١٥٩٠/  ش٩٦٦ -٩٦٩/  ق٩٩٦ -٩٩٩ي ها  اساس در فاصلة سالبر همين  

دربار شاه عباس اول صفوي مهندسين و معماران ايراني براي برآورد دستاوردهاي اقدامات انجام 
دليل  خي از كساني كه انجام اين طرح بهشدة گذشته به محل اعزام گرديدند اما بنابر اعمال نظر بر

، باعث ركود فروش محصوالت )اصفهان(ي اطراف پايتخت ها  كشت زمينافزايش سطح زير
  .طور مرتب انجام اين طرح دچار وقفه مي گرديد امالك ايشان در ديگر نقاط كشور مي شد به

 شاه عباس اول ،رود زاينده م طي سفري در امتداد مسير ١٦٠٠/  ش٩٧٩/  ق١٠٠٩در سال   
 را نيز در اين مسير به تناوب مستقر ايف قزلباشمة آن حركت كرده و طوصفوي به سمت سرچش

ي يكجانشين در حاشية ها زبان از ميان همين ترك ي روستايي تركها نمودند كه بعدها گروه مي
جغرافيايي حواشي اين  - غرض اصلي از اين امر بررسي فضاي طبيعي٢٦.وجود آمدند  بهرود زاينده

ش آب رودخانه و همچنين امن نمودن كامل مسير با رود، نيز ارزيابي امكانات بالقوه جهت افزاي
 در آن هنگام بوده ن محل براساس نيازهاي دولت صفويبرهم زدن تركيب نژادي و فرهنگي بوميا
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م با توجه به عزم دربار صفوي جهت افزايش ١٦٠٣/  ش٩٨٢/  ق١٠١٢پس از آن در سال . است
شاه عباس اول همراه با بيان ة برخي از مشاوران  آنها به توصيهاي بالقوه و بالفعل در آوردن توانايي

 از دورة شاه طهماسب اول صفوي، شاه عباس رود زايندهتاريخچة طرح انتقال آب كوهرنگ به 
االول اين سال در شهر شيراز مستقر گرديده بود، و به همراه درباريان در نهم  اول كه از چهارم ربيع

زديد روند شروع مجدد عمليات مذكور حركت كرده و الثاني به طرف كوهرنگ به منظور با ربيع
شاه كه در زمان » شاهي) تونل(نقب «ز پس از حضور در محل به مدت ده روز ضمن بازديد ا

 و )كارون(كوهرنگ طهماسب اول حفر شده بود، به بررسي سطح اختالف اراضي كه دو رود 
غي براي شروع مجدد اقدامات مربوط به  در آنها جريان دارند پرداخته و ضمن اعطاء مبالرود زاينده

ي دامنة كوه حد فاصل دو ها و صرف طعام بر روي برف» يوزباشي اينانلو«اتصال آب دو رود، به 
 كردستان در رابطه با يو ديگر امرا» ذوالفقارخان«ي ها دليل وصول گزارش  به٢٧رود مذكور، 

  ٢٨.ركت نمودندسوي آذربايجان ح ها در شمال غرب كشور به تحركات عثماني
 ،»اشرف مازندران«م، پس از گذرانيدن نوروز اين سال در ١٦١٨/ ش/ ٩٩٧ ق١٠٢٨در سال   

علي  محب «٢٩شاه عباس اول همزمان با آغاز فصل گرما به اصفهان بازگشته و مجدداً طي فرماني 
با چند  همراه ]ابنية سلطنتي پايتخت[ سركار عمارات خاصة شريفة اصفهان و ٣٠بيگ للة غالمان

شاه به  در معيت نمايندگاني از سوي ٣١»شيخ بهايي«تن ديگر از مهندسين معروف آن ايام نظير 
 انجام اين درخصوصهاي مختلف  محل عزيمت نموده و به دنبال فراهم آمدن مقدمات بررسي

 مهندسي تصميم گرفت با احداث سدي به -مأموريت از سال گذشته در نهايت از شوراي علمي
ي ها  و در جلو محل اتصال آب٣٢»كاركنان«نام   در پشت كوهي به] متر٢٠/٨٣[هشتاد ذرع ارتفاع 

 به يكديگر، به منظور باال آوردن سطح آب اين رود و تشكيل يك ٣٣كوهرنگ و شيخ عليخان
بر فراز كوه مزبور به عمق ) كانال، ترعه(درياچة مصنوعي در اين محل و نيز احداث يك نهر 

 آب مزبور به آن ٣٤ ] متر١٢٠/٣[ و به طول سه هزار ذرع ] متر١٥٦[و پنجاه ذرع يك صد ) ارتفاع(
  .سوي كوه هدايت شود

در حدود چهار تا پنج »  للة غالمانگعلي بي محب«مدت اجراي طرح نيز تحت نظارت   
سال برآورد گرديد و تمهيدات مربوط به عمليات اجرايي در همان سال به دستور شاه عباس اول 
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 جهت مصارف رود زاينده اما با توجه به وسعت كار؛ نياز مبرم به افزايش آب ٣٥.غاز شدصفوي آ
مختلف پايتخت؛ لزوم به نتيجه رسيدن طرح در مدت زمان تعهد شده و اينكه افتخار انجام اين 

الثاني پيچي ئيل  گرديد، در بيست و سوم ربيع بايست نصيب سرداران دولت صفوي مي عمل مي
و نيز حلول عيد نوروز شاه عباس اول كه در » دورق «ةهمزمان با تصرف قلع) سال ميمون(
را مسئول حفر ترعه و » قلي خان بيگلربيگي فارس امام «يبرد طي فرمان سر مي به» اشرف مازندران«
را متفقاً دست اندركار » بختياري) حاكم، امير(لرستان و جهانگيرخان مير ) حاكم(خان والي  حسين«

ت مديرة انجام اين طرح را متصدي انجام اين عمل ئمذكور كرده و در واقع هي) بند(احداث سد 
و نيز مخارج مورد ) بند( و قرار بر اين شد تا با دريافت مصالح مربوط به احداث سد ٣٦گردانيد

  .ي الزمه آغاز گرددها  م مجدداً فعاليت١٦٢٠/  ش٩٩٩/  ش١٠٣٠نياز از سال 
از سوي دربار شاه عباس اول صفوي بنايان، سنگتراشان و بر همين اساس طي فراخواني   

و مند به شركت در انجام اين طرح از اهالي فارس، اصفهان، لرستان، چهارمحال  ديگر مردم عالقه
ي مختلف در هر روز كاري در برابر ها به ميزان هشتصد تا هزار نفر كارگر با مهارت» بختياري

 به كار دعوت ٣٧)ناهر چهار عباسي معادل يك قر (»اسيعب«دريافت اجرت واقعي، روزانه نصف 
 فعاليت خويش را آغاز نمودند كه اين ،ت مديرة مذكور با حضور در محلئ پس از آن هي٣٨.شدند

از جمله كشاورزان را كه در مضيقة كم » اصفهان«موضوع موجبات خوشحالي بسياري از اقشار 
ي ارسالي به دربار از سوي مخالفان اجراي ها ارشآبي قرار داشتند فراهم آورد، هر چند برخي گز

  : مثمر ثمر واقع نخواهد شدها اين طرح مؤيد آن بود كه بنابر داليل ذيل انجام اين فعاليت
پارچة مستحكم در مسير حفر كانال كه حتي سنگبران هم  هاي يك احتمال پديدار شدن صخره. ١

  ٣٩.نتوانند آنها را دچار شكاف نمايند
ي پربارش كه باعث خواهد شد عمالً بيش ها  بودن آب و هواي محل به همراه زمستانسردسير. ٢

از چهار تا پنج ماه از سال قابليت انجام كار وجود نداشته باشد و بنابراين تعهد پنج سالة انجام 
ي ها ي مختلف و گرفتاريها شده به بيست سال بالغ خواهد شد كه اين امر با توجه به وقوع جنگ

  ٤٠.تر نيز خواهد گرديد ز اين جهت طوالنيدولت ا
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رغم فشارهاي مذكور، بنابر پيشنهاد اكثريت ديگري از درباريان  همه شاه عباس اول به با اين  
ي پيش رو، همانند بسياري ديگر از مشكالتي كه در دورة ها كه انجام اين طرح را در كنار دشواري

انست استمرار عمليات را با جديت دنبال د شدني مي حكومت اين شاه حل شده بودند، انجام
  ٤١.نمود مي

 همراه با ٤٢الثاني همزمان با بيست و پنجم ربيع» )سال مرغ(تخاقوي ئيل «پس از آن در نوروز   
 تفريحي مقارن با آغاز -يك سفر بازديدي برخي از امرا؛ فرماندهان و مشاورين شاه عباس اول در

ونگي پيشرفت كار از اصفهان به ناحية كوهرنگ عزيمت ي مربوط به انجام طرح و چگها فعاليت
و مالحظة نقاط ضعف و قوت ) سردسيري(نموده و به دنبال چند روز اقامت در آن نقطة ييالقي 

لرستان، ) حاكم(خان والي  قلي خان بيگلربيگي فارس، حسين امام«شده توسط  اقدامات انجام
جهانگيرخان « و ٤٣»فارس و اصفهان« و بزرگان ، برخي ديگر از اعيان»قلي خان حاكم همدان صفي

  . ي مربوطه تأكيد نمودندها  بر استمرار دقيق فعاليت٤٤»چهارلنگ حاكم بختياري
به ) كارون(مقارن با حضور شاه عباس اول در محل اجراي طرح انتقال آب كوهرنگ   
 والي ،خان حسينآيد كه به دنبال آن   خوزستان پيش مية موضوع شورش اعراب حويزرود زاينده

منظور حمايت از حكومت    بهحاكم شوشتر ،»علي سلطان چغتاي«لرستان به همراهي ) حاكم(
 در همين ٤٥.نمايند حاكم منصوب آن ناحيه به محل عزيمت مي» سيد مبارك«برادر » سيد منصور«

 جهت انجام شود كه  از منطقة دريايي جنوب ايران نيز مطرح ميها  اخراج پرتغاليةلئاوقات نيز مس
. گردد  بيگلربيگي فارس انتخاب شده و به صفحات جنوبي كشور اعزام مي،قلي خان امام«اين مهم 

م به پيروي از سنت تجاوزگري ١٦٢٠/ ش٩٩٩/ ق١٠٣٠موضوع از اين قرار بود كه از اوايل سال 
ه يك عمل  ب]ها پرتغالي[در جنوب ايران، پرتغاليان » آلبوكرك«نظامي بنياد گذاشته شده توسط 
روي فريداداندرادا « سردار پرتغالي، … بودقشماندازي به جزيرة  ديگر دست زدند و آن دست

 شكست وي ا شركت هند شرقي انگليسي كه ب]نيروي دريايي[ ةپس از جنگي با بحري» ]فرديناند[
  بر آن شد كه جزيرة قشم و سواحل هرمز را تسخير نمايد تا از جانبي شاه عباس،پايان يافت

ي خود كند و از جانبي ديگر جلو تجارت ابريشم ها وب و وادار به برآوردن خواهشل را مغ]اول[
م قسمتي ١٦٢٠/ ش٩٩٩/ ق١٠٣٠همين مقصود در ماه رجب سال  بگيرد، به ايران را در انگليس
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 او ناتمام بود كه با  ةاي بنا نهاد و هنوز قلع  را تسخير كرد و نزديك دريا قلعهقشماز جزيرة 
خبر اين وقايع هنگامي به .  كشت راايران و مردم الر درآويخت و از آنان بيش از هزار تنپاهيان س

 به ]كورهرنگ[ در زردكوه بختياري براي اقدام به اتصال رود كارون ]كه[ ]اول[شاه عباس 
ر  پس،قلي خان  سخت برآشفت و به سردار بزرگ خود امام]را[ وي ، رسيد،برد سر مي  بهرود زاينده

 استفاه كند و آنان فارس  دستور داد كه متجاوزان را از بندر خليجفارسفرمانرواي » وردي خان اهللا«
 طرح اتحاد ريخت و آنان را ها  بيرون ريزد، پس با انگليسي]فارس[دست خودشان از خليج  را به

  ٤٦.» تسلط يابند]فارس[ بر خليج ها جاي پرتغالي به طمع افكند كه به

  : اين واقعه را چنين شرح داده استمنشياسكندر بيك   
كه در جزيرة » فرنگية پرتگاليه«، چون از جماعت »فرنگيه پرتگالية هرموز«لشكر فرستادن بر سر «
اقامت داشتند مكرراً حيل و تذوير به ظهور آمده پاي از دايرة ادب بيرون نهاده بودند و » جرون«

 كرده بودند به خود سر در مسلمانواليان خالف عهد و شرطي كه در آغاز اقامت جزيره با 
اي احداث نموده حارس و نگهبان  قلعه» قيس«است مشهور به » جرون«اي كه منبع آب  جزيره

 از اين بيگي فارس بيگلر،قلي خان امام. كوشيدند تعيين كرده در ازدياد عمارت و استحكام آن مي
 مأمور ساخته حقيقت معروض معني خبر يافته جمعي را به تسخير و تخريب قلعة مزبور

  ٤٧. »...گردانيد
مقارن با اين اوضاع شاه عباس اول دستور داد براي جلوگيري از هرگونه خطري از سوي   

ي ها فرزندان ذكورش براساس سنت ديرپاي دربارهاي ايران در ماه رجب همين سال، چشم
خوبي انجام نشده بود و   عمل بهدليل آنكه اين را از بينايي محروم سازند اما به» خدابنده ميرزا«

 درصدد برآمدند تا او را به ها هنوز كمي از قدرت بينايي او حفظ شده بود برخي از قزلباش
 بر همين اساس به دنبال فاش شدن اين موضوع توسط .هندوستان برده و مدعي سلطنت نمايند

در بيست و »  توشمالمحمدحسن بيگ«پسر » قلي عباس«يعني » خدابنده ميرزا«يكي از همدستان 
 بيست و يك فرسنگي  برد، فاصلة سر مي  بهكوهرنگ شاه عباس اول كه در ناحية ،چهارم رمضان

را يك شبه طي كرده و در بيست و پنجم رمضان فرمان » كوهرنگ تا اصفهان «] كيلومتر٣٠/١٢٤[
  ٤٨.و ساير همدستانش را صادر نمود» خدابنده ميرزا«دستگيري 
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ر جهت به ثمر رسانيدن نهايي طرح عمراني انتقال آب، به منظور تأمين منابع متعاقب اين امو  
مورد نياز در حدود هر سال پنجاه هزار تومان از مردم مناطق مختلف كشور ) اخراجات(مالي 
ي ها  حساببه بودجة ساليانه عنوان  بهشاه عباس اولآوري شد و تا پايان دورة حكومت  جمع

  ٤٩.مالي منظور گرديد

آوري ارامنه و ديگر مسيحيان   فرمان اسالم بار همين منوال براساس داليل ذيل همزمانب  
   حاشية رودخانة كه بيشتر دري ساكن در نواحي شمالي، فريدن و چهارمحالها مانند گرجي

   ٥٠:صادر گرديدفرماني به اين شرح  ساكن بودند رود زاينده
  .ان ساكن در ايراعالم جنگ ضمني به اروپاييان. ١
ي تجاري ها  كه طرفايراناالجل به ارامنة ساكن در نواحي مركزي و شمالي  اعالم ضرب. ٢

 در هنگام بروز جنگ با اروپاييانآمدند به منظور جلوگيري از اتحاد آنان  شمار مي اروپاييان به
  .كيشي ميان ايشان دليل وجود رابطة هم به
  .پيمان با ايشان در ايران يان و مسيحيان همبه خطر انداختن مصلحتي، منافع تجاري اروپاي. ٣
 كه ان و قسيساني تبشيري روحانيون مسيحي مانند رهبانان، كشيشها جلوگيري از انجام فعاليت. ٤

شد و كاهش قدرت آنان در مناطق   انجام ميها  و پرتغاليها خصوص اسپانيايي به نفع اروپاييان به
  ٥١.اسكان مسيحيان در ايران

  .بديل كليساهاي رو به گسترش مسيحيان در اين نواحيتخريب و ت. ٥
 در نواحي مذكور كه با وجود ي نژادي تاجيك و تركها  بين گروهايجاد وحدت رويه. ٦

پرداختند، در اينجا بايستي توجه  ماً به آزار يكديگر ميئي ديني مسيحي و مسلمان، داها تفاوت
ياري از مشكالت توانست بس ت نژادي ميرغم باقي ماندن مشكل تفاو داشت كه وحدت ديني به

  .خصوص در حاشيه و مجاورت پايتخت كاهش دهد دولت مركزي را به
 شاه عباس ٥٢»مجلسي نويس«، »سيد اميرابوالمعالي نطنزي«انجام فوري اين عمل برعهدة   
هاي مختلف اجبار و يا اختيار به اتمام  شود و او نيز با استفاده از شيوهصفوي گذارده  اول

  .مأموريت خود روي آورد
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آمارها نشانگر آن است كه در حدود پنج هزار نفر از مسيحيان در طي اجراي اين برنامه   
همزمان با . ي ديني و مذهبي قرار گرفتندها موزشآسوي اسالم سوق داده شده و تحت تعليم  به

موالنا «شور نيز ، در نواحي شمالي ك)فريدن و چهارمحال(وقوع اين امر در مناطق مركزي ايران 
هاي سياسي كه براي اين  البته بهانه. به انجام مشابه اين اقدام مأموريت يافته بود» محمدعلي تبريزي

  :ي روز عبارت بودند ازها اند به تأسي از سياست امر در منابع ايراني اعالم شده
  .وفور ترحم و غمخواري شاه نسبت به مسيحيان. ١
 كه ييالقشان اين نواحي از سوي عشاير مسلماني ساكن در انمسيحيمورد حمله واقع شدن . ٢
 واقع گرديده بوده  زندگي ارامنه و ديگر مسيحيانيها در مجاورت محل) سردسيرشان(
  ٥٤و٥٣.خصوص در ايام حوادث و فتور به
 از سخنان بدگويانة گروهي از زنان ارمني روستاهاي موجود در رنجيده شدن شاه عباس اول. ٣

ي تنها و ناشناس شاه اقدامات ها رنگ كه در حين درد دل با يكديگر در ضمن گردشناحية كوه
  ٥٥.حكومتي، اخالق و رفتار شاه را ناپسند شمرده بودند

ي ديگر ها در اين ميان، همزمان با انجام اقدامات مربوط به حفريات ترعة عباسي، در بخش  
 نيز كه از زمان شاه طهماسب اول درو زايندههاي  نيز فعاليت جهت افزايش آب ديگر سرشاخه

  . پذيرفت و حتي پس از آن نيز استمرار يافت آغاز شده بود صورتصفوي
 و در مجاورت ناحية كوهرنگ» ريدنف«در ناحية » چهل چشمه«از جمله در محل روستاي   
 مي آيند، شمار مي به» رود زاينده« منابع تأمين جريان ترين ي حاصل از آن از جملة مهمها كه آب

  .توان بقاياي اين آثار را مالحظه نمود
فريدن سرچشمة «: دهد در همين رابطه توضيح مي» خان جابري انصاري حاج ميرزا حسن«  

 رنگباشد در زير كوه» چهل چشمه« كه جوشك رود زايندهنعمت اصفهان است چون منبع 
ب از همة  است كه آ٥٦گرداگردش نزديك به صد و چهل قدم» چهل چشمه«جوشك . آنجاست

 از  ديگر از حدود طرف چهارمحاليها شود و آب جوشد و سرازير مي آن سطح خود به خود مي
 و شاه عباس ]اول[دهد و شاه طهماسب   را تشكيل ميرود زاينده بدان ملحق شده ها برف كوه

  ٥٧.» ] ...اند[  اهتماماتي در آنجا كرده]دوم[ و كوچك ]اول[بزرگ 
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  :دارد عنوان مي» ميرزا ظل السلطانمسعود «در گزارش ديگري   
اي است مخروطي به قريب نيم فرسنگ   تپه.چشمه در زير كوهرنگ افتاده است چهل…«
 كه شش هزار قدم دور اوست، يكي جوشكي خدا آفرين كه به قدر صد و ] كيلومتر٩٥٥٩٥/٢[

و جوشد   به ارتفاع يك وجب از زمين ميي كوهرنگها  دور اوست از نشر برفچهل قدم
 ]سرچشمه[ اين تپه مصب ...  همين چشمه استرود زاينده حقيقي ]سرچشمه[ مصب …جهد مي

 تخت بسته و ]دورادور[  دورادورچشمه است كه صفويه ي همين چهلسه رودخانه است يك
 جاري است و بعد انهاري ديگر ]چشمه[ از غرب به طرف شرق اين چهل …اند سنگ بند كرده

 و از آنجا به شهر رود زايندهشود و به  شود ملقب مي به او وصل مياز خود چهارمحال و فريدن 
  ٥٩و٥٨.» … رود به گاوخوني  و از آنجا مياصفهان
 به )كارون(كوهرنگ  مربوط به طرح انتقال آب ةبا اين اوصاف نتيجة اقدامات انجام شد  
  : عالوه بر آنچه ذكر شده عبارت بودند ازرود زاينده

 رود هدر محلي مشرف ب» انكاركن«عنوان ترعه در خط رأس كوه  ي بهايجاد يك شكاف عمود. ١
 برسانند، به ٦١منظور آنكه آب آن را به حوضة آبگير  به) كوهرنگ( رودخانة كارون ٦٠پيچ جنوبي

شكلي كه عمق اين شكاف به حدي باشد كه بتواند آب رود مزبور را با توجه به اختالف سطح 
  . جاري نمايددرو زايندهبه  دو سوية اين كوه

با رود حاصل » )عليخان(شيخ علي خان «احداث يك سد مرتفع در محل تالقي رود موسوم به . ٢
 به شكلي كه بتواند ها به منظور باال آمدن آب» )محمودي(محمودكر « و چشمة كوهرنگاز چشمة 
  .را به داخل ترعة حفر شدة مصنوعي هدايت نمايد ها اين آب
گردند و درنهايت كار بسيار  طور همزمان آغاز مي ه بزرگي دامنة كار بههر دو اقدام با توجه ب  

  .پذيرد زيادي نيز در اين رابطه انجام مي
 در دورة شاه عباس اول در دورة شاه طهماسب اول) تونل(م ماندن حفر نقب با توجه به ناكا  

حجم بسيار زياد رغم  شود تا به شكلي جديد به گونه كه گفته شد تصميم گرفته مي صفوي همان
بندي ذيل را براي انجام اين  توان دوره برداري اين اقدام صورت پذيرد، بر همين اساس مي كوه

  : در نظر گرفتاه عباس اول صفويطرح در ايام حكومت ش
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م انجام مطالعات اوليه و برآورد اقدامات الزمه و ١٥٨٧-١٥٩٩/  ش٩٦٦-٩٧٨/  ق٩٩٦ -١٠٠٨. ١
  .نيز انجام شدة گذشته

 انجام اساس عملياتم انجام اقدامات محدود بر١٦٠٠-١٦١٧/ ش٩٧٩ -٩٩٥/ ق١٠٠٩-١٠٢٦ .٢
  .شدة قبلي

م انجام مستمر طرح ١٦١٧) ١٦١٨(-١٦٢٦/ ش ٩٩٦) ٩٩٧ (-١٠٠٦/  ق١٠٢٧) ١٠٢٨ (-١٠٣٧. ٣
  .صورت حفر ترعه به

