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  چکیده

هاي نانوشته و عرفی  جویی در مصرف آب قانون در نظام آبیاري با قنات براي حفظ و صرفه

ایت  رع رز خود را ملزم بهشماري وجود دارد که از مقنی گرفته تا میراب و آبیار و کشاو بی

ها درست از روزي که اولین کلنگ احداث یک قنات به زمین زده  این قانون. دانند دقیق آن می

شد با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و حتی بعدازآن تا رسیدن به محل  می

 ، و مکان بودفقط رعایت این ضوابط تابع شرایط زمان.  محفوظ بود و استمرار داشت،شرب

وحقوق صاحبان قنات بود در تمام موارد از مادر  اي براي حفظ حق مثالً تعیین حریم که ضابطه

چاه تا برسد به محل شرب هر جا بنا به موقعیت خود اعم از نوع خاك و عمق قنات متفاوت 

زیر قنات شدند قناتی از  حتی عبور قنات دیگر در فاصلۀ معینی باید باشد و اگر مجبور می. بود

درهرصورت نباید آب استحصالی . کردند دیگر عبور دهند باید از شرایط معینی تبعیت می

کنترل بودن و   غیرقابل،یکی از ایرادات وارده به قنات. بیهوده هدر رود یا به قنات دیگر نفوذ کند

ر هرز رفتن آب آن در زمستان است که کشاورزان نیاز کمتري به آب دارند اما برخالف نظ

در استفاده از آب نیز حتی کسانی که  .کارهایی دارند  کشاورزان براي این مورد هم راه،منتقدین

مالک سهم آب کافی بودند حق نداشتند خارج از قاعدة معین و به هر ترتیب که میل خودشان 

 العاده دارد ویژه در نظام خرده مالکی ارزش فوق  آب به، در آبیاري سنتی.باشد استفاده کنند

بسیاري و شاید . که راه و بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از دایرة حساب بیرون نیست طوري به

شده و در موارد اختالف به عرف  همۀ این حقوق عرفی در قوانین مدنی هم به رسمیت شناخته

 حال ضامن اجراي این قوانین بیش ازآنچه قانون مدنی باشد عرف و کردند بااین رجوع می

  .کرد بود که متخلفین را تنبیه اخالقی مینظارت مردمی 

  جویی، آبیاري، ذخیرة آب حقوق عرفی، قنات، حریم، صرفه:  کلیديهاي هواژ

                                                
 ms-janebollahi@yahoo.com    .ایران تهران، ي بومی ایران،ها دانشی و شناس مردمپژوهشگر حوزه  *
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  مقدمه

 ابن فقیه همدانی ابداع کاریز را .قنات به روایتی از ابداعات مردم کویرنشین ایران است

 که اهالی گوبلو معتقد است) 19 :1349، ابن فقیه(دهد  به مردم کرمان نسبت می

ها این  بعدها براثر نفوذ مادها و پارس. اورارتور براي نخستین بار قنات را به کار گرفتند

سوي جنوب و شرق و  فن از امپراتوري اورارتورها واقع در شمال غربی ایران به

در این مقاله هدف بررسی حقوق ) 45: 1371، گوبلو(سرتاسر فالت ایران انتقال یافت 

مراد از . گرفته است مرور شکل رامون قنات و در رابطه با قنات بهعرفی است که پی

حقوق عرفی ضوابطی است که مردم برحسب تجربه و نیاز براي حفظ و حراست قنات 

 این حقوق .اند و بالطبع تعامل باهمنوعان و پرهیز از هر نوع اصطکاکی پدید آورده

ب قنات به ریشۀ درخت و گیاه فراگیراست و از مبدأ تا مقصد قنات و حتی تا رسیدن آ

گذارند و در رعایت آن نظارت دقیقی دارند  مجري است و همه به آن احترام می

ناظر و با این که  .تواند برخالف آن عمل کند یا نادیده انگارد که احدي نمی طوري به

ضابط مشخصی ندارد ولی آحاد مردم ضامن اجراي آن هستند و البته حقوق مدنی هم 

اي براي حل منازعات  شناسد و حتی در مواردي که مادة واحده  رسمیت میآن را به

احتمالی بین افراد بر سر مالکیت و محدودة حریم و امثال آن وجود نداشته باشد مراجع 

 ،فراگیري این حقوق شامل احداث، توسعه، نگهداري. دهند قانونی به عرف رجوع می

هاي  هاي زراعی و شبکه ري شبکه زمینگی  چگونگی شکل،هاي جنبی از قنات استفاده

هاي مصرف آب قنات و چگونگی تأثیرگذاري فرهنگ قنات بر  رسانی و شیوه آب

هاست که بافت روستا و شهرها را  فرهنگ سکونت و اینکه درنهایت همین قانومندي

  .دهد شکل می

هاي آن  موضوع این مقاله یک تحقیق مستقل نبوده است بلکه داده: روش تحقیق

هاي میدانی قنات شناسی مؤلف در طی چند دهه است که در  هایی از پژوهش داشتبر

شده و با تلفیق اسناد  مقاطع مختلف زمانی و در نقاط گوناگون حوزة کویر مرکزي انجام
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هاي مزبور در نشریات  آشکاراست که حاصل پژوهش. اي بارورتر شده است کتابخانه

شده  المللی ارائه هاي بین ها و کنگره ایشعلمی فرهنگی و کتب متعدد چاپ و در هم

ولی نگارنده ارجاع دادن مکرر به تألیفات خود را در متن مقاله غیرضروري دانسته 

  .است

  

  هاي عرفی قنات قانونمندي

 این ،دهی کار در امور قنات دارد حقوق عرفی قنات رابطۀ مستقیم با سازمان

  :شود دهی به سه مقولۀ زیر تقسیم می سازمان

   سازوکار حفر قنات-1

   مدیریت توزیع و تقسیم آب-2

   مدیریت حفظ و نگهداري قنات-3

شود که هریک نام و وظایف خاص  براي حفر قنات یک گروه کاري تشکیل می

  .خود را دارند

هـا یـک گـروه     است، مقنی گري یک کار گروهی   مقنی: گروه کاري یا چرخ مقنی    

هـا بـه شـرح زیـر      کـار آن   عضو دارد و تقسیم  نفر 5 تا   4 دارند که    "چرخ"کاري به نام    

  :است

دهد و رئیس گروه نیز   که کار حفاري را انجام می:"دار کلنگ"  یا)(ossâ اسا -1

بیشتر این افراد در سنین پیري با خرید چند چرخ کنتراتچی و ارزیاب قنات . هست

است "تومنی  "ها به شیوة  کنند و دستمزد آن شده چند گروه کاري مقنی را اداره می

  .گیرند  ریال می5/1 تا 1 ،یعنی از هریک تومان دستمزد مقنی

  .کند است و دلو را پر می"دار کلنگ" وردست:)gel band(بند   گل-2

این . آویزد آورد و به طناب چرخ می  دلو پرشده را به محل چاه می:کش  الشه-3

توانند در راهروي قنات  راحتی می کار بر عهدة نوجوانان است که بلندقد نیستند و به
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که انسان بالغ باید خمیده راه برود و فشار  وآمد کنند درصورتی قامت رفت راست

  .بیشتري را تحمل کند، بعالوه این گروه سنی دستمزد کمتري دارند

  .کشد وسیلۀ چرخ دلو پر از گل را از چاه باال می  به:کش کش یا گل چخ -4

این گروه با کار  .کند  جدا کرده خالی می دلو پر ازگل را از چرخ:گیر  دول-5

کارشناسی و با همکاري یکدیگر ضوابط حقوق عرفی قنات را از مبدأ تا مقصد تعیین 

  .کنند می

 پس از ،شدة هر قنات حریم آن است  حقوق عرفی و پذیرفته :حقوق عرفی قنات

هی آن در د کندن چاه گمانه که اولین چاه قنات است و بعد از حصول اطمینان از آب

کنند که  نام گمانۀ اول و دوم حفر می هایی به  چاه،شعاع معینی که عرف تعیین کرده

 زیرا دیگر کسی در این محدوه حق کندن ؛شود نوعی حریم مادر چاه محسوب می به

این محدودة ممنوعه با شرایطی تا آفتابی شدن و رسیدن قنات به مظهر و . چاه ندارد

 محل شرب محفوظ است و براي هر قنات برحسب طول حتی بعدازآن تا رسیدن به

 مثالً در مهریز حریم برحسب نوع گل ؛کار و نوع خاك متغیر است کار و خشکه تره

 متر، گل نر200شود و اندازة آن در گل شوالت  تعیین می


 و  متر300 متر، سنگ 200 

»چیالر« گل در


) čilâr 500( متر است )بم حریم چاه در ). 218: 1379اللهی،  جانب

بودن آن در خاك دوم ) بخش آبده(و زهکون ) کار خشکه(قنات با عمق چاه وخشکون 
در حفر پیشکار هم حریم . شود  کمتر است و در خاك شنی به اندازة حریم افزوده می3

در نائین در مواردي که حفر پیشکار به مادر چاه قنات دیگر . گیرند قنات را در نظر می

شوند و براي حصول اطمینان اقدام به بستن  ع پیشروي آن میشود مان نزدیک می

ساختند و در زیر آن  بند با سنگ و آجر می نام پیش  یعنی سدي به،کنند  می"بند پیش"

هاي تراوشی اطراف از زیر آن عبور نموده به کورة  گذاشتند تا آب سوراخی باقی می

                                                
- رس 

-دار  گل چشمه باز و آب 

- dum : فشرده و کم نفوذ، رسخاك 
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کار نیز با سنگ و   در محل پیشبند به فاصلۀ کمی از آن در پشت پیش. قنات منتقل شود

 کوره پمنزلۀ پلم  درواقع این کار به.کار باشد ساختند تا مانع حفر پیش آجر سدي می

  )186: 1384نژاد،  صفی(جهت جلوگیري از پیشرفت قنات بود 

نژاد از خط پشته تا شعاع مشخصی در طرفین خط مزبور حریم آن  نظر صفی به 

هاي حریم هر قنات در مالکیت صاحبان  ل زمیندر عرف مح. شود قنات محسوب می

زیرا . ها برابر نیستند معمول پهناي حریم قنات طور آید به حساب می همان قنات به

وسعت حریم با جنس زمین، مقدار ریزش باران سالیانه، نیاز سکنه به آب و عرف هر 

زیرا بسیار با اهمیت است ) آبده(حریم قنات در قسمت ترون . محل وابسته است

هاي مربوط به حریم قنات  گیري زایی و جمع شدن آب قنات همچنین کلیۀ سخت آب

  ).137: 1396 ، نژاد صفی(مربوط به این قسمت قنات است 

هاي کشاورزي نیز برحسب جنس خاك، عمق چاه و  حریم قنات در محدودة زمین

 در حریم قنات کشت .شود کاري تعیین می نوع کشت بخصوص در مورد درخت

رونده ممنوع است و برحسب فشاري که درخت بر زمین وارد  رختان با ریشۀ پاییند

مثالً نخل با آنکه ریشۀ افشان دارد به عمق نفوذ . شود کند گسترة حریم کم و زیاد می می

) رونده مثل درختان با ریشۀ پایین(سازد  کند ولی چون فشار زیادي به خاك وارد می نمی

که   متر درصورتی40چنین حریمی در قنات با عمق . شودنباید در حریم قنات کشت 

  . متر است15خاك رس باشد تا شعاع 

 آن است که براي تعیین آن مقنی چاه را انداز قنات کلنگ) چاه( حریم میلۀ در میبد

 نباشد بعد ایستد سرش بیرون پیدا که وقتی در چاه می طوري کند به به عمق قد خود می

اي با همان شعاع حریم  کند هر جا فرود آمد دایره کلنگ دستش را به بیرون پرتاب می

براي . )143: 1383، سمسار و دیگران( متر است 6است که معموالً ) 1براي کتبار(چاه 

ی قنات) روستایی در اطراف یزد(کارهایی وجود دارد مثالً در خویدك  حفظ حریم نیز راه

                                                
-  katbâr :ریز اطراف چاه بعد از الیروبی گل  
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 متر از هر طرف 1000که پیشکار آن از همه جلوتر بود براي حفظ حریم خود به فاصلۀ 

