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 چکیده
دهند که مدیریت تقسیم آب از دیرباز در ایران شواهد تاریخی موجود نشان می
قسیم آب در ایران در سه گروه واحدهای های تمورد توجه بوده است. نظام
تقسیم زمانی آب خود براساس شوند که بندی میزمینی، حجمی و زمانی طبقه

استفاده از ساعت خورشیدی و ساعت آبی ، به روزمعیارهای شبانه
ج مدرّ عمدتاً مسی، ایکاسهپنگان یا فنجان،  )پنگان/فنجان( قابل تقسیم است.

ه در وسط آن یک روزنه تعبیه شده است و بر روی گذاری شده است کو نشانه
. استفاده از این روش برای مدیریت زمان تا کمتر گیردپر آب قرار می گیک دی

دهند که از صد سال پیش در ایران رایج بوده است و شواهد تاریخی نشان می
آن است تا با  در این مقاله سعی برشده است. های دور نیز استفاده میدر زمان

نها با های آبازخوانی تدابیر ایرانیان در مدیریت تقسیم آب، بخشی از فناوری
  تکیه بر ابزار پنگان معرفی شود.

 پنگان، تقسیم آب، فنجان، ساعت آبی.: هاژهکلیدوا
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 مقدمه
 افتنی دست برای دیرباز از آن ساکنان تا است شده موجب ایران سرزمین خشک اقلیم
 هایمینسرز بیشتر در سبب همین به پژوهشگران گمان به کنند. تالش آب منابع به

 زا پس البته آنچه است. بوده متداول قنات حفر فناوری ایران خشکنیمه و خشک
 تا ستا آب تقسیم مدیریت است، بوده برخوردار بسیاری اهمیت از آب، به یابی دست

 از ااعض مندیرهبه ضمن همگان، پذیرش و قبول مورد قوانینی اجرای و تنظیم طریق از
 ریجلوگی افراد احتمالی مناقشات یا استفاده سوء از باغات، و مزارع آب تأمین و آب

ا را ههآب ، حقکنندتقسیم گونه روز چدر شبانهدست آمده از منابع را آب بهکه  این کنند.
مسائلی از این دست مستلزم مشارکت،  کنند وبرای صاحبان مزارع چگونه تعیین 

بندی یزی و تدوین قوانینی بوده است. مشهورترین روش برای این منظور تقسیمربرنامه
ی ها یکهای مختلف، که ساعتسنجکار بردن زمانها با بهروز و حفظ زمانزمان شبانه

 «فَنجان»یا « پَنْگانْ»ها ابزار سنجاز انواع آنها بودند، بوده است. از مشهورترین زمان
زمان از طریق در نظر گرفتن حجم مشخصی از آب انجام بوده است که در آن حفظ 

ختلف های مهای مختلف تعیین ابعاد پنگان و گونهشده است. در این مقاله به شیوهمی
 سنجی خواهیم پرداخت.این شیوۀ زمان

  آب زمان و مقدارسیالن گیریاندازه ها و فنونروش
واحدهای »، «واحدهای زمینی»واحدهای تقسیم آب در ایران در سه گروه به طور کلی، 

 پاپلی یزدی و لباف خانیکی،) بندی هستندقابل دسته «واحدهای زمانی»و  «حجمی
به کارگیری هر یک از این واحدها و یا ترکیبی از آنها به شرایط جغرافیایی . (52ص

. روش کار با هر (700-699، ص)لمتون بستگی دارد جاری، به ویژه مقدار آب ،محل
 یک از این واحدها از این قرار است: 

آب بر مبنای مساحت زمین باشد، در مناطقی که منابع آب فراوان  سنجش زمینی: -الف
 تحتدار به نسبت مساحت زمین کشاورزی گردد و هر سهامبین کشاورزان تقسیم می

