
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  خانه گو و پنگ پنگپنگ، 
 )جستارهایی از تقسیم آب سنتی در شهرستان برخوار(

  ***عبدلی آشتیانی   ،  اسداهللا**شناس  ،  ناصرحق*دخواستیمحمدعلی ایز
  30/10/1395 :تاریخ پذیرش  5/4/1395: تاریخ دریافت

  
  چکیده

پنگان یا فنجان متشکل از جامی مسی یا برنجی است که در ته آن سوراخ 
گیرد و آب  آن در ظرف بزرگی که از آب پرشده قرار می شده و  ریزي تعبیه

به پر . شود تا در نهایت جام غرق شود ه داخل آن هدایت میاز سوراخ جام ب
ترین شیوه  این سنتی .شود اصطالح یک پنگ گفته می  شدن یک جام به

 .شک عمري به قدمت قنات دارد بی بندي در نزد ایرانیان است که زمان
 نام دارد و به محلی گو پنگگیر یا  دهد پنگ شخصی که این کار را انجام می

اگرچه  .شود  گفته میخانه پنگگیرد،  این تقسیم آب صورت میکه در آن 
اي  نقاط این سرزمین کارهاي ارزنده راجع به پنگان و اصطالحات آن در اکثر

خانه و اسناد محلی و  گو، پنگ اما به شخص پنگ صورت گرفته است،

                                                
   mahoornet@yahoo.com              . کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی *

  nasser.haghshenas@yahoo.com                 .  کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی **
   ashtiani46@yahoo.com                 . پژوهشگر اسناد ایرانی و خط سیاق ***
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شده  گو چگونه انتخاب می راستی پنگ به. شده است  روستایی کمتر پرداخته
کرده است و آیا  و چگونه کشاورزان را از نوبت حقابه خود مطلع میا است؟
ها در کجاي  خانه پنگ خانه را ترك کند؟ توانسته در برخی مواقع پنگ او می

اکنون چند  ها چه بوده است و هم اند و کاربرد آن گرفته مزارع قرار می
قه در یک زمان پنگ به دقی  در کشور وجود دارد؟ دالیل اختالف مدتخانه پنگ

پنگ و تعداد آن  مکان در دو قنات نزدیک به یکدیگر چیست؟ چگونه است که
؟ و آیا اسناد محلی و ذکرشده است) شهرستان برخوار(هاي ازدواج  در قباله

ند ابزاري براي بهتر درك نتوا یم )...ي ازدواج وها قبالهها،  نامه مصالحه(روستایی 
ي و ا کتابخانهوهش با مراجعه به منابع د؟ این پژني پیش رو باشها پرسشکردن 

اسناد معتبر محلی و به صورت میدانی و مصاحبه شفاهی با کشاورزان خبره 
گیري کرده   پنگها خانه پنگ که روزگاري در گو پنگمحلی و آخرین بازماندگان 

یافته   ي موجود تدوینها خانه پنگو آن ایام را به یاد دارند و بررسی آخرین 
  .است
  ، اسناد محلی، برخوار اصفهانخانه پنگ، گو پنگپنگ،  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 در .خشک است ي شمالی سرزمینی خشک و نیمهها قسمتاستثناي  سرزمین ایران به
ي ما ایرانیان از دوران اساطیري تا به امروز بر اهمیت و قداست آب، این مایه ها آموزه

 و ها آبخداي (یی چون آناهیتا ها اسطوره .حیات و روشنایی تأکید فراوان شده است
 از ها آبي زرتشت در خصوص حفظ ها آموزهو ) ي روي زمینها آبسرچشمه 

هرگونه آلودگی و تأکید بر مقدس بودن آب در اوستا و دستورات دین مبین اسالم 
 و ازین .العاده آب در این سرزمین دارد کننده نشان از اهمیت فوق عنوان عنصري پاك به