صورت عمودي درخط رأس كوه  در اين راستا در مرحلة سوم، تصميم به احداث شكافي به  
  .شود گرفته مي» كاركنان«

دليل انجام عمليات مختلف اجراي طرح انتقال آب اين نام را به  شود به اين كوه كه گفته مي  
 كاركونون و كاركونان نيز خوانده شده است و ،ي كركنونها خود اختصاص داده است به نام

ي آن در  وجه تسمية تاريخدرخصوص. باشد  مي)چل گرد(چلگرد ) روستاي(شهر مشرف بر 
توان  صورتي كه انجام عمليات كارگران برفراز و دامنة اين كوه در عصر صفويه پذيرفته شود مي

  :شاهدي را نيز در همان ايام بر مبناي ذيل براي آن جستجو نمود
 در شروع …»]م گروهي به فرمان شاه عباس اول صفوي١٥٩٨/ ش ٩٧٧/  ق١٠٠٧در سال [«

 بود به ] متر١٠٤٠[اش را كه يك هزار گز  نمودند، ديوار شرقي ]استرآباد[ساختن قلعة مباركه 
 به امراء حصه ]١٢٤٨[ كه يك هزار و دويست گز ]شمالي[عهدة قورچيان محول نمودند و شمال 

 به غالمان فرمودند و ديوار ] متر١٠٤٠يك هزار گز معادل [دادند و غربي كه چون شرقي بود 
 وزراء و مردم  بود به] متر١٢٤٨ و دويست گز معادل شمالي يك هزار[ شمال ]چون[جنوبي كه 

كارخانه دادند و در عرض چهارده روز اين قلعه به اتمام رسيد و از الطاف رباني آنكه آفتاب در 
 بود و در دارالمرز پيش از شروع همه روزه ابر و ]آذر ماه[ و اوايل قوس ]آبان ماه[اواخر عقرب 

اب كلب آستان علي سر مبارك برهنه نموده از حضرت نو. كردند باران بود چون شروع مي
العزت طلب آفتاب نمود چون سر از سجده برداشت آفتابي بود كه مافوق آن مقصور نبود در  رب

  ٦٣و٦٢.»از حرارت آفتاب آزرده بوند» كاركن«اين ايام جماعت 
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هاي   مزبور كلبه كوه ي كاركننده در دامنةها با آغاز عمليات احداث ترعه، جهت استقرار گروه  
و » كاست«ش در هنگام بازديد ١٢٦٠/ ق١٢٩٩/ م١٨٨١اخته شده كه تا سال سنگي كوچكي س

ها و ديوارهاي آنها موجود  بقاياي پي» بيشوپ«ش مقارن با بازديد  ١٢٦٩/ ق١٣٠٨/  م١٨٩٠
سط شكني تو  حتي برخي از ابزار و ادوات متداول آن زماني كه در امر حفاري و سنگ٦٤.اند بوده

در اثر فرسايش (ي فراوان حادث شده بر آنها ها رغم آسيب گرفته به كارگران مورد استفاده قرار مي
 برف را به چهارمتر در دامنه و اوقاتسال كه برخي  شديد محيطي در فصول پربارش و سرد

 اند، از جمله در روزگار معاصر نيز يافته و مشاهده شده) رساند دوازده متر در ارتفاعات مي
  :دارد عنوان مي» سرهنگ ابوالفتح اوژن بختياري«
شنيدم كه اظهار »  سردار ظفر بختياري]خسروخان[«پسر مرحوم » علي صالح خان«از آقاي «

 روزي كه به اتفاق ]م١٩٢١/ ق١٣٤٠/  ش١٣٠٠حدود [داشتند در چهل و پنج سال قبل از اين  مي
ود ضمن گردش و راهپيمايي در همان  رفته ب]كاركنان[چند نفر براي شكار كبك به آن كوه 

 به طرف پايين و با ] متر٢٠/٨٣[يعني در همان قسمتي كه هشتاد زرع » كاركنان«شكاف كوه 
 شكافته شده است، ناگهان جلوي پاي خود نوك ] متر٢٦[عرض بيش از بيست و پنج ذرع 

سته تيشة آهني دو سر نمايد كه يك ب  پس از مالحظه و كندن زمين مشاهده مي.بيند اي را مي تيشه
هاي چوبي آنها اندكي پوسيده است به  ها زنگ زده و دسته هاي چوبي كه البته سر تيشه با دسته

و از نظر » ده چشمه«د بر آيد، بنابراين آنها را مي تعداد بيست و پنج عدد از زير خاك بيرون مي
  ٦٥.»گذارند  ميسردار ظفر

بران  ر ترعه به اين شكل بوده كه حفاران و سنگدر واقع نحوة عمل كارگران در هنگام حف  
كه از دو طرف كوه به شيارهاي طبيعي (گذاري شده   در مسير عالمتها پس از خرد كردن سنگ

بري  واسطة كاستن از حجم كوه گرديده و به همين واسطه اجراي طرح را به رو منتهي مي آب
صورت كامالً منظم  ي ترعه كشيده و بهدست آمده را به دو سو هاي به نخاله) نموده آسانتر مي

هاي ايجاد شده از  تثبيت كرده و به منظور سهولت در رفت و آمد معابري را نيز در ميان پشته
  .ها ايجاد نموده بودند نخاله
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توان  اي بوده است كه حتي امروزه نيز در يك نگاه سطحي مي بري به اندازه حجم اين سنگ  
  ٦٦.دريافت با بقية نقاط كوه  راسنگ و خاك دو سوية ترعهوجود آمده بين رنگ  تفاوت به

  :استبري براي ايجاد شكاف مذكور آمار ذيل جالب توجه   حجم عمليات كوهدرخصوص
  ٦٧. متر٦٠ش، طول ١٠٠٦ -١٠٠٧/ ق١٠٤٧ -١٠٤٨/ م١٦٣٧ -١٦٣٨» ئاريوسآدام اول«. ١

 ١٥ عرض ] متر٣٢/٢٧٤[  يارد٣٠٠ش، طول ١٢٦٠/ ق١٢٩٩/ م١٨٨١» )استاك(وارد استك اد«. ٢
  ٦٨.] متر٢٤/١٥[ پا ٥٠، عمق ] متر٧١٦/١٣[يارد 

، ]متر ٧٢/٤٤[ ذرع ٤٣ش، طول؟، عرض ١٢٦٠/ ق١٢٩٩/ م١٨٨١» الملك حاج عبدالغفار نجم«. ٣
  ٦٩.عمق؟

ش، انجام يك بيستم كار نسبت به كل ١٢٦٩/ ق١٣٠٨/ م١٨٩٠، »]ساوير[سرگرد ساير «. ٤
  ٧٠.مجموعه

 پا، ١٢، عرض ] متر٤٤/٩١[ پا ٣٠٠ش، طول ١٢٦٩/ ق١٣٠٨/ م١٨٩٠» ايزابال بيشوپ«. ٥
  ٧١.] متر٢٤/١٥[ پا ٥٠، عمق ]متر٦٦/٣[
، عمق ] متر٢٦[ ذرع ٢٥ش، طول؟، عرض ١٣٠٠/ ق١٣٤٠/ م١٩٢١» تياريعلي صالح خان بخ«. ٦

].متر ٢٠/٨٣ [ ذرع ٨٠
٧٢  

  ٧٣. متر٥٠ متر، عمق ٦٠ متر، عرض ٣٠٠ش، طول ١٣٣٢/ ق١٣٧٣/ م١٩٥٣» آرا حاج علي رزم«. ٧
  ٧٤.] متر٥٠/٣٣٠[ فوت ١٠٠ش، كل كار انجام شده ١٣٣١/ ق١٣٧٢/ م١٩٥٢» نس لمبتو.ك.ا«. ٨

گونه كه مشخص است آمارهاي ارائه شده در اين زمينه توسط نويسندگان مختلف  همان  
يي بوده گو صورت كلي داراي تناقض اساسي با يكديگر هستند و البته بيشتر به» اروپايي و ايراني«

در ميان منابع و مآخذي كه به توصيف اقدامات انجام شده مربوط به . و مقرون به صحت نيستند
ي مذكور ها خصوص انجام فعاليتند بهترين شرح و توضيح تحليلي درا حفر ترعة عباسي پرداخته

  :باشد كه به شرح ذيل آن را به يادگار گذارده است مي» الملك حاج عبدالغفار نجم«از 
 به ]شده[ سواره متوجه شد ]م١٨٨١/ ش١٢٦٠/ ق١٢٩٩[بح جمعه پانزدهم رجب المرجب ص«

 آنجا پياده شده به صعوبت …]رفته[به قدر نصف ساعت روي به مغرب رفت » كاركنان«سمت 
اند تا ارتفاع  شكسته و باال كشيده» كاركنان«يي كه از ها هر چه تمامتر از تپه باال رفته از روي سنگ



 

  

277   رود در عصر صفوي دهبه زاين )كارون(هاي طرح انتقال آب كوهرنگ  ويژگي

 

 در هر دو سه قدم چند دقيقه توقف نموده نفس تازه كرده ] متر٦٠/٤١ تا ٢٠/٣١[ سي چهل ذرع
 تا رسيديم به ]خالوزادة حسين قلي خان ايلخاني بختياري[ با چند نفر دليل از وليخان .باال رفتيم

  .اند اند و چقدر زحمت كشيده رأس تپه، ديدم كه متقدمين عجب كار بزرگي پيش گرفته
همه افسانه بود و » اهواز« مانند احوال سد ]بودم[ه آنچه سابق شنيده بود آنجا معلوم شد ك  

 ]باروت[ سنگي است پرده پرده و سست كه به باروط .چخماق نيست» كاركنان«دروغ، سنگ كوه 
ي خرد ها شود، مخارجي كه دارد عمده براي حمل و نقل سنگ خيلي زوده شكسته و خرد مي

اند به باال و در كمال نظم و ترتيب   متقدمين آنچه كشيده]ت استرعه[شده است به خارج تنگه 
جات، خالصه در رأس تپه  اند براي عبور عمله مابين گذاشته ها في طوري كه جاده ريخته اند، به
 ٧٢/٤٤[، چهل و سه ذرع ]گرفتم[عرض دهنة كار را اندازه گرفت :  به عمل]شدم?[مشغول شد 

 ٨٣٢[ع ذر الزم است حفر شود اقالً هشتصد  تپه آن قدر كه و طول قاعدة كار در دو دامنة]متر
 كه به سمت غربي است ] كوهرنگ، كارون[ بعد از آن فاصلة رأس تپه را از كنار آب كران ]متر

 اين سمت ]پارچة، دامنة[ و از رأس تا پارچه ] متر٤/٢٠٩٠[مساحت نموده شد دو هزار و ده ذرع 
ماندة كار تخميناً از قرار ده يك   نشيب باقي] متر٧٢٨[رع  شد هفتصد ذ]گرفتم[را اندازه گرفت 

نهري چهار سنگ از آب برف متوجه است به سمت آب كرن » كاركنان«بود و االن از درون همين 
 كه برخالف مجراي مطلوبست، يعني حال دامنة كوه به سمت مغرب مايل ]كوهرنگ، كارون[

سمت مشرق، اين نهر به طول هزار و پانصد ذرع است و بايد آن قدر حفر نمود كه مايل شود به 
شود   مرتفع است و آنجا وارد مي] متر٤٠/٦٢ تا ٥٢[ كه دو ضلعش پنجاه شصت ذرع ] متر١٥٦٠[

  ٧٥.»... ]كوهرنگ، كارون[در رود كرن 
اساسي كه بيان شد، همزمان با انجام طرح حفر ترعه عمليات احداث سد در محل تالقي  بر  

علي خان   با رود شيخ٧٦)محمود كر؛ كريم كر(هاي كوهرنگ و محمودي  رود حاصل از چشمه
  ٧٧.گيرد  نيز در دستور كار قرار مي)علي خون عليخان، شيخ(

بر بستر رودخانة كوهرنگ و » )گرد چل(چلگرد «سد مذكور در ده كيلومتري جنوب   
مجاور و يكي در وسط دو تا جانبي بر دامنة ارتفاعات ( كه امروزه بقاياي سه پاية آن )كارون(

خوردة منظم مكعب مستطيلي در ابعاد مختلف كه با  ي تراشها هنوز باقي است، از سنگ) رود
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ي محيطي از معدن ديگري تهيه و ها رغم سنگ توجه به تفاوت جنس و رنگ و استحكام فراوان به
  .وجود آمده است اند و با استفاده از مالت ساروج به گرديده به محل حمل مي

 و نيز ٧٨ترين محل در درة مذكور  توجه به وسعت محل التقاء رودها كه البته تنگبا  
 با عباسي است الزم بوده تا سد مخزني ةترين محل براي سوار كردن آب به دهانة ترع نزديك

در باال » ترعة عباسي«طول زياد جهت مهار ساختن آبها و نيز با عنايت به قرار داشتن ورودي 
 با قطر زياد درنتيجهسازي و انتقال آب به دهانة ترعه و  ع زياد جهت ذخيرهدست داراي ارتفا

ي ها خصوص در هنگام طغيان اي عظيم در پشت خود و به تحمل فشارهاي ناشي از ايجاد درياچه
  ٧٩.ساليانة بهاري ساخته شود

شيخ عليخان، (ي خان عل و به سمت جريان آب شيخ) چپ(ديوارة سد در سمت شمالي   
 برخوردار بوده تا احتماالً ها  از ضخامت و طول بيشتري نسبت به ديگر قسمت)لي خونشيخ ع

دليل مجاورت با ورودي ترعه بتواند هم مقاومت بيشتري را از خود نشان دهد و هم بهتر  به
  .جريان آب را هدايت نمايد

كور ي بهاري رودهاي مذها ي پربارش؛ طغيانها وجود عوامل فرسايشي محيطي نظير فصل  
كم آنچه  و عدم استمرار عمليات حفظ و مرمت و رها شدن ديوارة مذكور پس از عصر صفويه كم

 آفريده شده بود اوان در دورة شاه عباس اول صفويدر طول پانزده سال كار مستمر با زحمت فر
 خورده را ي تراشها صورت تلي از سنگ سوي نابودي هدايت نموده و تنها سه پاية مذكور به را به

  .باقي گذاردند
صورت يك ديواره تاحدودي نسبت به ديگر  به) جنوبي(در اين بين پاية سمت راست   
م ١٩٩٧/ ق١٤١٨/ ش١٣٧٦ام بازديد از آنها در سال  است و در هنگمانده باقيتر   سالمها قسمت

  ٨٠. طول چهل، عرض ده و ارتفاع هفت مترهك اين ابعاد براي آن متصور بود
ان منابع و مآخذي كه به شرح و توصيف چگونگي احداث اين سد در اين بين از مي  

حاج عبدالغفار «اند همانند موارد مربوط به حفر ترعة عباسي، اطالعات ارزشمند و تحليلي  پرداخته
  .باشند به شرح ذيل قابل توجه و سودمند مي» الملك نجم
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شود، يكي  ا هم تركيب مي مركب است از دو شاخه كه همانجا ب]كوهرنگ، كارون[ رود كرن ...«
 گويند و محل اتصال اين دو شاخه به ٨١تر كه كرن  است و ديگر شاخة كوچكشاخة كوهرنگ

» كاركنان« مصب آن آب ]اكنون[ زير دهنة كار است كه كنون ] متر١٥٦[و پنجاه ذرع  قدر صد
اش  دي كه پايه س ... در زير اين محل پاية سد است] متر١٥٦[باشد و به فاصلة صد و پنجاه ذرع 

 است و هر چه باال رود پاية ديگر به ] متر٥٢[اند، در آن محل عرض رودخانه پنجاه ذرع  را نهاده
برند تا به ارتفاع دو رشته كوه طرفين نهرها، به پنجاه  همان ميزان، به خيال آنكه آنها را باال مي

 ] متر٣١٢[ر كه سيصد ذرع  تا آب سواره شده بيفتد در تنگة مذكو] متر٤٠/٦٢ تا ٥٢[شصت ذرع 
از شكم تنگه » كاركنان«گويند و از آنجا در مجراي » ختان«طول دارد و از آنجا در جلگة جلو كه 
 سر ا شكافته شود ولي همة اين مجر] متر٨٠/٧٢ تا ٤٠/٦٢[بعد از آنكه به عمق شصت هفتاد ذرع 

كرن نمود، كف آب  ]تراز[حقير ترازو . باال است و آب برخالف جهت مطلوب جاري است
» كاركنان «ةتر است از رأس تپ  پست] متر٢٠/١٣٥[ االن به قدر صد و سي ذرع ]كوهرنگ، كارون[

 به ] متر٨٣٢[ اقالً عمق در طول هشتصد ذرع ] متر٥٢[از طرفي ارتفاع سد به قدر پنجاه ذرع 
 كار ، پس حجم اين قدر] متر٤٠/١٠[شكل مثلث از قرار نشيب ده يك و به عرض ده ذرع 

 ] ... متر مكعب٣٦٠/١٩١[شود، صد و هشتاد و چهار هزار نوع ذرع مكعب  شكستن سنگ مي
السير پانصد   در مقابل آب سريع] متر٥٢[ولي به اعتقاد حقير باال بردن سد به ارتفاع پنجاه ذرع 

  ٨٢.» ... سنگي كار سختي است

رغم تالش فراوان انجام  بهتوان علل ناكام ماندن طرح مذكور را  بندي كلي مي در يك جمع  
  : چنين برشمرد شاه عباس اول صفوي شده در دورة

دليل وجود  اي طرح بهي سنگين برف در نقطة اجرها ي سال و بارشها سرماي هوا در اغلب ماه. ١
  ٨٣.ارتفاعات محلي

  ٨٤.سختي سنگ محل حفاري. ٢
  ٨٥. انجام اين طرحدر دسترس نبودن وسايل صنعتي كافي و دانش فني مورد نياز براي. ٣
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ي خارجي ها صفوي با دولتهاي پي در پي امراء دولت  وقوع حوادث مختلف و درگيري. ٤
فارس و درياي عمان، ازبكان در شمال شرق و  غرب، اروپاييان در خليج عثماني درخصوص  به

  ٨٦.ها در شرق هندي

  ٨٧.شاه عباس اول صفويدرگذشت . ٥

ي دو سوية كوه ها دليل انتخاب سطح زمين ث ترعه بهي موجود بر سر راه احدامشكل فن. ٦
  ٨٨.كه در محاسبات آن هنگام بدان توجه اساسي نشده بود» كاركنان«

 و اقدامات درباريان شاه عباس اول صفويي نافرجام مذكور، نام ها رغم تالش همه به با اين  
ا عظمت كوهستان هاي دور ب  از همان دوره تا آيندهلح و دورانديش وي چون شيخ بهاييمص

 مانده و ترعة  و همچنان نيز باقي و پابرجاپيوند خورده» كاركنان« زردكوه و كوه ة، رشتزاگرس
 منطقه  امروزگران ديروز و يكجانشينان دير آشناي زمان در غبار كوچ  گذشت در را»عباسي«ناتمام 

  ٨٩.خواهد نشسته همچنان به نظار
االخر سال   شب دوشنبه چهارم جماديپس از درگذشت شاه عباس اول صفوي، در  
 ٩٠ به سلطنت رسيدشاه عباس اولنوة ) فرزند صفي ميرزا( سام ميرزا ،م١٦٢٧/ ش١٠٠٦/ ق١٠٣٧

 به  ٩١االخر يعني پنج روز پس از به قدرت رسيدن در اولين فرمان خود و در روز شنبه نهم جمادي
سوي خود و به بهانة آنكه  م بهپيشنهاد مشاورين و در يك اقدام تبليغي جهت جلب قلوب مرد

 تا تأمين اعتبار مربوط به ٩٢انجام اين اقدام در آن زمان به زودي ممكن نخواهد بود دستور داد
 در ٩٣بودجة تعيين شده براي حفر ترعة عباسي كه از زمان شاه عباس اول بالغ بر پنجاه هزار تومان

شد و طبعاً فشار   مختلف دريافت مييها سال از اقشار مختلف مردم فرودست جامعه از ايالت
  .ساخت متوقف گردد زيادي را نيز متوجه مردم مي

) اول( و نيز آنكه شاه صفي ٩٤ها هاي پي در پي با عثماني  درگيريدليل  بهپس از آن هم  
داد انجام اين  مصاحبت با زنان حرمسرا و تفريح و شكار را بر كندن كوه و حفر ترعه ترجيح مي

 عوامل ه در يك نگاه كلي روي كار آمدن اين شاه را نيز از جملتوان  مي٩٥.ندماطرح مسكوت 
  . تلقي نمود شاه عباس اول صفوي شده از دورةمؤثر بر عقيم ماندن اقدامات آغاز 

  » عباسي، شاه جوي كرنك) آبراهة(ترعة «ادامة حفريات 
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   رود زايندهبه ) كارون(سومين كلنگ طرح انتقال آب از كوهرنگ 
  ٩٦ م١٦٥٠ -١٦٥٩/ ش١٠٢٨ -١٠٣٨/ ق١٠٦٠ -١٠٧٠
ي اجتماعي و ها  و توجه به بنيان قدرت رسيدن شاه عباس دوم صفويهمزمان با به  

 و با ٩٧مشهدهشتاد و پنج كيلومتري جنوب شرقي اقتصادي نظير بنياد گذاردن بند فريدون در 
ازي آب ورودي به س  در مجاورت شهر اصفهان به جهت ذخيرهرود زايندهاحداث سد بر روي 

 افزايش آب ةلئ به فراموشي سپرده شده بود، مساول صفوي كه پس از شاه عباس ٩٨شهر،
 در دورة شاه عباس اول صفوي نيز ه شدنجامي اها  از طريق احياء و استمرار فعاليترود زاينده

  .مطرح گرديد
ية چهار رهاي متعددي به ناح طي سف مشاورين شاه عباس دوم صفوي٩٩در اين هنگام   
ي مذكور را مورد ارزيابي مجدد قرار داده و طي دو ها  در معيت شخص شاه انجام طرحمحال

  :ري نمودنديمرحله انجام آن را پيگ
  ١٠٠،»]اقورلوبيگ[اغورلوبيگ «اقدامات انجام شده توسط . ١
  .»محمد بيگ«اقدامات صورت پذيرفته توسط . ٢

 و ١٠١يكي از امراء(، ديوان بيگي )بيك ياقورلوبيك، گورل(در مرحلة اول اغورلوبيك   
 دربار ١٠٥)يس ديوانخانهئ ر و١٠٤ امير ديوان١٠٣، وزير عدليه١٠٢،منصبان درب خانة شاهي صاحب

در نواحي اصفهان و چهارمحال و  متمولين و صاحبان امالك فراوان هصفوي كه خود از جمل
اه شان نقشة اعمال شده در دورة فت همر شمار مي  بهرود زايندهخصوص در حاشية رودخانة  به

 را براي از سرگيري انجام طرح يعني حفر ترعة عباسي و احداث سد بر همان عباس اول صفوي
 را جهت شاه عباس دوم صفوي را در پيش گرفته و ]كارون[ كوهرنگ ةاساس در برابر رودخان

  فراوان در ناحيةرغم تالش  همه به  با اين١٠٦.مساعدت در اين زمينه به شدت تشويق نمود
شك در شكست اقدامات او عالوه بر   نتوانست توفيق چنداني نصيب خود سازد كه بيهرنگكو