 متر و اگر شنی 1000 تا 1500در پیشوا و ورامین حریم دو قنات  .زدند یک چاه می

در خاك کوهستانی اگر آب جر رو.  متر است3000باشد تا 


  . متر حریم دارد200 باشد 

در مواردي که مسیر قناتی با قنات : قنات مجاورگیري از نفوذ آب قنات به  پیش

کرد صاحبان قنات اول درصورتی به قنات دوم اجازة عبور از زیر  دیگر برخورد می

براي . کند دادند که مطمئن شوند آب قناتشان به آن دیگري نفوذ نمی میرا قنات خود 

 .کردند می) numa zeh(» نومه زه«نام  اي به حفرچاه ویژه  چنین اطمینانی اقدام بهرسیدن به

چاهی بود با عمقی برابر با اختالف عمق دو قنات، مثالً اگر چاه قنات اول در » نومه زه«

 متر از مسیر اصلی خارج 8 یا 7 متر بود، 25 متر و چاه قنات دوم 20نقطۀ تالقی 

کردند سپس در انتهاي آن  شدند و یک راهروي عمود بر راهرو قنات گودتر حفر می می

شد زه یا آب قنات قبلی بود  کندند اگر آب وارد چاه مزبور می  متر می5هی به عمق چا

دادند   اجازة عبور می،ماند دادند ولی اگر چاه خشک باقی می و اجازة عبور نمی

  .)221: 1379اللهی،  جانب(

کشی، آب مصرفی  در میبد تا قبل از لوله: هاي عبوري حقوق عرفی در قنات

هایی بود که از  هاي عبوري قنات  قنات.شد هاي عبوري تأمین می منازل از آب قنات

ها یا روستاهاي مجاور به مصرف کشاورزي  روستا یا محله عبور کرده و در محله

ها مالک باغ و خانه بودند، یا  رسید طبق عرف و سنت کسانی که در حریم این قنات می

ها استفاده  عی از آب این قناتکردند حق داشتند براي مصارف غیر زرا بعداً احداث می

ها خانه بسازد ولی چون از یک منبع  کوشید در حریم این قنات  هر کس میپس. کنند

هاي مربوط به آن  کرد، ناچار باید از ضوابط و قانونمندي مشاع و عمومی استفاده می

پ گیري تی کننده در شکل هاي عبوري نیز یک عامل تعیین تبعیت کند، به این دلیل قنات

ها برحسب اینکه زیرگذر یا روگذر باشند  این قنات. ها بود مساکن و حتی بافت محله

                                                
- jarr ro :تندرو  



   

  

  

  

 211  ...   رفی در مدیریت سنتی توزیع نقش حقوق ع

 
 

 حوضخانه "گودال باغچه "نماهاي مختلف مثل  عملکردهاي متفاوتی داشتند وجود آب

و دیگر تأسیسات دسترسی به آب مثل جوي، پاکنه، جوده و جدول از فرآیندهاي این 

بندي یا حتی طرح کلی بنا قرار  ویت و قالببسا محور تعیین ه پدیده بود که چه

   .)140-139 :1 ،1383 اللهی، جانب(گرفت  می

اگر عبور قنات سودي براي مردم محله نداشت اجازة عبور قنات را به صاحبان 

آباد اردکان روي میدان بزرگ در محلۀ فیروزآباد  دادند مثالً پیشکار قنات قطب قنات نمی

جا به بعد دیگر  زیاد بود و سودي براي مردم نداشت از اینمیبد بود ولی چون عمق آن 

 متر از زیر بون چاه 400 تا 300ها ندادند و کندن پیشکار متوقف شد فقط  چاه به آن

عکس قنات صدرآباد که  ولی به) تحقیقات میدانی مؤلف(جلو آمدند و متوقف شدند 

تنها اجازه عبور یافت  کم نههاي اردکان بود به علت عمق  آن هم متعلق به یکی از محله

  .هاي بیشتري را پوشش دهد هاي متعدد تقسیم شد تا خانه بلکه حتی به شاخه

  

  :رسانی هاي آب حقوق عرفی شبکه

 است و هر شبکه حریم رسانی عام و مشاع هاي اصلی آب  مالکیت شبکه-

ترین   مهم،فاوت باشد و روستایی مت مشخصی دارد که معیار آن ممکن است در هر محله

  .ها به شرح زیراست این شاخص

 یعنی معادل طول یک دسته بیل از هردو ،ز آن استاندا  بیل حریم مادرجو-1

شود طبعاً هرقدر حجم آب بیشتر باشد جو  طرف که حدود یک متر و چارك می

اگر کسی بخواهد در . کند  را اشغال میتر است که با حریم آن فضاي بیشتري عریض

  .نشینی کند  عقب، دیوارکشی کند باید حریم آن را در نظر گرفتهحریم جو

 نیز معمول است یعنی حریم باید یک  اصطالح بندگاو براي حریم مادرجو-2

بندگاو باشد یعنی گاوي با جک


) jok (قادر به عبور از حریم باشد تور کاهیا .  

                                                
- بندند کوب می اندازند و به آن گاوآهن یا چرخ خرمن اي که به گردن گاو می وسیله.  



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     212  

  

 این ، برابر با طول پاي انسان از ران تا نوك انگشتان پاست حریم مادرجو-3

هاي عمومی یا  راه بود که معموالً از شبکه هاي شاه ها در واقع عرض جاده و کوچه حریم

براي جوهاي فرعی معیار این بود . شد تا سه متر می 2/ 5آمد و تقریباً  مادرجو پدید می

بر اساس این معیارها معابر عمومی و . که یک االغ با گالۀ کود قادر به عبور از آن باشد

  :خصوصی عرفاً باید از قواعد زیر پیروي کند

جودة «یا » جو شاه«ز اه که ار هاي شاه  محل از کوچهدر عرف: گذر کوچۀ شال 

دیگر  بیان به. بایست یک االغ یا گاو بتواند با بار کاه عبور کند شد می ساخته می» انیر

  .باشد) âlgozarš (1»گذر شال«کوچۀ شاهراه باید «

» یجودة شرب«که از ) بست بن( "ذقاق" عرض کوچۀ ):بست بن(ذر گ کوچۀ واله

 2»والۀ«بود که االغ یا گاو حداقل با  شد باید در حدي می ساخته می) فرعی و خصوصی(

 "گذر واله"باید) بست بن(کوچۀ ذقاق «دیگر  بیان به. بار کود قادر به عبور از آن باشد

)vâlagozar (باشد«  

جوده قرار داشت هرکس آزاد بود در صورت تمایل براي دیوارکشی از سمتی که 

 انتقال جوده به داخل باغ به یکی از دو ، کهجوده را به داخل باغ یاحصارخود منتقل کند

  :صورت زیر بود

 محـرز  »گلـه «شریک بود و این شـراکت بـا داشـتن       » جوده« اگر در مالکیت     :الف

بگذارد و جوده را بـه      » کرت«و  » جوده «مشترك» بند«را روي   توانست دیوار     شد می   می

گرفـت   اي که در بیرون باغ قـرار مـی          در این صورت نصف جوده    . داخل باغ منتقل کند   

  .شد ز دیوار محسوب میری عنوان خاك به

                                                
- "سانتیمتر 50 از پشم است که در چهار قطعه به عرض اي ست براي حمل گندم و کاه، جنس آن  وسیله"شال 

 .دوزند  متر به هم می2و طول 

- vâlaاز واله براي حمل کود . اش در طول آن باشد اي است شبیه جوالی که دهانه یافته پنبه  یک نوع دست

 .شود حیوانی و خشت و خاك استفاده می
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» بند«گذاشت و  می» جوده» «بند«شریک نبود دیوار را در پشت » جوده« اگر در :ب

اضـافۀ   بـه » جـوده «بنابراین عرض کوچه یا برابـر عـرض    . کرد  ز رها می  ری  را براي خاك  

 و 151 :1 ،1383اللهـی،   جانـب (تنهـایی بـود    و یا مساوي عرض جوده بـه   » بند«عرض  

149(.  

  

   قنات حقوق عرفی در مدیریت توزیع و تقسیم آبهاي کارکرد شیوه     

در قنات دو شیوه تقسیم آب وجود : هاي سنتی سنجش زمان در تقسیم آب نظام

  :دارد

روز  در این نظام شبانه: یا شبنده روزي) تاق بندي (= )tâγ bandi(تاغ بندي  -1

شود از طلوع آفتاب تا غروب تاق روز و از غروب تا طلوع آفتاب  به دو تاق تقسیم می

هاي عمده مالکی یا بازمانده از   بیشتر مربوط به زمیناین شیوه تقسیم. تاق شب است

در چنین نظامی . شده است راه تحول متوقف چنین نظامی است که بنا به عللی در نیمه

کاران مستأجر یا رعیت  و کشت) یا داشته(زمین و قنات به یک یا چند نفر تعلق دارد 

در این نظام . مانده است  باقیاند که حتی بعد از انتقال مالکیت نظام موصوف مالک بوده

ترتیب که با احتساب مقدار  این شده است به  آب قنات به نسبت زمین موجود تقسیم

روز با آب این قنات آبیاري کرد  توان در یک شبانه دهی قنات، اندازة زمینی را که می آب

 آب مثالً اگر. اند بندي کرده به دست آورده سپس آب و زمین را به همان نسبت سهم

روز  زمین را مشروب کند هر شبانه) qafiz ("قفیز" 10روز بتواند  قناتی در یک شبانه

 100اند در این صورت اگر قنات مزبور   قفیز زمین در نظر گرفته10آب قنات را براي 

ها برسد که   روز وقت الزم است تا آب به همۀ زمین10کشت داشته باشد  قفیز زمین قابل

البته براي تعیین چنین معیاري به . شود  روز تعیین می10گردش آب بر همین اساس مدار 

اي دارد به این دلیل است که درجایی مثل  کننده جنس خاك هم نقش تعیین"نظر برخی 

  .)76: بریمانی و دیگران (" روزه دارند8 روزه و 6هیچان دو نوع گردش آب 



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     214  

  

ت توان و نیروي کاري گرچه در این نظام زمین بین کشاورزان به نسب        : جزاي تاق ا

مرور با فوت مالک یا صاحب نسق اولیه و تقسیم سهم او  شد اما به که داشتند تقسیم می   

   "تأسـو "تـر نـیم تـاق،     خورده و هر تاق بـه اجـزاي کوچـک    هم بین ورثه میزان سهم به   

تـرین    کوچـک )  جدول تقسیمات تاق   :نک(شده است      تقسیم "نیم تأسو " و) طسوج(= 

   نیم"تاق بندي" در نظام واحد تقسیم آب

  

   تقسیمات تاق و مقایسۀ آن با تشت-1جدول 
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در این نظام براي حفـظ حقـوق      .است)  ساعت 5/1(=هشتم تاق     تأسو برابر با یک   

شـده    هاي شب و روز بین افراد تقسیم        اند مثالً چون تاق     هر فرد ضوابطی در نظر گرفته     

شد تـا کـسی کـه دفعـۀ قبـل در        میها عوض براي رعایت عدالت در هر دور زمان تاق  

نوبت شب بود این بار در نوبت روز قرار گیرد و اگر آبیاري شب مزایایی دارد کسی از      

  .آن محروم نماند

هاي خرده مالکی است سهام به اجزاي  در این نظام که ویژة زمین:  نظام میرابی-2

سنتی این نظام در مدیریت . شود کوچک تشت ونیم تشت و حتی کمتر از آن تقسیم می

این . فرما بود نیز براي تقسیم حقابه ضوابط خاصی براي حفظ حقوق شاربین حکم

شد تا این زمان که با ساعت  اي که سنجش زمان با تشت انجام می مالحظات از دوره

  :گیرد است به ترتیب زیر مدنظر قرار گرفته و می

ریت قرار دارند به علت هایی که خرده مالکین در اکث در قنات: سنجی با تشت    زمان

هـاي کوچـک    گیـري زمـان   وسیله اي نیاز دارند که اندازه  وجود سهام کمتر از ساعت به     

قبل از اختراع و رواج ساعت براي این منظور از ظروفی به نام تـشت               . پذیر باشد   امکان

