تصویر1
Pic 1

تصویر3

تصویر : 1طرح مفهومی جریان
آب در سیستم آبی شهر بخارا
بر اساس نوشتههای ابن حوقل و
اصطخری در قرن دهم میالدی.
مأخذ  :نگارندگان.1392 ،

Pic 3

�Pic1: Conceptual plan of Bukha
ra water system based on Ebn e
Houghel and Estakhri`s posts in
10th century AD.
Source: Authors, 2013.

مقدمه
◄ آبرسـانی در نقـاط مختلـف ایرانزمیـن بـا روشهـای
متفاوتی مانند قنات ،مادی ،حوض ،آبگیر ،آبانبار و بهرهگیری
از آبهای جاری ،سطحی و زیرزمینی انجام میگرفته است.
غلبه هریک از این روشها در شـکلگیری شـهر ،مکانیابی
و سـاماندهی عناصـر شـهری مؤثر بـوده اسـت .در اینمیان
شـبکۀ آبی بخارا نمونهای مبتنی بر آبهای جاری اسـت که
با سابقهای طوالنی از عصر ساسانیان تا تیموریان و خانهای
ازبک ،سیری توسعهای را در این شهر طی و با شهر و زندگی
شـهروندان پیونـدی ناگسسـتنی پیدا کـرده اسـت .در دوره
حکومت سوسیالیست شوروی این شبکه پیوستگی خود را با
توسعه شهر از دست داد و بخشهای عظیمی از آن نابود شد.
در بازسازی و احیاء مرکز تاریخی شهر بخارا ،که از  1970آغاز
شد و در  1990با برنامهای ویژه توسعه پیدا کرد ،به گونهای
حداقلی نقش منظرین خود را در درک گردشـگران از منظر
شـهری بخارا بازیافت .این نوشتار سـعی دارد با بررسی ابعاد
مختلف پیوند شبکه آبی با شهر و تحوالت آن در تاریخ بخارا،
نقشهای مختلف این شبکه را در ساختار شهر مشخص کند.
روشن است پیوند فیزیکی شبکۀ آبی با ساختار شهر بخارا تنها
جنبه فیزیکی و عینی ندارد و پشتوانههای ذهنی و فرهنگی
نیز در تکوین به این پیوند مؤثرند.
تصویـر : 2تکمیـل سیسـتم آبی
توصیفی ابن حوقل با تکیه بر سایر
مکتوبات قرن  10میالدی .و انطباق
نقشـه مفهومی شماره  1با ساختار
شـهر بخـارا براسـاس اطالعـات
برگرفته از مکتوبات و مسـتندات
قـرون  19 ،10و  20میلادی در
مـورد بخـارای قرن  10میلادی و
نقشـه  1949 ،1872و نقشـههای
پیشنهادی  1949و  1973از ساختار
احتمالی بخارای قرن دهم.
مأخذ  :نگارندگان.1392 ،
Pic2:
Completion
water
system that description by Ebn
e Houghel based on other
written in 10th century AD and
adaptation between Pic1 and city
structure based on information
from written and document of
10th, 19th and 20th century AD
about 10th century AD` Bukhara,
map from 1872 and 1949 and
proposed maps of 1949 and
1973 from city structure of
Bukhara in 10th century.
Source: Authors.