  .ه استداشت آبه()حق بهاتملک خود، حق

واحـد زمـان چه حجمی  در باید معلوم شود کهدر این نوع سنجش  می:حج سنجش -ب
 ،است «سنگ»از واحدهای حجمی  یکیبرای مثال  .گیرداستفاده قرار می مورد آب از

 02/0وسعت  به ایشود که از روزنهبـه مـقدار آبـی اطالق می« سنگ»در اطراف تهران 
است که از  مـقدار آبـی «سنگ دیـوانی» هر در شیراز؛ جاری شـود ثانیه متر مربع، در هر
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 سنگ دیوانی را یک 5هر  و سانتیمتر در هر ثانیه بگذرد 80در 20ای به ابعاد روزنه
پس از آب قنات  برای چنین تقسیمی (.80ص  )رحمانی، نامندمی «سنگ آسـیاگردان»

و هنگام خروج  شودهدایت می )مقسم یا حوض( «گوشیه» به نخستخروج از مظهر 
 ، ازاست عمیق ()حوض چون گوشیهشود. هایی معادل واحد سنگ خارج میاز روزنه

از مقادیری مساوی آب همواره طوری که ه ب شودکـاسته مـی آب فشار و شدت جریان
تر ها پیشحسب قرارداد با هر مالک سهم او از تعداد سنگ شود.خارج میها روزنه

 . نامندمی نیز «پاشوره» این روش آبیاری راشده است.  مشخص

مدت  فنجان، پیاله، پیکل و ساعت آفتابی :واحدهای زمانی مانند زمانی: سنجش -پ
ه منابع آبی ک روندکار میبهو بیشتر در مناطقی ند نک برداری از آب را تعیین میزمان بهره
بندی واحدهای سنجش تقسیم(. در این نوع 124صنژاد، )صفیتر هستند کمیاب

 ها است.شدند و پنگان نوعی از این ساعتزمانی با ساعت اندازه گرفته می

 پنگان
گذاری شده که در وسط آن یک روزنه ج و نشانهمدرّ است عمدتاً مسی، ایکاسهپنگان 

دهند تا آب به مرور وارد آن میآب قرار از پر  گروی یک دی . آن راتعبیه شده است
د رود یک واحمی شود و به ته دیگنگان پر از آب میمدت زمانی که در آن یک پشود. 

گاه به جای دیگ پر از آب، معیار را روی سطح آب چشمه یا نهری  1زمانی است.
گذاشتند که مورد تقسیم بوده است تا به مرور زمان به کف چشمه یا نهر برود و به می

: به توصیف شاردن  نکـست )برای نمونه شده ااین صورت یک واحد زمان محاسبه می
(. بر اساس شواهد میدانی موجود استفاده از این ابزار در نقاط 861، ص2از پنگان، ج

رب های معهای بنکام و فنجان که صورتمختلف ایران رایج بوده است. به جز صورت
مکانه (، منقانه، منغاله و 190مشهور پنگان هستند گاه آن را منجان )ابن جبیر، ص

اند. از واژۀ پنگان در معنای عمومی کاسه و پیاله ( نیز نوشته625، ص2)دوزی، ج
، ذیل واژه( نیز استفاده شده است. همچنین به معنای پیمانه )جرجانی، برهان قاطع)

                                              
باید در اینجا اشاره کنیم که با توجه به این ساز و کار واژۀ پنگان )= فنجان، فنکان یا بنکام( معادل ساعت آبی  .1

های مربوط به علم الحیل به جای ساعت به کار رفته است برای مثال عنوان در نظر گرفته شده است و در برخی رساله
، نوشتۀ جزری، که مربوط به ساخت ع فی صناعة الحیلالجامع بین العلم و العمل الناففصل نخست از کتاب 

رسالة فی علم یا ...« فی عمل فناکین )جمع فنکان( یعرف منها مضی »های آبی است از این قرار است: ساعت
 الدین راصد.نوشتۀ تقی البنکامات
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و تاس و طشت نیز به کار رفته است )نوبتم گر «( دو پنگان آب گرم»، 952، ص5ج
(. در 2453، ص مثنوی معنویخلق پنگان می زنند؛ زنند/مه گرفت و رب و سلطان می