  .کردند که درواقع آب نیروي محرکۀ آن بود یا جام استفاده می) gâdiša ("گادیشه"و

مرغ به ابعاد  تشت کاسۀ مسی کوچکی به شکل مقطع تخم: ت تشتمشخصا

. متر وجود داشت  میلی3 یا 2 بود که در کف آن سوراخ کوچکی به قطر 8× 4 یا 12×6

براي پیشگیري از فرسایش و تنگ یا گشادشدن این روزنه از طرف داخل یا خارج 

داخل تشت با . دنداي سربی که سوراخی به همان قطر داشت جوش داده بو  مهره،تشت

اندازة . دانگ بود شده و هر خط نشانۀ یک   قسمت مساوي تقسیم6دایره به  خطوط نیم

 ،هاي مختلف تشت ازلحاظ هندسی و گنجایش و درنتیجه ازلحاظ زمانی در قنات

  . متفاوت بود

 دانگ باشد ولی در بعضی 6یک تشت عرفاً باید :  دانگی4 دانگی و 6تشت 

زمان کمتري پر   در مدتً دانگی بود که طبعا4داران تشت  انی سهامموارد به علت فراو



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     216  

  

 دقیقه محاسبه 12 تا 11 دانگی 6 و 5/7هاي چهار دانگی   تشتطورمعمول به. شد می

 دانگی و برابر 4) شهیدیه(شورك  و تشت قنات جدیدة فیروزآباد  میبددرشد مثالً  می

درواقع .  دقیقه است11 دانگی و 6رد هاي بفروئیه و مهرج تشت قنات  دقیقه اما5/7با 

 دقیقه ازهر تشت را براي افت و 5/1 تا 1 دقیقه باشد ولی چون عرفاً 2هردانگ باید 

 دانگی و 4کنند، درنتیجه تشت  بعضاً براي تأمین حقوق تاقدار یا کارگزاران دیگر کم می

قه حساب  دقی11 و 5/7را  دقیقه محاسبه شود 12 و 8 دانگی که به ترتیب باید 6

با . شود ها با ساعت است رعایت می سنجی این سنت حتی امروز هم که زمان. کنند می

 دقیقه 5/7 دانگی که 4 و با تشت 132روز به  اي هر شبانه  دقیقه11 دانگی و 6تشت 

گویند  نیز می» سبو«به تشت،  .شود  تشت یا جره تقسیم می192روز به  شبانههر است 

از مشتقات آن است معرب آن جره » سبوکش«تري دارد و واژة که احتماالً اصالت بیش

 سبو "منشاد"حال در بعضی نقاط یزد مثل  بااین. اند غلط جرعه نوشته است که بعضی به

 دقیقه 5/12 دانگ و معادل 5/7درمنشاد جره . اند وجره را دو واحد مجزا در نظر گرفته

  .دانند می دقیقه 11 دانگ و برابر با 6که سبو  است درصورتی

از آب  تري که  تشت را در ظرف سفالی یا مسی بزرگ:سنجی با تشت شیوة زمان

تدریج پر  دادند، آب از منفذ ذکرشده به داخل تشت نفوذ کرده به پر کرده بودند قرار می

رفت، تشتبان یا سبوکش با سرعت آن را از آب بیرون آورده و  شد و به ته آب می می

گذاشت، تکان دادن تشت براي تخلیۀ کامل  ومرتبه روي آب میداد و د سه بار تکان می

تر شدن  شد بیش از سبک که صرف تکان دادن آن می  که البته شاید ارزش وقتی. آن بود

  .تشت بود

الیه سطح  شد، در منتهی  دقیقه محاسبه می12 تا 5/7زمان معینی بین  هر تشت مدت

 قاعده آن را از سطح جانبی جدا عمقی وجود دارد که سطح خارجی گادیشه شیار کم

که از موي بز تابیده بودند ) qâtma(کند در این محل ریسمان ضخیمی به نام قاتمه  می

 عدد 9زدند، به این نخ  قاتمه گره می بستند و نخ دیگري که یک سر آن آزاد بود به می

ره را از مه افتاد تشتبان یک مهرة گلی یا چوبی به رشته کشیده بودند، هر تشت که می
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 9ها را فراموش نکند و اگر کسی بیش از  کشید تا شمارة آن سر دیگر نخ می یک سربه

 .گرداند جاي اول برمی مهره را به برد هر بار پس از افتادن یک تشت یک تشت آب می

در این مورد نیز براي حفظ حقوقی که عرف براي کشاورز تعیین کرده بود وسیلۀ 

   تیاره داشتندنام تشت تري به سنجش دقیق

تیار در فرهنگ میبد به معنی مرتب بودن است و تشت تیاره ): tayâra(تشت تیاره 

کردند زیرا هر  هاي دیگر استفاده می در واقع تشتی بود که از آن براي تنظیم زمان تشت

گرفت بر اثر ساییدگی یا شعه  زمانی که مورداستفاده قرار می تشت بعد از مدت

شد که در آن صورت   و گشادشدن منفذ آن سبک یا سنگین میگرفتن و تنگ) رسوب(

بار آن را با تشت تیاره که   هرچند وقت یکبنابراینافتاد،  شد و می دیرتر یا زودتر پر می

کردند اگر نقصی در  شد، امتحان می نزد میراب یا یکی از افراد معتمد محل نگهداري می

  .پرداختند ترمیم آن می دیدند به آن می

کند تا به  بند مسیري را در جوي طی می آبی که از آب: besitبۀ راه و بسیت محاس

ماند و تا مدتی جریان  و آبی که پس از تغییر مسیر در جوي باقی می» راه«کرت برسد 

العاده دارد راه و  در این حوزه که آب ارزش فوق. است) madda(یا مده » بسیت«دارد، 

 تا آنجا که در پسایرة حساب بیرون نیست، بسیت هرچقدر ناچیز هم باشد از د

مراد از تشت در اینجا واحد زمانی آن است که (محاسبات خود با تقسیم تشت 

به ) شود گیري می  دقیقه است و امروزه با ساعت اندازه12 تا 5/7برحسب مورد از 

رفته را محاسبه  وسیلۀ ساعت این زمان ازدست تر دچار اشکال نشوند به اجزاي کوچک

 .گیرند اندازه می» با کاه انداختن«کنند اما وقتی محاسبه با ساعت دشوار باشد زمان را  می

تجزیه   آب کمتر از زمان قابل» پیش آوردن«است که فاصلۀ  این شیوه مربوط به مواردي

با ساعت باشد


  زمانی که آب در جوي پیش آورده در پایان  شارب براي محاسبۀ مدت

بند رفته  خواهد آب را به نفر بعد تحویل دهد به محل آب وقت خود زمانی که می

                                                
- از نیم تشت دشوار بود دقیقه به کمتر 5/7 چون تقسیم تشتتی با طول زمان. 
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سالر که تاغ بالفاصله بعد از این


ریزد تا قبل از  مشت کاه در آب می  گفت یک2»آهو «

سالر آب  گفتن تاغ» آهو«که آب کاه را به داخل کرت بیاورد نفر بعد که از لحظه  این

نوبۀ خود از همان نقطه  د او نیز بهحساب اوست، حق بستن آب به زمین خود را ندار به

شود تا فاصلۀ مزبور با مقیاس  قدر تکرار می اندازد و این کار توسط نفرات بعد آن کاه می

جا یا از محل  بند در این محل آب. محاسبه باشد تشت است قابل میراب که حداقل نیم

ی انشعاب جوي فرعی از اصلی است یا حتی ممکن است از محل کرت قبلی یعن

حداقل زمانی را که با ) میبد(در قنات جدیدة فیروزآباد  . متري باشد4 یا 3فاصلۀ  یک

است این مدت برابر با زمانی است که )  دقیقه75/3(تشت  کنند، نیم ساعت محاسبه می

 قدم را 50کند بنابراین در واقع فاصلۀ کمتر از   قدم را طی می50آب قنات مزبور فاصلۀ 

دانگ را هم با ساعت   دقیقه است تا یک11در مهرجرد که تشت آن  اندازند ولی کاه می

اندازند دانگ کاه می کنند و براي زمان کمتر از یک محاسبه می


  

در نظام میرابی به علت کثرت : خواه کنترل میراب درکشت محصوالت پرآب

 آب جهت که مالکیت زمین از ویژه ازاین سهامداران و عدم تناسب میزان آب با زمین به

 ممکن است یک نفر بیشتر از سهم آب خود زمین داشته باشد و پیوسته بیم ،جداست

. رود که با معامالت جداگانه آب و زمین خللی در نظام گردش آب ایجاد شود آن می

 آب ، براي نظارت دقیق نخست با در نظر گرفتن فصل زراعی و کشت ویژة فصلپس

سبه البته با شرایط مکانی و زمانی و حتی این محا. کنند مورد نیاز آن را مشخص می

در کاغذ میرابی قیدشده است که هر . موقعیت جوي هر منطقه رابطۀ مستقیم دارد

سهامدار باید آب مربوط به هر فصل زراعی را در همان فصل شرب کند و حق ندارد 

                                                
- tâγsalâr :مسئول تقسیم آب که از دستیاران میراب استسالر  یا تاق. 

- âhow :شود که  کند و شارب متوجه می سالر با صداي غرا و کشیده ادا می از اصوات اخباري است که تاق

 .زمان او به پایان رسیده و باید آب را به دیگري تحویل دهد

-بهر معادل ) خور(نیمروز معادل نیم تاق ) کاشان(هاي دیگري مثل سرجه  رکزي این واحد نام در حوزه کویر م

)  ساعت6(=  نیم تاق -1در بافق اجزاي تاق     ) 749 -748/ 4،  1395جانب اللهی،   (دارد  .... و) بنادك یزد (تأسو  

  )ت میدانی مؤلفتحقیقا(است )  دقیقه45(=  سنگ 15-4)  ساعت5/1(=  سی سنگ -3)  ساعت3(= چارك -2
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مانده را در مسیل رها  براي فصول دیگر ذخیره کند وگرنه میراب حق دارد آب باقی

 روز 12(آب ملکی دارد، در هر گردش آب » جره«ساخته و هرز دهد مثالً کسی که سه 

تواند استفاده کند اگر در دور اول مثالً فصل شتوي  از سه جره یا تشت آب می) بار یک

  . نیاز به این مقدار آب نداشت حق او براي دورهاي بعد تا حد معینی محفوظ است

 این محدودة زمانی تا دور دوم یا حداکثر تا دور )میبد(در قنات جدیدة فیروزآباد 

زیرا تا این دور ارزش آب با سایر دورها تفاوت محسوسی . ششم فصل مزبور است

شود  تر شدن زمان برداشت محصول، نیاز به آب هم بیشتر می ندارد، ولی چون با نزدیک

شود و  میهفتم و هشتم که آخر فصل است و نیاز به آب شدید » دور«ویژه در  به(

آخر » دور«اول براي دو » دور«کسی حق ندارد آب را از ) یابد قیمت آن هم افزایش می

ترین زمان اختالل به  آن هم در حساس» مدار«ذخیره کند زیرا با این وضع در گردش 

میراب نخست تا حدي . شود زمان گردش آب می آید و موجب افزایش مدت وجود می

ین اختالل نشود با گرفتن اختالف قیمت اجازة استفاده که بنا به تشخیص خود موجب ا

دهد اما در مورد فصول زراعی  شارب می بهرا از آبی که از دورهاي سابق مانده است 

فصل  وجه حق ندارند آب را از یک هیچ داران به چنین گذشتی وجود ندارد و سهام

ع از سهم آب خود موق دار مکلف است به زراعی براي فصل دیگر ذخیره کنند هر سهام

بفروشد وگرنه استفاده کند اگر نیازي به آن ندارد باید به میراب یا هرکس که مایل باشد 

که اگر تعداد افرادي که از سهم آب خود استفاده  طوري حق او ساقط خواهد شد به

شده در آخر  اند از حد متعادلی بگذرد میراب با استناد به اختیاري که به او داده نکرده