فرضیه
حاکمیـت دو اصل "پیوند سیسـتم آبـی با کاربریهای
مهم شـهر بخارا" و "تکرار زیباشناسـی بصـری ـ کالبدی
خاص در عناصر سیستم آبی این شهر" سبب شده مرمت
بناها در بافت تاریخی ،عالوه بر احیاء ضمنی آثار باقیمانده
از سیسـتم آبی ،آنها را به مؤلفههای مهمی در شکلدادن
به منظر شهری و احیاء منظر فرهنگی بخارا مبدل سازد.
تحوالت ساختار شبکه آبی در تاریخ بخارا
برای شناخت و بازترسیم شبکۀ آبی بخارا به چند دسته
منابع رجوع شد  :منابع مکتوب تاریخی قرن  10میالدی
( 5و  6ه.ق) ،تحقیقـات و ترسـیمات محققیـن روس در
نیمه نخسـت قرن بیستم ،نوشتههای سیاحان اروپایی در
قرون  19و  20و تحقیقات و نوشتههای تحلیلی محققان
اروپایـی و آمریکایـی در اواخـر قـرن  20و اوایل قرن 21
کـه بـه جمعبندی و تحلیل مسـتندات قبـل و یافتههای
باستانشناسی نوین از بخارا میپردازند.
در گام نخسـت براسـاس مکتوبـات تاریخـی بـه ویـژه
کتابهـای «مسـالک و ممالـک» نوشـته «اصطخـری» و
«صورهاألرض» نوشته «ابنحوقل» ،تصویری تقریبی از این
شـبکه به دسـت آمد .این توصیفات که شـامل نام ،مسیر،
محلهـای عبـور ،انشـعابات و مقصـد هر کانال میشـودة
نشاندهندة چگونگی حرکت آب و شکلگیری شبکه آبی
در قرنهای  5و  6ه.ق است که در تصویر 1نشان داده شده
است (اصطخری 1374 ،و ابن حوقل.1)1345 ،
در مرحلـه بعـد برای درک بهتر سـاختار این سیسـتم
و نحـوۀ حضـور آن در شـهر ،تصویـر فـوق بـا توضیحات
«ملازاده» در کتـاب «ذکـر مـزارات بخـارا» و همچنین
«نرشـخی» در کتـاب «تاریـخ بخارا» از بخـارای قرن 10
انطباق داده شد و با تکیه بر نقشههای پیشنهادی «رمپل»
( )Rempelدر  1949و «بلشاکف» ()O. G. Bolshakov
در  1973از بخـارای قـرن  10تـا  19و تطابـق بـا نقشـه
ترسـیمی «پارفنوف فنین» ( 2)Parfenov Feninاز بخارا
در  1872و همچنین توصیفات سیاحان اروپایی از بخارای
قرن  19و اوایل قرن  ،20ساختار احتمالی شبکه در قرن
 10میالدی ترسیم شد( 3تصویر.)2
در گام سـوم براسـاس نقشـۀ « 1957کوچدامـف»
( )Kouchedamovکه خود براساس نقشه پارفنوف فنین
( )1872و تحقیقات انستیتو سمرقند در دهۀ  40میالدی
ترسـیم شـده بود ،سـاختار سیسـتم آبی بخارا در دوران
شـکوفایی آن بازسازی تصویری شد .در نقشه کوچدامف،

تصویر : 3شیوه پخش شبکه
آبی بخارا در درون شهر.
مأخذ  :نگارندگان.1392 ،

Pic3: Pervade method
�Bukhara water system in
side the city.
Source: Authors, 2013.

تصویر4
Pic 4

تصویر : 4انطباق ساختار مسیرها
و مراکز شهری بخارا با ساختار
شبکه آبی بخارا متشکل از نهرها
و حوضها.
مأخذ  :نگارندگان.1392 ،
�Pic4: Compliance between di
rections and urban centers of
Bukhara and Bukhara water
system including streams and
ponds.
Source: Authors, 2013.