  :توان دخيل دانست ل ذيل را نيز ميئوجود عوامل بازدارندة گذشته، مسا
  ١٠٧.بار مالي فروان. ١
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و دي خصوص مالكين نواحي ديگر، كه در اين موارد يكي از عوامل ج حسادت حاسدان به. ٢
  ١٠٨.رود شمار مي  بهاز اقدامات مثبت در ايرانعمدة بازدارنده 

 پس از ١٠٩»محمد بيگ«همزمان با انتخاب » اغورلوبيك«در مرحلة دوم پس از شكست اقدامات . ٣
  ١١١.»)وزير اعظمي(گي  هاعتمادالدول« به  ١١٠»خليفه سلطان«

 به )كارون(گ نر انتقال آب كوهدرخصوصي جديدي را ها شاه عباس دوم تالش  
 اعتماد ١١٢»دوشنه«نام   بهفرانسوياو در اين رابطه به اطالعات مهندسي فردي .  آغاز نمودرود زاينده

هاي  كرد و قرار بر اين شد تا عمليات حفر ترعه اين بار با انجام انفجار باروت در رگه
 از تجربيات اين ايجاد شده با استفاده) يها ، شكافها تونل(ي ها محل در نقب ١١٣اي صخره

برداري كه در حدود شصت متر آن انجام  مهندس ادامه يافته و عالوه بر آن در عين عمليات كوه
به درازاي شصت و ) بندي(برداري به شكل ساخت سدي  شد، اقدام براي كاهش عمليات كوه
  و در طولرچند اين عمل نيز مثمر ثمر واقع نشد ه١١٤.بلنداي سي متر نيز صورت پذيرفت

طور كامل ترك گرديد و كنار گذارده  دليل غيرعملي تلقي شدن آن به حكومت شاه عباس دوم به
   ١١٥.شد

توان علل ذيل را در اين   قبلي ميةدر واقع در اين مرحله نيز در كنار عوامل شمرده شد  
  :موضوع دخيل دانست

  ١١٦. ي مهندسي آن هنگامها غير كافي و ناكار آمد بودن روش. ١

 دوم اهميت قرار گرفتن اين طرح نسبت به آنها از  ام به انجام اموري ديگر و در درجةاهتم. ٢
  ١١٧.سوي دربار

  .١١٨.مخارج زياد انجام طرح. ٣
  »عباسي، شاه جوي كرنك) آبراهة(ترعة «ادامة حفريات 

  رود زاينده، به )كارون(قال آب از كوهرنگ چهارمين كلنگ طرح انت
  ١١٩م١٦٧١ /ش١٠٥٠ -١٠٦٢/ ق١٠٨٢ -١٠٩٥
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 شاه سليمان صفوينام   كه بعدها به شاه عباس دوم با به قدرت رسيدن صفي دوم فرزند  
 براساس عوامل ذيل مجدداً رود زايندهبه ) كارون(ع انتقال آب كوهرنگ گذاري نمود، موضو تاج

  :مطرح گرديد
  .م١٦٥٩/ ش١٠٣٨/ ق١٠٧٠هاي پي در پي در دهة  سالي كمبود بارش و خشك.١
ي عمومي ناشي از كمبود ارزاق ناشي از مورد قبل، احتكار غالت توسط تجار و نانوايان و قحط. ٢
  .م١٦٦٦/ ش١٠٤٥/ ق١٠٧٧جوم ملخ در سال ه
  .ي مالي دولتها بحران. ٣
خصوص با تغيير سلطنت و  كه به) اصفهان( روي مردم پايتخت تأثيرات ناگوار اين شرايط بر. ٤

  ١٢٠.نمود ها را تشديد مي يسامان دست به دست شدن قدرت نابه
 براي حل اين مشكالت به مقام ١٢١علي خان زنگنه شد تا شيخبر اين در همين راستا، تصميم   
  .انتخاب گردد) گي اعتمادالدوله(ت عظمي رصدا

ي ها در اواخر عهد صفوي نتيجة اعتالي موقعيت اجتماعي وزارت عظمي يعني منصبي كه مدت«
اي و تحت امر نظاميان و يا تابع سلطاني قدرتمند قرار داشت به  لهمديدي در انحصار منافع قبي

اي و كاهش مداخلة شاه در امور جاري مملكت منتهي شد، رها شدن اين  تضعيف نفوذ عامل قبيله
ميرزا «منصب از انحصارهاي گذشته و سير آن به طرف استقرار نهادي واقعاً مستقل كه با صدارت 

اي رسيد و  به مرحلة پيشرفته» محمد بيك« وزارت  يده بود، در دورةشروع گرد» محمد سار و تقي
 علي خان  به اوج خود نايل آمد، اما ضمناً دورة صدارت شيخعلي خان باالخره در زمان شيخ

شدند،  پذيري آن نوع استقالل سياسي است كه وزراي اعظم موفق به كسب آن مي گر آسيب بيان
خيص قابليت و طول مدت صدارت وزرا در گروه ماهيت البته اين كار درستي نبود كه تش

ارتباطات خصوصي شاه با اعضاي مشورتي حكومتش قرار گيرد، يعني در چنان فضاي مناسبي كه 
سعايت مقامات رقيب با توجه به اعتماد شاه به آنان بتواند سلطان را به تنزل مقام وزير يا عزل و يا 

تصاب وزراي اعظم كارآمد و بنابراين مهار امور ديواني، حتي قتال وي وادارد، تكاپو در جهت ان
تر بود و تغييراتي را در تركيب قدرتمندان اين عصر، كه   مشخص]عصر صفوي[ …در پايان

توان به رشد فزايندة نهادي شدن  وجود آورد، در ميان اين تغييرات مي درگير با اين جريان بودند به
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 موجب شد تا انتخاب وزراي اعظم بيشتر بر مبناي مذهب اشاره كرد، تأثير همين دگرگوني
 هر دو خليفه سلطان و ميرزا محمد مهديصالحيت مذهبي صورت گيرد تا شايستگي محض، 

 كه ناشي از ضعف يترين تحول شاخص. آيند شمار مي هاي بارز اين روند رو به رشد به نمونه
جا شدن قدرت ميان  كرد، جابه ميشد و اهميت وزير اعظم را توجيه  دستگاه اجرايي سلطنتي مي

هاي  ممالك و خاصه بود، اين جريان به همان ميزان كه سبب ازدياد دخل و تصرف شاه بر هزينه
نشينان را به قلمرو سلطنت موجب  اندازي حرم شد از سوي ديگر وسايل دست جاري مملكت مي

ه سلطان، محمد بيك و يعني، خليف) سار و تقي( جانشينان ميرزا محمد تقي …«،١٢٢»گرديد مي
 در اين بين .ميرزا محمد مهدي همگي نمايندة نخبگان جديد يا از غالمان و يا از طبقة علماء بودند

اي يا نظامي بود، ممكن است نقيض اين  علي خان زنگنه كه نمايندة نيروهاي قبيله انتصاب شيخ
  ١٢٣. دادروند تلقي شود اما تحوالت متعاقب اين انتصاب چيز ديگري را نشان

تصميم به كاهش ) صفي دوم(، شاه سليمان ار اين انتصاب جديد، دربار صفويدرگير و د  
 براساس رود زايندهاز طريق افزايش سطح آب رودخانة ) اصفهان(برخي مشكالت پايتخت 

گرفت و در همين رابطه » كاركنان«هاي قبل بر فراز كوه  قدامات از قبل انجام شده در دورها
ي مربوط به ها  جهت از سرگيري انجام فعاليت١٢٤ فرانسوي(Genest Monsieuty) »ةژن«مهندس 

حفر ترعة عباسي دعوت به كار گرديد، او تمام اقداماتي را كه براي سوراخ كردن كوه يا تركانيدن 
علي خان   الزم بود انجام داد اما در همين هنگام با مخالفت جدي شيخ)Mines( »مين«وسيلة  آن به
  ١٢٥.يش مواجه گرديدها در زمينة فعاليتزنگنه 
علي خان زنگنه كه با توسل به  گردد به اصل زيركي و استعداد شيخ در واقع اين امر باز مي  

 . در امان بماندقتلي نظير ها  و از مجازاتمانده باقيهمان توانسته بود در صحنة سياسي كشور 
 را از پرداختن علي خان ي مملكت شيخبه عبارت ديگر صداقت و امانت وي نسبت به امور مال«

خوبي از ماجراي كارشكني وزير در اجراي طرح  داشت، اين امر به ل شخصي باز نميئبه مسا
شد خود  پذير مي  امكانرود زاينده به آب ]كوهرنگ[كارون  كه با اتصال آب آبياري دشت اصفهان

 تمام اطراف ،نتيجة فراواني آبشد در   زيرا در صورتي كه اين طرح انجام مي١٢٦را نشان داد،
توانست غالت و محصوالت مختلف امالك و  علي خان نمي گرديد و شيخ خيز مي اصفهان حاصل
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هاي متعدد خود را كه در ايالت كرمانشاه و همدان داشت در اصفهان به فروش برساند، اين  دهكده
 به اين ١٢٧.جحان پيدا كردمرد به قدري نفوذ و قدرت داشت كه منافع شخصي او بر منافع كشور ر

 مضر و بد و ]كوهرنگ، كارون[علي خان به شاه بقبوالند كه آب كوهرنگ  ترتيب كه شيخ
 فاسد و آلوده خواهد  استها آب مشروب شهر اصفهان را كه تنرود زايندهزيانبخش است و آب 

 نظر او را تأييد الوزراء داشتند يسئساير امراء و بزرگان دولت نيز كه منافعي نظير ر ١٢٨.ساخت
اي   به اين ترتيب براي مرتبه١٣٠ و ١٢٩.»هم زدن اين طرح مفيد چيز ديگري الزم نبود كردند، براي بر

  .صورت يك آرزوي ملي درآمده بود مسكوت گذارده شد ديگر انجام آن طرح عمراني كه به
صفي ( سليمان  عوامل مهم تأثيرگذار بر ناكام ماندن اين طرح در دورة حكومت شاههاز جمل  
توان به عدم دقت و توجه شاه و درباريان نسبت به انجام  عالوه بر آنچه در قبل ذكر شد مي) دوم

 در ند سقوط صفويهطلبي مفرطي كه از اين هنگام يكي از علل تكامل فرآي امور كشوري و راحت
  ١٣١.آيد اشاره نمود شمار مي مدتي بعد به

  »ي، شاه جوي كرنكعباس) آبراهه ( ترعة«ادامة حفريات 
  رود زايندهبه ) كارون(پنجمين كلنگ طرح انتقال آب از كوهرنگ 

  ١٣٢ م٨ -١٧١٧/ ش١٠٨٧ -١٠٩٦/ ق١١٢٠ -١١٣٠

 و تثبيت قدرت توسط اين فرد كه شاه حسين صفويپس از كسب منصب شاهي از سوي   
ترعة ط به دو مرحله انجام حفريات مربوطي . آيد شمار مي آخرين شاه رسمي سلسلة صفوي به

  :عباسي در دستور كار دربار صفوي قرار گرفت
  ،دعوت از مستشاران فرانسوي جهت ادامة حفريات ناتمام گذشته. ١
  . توسط كارشناسان ايرانياز فعاليت مجدد در ناحية كوهرنگآغ. ٢
 در عصر صفوي ١٣٣در واقع اين دعوت از مستشاران فرانسوي در استمرار روابط بين دو كشور. ١

 در براي رسوخ و تأثير تمدن اروپايينامة مذكور از جهت تقاضا  ت پذيرفته و مفاد دعوتصور
ايران داراي اهميت است زيرا عالوه بر درخواست بازسازي ارتش ايران توسط نيروهاي فرانسوي 

 روابط نظامي ايران و فرانسه است، در بخشي ديگر از آن درخصوصترين سند بالفعل  كه قديمي
 نسبت به مفاهيم تمدني ايران آن ايام صحه گذارده شده و در فرانسهي، فني و صنعتي برتري علم
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 ساخت ام امور صنعتي و فني نظيرصورت رسمي از مستشاران فرانسوي جهت انج عين حال به
 و ساعت و حتي ١٣٤وسايل و ادوات جنگي چون توپ، خمپاره، تفنگ و نيز توليدكنندگان لندره

نيز ) غريبه(كاري شده و تعدادي مهندس و متخصص علوم جديد تراش دعوت به هم سنگ
 قسمت ديگر اين نامه، دعوت از مهندسين و معماراني است كه ترين مهم. اند شدهفراخوانده 

 به رود زايندهبه ) كارون(بتوانند در راستاي اتمام عمليات حفر ترعة عباسي و انتقال آب كوهرنگ 
  .فعاليت بپردازند

برخالف  (١٣٥»شاهقلي خان اعتمادالدوله«م توسط ١٧٨٠/ ش.ه ؟/ق١١٢٠سال اين نامه در   
 با مهر شاه هاي ديگري كه در همين هنگام جهت ارسال به دربار لويي چهارم در فرانسه نامه

مايكل، كه  (»پير ويكتور ميشل« آماده شده و توسط ١٣٦) تنظيم گرديده بودندسلطان حسين صفوي
ت سياسي فرانسه به ايران كه آمادة ئ سرپرست هي،)ل خوانده شده استيئدر اسناد ايراني، ميكا

 اين سند به دو زبان فرانسه و فارسي ١٣٧.بازگشت به كشورش بود، به آن سرزمين ارسال گرديد
در جلد هفدهم ) به زبان فارسي(و نه ) به زبان فرانسه(ي هفت و هشت ها تنظيم شده و در برگ

  ١٣٨.گردد  فرانسه نگهداري ميةرت امور خارجاسناد ايران در بايگاني وزا
ي ميان ها دهد دربار فرانسه در آن روزگار بر ويژگي ي تاريخي نشان ميها همه پژوهش با اين  

نهاده  ايران و فرانسه بدان شيوه كه مورد دلبستگي شاه و بلندپايگان ايران بوده چندان ارجي نمي
 آن است كه لويي چهاردهم به اين درخواست هرچند برخي از شواهد نيز حاكي از «١٣٩.است

برده  سر مي پاسخ مثبت داده زيرا وي به هنگامي كه محمدرضا بيك سفير ايران در پاريس به
ش براي شاه ١٠٩٢ -١٠٩٣/ ق١١٢٦ -١١٢٧/ م١٧١٥ي به تاريخ بيست و دوم اوت ا نامه

ر شده است كه افزون  شاه سلطان حسين نوشته و يادآو،ناپذير، دوست بسيار عزيز خود شكست
 ايل بودند با سفير شما به ايراني فرانسوي به ايران به مهندسين و معماراني كه مها بر اعزام كنسول
 اگر چه بنابر داليل ذيل اين اقدام هيچگاه عملي نگرديد و آخرين بارقة اميد ١٤٠ايم بيايند اجازه داده

  : رفتجهت انجام اين طرح معوق ماندة عمراني رو به خاموشي
  ، سفير ايران در اروپارضا بيكسوء مديريت محمد. ١
  ،بعد مسافت بين دو كشور. ٢



 

  

287   رود در عصر صفوي دهبه زاين )كارون(هاي طرح انتقال آب كوهرنگ  ويژگي

 

 درگيري  اجتماعي دو كشور نظير-هاي سياسي ساز در صحنه وقوع حوادث اساسي و سرنوشت.٣
شورش افاغنه و سرانجام سقوط دولت   لويي چهاردهم،، مرگ اروپاييي ها  با دولتفرانسه
  .صفوي
نفسه مي توانست   ميان بايد توجه داشت كه اگر چه انجام اين عمل فيالبته در اين  

هاي فراواني را در ايران به دنبال داشته باشد اما بايد به ياد داشت كه اظهار دلبستگي  تأثيرگذاري
ي زودگذر ها هايي از دانش و كارشناسي و كوشش  درباري به رشتهفردچند نويسنده و يا چند 

گري به هيچ روي  هاي نوسازي و اصالح  براي پديد آوردن و اجرا كردن برنامهناپايدار و ناپيگير
شمار آيد، روند بنيادي در  سوي نوسازي جامعة ايران به توانست گامي سودمند و چشمگير به نمي

گري و سرانجام  ايران دوري از كاروان دانش بود و كوششي ديرپا در راستاي نوسازي و اصالح
  ١٤١.»بست ميخود بسندگي چهره ن

  :است مذكور به شرح ذيل  متن نامة  
  لوئي چهاردهمبه » شاهقلي خان اعتمادالدوله«نامة 

 تفصيل مهماتي كه بنابر آن پادشاه واالجاه خورشيد كاله واليات ١٤٢»)اللهي ظل(شاهنشاهي «
اب  به خدمت نواب كامي١٤٣»ميكائيل«فرانسه در نامة مودت طراز كه مصحوب ايلچي معتمد خود 

سپهر ركاب مالك رقاب كروبي جناب مقدس القاب اشرف اقدس ارفع امجد امنع همايون كه 
 فداي نام و جهان به كامش باد فرستاده بودند تعهد نموده بودند كه در ازاي انجام مطالب ها جان

كه به تقرير ايلچي مزبور منوط بود هر نحو كه از طرف قرين الشرف همايون اعالم شود به تقديم 
رسانند و بعد از قبول متمنيات آن پادشاه واالجاه و وقوع قراردادها با ايلچي مزبور به موجب 

نظر آن پادشاه خورشيد كاله خواهد رسانيد، چون ايلچي مزبور  اي كه ايلچي مشاراليه به عهدنامه
نيز عرض و استدعا نمود كه آنچه مكنون خاطر همايون باشد قلمي و مصحوب او فرستاده شود 

نحوي كه موافق خاطرخواه اشرف  شأن مقرر دارند كه وكالي سركار ايشان به كه آن پادشاه عالي
هاي بندگان ثريا مكان اشرف اقدس به تفصيل ذيل نوشته شد  باشد به تقديم رسانند، لهذا فرموده

 كه چون ممكن است كه ساير طوايف فرنگستان كه مخالفت با آن پادشاه واالجاه داشته باشند از
روي عناد در روي دريا و بنادر ممالك محروسة همايون معترض تجار و سوداگران و عجزه و 
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ضعفاي سكنة آن محال شده نقصان و خسران به ايشان رسانند و بعضي از امور ناماليم از آن 
جماعت به منصة ظهور رسد كه بنابر عدم تهية اسباب جنگ و جدال روي دريا مستحفظان بنادر 

 و سزاي ايشان درنيايند، آن پادشاه واالجاه خورشيد كاله مقرر دارند كه سپاه مستعدي در مقام جزا
نمايند در حين صدور چنين حركات از جماعت مزبور هرگاه  گونه امور تعيين مي كه جهت اين

ين طرف اعالم شود به دفع و رفع از آن پرداخته در مقام انتقام برآيند و  اخود مطلع گردند يا از
چون مدتي است .  منهوبة تجار و رعاياي مذكورة اين طرف را هر گاه توانند استرداد نماينداموال

كه در سمت بنادر ايران، منسوبان والي عمان دست به دزدي و راهزني برآورده معترض تجار اكثر 
آن نمايند و ظاهراً چنان است كه بعد از  ، كه تردد به ايران مينصاريطوايف خواه مسلمان و خواه 

 از واليات آن پادشاه واالجاه به سمت ايران مستمر شود ضرر جماعت مزبوره به تجار رتردد تجا
آن پادشاه واالجاه قبل از آنكه تجار از آن سمت شروع به آمد وشد . آن طرف نيز واقع گردد

 اين  بهي جنگي كه مملو از اسباب قتال و جدال باشدها نمايند مقرر دارند كه سپاه وافر با كشتي
گونه امور ناهنجار   و ساير محال والي مزبور كه در ارتكاب اينسمت آمده به تسخير مسقط

مستظهر به استحكام آن مواضعند پرداخته جماعت مزبور را دفع و رفع نمايند و بعد از آنكه به 
 تصرف درآيد كل آن واليت و قالع آنجا را تسليم بندگان اين آستان عظمت شأن نمايند و در آن

داري و محافظت  وقت غنايمي كه از آن سرزمين به تصرف ايشان درآيد آنچه متعلق به امور قلعه
واليت مزبور از كشتي و توپ و تفنگ و اسباب قتال و جدال و امثال آن باشند به منسوبان اين 

داري و محافظت شهر و  دولت عظمي بازگذاشته نفوذ و امتعه و اجناسي كه دخل به امور قلعه
يت نداشته باشد متعلق به منسوبان آن پادشاه واالجاه باشد كه اين معني هم باعث رفع ضرر آن وال

جماعت از قاطبة مترددين و تجار هم باعث ازدياد تردد تجار خيرمدار از واليت فرانسه به اين 
  .ديار خواهد شد

معروفند و  مشهور و هستندچون استادان و اهل صنعتي كه در واليت آن پادشاه واالجاه   
تفوق ايشان بر اهل صنعت ايران كه در اكثر فنون مهارت تمام دارند معلوم رأي انور ماست، آن 

ساز و ساير اسباب جنگ و  ساز و تفنگ ساز و قنپاره پادشاه واالجاه مقرر دارند كه از استادان توپ
اعتي كه صنايع تراش و جم ساز و سنگ باف و ساعت جدال و صاحبان صنايع ديگر از قبيل لندره
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ين واليت به امور مزبوره  اشود چند نفر به درگاه معلي فرستند كه در غريبه از ايشان متمشي مي
ين  اهست كه در» آب كورنگ«قيام نمايند و چون در حوالي تختگاه پادشاهي رودي موسوم به 

و بريدن آن و وقت خاطر مبارك به آوردن آن به دارالسلطنة همايون متعلق گرديده و كوهي مانع 
آوردن آب مزبور دشوار است، اگر در آن مملكت استادان به هم رسند كه تدبيرات چند توانند 
نمود كه اين امر به آساني صورت پذيرد آن پادشاه واالجاه مقرر دارند كه چند نفر از ايشان را نيز 

وستي و وفاق و شروط بنابر مراعات آداب د .جهت اين كار به دربار عظمت و اقتدار ارسال نمايند
 فروگذاشتي در آن ،و عهودي كه خود نموده اند از آن قرار به عمل آورده منسوبان آن دولت واال

  ١٤٤».ابواب ننمايند

ايرانيان مجدداً خود به صفوي گروهي از مدتي پس از ارسال نامة مذكور، در داخل دربار . ٢
 آن ايام كشور و ضعف  اجتماعي-اسي دست زدند كه با عنايت به شرايط سي راهتالش در اين
د و بو بيشتر به شكل اقدام جهت حيف و ميل مقاديري بودجه از سوي درباريان  كهدربار صفوي

  .نه اقدام عملي مثبت در راستاي به پايان رسانيدن عمليات حفر ترعة عباسي
ين شاه سلطان حسم با پشتيباني دربار ١٧١١/ ش١٠٨٩/ ق١١٢٣در همين رابطه در سال   
نمايد،  شروع به فعاليت مي» كاركنان« در محل كوه ١٤٥»ميرزا ابوالقاسم فرزند ميرزا داوود «صفوي

اي كه قبالً  مسدود شده) نقب(منتها از طرق جديد با فعاليتي نامشخص به بهانة حفر مجدد تونل 
ير  سرازرود زايندهسوي  از آن به) محمودي(حمود كر و چشمة م) كارون، كوهرنگ(آب كرن 

  :دهد  توضيح مي»سلطان هاشم ميرزا«شده است در اين زمينه  مي
» ميرزا محمد داوود«خلف اكبر نواب » ميرزا ابوالقاسم«جاه رضوان جايگاه  كيفيت احوال عالي«