کند تا در فصل صیفی کسی نتواند آن را از  ها را هرز می  شتوي سهم آب آنفصل

  .میراب مطالبه کند

بندي  در تاق" :شود این ضوابط براي نظام تاق بندي به شکل دیگر مراعات می

داران حقابۀ خود را از یک تاقی که در آن  حقابهکه دهد  قوانین عرفی اجازه نمی

ها که بر   چون نظام درونی تاق آب،روز دیگر انتقال دهندعضویت دارند به تاق دیگر یا 

  .)502: 1395نژاد،  صفی ("خورد گرفته است به هم می  ساعت شکل12اساس 
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خواهی کشت  برد یا محصول پرآب اگر کسی نسبت به زمینی که زیرکشت می

جه آبی موا با مشکل کم» دور«اندازة کافی سهم آب نداشته باشد چون در هر  کند به می

خواهد شد موظف است قبل از کشت میراب را در جریان بگذارد اگر او قول همکاري 

داد شروع به کشت کند در چنین شرایطی کشاورز با نظر و تأیید میراب یک یا دو 

کند که حتی براي چنین خریدي هم باید با میراب   آب فصلی خریداري می1»جمع«

و مقدار زمین » جمع« آب فروشندة هماهنگ کند تا میراب با برآورد میزان سهم

زیرکشت او نظر بدهد که اصوالً او سهم آب اضافه بر نیاز خود دارد که فروشنده باشد 

گیري از این واقعه میراب ممکن است یک نفر را که سهم آب اضافی  براي پیش. یا نه

   .دارد معرفی کرده و بگوید اگر او به تو آب داد کشت کن

میراب مسئول تنظیم گردش و تقسیم عادالنۀ آب بین : بمیراب و کارگزاران آ

 6 یا 5براي این منظور . شود اکثریت سهامداران انتخاب می  با رأي، کهکشاورزان است

نفر از معتمدین محل که ضمناً داراي بیشترین سهم آب نیز هستند، شخص معتمد و 

نویسند و به   به نام او میامینی را طبق موازین معین انتخاب و طومار یا کاغذ میرابی را

این طومار حداقل باید به امضاي بیشتر از نصف مالکین . رسانند امضاي سهامداران می

کاغذ میرابی   روز است12قنات برسد، مثالً در قنات جدیده فیروزآباد که گردش آب 

. اضافه یک سهامداران برسد روز یعنی نصف به  شبانه7باید به امضاي حداقل مالکین 

  .نی مالك تعداد افراد نیست بلکه تعداد سهام استیع

  

  

                                                
-تواند استفاده  فصل زراعی در هر گردش آب می  جمع مجموع سهم آبی است که یک نفر در طول سال یا یک

  .کند
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   کاغذ میرابی-1سند 

  

  1بازخوانی متن سند 

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

چون قنات جدیده فیروزآباد میبد میراب صحیح العمل الزم دارد لذا عمده مـالکین     

 انتخـاب و را  اللهـی فیروزآبـادي       و شاربین میاه مزبـور حـاجی محمداسـماعیل جانـب          
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 1341 الی منتـصف مهرمـاه   1340السنه    منصوب نمودند که از اول اسفندماه جاللی هذه       

که فصل شتوي و صیفی بوده باشد میراب میاه نامبرده باشد و حقابه شـاربین بـه مـدار                

معمولی به صاحبانش برساند و چنانچه در دور اول و دوم هـر فـصل شـرب ننمودنـد                   

ز نماید و اشخاصی که آبـشان در دو دور نـامبرده   برده حق دارد که آب را هر      میراب نام 

برده ندارند و حقوق میرابـی در هـر فـصل یـک             شرب نکردند حق مطالبه از میراب نام      

روز و یک طاق بعنوان مواجب و روغن چراغ در هر دور که خود میراب صـالح                   شبانه

عهـده میـراب   کن بر  آب بداند به مدار معمولی افزوده و بفروشد و انتخاب طاقدار و پی          

باشد و چنانچه تخلف نمود حق میرابی و مواجب نداشته باشد بـه تـاریخ بیـست و            می

  ماه یک هزار و سیصد و چهل خورشیدي هفتم بهمن

  .. ……داران امضاي سهام

  

کننـد،    در کاغذ میرابی مقدار حقوق، تعداد دستیاران و میزان گردش آب را قید می             

شود که  و همکاران او در نظر گرفته میحقوق میراب روز براي  در قنات مزبور سه شبانه

روز و تـاق در فـصل صـیفی قابـل      و یک شـبانه » شتوي«روز و تاق در فصل      یک شبانه 

 12میراب براي دریافت حقوق خود این مدت را به مدار گردش آب کـه         . است وصول

 او پـس د، ارادة میـراب بـستگی دار   این افزایش زمان به میل و. کند روز است اضافه می 

که محصول به آب بیشتري نیـاز دارد و ارزش آن افـزایش       ترین زمان یعنی وقتی     مناسب

) مثـل فـین در کاشـان      (هـا     در بعضی قنـات   . کند  براي این منظور انتخاب می     را   یابد  می

یکـی از  (آبـاد   در ده . شـود   حقوق میراب از محل نفقه یا حتی از سرك قنات تأمین مـی            

 دقیقـه بـود نـیم دقیقـه کـم           12ي حقوق میراب از هر تشت کـه         قبالً برا ) محالت میبد 

داشـت، ولـی   » سـرك « تشت آب بـراي میـراب       8روز    کردند، در نتیجه در هر شبانه       می

در . پرداختنـد  عنوان حقوق به او می هزار تومان به    درزمان تحقیق از محل نفقه ماهی پنج      

ی به نسبت سهم خـود در   هرکس) هاي میبد   یکی از بخش  ) (bafru(همین زمان در بفرو     

در ایـن محـل میـراب وظیفـه     . پرداخـت   تومان به میـراب مـی  15 تا   10ازاي هر تشت    
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هـایی کـه چـاه عمیـق جـایگزین       طورکلی امروزه در محله به. دشتبانی هم بر عهده دارد    

  .پردازند قنات شده است حقوق میراب را نقد می

اي میراب سه یا چهـار نفـر   هاي بزرگ از طرف مردم بر    در قنات  :دستیاران میراب 

ها مثل فیروزآباد میبد انتخاب این افراد در  در بعضی محله. شود دستیار در نظر گرفته می  

دستیاران میراب در نقاط مختلف حـوزة تحقیـق عنـاوین متفـاوتی           . اختیار میراب است  

» رتاق سال«ها به  هاي میبد آن دارند ولی شیوة کار همگی یکسان است و در بیشتر محله       

)tâsalâr ( پی اوکن"و") pay owkon =) (شهرت دارند) رود کسی که دنبال آب می.  

نیست ولی مسئول پخـش    » تاق«در نظام میرابی بحثی از      ): tâsalâr(ـ تاق سالر    1

 1و در شورك ) taŠtru(رو  به چنین شخصی در مهرجرد تشت. نام دارد» تاق سالر«آب 

ات جدیدة فیروزآباد حداقل دو نفر براي ایـن         در قن  .گویند  هم می ) sobukaŠ(سبوکش  

ها نظارت دقیق در توزیع عادالنۀ آب است و بایـد             شوند و وظیفۀ آن     منظور انتخاب می  

» شاربی«مراقب باشند هرکس به نسبت سهمی که دارد از آب استفاده کند و چنانچه به               

معموالً » سالرهاتاق « .ازحد استحقاق آب بدهند از طرف میراب مؤاخذه خواهند شد بیش

گله عوض «چون یکی از وظایف آنان . شوند کار انتخاب می از میان افراد قوي و درست   

هاي پرآب این کار بـه نیـروي    است گذشته از مهارت و چابکی در قنات       ) gela(» کردن

انتخاب او محدود به زمان . بنیه باشد حتماً باید قوي» تاق سالر «پس ،زیادي هم نیاز دارد

. ها بـر سـرکار بـاقی بمانـد     بسا که سال   یست و اگر کار خالفی انجام ندهد چه       خاصی ن 

حال میراب حق راخودکردن     بااین


هـا نیـز بـه نـسبت      ساعت کـار آن . سالر را دارد     تاق 

  . کنند روز استراحت می روز کار و یک شبانه تعدادشان متفاوت است و معموالً یک شبانه

 سـاعتۀ آب را بـه   24 کار بایـد حـساب    هرروز موقع تعویض ساعت    "تاق سالر "

هر جـرّه   (شده است      جره تقسیم  192روز به     هر شبانه  مثالً در قنات مزبور   . میراب بدهد 

                                                
- هاي میبد که بعد از انقالب به شهیدیه تغییر نام داده است یکی از محله. 

- râxod :اوکار برکنار کردن در گویش میبد یعنی به خانه فرستادن تاق سالر، از .  
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هر روز صبح هنگام طلوع آفتاب قبل از تحویل پست بـه            » تاق سالر «)  دقیقه است  5/7

اند   ردهوچهار ساعت گذشته از حقابۀ خود استفاده ک         نفر بعد لیست افرادي که در بیست      

این . دهد تا وي در دفتر خود یادداشت کند زمان آن به میراب گزارش می     با قید مدت  را  

یکـی از   (در مهرجـرد    . نـام دارد  » تـاق نویـسی   «و  » تـاق بـاال دادن    «عمل در اصـطالح     

) از توابع یزد(در زارچ . کند می» نویسی  تاق«بار     ساعت یک  6میراب هر   ) هاي میبد   محله

  .ه مشرف هم باید گزارش کندعالوه بر میراب ب

در قدیم جنسی بود و براي هر فـصل زراعـی از محـصول همـان       » تاق سالر «مزد  

ــراي فــصل صــیفی هــر تــشت  . کــرد فــصل دریافــت مــی ــاد ب   » دوازه ســه«در فیروزآب

)36 seduaza =گندم و براي فصل شـتوي همـین مقـدار جـو هنگـام برداشـت       1) درم 

تـاق  «لی امروزه هر دور یـک روز آب بـراي حقـوق    و. دادند می» سالر  تاق«محصول به   

برخالف میراب درآمد جنبـی نیـز دارد او         » تاق سالر «عالوه    به. گیرند  در نظر می  » سالر

تواند با آبیاري براي شاربین عمده یا کسانی که خود قادر به آبیاري نیستند درآمـدي           می

تاق « قنات موردبحث     در 1361در سال   . داشته باشد » تاق سالري «حتی بیش از حقوق     

  .گرفت  تومان مزد می40زمین )  متر1000(=بابت آبیاري هر قفیز » سالر

طور که از اسمش پیداست وظیفۀ او دنبـال آب   همان: Pay-oW-kon پی اوکن  -2

نرود یا کسی » هرز«او باید مراقب باشد که آب . رفتن و مراقبت و نگهبانی از آب است       

در بعـضی از  . شود نیز از طرف مردم انتخاب می     » ی اوکن پ« .»سر ندهد «اصطالح آب     به

در  .دهـد  را هم انجام مـی   » پی اوکن «میراب کار   ) مثل کثنویه و کوچک   (هاي میبد     قنات

نقـدي و در برخـی دیگـر    ) مثـل خارجـار  (ها   در بعضی قنات  » پی اوکن «قدیم دستمزد   

 تومان  20وزانه مبلغ   در قنات خارجار ر   » پی اوکن « مزد   1361جنسی بود، مثالً در سال      

جو براي فصل شتوي    »  درم 25«گندم براي فصل صیفی و      »  درم 25«و در قنات جدیده     

است و میراب ندارد، وظیفۀ کنتـرل و ادارة  » هرز«هایی که آب در زمستان        در قنات  .بود

                                                
- هر درم (deram) گرم است15 برابر با .  
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کنـد   ها را آبیاري می ندرت زمین ها و به است که در این فصل باغ » اوکن  پی«آب برعهده   

  ).87 :1383 اللهی، جانب(گیرد  مزدي جدا از مستمري خود می» قفیز«ت هر و باب

  :توان در چارچوب زیر خالصه کرد  وظایف میراب را می:شرح وظایف میراب

  کنترل صحیح و دقیق توزیع آب -1

  ومیل و زیاده خوري سهامدار  پیشگیري از حیف-2

 درواقـع میـراب اجـازه       ،ر کنترل بر موازنۀ میزان کشت با میزان حقابۀ سـهامدا          -3