تصویر5
Pic 5

تصویر : 5نقشه پخشایش مساجد
و مدارس سطح شهر بخارا در
ارتباط با شبکه آبی بخارا قرن
16برگرفته از نقشه .1872
مأخذ  :نگارندگان.1392 ،
Pic5: Plan pervades of
mosques and school in
Bukhara in association with
Bukhara water system 16th
century AD from plan of 1872.
Source: Authors, 2013.
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 113حوض آب مشـخص شـده اسـت .وی با تکیه بر این
اصل که نهرها باید به همه حوضها برسند مسیر نهرهای
اصلـی و فرعی را روی نقشـه مشـخص کرده بـود .اگرچه
مسـیرهای مشـخص شـده با برخی توصیفـات قرون قبل
مطابقت ندارد ،اما تصویری نسـبتاً دقیق از آخرین مرحله
توسـعه این سیسـتم به دسـت میدهد .تصویر 3بازسازی
تصویری این سیستم بر روی نقشه پارفنو فنین است.
مؤلفههای شکلدهنده به سیستم و پیوند آنها با
ساختار شهر
آنچنـان کـه در نقشـهها میبینیم سیسـتم آبی شـهر
بخارا در انتهای مسـیر زرافشـان با ایجاد آببندی شـکل
میگیرد و به وسیلۀ کانال ،نهر ،جویها و شبکۀ حوضها
در شـهر حضور پیدا میکند .باقیمانده آب به آبگیری در
خـارج دیوار غربی ربض میریخته و مقداری نیز به بیابان
میرفته اسـت .از مقایسـۀ نقشۀ شـبکۀ آبی و شهر در سه
دورۀ مختلف ،توسـعه و گسترش شـبکه همگام با توسعۀ
شـهر در طی  10قرن قابل مشـاهده اسـت .همانطور که
4
نشان داده شده شبکۀ آبی تنها در ربض شهر جاری بوده
و با توسعه شهر در درون ربض با ساختار آن پیوند خورده
است.
در سیسـتم آبی بخارا ،آب توسط نهرها وارد شهر شده
و پخش میشود .آب این نهرها به حوضهایی میریزد که
فضاهای مرکزی را شکل میدهد .به اینترتیب شبکه آبی
از مجموعـهای از نهرها (عناصر خطی) و حوضها (عناصر
نقطهای) تشکیل شده است .از سویی ساختار شهر نیز به
صورت ویژهای به مسـیرها و در گام بعد به مراکز شـهری

متکی است .انطباق دو نقشه ساختار شهر و ساختار شبکه
آبی (تصویر )4نشان میدهد ارتباط بین این دو در هر دو
گروه این مؤلفههای خطی و نقطهای به صورتی ویژه ایجاد
شـده است .نخست شـکلگیری مسیرها  :در تصویری که
"المقدسی" از این پیوند ارائه میکند کانال اصلی از سمت
شـرق وارد شـهر میشـود ،کانالهای فرعی از آن شـاخه
جدا میشـوند ،مسـیر خیابانها را طی میکنند ،در کنار
خیابانهـا حرکـت میکننـد و آب را به حوضهـای روباز
و بـزرگ ذخیـره آب میریزنـد (المقدسـی.)51 : 1298 ،
دوم پیونـد حوضها به عنـوان عنصری با مراکز محالت و
میدانهای بزرگ و کوچک شهر  :ساختار شهر بخارا متکی
بـر مجموعهای از مسـیرها به عالوه مجموعـهای از خرده
مراکز شهری و محلهای و چندین مرکز اصلی شهری بوده
است (رجوع کنید به مالزاده 1339 ،و ابنحوقل.)1343 ،
توسعه متقابل شبکه آبی با این عناصر خطی و نقطهای
در طـی چنـد قرن شـبکۀ آبی را بـه جزئـی جداناپذیر از
سازمان فضایی شهر تبدیل کرده است.
اصول حاکم در شکلگیری شبکه آبی

الف) دستورالعمل مکانیابی مؤلفهها

در بررسـی نقشههای شـبکه آبی آنچه بیش از همه به
چشـم میآید پیوند مؤلفههای این سیستم با کاربریهای
ویژه ،مهم و مقدس در شـهر اسـت (تصویر  .)5نرشخی و
ملازاده در توصیفـات خود از بخارای قـرن  ،10به وجود
حوضهـای مختلف در مقابل یا کنار مزارات و دروازههای
شـهر اشـاره میکنند .در نوشتهها و مسـتندات مربوط به
بخـارا در قـرون  16و  17میلادی حوضهـا در ارتباطی