/ ش١٠٤٨/ ق١٠٨٠ سنة ]المظفر[طاب ثراه، والدت ايشان در شب شنبه بيست و سيم شهر صفر 
سلطنة اصفهان واقع شده است، از ابتدا در سلك آقايان  مقارن طلوع صبح در دارال…]م١٦٦٩

منسلك و به اشفاق شاهانه سربلند و به غايت صاحب شجاعت و سخاوت و قوت و شوكت و 
اند و ايام عمر در تحصيل و مجالست اهل كمال و صحبت  غيرت و تهور و حسن و كمال بوده

اند و چون ايشان را در تسبيح اراضي  ودهشعر و انشاء و معما و تفنن و تفرج و صيد و تيراندازي ب
 به …»كرنگ«و امور رعيتي نيز مهارتي كامل بود، نواب كامياب اقدس، ايشان را به آوردن آب 
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هر نحو كه ممكن و مقدور شود جاري نمايند، ايشان با خدم و   اصفهان مأمور فرموده بودند كه به
 جريان پادشاهي يه و مشغول فرمان قضاحشم بسيار و رفقا به جهت صحبت و ساير تدارك روان

 گذارده در حفر و قطع آن مشغول ]نقبي [نظر به وفور عقل و كارداني و تدبير بناي ثقبي. گرديدند
بودند و در آخر به علت طغيان افاغنه و آمدن ايشان به اصفهان و انقالب زمان دست از اتمام آن 

  ١٤٦»…كشيده ناتمام مانده كه هنوز مانده است

اني در رمضان  طي فرمشاه سلطان حسين صفويمزمان با طرح اين موضوع از سوي ه  
 » پيشخدمت درب خانة سلطنتي،علي بيك نجف«م، ١٧١١/ ش١٠٨٩/ ق١١٢٣المبارك سال 

جاي  شود تا به گردد و قرار مي اي جهت انجام اقدامات مذكور مي آوري بودجه ول جمعئمس
 ، مناصب، ارباب، رؤسا، كالنتران،ت يكسالة عمالدريافت مستقيم ماليات از مردم، رسوما

بيگلربيگان و حكام سراسر كشور كه از دورة شاهان گذشتة سلسلة صفويه جهت ديوان ضبط و 
 ها ارامنه، زردشتيي ديني در ايران مانند ها گرديده به همراه ماليات مضاعفي از اقليت دريافت مي

جاور حفر ترعه نظير چهارمحال و فريدن به ميزان  و نيز از كليساهاي واقع در نواحي م)مجوس(
 تبريزي اخذ و به خزانة عامره پس از رنهصد و نه تومان و دو هزار و هفتصد و چهل و هشت دينا

آوري شده جهت مخارج خود ظرف مدت پنج ماه از تاريخ صدور  كسر يك دهم از مبالغ جمع
نيز مشغول به كار شده و » ف قلي بيكنج«در همين رابطه، در اسرع وقت، . فرمان تحويل دهد

گردد تا بيست و پنجم صفر المظفر همان سال مبلغ سيصد و نوزده تومان تبريزي  موفق مي
ساكن در جلفاي قديم ) مجوس(عنوان نصف جزية اصل و فرع از ارامنه، يهوديان و زردشتيان  به
ي سند مذكور ها  ويژگيه جمل از١٤٧.اخذ نموده و به خزانة عامره واريز نمايند) قديم جوالي(

  :توان به اين نكات اشاره نمود مي
گرديده ) هنود (ها ي ديني چون ارامنه و هنديها در روي سند اشاره به اخذ ماليات از اقليت. ١

 )مجوس (ها امنه، يهوديان و زردشتياست اما در پشت سند توضيح داده شده كه اين ماليات از ار
 اخذ گرديده كه نشانگر اعمال )جوالي قديم(جلفاي قديم ) محلة(و نيز ساكنين شهرك 

، اين امر از آنجا حادث شده كه چون اين استفشارهايي از سوي محصلين مالياتي در اين رابطه 



 

  

291   رود در عصر صفوي دهبه زاين )كارون(هاي طرح انتقال آب كوهرنگ  ويژگي

 

جز يك دهم از كل مبالغ دريافتي منع  محصلين از برداشتن مقاديري از وجوهات حاصله به
  . اين موضوع را جبران نمودندها دشتيزرند بنابراين با اخذ ماليات از گرديده بود

نيز ماليات گرفته شود اما در پشت ) ها باري (ها در روي سند تصحيح شده است كه از هندي. ٢
جايي، احتماالً به  اين جابه.  ماليات اخذ گرديده شده استها ديسند توضيح داده شده كه از يهو

در  خصوص در اصفهان مركز حكومت  بهها اين دليل پذيرفته است كه در روزگار صفويان، هندي
 باعث شده تا آنان از  زياد به يك قدرت اقتصادي مبدل شده بود و اين امر به احتمالاثر رباخواري

را » يهود«طرق غيرمتعارف، محصلين مالياتي را به سوء برداشت از اين دستورالعمل وادارند و 
  .نمايند» هنود«جايگزين 

اريخ و ت» ق١١٢٣رمضان المبارك «ريخ روي سند ر آن است كه تانيز نكتة قابل توجه ديگ. ٣
ي سال هجري ها دليل توالي منطقي ماه  كه اين امر بهنوشته شده» ق١١٢٣صفر المظفر «پشت سند 

ق در ١١٢٣كه تاريخ رسد، مگر آن نظر نمي است صحيح به» رمضان«و سپس » صفر«قمري كه ابتدا 
توان تصور كرد كه داليل ذيل در اين زمينه   اساس ميق قرائت گردد، بر هين١١٢٤پشت سند 
  :مطرح گردند

  . كاتب در تنظيم پشت سند دچار اشتباه گرديده است-الف
صورت اغالط اماليي و در سراسر متن  ها نيز به سوادي كاتب كه در برخي از واژه  كم-ب
  .شود صورت اشتباهات اماليي ديده مي به
ق كه معموالً در ابتداي هر سال جديد و ١١٢٣جاي  ق به١١٢٤اشتباه كاتب در ثبت تاريخ . ج

باره نيز بيش از يك ماه و نيم از  هرچند در اين(دهند  عادت به نگارش تاريخ سال قبل رخ مي
  ).حلول سال جديد قمري گذشته بوده است

ي معمول ها دليل سوء استفاده  اشتباه در تنظيم ارقام صحيح بهدرنتيجه تعجيل در نگارش سند و -د
  .شود مالي كه در اين قبيل موارد ديده مي

ق تسامحاً مد نظر واقع ١١٢٤اگر اشتباه سالي به وقوع پيوسته در نظر گرفته نشود و همان سال . ٤
گونه كه در متن روي سند نيز قيد گرديده درست  گردد كه اين اخذ ماليات همان شود، معلوم مي

  .ظرف پنج ماه صورت پذيرفته است
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  :ندروي س
…موضوع مهر مبارك نواب

١٤٨  
پيشخدمت اين خانة مباركه بداند كه » علي بيك نجف«ت پناه ع رف]آنكه[حكم جهان مظاع شد 

بنابر عنايت شاهانه دربارة عجزه و رعاياي دارالسلطنة اصفهان همت خطر خسروانه متوجه آوردن 
شود  هاي كلي مي كه مبلغبه دارالسلطنه مزبور گرديده و چون تحميل اخراجات آن » آب كرنك«

بر رعايا و عجزه منافي طبع اقدس بود بنابراين مقرر فرموديم كه مستوفيان عظام رسومات يكسالة 
عمال و كالنتران و ملكان ممالك محروسه و ارباب مناصب، بيگيگان و حكام را نيز از قراري كه 

اند   و يا دريافت نموده ديوان ضبط]جهت[االت سالطين جنت مكين ماضيه جهه ؤدر بعضي از س
آن [به دستور ضبط و حواله نمايند كه صرف اخراجات آوردن آب مذكور شود و از آنجمله 

 مبلغ نهصد و نه تومان و دو هزار و هفتصد و چهل و هشت دينار تبريزي به موجب همين ]جمله
ده چون بر  رسية ارامنه و هنود و كليساهاي واقعه در محال مزبور]به جماعت[رسيد بجماعه 

 [ ةمضمون رقم اشرف مطلع گردد وجوه مزبور را از قراري كه در ظهر تفصيل يافته از جماع
 ]صاحب جمع[ رسانيده تحويل مقرب الخاقاني ]بوصول[ ]پنج ماه[ مذكوره در موعد ]جماعه

به [خزانة عامره و قبض الواصل دريافت و نصف از وصولي فروعات مزبوره را كه به موجب 
 خود مقرر ]به انعام[ ده نيم بانعام ]به صيغه[ ة شده بصيغط ديوان ضب]جهت[مين  ه]موجب

وجه  دانسته تصرف نمايد و زياده بر آن چيزي توقع ننمايد و در باب وصول وجه مزبور به هيچ
 مزبور ]جماعت[ ةجماع.  مسامحه و مساهله ننمايد كه موجب بازخواست خواهد شد]هيچ وجه[

…ر داشته به زودي زود وجوهات مذكوره رارا حسب المسطور مقر
١٤٩  

 [محصل مشاراليه و قبض دريافت نمايند و چون فروعات از دويان اعلي برآورد شده يكدينار 
 درنياورند كه ]به پيوست[ فروعات بپيوست ]به علت[ بار بعلت ] يك من[ و يكمن ]يك دينار

 مقرر در دفاتر خلود عمل ] نهجبه[ج همستوفيان عظام بن. موجب بازخواست عظيم خواهد شد
  .١١٢٣ ة المبارك سننفي شهر رمضا. نمايند

  :پشت سند
  هو«
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 اصل و فرع كه حسب الرقم مبارك اشرف ةمبلغ سيصد و نوزده تومان تبريزي از بابت نصف جزي
 مقرر شده كه ]اين خانه[پيشخدمت اينخانه » نجفعلي« كمترين بندگان ]به تحصيل[بتحصيل 

مقرب الخاقاني و تحويل » آب كرنك«ز جهت آوردن يهود و مجوس گرفته شود ا ةجماعت ارامن
واصل شده و » جوالي قديم«صاحب جمع خزانة عامره داده شود مبلغ مزبور از جماعت سكناي 

  ١٥٠ .١١٢٣اين چند كلمه به جهت قبض قلمي شد تحرير في بست پنجم شهر صفر المظفر سنة 
  ١٥١: ...اثر مهر
  ١٥٢: ...اثر مهر

  
  هو

  سواد مطابق اصل است و اصل رقم
  . است١٥٣مبارك اشرف در نزد كمترين بندگان زبطت

  ١٥٤: ...اثر مهر
م ادامه داشت تا آنكه در اين سال، شاه سلطان حسين ١٧١٦/ ش١٠٩٥/ ق١١٢٩اين روند تا سال 

رزند ف» خان يحيي«در انجام اين طرح نموده و » سركاران«را ناظر مزبور » آقا كمال«صفوي، 
» شوشتر« حكومت ،عنوان كمكي همراه او كرده و در برابر را نيز به» بختياري«حاكم » خان يوسف«

  ١٥٥.واگذار نمود» خان يحيي«را به 
 را در انجام طرح شاه سلطان حسين صفويهمه، اين اقدامات نيز نتوانست دولت  با اين  

توان ضعف و سستي كه در  قبل، ميانتقال آب كامياب سازد زيرا عالوه بر عوامل برشمرده در 
عنوان عناصر مخرب تأثيرگذار  دربار اين شاه و به تبع آن در ديگر اركان كشور شايع شده بود را به

 شيوع اين فساد تا آنجا پيش رفته بود كه حتي از نظر ١٥٦.همه جانبه بر انجام اين طرح عنوان نمود
 كاري خارج از توان دولت شاه ترعة عباسيه حفر صاحبان رأي و انديشه در آن ايام نيز پرداختن ب

 علل هشد و نيز تأكيد بيهودة آن دولت بر انجام آن را از جمل سلطان حسين صفوي شمرده مي
   ١٥٧.آوردند كنندة سقوط دولت صفوي در آن ايام به حساب مي تسريع
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  ها نوشت پي
  :دارد يلدار اصفهان عنوان ميخان تحو خان پسر محمد ابراهيم عنوان نمونه ميرزا حسين به. ۱
مقصود [بخشد، سالطين كيان  ده به زراعت نمييدر هيچ واليت فا...  آبي دارد بسيار سريع و زياد ]كارون[كرن «

 كه مقابل چهارمحال ]كوه كاركنان، كركنون[در مكان كاركنان ...  و غيره از متقدمين ]هاي پيش از اشكاني سلسله
، ميرزا »اند و كارشان به انتها نرسيده كه مجرايي براي زمين اصفهان مسير شود دهاصفهان است كرورها خرج كر

، نيز اعتمادالسلطنه در همين راستا توضيح ۳۷خان تحويلدار اصفهان، همان، ص  خان پسر محمد ابراهيم حسين
باشد،   جاري ميرود است و از اين مخرج رود عظيمي  مجاور سرچشمة زاينده]كارون[سرچشمة آب كرند «: دهد مي

رود   كه آب كرند را از مجراي طبيعي برگردانند و داخل مجراي زاينده]اند[  الشأن ايران قصد كرده بارها سالطين عظيم
خان  ، محمدحسن»داشتيافت هر آينه فوايد زيادي  كنند كه به جلگة اصفهان جاري شود و اين نيت اگر وقوع مي

رود نزديك  چون سرچشمة زاينده«: كند  ماژور مسعودخان كيهان عنوان مي، همچنين۱۲۳اعتمادالسلطنه، همان، ص 
 متر نيست مكرر به ۸۳۵/۲باشد و فاصلة اين دو رود از زير كوه به خط مستقيم بيش از  سرچشمة رود كرنگ مي

 دهخدا هم گزارش ، كيهان، مسعود، همان، عالمه»...رود برگردانده  اند كه قسمتي از آب كرنگ را به زاينده خيال افتاده
، دهخدا، »شروع گرديده است... رود به روايتي از زمان ساسانيان  اقدام براي الحاق آب كوهرنگ به زاينده«: داده است

، ۱۶۲، ج دهم، ص فرهنگ جغرافيايي ايرانآرا، حاج علي،  رزم: ك.، همچنين ر۱۸۷۶۱، ص ۱۲اكبر، همان، ج  علي
كيد فراوان بر سابقة پيش از عصر اسالمي اين طرح در مأخذ مربوط به دورة البته نبايد از نظر دور داشت كه تأ[

  ].باشد گرايي در آن ايام مي پهلوي دوم، استمرار سنت باستان
 حد ]مزدج[ و مزدج ]الر[كه از دو جبال رار ... آب كورنگ «: دهد اسكندربيك منشي در اين رابطه توضيح مي. ۲

العرب  و خوزستان رفته به شط) يلويهگكه(از نهر مقعر به طرف كوه گيلويه صفاهان به جانب جنوب بيرون آمده 
العرب زمين از هر دو طرف ارتفاع عظيمي دارد و هيچ زميني را شرب  و از منبع تا شط... پيوندد   مي]اروندرود[

خان   حسن، اسكندربيك منشي، همان، جالب آنكه محمد»رساند نمايد و منفعتي به مزروعات آن حدود نمي نمي
اينكه گفته شده از رود كارون در [: دارد اعتمادالسلطنه با يك بررسي انتقادي اين نظر را رد ننموده و عنوان مي

شد خالف است، بلكه بلوك ميان آب كه در حوالي سد  حبه و ديناري عايد ديوان و رعيت نمي... » ]خوزستان
 اين موضوع به شاهپور اول در عصر ساساني نسبت داده هرچند[شوشتر است به واسطة سدي كه شاپور ذواالكتاف 

 ]نام بند شادروان به اتمام رسانيده شده است شود كه با تالش والرين امپراتور اسير روم توسط اين شاه ساساني به مي
د  و در عه]عمل آمده هاي بعد نظير افشاريه اقداماتي براي احياء آن به هرچند در دوره[بسته و بعد خراب شده 

شاه طاب ثراه نواب محمدعلي ميرزا آن سد را تعمير كرده بلوك مزبور از اين آب  سلطنت خاقان مغفور فتحعلي
شايد در آن وقت به واسطة خرابي سد، آب به ... گردد  شود و در سال مبالغ كلي عايد ديوان و رعيت مي مشروب مي

  .۱۲۴لطنه، همان، ص خان اعتمادالس ، محمدحسن»...نشسته است  بلوك ميان آب نمي
نظر به وسعت كشتزارهاي استان «: دارد  عنوان ميكليات جغرافيايي طبيعي و تاريخي ايرانعزيزاهللا بيات، در . ۳

بيات، . »...در زمان صفويه آغاز شده بود ... رود  اصفهان و كمبود آب اين ناحيه، طرح الحاق آب كوهرنگ به زاينده
سيري در قلمرو بختياري و عشاير ، نيز اميري، مهراب، ۲۳، ص ي و تاريخي ايرانكليات جغرافياي طبيععزيزاهللا، 

  .۲۶۰، ص )مجموعه مقاالت، مقالة از سر آرنولد ويلسون (بومي خوزستان
  .رجوع شود) ۱۶۳(جهت اطالع بيشتر به توضيحات شمارة . ۴
  .كيهان، مسعود، همان. ۵
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 از سوي شاه عباس اول صفوي روند رو به رشدي پيدا نمود كه خصوص پس از اعالم پايتختي اصفهان اين امر به. ۶
هاي افغان، افشار، زند، قاجار و پهلوي اول  رغم مصايب فراوان دوره  صفويه و انتقال پايتخت از آن و بهحتي با سقوط

  .باشد حفظ گرديده و هنوز نيز مستمر مي
رود در مناطق و نواحي اصفهان و   در حواشي زايندههاي ترك و سپس ارمني هاي آن استقرار گروه از جمله نشانه. ۷

خصوص از زمان شاه عباس اول صفوي و به دنبال جدي شدن طرح انتقال آب از  باشد، كه به چهارمحال مي
السلطان  مسعود ميرزا ظل. رود و در مدتي كوتاه پس از انتخاب اصفهان به پايتختي انجام شده است كوهرنگ به زاينده

لو اين دو  بيك  تمام ترك و دو تيره هستند تخماقلو قُج]در ناحيه تخماقلو در فريدن[«: نمايد  تصريح ميدر اين زمينه
 از قفقاز به ايران آورده، ناحية ديگر چادگان ها  با گرجي]اول[تيره ترك هستند از طايفة بيات كه شاه عباس بزرگ 

: ، نك» آنها را آنجا نشانيده است]اول[و كه باز شاه عباس اي هستند از شامل  تيره، آنها هم بالتمام ترك هستند.است
 به ها الدين منجم نيز استقرار اين طوايف را كه در زمرة قزلباش ، مال جالل۲۴۶السلطان، همان، ص   مسعود ميرزا ظل

تاريخ الدين منجم،  مال جالل: ك.نمايد، ر م منتسب مي۱۶۰۰/ ش۹۷۹/ ق۱۰۰۹آمدند به اواخر رجب سال  حساب مي
  .۲۰۱، ص عباسي

، مهدي فرشاد نيز در اين زمينه تصريح ۶۳، ص سياست اقتصاد عصر صفويباستاني پاريزي، محمد ابراهيم، . ۸
در زمان سلسلة صفوي كه دورة آن دويست و پنجاه سال به درازا كشيد، كارهاي آباداني چشمگيري در «: نمايد مي

دو ... جاي مانده كه از نوع سد قوسي بوده است  زديك كاشان سدي بهايران انجام گرفت، از اين دوره در كهرود ن
، فرشاد، » پر شده استها نشين اند، اينك پشت اين بندها از ته در مشهد در متروك و گلستان واقع بوده... سد ديگر 
  :دهد ، همچنين هم او باز هم توضيح مي۷۹۴ -۷۹۶، ج دوم، ص تاريخ علم در ايرانمهدي، 

رود از قديم آب مصرفي شهر  رود و كارون تقريباً داراي سرچشمة مشتركي هستند و زاينده هاي زاينده انهرودخ... «
كرده است، شاه طهماسب اول صفوي براي آنكه به مقدار اين آب بيفزايد در نيمة سدة شانزدهم  اصفهان را تأمين مي

، همان، تاريخ مهندسي در »...ود منحرف سازد ر دهم هجري تصميم گرفت كه آب كارون را به طرف زاينده/ ميالدي
 رودي در جنوب غربي ايران (kuhrang)كوهرنگ «: نمايد ، غالمحسين مصاحب هم تأييد مي۲۷۱ -۲۷۲ايران، ص 

جزء )  متر۳۹۶۰به ارتفاع (شود، اين رود در دامنة جنوبي رشتة كوهرنگ  كه مسير علياي رود كارون نيز خوانده مي
ريزد و پس از پيوستن به آب شيخ عليخان  فته و به طرز جالبي از يك تونل طبيعي بيرون ميزردكوه سرچشمه گر

 به طرف جنوب شرقي جريان يافته و به دو آب ملحق شده نام كارون به خود ]شيخ عليخان، شيخ علي خون[
رود  د، چون سرچشمة زايندهان ي بختياري نام گرفتهها گيرد، كوه، رود و درة كوهرنگ از محلي به همين نام در كوه مي

و آب كوهرنگ نزديك يكديگر قرار گرفته است و فاصلة سرچشمة آب كوهرنگ تا اصفهان در حدود يك صد و 
، نخستين بار در زمان شاه ...رود دست به اقدام زد  شصت كيلومتر است، شاه طهماسب اول براي الحاق آن به زاينده

 اصفهان مأمور انجام دادن اين امر مهم شد و اولين كلنگ ساختمان تونل اهللا شهرستاني حاكم طهماسب اول ميرفضل
در ، مصاحب غالمحسين، همان، »م بر فراز كوه كاركنان بر زمين زده شد۱۵۵۸/ ش۹۳۷/ ق۹۶۶كوهرنگ در سال 

رود در  ترين اطالعي كه راجع به الحاق آب كوهرنگ و زاينده قديمي«: دارد اين زمينه علي جواهركالم هم عنوان مي
اهللا شهرستاني   به ميرفضل]اول[شاه طهماسب ... شود  شروع مي...  صفوي ]اول[دست است از زمان شاه طهماسب 

اين مطلب اشتباه است زيرا چشمة [، )همان چشمة كوهرنگ است(حاكم آن نواحي فرمان داد تا چشمة محمودي را 
 كه به طرف خوزستان هدر ]جود استديگري در مجاورت چشمة كوهرنگ تحت عنوان چشمة محمودي مو

اهللا كارگر و اسباب كار روانه نمود اما  رود وصل نمايند، ميرفضل دهد به زاينده اي نمي رود و به مزروعات بهره مي
  .، جواهركالم، علي، همان»اي نگرفت، معلوم است كه اين اقدام قبل از پايتخت شدن اصفهان به عمل آمد نتيجه
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رود، سرچشمة دو  نزديك سرچشمة زاينده«: دارد همان منبع، شاردن نيز در اين زمينه عنوان مياسكندربيك منشي، . ۹
 كه مقدار آبش در همة فصول سال تر بزرگشوند، يكي از آن دو  رود ديگر نيز هست كه هر دو كوهرنگ ناميده مي
اند كه اين نقشه عملي  ها كوشيدهرود متضمن فوايد بسيار است بار يكسان است و چون منضم كردن اين دو به زاينده