ي دور آب را به روستاها ها فرسنگقیت نیاکان ما را بر آن داشته تا با حفر قنات از خال
شک قنات یکی از  بی. و مزارع بکشانند و زندگی را با آب با طراوت تر جاري سازند
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راستی معجزه  ي نیاکان ما براي رسیدن به آب بوده است و بهها کیتکن نیتر شرفتهیپ
 توجه به چنین اهمیتی بدون تردید تقسیم عادالنه با .شکخ ایرانیان در این کشور نیمه

 نیا .اي برخوردار بوده است العاده ویژه در شرق و مرکز ایران از اهمیت فوق آب نیز به
 یا بین زارعان یک گرفته یمي محلی انجام ها حکومتنظارت و تقسیم آب یا بر عهده 

در نقاط مختلف (ند سال مزرعه به صورتی دموکراتیک و توافقی به مدت یک یا چ
پنگ، ( عمر این تقسیم سنتی آب شک بی . استگرفته یمانجام ) ایران متفاوت است

کننده که در اکثر نقاط ایران  شخص تقسیم. با عمر قنات برابر است) خانه پنگ و گو پنگ
 مثالً ، نام او متفاوت استها مکانالبته در برخی  (شود یم یا پنگ بان شناخته گو پنگبه 

به  در آن ساکن بوده گو پنگو محلی که ) ندیگو یمدر خراسان به این شخص کیال هم 
 تا 10 کار او نیز از یک ظرف بزرگ که داخل آن لیوسا . معروف بوده استخانه پنگ
و   است و جامی مسی که ته آن سوراخ ریزي قرار داشتهگرفته یم لیتر آب 20

البته نام پنگ،  (. استشده یمشکیل یی جهت شمارش تعداد پنگ ها تها زهیر سنگ
این ) ي محلی در نقاط مختلف متفاوت استها شیگو و ظروف به خانه پنگ
 یا در اند رفته نیب ازی کل به امروزه یا اند شده ساخته که با گل و خشت ها خانه پنگ

 این .اند داشته در ابتداي ورودي مزارع قرار ها خانه پنگ. آستانه نابودي کامل قرار دارند
  پرداخته است خانه پنگ و گو پنگ به توصیف و کارکرد پنگ، اختصار بهپژوهش 

  
  پیشینه پژوهش

 به تا باستان د و از دورانن تقسیم آب نیز عمري به قدمت قنات دارهاي روششک  بی
 که ما در ادامه این ندا  قرار گرفتهقیموردتحقامروز تقسیم آب قنات و وسایل آن 

 اینجا الزم است به کارهاي در .میا پرداخته سیر تاریخی آن اختصار به پژوهش به
 کارآزموده و مجرب اداني که در چند دهه اخیر در این زمینه توسط استا ارزنده
 سنتی هاي نظامآباد،  ، طالبها بنهاسناد (استاد جواد صفی نژاد .  اشاره شودگرفته انجام



 
 
 
 
 
 
 

  1396پاییز و زمستان ، 8شماره هاي بومی ایران، سال چهارم،  دو فصلنامه دانش     198  

  

دکتر )  ایشان راجع به قنات و آبیاريي گستردهها پژوهشآبیاري در ایران، و مطالعات و 
 حوزه در سنتی هاي نظامفرهنگ یارگیري در ایران و مطالعات  (يفرهادمرتضی 

همچنین آقایان محمدحسین پاپلی یزدي و مجید لباف خانیکی در زمینه ) شناسی مردم
واحد تقسیم (ي تخصصی با عنوان ا مقالهویژه  ي میدانی بهها پژوهش و ها قناتاسناد 

ي با ا مقالهو پژوهشگر ارجمند آقاي مهدي محقق در ) فنجان( سنتی هاي نظامب در آ
در این مقاله . اند گذاشتهآثار فاخري از خود بر جاي )  بنکام– فنجان –پنگان (عنوان 

 تا حد امکان استفاده شود اما تالش شده است با یادشدهنیز سعی شده است از آثار 
 يها خانه پنگهاي شهرستان برخوار، مراجعه به آخرین وگ پنگمصاحبه شفاهی با آخرین 