  .دهد کشاورز زمینی را زیرکشت ببرد که نتواند آب آن را تأمین کند نمی

  برداري  حسابرسی و ایجاد موازنه بین میزان حقابه و میزان بهره-4

یعنی حتی اگر سهامدار حقابه هم      :  ایجاد موازنه بین میزان استفاده و میزان نیاز        -5

 آب به محصول خود بدهـد، او بایـد در حـد نیـاز بـه      ،ازحد نیاز دارد مجاز نیست بیش 

  .محصول خود آب بدهد و مازاد را به کسی که نیازمند است بفروشد

طور که در سـند     همان: فصل کردن سهم آب     به   پیشگیري از احتکار آب و فصل      -6

موقع استفاده کننـد   اند از سهم آب خود به    آمده است همۀ سهامداران موظف    ) 1(شمارة  

  .ر این صورت میراب حق دارد آن را هرز کنددر غی

در فیروزآبـاد میـراب   (موقع آب به محـصول        کنترل برگردش آب و رساندن به      -7

بلگ"حق دارد اگر کسی سهم آب ندارد و براي استفاده از آب          


 سدخاکی که درمـسیر  

  .)اصطالح درکند  گرفته است، آن را خراب یا به) بندند آب می

  ارگزاران آب نظارت بر امور ک-8

ریزي دقیـق بـراي الیروبـی و حفـر صـحیح        نظارت بر امور کار مقنی و برنامه       -9

  پیشکار

 خـود میـراب   ،در این رابطه گاه از طـرف مـردم  :  نظارت بر امور وصول نفقه     -10

  .شود براي متصدي وصول نفقه انتخاب می

                                                
1. balg  
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  تقویم زراعی

در . اي میرابی معمول اسـت ه تقسیم سال به فصول ویژه براي کشاورزي بیشتر در قنات    

نیـز  ) dowr(» دور«بـه فـصل    . شـود   این تقویم سال به سـه یـا چهارفـصل تقـسیم مـی             

آوریـم در سـایر نقـاط حـوزة      براي نمونه در زیر تقویم زراعـی میبـد را مـی          . گویند  می

فصول زراعی ازلحاظ طول زمان تناسب ، پژوهش همین تقویم را با اندکی تفاوت دارند  

  :دورة هر فصل از یک ماه تا چهار ماه و به شرح زیر است. ندارندچندانی با هم 

این فصل زمان کـشت محـصوالتی اسـت کـه مـصرف              ):atviš( فصل شتوي    -1

 .گوینـد » شـتوي «ها    شوند به آن    تابستانی دارند ولی چون در ماه آخر زمستان کشت می         

ر فیروزآبـاد  مـثالً د . هاي مختلف میبـد متفـاوت اسـت    زمان شروع و مدت آن در محله   

روز بعـد از عیـد ادامـه دارد،    » 75«شـود و تـا      از اول اسفند شـروع مـی      » شتوي«فصل  

روز است ولی   » 12« گردش آب است که زمان هر گردش         9یا  » دور «9مجموعاً داراي   

در مهرجرد فـصل  . شود سه روز براي حقوق میراب و سایر کارگزاران آب از آن کم می      

 روز است که 12 دور پاگردش آب  6شود و مدت آن        می اسفند شروع » 25«از  » شتوي«

روز محاسـبه  » 80« روز را هم براي حقوق میراب و دستیاران او بـه آن اضـافه کـرده       8

  . است روز» 13«دور با گردش آب » 5«ولی در بفرو فصل شتوي . کنند می

» تاق«این اختالف از آنجا به وجود آمده است که در مهرجرد فصل دیگري به نام                 

بهمن که در عرف محل برابر با اول اسفند است شـروع           » 25«از  » تاق«اسفند دارند این    

  روز تقسیم» 10«با گردش  » دور« تاق اسفند به سه      . اسفندماه ادامه دارد   25شود و تا      می

گنـدم  » ناشی» «دور«این فصل هم . ، آب قیمت متفاوتی دارد»دور«شده است که در هر    

مهلت براي کسانی است که ا گر در طـول سـه            هم آخرین  و) اولین آب بعد از کشت    (

به این فصل در    . مند شوند   اند از حق خود بهره      ماه زمستان موفق به استفاده از آب نشده       

گویند و اگـر کـسی تعمـداً از ایـن آخـرین فرصـت        می) bar-e qayyem(» برقیم«بفرو 

تا در فصول دیگر کـه آب ارزش  بندد    او می » کرت«استفاده نکرد میراب رأساً آب را به        
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البته در فیروزآباد هم معمول است امـا       » ناشی«دور   .بیشتري دارد ادعاي طلبکاري نکند    

محـسوب  » شـتوي «بدون اخالل در نظم گردش آب و با اهمیتی ویژه جزیـی از فـصل        

  .شود می

 ، روز بعد از عید شروع و تا نیمۀ مهرماه ادامه دارد75از   :)seyfi( فصل صیفی    -2

شود کـه    روز می120-130است بنابراین مدت آن » دور«ها ده  این فصل در بیشتر محله  

 فـصل صـیفی زمـان    .انـد  سه روز آن را براي حقوق میراب و دستیاران او در نظر گرفته  

کشت محصوالتی مثل، شلغم، هویج، چغندر و نظایر آن است که در زمـستان برداشـت      

  .کنند می

 در واقع دنبالـۀ فـصل صـیفی اسـت امـا بـه سـبب           فصل نم  :)nem( فصل نم    -3

از گـردش آب را  » دور«عنوان یک محـصول عمـده دارد سـه     اهمیتی که کشت گندم به   

مـدت  . انـد   گذاري کـرده    نام» نم«آب  » دور«نام    که مصادف با زمان کشت گندم است به       

ن  روز است ولی سه روز براي حقوق میراب و دستیاران او بـه آ             36این فصل در اصل     

در ایـن فـصل   .  آبـان ادامـه دارد  20این فصل از نیمۀ مهرماه شروع و تا  . شود  اضافه می 

انـد   هایی را که شـخم زده    شود و چون براي کشت گندم باید زمین         فقط گندم کشت می   

دور «کننـد بـه ایـن فـصل     ) »نـم «(گویند آبیاري  می» کرت کلوخ«و در اصطالح به آنها      

تـشت از روي  «. رسـد  دورة کار میراب هم به پایان می    » نم«در پایان دور    . گویند  می» نم

وکتابی ندارد تـا اول اسـفند کـه مجـدداً آغـاز       آب دیگر حسابو شود  برداشته می » آب

» تـاق پـسایی  «یا » تاق بندي«هاي  در قنات. و انتخاب میراب جدید است » شتوي«فصل  

)tâqpassâi (        هرچنـد بـراي   .  نیاز نیست  به دلیل عملکرد متفاوتی که دارند به این تقویم

و » صـیفی «مشخص کردن زمان کشت مربوط به فصل تابستان یا زمـستان از اصـطالح               

 ولی چون در گردش و قیمـت آب بـه دلیـل شـیوة تقـسیم و             ،کنند  استفاده می » شتوي«

اي بـر وجـود    مشخص بودن نوبت آب بیم نوسان و اختالل وجود نـدارد عمـالً فایـده              

  .نیست سال زراعی مترتب
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  حقوق عرفی و ارتفاقی در مالکیت قنات و آب آن

هاي موضوع پژوهش اعم از ملکی یا وقفی مالکیت آب به دو صورت  در قنات

  .است یا آب با زمین است یا بدون زمین

. داران بزرگ در اکثریت هستند    هایی که سهام    در قنات :  مالکیت آب با زمین    -الف

در ایـن  . ب و زمـین جـدا از هـم نیـست        یا قنات متعلق به عمده مالک است مالکیت آ        

شده اسـت   روز تنظیم ازاین گفتیم نظام تقسیم آب بر مدار شبانه     که پیش   طوري  ها به   قنات

) مثل میبـد (درجاهایی که عمده مالکی رایج نبوده .  نام دارد"بندي  تاق"که در اصطالح   

ار و نظـام کـ  (کـشاورزان واحـد زراعـی    و  رابطۀ مالـک و زارع وجـود نداشـته اسـت            

بنـدي   تاق"در نظام . اند  هم نداشته  "گاوبند" یا   "بنه"مشخصی مثل   ) برداري جمعی   بهره

تـرین   در این نظـام کوچـک    . شده است    سهم آب به نسبت زمین و توانایی فرد تقسیم         "

آبـاد   مثالً قنات شـاه . است» تاق«چهارم    نام دارد که یک   ) tasu(» تأسو«واحد تقسیم آب    

 95بل از اصالحات ارضی متعلق به یکـی از مالکـین یـزد بـود بـه                  میبد که تا ق   ) شأوا(

زمین دارد و درزمـان اصـالحات   ) qafiz( قفیز  5» تاسو«شده است که هر       تقسیم» تأسو«

  . ارضی با همین معیار بین کشاورزان صاحب نسق تقسیم شد

هـر چـه آب قنـات    . شود هاي مختلف کم و زیاد می   این مقدار زمین البته در قنات     

 قفیـز   14تـا   ) احمـدآباد (یشتر باشد زمین هم بیشتر است و مقـدار آن از چهـار قفیـز                ب

در  .نوسان دارد و در هیچ مورد زمین جدا از آب قابل خریدوفروش نیست            ) آباد  حسن(

این نظام اداره و مدیریت آب پیچیدگی ندارد حتی در بعضی موارد ادارة امـور آب بـی          

هنگـام  » تاق بندي«در نظام    . خودیاري مردم است   که مسئول مشخصی داشته باشد با       آن

انتقال مالکیت گذشته از حقوق استفاده از مجاري و ممر آب، زمین، دسترنج و سرشاخه 

  .شود نیز واگذار می) درخت(

مـالکی مالکیـت آب از زمـین     هاي خـرده  در قنات:  مالکیت آب جدا از زمین -ب

شده و هرکس بـه نـسبت توانـایی      سیمقنات به سهام متعدد جدا از زمین تق       . جدا است 
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که فردي زمینـی داشـته        در مواردي حتی بدون آن    . مالی صاحب یک یا چند سهم است      

 1341مثالً قنات جدیدة فیروزآباد در سال . باشد سهام متعددي از قنات را صاحب است

انـد    نفـر مالـک آن بـوده   302نامۀ میـراب    سهم بوده است که مطابق آب     5/2291داراي  

شده   طور که در این جدول که بر اساس آب نامۀ مذکور تنظیم          همان). 2دول شمارة   ج(

 jorra) (5/7( جـره  10اي کمتـر از   از سـهامداران حقابـه  % 81بـیش از  که مشهود است 

بوده است ولـی دو سـه مـورد      )  دقیقه 75/3(= کمترین حقابه نیم جره     . اند  داشته) دقیقه

دهـد در ایـن قنـات نیـز بـزرگ       رد کـه نـشان مـی   اقالم عمده نیز در جـدول وجـود دا    

   .اند سهامدارانی وجود داشته

 5/99انـد مـثالً       نکته اینجاست که صاحبان اقالم مزبور حتی بومی این منطقه نبوده          

جره که وقـف خـاص اسـت و مالـک و واقـف آن اسـحق بیـک یـزدي معـروف بـه                         

جدا بودن مالکیت  .اند ه جره نیز یزدي بود    5/87 و   5/45 مالکین   ؛خان بوده است    حقیقت

آب از زمین این امکان را براي برخی از مالکین غیربومی فراهم آورده است کـه سـهام                 

آنکه حتی مالک زمینی در محدودة این قنات          اي از این قنات را خریداري کنند بی         عمده

ها  در قنات خرده مالکی نظام تقسیم آب بر دقیقه و ثانیه استوار است و حتی ثانیه .باشند

در چنین قناتی اداره و تقـسیم و توزیـع آب بـه مـدیریت منـسجم و          . شوند  محاسبه می 

مرتبی احتیاج دارد که در رأس آن میراب قرار گرفته است به همین دلیل اسـت کـه بـه          

  .گویند هم می» میرابی«قنات خرده مالکی قنات 

سـتفاده   منظور از خریدوفروش موقت آب مبادله و انتقال حق ا          : خرید موقت  -ب