قـوی با مسـاجد ،مـدارس و خانقاهها در مراکـز و میادین
شـهر بیان میشـوند .گویا شـکلگیری مجموعه مسجد ـ
خانقاه و مدرسـه و حوض به صورت سهگانهای جداناپذیر
در شهر بخارا بوده است .چنانچه در ایجاد دو مرکز شهری
"گاوکشـان" و "لبحـوض دیوانبیگی" که بـه ترتیب در
1579و  1629میلادی احـداث شـدهاند ،عنصـر حـوض
همزمان با احداث میدانها ،جانمایی ش�ده اس�ت( (�Gan
.)gler ,Gaube and Petruccioli, 2004: 94-96
در کنـار کاربریهـای اصلی ،به کاربریهـای تجاری و
بازارهای مکاره در کنار حوضها اشاره شده است .چنانچه
اولفسـن ( )Olufsenدر اواخـر قـرن  19بیـان میکنـد :
"تعداد زیادی از بازارهای بزرگ و کوچک داخل میدانها
در مقابـل مسـاجد و مدرسـهها و یا اطـراف حوضها زیر
سـایهبانهای چـادری یـا حصیـری قـرار دارد و در آنهـا
مجموعه متنوع و خیلی زیادی از میوههای خشـک و تازه
را عرضه میکنند .)Olufsen, 1911: 537( " ...همچنین
از قرارگیری کاربریهای مربوط به شستشـو و نظافت نام
برده میشـود " :در شـهر حوضهایی وسیع و روباز وجود
دارد .در کنـار آنهـا محلهـای چوبـی برای غسـل و وضو
ساخته شدهاست" ( بارتولد.)165 : 1350 ،
بـه عالوه فضـای اطـراف حوضها محلی بـرای تفریح،
اسـتراحت ،سـرگرمی و اجتماع مردم بوده است ،چنانچه
در مـورد لبحـوض دیوانبیگی چنین آمده اسـت " :لب
حوض دیوانبیگی مانند ریگسـتان فضای بسـیار شـلوغ و
سـرزندهای اسـت .مـردم یکدیگـر را هل میدهنـد ،فریاد
میکشـند ،گری هوزاری میکنند و تراسهای سنگی زمین
بازی مورد عالقه بچهها و صحنه نمایشی برای دلقکها و
تصویر6
Pic 6
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شعبدهبازها است" ( .)Olufsen, 1911: 542در توصیفات
دیگـری از سـیاحان غربـی بـه زندگـی اجتماعـی اطراف
ض اشـاره شـده اسـت " :مردان پیر با عبا و یا کالهان
حو 
ازبکی روی تختهای چوبی نشسـتهاند ،چای مینوشـند،
تختـه بـازی میکنند ،در حینی که دود از شیشـلیکها و
اردکهـای در حـال کباب شـدن در حاشـیه حوض بلند
است"(.)Chuvin & Degeorge: 2003

اهمیت این کاشـت در حدی است که در مورد لب حوض
دیوانبیگـی گفتهانـد درختـان را حاکـم بـا دسـتان خود
کاشـته اسـت ( .)Ibid: 67محل ورود آب از نهر نیز عموماً
با تزئینات به فرم سـر شـیر به همراه نوشتههایی در مورد
زمان وقف و سـاخت حوض منقوش بوده اسـت (در مورد
سـه حوض از هشـت حوض باقیمانده در بخارا این مورد
همچنان مشاهده میشود)؛ ( تصاویر 6و .)7

آببنـد ،کانـال اصلـی ،نهرهـا ،جویهـا و در نهایـت
حوضهای واقع در سـطح شـهر عناصر شـبکه آبی بخارا
را تشـکیل میدادهاند .در اینمیان آنچنان که از نوشتهها
برمیآیـد جویها و نهرها عموماً در مسـیر خیابانها و به
صـورت سرپوشـیده بـود ه و تنهـا دریچههایی بـه خیابان
داشـتهاند .کانـال اصلـی که عمـق و عرض قابـل توجهی
داشـته ،روبـاز بـوده و بـه طـور دایم آب نداشـته اسـت.5
امـا در میـان مؤلفههای شـبکه آبـی ،حوضها بـه عنوان
سرشـاخه شـبکه در نقاط خاصی از شـهر حضور فیزیکی
و از همـه مهمتـر حضور بصری ویژهای دارند .در بررسـی
حوضهای آب در شهر بخارا مشخص میشود در ساخت،
مصالـح ،فضاسـازی و تزئیـن این عناصـر در طی چندین
قرن اصولی ثابت حاکم بوده اسـت .در واقع طی  10قرن،
فـرم ،شـکل و مؤلفههای زیباییشناسـی در این حوضها
به صورت مشـخصی تکرار میشـده و زیباشناسی فرمی و
فضایی یکسـانی را بر حوضها حاکم میکرده اسـت .این
حوضها با فرم هشـتضلعی و به صورت پلکانی با سـنگ
و در ابعاد مختلف اجرا شدهاند .در چهار طرف آنها عموماً
درختهای توت (شـاهتوت) و نارون کاشت میشده است.