تاریخی  -تر با جستجو در اسناد محلی  آباد اصفهان و از همه مهم موجود ایران در نجف
  . هرچند اندك به غناي آثار تولیدشده افزوده شودگو پنگراجع به پنگ و 

  
  روش تحقیق

 کشاورزان با مصاحبه و میدانی صورت به و يا کتابخانه منابع به مراجعه با پژوهش این
 یسنت آبیاري سیستم با کار یا اند بوده گو پنگ یا گذشته در که قدیمی هايگو پنگ و
 هاي در دوره معتبر محلی يها قباله و اسناد به مراجعه همچنین و دارند یاد به را) پنگان(

  .است شده  تنظیم پهلوي و قاجار
  

  گذر زمان پنگان در
 آب یزمان سنجش يبرا عمدتاً که، مختلف انواع با زمان سنجش يابر يا لهیوسپنگان 

 يا کاسه و متشکل از  است، بودهرفته یم کار به چهاردهم قرن لیاوا تا يکشاورزدر 
 یظرف در را کاسه نیا. است داشته وجود یسوراخ آن يانتها در که بوده یمس عموماً
 واحد کی گذشتن، تر کوچک هکاس شدن پر بار هر، اند داده می قرار آب پر و تر بزرگ

سابقه استفاده از . اند گفته یم پنگ کی آن به اصطالح بهاست و  داده یم نشان را یزمان
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مهندس و )  قبل از میالد212-287( ارشمیدس .رسد  میزین  باستانونانی بهاین وسیله 
ي زمان ریگ اندازه ابزاري براي ، بزرگ که در اسکندریه به تحصیل پرداختهدان یاضیر

اگرچه به دلیل کمبود منابع مکتوب در ) 23: 1375محقق،  (.اختراع کرده بوده است
 از پنگ در آن استفاده ازویژه در دوران هخامنشی و اشکانی اطالعات ما  ایران باستان، به

آمدهاي تجاري و همچنین و شک مراودات فرهنگی و رفت   اندك است اما بیها دوره
ي دیگر انتقال داده ها نیسرزمبه  ین وسایل و تکنولوزي آن روز را، بسیاري از اها جنگ
براي  با اضمحالل اشکانیان و به قدرت رسیدن ساسانیان، منابع مکتوب بیشتري. است

 و تیمالک بری از دیوانی به نام دیوان آبیاري که ساسان آثار نیا . استمانده  يبرجاما 
 در  همچنین.)394:1352،پور انصاف( ندیگو یم آب نظارت داشته است سخن میتقس

 پاپلی( گفتند یم) bast/bast  ،بست (آبی ساعت این به ساسانی آبیاري يها وانید
  .)50: 1377، خانیکی لباف و یزدي

 ازجمله .است شده نوشته پنگان درباره ياریبس مطالب، یاسالم تمدن هحوز در
 اسطرالب از روز در، وقت نییتع يبرا مسلمانان که نویسد می) ق.ه  255 یمتوف (جاحظ

 عرب شاعر، کشاجم به معروف نیحس محمودبن .کنند می استفاده بنکامات از شب در و
 را آن نام و کرده وصف را لهیوس نیا کار طرز یاتیاب در نیز، )ق.ه 360 یمتوف(

 به عام طور به یگاه، یاسالم هدور علوم در پنگان نام. است آورده) بیاتکا( صورت به
 و ساخت، یاسالم علوم يبند طبقه در .است شده یم اطالق یآب هاي ساعت انواع ههم

 هندسه علم فروع از که )البنکامات علم (جز یآب هاي ساعت انواع دیگر و پنگان کاربرد
 با که یعلم: اند کرده فیتعر نیچن را البنکامات علم. است بوده ،آمده یم شمار به

 از  آگاهی آن از هدف و شود می يریگ اندازه زمان، آن ابزار بردن کار به و شناختن
 و وقت با که (تیرع و مملکت امور  درتأمل و نظر و شبانهي ها شیاین و نماز اوقات
، اند پرداخته می البنکامات علم و پنگان به که یکسان. است بوده) کرده یم پیدا ارتباط زمان