  :از آب براي مدت محدود و مشخصی است که وجوه مختلفی دارد

آبی است کـه   وقتی به معنی عام گرفته شود مجموعۀ سهم    » جمع«:  خرید جمع  -1

واگذاري چنین . هر سهامدار در طول سال به نسبت سهم خود حق استفاده از آن را دارد

 بـا قیـد دورة معینـی مـثالً     گیرد و وقتـی  امتیازي تنها از طریق فروش ملکی صورت می    

 وشود استفاده از ایـن حـق بـه همـان دوره محـدود اسـت                   مشخص می » جمع صیفی «

هـا از مقـدار نیازشـان کمتـر           کسانی که سهم آن   . خریدوفروش آن هم جنبۀ موقت دارد     
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برحسب  مجبور به خرید آب نشوند در اول سال زراعی    » دور«که در هر      است براي این  

تـوان   این دو جمع را مـی . کنند صیفی یا شتوي خریداري می» جمع«احتیاج یک یا چند    

جدا از یکدیگر خریدوفروش کرد ولی اگر هر دو با هم معامله شوند به سـود خریـدار               

قیمـت   .نیـز اسـتفاده کنـد    1» نـم «تواند مجاناً از آب فصل       است زیرا در آن صورت می     

 تومـان و صـیفی و       300 تومـان و صـیفی       200) 1368(در زمان تحقیـق     » جمع شتوي «

  . تومان بوده است400) با هم(شتوي 

تاریخ این خطاب حتماً بایـد از  . نوشته شود» خطاب«براي این نوع انتقال هم باید      

جاي اسـتفاده از      در این انتقال بیشتر به    . باشد) صیفی یا شتوي  (اول شروع فصل زراعی     

بهی که با خرید دارد این اسـت      تنها وجه تشا   ،برند  لفظ خرید عنوان اجاره را به کار می       

شود و همین ویژگی وجـه تمـایز آن بـا اجـاره اسـت کـه              که پول آن قبالً پرداخت می     

  .کنند معموالً بها را پس از استفاده پرداخت می

هـاي تـأمین کمبـود آب مـورد           یکی دیگر از راه    ):dowri(» دوري« خرید آب    -2

 با مراجعه به کسانی که بیش از نیاز   است، در این مورد خریدار    » دوري« خرید آب    ،نیاز

» خطابی« فروشنده باید   ،کند  دارند تقاضاي خرید یک یا چند تشت آب می        » جمع«خود  

 …صیفی بـه آقـاي      » دور«موازي یک جره آب مثالً      «: با این مضمون به میراب بنویسد     

در دفتر خود یک جره را   » خطاب«میراب پس از مشاهدة     » بدهید شرب کند قبول است    

کند اما اگر تشخیص بدهد که حقابـۀ فروشـنده از حـد نیـاز      ز حساب فروشنده کم می   ا

  .پذیرد او را نمی» خطاب«خودش بیشتر نیست 

  

                                                
- فصل نم )nem (جلوتر توضیح دادیم.  
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  نامه قنات جدیدة فیروزآباد میبد  آب-2سند 

  

بنابراین کـسی کـه     . استفاده است   فقط در یک دور یا گردش آب قابل       » دوري«آب  

 نیاز خود را برآورده سازد باید براي هر دور با مراجعه بـه             با استفاده از این راه بخواهد     

تواند آب را از میراب هم بخرد یا بـراي خریـد    البته می. اي خریداري کند وآن حقابه   این

  .از او کمک بگیرد
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  داران قنات جدیدة فیروزآباد  میزان حقابۀ سهام-2جدول 
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ر دور از گـردش آب      در فصول مختلف زراعی و حتی براي ه       » دوري«قیمت آب   

در زمـان تحقیـق     . صـیفی اسـت   » دور«نوسان قیمت بیـشتر مربـوط بـه         . متفاوت است 

 تومان 50 تا 12اي  از جره) میبد(نرخ آب دوري در فصل صیفی قنات مهرجرد    ) 1368(

  .نوسان داشته است

برخی براي تأمین آب مورد نیاز خود در اول سال زراعی یـک یـا               :  تأمین آب  -3

 مدت اجاره حداقل یک سال زراعی است کـه در بیـشتر             ،کنند  را اجاره می  » جمع«چند  

آب در فصول مختلف » دوري«مبلغ اجاره متناسب با معدل قیمت . شود موارد تمدید می

 400در زمان تحقیق مبلغ اجـارة آب در قنـات جدیـدة فیروزآبـاد تـشتی        . زراعی است 

لمبتـون در سـال     . شـد   خـت مـی   صورت جنسی پردا    در گذشته اجارة آب به     .تومان بود 

گندم یا یک من تبریز پنبـه  )  کیلو6( اجارة یک جره آب را در میبد یک من تبریز    1323

یکـی از  (برده در همان زمان اجارة آب در قنـات ده آبـاد              حال نام   بااین. ذکر کرده است  

 ریـال صـیفی نوشـته    20 ریـال شـتوي و   20را پولی و از قرار جره اي ) هاي میبد  محله

  )558 - 563: 1362لمبتون (ست ا

قـرارداد  . هاي تأمین آب مورد نیاز است حل رهن آب نیز ازجمله راه :  رهن آب  -4

سـوم    قیمت آن نیز معموالً یک    . شود  رهن حداقل براي مدت یک سال زراعی نوشته می        

  قیمت ملکی آب است

کـشت  کسی که زمین دارد ولی آبی براي        : )bar-e-âbi( بر آبی یا نصفه کاري       -5

مـساقاه،  (آن ندارد با شخصی که آب زیادتر از نیاز زمین خود دارد قرارداد نصفه کاري             

غیر بـر  "و در میبد و کوچک » بر آب گذاشتن«یا  ) bar-e-owei ("براوئی" در فیروزآباد 

در این نوع قرارداد معموالً تأمین مخارج شـخم و نیـروي انـسانی    . بندد  می) گویند   می "

هزینۀ داشت و برداشت .  زمین و بذر و کود بر عهدة شریک استالزم از طرف صاحب

  .محصول نیز نصف به نصف است
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   حقوق عرفی حاکم بر مدیریت نگهداري و انتقال مالکیت آب-ج

.  حفر پیشکار، الروبی و آب هرزي؛شد کار باید انجام می داري قنات سه براي نگه

ك یا کلوخ و سنگی یا خرابی راهرو کرد که خار و خاشا الروبی زمانی ضرورت پیدا می

کرد و در موارد دیگر  شد که مقنی براي رفع آن اقدام می مانع حرکت عادي آب می

نشین شده را از کف راهرو  والي ته کردند که مقنی با پا یا کلوخ کوب گل هرزي می آب

  .کرد تا آب آن را با خود ببرد جدا می

ساله  هاي مورد نیاز همه أمین هزینهبراي حفظ و حراست قنات و ت :تعیین نفقه

 هرچند پرداخت .سهامداران باید به نسبت سهم خود مبلغی به نام نفقه پرداخت کنند

داران اجباري است اعم از اینکه خود استفاده کنند یا در اجاره و  نفقه براي کلیۀ سهام

 امر فقط یکو  اما تضمین مشخصی براي پرداخت آن وجود ندارد ،رهن دیگري باشد

اخالقی است و ضمانت اجرایی آن عرف و نظارت مردمی است حتی جریمه و تنبیهی 

اگر ) میبد(در فیروزآباد . اند صرفاً اخالقی است که براي افراد بدحساب در نظر گرفته

چینی میراب در مجامع و محافل عمومی از طرف افراد هتاك یا  کسی نفقه ندهد با زمینه

چنین شخصی باید از بابت بدحسابی خود تمسخر و . شود  میغزگو تحقیرطنزپرداز و لُ

آمیز نقش منتقدین اجتماعی را  ریشخند افراد هزلی که با زبانی گزنده و حتی توهین

 خود میراب ،گاه براي نظارت بر امور وصول نفقه از طرف مردم.  به جان بخرد،دارند

تواند افراد  ت میشود که در این صور عنوان متصدي وصول نفقه انتخاب می به

بدحساب را به محروم ساختن استفاده از سهم آب خود تهدید کند که البته در سطح 

  .ماند تهدید باقی می

  

  شیوة کنترل آب قنات در فصول تعطیلی کشت

 در مواردي که قنات داراي راهروهاي سنگالخی و غیرقابل نفوذ باشد :بست آب

نگ و ساروج یا سیمان آب را در قنات در زمستان در آن ناحیه با بستن سدي از س
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. شده است   استفادهاي از چنین فناوري) بافق(» کوشک«اند در روستاي  کرده حبس می

که جریان آب کامالً قطع نشود دو شیر پنج اینچی در دو ارتفاع متفاوت در  براي این

ی باز ها را براي مصارف خانگ اند که در زمستان یکی از آن دیوارة سد تعبیه کرده

شود که  اي از آب قنات در طول زمستان ذخیره می با این ترتیب بخش عمده. گذارند می

  1.کنند در موقع نیاز از آن استفاده می

بست جلوي قنات  در آران کاشان در زمستان سد یا بند زیرزمینی به نام آب

رتیب بود ت این کردند شیوة کار به ساختند و در فصول زمستان آب قنات را مهار می می

زهاب مانده با گل و   چاه به70 تا 60 پشت و گاه 6 تا 5که در داخل کورة قنات از 

ساختند و دهانۀ آن را با کهنه یا کوزه  آهک یک شتر گلو یا بلبله درمسیر آب می

در فصول بازگشایی به علت افزایش حجم و . گشودند بستند و در بهار آن را می می

خورد و براي ایجاد تعادل و اینکه همه  یز به هم میسرعت آب ترتیب تقسیم آن ن

کردند و   می"او می"سان از این فراوانی استفاده کنند در فصل اول آبیاري آب را  یک به

دادند تا زیان کم  شد به نفرات بعد چند دقیقه تخفیف می به ترتیب که فشار آب کم می

عدي تا رسیدن آب به صورت تصا شدن فشار و حجم آب جبران شود این تخفیف به

نژاد نیز به مورد مشابهی در وزوان در بخشی به همین نام از  صفی 2.چشاب ادامه داشت

  . )79-73: 1379صفی نژاد، (کرده است  شهرستان اصفهان اشاره

 ،آباد در منطقۀ ندوشن و در تنگ چنار هاي صدرآباد و مزرعۀ حسن در قنات

جوابگو بوده است طبق برآورد   پیاده و، طرحآباد هم این آباد و اسالم هاي حق قنات

امین و ( برابر کمتر از هزینۀ حفر چاه عمیق است 26 هزینۀ چنین طرحی ،مجریان

  .)288 و 283 -280: دیگران

                                                
-هاي مردمی نیست و توسط مهندسین سازمان آب و برق اجراشده ولی بدون تردید این   البته این از فناوري

 .هاي سنتی محلی الهام گرفته است طرح از روش

- češâb :حجم اولیه 



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     236  

  

معاملۀ ملکی آب در صورتی است که آب از : خریدوفروش ملکی یا دائمی

اي باید حتماً   معاملهچنین. مالکیت صاحب اولیه بیرون آمده و به خریدار تعلق گیرد

اما . جنبۀ رسمی داشته باشد و در آن تمام شرایط معاملۀ صحیح در نظر گرفته شود

شود همراه با  که از انفال محسوب می به دلیل این(چون خریدوفروش آب جایز نیست 

هاي  فروش ملکی آب در قنات) این بار فرهنگی عقیدتی که آب مهریه فاطمۀ زهراست

المیاه  شود در واقع مجري  حقوق استفاده از مجاري و ممر آب معامله مینام میرابی به

و متعلقات آن مورد معامله قرار ) کظایم(االرضی  اعم از سطحی یا تحت) مجراي آب(

چون مالکیت آب از ) اعم از وقفی یا ملکی(» تاق بندي«هاي  ولی در قنات. گیرد می

و اگر مشجر باشد )  روي زمینحقوق کار بر(زمین جدا نیست زمین و دسترنج 

باشد و در  نیز از متعلقات مربوط به حقوق آب می) واحد شمارش درخت(سرشاخه 

اي با  حال در پایان هر قباله بااین .پذیر نیست  تفکیک،هنگام معامله و انتقال به غیر