، در ترجمة ديگري از سفرنامة ۱۳۹۳ ترجمة اقبال يغمايي، ج چهارم، ص ،سفرنامة شاردن، شاردن، ژان، »...شود 
  :شاردن چنين آمده است

 رودخانة .شود اي در نزديكي همين محل است و هر دو كوهرنگ ناميده مي دو رودخانة ديگر نيز هست كه تا اندازه«
اند كه آب آن را  باشد و مكرر خواسته  است و به تقريب در تمام فصول سال آبش يكسان ميتر بزرگستين بسيار نخ

، شاردن، ژان، همان، ترجمة محمد »...حد و حصري خواهد بود  رود سازند، چون متضمن فوايد بي نيز داخل زنده
در [«:  شاردن را چنين نقل كرده است، محمدعلي جناب نيز با جزيي اختالف مطالب۵۴عباسي، ج هفتم، ص 

رود نمايند چون فايدة  اند داخل زاينده باشد، مكرر كوشش كرده  دو رودخانة ديگر نزديك آن مي]رود مجاورت زاينده
اي از مطالب شاردن  ، همچنين حسين عريضي در ترجمه۱۶۱، جناب، محمدعلي، همان منبع، ص »باشد آن بسيار مي

سرچشمة [نامند در نزديكي اين محل   دو رودخانة ديگر كه هر دو را آب كوهرنگ مي...«: توضيح داده است
كند و همين است   و تقريباً مقدار آب آن در تمام فصول تغيير نمي استتر بزرگباشند و يكي از آنها   مي]رود زاينده

، فرنامة شاردن، قسمت شهر اصفهانسشاردن، ژان، » ...رود ملحق سازند  اند به زاينده كه تا حال چندين دفعه خواسته
  .۳۴ -۳۶ترجمة حسين عريضي، ص 

  ).۸(، و نيز ديگر منابع مربوط به توضيحات شمارة ۱۳۸ -۱۴۱، ص ايران عصر صفويسيوري، راجر، : نك. ۱۰
م اين انتقال رسماً صورت پذيرفت، هرچند از مدتي پيش مقدمات انجام آن مهيا ۱۵۹۷/ ش۹۷۶/ ق۱۰۰۶در سال . ۱۱

ده بود و اصفهان براي بار دوم در طول تاريخ عصر اسالمي ايران پس از سلجوقيان توسط دولت نيرومند گردي
رغم مركزيت تهران در آن هنگام  صفويان مركز حكومت واقع شد، موضوعي كه حتي تا پايان دورة قاجاريه هم به

  .آمد  ميان مي ارزشي دارالسلطنه صحبت به-حفظ شده بود و همواره از آن با عنوان رسمي
  .مراجعه شود) ۲(به ادامة همين مبحث و نيز مجموعة فرهنگ و تاريخ چهارمحال و بختياري . ۱۲
نگاري در  تصريح منابع بر انجام اين اقدام توسط شاه طهماسب اول صفوي در واقع نوعي بيان اصل سنت تاريخ. ۱۳

شده است، چه   به شخص شاه نسبت داده مي كه انجام همة امور مثبت در كشوراستايران تا دورة مشروطيت 
حداقل اين امر درخصوص شاه طهماسب اول مسجل است كه او بيست و پنج سال آخر حكومت خود را نه از 

. زندگاني شاه اسماعيل اوليوسف جمالي، محمد كريم، : ك.ر. و نه از كاخ خود خارج نشده بود) قزوين(پايتخت 
 را منسوب به مشاورين و متفكريني دانست كه در اثر اعمال همان اصل در سياست بايست انجام اين امور در واقع مي

هاي بعد  اين موضوع در عين حال قابل تسري به دورهاند،  نگاري سنتي ايران در محاق گمنامي قرار داده شده تاريخ
ازديدهاي مكرر از  اگرچه حداقل نامي از شاه عباس اول صفوي و مشاوريني چون شيخ بهايي در ب،باشد نيز مي

ادامة همين مبحث و نيز سيوري، راجر، همان : نك. باشد چگونگي انجام طرح عمراني انتقال آب مذكور در ميان مي
  .مأخذ
توانسته نشئت بگيرد،  آراي عباسي از دو جهت مي  دارالسلطنه بر اصفهان توسط اسكندربيك در عالم اطالق عنوان. ۱۴

  :پردازد، اصفهان به پايتختي شاه عباس اول صفوي انتخاب نشده بود ن مطالب ميكه او به بيا زيرا در هنگامي
 يك سهو از سوي اسكندربيك كه مركز حكومت بودن اصفهان در آينده را به وقايع ماقبل سلطنت شاه عباس -الف

  .اول تعميم داده است
  .ن عنوان استفاده نموده است اسكندربيك با علم به پايتختي اصفهان در دورة سلجوقيان به عمد از اي-ب
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اهللا شهرستاني را  اشتباهي كه براي برخي از متأخرين در هنگام استفاده از اين عنوان رخ داده آنست كه ميرفضل. ۱۵
منطقة اصفهان در دورة حكومت شاه طهماسب ) وزير(كه او حاكم  اند در حالي حاكم ناحية چهارمحال قلمداد نموده

در اين هنگام چهارمحال جزئي از حكومت اصفهان و در واقع يكي از بلوكات آن محسوب آمده و  شمار مي اول به
بخش دوم، فصل دوم همين اثر، نيز موضوع مقايسه شود با اظهار : ك.براي اطالع بيشتر در اين زمينه ر. شده است مي

 ۲۵۳۷، سال شانزدهم، خرداد  مردممجلة هنر و، رود در گذرگاه تاريخ  زايندهاهللا، هنرفر، لطف: نظرهاي غلط اين مأخذ
چهارمحال و بختياري ، نيز جواهركالم، علي، همان، همچنين مبيني دهكردي، عبداهللا، ۳۲ -۳۴، ص ۱۸۶، ش )۱۳۵۷(

 دانشگاه شهيد بهشتي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، ص ، تهران،ارشد تاريخ نامة كارشناسي ، پاياندر گذر تاريخ
اهللا شهرستاني را در دورة شاه عباس اول صفوي فرض  خي به اشتباه فعاليت ميرفضل، جالب آنكه حتي بر۲۲۱
  .۲۷۳بالن، لوسين، زندگي شاه عباس، ص : اند، براي نمونه نك دهنمو
شاه جنت مكاني، ... «: نمايد الدين منجم كه موضوع را چنين عنوان مي اسكندربيك منشي، همان، نيز مال جالل. ۱۶

 خصوصاً از جانب باالي نقب پيش .ريخت نمودند و نقب زدند از بسياري آب كه از جوانب مياراده آوردن كرنگ 
سفرنامة ، همچنين شاردن، ژان، ۲۴۴، ص تاريخ عباسيالدين منجم،  ، مال جالل»بردن متعذر شد برطرف فرمودند

 حسين عريضي، همان، و ، ترجمةسفرنامة شاردن قسمت شهر اصفهان، ترجمة اقبال يغمايي، همان، و همان، شاردن
  .۲۶۴، ج اول، ص تاريخ ايران، ترجمة محمد عباسي، همان، و مالكم، سرجان، نامة شاردن سياحتهمان، 

اين كار در بند ساختن تونلي بين «: دهد خان اعتمادالسلطنه، همان، نيز مهدي فرشاد هم توضيح مي محمدحسن. ۱۷
 كار كندن اين تونل را آغاز نمود ولي عمليات پيشرفت زيادي كوه جداكنندة اين رودها بود و شاه طهماسب اول

  .، فرشاد، مهدي، همان»نكرد
  .خان اعتمادالسلطنه، همان محمدحسن. ۱۸
  .، نيز بيات، عزيزاهللا، همان۴۴۳ -۴۴۴خان جابري انصاري، همان، ص  حاج ميرزا حسن. ۱۹
  .الدين منجم، همان مال جالل. ۲۰
شاه ... «: كند طنه، همان، نيز شواليه ژان شاردن ضمن توضيح اين مطلب بيان ميخان اعتمادالسل محمدحسن. ۲۱

 به اجراي اين طرح مصمم شد و تصميم كرد از راه سوراخ ]دهم هجري/ ميالدي[ در قرن شانزدهم ]اول[طهماسب 
كننده از محل كار  ومكردن دامنة كوه، اين دو رود را به هم بپيوندد اما ضمن كار چندان بخار گوگرد و بخارهاي مسم

متصاعد شد كه شاه از سر ناچاري پس از صرف هزينة زياد و كشته شدن بسياري از كارگران كه بر اثر استنشاق 
، شاردن، ژان، همان، در ترجمة ديگري از سفرنامة شاردن »شدند از ادامة عمليات چشم پوشيدگازهاي سمي خفه 

شانزدهم ميالدي بدين كار دست يازيد و نقشة وي / سدة دهم هجري در ]اول[شاه طهماسب ... «: چنين آمده است
آن بود كه دامنة كوهي را كه اين دو رود را از هم جدا ساخته است بشكافد، يعني نقبي بزند ولي آبخرة گوگردي و 

اف و از كه بعد از صرف آن همه هزينة گز طوري ساخت، به كاني، كه از آن متصاعد بود، كارگران را دچار خفقان مي
، ترجمة محمد سياحتنامة شاردن، شاردن، ژان، »دست دادن انبوه عظيمي انسان، ناگزير گشتند كه كار را متوقف سازند

، همچنين مطالب شاردن با جزيي تغيير توسط محمدعلي جناب نيز به شرح ذيل منعكس ۵۴عباسي، ج هفتم، ص 
دهم هجري به اين كار اقدام نمود و قصد داشت كه / يالدي در قرن شانزدهم م]اول[شاه طهماسب ... «: گرديده است
يي كه اين دو رودخانه را از يكديگر جدا ساخته است نقبي بزند و مربوط به هم سازد ليكن بخارات ها در پاية كوه

كه مجبور شدند به ترك كار  طوري شده باعث خفه شدن كارگران بوده است به كبريتي و معدني كه از آنجا خارج مي
جناب، محمدعلي، همان منبع، حسين عريضي هم اين موضوع را به » العاده پس از دادن تلفات بسيار و مخارج فوق

دهم هجري بدين كار دست زد / در قرن شانزدهم ميالدي) ]اول[شاه طهماسب ... («: اين ترتيب ترجمه نموده است
 نقبي بزند ولي بخارات گوگردي و ساير گازهاي كند خواست از دامنه كوهي كه دو رودخانه را از هم جدا مي و مي
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پس از هزينة گزاف و تلفات زياد انصراف كرد تا آنكه  شد كارگران را خفه مي معدني كه در طي عمل متصاعد مي
، ترجمة حسين عريضي، همان، همچنين نيكزاد شاردن، قسمت شهر اصفهانسفرنامة شاردن، ژان، » خيال حاصل كرد

، ج دوم، ايران ايران و قضية، سيد كريم، همان، و بيات، عزيزاهللا، همان، و كرزن، جرج ناتانيل، امير حسيني دهكردي
  .۳۸۳ص 
، فارسنامة ناصري، نيز حاج ميرزا حسن حسيني فسايي، ۲۳خان جابري انصاري، همان، ص  حاج ميرزا حسن. ۲۲

  .۴۶۵ص 
  .السلطان، همان مسعود ميرزا ظل. ۲۳
ي دولتي به ها صورت تبديل زمين هاي دربار شاه عباس اول صفوي به بيني ا به دنبال پيشاگرچه اين اقدام آنه. ۲۴

آمد، تصاحب  شمار مي ي مذكور بهها عنوان قطبي از زمين به» اصفهان«به شكلي كه ) خالصه، سلطنتي(خاصه 
االرث از  داكثر سهمهاي خشن و نيز دريافت ح صورت سهيم شدن شاه در آنها با اعمال شيوه ي مالكان بهها زمين

 از سوي مالكان با ها عنوان شريك خانوادگي و نيز مبارزه با وقف خاص نمودن زمين وراث افراد متمول متوفي به
با ) ع(نام چهارده معصوم  هاي منقول و غير منقول او به رود و نيز وقف كلية دارايي موقوفه نمودن سرچشمة زاينده

  .گذارده شده بودحفظ الويت توليت جهت خود، ناكام 
از ). ۳( و نيز مجموعة فرهنگ و تاريخ چهارمحال و بختياري ۱۸۷توضيحات شمارة : ك.جهت اطالع بيشتر ر. ۲۵

دهد نصراهللا فلسفي   مي]گرد چل[رود در محل چلگرد  جمله تنها منابع و مأخذي كه خبر از وقف سرچشمة زاينده
هشتاد و يك ) م۱۶۰۶/ ش۹۸۵/ ق۱۰۱۵(االخر همان سال  ه جماديدر ما) اول(شاه عباس «: دارد است، او عنوان مي
، ج زندگاني شاه عباس اول را نيز از لران بختياري خريد و وقف كرد، فلسفي، نصراهللا، ]گرد چل[حبه از ده چلگرد 

  ).الدين محمد يزدي، نسخة خطي كتابخانه ملي  اثر جاللتاريخ عباسيبه نقل از  (۲۵سوم، ص 
/ ق۱۰۰۹سال [در اواخر رجب «: دارد ، كه در اين زمينه عنوان مي۲۰۱، ص تاريخ عباسيلدين منجم، ا مال جالل. ۲۶

رود و ديدن راه آن و آوردن متوجه سير   نواب كلب آستان علي به عزم آب برداشتن از زاينده]م۶۰۰/ ش۹۷۹
  .»...رود شدند و قسمت آن مسافت به طوايف قزلباش نمودند  رودخانة زنده

  :دهد كه توضيح مي ، در حالي۲۴۴ان، ص هم. ۲۷
چون  ... ]االول در شيراز زمان با حضور شاه عباس اول صفوي از چهارم ربيع م هم۱۶۰۳/ ش۹۸۲/ ق۱۰۱۲در سال [«

همگي همت واال نهمت نواب كلب آستان علي به آباداني اصفهان متعلق بود رأي صوابنما به آوردن آب كرنگ به 
 گفتند كه شاه جنت مكاني ارادة آوردن كرنگ نمودند و نقب زدند از بسياري آب كه از اصفهان تعلق گرفت، جمعي

ريخت خصوصاً از جانب باالي نقب پيش بردن متعذر شد برطرف فرمودند و نواب كلب آستان علي به  جوانب مي
ب شاهي را به نظر اوالً نق. االخر با مردم كاروان خود متوجه ديدن آب كرنگ شدند عزم آوردن آب در نهم ربيع

رود سنجيدند و از باال و پائين رودخانه كرنگ مالحظه  درآوردند و سطوح آب را با سطح زمين سرچشمة آب زاينده
فرمودند و مبلغي به رسم تحويل به يوزباشي اينانلو دادند كه چون وقت كار بشود شروع كند و زماني بر روي برف 

  .»در عرض ده روز سفر اخير اثر بودنشسته و طعام خورده مراجعت فرمودند و 
  .۵۹، ص )از تاريخ مالكمال(تاريخ صفويان دهگان، ابراهيم، . ۲۸
در سال [: دهد ، نيز جابري انصاري توضيح مي۴۲۸ -۴۲۹، ص ۸، ج روضة الصفاخان،  هدايت، رضا قلي. ۲۹

 چند جاي كوه را فرمود ، درآوردن آب كارون به اصفهان كوشيده و]اول[، شاه عباس ]م۱۶۱۸/ ش۹۹۷/ ق۱۰۲۸
  .۹۷، ج دوم، ص شان از كار جهان آگاهيخان جابري انصاري،  حاج ميرزا حسن: شكافتند، نك
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در ميان ديگر غالمان بود ) النسل نبودن مقطوع(خان داراي امتياز خصي نبودن  علي للة غالمان سركار خاصه محب. ۳۰
، ص سازمان اداري حكومت صفويهنورسكي، والديمير، مي. و از اين جهت بر ديگر غالمان دربار اشراف داشت

۱۰۹- ۱۰۸.  
شود طراحي  رود كه به اين دانشمند بزرگ نسبت داده مي  مرتبط با زايندهةاز جمله ديگر اقدامات انجام شد. ۳۱

ي گوناگون در داخل اين شهر ها صورت نهرهاي مختلف در خارج از شهر اصفهان و مادي هاي كامل آبياري به شبكه
، همچنين سر و سامان دادن به موضوع تقسيم آب و در واقع حق آبة مربوط به )سيوري، راجر، همان(بوده است 

 نظر دور نشده است كه البته با توجه به سوابق تمدني مبتني ي حاشية اين رود در چهارمحال و اصفهان نيز ازها آبادي
با . اين رودخانه داراي تاريخي فراتر نيز بوده استبر شيوة توليد اقتصادي كشاورزي در اين صفحات در حاشية 

رود و نيز افزايش جمعيت روستاهاي  به زاينده) كارون(همه با عنايت به مطرح شدن طرح انتقال آب كوهرنگ  اين
عنوان  خصوص پس از انتخاب اصفهان به منظور پايتخت صفويه به ي جديد بهها قديمي و نيز احداث آبادي

هاي  نامه شده بودند، شيوه) اصفهان(ان سر ريز جمعيت رو به تزايدي كه متوجه پايتخت هايي جهت اسك محل
گذشته منسوخ و طي طوماري جديد كه توسط اين دانشمند با توجه به عناصري چون حق آبة قديم، جمعيت و 

با (ز نيز همچنان دوري و نزديكي آبادي به ساحل رودخانه تهيه شده بود اصول جديد بنياد گذارده شد كه تا امرو
در رابطه با داليل . باشد مي) خصوص در جلگة اصفهان به(مجري است و محل اعتبار در نواحي روستايي ) تغييراتي

كند وليكن تابستان آبش به  رود در زمستان طغيان مي رودخانة زاينده«: دارد نامه، تاورنيه عنوان مي اعمال اين شيوه
باالي )  كيلومتر۷۸/۱۷، ۳۳/۱۳(توان زد، در سه، چهار ليو   به آب ميها روي پلشود كه عوض عبور از  قدري كم مي

برند كه بدون آن هيچ  و باغات ميكند كه براي كشت و زرع بعضي قراء و مزارع  اصفهان چندين نهر از آن سوا مي
 اما گذشته از آنكه  بسياري در اصفهان هستيها  و دوالنها آيد، گاو چاه عمل نمي زراعتي در آن حول و حوش به

واسطة اينكه از اراضي  آيد آب رودخانه خيلي بهتر است به مقدار كثير آبي كه براي آبياري الزم دارند از آنها بيرون نمي
گردد و  كنند دوباره به رودخانه برنمي يي كه از رودخانه سوا ميها دانست اين آبگذرد وليكن بايد  چرب پرقوت مي

كند كه  رسد صورت يك نهر كوچكي را پيدا مي كه اين رود عظيم وقتي به شهر مي طوري بهشود  در صحراها تلف مي
شود، اين قحطي آب كه در كلية ايران  ها معدوم مي زير اصفهان در باتالق)  كيلومتر۳۳/۵۳، ۴۴/۴۴(در ده، دوازده ليو 

  .شود  آب به قيمت گران فروخته ميآيد و عمل مي عموميت دارد سبب شده كه در اداره و تقسيم آن منتهاي دقت به
يكي از مشاغل عمدة پرمنفعت دربار است كه به شاه فايدة بسيار ) ميرآبي (ها نظارت مياه و مديري آبمنصب 

رساند و هر كس طالب آن شغل بشود بايد پيشكش گزاف بدهد و براي فهم اهميت درجة آن بايد دانست كه در  مي
اي يك مرتبه مشروب بشود و  ة بزرگي خود يك حق آبي بايد بدهد كه هفتهاصفهان و جلفا هر باغي به انداز

دهند هر خانه و باغي حق مخصوصي دارد كه از نهرهاي بزرگ آب  اي يك مرتبه آب مي همچنين به محالت هفته
ال شود اما بايد خيلي احتياط كرد كه قبل از روز نوبت، آب داخل اين نهرهاي خصوصي نشود و ا داخل نهرها مي

شناختم كه قبل   من دو نفر فرنگي را مي.صاحب خانه يا باغ به اين سهولت و يا جريمة كم خالصي نخواهد داشت
 اگر .از نوبت آبشان شبانه جسارت كرده آب را به نهر خود برگردانده بودند و نزديك بود خانه و ملكشان ضبط شود

ها خصوصاً دارد شامل حالشان نشده بود قطعاً به  ويها عموماً و فرانس مرحمت مخصوصي كه شاه نسبت به فرنگي
تاورنيه، ژان، باپتيست، غ گزافي جريمه بدهند، شدند با وجود اين مجبور شدند كه يك مبل اين خسارت دچار مي

هاي فردي،  موضوعي كه هنوز در روستاها در نواحي مختلف موجبات درگيري (،۶۰۹ -۶۱۰، ص تاورنيهكتاب 
  ).نمايد سازي مي ي و حتي روستا با روستاي مجاور ديگر را زمينها خانوادگي، طايفه

هاي اجتماعي و نيز ايجاد نظم در  آيد براي جلوگيري از ايجاد بحران  از فحواي مطالب مذكور برميگونه كه همان
ه سهم قراء و رود نسبت ب آب رودخانة زاينده«رود از عصر صفوي به بعد  راستاي استفادة بهينه از آب رودخانة زاينده
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بلوكات حاشية خود به دو هزار و نهصد و سي و شش سهم به نهرهاي بلوكات صد و شصت و نه سهم و كل سهم 
خان جابري  حاج ميرزا حسن: ك.ر(» ...گرديده است   سي و سه سهم تقسيم مي بهرودخانه نسبت به هفت بلوك
، همچنين ۲۹۶ -۳۳۶رضا االصفهاني، همان، ص ، نيز محمد مهدي بن محمد۴۱۹ -۴۴۶انصاري، تاريخ اصفهان، ص 

دليل انتزاع چهارمحال از اصفهان و  اگرچه در اين روزگار به). ۶۳ -۶۶باستاني پاريزي، محمد ابراهيم، همان، ص 
وجود  خصوص از هنگام احداث تونل اول كوهرنگ به بعد و افزايش سطح زير كشت در حاشية اصفهان و به به

رغم نيازهاي رو به تزايد شرب، كشاورزي و صنعت روستاها و شهرهاي  آن صفحات بهآمدن صنايع مختلف در 
 آب در فاي اصفهان كه كلية امور مربوط به برداشت و مصر ناحية چهارمحال از سوي دستگاه امور آب منطقه

هاي   آبههاي اصفهان و چهارمحال و بختياري را تحت پوشش خود قرار داده است، التفاتي به موضوع حق استان
رغم عبور   همانند شهرها و روستاهاي متعلق به استان اصفهان نشده و بهرود روستايي چهارمحال در حاشية زاينده

، سامان، بن و )دهكرد(اي استان چهارمحال و بختياري و نزديكي آن با شهرهاي شهركرد  از نواحي حاشيهرود  زاينده
ي مجاور با آب هنوز در زمينة برداشت از اين رودخانه جهت مناطق و نيز روستاهاي تابعه و حت) قهفرخ(شهر  فرخ

ي آبرساني از يك نقطه به ها هاي بسيار گزاف، طرح اگرچه با صرف هزينه( وجود دارد يمذكور، تنگناهاي مختلف
، )ا استي ديگر كشور اجرا گرديده و يا در حال اجرها و از اين نواحي به استاننقطة ديگر در چهارمحال و بختياري 

رساني  هاي سنتي و جاافتادة آب دليل برهم زده شدن شيوه برداري از تونل اول كوهرنگ به كه حتي پس از بهره تا جايي
وجود آورده شده و حتي باعث گرديد تا  دليل مديريت غيراصولي در اين زمينه به قديمي، اختالفات فراواني به