 يمستمر، یدولت شاغالن دیگر و منجمان و رانیدب مانند و اند داشته لقب "نییفنجام"
 نیتر مهم )بنکام، فنجام، فنجان در زبان عربی: با توجه به تعریب پنگان به( اند گرفته می
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 ها رصدخانه در گذشته در اما است بوده آب میتقس هنگام و يکشاورز در، پنگان کاربرد
  . است شده یم استفاده آن از زمان ثبت و سنجش يبرا نیز

 در را بنکام، استانبول رصدخانه گذار انیبن، )ق.ه 993 یمتوف (یقدمش نیالد یتق
، دهم هسد شاعر، يرازیش منصور نیعالءالد رو نیازا، است آورده رصد لیوسا فیرد
 يرجندیب یعبدالعل. است کرده یاد بنکام از، استانبول هرصدخان يرصد آالت انیم در
 پر هربار و زمان سنجش يبرا يا لهیسو را پنگان، هئیالهِ یف هالتذکر شرح کتاب در نیز

دانشنامه ( است دانسته، روز شبانه طول وچهارم ستیب کی، ساعت کی برابر را آن شدن
 زبان نامه واژه نیتر میقد در پنگان فارسی ادب حوزه در. )ذیل واژه پنگانجهان اسالم، 

 يمعنا به فارسی ادب در همچنین، کاررفته به) یطوس ياسد اثر فرس لغت(، یفارس
 .است رفته کار به زمان يریگ اندازه يبرا يابزار عنوان به نیز و آمده کاسه و طاس، تشت

  : ازجمله شاعرانی است که در اشعارش از این واژه بسیار استفاده کرده استناصرخسرو
  را پنگان خویش انگشت به گزافه مزن /چو مست خفت به بالینش بر تو، اي هشیار 

  )4قصیده شماره ( 
  ها پنگان گردنده بدین بپیماید برما همی/  رحمت بی دهر را عمرها ساعت صندوق این رد

  )9 :شماره قصیده (
  )177 :شماره قصیده(    پنگان به شاید بپیمود را زمان/  ایدون که ییگو چه، اول از دانست که
   پنگان این زیر اندر است تاریکی و تنگی همه/  جاویدي هاي نعمت و است نور برون پنگان این از

 )188 :شماره قصیده(

   میناستی از پنگان در شمع هزاران/  دریاستی پرگهر ییگو که این است خیمه چه این
  )241 :شماره قصیده(

ي بهار در اشعار الشعرا ملکهمچنین شاعرانی دیگر چون مولوي، خاقانی، سنایی و 
  :اند کردهخویش از پنگان استفاده 

  )1362 :شماره غزل .مولوي(        پنگان پنگان خوردم شربت/  لنگان  لنگانجا آن رفتم
  پرداخته  نو پیکان، زحل از پنگان سبز این/  محل روي از تیرش بر، حل کرده دولت اشکال
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  )189 :شماره قصیده خاقانی،(
  پنگانی  پیروزه درین دم بی کژدم بسان تو تا/  برون عالم ازین چرخ مار همچو آیی کی

  )190: شماره دهقصی سنایی،(
   پنگانا زنند برهم خوش خون/  صبوح به کشان می چو درختان برگ

  )21: شماره قصیده ي بهار،الشعرا ملک(
  )ganjoor.net.گو یپارس انیسرا سخنتارنماي آثار (

 شده اشاره آب میتقس يبرا پنگان کاربرد به آن در که یمنابع نیتر میقد از همچنین
 یاد بست نام به يا لهیوس از آن در که است یخوارزم محمد هنوشت العلوم حیمفات، است
 واژه  ذیل،اسالم جهان دانشنامه. (است دانسته فنکال کی معادل را بست ده و او شده