الدین محمد های جست. شمستوان در منابع نشانهتوضیح مفهوم مصطلح آن نیز می
طاسی بزرگ را »نویسد: نویس سدۀ هشتم هجری، میشمس منشی، ادیب و فرهنگ

به  اگویند که در بن او سوراخی تنگ بود و در بعضی والیات آن را بر سر مقسم نهند ت
تدریج پر شود و چون در بن آن نشیند گویند: یک پنگان آبست و قسمت آب چنین 

. البته از قرار معلوم ظرفی که به عنوان پنگان استفاده (236نخجوانی، ص)« است
های مخروطی شکل و حتی شده است لزوماً کاسه نبوده است در برخی منابع از ظرفمی

احمد در (. برای مثال جالل آل55باف خانیکی، صاند )پاپلی یزدی و لکوزه نام برده
 ( نوشته است:37)ص های بلوک زهراتات نشین

 قله نام دارد. هلّشود که قُساعت آبی استفاده مینوعی در روستای ارداق از 
کرده و  آن چوب کوتاهی وارد ۀای کوچک کـه از دهـاناز کوزه است عبارت

ه کوزه را به دقت سوراخ نموده و آن را پر از اند. تریسمانی بـه وسـط آن بسته
 کشد تا تمام آب کوزه از طریق سوراخزمانی که طول می .آویزندو می کنندمی آب
 ادسگزآب این واحد زمـانی در روسـتای آن تخلیه شود یک واحـد زمـانی است. ته

 باشددقیقه می پنج قزوین زهرا از توابع بوئین

نظارت بر این امر و شمردن واحدهای زمانی بوده است میراب  کسی را که مسؤول
نژاد، ( و سرطاق )صفی45(، کیّال )ناظمی، ص72(، مؤلف )تابنده، ص17)عجم، ص

با هر بار پر شدن و غرق شدن آن و  پنگانبا چشم دوختن به  بامیرنامیدند. ( می81ص
وچک ک گیک سنبه ازای آن و کرد میمحاسبه  پنگانخوردن کاسه به کف دیگ یک 
رسد انداخت تا حساب سهم کسی را که آب به او میمیدر یک کیسه یا یک ظرف سفالی 

ما در ا بوده است «پنگانخانه » ،باو میر پنگانمحل استقرار دایمی  معموالًنگاه دارد. 
ر کند. تغیی محل استقرار به مظهر قنات یا سرچشمه بودفصل تابستان گاهی ممکن 

تعیین میراب نیز در همه جا رسم نبوده و کشاورزان خود این مسؤولیت را بر عهده 
شد ار میها دشوگرفتند. معموالً در مناطقی که منابع آبی کمتر بود و محاسبۀ حقابهمی

 (.17شد )عجم، صمیراب تعیین می

طلوع و غروب  بایست در ساعاتها از این قرار بود که میبرخی از وظایف میراب
تر را خالی ظرف بزرگ« شدسهم آب یک طاق تمام می»خورشید که به قول ایشان 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A2%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ک نخیریختند؛ هر از چندی با عبور شستند و آب تازه در آن میکردند، آن را میمی
کردند تا رسوب امالح آب شدت ورود آب به پنگان نازک سوراخ کف پنگان را تمیز می

فرو  ۀدادند تا پیالدر کف ظرف بزرگ پر از آب، سنگی قرار می را تغییر ندهد؛ معموالً 
پس د؛ کنند و به سرعت بتوانند آن را از آب خارج ورفته در آب به یک سمت متمایل ش

المقدور هیچ آبی در آن  دادند تا حتیاز باال کشیدن پیاله از آب آن را خوب تکان می
د: کردنکردند و آن را به شش دانگ تقسیم میرا مدرج میداخل هر پیاله د؛ باقی نمان