االيام باعث شده بود، اصفهان قطب  ل با مردم اصفهان كه از قديماحساس وفاق اجتماعي ميان مردم ناحية چهارمحا
 دامي از سوي هر كدام از ساكنين آنها تلقي -فرهنگي مورد وثوق چهارمحال مركزي براي تهية محصوالت كشاورزي

صورت منازعات درون   امري كه به.گردد بر هم خورده و روز به روز احساس دوري ميان اين جوامع مطرح گردد
ترين  صورت رفتارهاي غيراصولي به نمايش گذارده است كه بارزترين و ساده هاي اخير به روهي خود را در دههگ

خصوص پس از انتزاع فرمانداري كل چهارمحال و بختياري از پيكرة استان اصفهان و تبديل شدن به  شكل آن به
ها از سوي  الب انواع لطيفهقد را در م به شدت خو۱۹۷۴/ ق۱۳۹۴/ ش۱۳۵۲استان چهارمحال و بختياري در سال 

كه در متون و منابع  افكنانه در مركز كشور عيان ساخته است در حالي عنوان يك عامل تفرقه مردم هر دو منطقه به
از (دهاتي كه در چهارمحال «رود از ميان نواحي روستايي چهارمحال  عبور زايندهدليل  تصريح شده است كه به

اصفهان شده و براساس ( خارج از دستورالعمل ديوان است و آنچه داخل قسمت گيرند آب مي) رودخانه
...  لنجان و آخرش اول گاوخوني ]آيدغمش[اولش آخر بلوك آيد غمش ) ... گردد دستورالعمل ديوان تقسيم مي

  ).خان تحويلدار اصفهان، همان خان پسر محمد ابراهيم ميرزا حسن(» است
اند و عالوه بر  ي محدودي بودهها رود داراي رشته قنات هارمحال در حاشية زايندهبر همين اساس نواحي مسكوني چ

اند  رود به منظور مصارف مختلف بوده روستاهاي ذيل داراي حق برداشت آب از زاينده) شهرها و(سارها  چشمه
لسلطنه در اثر خان اعتمادا عنوان نمونه محمدحسن به. ۳۱۱ -۳۱۷محمد مهدي بن محمدرضا االصفهاني، همان، ص 

  :نمايد  اين موضوع را به قرار ذيل تصريح ميالبلدانةمرآخود تحت عنوان 
  :]الر[قراء ناحية رار 

 آباد نموده حاال ملكي ])چال شتري(رياحي چالشتري [خرابه بوده حاجي محمدرضاخان :  قرية سوده جان-۱«
، يك چشمة بسيار خوبي هم در آن هست دو دارد رود هر چه خواهد آب برمي بختياري است، از رودخانة زاينده

سنگ آسيا آب دارد، اراضي هر سالي صد خروار بذرافشان و جمعيت هشتاد خانوار، ماليات يك صد و هشتاد تومان، 
اي حاجي محمدرضاخان باالي سر آبادي به جهتمحافظت قرية مزبوره ساخته  آسيا و حمام رعيتي هم دارد، قلعه
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رود چندان مسافتي نيست و با آب  ست و بسيار سرد از آنجا به سرچشمة رودخانة زايندهاست، هواي آنجا سر حد ا
 را ]كوهرنگ، كارون[ يك كوه فاصله دارد، به صد هزار تومان مخارج ممكن است آب كرن ]كوهرنگ، كارون[كرن 

خان اعتمادالسلطنه،  سنمحمدح(، »رود انداخت و مملكتي ديگر آباد نمود كه مثل اصفهان باشد روي رودخانة زاينده
  ).۱۹۳۶همان، ص 

هزار خانوار جمعيت داشت، آب آن چشمه و قنات هر دو، باغات بسيار خوب دارد، از رودخانة :  قرية بن-۲«
شود، دو حمام در آن هست يكي حاجي محمدرضاخان ساخته است، دو آسيا آب دارد،  رود مشروب مي زاينده

گويند حاال تخميناً  باشد، مي دهد، ملكي رعيت مي  و چهارده نفر سرباز ميهشتصد و پنجاه تومان ماليات آن است
  ).۱۹۳۷همان، ص (، »سكنة آنجا متفرق شده. چهارصد خانوار رعيت و جمعيت دارد

ملكي رعيت است، اكثر ساداتند، سي چهل خانوار جمعيت آنجا است، حاجي محمدرضاخان :  دره قرية گرم -۳«
رود، اشجار و آسيا هم دارد، هر سالي بيست  آب هم از چشمه و هم از رودخانة زايندهحمامي آنجا ساخته است، 

  ).همان(، »خروار بذرافشان آنجا است، ماليات آنجا پنجاه تومان، سرباز يك نفر
رود، هر سالي بيست خروار بذرافشان و جزيي اشجار هم در آن  آب آن از رودخانة زاينده: ]ماركده[ قرية مادكده -۴«
همان، ص (، »شود، ملكي رعيت است حمام و آسيا هم دارد، ماليات نود و شش تومان، سرباز دو نفر افت ميي

۱۹۳۸.(  
جمعيت آنجا هفتاد خانوار، آب آن از رودخانه و باغات خوب دارد، زراعت آنجا هم غله ): هوره( قرية هون -۵«

دارد، ماليات دويست و هشتاد تومان، سرباز است هم شلتوك و صيفي هر سالي يك صد خروار، بذرافشان اراضي 
 -۱۹۳۹همان، ص (، »باباخان است نصف ملكي رعيت چهار نفر، آسيا يك باب، نصف قرية مزبور ملكي خان

۱۹۳۸.(  
كاري و  آب آن از رودخانه، جمعيت آن پنجاه شصت خانوار، باغات و اشجار هم دارد، شلتوك:  قرية سوادجان-۶«

شود، هر سالي شصت هفتاد خروار بذرافشان آن است، حمام و آسيا هم دارد، ماليات   ميكاري هر دو در آن غله
باباخان، باقي ملك رعيت است ريش  يكصد و سي تومان، سرباز سه نفر، قدري از قرية مزبور، متعلق به كان خان

  ).۱۹۳۹همان، ص (، »سفيد و معتبرين آنجا مالعلي و قنبرعلي است
رود، زراعت آنجا  عيت و داراي حمام و مسجد و باغات و آسيا است، آب از رودخانة زايندهملك ر:  قرية دشتي-۷«

شود، ماليات آنجا سي تومان، جمعيت سي خانوار، سي خروار  كاري هم در آن مي هم غله است هم شلتوك و صيفي
  ).همان(، »بذرافشان آنجا است، جزيي باغات هم دارد

باباخان، آب آن از رودخانه، جمعيت آنجا دوازده  ي حاجي ابوالنصر خالوي خانملك: ]جنگل[چنگل   چم]قرية[ -۸«
باباخان آسيايي آنجا ساخته  خانوار است، هر سالي سه چهار خروار بذرافشان آنجا است، چهارتومان ماليات دارد، خان

  ).همان(، »است
هم غله است هم شلتوك و صيفي، زراعت آنجا خان آب آن از رودخانه،  ملكي محمد مهدي: چنگ  قرية چم-۹«

قلعة بسيار خوبي حاجي محمدرضاخان آنجا ساخته است، هر سالي بيست و پنج خروار بذرافشان آنجا است 
دهد، حمام و  جمعيت بيست و پنج خانوار رعيت است، ماليات قرية مزبور سي تومان است، يك نفر سرباز مي

  ).همان(، »مسجد رعيتي هم دارد
اي آنجا ساخته  شود، حاجي محمدرضاخان قلعه باباخان، از آب رودخانه مشروب مي ملكي خان: ينز  قرية چم-۱۰«

باشد، زراعت اين قريه هم غله است هم  است، جمعيت پانزده خانوار، هر سالي پانزده خروار بذرافشان آنجا مي
  ).همان(، »شلتوك و صيفي، باغات هم دارد
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شود، بيست و پنج  رود مشروب مي باباخان از رودخانة زاينده خان و خان ملكي محمدمهدي: خليفه  قرية چم-۱۱«
خانوار جمعيت آن است و سي خروار هر سالي بذرافشان آنجا است، مسجد و حمام حاجي محمدرضاخان آنجا 

شود، هفتاد تومان ماليات اين  كاري مي ي غلهئساخته است، آسيا هم دارد، زراعت آنجا شلتوك و صيفي است، جز
جا   دوره و قطر درخت چنار است، هيچ] متر۸/۲۰[ريه است، چنار بسيار بسيار عظيمي دارد كه قريب بيست ذرع ق

: ك.درخصوص سوابق تاريخي اين روستا ر). ۱۹۴۰همان، ص (، »چنين درخت چناري ديده نشده است
  ).۳(و ) ۱(هاي فرهنگ و تاريخ چهارمحال و بختياري  مجموعه

شود، سالي دو سه خروار بذرافشان  رود مشروب مي است بدون ماليات، از آب رودخانة زايندهاي  مزرعه:  كاال-۱۲«
  ).خان اعتمادالسلطنه، همان محمدحسن(، »آن و چهار خانوار رعيت دارد، ملكي آقا عبدالحميد است

و غله زرع شود شتوي و شلتوك  رود مشروب مي باباخان است، از رودخانة زاينده ملكي خان:  كاكا]چم[ -۱۳«
شود، سالي دوازده خروار بذرافشان آن است، هيجده خانوار رعيت و ده تومان ماليات، يك نفر سرباز دارد،  مي

  ).همان(، »حمامي هم حاجي محمدرضاخان ساخته است
رود، قلعة  باباخان است آب آن از رودخانة زاينده ملكي آقا حسينعلي از كسان خان:  قرية چم عالي كمربر-۱۴«

بيست و پنج تومان، سرباز تصري دارد، زراعت آن شلتوك و باغات جزيي و جمعيت آن شش خانوار، ماليات مخ
  ).همان(، »نصف نفر

ملكي رعيت است، چهل پنجاه خروار بذرافشان آن است، آب آن از چشمه و ): كاهكش( قرية كامكش -۱۵«
يفي و داراي اشجار بسيار و حمام و آسيا، رودخانه، باغات هم دارد زراعت آنجا هم غله است هم شلتوك و ص

  ).همان(، »ماليات پنجاه و هشت تومان، سرباز دو نفر
ملكي آقا حسينقلي و آقا عباس، ماليات آنجا بيست و چهار تومان، آب آن از رودخانة : ]ايل بيگي[قرية ايلبيگي  -۱۶«

جمعيت پانزده خانوار، هر سالي ده خروار كاري و غله و صيفي، چشمة آبي هم دارد،  رود، زراعت شلتوك زاينده
  ).همان(، »بذرافشان آن است، سرباز يك نفر، نزديك آبادي حاجي محمدرضاخان كاروانسرايي از آجر ساخته است

سيصد خانوار جمعيت دارد، ملكي رعيت، داراي باغات بسيار و هفده مزرعه دارد، آب آن هم از :  قرية سامان-۱۷«
شود، هر سالي دويست خروار بذرافشان آنجا است،  رود هم مشروب مي از رودخانة زايندهچشمه و هم از قنات، 

ماليات آنجا پانصد و ده تومان است، نه نفر سرباز دارد، سه حمام در اين قريه است كه يكي از آنها را حاجي 
ند، سه آسيا دارد، جناب ا گويند مالكين آنجا مسجد بسيار خوبي بنا كرده محمدرضاخان ساخته است، اكنون هم مي

گويند اگر قنات مزبوره » لق دمبه«قناتي در سامان است مشهور به . نماز قرية مزبور بوده است آقا مال محمدعلي پيش
شود به اين معني كه زني به اسم قنات بايد عقد كرد و آن زن شوهر ديگر نبايد  زن نداشته باشد، آبش خشك مي

اگر اين كار را كردند . فعه تابستان و زمستان زن برهنه شود و در آب قنات فرو رودداشته باشد و اقالً ماهي يك د
در ). ۱۹۴۱همان، ص (، »شود هميشه آب قنات جاري است اگر زن براي قنات معين و عقد نكنند آبش خشك مي

  .۲۹۹توضيحات شمارة : ك.اين رابطه همچنين ر
كاري و دوازده خروار بذرافشان آن   رودخانه، زراعت آن شلتوكباباخان، آب آن از ملكي خان: قرية پركستان -۱۸«

  ).خان اعتمادالسلطنه، همان محمدحسن(، »باباخان ساخته است، ماليات ده تومان، مسجد و حمام آن را خان
باباخان، آب آن از رودخانه و ماليات آن سه تومان، زراعت آن  ملكي خان: ]ماري، ناري[ چم ياري -۱۹«

  ).همان(، » اشجار در كنار انهار بسيار دارد، دو سه خروار بذرافشان آنجا است، آبادي و قلعه نداردكاري، شلتوك
چلگرد ) روستا(، جنوب شهر )دهكرد( كيلومتري باختر شمالي شهركرد ۸۵در ... ، kar konan: كاركنان«. ۳۲
رو سد كوهرنگ از كوه  سيلة راه اتومبيلو  متر، اين كوه از شمال به۲۸۵۰، خاور سد كوهرنگ، ارتفاع حدود )گرد چل(
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: ، نك»...گردد  شود و دامنة باختري آن به رودخانة كوهرنگ و درياچة سد كوهرنگ منتهي مي گندابه جدا مي
  .۴۱۷ و كوهنامة ايران، ص ها جعفري، عباس، كوه

  . و متن مرتبط با آن رجوع شود۳۰۱به توضيحات شمارة . ۳۳
 ارتفاع و يكصد ] متر۱۲۰/۳[بايستي سه هزار ذرع ... «: ار را به اين شكل ذكر نموده استعلي جواهر كالم اين آم. ۳۴

جواهركالم، علي، : نك» ...رود وصل شود   ضخامت كوه را مسطح كنند تا چشمه به زاينده] متر۱۵۶[و پنجاه ذرع 
  .اهللا، همان ، نيز، هنرفر، لطف۶ -۸همان، ص 

  .۹۱۴، ج دوم، ص تاريخ منتظم ناصريخان،  اعتمادالسلطنه، محمدحسن. ۳۵
خان اعتمادالسلطنه چنين ذكر كرده است، كه  صورت تلخيص و تحريف شده محمدحسن اين موضوع را به. ۳۶

تاريخ «: دارد ها را معلوم مي گونه تلخيص آراي عباسي آمده نقاط ضعف اين مقايسة آن با آنچه از متن اصلي عالم
آب كرند از جبال موسوم به زمازا كه سرحد اصفهان و بختياري : نگارد  اين نحو ميآرا تفصيل اين فقره را به عالم

فايده است  شود و به قدري اين رودخانه بي العرب مي نمايد و وارد شط است جاري و تمام خوزستان را سيراب مي
 جالب آنكه .»شود ذالك حبه و ديناري از آن عايد ديوان و رعيت نمي شود و مع كه در خوزستان شط بزرگي مي

آراي عباسي،  اند شمارة صفحات عالم مصححين محترم كتاب نيز در پانويسي كه جهت شرح بيشتر مطلب ارائه كرده
اسكندربيك : باشد كه مرجع صحيح آن به اين شرح مي  در حالي،اند  ذكر نموده۹۶۹ و ۹۵۹ج دوم، چاپ اميركبير را 

و يا (، ۱۳۵۰، اصفهان، تائيد، تهران، اميركبير، ۹۵۹ و ۹۴۹ -۹۵۰ ، ج دوم، صآراي عباسي تاريخ عالمتركمان، 
 و ۱۵۶۸ -۱۵۷۰، به تصحيح دكتر محمد اسماعيل رضواني، ج سوم، ص آراي عباسي تاريخ عالماسكندربيك منشي، 

  .۱۲۴، ج اول، ص البلدانةمرآخان اعتمادالسلطنه،  محمدحسن: ، نك)۱۳۷۷، تهران، دنياي كتاب، ۱۵۸۶
  :دهد  توضيح مي۱۵۶۸ -۱۵۷۰، ص آراي عباسي  عالمتاريخ  منشي در اين رابطه دراسكندربيك

: در بيان صرف همت واالي همايون به آوردن آب كرنگ به سوي صفاهان به توفيق و ياري خالق زمين و آسمان«
يت رار نامند كه از جبال وال اين نام موسوم و يكي را چشمة محمودي ميآب كورنگ، دو چشمه است يكي به «
 حد صفاهان به جانب جنوب بيرون آمده از نهر مقعر به طرف كوه گيلويه و خوزستان ]مزدج، ميزدج[ و مزوج ]الر[

 و از اين قبيل مسالك و ممالك و صوراالقاليم و القلوبهةنزپيوندد و در كتاب   مي]اروندرود[العرب  رفته به شط
نظر درنيامده و آنچه  اند صفت آب كورنگ و ذكر آن جايي به مودهنظر رسيده و عيون و انهار را شرح ن كتب آنچه به

رود  شود برابر زاينده ين عهد مسموع گشته گويند هر دو چشمه كه از بلندي به پايين ريخته يكي مي ادر در
تي ماند و منفع العرب زمين از هر دو طرف ارتفاع عظيم دارد و هيچ زميني را شرب نمي صفاهانست و از منبع تا شط
رساند حضرت شاه جنت مكان اراده نموده كه آن آب را به دارالسلطنة اصفهان آورده  به مزروعات آن حدود نمي

 از قلت آب تنقيص نكشند و باعث ازدياد معموري و يرود گرداند كه اهالي آن ملك در خشكسال مضاف زاينده
ن ملك بوده بدين خدمت مأمور گشته و چون كه وزير آ» اهللا شهرستاني ميرفضل. احداث و مزارع و بساتين گردد

 در آن كوه كنده مدتي ها اهللا نقب كوهي رفيع در ميانه واقع است كه بدون كندن اجراي آب ممكن نيست، ميرفضل
. اند اند كه ديگر كندن آن ممكن نبوده از آن مأيوس گشته دست باز داشته اند به جايي رسيده كنان كار كرده نقابان و چاه

 ةاللهي را اين اراده در خاطر انور رسوخ داشت مكرراً معماران و مهندسان فرستاد ل بود كه حضرت اعلي ظلساچند 
ساختند و اين امر اليق را عايق  فطرت سخناني كه مشعر بر عدم امكان بود مذكور مي جمعي مردم كوتاه همت پست

 شريفة صفاهانست با چند ةركار عمارات خاصعلي بيگ للة غالمان را كه س ين محب اگشت، يك دو سال قبل از مي
نفر مهندس كاردان و مردم صاحب وقوف راست گفتار فرستادند كه ديگرباره مالحظه نمايند و ايشان تصديق كردند 

 در پيش آب بسته شود كه آب قدر آن بلندي گيرد و كوهي را كه سد ] متر۲۰/۸۳[كه اگر بندي به ارتفاع هشتاد زرع 
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 طول كمابيش حفر نمايند محتمل ] متر۱۲۰/۳[ عمق و سه هزار ذرع ] متر۱۵۶[ك صد و پنجاه ذرع راه صفاهانست ي
نمود كه در عرض چهار پنج سال اين خدمت به تقديم رساند و  بيگ مذكور تعهد مي است كه به اين طرف ريزد و هللا

هي بر آن مقصور است كه به االمر االعلي شروع در كار كرد ليكن چون امر عظيمي است و همت واالي شا حسب
يمن الطاف الهي و امداد جنود غيبي اين اراده از قوت به فعل آمده در زمان خجسته نشان آن حضرت آب مذكور به 

بيگ اطمينان  به تعهد هللانامي دنيا و مثوبات عقبي گردد خاطر اشرف  زمين صفاهان جاري گشته موجب نيك
خان حاكم لرستان و  يگلربيگي فارس را سر كار حفر كوه مذكور نموده و حسينخان ب قلي ين سال امام  ايافت، در نمي

ين هنگام جهانگير خانست سر كار بند بستن فرموده تحويالت جهت  اباشد و در ميربختياري كه در آن حدود مي
 در بند بستن اخراجات و ترتيب مصالح بند به ايشان دادند كه در اين سال مصالح سرانجام نموده، سال آينده شروع

تراشان از اطراف و جوانب سر به راه فرمود حكم شد كه عموم مردم فارس و صفاهان و الوار  نمايند و بنايان و سنگ
جان و آن حدود در حفر نهر كوه مذكور كار كرده اجرت واقعي ستانند و امراء عظام مذكور فرمان فرمانده زمان را به 

اميد به كرم نامتناهي الهي آنست كه مكنون خاطر . اقدام خدمت مرجوعه نمودنددل پذيرفته بر سر آب رفته شروع در 
زار اهل ساكنان ملك اصفهان به آبياري نيت صافي طويت آن  خيرانديش حسب المدعا تمشيت پذيرفته كشت

حضرت خضرت و نضارت يافته ثمر مقصود بار آورده جمعي دون همتان را عقيده آن است كه اجراي آن آب به 
مين صفاهان متعذر است زيرا كه در ميان كوهي كه سد راه است محتمل است كه سنگ يك پارچه پيش آيد كه ز

بريدن آن مقدور سنگبران خارا شكاف نبوده باشد و چون آن واليت سردسير است هوايش در نهايت برودت است 
 ساله در عرض بيست  برين تقدير كار پنجتوان كرد  بند كار نمي سالي زياده از چهار يا پنج ماه از شدت سرما و يخ

دهد و وقوع اين  رود و در آن اثناء عوايق ضروري مثل لشكركشي و دفع اعادي و غيرها روي مي سال از پيش مي
آرا برخالف جمهور، همت واال بدان مصروف  اما رأي جهان. مدعا و حصول اين مطلب عليا امريست بسيار دشوار

در زمان اين دولت تأييد يافتة الهي بسي امور مشكله كه در نظر ارباب . موفق گردندداشتند كه بدين خير جاري 
نموده به يمن اقبال همايون و اندك توجه آن حضرت بروجه  وران روزگار مستعبد و دور از كار مي فطنت و ديده

يز كامروا گشته به ميامن نما گشته رجاء واثق است به توفيق اهللا تعالي بدين مقصود عليا ن احسن صورت مدعا چهره
تأييدات الهي و قوت سرپنجه يداللهي اين امر خير به طريق ديگر امور مشكله تمشيت يافته برحسب مرام زودتر 

نيز حاج ميرزا حسن حسيني » سرانجام پذيرد و مثوبات آن عاجالً و آجالً به روزگار فرخنده آثار همايون عايد گردد
م بوده ۱۶۱۹/ ش۹۸۸/  ق۱۰۲۹ ]سال ميمون[ئيل  الثاني پيچي خ جمعه، پانزدهم ربيعاين تاري: دهد ناصري توضيح مي

 تاريخ سلطانياست، حاج ميرزا حسن حسيني ناصري، همان، همچنين سيد حسين بن مرتضي حسيني استرآبادي، 
  .۱۸ ص ،) التواريخةصاز خال (تاريخ صفويان، و دهگان، ابراهيم، ۲۱۶، ص )از شيخ صفي تا شاه صفي(

، هر چند در فرهنگ جغرافيائي ايران با توجه به ۶۰۳، ج دوم، ص سفرنامة آدام اولئاريوساولئاريوس، آدام، . ۳۷
آرا،  رزم: ك.ر. حجم كار، تعداد كارگر مورد نياز در طول انجام طرح در حدود پنج ميليون نفر برآورد شده است

  .علي، همان حاج
 نفر برآورد نموده ۰۰۰/۱۰۰ تا ۰۰۰/۴۰كارگران مورد استفاده در طرح را بين البته لرد كرزن به نقل از هربرت تعداد 