 نوشته، رانیا در يکشاورز اوضاع وصف هنگام نیز، يفرانسو جهانگرد شاردن ).پنگان
 ج: 1335، شاردن (کنند می ستفادها پنگان از يکشاورز آب میتقس يبرا انیرانیا که است
 يکشاورز آب میتقس يبرا پنگان از اصفهان در دهم قرنتون، در ب لمهنوشت به) 3 ـ 4،4

 پنگان از استفاده لیدل را ییبها خیش در طومار )طاق( هکلماوذکر . است شده یم استفاده
 نقاط، در رانیا در پنگان از استفاده رواج هدور در .)666:1362 لمبتون، (است دانسته

 در یحت نیز، پنگان شدن پر زمان مدت و شده یم اطالق آن به یگوناگون یاسام مختلف
 به پنگان کی، مناطق از ياریبس در .است بوده متفاوت، هم به کینزد کامالً ینواح

، از اذهیب يروستا را در تر کوچک واحد نیا. است شده یم میتقس يتر کوچک يواحدها
 در یفراخ يروستا در. اند نامیده می " گرددس" یا " گَرداَس"، نکابایب خور و توابع
 در. است شده یم میتقس "دونه" نام به بخش دو به فنجان کی، رنمکیکو یغرب هیحاش
  . است شده یم میتقس نیز تر کوچک واحد هشت به پنگان، مناطق یبعض

 ینواح در ها طاق  و تعدادداشته نام "طاق"، فنجان از تر بزرگ واحد نیتر مهم اما
 اردستان در نمونه يبرا. است بوده متفاوت، پنگان شدن پر زمان به بسته، رانیا مختلف

 داده یم لیتشک طاق را کی فنجان 135 هر قم در و طاق کی پنگان 72 هر نیریز و
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در برخی جاها جام برنجی نیز مورد استفاده قرار  (یمسجام  که يتر بزرگ ظرف 1.است
 و درخور ازجمله، است داشته گوناگون يها نام، شده یم ور غوطه آن در ) استگرفته یم
 در ،"تشته" نمک کویر یغرب هیحاش در یفراخ يروستا در، "کوار" را آن ابانکیب

 و در "گاودوش"آباد اصفهان   در نجف"دبه" سمنان توابع در و "شهیگاد"میبد 
 يا لهیوس میبد در .ندا یدهنام یم) گرن یآبظرف سفالی ( "تارِه"شهرستان مورد مطالعه ما 

  وجود،منطقه يها پنگان پرشدن زمان نمودن کسانی و کردن امتحان يبرا "تیاره" نام به
 آب هیسهم که (پنگان پرشدن دفعات شمارش يبرا، رانیا مختلف نقاط در. است داشته

 هاستفاد سنگ یا گیر یمشخص تعداد از )است داده یم نشان را کشاورز هر نیزم
 در ازجمله، است داشته وجود نیز يگرید هاي روش مناطق یبعض در  .است شده یم

 استفاده "قاتمه" نام به یخاص هلیوس از میبد در و حیتسب هدان پانزده از قم اطراف
  . است شده یم

 ظرف دادن قرار دوباره و آب از پر پنگانِ آوردنِ رونیب يبرا، مناطق یبعض در
 و یخال پنگان دادن تکان جمله از، است داشته وجود یخاص نییآ، آب سطح بر یخال
 کرده یم میتقس پنگان با را يکشاورز آب که یکس نام. خاص یکلمات آوردن زبان به

 در، "مؤلف" را يو گناباد در جمله از، است کرده یم فرق، مختلف نقاط در، است
و در  "بلوك سر" سمنان توابع در "سرطاق" تفت و اردستان در، "کیال" فردوس

 واژه ذیل، دانشنامه جهان اسالم. (اند نامیده  می"گو پنگ"شهرستان برخوار اصفهان 
اما . )189-200: 1365 صفی نژاد،(و ) 145-175، 2 ج :1359،نژاد یصف (و) پنگان

 از اواخر حکومت باًیتقر (در کشاورزيویژه  ورود تکنولوژي در عرصه زندگی بشر به
پنگان را ) کرد یم مقاومتها بعدازآن پنگان همچنان   تا مدتاگرچه .قاجار در ایران