بازیابی نقش منظرین شبکه در بافت تاریخی شهر
برنامـه مرمـت بناهای تاریخی شـهر بخـارا از دهۀ 30
میالدی در شـوروی سابق به دسـت روسها آغاز شد و از
اوایل  1970مرمت بافت تاریخی مرکز شهر در دستورکار
قـرار گرفـت .در ایـن زمان تقریبـاً  90درصد شـبکۀ آبی
نابـود شـده بـود .با اسـتقالل کشـور ازبکسـتان از 1990
برنامه احیاء بخش تاریخی بخارا سـرعت بیشـتری گرفت
( .)Al-Radi, 1995در ایـن برنامههـا کـه بـدون توجه به
شـبکه آبی شـهر و عناصر وابسـته به آن آغاز شد ،تمرکز
برنامـه احیـا و مرمت شـهری بـا تکیه بر مرمـت تکبناها
و زدودن ابنیـۀ اضافه شـده بود نه احیای سـاختار شـهر.
بـه دنبال ارتبـاط عناصر این سـامانه ماننـد حوضها ،در
ضمـن مرمـت کالبـدی مجموعههـای مرتبط به واسـطه
ِ
ارتبـاط عناصـری ماننـد حوضها بـا این سـامانه آنها نیز
احیاء شـده و به نقاطی شـاخص در شهر تبدیل میشوند.
در واقع همین هشـت حوض باقیمانده از مجموعه شبکه
آبـی بخارا به واسـطه قرارگیـری و ارتباط مسـتقیمی که
با بناهای شـاخص و مذهبی شـهر داشـتند فرم ،شـکل و
فضاسـازی هماهنگ و شاخصشـان و فضـای اجتماعیای

ب)زیباییشناسی عناصر شبکه آبی

که با برنامهریزی مجدد در اطراف آنها شکل گرفته است،
دوباره به نقاط عطف مهم منظر شـهری بافت قدیم بخارا
تبدیل شـدهاند .مجموعه لب حـوض دیوانبیگی ،بهترین
نمونه احیای مجموعه تاریخی بخاراست که در آن حوض
مجموعـه ،بـار دیگـر محلـی بـرای فعالیتهـای جمعی و
شـهری و حضور گردشـگران شـده اسـت (تصویر .)8عدم
مرمت بسـیاری از حوضهای دیگر کـه امروز اثری از آنها
در دست نیست ،تخریب بناهای وابسته به آنها بوده است
که در دستور کار مرمت قرار نگرفتند .در نتیجه حوضها
نیز به عنوان اندامهای وابسته به این مجموعههای شهری
رها شدند.
نتیجهگیری
بـا بازسـازی تصویـری سیسـتم آبـی بخـارا براسـاس
اطالعـات موجود و مکتوبات تاریخـی و همچنین تحلیل
ارتبـاط کالبـدی و عملکـردی آن با شـهر ،پیوند کالبدی
میـان آنهـا در بعد سـاختاری و عملکردی قابل مشـاهده
اسـت .پیوند سـاختاری شـبکه کـه در واقع ارتبـاط بین
عناصر تشـکیلدهنده آن با استخوانبندی شهر را شامل
می شـود با کاربریهای مهم و ویژة شـهری مانند مقابر،
مـدارس ،مسـاجد و میادیـن شـهری از یکسـو و ارتباط
کالبـدی این شـبکه بـا زندگـی اجتماعـی و فعالیتهای
شـهری مانند سـرگرمی و تجارت از سـوی دیگـر از علل
مانـدگاری آنهـا در طول حیات شـهر اسـت .این مسـئله
موجـب شـده حضـور فیزیکـی ایـن عناصـر در فضاهای
شـاخص و نقاط عطف شـهری و همراهی آنها با سـاختار
فضایـی شـهر بـه صـورت ناخـودآگاه نقشـی اساسـی در