  .كرزن، جرج، ناتانيل، همان: ك.ر. است
واسطة آنكه  اهللا هنرفر معتقدند كه كارگران مشغول در اين طرح به البته برخي از محققين متأخر نظير دكت لطف. ۳۸

نمودند و  گونه مزدي دريافت نمي ر واقع بيگاري شده بودند هيچعموماً از ميان ايالت و عشاير مشغول به كار و د
  :باشد شده است كه اين موضوع از سه منظر قابل توجه مي كلية عمليات توسط آنان به رايگان انجام مي
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كاران اصلي كه  و در اصل مقاطعه(اول آنكه اين طرح داراي اعتبار مالي مناسب بوده اما از سوي هيئت مديرة اوليه 
عنوان مداخل شخصي تلقي شده  االجراء بقية بودجه به جز در موارد الزم ، به)زء حاكمان مناطق مركزي ايران بودندج

  .گرديده است و حيف ميل مي
از ميان طوايف و ) عمله(گرفته اما بقية كارگران ساده  دوم اينكه به مهندسين، معماران و استادكاران مزد تعلق مي

ها و  شد نظير قشقايي تلقي مي) سردسيرشان(احي چهارمحال و بختياري ييالقشان خصوص نو ايلياتي كه به
  . اند اي و به نوبت توسط هر طايفه بوده صورت دوره ها ملزم به انجام اين بيگاري به بختياري

 همين امر واسطة گرفته و عدم پيشرفت كارها نيز به كدام از افراد شاغل در اين محل چيزي تعلق نمي سوم آنكه به هيچ
  .تواند محسوب گردد بوده كه در واقع نتيجة نوعي كارشكني مي

  .۱۹۷ -۱۹۹اهللا، اصفهان، ص  همان، نيز هنرفر، لطف: رك
الملك غفاري، همان، ص  حاج نجم: شده است كه سنگ اين كوه از چخماق نيز بوده است نك حتي گفته مي. ۳۹

۱۶۶.  
پذيرفت در حدود يك قرن براي   چنانچه همان روند انجام ميدهندة آن است كه برآوردهاي حاصله نشان. ۴۰

گير دولت ايران در اين دوره بوده  طور مرتب گريبان بود، نيز نگاهي به حوادثي كه به حصول نتيجه وقت الزم مي
گر   را نشانها هائي از اين گرفتاري تواند گوشه  مبحث ميةباشد، مندرجات ادام است به خوبي مؤيد اين موضوع مي

  .علي، همان آرا، حاج رزم: ك.باشند، ر
  .اسكندربيك منشي، همان. ۴۱
  .۲۱۷همان، سيد حسين بن مرتضي حسيني استرآبادي، همان، ص . ۴۲
  :دهد كه توضيح مي ، در حالي۱۵۸۶اسكندربيك منشي، همان، ص . ۴۳
آب كورنگ به طرف چون توجه خاطر اشرف به آوردن : توجه همايون اعلي است به تفرج آب كورنگديگري «

جا رفته به  دارالملك صفاهان در نصاب كمال است ارادة خاطر فيض مظاهر بدان متعلق گشت كه به نفس نفيس بدان
العين مشاهده فرمايند، لهذا از مقر سلطنت عنان عزيمت بدان  كيفيت و كميت آب و شقوق آوردن باز رسيده به رأي

و بد آن فرموده به امراء عظام  آن حدود منزل گزيدند و مشاهده نيك صوب معطوف گردانيده روزي چند در ييالقات
خان حاكم لرستان و  خان بيگلربيگي فارس و حسين امام قلي. در انجام خدمت مرجوعه سفارشات بليغ فرمودند

به خان حاكم همدان و اعيان فارس و سپاهان كه بدان خدمت مأمور بودند هر يك  جهانگيرخان بختياري و صفي قلي
اميد كه . آوردند مقام مرجوعه كما ينبغي اقدام نموده در بند بستن و كوه كندن فرهاد آسا سعي موفور به ظهور مي

، جغرافياي تاريخي و تاريخ لرستانمحمد،  ، نيز ساكي، علي»مكنون خاطر دريا نوال بر وجه دلخواه سمت ظهور يابد
آيند شاه عباس  ها و رجال بزرگ ايران براي خوش خان.. .«: دهد ، آدام اولئاريوس هم توضيح مي۲۸۹ -۲۹۰ص 

اولئاريوس، آدام، : نك»  را متقبل شده و در اين كار شركت نمودند]ترعه[ هر يك ساختن مقداري از اين تونل ]اول[
  .همان
  :دهد سرآرنولد ويلسون گزارش مي. ۴۴
 ]استقرار در هنگام كوچ بهاره[با احمد سكونت در اين موقع جهانگيرخان ايلخاني چهارلنگ بود و در دهانة تنگ با«

  .۲۶۰اميري، مهراب، همان، ص : داشت نك
 -۷۳، ص )تاريخ صفويان، از تاريخ مالكمال(، نيز دهگان، ابراهيم ۱۵۸۶ -۱۵۸۷منشي، اسكندربيك، همان، ص . ۴۵
۷۲.  
  .۲۵۳ -۲۵۴، ص پايان عهد صفويهخالصة تاريخ سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران از آغاز تا اهللا،  صفا، ذبيح. ۴۶
  .۱۵۸۷منشي، اسكندربيك، همان، ص . ۴۷
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  .۱۹۰ -۱۹۱، ج دوم، ص زندگاني شاه عباس اولفلسفي، نصراهللا، . ۴۸
  .۴۸ نيز ابوالحسن قزويني، فوايدالصفويه، ص ۳۹، ص السيرصةخالاصفهاني، محمد معصوم بن خواجگي، . ۴۹
  .۲۰۰، نيز توضيحات شمارة )۴(و تاريخ چهارمحال و بختياري مجموعة فرهنگ : ك.جهت اطالع بيشتر ر. ۵۰
  .۲۷۸بالن، لوسين، همان، ص . ۵۱
  .۱۵۸۸ -۱۵۸۹همان، نيز اسكندربيك منشي، همان، ص . ۵۲
  .منشي، اسكندربيك، همان. ۵۳
  .بالن، لوسين، همان. ۵۴
م تأكيد مآخذي چون تاريخ سياسي و رغ تواند تلقي شود زيرا به موضوع رنجيدگي شاه در واقع فقط يك بهانه مي. ۵۵

آراي  اجتماعي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس و نيز زندگاني شاه عباس اول بر اين موضوع، منابعي چون عالم
گونه كه در قبل  كه همان كنند، در حالي داليل توجيه اين امر تلقي مي) نظير آنچه بيان گرديد(عباس مسائل ديگري را 

هايي كه  انديشي رغم ساده وجه به ده شد، اصل ماجرا از منظر سياسي قابل طرح و بررسي است و به هيچهم توضيح دا
خويي  هاي ضد و نقيض طبيعت حيواني و فرشته تجمع جنبه«صدور اين فرمان شاه عباس اول را مآخذ مذكور به 

: ك.شد، جهت اطالع بيشتر رتواند صحت داشته با چنين موضوعي نمياند،  نسبت داده» انساني در شخص شاه
، همچنين طاهري، ابوالقاسم، ۲۳۳ -۲۳۵، نيز، همان، ج سوم، ص ۱۳۴ -۱۳۵فلسفي، نصراهللا، همان، ج دوم، ص 

 نيز مطالب آنها مقايسه شود با ۳۴۳ -۳۴۴، ص تاريخ سياسي و اجتماعي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس
مجموعة فرهنگ و تاريخ چهارمحال و : ك. از اين موضوع همچنين رجهت اطالع بيشتر. اسكندربيك منشي، همان

  ).۴(بختياري 
  . رجوع شود۶۸جهت اطالع بيشتر به توضيحات شمارة . ۵۶
، همچنين مالكم، ۲۴۹توضيحات شمارة : ، نيز نك۴۴۳ -۴۴۴خان جابربن انصاري، همان، ص  حاج ميرزا حسن. ۵۷

 و رودهاي ديگر به ها  آب از جوي]اول[شاه عباس «: نمايد يح مي كه تصر۲۶۴، ج اول، ص تاريخ ايرانسرجان، 
  .»رود وصل كرده آب آن را زيادتر كرد زاينده

خان پسر محمد ابراهيم تحويلدار اصفهان در  ، نيز ميرزا حسن۲۴۶ -۲۴۷السلطان، همان، ص  مسعود ميرزا ظل. ۵۸
از قراء ايست  اش چهل چشمه است و چهل چشمه قريه سرچشمه... رود  رودخانة زاينده«: دهد اين زمينه توضيح مي

  .خان تحويلدار اصفهان، همان خان پسر محمدابراهيم ، ميرزا حسين»چهارمحال دامنة كوه كرن واقع است
هاي روستاي چهل چشمه  ي كشور جمهوري اسالمي ايران درخصوص ويژگيها در فرهنگ جغرافيايي آبادي. ۵۹

 از دهستان چناررود و چهار لنگ بخش حومة شهرستان فريدونشهر، استان چهل چشمه، ده«: چنين آمده است
5250اصفهان، طول جغرافيايي ′

o5232، عرض جغرافيايي ′
o، متر، پايكوهي معتدل خشك، در ۱۱۶۰ ارتفاع متوسط 
اسالم، : فارسي با گويش لري، دين: شصت خانوار، زبان: شصت و دو كيلومتري شمال باختر آبادي است، جمعيت

آبي و : بافي ده دستگاه با لوح و نقش محلي، كشت كشاورزي، دامداري، باغداري، كارگري و فرش: شيعه، كار و پيشه
: ها بار و زردآلو، رستني گندم، جو، بنشن، شبدر، يونجه، تره: ها چشمه، فراوردهديمي، آب كشاورزي و آشاميدني از 

دارند و پوشش گياهي براي چراي دام، ل گاوزبان، گل بنفشه، كاسني و قدومه كه كاربرد دارويي گياهان خاكشير، گ
شغال با گرگ، روباه، خرگوش و كبك داراي شركت تعاوني روستايي با انجمن ده، حمام، : جانوران و پرندگان

  .۸۲ن، ص ، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، هما»فروشگاه مواد نفتي و يك آسياب برقي است
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. »گويند مي» چمآب«قوسي از يك رودخانة مارپيچ را : (Meander)؛ پيچانرود؛ مآندر )چماب(آب  رود پيچ؛ چم«. ۶۰
فرهنگ فشاركي، پريدخت، : نك. ۱۳۵، اصطالحات جغرافيائي، ص فرهنگ بزرگ گيتاشناسيجعفري، عباس، : ك.ر

  .۲۱۰، ص جغرافيا
  :(Watershed; Water Parting; Divide)الرس  آب پخشان؛ مقسم آب؛ خط. ۶۱
هاي مزبور را  اي واقع در ميان حوضه يا آبگير دو يا چند رودخانه كه شاخ آبة رودخانه  يا منطقة برجسته كوه  رشته-۱«

: نك(» هاي آبياري  محل تقسيم آب در كانال-۲شود،  الرأس نيز گفته مي سازد، به اين واژه خط از يكديگر جدا مي
  .۳۶۸فشاركي، پريدخت، همان، ص : ك.، ر)۲ همان، ص جعفري، عباس،

  .۱۸۸الدين منجم، همان، ص  مال جالل. ۶۲
پردازد، معادل  يعني كاركننده و كسي كه به كار مي... كار كن «: اگر از منظر زبان فارسي به اين واژه نگريسته شود. ۶۳

، اما )۲۸۱۲معين، محمد، همان، ج سوم، ص : ك.ر(باشد  اي كه جمع آن كاركنان مي اي يا مؤسسه كارگر، عضو اداره
گردد كه در گويش بختياري، كُون به معناي تپه است و  اگر از جهت گويش محلي لري به آن پرداخته شود معلوم مي

توان نام كاركنان را كاركونان به معناي تپة  هاي مرتفع پيراموني آن مي با توجه به ارتفاع كمتر اين كوه نسبت به نمونه
، جالب آنكه حاج عبدالغفار ۱۸۱اميري، مهراب، همان، ص : ك.دانست، ر) تپة محل كار، يا محل كارگرها(كار 
حاج عبدالغفار : تپه ياد كرده است، نكعنوان يك  الملك نيز هنگام بازديد از محل ترعة عباسي از كاركنان به نجم
» كُركنون يعني كار كاردانان«: سون نيز اعتقاد داشته است به بعد، در اين ميان سر آرلوند ويل۱۶۶الملك، هما، ص  نجم

  .اميري، مهراب، همان: ك.ر
  .۱۶۴، نيز بيشوپ، ايزابال، همان، ص ۳۸۵كرزن، جرج، ناتانيل، همان، ص . ۶۴
  .۱۰، قسمت اول، ص تاريخ بختيارياوژن بختياري، ابوالفتح، . ۶۵
الرأس  اختالف سطح خط ... ]با توجه به اينكه[«: داده شدهدر اين زمينه در فرهنگ جغرافيايي ايران توضيح . ۶۶

...  دويست و پنجاه متر ساخته شود ]ترعه[عمق شكاف ... قرار بوده ... كاركنان تا كف رودخانه سيصد متر است 
 در ]تطول كل عمليا[...  تا فاصلة پانصد متر در ]ترعه[و حمل آن به دو طرف ترانشه ...  مقدار كوه بري ]اين[براي 

  .آرا، حاج علي، همان رزم: ، نك»حدود پنج ميليون كارگر بوده است
  .اولئاريوس، آدام، همان. ۶۷
  .كرزن، جرج ناتانيل، همان. ۶۸
  .۱۶۶ همان، ص حاج عبدالغفار، الملك، نجم. ۶۹
  . همان كرزن، جرج ناتانيل،. ۷۰
  .بيشوپ، ايزابال، همان. ۷۱
  .اوژن بختياري، ابوالفتح، همان. ۷۲
، اقتصاد شهر اصفهان، همچنين كلباسي، علي، ۱۹۷ -۱۹۹اهللا، همان، ص  آرا، حاج علي، هما، نيز هنرفر، لطف رزم. ۷۳

  .۱۸ -۱۹ص 
  .۳۸۸، ص مالك و زراع در ايران، .س. ك. لمبتون، ا. ۷۴
  .۱۶۵ -۱۶۶ همان، ص حاج عبدالغفار، الملك، نجم.  ۷۵
  . كر هم خوانده شده استدر افواه عمومي مردم محل اين چشمه كريم. ۷۶
، همچنين ۱۸۷۶۱، ص ۱۲اكبر، همان، ج  ، نيز دهخدا، علي۲۱۶سيد حسين بن مرتضي حسيني استرآبادي، ص . ۷۷

  .اهللا، همان هنرفر، لطف
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رود به طول يك كيلومتر و عرض متغير بيست تا هشتاد متر  اين دره در دوازده كيلومتري سرچشمة اصلي زاينده. ۷۸
  .كلباسي، علي، همان: نك. باشد مي) كاروان(بين چهل تا شصت متر محل عبور جريان آب كوهرنگ و با ارتفاعي 

 ... ]با توجه به اينكه[«: بيشوب، ايزابال، همان، در فرهنگ جغرافيائي ايران در اين خصوص تصريح شده است. ۷۹
محاسبه شده [... اع سد پنجاه متر ارتف...  كاركنان تا كف رودخانه سيصد متر است ]كوه[الرأس  اختالف سطح خط

  .آرا، حاج علي، همان رزم: ك. ر]بوده است
هايي كه درخصوص شناسايي و بازيابي آثار تاريخي منطقه  براساس اطالعات دريافتي از متون و به دنبال بررسي. ۸۰

يراث م با همكاري و مساعدت جناب آقاي اردشير آخوندي سوركي مدير م۱۹۹۱/ ق۱۴۱۲/ ش۱۳۷۰از سال 
م در ۱۹۹۷/ ق۱۴۱۸/ ش۱۳۷۶تابستان سال پذيرفت، در  فرهنگي چهارمحال و بختياري در سطح منطقه انجام مي

دليل  بهي جاري ها از ديگر همكاران ميراثي با عنايت به پايين رفتن سطح آب» بيگي هرچگاني علي«معيت آقاي 
عمل آورد كه نتيجة بازيابي آن در جرايد مختلف  ي مكرر در استان، نگارنده از سد مذكور بازديد بهها سالي خشك

  .انعكاس پيدا نمود
  .است) شيخ عليخان، شيخ علي خون(خان  مقصود آب شيخ علي. ۸۱
  .۱۶۷ -۱۶۸الملك، همان، ص  حاج عبدالغفار نجم. ۸۲
رود  ده براي پيوستن كوهرنگ به زاين]اول[شاه عباس كبير «: شاردن اين موضوع را چنين توصيف كرده است. ۸۳

نقشة ديگري طرح كرد وي كوشيد كوه حايل ميان آن دو را بشكافد و از ميان آن كوهرنگ را جاري كند گرچه 
ي سال ها پيشرفت كلي در اين كار حاصل شد اما سرانجام پيش از آنكه به پايان رسد بر اثر شدت سرما كه اغلب ماه

، ترجمة اقبال يغمايي، ج چهارم، سفرنامة شاردناردن، ژان، ش(، »باريد كار تعطيل شد حكمفرما بود و غالباً برف مي
شاردن، (، )۱۳۲، ج هشتم، ص ۵۲، ترجمة محمد عباسي، ج هفتم، ص احتنامة شاردنيسشاردن، ژان، (، )۱۳۹۳ص 
، )۱۶۱جناب، محمدعلي، همان، ص (، )۵۴ -۵۵، ترجمة محمد عباسي، ج هفتم، ص سياحتنامة شاردنژان، 

، نيز كرزن، جرج ناتانيل، همان، ۱۲۳خان اعتمادالسلطنه، همان، ص  محمدحسن(، )۶۰۳همان، ص اولئاريس، آدام، (
  ).۳۸۳ص 
، »گرفت وه خيلي سخت بود و شكافتن آن با كندي زياد صورت ميكسنگ ... «: دهد آدام اولئاريوس توضيح مي. ۸۴

خان پسر  ، همان، همچنين ميرزا حسينتاريخرود در گذرگاه  زايندهاهللا،  اولئاريوس، آدام، همان، نيز هنرفر، لطف
  .خان تحويلدار اصفهان، همان ابراهيم

، )۸۲ -۸۳، نيز سيوري، راجر، همان، ص ۴۴۳ -۴۴۴خان جابري انصاري، همان، ص  حاج ميرزا حسن. (۸۵
هركالم، ، همچنين جوا۳۹۵، ص سفرنامة تاورنيه، نيز همان، ۶۰۸ -۶۰۹، ص كتاب تاورنيهتاورنيه، ژان باپتيست، (

  ).علي، همان
آرا، حاج علي، همان، شايد بتوان عدم دلبستگي كارگران و كارگزاران طرح  مصاحب، غالمحسين، همان، نيز رزم. ۸۶

داران نواحي ديگر كه غله پايتخت  و نيز فشارهاي ناشي از بيگاري را نيز بر اين موضوع افزود ضمن آنكه تمايل زمين
عنوان عاملي مهم تلقي مهم گردد، به مطالب قبل و نيز ادامة مبحث مراجعه   در اين ميان بهتواند نمودند، مي را تأمين مي

  .شود
اهللا، همان و محمدمهدي بن  آرا، حاج علي، همان، همچنين هنرفر، لطف اولئاريوس، آدام، همان، نيز رزم. ۸۷

  .۱۷۶ -۱۷۷، ص ، نصف جهان في تعريف االصفهانمحمدرضا االصفهاني
توان آن را طرحي عملي با  ع عمدة مشكل انجام اين طرح از همين جهت حادث شده بود به شكلي كه مي در واق.۸۸
  .۲۷۴بالن، لوسين، همان، ص : نك. شمار آورد حلي غير ممكن به راه
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شاه جوي «نام  همتايي اين طرح در كشور ترعة مذكور به واسطة عظمت و بي عنوان نمونه در عصر صفويه به به. ۸۹
  :كند گردد و در وصف آن موالنا كاتبي عنوان مي ملقب مي» )كوهرنگ(كرنگ 

  »صداي سيل دهد خون ز شاه جوي كرنگ  در آن زمان كه ز موج محيط تيغ دو خيل«
الدين حسين بن فخرالدين حسن انجو شيرازي، همان، در واقع حفر ترعه قدرت عمل و تمركز قواي  ميرجمال: ك.ر

بري مثل امروز و فقدان جاده و وسايل  دهد كه با نداشتن وسايل كافي كوه را نشان ميزمامداران و مردمان آن روز 
  .آرا، حاج علي، همان رزم: اند، نك حمل و نقل چنين شهامتي داشته و تا اين اندازه پيشروي نموده

  .۴۰اصفهاني، محمد معصوم بن خواجگي، ص . ۹۰
  .همان. ۹۱
 ... ]م۱۶۲۷/ ش۱۰۰۶/ ق۱۰۳۷االخر سال  جمادي[در روز شنبه نهم ... «: دده كه چنين توضيح مي همان، در حالي. ۹۲

كه هر ساله قريب به پنجاه » كرنگ«اول حكمي كه به زبان الهام بيان جاري گشت اين بود كه اخراجات حفر نهر آب 
ر باب آباداني  بنا بر توجه كه د]شاه عباس اول[شد و نواب غفران پناه  هزار تومان از ممالك محرومه توجيه مي

 ظاهر شد ])اول(شاه صفي [خواستند كه آب مذكور را به اصفهان آورند، چون بر نواب همايون  اصفهاني داشتند مي
كه جاري ساختن آن از ممر اصل به جانب اصفهان به زودي ممكن نيست، تحصيل آن توجيهات را از ربقة رعايا و 

منع آوردن آب ... در سال اول جلوس آن حضرت «: شده است، در فوايدالصفويه هم تصريح »زيردستان برداشت
  .ابوالحسن قزويني، همان: ك.، ر»رسيد موقوف داشتند كهرنگ كه در سالي پنجاه هزار تومان به رعايا سوِيه مي

  .اصفهاني، محمد معصوم بن خواجگي، همان، نيز ابوالحسن قزويني، همان. ۹۳
  .۲۳ همان، ص خان جابري، انصاري، حاج ميرزا حسن. ۹۴
  .اولئاريوس، آدام، همان. ۹۵
هاي مختلف  صورت تخميني براساس وقوع حوادث، توالي وقايع و ارائة گزارش  بهها ارقام مربوط به سال. ۹۶
  .باشند اند و قابل تغيير مي دست آمده به
لنداي بيش از سي و شرقي مشهد قرار گرفته سد بزرگي به ب بند فريدون كه در هشتاد و پنج كيلومتري جنوب. ۹۷

/ شش متر، درازاي هشتاد و پنج متر و پهناي هفت و دو دهم متر است كه بنا به نظر برخي متعلق به قرن پنجم هجري
  .فرشاد، مهدي، همان: نك. باشد يازدهم ميالدي و به عقيدة برخي ديگر مربوط به دورة شاه عباس دوم صفوي مي

در اين اوقات سعادتمند «: دهد كه توضيح مي ، در حالي۱۹۲ ص ر وحيد قزويني، عباسنامه،محمد طاه. ۹۸
رود بسته شود  اعليحضرت به قصد شكار از اصفهان بيرون رفتند و در آن حال متوجه شدند كه اگر سدي بر زنده