مشخص کردن حقوق عرفی خریدار که حتی بعد از سی سال هم اگر نقصی در کار پیدا 

براي . شود  قید می،شده است  شنده ضامن جبران خسارت و رد وجه گرفتهشد فرو

را رونوشت قسمتی از یک سند فروش که به چنین حقوقی اشاره دارد در ادامه نمونه 

  :آوریم می

بعد ذلک مالحظه الحتیاط و مراعات االنضباط چنانچه غبنی در مبایعه مزبوره "

افحش اگرچه معادل ثمن منعوت بوده باشد محتمل و متصور باشد و لوکان فاحشاً بل 

فرضاً و تقدیرًا مصالحه صحیحه شرعیه الزمه جازمه نمود جناب بایع مرقوم با مشتري 

المصالحه مقدار نیم من بوزن شاه قند با جوهر یزدي قنادپسند مصالحه  مزبور به مال

 الشرط صحیحه شرعیه وغب هذا در ضمن عقد خارج الزم جازم صحیح شرعی حسب

ملتزم گردید جناب بایع که چنانچه از حال تحریر الی پنجاه سال کامل هاللی کشف 

فسادي شود، مبایعه مزبوره به خروج المبیع المرقوم کالً اَو بعضاً عیناً اَو منفعۀً مستحقاً 

للغیر و بدین وسایط اسباب ضرر و خسارت مشتري مرقوم اَو من یقوم مقامه شود، 

ه به تحمل ضرر و خسارات وارده و رد ثمن منعوت، معادل عالوه ضمان الزم معامل
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العقود  ثمن موصوف نیز مجاناً و بالعوض تسلیم مشتري اَو من یقوم مقامه نماید و صیغ

  ".جاریه گردید

خطوط ارتباطی مزارع بـه یکـی از دو طریـق زیـر             : راه هاي ارتباطی مزارع     شبکه

  :گیرد شکل می

 هـر قطعـه زمـین درواقـع همـان راه             رسـی بـه    راه رسمی و عرفی دست     : راه پا  -1

هـا   میبـدي . دیگر راه پاي هر صاحب زمینی راه آب اوست     بیان  به. دسترسی به آب است   

 یعنی هرکسی براي سرکشی بـه زمـین   1" اَو رو گَو رو  "مثلی دارند به این مضمون که       

بـه سـبب   وآمـد کنـد، امـا        تواند رفـت    رسانی می   هاي آب   خود تنها از راه و مسیر شبکه      

کنـد صـاحبان زمـین بـا         ها ایجاد می    ویژه در مواقع جریان آب در شبکه        مشکالتی که به  

کنند این   استفاده می" کشونی "اصطالح  هاي به   استفاده از نوعی حقوق ارتفاقی از جاده      

هـا معمـوالً فاقـد پـشتوانۀ حقـوق عرفـی و شـرعی اسـت و تنهـا از طریـق                       نوع جاده 

  :شود دو شیوة زیر پدیدار میپوشی از حق عرفی به  چشم

مجاور » مقام« با 2» مقام«در پیش گفتیم که مرز مشترك هر : جادة جربندي -1-1

جودة نیرا از مقام «با » جربند«است، اگر ) Jerband(» جربند«داري به نام  سطح شیب

یا داغ آب متعلق به کسی ) neγâr(یعنی نغار » جوده«گیر  دیگر جدا شود، تا محل آب

این حریم تا محل ، که زمینش در باال قرار دارد و اگر زمین کشاورزي باشداست 

نزومۀ


براي مشخص کردن آن اگر سنگی را در باال روي زمین رها .  کرت پایین است

 در ،کنند تا هر جا که سنگ قل خورده پایین آمد و متوقف شد متعلق به زمین باالست

.  حق دخل و تصرف داردر یا چشابگی ومهکاشان زمین پایین تا چهار انگشت بعد از ک

  .از آن قسمت به بعد به زمینی که در سطح باالتر قرار گرفته تعلق دارد

                                                
- owrogowr: رود رود گاو می راهی که آب می.  

-مجموعه چندتخته زمین در هر کشتخوان . 

- nozuma :آخرین ردیف کشت محصول در کناره مرزهاي مشترك. 
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چنین مرزهایی به علت اینکه عرض آن زیادتر از مرزهاي معمولی است، نخـست              

اگـر  . شـود  رو مـی  ادة مـال مرور تبدیل بـه جـ       گیرد و به    مورد استفادة عابر پیاده قرار می     

آن در امتـداد جـاده   » جربند«است به نحوي باشد که      » جربند«موقعیت زمینی که داراي     

عنـوان   بـه » جربنـد «تر کند از  قرار گیرد و عبور از این طریق دسترسی به مزارع را آسان          

و مرور حقی را ایجاد کند  اي ممکن است به چنین مورداستفاده. جاده استفاده خواهد شد

به ) 1نقشه  (F» کرت«مثالً ضلع شرقی . تبدیل به جادة عمومی کشتخوانی شود  » جربند«

مقـام بـاغ   « راه ارتباطی .بوده است» جربند« دارد " K"دلیل اختالف سطحی که باکرت     

جـودة نیـرا باشـد کـه از     « طبق ضوابط باید از طریق    ،که در شمال آن است    » آباد  حسین

ویـژه وقتـی آب    بـه » جوده«ولی چون عبور و مرور در     گذرد     می k» کرت«ضلع جنوبی   

تـر را   راه مستقیم و نزدیـک » آباد  باغ حسین «جریان داشته باشد مشکل است، کشاورزان       

اند، البتـه در مـواردي کـه در زیـر یـا پـایین        برگزیده و جربند را براي راه انتخاب کرده    

 ندارد و صـاحب زمـین   اي رسمیت  جربند زمین کشاورزي قرار گرفته باشد چنین جاده       

  .تواند در موقع تبدیل زمین به باغ آن را مسدود کند می

اي نیز برخالف عرف و معموالً در امتداد مـرز   چنین جاده:  جادة کشتخوانی -2-1

دو تخته 


ویـژه کـه بعـضاً بـراي      یابـد بـه   مـرور رسـمیت مـی    گیرد و به  شکل می ) پون (

کننـد و عمـالً     به کشیدن دیوارك مـی پیشگیري از آسیب رسیدن به محصول خود اقدام     

  .شناسند وجود آن را به رسمیت می

  

  

                                                
-سطح در کشتخوان  مجموعه چند قطعه یا کرت هم.  
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  آباد  مقام باغ نرمه و حسین-1نقشه 
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هرگـاه شخـصی بخواهـد       :عملکرد قواعد حقوق عرفی در تغییر کاربري زمـین        

  :زند به اقدامات زیر دست می زمین خود را تبدیل به خانه یا باغ کند

  .ناسب براي ساختن باغ یا خانه استانتخاب زمین م نخستین گام -1

هر باغ حـداقل    .  مذاکرات حقوقی و توافق با همسایگان و جلب همکاري آنان          -2

کم جلب همکاري دو همسایۀ شرقی، غربی از ضروریات اولیه   همسایه دارد که دست    4

است زیرا بین مرز این دو همسایه که اتفاقاً در جهت طول هم قرار دارنـد ایـن امکـان               

توافق یا .  دارد که با ایجاد دیوار مشترك هزینۀ دیوارکشی را به نصف تقلیل بدهد   وجود

  .آورد عدم توافق با این دو همسایه مسائل حقوقی متفاوتی پدید می

 اگر همسایه مایل به شراکت باشد باید عالوه بر شریک شدن در زمین زیـر                -2-1

 "شـرط "در مـورد    . ل شـود  کشی را متقب    نصف مخارج چینه  ) "چرز" یا "شرط"(دیوار  

چون همسایه در مالکیت مرز یا بندي که بین دوکرت قرار دارد شریک است و عـرض            

 "شرط"عنوان  به "بند" اگر بنا بر شراکت باشد تمام ، پساین بند براي شرط کافی است

کشی هریک از طرفین بخشی از زمین خود  شود و بعد از چینه  مشترك در نظر گرفته می    

  .دهند اختصاص می) pun "پون"(ي دیوار براي خاکریز را در دو سو

 را از محـل داغ  "شرط" زمین باید  اگر همسایه مایل به شراکت نبود صاحب      -2-2

 کـرت  "بند" درکنارة بند انتخاب کرده و آن نیمۀ) nozuma(آب یا نزومه  ) neΥâr نغار(

در دیوارکشی . ندعنوان خاکریز دیوار خود در ملک همسایه رها ک        بهرا  که شریک است    

مانـد و چنـین دیـواري ملـک           با این کیفیت حقوق عرفی و رسمی مالک محفـوظ مـی           

شخصی او محسوب خواهد شد که همسایه هیچ حق دخل و تصرف حتی در حد تعبیه  

شـود مالـک    ولی چون در این مورد سندي مکتوب نمی    . چوب داربست در آن را ندارد     

  :کند هاي نمادین زیر استفاده می نشانهبناچار براي احراز حق مالکیت خود از 
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تري چینه از طرف داخل باغ خود در چنـد نقطـه     صاحب باغ در ارتفاع دوم   -الف

اي در  کند یا با چندپاره آجر حفـره       اي داخل دیوار تعبیه می      در طول دیوار کوزه شکسته    

  .)1عکس (دهد  سازد و در محل تقاطع و نقاط گردش به دیوار قوس می دیوار می

 اگر دیوار از خشت باشد از طرف بیرون باغ یـا خانـه و در سـمت همـسایه                    -ب

  .)3عکس (کند  هایی باخشت در دیوار ایجاد می دهئجا زا جابه

که همسایه ناسازگار روزي بخواهد زمین خـود را تبـدیل بـه بـاغ کنـد                   درصورتی

  :کند  او را ملزم به اجراي مفاد زیر مییادشدههاي  پدیده

ر مرحلـه بـاغ سـازي نیـاز بـه دیوارکـشی مجـدد نـدارد و دیـوار           هرچند د  -الف

کـه گذشـت حـق     طوري موجودخواه ناخواه دیوار باغ او هم محسوب خواهد شد اما به      

تواند دیوارهاي عرضی بـاغ   ندارد و حتی نمیرا گونه دخل و تصرفی در این دیوار          هیچ

کرباس "یوار شکافی به نام    خود را به این دیوار بچسباند بلکه باید در محل تالقی دو د            

 اما اگر روزي بخواهـد  .)2عکس  (باقی بگذارد   ) آب ریز  =owriz(یا پالس اوریز    "انداز

اي بـا حفـظ    باغ خود را تبدیل به خانه کند باید حداقل در طول عمارت دیوار جداگانه           

اي   ها سـر سـازگاري داشـتند در دیـوار بـاغ نـشانه               اما اگر همسایه  . همین فاصله بکشد  

گذارند و در دیوارهاي خشتی خانه گذشته از حذف نـشانه از سـمت همـسایه بـه                ینم

گــذارد  نــشانۀ شــراکت در دیــوار از طــرف همــسایه پاکــار و حتــی تاقچــه بــاقی مــی 

  ).341-339 :3 ،1385اللهی،  جانب(

 وقتـی زمـین    :ها بعد از تغییر کاربري زمـین        رسانی و راه    هاي آب   وضعیت شبکه 

ي داده تبدیل به باغ یا خانه شود در شبکه تغییراتی به شـرح زیـر   کشاورزي تغییر کاربر  

  :گیرد صورت می

راه ) (gela( » "گلـه "توانـد در محـل     مالک در ورودي باغ یا خانه را فقط مـی   -1

  . دارد انتخاب کند" گله"یا حداکثر درهمان ضلعی که ) ورود آب به زمین

جـودة  «به باغ یا خانه "تخته "ک هاي ی  در این تغییر و پس از تبدیل همۀ زمین  -2

  .بست تبدیل خواهد شد به کوچۀ بن» جودة شربی«راه و  به کوچۀ شاه» نیرا
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هایی که جربنـد دارنـد، در مـواردي کـه       در تغییر کاربري زمین   :  جادة جربندي  -3

سو داشته  جوده در پایین آن قرار دارد اگر مالک زمین باالي جربند بخواهد راهی از این       

رها کـرده و در آخـرین   » راه پا«ریز و   را براي خاك  » جربند«ید موقع دیوارکشی    باشد با 