تصویر : 6بهرهگیری از سمبل شیر
در ورودی آب به حوضها ،نمونهای
از بهرهگیری از سمبلها و عناصر
هویت بخش و مرتبط با زندگی
اجتماعی مردم است.
مأخذTimur & Mankovskaja, 1991 :
Pic6: Take advantage of “lion
head” in water entering too
ponds are an example of the
�use symbols and elements re
lated to identity and social life
of the people.
Source: Timur & Mankovskaja,
1991
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شـکلدهی به منظر شـهر و درک شـهروندان از آن بازی
کند .در عین حال حاکمیت زیباشناسی کالبدی شاخص
و هماهنـگ بـا حوضها به عنـوان مهمتریـن نوع حضور
مؤلفههای شـبکه آبی در شـهر نقشـی ویـژه را برای این
مؤلفههـا در منظر شـهری بخارا مهیا سـاخته اسـت .این
حاکمیـت موجـب شـده تـا بعد از مرمـت و احیـا آنها به
یکی از مهمترین مؤلفههای منظرسـاز شهر تاریخی بخارا
تبدیل شوند■ .
پی نوشت

*.ایـن مقالـه برگرفتـه از رسـاله دکتری «آیـدا آلهاشـمی» با موضوع
"رویکرد منظرین در توسعه زیر ساختهای طبیعی درون شهر ،تعریف
و گسترش شبکههای طبیعی ـ آبی به عنوان زیرساخت منظرین شهر
تهران" که به راهنمایی دکتر «سـیدامیر منصوری» در دانشـگاه تهران
در دست انجام است.
 " .1در ربض و بازار بخارا رود سغد به دو صنف شکافته و آنجا آخر رود
سـغد اسـت .و از آنجا به قدر حاجت به مزارع و ضیاء و آسیاب به خرج
میرود و آنچه فاضل میماند در آبگیری میافتد برابر میکند به نزدیک
فربر که به سام خواش معروف است( ".اصطخری .)329 : ۱۳۷۴ ،پس
از آن هم اصطخری و هم ابن حوقل به ذکر  12نهر فرعی که از نهر ذر
(الذر) معروف به نهر اصلی شـهر انشـعاب پیدا میکند میپردازند و به
دقت محل انشعاب و مقصد هر نهر را بازگو میکنند.
 .2از مهمترین نقشههای مربوط به قبل از بخارای کمونیستی ،نقشهای
اسـت که توسـط پارفنو فنین ترسیم شده اسـت و منبع تمام کارهای
انجام شده در مورد بخارا است .نسخه اولیه این نقشه مربوط به 1872
میلادی اسـت و در  1910نسـخه پیـش از چـاپ آن آماده شـد و در
 1911راهنمـای آن بـا بیـش  530عنـوان به پایان رسـید (بـه نقل از
 .)sukharova, 10 :1976نگارنـدگان از نسـخه رنگی این نقشـه چاپ
شـده در کتـاب " "Bukhara: the eastern dome of Islamاسـتفاده
کردهاند.
 .3در این نقشـه محل گورسـتانها و حوضهایی که در نقاط مختلف