و د ، دانگ دوم کمی باالتر باشدمشخص می دانگ اول در پایین پیاله با یک نقطه
و باالخره طه پیاله با پنج نق ۀتر از لب دانگ پنجم در باالترین قسمت و کمی پایین ...نقطه

نشانۀ رسیدن به دانگ ششم  دانگ ششم که عالمتی نداشت و فرو رفتن کاسه در آب
 (.101ی، صطاووسشد )محسوب می

 
 ها روی آن مشخص شده است. تصویر پنگان که محل دانگ1تصویر

هایی در بارۀ حجم پنگان البته اتفاق نظر وجود ندارد و در نقاط مختلف ایران پنگان
 شده است. همچنین در کنار پنگان از واحدهایهای مختلف استفاده میبا حجم

مثالً در کاشان،  1اند.شده است که در نقاط مختلف متفاوت بودهدیگری نیز استفاده می
بهرامی، ؛ 81-79صصفی نژاد، پنگان یک طاق است ) 72اردستان و نیریز هر 

است سرجه جامی نازک و سبک از مس نامند. . در کاشان پنگان را سرجه می(39ص

                                              
 قنات دارسال فنجان 60که حدود  محمد میرآبدست آمده است: به گفتۀ برای مثال در تحقیقات میدانی چنین به .1

های شب و روز برابر و هر نو تعداد فنجان در روز اول سال .فنجان است 192هر شبانه روز است  بوده گناباد زیبد
. این فتجان است 115های اولین روز تابستان و اولین شب زمستان هر یکی شود، تعداد فنجانفنجان می 96یکی 

 فنجان است. 360روز است و در نتیجه هر شبانهاعت فنجان حدود یک س 15هر  طبسدر در حالی است که 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B3
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گان دارد و مانند پنسوراخ کوچکی نگان مانند پمرغ که ته آن تخم ۀبه شکل یک نیم
در روستای سویز طاق یک جوب است.  28(. هر 78-77ص )ضرابی، کندعمل می
روز یعنی یک شبانهدقیقه است،  18 معادلخراسان رضوی یک فنجان آب در  ،سبزوار
 فنجان آب است. 80معادل 

 
ن شده و حجم آرضوی، استفاده می. پنگانی که در شهرستان بردسکن، در استان خراسان 2تصویر

 یک و نیم لیتر است.
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 . قم: مؤسسۀ احیای طب طبیعی.ذخیرۀ خوارزمشاهی (.ش1391) جرجانی، اسماعیل.
 تهران: توس.  ترجمۀ اقبال یغمایی.سفرنامه. ش(. 1374شاردن، ژان. )

 . مشهد: آستان قدس رضوی. سنتی در ایرانهای آبیاری نظامش(. 1374صفی نژاد، جواد. )

 ،خشک ایران های مدیریت سنتی آبیاری در مناطق خشک و نیمهنظام»ش(. 1384) ی، تقی.طاووس
-93. ص6. دورۀ سوم، شمارۀ جغرافیا و توسعه ۀجلم«. آباد موردی: کشتزارهای ینگ ۀمطالع
112. 

دومین همایش  «.ی و اجتماعی، اقتصادقنات میراث فرهنگی علمی(. »ش1383) .محمد ،عجم
  .گناباد .ملی قنات ایران

. ترجمۀ منوچهر امیری. تهران: علمی و مالک و زارع در ایرانش(. 1362لمتون، ا.ک.س. )
 فرهنگی.

ر های زمانی د فنجام یا یکی از انواع ساعت -بنکام -فنجان -پنگان»ش(. 1375محقق، مهدی. )
-23. ص7)دانشگاه اصفهان(، شمارۀ  علوم انسانی مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و «.تمدن اسالمی

31. 
. به اهتمام عبدالعلی طاعتی. تهران: بنگاه صحاح الفرس(. 2535نخجوانی، محمد بن هندو شاه )

 ترجمه و نشر کتاب. 

 
 