در ایـن   . دیـوار بگـذارد   ) nozuma(» نزومـه «کشت زمین خود یعنی در محل         قابل نقطۀ

اما اگر مالک . سو هم حق گشودن در دارد ریز در آن    صورت او هم به دلیل داشتن خاك      

» جـوده «در ) نغار آب(گیر  تواند در محل آب   رد می زمین باالیی تمایلی به داشتن راه ندا      

 نزومه در زمین پایین طبق ضوابطی که براي مرز دوکرت یا جوده وجود دارد دیوار    "یا  

شود جادة   با این عمل البته در مواردي که جربند به زمین واقع در پایین ختم می،بگذارد

  .کند جربندي را کامالً مسدود می

شود و چون شیب  کرت که پهناي کمتري دارد انجام میآبیاري از طریق عرض 

المقدور  ها حتی  از جنوب به شمال است براي سهولت آبیاري طول کرتهاي میبد زمین

. شود می» کرت«و آب از ضلع جنوبی وارد ) 1نقشه . (دنجهت شمالی، جنوبی دار

.  جنوبی خواهد بود-هم شمالناخواه خانه  چنین زمینی وقتی تبدیل به خانه شود خواه

تر غربی یا  جهت شرقی ـ غربی داشته باشد، از طریق ضلع کوچک» کرتی«اگر بندرت 

قرار » کرت«در عرض »  نیراجودة«شود، به این دلیل است که اگر  شرقی آبیاري می

بگذرد کسی حق گشودن شود ولی اگر از کنارة طولی آن  باز می  در آن»گله«بگیرد، 

» جودة«باید از » نیرا« از دور» هاي کرت«مثل » کرت«در آن ندارد و براي آبیاري » گله«

تواند از محلی که زودتر آب به زمینش   می هر کس فقط. دناستفاده کن) »شربی«(فرعی 

  .)144-145 :1 ،1383 اللهی، جانب(داشته باشد » گله«رسد  می

 آب حد نهایی محدودة مالکیت فردي  مرزبندي شده براي آبیاري داغ   هاي  در زمین 

شود که    کشیده شده ملک مشترك محسوب می      مرز یا بندي که بین این قطعات      و  است  

 زمین ، شخم زدن داغاگر کسی هنگام.  تعیین حدود شده استبا داغ آب در هردو کرت

  .شود  و عرض بند را کم کند متهم به گرفتن بند همسایه میخود را بتراشد
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دیگر   وجود کل یا کوزه شکسته ونیز انحناي دیوار در محل اتصال دونشانه-1عکس 

  .مالکیت دیوار است

  

  

  

                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اوریز دونشانۀ دیگر مالکیت دیوار است  پالس کرباس انداز یا-3 و 2هاي  عکس
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 مجرا و ،بنا بر قواعد حقوق عرفی در رابطه با آب و آبیاري:  مجرا و ممرآب-4

شود و قانونمندي و حریمی خاص خود را  ت محسوب می نیز یک نشانۀ مالکی آبممر

ري معتبر بود که برخی با یکی دو بار آب بردن از ممري ادعاي قد این پدیده به. دارد

 ظاهراً یک نفر که با این مشکل مواجه شده از 3طبق سند شمارة . کردند مالکیت می

اند که با چند  مردم استمداد کرده و درخواست حکمیت نموده است و مردم اظهار داشته

  .شود بار آب بردن مالکیت محرز نمی

  
  اد ممر استشه-3سند 
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   استشهاد ممر-3بازخوانی متن سند 

 و کسانی که نمایم، از اهالی خبرت و بصیرت بلوك میبد استشهاد و استعالم می

که مدت یک سال است، بدون جهت آقا میرزا حبیب آخوند  اطالع دارند بر این

 اسماعیل اکبر شاطر حیدر، جناب حاجی مالحسن و محمدرضا عبدالحسین و حاجی

خانه حقیر محمداسماعیل ولد حاجی میرزا صادق مالحسن میاه جدیده در ممر

نمایند  اند و فعالً ادعاي ملک می فیروزآبادي گاهی به خواهش میاه جدیده شرب نموده

 خود مزین دو کلمه شهادت در صدر ورقه مرقوم و به خاتم شریف] چند کلمه ناخوانا[

  1345تحریراً فی شهرا لصفر . فرمایید که لدي الحاجه حجت بوده باشد

  حاشیه باال از راست به چپ: پاسخ

شأن قاسم بن غالم بن علی بن صفر اداء شهادت نمود که از سابق الی   عالی-1

شد و  یک سال قبل باغ آقا میرزا حبیب از ممر خانه اسماعیل به میاه جدیده شرب نمی

خواست آب جدیده بدهد، آقا اسماعیل مانع  ارسال گاهی آقا میرزا حبیب میبعد پ

دهم و آقا محمود بن علی حسینی  نامه می گفت اجاره وقت میرزا حبیب می شد، آن می

بردند، در  شهادت داد، تا یاد دارم که پانزده سال است، آب از این ممرخانه مرقومه نمی

داد که  ت آب صیفی برد و مکرر وعده میسال گذشته آقا میرزا حبیب بنا گذاش

  1345 صفر 27. دهم نامه می اجاره

   مهر با سجع عبده محمدحسن بن محمدتقی

  عالی حضرت آقا علی بن محمد بن حسن شهادت داد، تا یاد دارم، از این ممر-2

  بردند حررها همان مهر میاه جدیده نمی

لحسن شهادت داد، سال گذشته مرا آوردند که  آقا ابوالقاسم بن آقامحمدبن ابوا-3

.  ببرند، عیال آقا اسماعیل مانع شد و رفتمگل در باغ اسماعیل بریزم که آب از این ممر

  التاریخ همان مهر



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     246  

  

طرف   آقا غالمحسین بن علی حسینی اظهار داشت، تا یاد دارم، آب از این-4

 درست کردند، صد دفعه آقا اسماعیل مانع شد، و آقا بردند و یک سال است، کریک نمی

  التاریخ همان مهر. دهم نویسم و می ه مینام داد که اجاره میرزا حبیب وعده می

شأن حاجی بن عابدین اداء شهادت نمود که چندي قبل از طرف باغ   عالی-5

 فعالً آقا میرزا حبیب دارد و گاهی بردند، در باغ که وقفی پاشنه در سوراخ کردند و آب

حررها همان . دادند، در باغ آقا میرزا حبیب رفت، سر می طرف می هم کمی آب که آن

  مهر

 شهادت داد، عمدت المعتمدین آقا بابا ولد علی صفر که از قدیم آب جدیده -6

 کرده و آب  درسترفت و دو سال است، تقریباً که ممر در باغ حضرات مرقومه نمی

  التاریخ. برند جدیده می

  حاشیه سمت راست از باال به پایین

 عباباف و رضا ولدحسین بن محمدحسن و رضا شأنان استاد علی  عالی-7

حسین  رضا و ابراهیم ولد محمد بن حسن و غالم محمدحسین آبیار ولد غالم

هاي اشخاص  ه باغولدمحمدبن حسن و آقاعلی ولد حاجی رضا شهادت دادند، ک

مفصله در متن مشرب به میاه قنات محمودي فیروزآباد بود و آب جدیده روي آن 

رفت و حاال که آب محمودي کسر کرده، چندي است، گاهی به اذن شما آب  نمی

نمایند و بدون اذن شما حق شرب این ممرخانه شما  جدیده درممرخانه شما شرب می

 مهر با سجع 1345 شهرصفرالمظفر 22رند، بتاریخ که باید آب جدیده رد شود، حق ندا

  باهللا الواثق الغنی عبده سعید الحسینی

  حاشیه پایین از چپ به راست

 عالی حضرت ساللت السادات آقا سید احمد خلف مرحوم حاجی سید یحیی -8

نماید، تا سال سابق شرب جدیده از این ممر که در متن قلمی  فیروزآبادي شهادت می

  مهر با سجع احمد الحسینی.  و حال هم بدون اذن شما کسی حقی نداردگشته، نشده
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 که میرزا حبیب  بلی شهادت داد، آقا حسن ولد غالمحسین عطار که باغچه-9

شد و آب محمودي  خریده زمانی که محمداسماعیل احمد داشت، شرب جدیده نمی

  مهر با سجع محمدحسن بن غالمحسین. شد شرب می

 رضا شأن خیرالحاج حاجی غالمحسین خلف مرحوم حاجی علی عالی -10

. کردند و حق ندارد وجه چند سال قبل هرگز شرب جدیده نمی هیچ شهادت داد که به

  اهللا ابن محمدباقر مهر با سجع حبیب.  شهر صفر27فی 

 بلی مشهدي ولد خالو شیخ شهادت داد، که تا سال سابق آب جدیده شرب -11

مهر . شده، ولی یک سال است به اذن مشارالیه شرب شده بدون اذن شما حقی ندارندن

  با سجع نصر من اهللا فتح قریب

محمد بن حسین عبداهللا اظهار داشت که سابقاً یا خفا یا به التماس   استاد علی-12

بردند، تا چندي قبل آقا میرزا حبیب آمد، حق ممر باغ حقیر را  آب از این ممر می

شوم، التاریخ مهر با سجع عبده محمدحسن بن  ، و قباله گرفت، حال من مانع نمیخرید

  محمدتقی

  

  نتیجه

 قنات نبض اقتصاد و چشمۀ .ابداع قنات از ابتکارات مردم حاشیۀ کویر بوده است

یک مدیریت جمعی و . اش به دست خود آنان بود فیضان آب حیات مردم و اداره

فقط در موارد . گرفته بود انی و خودمحوري شکلشورایی داشت که بر اساس خودگرد

ویژه در اکثر  ها به نظرهایی داشتند ولی این دخالت  بعضی اعمال،جزیی بزرگ مالکین

. اي نداشت کننده  نقش تعیین،مالکی حاکم بود نقاط حوزة پژوهش که نظام خرده

ش سهام کنندة قنات بودند چون در واقع با فرو مالکین حتی اگر خود احداث بزرگ

مالکین زیادي  هاي قنات را تأمین کرده بودند بنابراین با خرده اي از هزینه بخش عمده

مخارج نگهداري و توسعۀ قنات را  طرف حساب بودند که اینک با پرداخت نفقه
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حتی اگر . توانست بی دخالت آنان کاري از پیش ببرد  کسی نمی، پسبرعهده داشتند

گرفت بلگ دیریت را برعهده میکار و شجاعی نقش م میراب درست


کرد   خان را درمی

ها و قرون متمادي که از عمرش  قنات در طول سال. شد خواهی او می و مانع زیاده

گذشت از فرهنگ بسیار غنی با ضوابط ویژه برخوردار شده بود و حقوق عرفی  می

  .کاري ضامن حفاظت آن بود سرشار از ریزه

بود که حدومرز هر پدیدة فرهنگی و هاي خاصی   قانونمندي،حقوق عرفی

ها بهتر بتوانند باهم تعامل داشته باشند و به   تا انسان،کرد اقتصادي را مشخص می

رسانی مشخص باشد  هاي آب وقتی مرز حریم و شبکه. تري برسند سازگاري مطلوب

حتی براي . داند شود و هرکسی تکلیف خود را می ومرج نمی جامعه دچار هرج

آورده و  هاي الزم به عمل بینی  و تغییر کاربري زمین حقوق عرفی پیشوسازها ساخت

این . مشی روشنی فرا راه مردم گذاشته است که در کار خود سردرگم نمانند خط

 از چنان استحکام و ،گرفته  ها پشتوانۀ تاریخی قنات شکل قانونمندي که طی قرن

والت و تغییرات هنوز حتی پشتوانۀ فرهنگی برخورداراست که امروز با همۀ این تح

اي از  دهد و بخش عمده درجایی که دیگر اثري از قنات نیست به حیات خود ادامه می

گشاي  اي از موارد گره بسا که در پاره آن کارکرد خود را از دست نداده است و چه

  .حقوق مدنی هم هست

                                                
- بلگ )balg (دست به سازند وقتی میراب  درکردن یعنی شکستن سدخاکی که براي آبیاري در مسیر آب می

 .بر از همه سهم آب خود استفاده کرده و دیگر آبی نداشت زد که سهم این کار می
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