مانند دروازه بنیاسـد ،محلۀ جویباره ،محله ریگسـتان ،چشمه ایوب و
مزارات پراکنده شمال شهر نام بردهاند با استناد به این مدارک تعیین
و جانمایی شـد .با توجه به سـاختار خیابانها در نقشه  1872و اسامی
محلهـای جداشـدن نهرهـا از نهر الذر و همچنیـن محلهایی که این
نهرها به آن میرسند و نیز تعیین محلهایی که از آنها عبور میکنند،
مسیر و ساختار احتمالی شبکه آبی ترسیم شد.
 .4شبکه آبی بخارا به شارستان و کهندژ وارد نمیشود ،دلیل آن را نیز
میتوان براسـاس نوشـتهها و توصیفات موجود از قرن  10میالدی .تا
اکنون ،در قرار گرفتن این دو قسـمت بر اراضی بلندتر از ربض دانسـت
(ابن حوقل)1345 ،؛ ( )Ashraf, 1998: 71دانست.
 .5کانال اصلی روباز اسـت و در قسـمتهایی دهنههای عمیقی دارد و
در کنارش درختان نارون و سپیدار کاشته شده اما کانالهای فرعی با
تیرها و تختهها و ساقههای برنج و گل رس پوشیده میشود و معموالً
دیده نمیشدند " (.)Gangler, Gaube & Petruccioli, 2004: 65
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تصویر : 8لب حوض دیوانبیگی (باال)
و میدان گاوکشان (پایین) از میادین
عمومی تاریخی بخارا است که طی
مرمت های اخیر بازسازی شدهاند
و اکنون به عنوان عناصری از شبکه
آبی بخارا ناخودآگاه حضور فعالی در
خوانایی فضا و شکلدهی به منظر
شهر برای گردشگران و همینطور
ساکنیندارند.
عکس  :آیدا آلهاشمی.1388 ،
Pic8: Labe hauz Divan-beygi
(top) and Gavkoshan square
are from public squares of
Bukhara that repair in recent
�restoration and now as ingre
dients from Bukhara water
system have an active role in
legibility of space and shape
�the urban landscape from tour
ists and residents.
Photo: Ayda Alehashemi, 2009.

تصویر7
Pic 7

تصویر : 7ساختار حاکم بر ساماندهی
حوض ،درختان و بناهای اطراف
حوضها که آنها را به یک الگو یا
دستورالعمل در طراحی مراکز شهری
تبدیل کرده است .مأخذ  :نگارندگان،
.1392
Pic7: The structure predominant
too organizing of streams and
�ponds, Trees and buildings sur
�rounding ponds that have a pat
tern or instructions on design of
urban center.
Source: Authors, 2013.
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پیوند چندالیۀ شبکۀ آبی شهر بخارا با
سازمان فضایی ،عملکردی و فعالیتی
شهر در مقیاسهای مختلف در کنار
به کارگیری زبان مشترک زیباشناسی
بصری و کالبدی در شکلگیری
مؤلفههای آن موجب تبدیل شدن این
شبکه به مؤلفهای مؤثر در شکلدهی
به منظر شهر تاریخی بخارا ،حتی در
زمان حال و با از بین رفتن  90درصدی
سیستم شده است.
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Abstract: The various cities in the table-land
of Iran, considering their context and the natu�
ral and geographical conditions, benefited from
the water resources in various ways. Among all
these cities, Bukhara has owned one of the most
advanced water systems which the physical
remnant of its elements still role as one of the
most important basis of urban landscape in the
Bukhara old city.
The underlying objective of this essay is to in�
dependently recognize the various facets of the
physical connection between the water system
and the Bukhara city structure by deconstruct�
ing the structure of the city and its water system.
Although, in the earlier times, the Bukhara water
network adopted as the water system for irrigat�
ing the rabaz, but by expanding the city out of the
sharestan it showed the complete interaction with
the structure of the city. The main point that made
the Bukhara water network different from the other
cities in the table-land of Iran and maintained it as
one of the most considerable elements of Bukha�
ra urban landscape, is referred to the frame work
that governed the existence of the water system
in the city of Bukhara for over ten centuries. This
framework considered in two domains; in visual
and physical- spatial aesthetics rules in the com�
ponents of the system and in their locating among
the city, which caused the multilayered connection
between the water system and the spatial, func�
tional and activity structure of the Bukhara. This
multilayered alliance between the water network
and the spatial and functional structure of the city
caused the implicit and unconscious rehabilitation
of the water system during the restoration program
of Bukhara old city, notably in the decades of 1990,
considering its aesthetical common language in
obtain the main role in the urban landscape of
the city and common memories and perceptions
of the citizens and the tourists, even though in
the time only 8 hauze (among more than 100) re�
mained and the restoration program only focused
on the restoration of the monuments and import�
ant buildings.
Keywords: Bukhara, Water networks, Physical
connection, Functional connection, Visual aesthet�
ic, Urban restoration.
Endnote
*. This article has been taken from the doctoral
dissertation of Ayda Alehashemi. It is presented
in University of Tehran under the supervision of
Dr. Seyed Amir Mansouri.
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