 خان ، نيز رضا قلي»رود باال آمد موجب آبادي اصفهان خواهد شد، لذا در اندك زماني، مشغول كار شدند و آب زنده
رود بستن   سدي بر زنده]م شاه عباس دوم۱۶۵۴/ ش۱۰۳۳/ ق۱۰۶۵در سال [«: دهد هدايت در اين رابطه توضيح مي

/ ق۱۰۶۵در سال [: ، همچنين در تاريخ صفويان آمده است۴۷۵، ص ۸خان هدايت، همان، ج  ، رضا قلي»فرمود
رود امر   منور گشت به بستن سد زايندهصاحبقرانيدر حيني كه دارالسلطنه اصفهان از رايات  ... ]م۱۶۵۴/ ش۱۰۳۳

خان جابري انصاري،  ، نيز حاج ميرزا حسن۲۵، ص )التواريخصةاز خال(تاريخ صفويان ، دهگان، ابراهيم، »...فرمودند 
  .۱۰۷، ج دوم، ص آگاهي شهان از كار جهان

  .م از سفر شاه عباس دوم به سرچشمة در دست است۱۶۵۵/ ش۱۰۳۴/ ق۱۰۶۶در سال . ۹۹
منبع مورد استفاده در :  در برخي از اين منابع اين نام با امالي اقورلوبيك و در برخي اغورلوبيك آمده است نك.۱۰۰

  .اين مبحث
  .جواهركالم، علي، همان. ۱۰۱
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  .۱۶۱جناب، محمدعلي، همان، ص . ۱۰۲
، فرنامة شاردنس، نيز شاردن، ژان، ۵۵، ج هفتم، ص ترجمة محمد عباسي ،سياحتنامة شاردنشاردن، ژان، . ۱۰۳

  .۱۳۹۳ج چهارم، ص ترجمة اقبال يغمايي، 
خان اعتمادالسلطنه،  محمدحسن: ك.اند، ر خان اعتمادالسلطنه او را امير ديوان دانسته الملك و محمدحسن نديم. ۱۰۴

  .۱۶۳، ص ۱۲، ج تاريخ مختصر اصفهان، فرهنگ ايران زمينالملك،  ، نيز نديم۱۲۳همان، ص 
  .۳۴ -۳۶، ترجمة حسين عريضي، ص نامة شاردن قسمت شهر اصفهانسفرشاردن، ژان، . ۱۰۵
شاه «: دهد كه توضيح مي ، در حالي۱۳۹۳ -۱۳۹۴، ترجمة اقبال يغمايي، ج چهارم، ص سفرنامة شاردنهمان، . ۱۰۶

ش كه ا فايده ماند، در دفعة اول وزير عدليه  نيز دوبار به اين كار كوشيد اما هر دو بار سعيش بي]دوم[عباس ثاني 
هاي مهم دربار بود و در آن حدود اراضي كشاورزي بسيار داشت به ايجاد سدي  و از شخصيتاغورلوبيگ نام داشت 

، »رود بپيوندد اما توفيق نيافت در برابر كوهرنگ پرداخت تا آب چندان باال آيد تا از فراز سد جاري شود و به زاينده
 قسمت شهر، سفرنامة شاردنشاردن، ژان، (، )۵۵اسي، ج هفتم، ص ، ترجمة محمد عبسياحتنامة شاردنشاردن، ژان، (

  .)۱۲۳ -۱۲۴خان اعتمادالسلطنه، همان، ص  محمدحسن(، )۳۴ -۳۶، ترجمة حسين عريضي، ص اصفهان
  .خان اعتمادالسلطنه، همان محمدحسن. ۱۰۷
نمود،  رعه را جلوگيري ميطور مرتب اقدامات مربوط به حفر ت يكي از داليلي كه از دورة شاه عباس اول به. ۱۰۸

رسد   اين طرح به انجام مي رود بود، زيرا در صورتي  منفي صاحبان زمين در نواحي غيرمشروب توسط زايندهدعملكر
هر آينه موجبات توليد محصوالت كشاورزي در جلگة اصفهان و متعاقب آن پايين آمدن فروش محصوالت حاصل 

  ).)۲(مجموعة فرهنگ و تاريخ چهارمحال و بختياري : ك.ر. (گرديد ر ميهاي اربابي ايشان در نواحي ديگ از زمين
، ۳۴ -۳۶ص ) قسمت شهر اصفهان(برخالف منابع و متون ديگر در ترجمة حسين عريضي از سفرنامة شاردن . ۱۰۹

در صورت محمدبيگ ذكر شده است و اين اشتباه مترجم در ضبط نام و يا اشتباه چاپي  نام محمدبيگ به اشتباه به
مندي از ترجمة عريضي راه يافته است، هر چند مؤلف محترم  دليل بهره كتاب شاه عباس دوم صفوي و زمان او نيز به
شاه فاضل احمد، : نك. باشد مي» ظاهراً مقصود همان محمدبيگ«اند كه  در توضيحات خود به اين نكته بسنده كرده

  .۹۳ و ۸۸، ص عباس دوم صفوي و زمان او
  . رجوع شود۲۷۹ات شمارة به توضيح. ۱۱۰
قسمتي از زندگي اين فرد،  در اين خصوص تاورنيه شرح مفصلي را ارائه نموده است كه حاوي اطالعات ذي. ۱۱۱

از اهالي نرماند ) الخ آپل(چگونگي به قدرت رسيدن او و نيز استفادة او از مستشاران فرانسوي نظير الشاپل دوهان 
تاورنيه، ژان : باشد، جهت اطالع بيشتر نك استخراج معادن ميلمي كشف و در امور مختلف صنعتي، ع) نرماني(

، ص هاي اروپاييان ايران صفوي از ديدگاه سفرنامه، نيز شوشتر والسر، سيبيال، ۸۱۳ -۸۲۱، ص كتاب تاورنيهباپتيست، 
۶۵.  

هندس فرانسوي بدين قرار ذكر ي مختلفي براي نام اين مها در منابع ايراني و اروپايي مربوط به اين مبحث، تلفظ. ۱۱۲
  .۲۵۹توضيحات شمارة : ؛ دوشنه، دوشنبه، شنه، نيز نك'Duchenai; Duche'ne: گرديده است

  .۱۴۷ -۱۴۸ و ۶۶ -۶۳الملك، همان، باستاني پاريزي، محمد ابراهيم، همان، ص  نديم. ۱۱۳
  .فرشاد، مهدي، همان. ۱۱۴
مرتبة دوم وزيراعظم كه محمدبيك بود و علي ميكانيك را دوست ... «: دارد محمدعلي جناب در اين عنوان مي. ۱۱۵
هاي فاصلة دو  نام دوشنبة مهندس به خيال افتاد و خواست كه كوه هاي يك نفر فرانسوي به داشت به موجب وعده مي

ار را  سوراخ كند و آب را متصل سازد او هم كامياب نگرديد، از آن وقت به بعد ك]تونل، شكاف[رودخانه را با نقب 
سفرنامة شاردن، ژان، (، ۱۶۱ -۱۶۲جناب، محمدعلي، همان، ص » ...رها كردند و معتقد شدند كه امري است محال 
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، ترجمة محمد سياحتنامة شاردنشاردن، ژان، (، )۳۴ -۳۶، ترجمة حسين عريضي، ص )قسمت شهر اصفهان(شاردن 
، )۱۳۹۴ة اقبال يغمايي، ج چهارم، ص ، ترجمسياحتنامة شاردنشاردن، ژان، (، )۵۵عباسي، ج هفتم، ص 

تاريخ خان جابري انصاري،  الملك، همان، همچنين حاج ميرزا حسن خان اعتمادالسلطنه، همان، نيز نديم محمدحسن(
  ).۴۴۳ -۴۴۴، ص اصفهان

، نيز سازمان يونسكو و ديگران، ايرانشهر، ج اول، ۴۴۲ -۴۴۴خان جابري انصاري، همان، ص  حاج ميرزا حسن. ۱۱۶
هاي انجام شده توسط محمدبيگ اعتمادالدوله بيشتر جنبة آزمايش  ، اگر به اين موضوع توجه شود كه شيوه۴۴۴ص 

زده و در بيشتر  و خطا داشته و او بدون داشتن تجربة علمي و عملي صرفاً براساس عالقه به انجام امور فني دست مي
ساخت و مستشاران ساختگي اروپا  گري عايد كشور نميدرپي چيز دي ي پيها جز نتايج منفي و شكست موارد نيز به

توان به داليل اين ناكامي نيز واقف شد، در اين رابطه  نيز اين عالقة او را ممر درآمد خود ساخته بودند مي) فرانسوي(
امات  اقدها جالب آنكه اين فعاليت(تاورنيه، ژان، باپتيست، همان، : توضيحات تاورنيه بهترين شاهد عيني است، نك

  ).نمايند مشابه از نظر نتيجة حاج ميرزا آقاسي خلف و همتاي سياسي او را در دورة قاجاري در ذهن متبادر مي
  .۴۴۳ -۴۴۴ و ۲۳خان، همان، ص  جابري انصاري، حاج ميرزا حسن. ۱۱۷
  .۱۴۷ -۱۴۸الملك، همان، نيز باستاني پاريزي، محمد ابراهيم، ص  نديم. ۱۱۸
هاي مختلف   گزارشةصورت تخميني براساس وقوع حوادث، توالي وقايع و ارائ  بهها ين سالارقام مربوط به ا. ۱۱۹
  . باشند اند و قابل تغيير مي دست آمده به

، شيخ يازدهم هجري/ ثباتي دستگاه ديواني در ايران در اواخر قرن هفدهم ميالدي ثبات و بيماته، رودي، . ۱۲۰
  .۶۵، ص ۱۳۷۷، پاييز و زمستان ۲ و ۱يخي، دورة جديد، ش هاي تار خان زنگنه، فصلنامة پژوهش علي
هاي  ش در يكي از خانواده۹۹۱ يا ۹۸۹/ ق۱۰۲۲ يا ۱۰۲۰/ م۱۶۱۳ يا ۱۶۱۱خان زنگنه در سال  شيخ علي. ۱۲۱

سرشناس قبيلة كرد زنگنه به دنيا آمد، پدرش علي بيگ زنگنه در عهد شاه عباس اول منصب جلودارباشي و سپس 
اهميتي در اصطبل شاهي بود از  خان كه ابتدا صاحب شغل كم طلوع اقبال خود شيخ علي... داشت اميرآخورباشي 

زمان شاه صفي اول آغاز گرديد وي پس از برادرش شاهرخ سلطان به منصب اميرآخورباشي و بعد از مرگ او به 
ا عنوان خان ايل كلهر و خان ب ش شيخ علي۱۰۳۱/ ق۱۰۶۳/ م۱۶۵۲جاي برادر به رياست ايل زنگنه رسيد، از سال 

ش، شاه ۱۰۴۵/ ق۱۰۷۷/ م۱۶۶۶تيولدار سنقر و كرمانشاه يعني سرزمين بومي ايل زنگنه به خدمت پرداخت، در سال 
/ م۱۶۶۸اي از نيروهاي زنگنه به خراسان جهت سركوبي ازبكان فرستاد و پس از آن در سال  عباس دوم او را با عده

 و ]دست يافته[چي آغاسي در اصفهان  به مقام تفنگ) صفي دوم(ليمان ش در دورة حكومت شاه س۱۰۴۷/ ق۱۰۷۹
/ ق۱۰۸۳/ م۱۶۷۲عنوان وزيراعظم جانشين ميرزا محمد مهدي گرديد، در سال  ش به۱۰۸/ ق۱۰۸۰/ م۱۶۶۹در 

ش مجدداً به مقام سابق بازگردانيده شد، در سال ۱۰۵۲/ ق۱۰۸۴/ م۱۶۷۳ش از صدارت عظمي خلع و در سال ۱۰۵۱
خان از مرگ نجات يافت، از سال  علي ش مورد غضب شاه قرار گرفت اما با شفاعت كلب ۱۰۵۴/ ق۱۰۸۶/ م۱۶۷۵
/ م۱۶۸۸هاي مذهبي تشديد نمود، در سال  هاي سختگيرانة خود را بر عليه اقليت ش سياست۱۰۵۱/ ق۱۰۸۳/ م۱۶۷۲
يعي از دنيا رفت، در واقع او به خان دچار بيماري شده و در پاييز همين سال به مرگ طب  علي ش، شيخ۱۰۶۷/ ق۱۱۰۰

ماته، : ك.ر. را بر عهده داشت) صفي دوم(شاه سليمان ) اعتمادالدولگي(مدت بيست سال منصب وزير اعظمي 
  . به بعد۶۱رودي، همان، ص 

  .۶۱همان، ص . ۱۲۲
  .۶۵همان، ص . ۱۲۳
 ;'duche'ne)تامي با نام دوشنه  مشابهت Genestاز جملة نكات قابل توجه در اين ميان آن است كه نام ژنه . ۱۲۴

duchenai)صورت شنه هم ذكر شده  گونه كه در قبل نيز بيان شد به  دارد، نامي كه در برخي از منابع ايراني همان
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است، عالوه بر آنكه سيبال شوستر والسر نيز در معرفي مهندسين اروپايي در ايران عصر صفوي تنها به معرفي ژنه 
  .بت به ميان نياورده استپرداخته و از دوشنه صح

(Schmidt, E.F., "The Treasury of Persepolis", University of Chicago press, Chicago, 1939). 
  .فرشاد، مهدي، همان: نك
  .اهللا، همان ، نيز هنرفر، لطف۱۰۰، ص سفرنامة سانسونسانسون، مارتين، . ۱۲۵
  .۸۰ماته، رودي، همان، ص . ۱۲۶
كـرد بـا وفـور     خان با انجام اين طـرح آن بـوده اسـت كـه او تصـور مـي            علل مخالفت شيخ علي   از جمله ديگر    . ۱۲۷

كـار و بـدون    ي غربي، رعاياي بيها محصوالت كشاورزي در جلگة اصفهان و عدم نياز به محصوالت ارسالي از ايالت        
ي همكاري خواهنـد نمـود،    دست به شورش زده و با دشمن قدر اول ايران در آن هنگام يعني عثمان          ها  بخشدرآمد آن   

  .ماته، رودي، همان: نك
هاي به ثمـر      سازي جهت توجيه به فعاليت      كننده كه در واقع نوعي بهانه       يكي ديگر از اين شايعات منفي و مأيوس       . ۱۲۸

ـيدن ايـن طـرح را پـس از          نرسيده از قديم تا آن روز در برابر سؤاالت مردم كه مي            خواستند داليل واقعي به نتيجه نرس
رود   نـر و آب زاينـده  ]كارون[چون آب كوهرنگ «: ن همه سال تلف كردن نيرو و امكانات بدانند عبارت بود از آنكه          اي

  .علي، همان آرا، حاج رزم: ك.، ر»ماده است اگر با هم ملحق شوند اصفهان را آب فرا خواهد گرفت
  .۱۰۰ -۱۰۲سانسون، مارتين، همان، ص . ۱۲۹
هاي كـارون در ناحيـة كوهرنـگ          ال برانگيز در اين ميان آن است كه يكي از سرشاخه          از جمله نقاط جالب و سؤ     . ۱۳۰

ـين نـام             خوانده مي ) خون  شيخ عليخان؛ شيخ علي   (خان    امروزه آب شيخ علي    شـود و از كنـار آبـادي عشـايري بـه هم
نـدد، آبـادي   پيو مـي ) كر محمودي؛ كريم(گذرد و در پشت كوه كاركنان به آب چشمة كوهرنگ و چشمة محمودكر    مي

اي است كه در فصول ييالقي عشاير داراي رونـق فراوانـي اسـت،               اي عشايري ناحيه    هاي بازارچه   مذكور يكي از آبادي   
  !! استمانده باقيموضوعي كه ابهام آن همچنان ! خان زنگنه مرتبط دانست يا نه؟ آيا بايستي اين نام را نيز با شيخ علي

  .۲۳خان، همان، ص  جابري انصاري، حاج ميرزا حسن. ۱۳۱
هـاي مختلـف      صورت تخميني براساس وقوع حوادث، تـوالي وقـايع و ارائـة گـزارش                به ها  ارقام مربوط به سال   . ۱۳۲
  . باشند اند و قابل تغيير مي دست آمده به

 -۷۱۷، ص تـاريخ صـفويه  بخش، احمـد،   تاج: درخصوص چگونگي روابط ايران و فرانسه در عصر صفوي نك . ۱۳۳
، نيـز همـان، مجلـة       ۷۱ -۷۳، ص   يكصد و پنجاه سند تاريخي از جاليريـان تـا پهلـوي           مقامي، جهانگير،     ئم، نيز قا  ۷۱۰

ـين،        ۱۰۵ -۱۲۴، ص   ۲ و   ۱، ش   ۱۳۴۵هاي تاريخي، سال اول،       بررسي ـين نـوايي، عبدالحس ـناد و مكاتبـات     ، همچن اس
 و ۳۹۲ -۴۷۵ تا قاجاريـه، ج اول،   و همان، ايران و جهان از مغول     ۲۶ -۴۶، ص   ق۱۱۳۵ تا   ۱۱۰۵سياسي ايران از سال     

  .۱۵۳ -۲۲۸، ج اول، ص تاريخ روابط معنوي و سياسي ايران و فرانسهالدين،  مقامي، سيف قائم
اي از پارچـه و چـرم     دوخته-۳ لباسي بوده مانند باراني، -۲بها،   نوعي از مقوالت كم-Landara (-e) :۱«: لندره. ۱۳۴

ـتن لنـدره،      -۱: دوزي  لندره... آنكه لندره دوزد    : ... دوز  لندره... د  كردن  كه روپوش كجاوه و امثال آن مي        گـل و    -۲ دوخ
ايـران  نوايي، عبدالحسين، : ك.ر(، )۳۶۳۰، ص ۳معين، محمد، همان، ج  (» ...دوزند    بوتة چرمين كه به چارد و تجير مي       

محمدهاشم آصـف   : نك(،  )۳۰ -۳۱، ص   الملوكةتذكرميرزا سميعا،   (،  )۴۶۸، ج اول، ص     و جهان از مغول تا قاجاريه     
  .۴۰۹، ص التواريخ رستم، )الحكما رستم(

  .خان به اعتمادالدولگي شاه سلطان حسين صفوي برگزيده شده بود خان، پس از مرگ محمد مؤمن شاهقلي. ۱۳۵
از سـال  اسناد و مكاتبات سياسـي ايـران   نوايي، عبدالحسين، : باشند فرامين مذكور كه در منبع ذيل مندرج مي     : نك. ۱۳۶

  .۶۹ -۱۱۷، ص ص ق۱۱۳۵ تا ۱۱۰۵
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  .۳۱ -۳۲همان، ص . ۱۳۷
  .مقامي، جهانگير، همان قائم. ۱۳۸
  .۱۵۵، ص گيران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غرب هاي انديشه نخستين روياروييحائري، عبدالهادي، . ۱۳۹
ـين         بخش، احمد، مطالبي چند دربارة سفارت محمدرضاب        ، نيز تاج  ۱۵۵همان، ص   . ۱۴۰  دريگ سفير شـاه سـلطان حس

  .۱۵ -۴۶، ص ۱۳۵۳، خرداد و تير ۵۱، مسلسل ۲، ش ۹دربار لويي چهاردهم، ب، ت، 
  .حائري، عبدالهادي، همان. ۱۴۱
ـتندة نامـه صـدراعظم           هاين القاب از روي احترام در صدر نام    . ۱۴۲  ذكـر شـده و ضـمناً بايـد توجـه كـرد چـون فرس
  .از ذكر نام لويي چهاردهم و شاه سلطان حسين خودداري كرده است است از روي احترام ]اعتمادالدوله[

  . است(Pierre Victor Michel)مقصود پير ويكتور ميشل . ۱۴۳
  .۹۷ -۹۸مقامي، جهانگير، همان، نيز نوايي، عبدالحسين، همان، ص  قائم: ك.ر. ۱۴۴
شـهربانوبيگم ازدواج نمـوده بـود كـه         ) صـفي دوم  (ميرزا داوود توليت آستان قدس رضوي با دختر شاه سليمان           . ۱۴۵

، علـل برافتـادن صـفويان     ،  )مصـحح (جعفريان، رسول،   : نام ميرزا ابوالقاسم بوده است، نك       ماحصل آن تولد فرزندي به    
  .۱۰۱نامه، ص  مكافات

ـنين و اال     آبادي در وقـايع     ، همان، نيز سيد عبدالحسين خاتون     )پسر شاه سليمان ثاني   (سلطان هاشم ميرزا    . ۱۴۶ عـوام  الس
ـيح مـي     ۵۶۳ -۵۶۴طي صفحات    ـين توض  ميـرزا  ]م۱۷۱۱/ ش۱۰۸۹/ ق۱۱۲۳[در ايـن سـال   «: دهـد   در اين رابطه چن

 ]محمـودكر [ و محمودكـو  ]كـارون؛ كوهرنـگ  [ابوالقاسم خلف عاليجاه متولي روضة رضويه متوجه آوردن آب كـرن            
شـود و   اند و تنقيه به سهولت مـي  د نمودهآمده مسدو گرديده قدري كار كرد و معتقد اين است كه نقبي بوده كه آب مي         

  .»اهللا يعلم
در اينجـا الزم اسـت از       . گـردد   كليساي وانك اصفهان نگهداري مـي     ) نةگنجي (ةاصل اين سند در زمرة اسناد موز      . ۱۴۷

ـند را              زحمات بي  شائبة جناب آقاي لئوم ميناسيان، استاد مسلم تاريخ و فرهنگ ارامنه كـه ترتيـب دسترسـي بـه ايـن س
  .اهم آوردند تشكر و قدرداني گرددفر

  . ناخواناةيك كلم. ۱۴۸
  . ناخواناةيك كلم. ۱۴۹
يي بـه   ها  شود و در اطراف آن خطوط محاسباتي و نيز تقريظ           اين قسمت در واقع پشت سند مذكور محسوب مي        . ۱۵۰

  .شود خط ارمني ديده مي
  .سجع مهر ناخوانا است. ۱۵۱
  .سجع مهر ناخوانا است. ۱۵۲
  .تن اصلي كلمة ضبط به اين شكل نگارش يافته استدر م. ۱۵۳
  .سجع مهر ناخوانا است. ۱۵۴
ـين گـزارش             ، در حـالي   ۶۹سيد عبداهللا حسيني موسوي جزايري شوشتري، همان، ص         . ۱۵۵ كـه ايـن موضـوع را چن
  :دهد مي
آبـاد    فـرح  بـه    ]كارون يـا كوهرنـگ    [ مالك رقاب به بردن آب كرن        ]م۱۷۱۶/ ش۱۰۹۵/ ق۱۱۲۹[در سال بيست و نه      «

خـان   خان بـن يوسـف    اصفهان تصميم عزم نمود و آقا كمال ناظر سركاران امر بود و چون بر سر كار حاضر شد يحيي                  
ـنة            حاكم بختياري او را خدمت نموده و به استدعاي او حكومت شوشتر به يحيي              خان مفوض شد و در ماه رمضـان س

  .» بودمذكوره ميرزا محمد حسين به نيابت آمد و مدت او سه ماه
  .۲۳خان، همان، ص  جابري انصاري، حاج ميرزا حسن. ۱۵۶
  .)۶(مجموعة فرهنگ و تاريخ چهارمحال و بختياري در اين رابطه رجوع شود به . ۱۵۷