ی جاي خود را به گل وي خشت ها خانه پنگ نکیا . کردها موزهبراي همیشه راهی 

                                                
-     ي مختلف متفاوت ها جاهک طاق در  تعداد پنگ ها در یگرفته انجامدر شهرستان برخوار که پژوهش ما در آن

   استشده مشخص جدول در تفاوت نیا .است
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 که نه در ابتداي کشتزارهاي مزارع که در دل پاساژهاي شهري اند هیی دادها مغازه
  . بسیار دقیق بودحرکتش دیجد فیحر .ندا روییده

  ایران در آب تقسیم
واحدهاي زمینی، : شود یم تقسیم گروه سه به طورکلی به ایران در آب تقسیم واحد

  .واحدهاي جمعی و واحدهاي زمانی
 به زارع هر که معنی بدین زمین مساحت مبناي بر آب تقسیم :زمینی واحدهاي

 که است مناطقی ویژه آب تقسیم هویش این خواهد یم حقابه دارد که زمینی مقدار نسبت
  .برخوردارند فراوانی آبی منابع از

 به آبیاري مورد زمین مساحت از نظر صرف حجمی واحدهاي :جمعی يواحدها
 در واحد که شود معلوم باید حقابه تعریف در یعنی. شوند یم مربوط هم حقابه حجم
 سنگ حجمی واحدهاي از یکی. ردیگ یم قرار استفاده مورد آب از حجمی چه زمان
 020/0 وسعت به يا روزنه از که شود یم اطالق آبی مقدار به تهران فاطرا در که است

 قنات آب حالتی چنین در .)123: 1355 نژاد، صفی (شود یم جاري ثانیه هر در مترمربع
 ییها سنگ هلیوس به آب خروج هنگام و شده برده) حوض یا مقسم (هیگوش بر نخست

 ،است  عمیق)حوض (هیگوش چون. شود یم تقسیم مساوي قسمت 10 به شکل یمکعب
 آب مساوي مقادیري مخرج از که يطور به ،شود یم کاسته آب انیجر  شدت و فشار از

 هر دارد وجود مالک با که قراري و حقابه تقسیم طرز به توجه با. شود یم خارج
 برده او زمین يسو به روباز نهرهاي طریق از که دارد آب بیشتر یا سنگ یک کشاورز

: 1377خانیکی، یزدي و لباف پاپلی (نامند یم هم پاشوره را آبیاري وشر این. شود یم
53(.  

 آب از يبردار بهره مدت متضمن صرفاً که است ییواحدها :زمانی يواحدها
 و برخوردارند کمی آب از که است مناطقی هژیو معموالً آب تقسیم واحد این. باشد یم

 تعیین براي. دارد کاربرد قنات وردم در بیشتر واحد این. دارند فراوانی ارزش منابع
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 به که شود یم استفاده آبی ساعت یا آفتابی ساعت از قنات از زارعین هحقاب میزان
 یک مدت در آب تقسیم براي تفرش کهک روستاي در. شود یم اشاره آن از مواردي

 هر روستا این در. شود یم استفاده ستارگان طلوع و آفتاب شاخص از روز شبانه
 در .ندیگو یم سگو یک بخش هر به که ،شود یم تقسیم ساعتی 3 بخش 8 به وزر شبانه

. باشد یم عمل معیار ستارگان و سایه طول و آفتاب شاخص هم شاهرود میغان روستاي
 شاخص از آبیاري تعیین براي هم قزوین زهراي بوئین بخش از ارداق روستاي در

 در مثالً است متنوع نیز آبی ساعت مورد در اما) 55: همان. (شود یم استفاده آفتاب
 شود یم استفاده دارد نام) سرجه (که آبی ساعت از زفرقند روستاي در اردستان

 برابر سرجه هر و است آبیاري مدت تعیین معیار و واحد سرجه) 140: 1373 فرهادي،(
 از ،شود یم یافت واحدهاي زمانی دیگري ناایر دیگر نقاط در طور نیهم دقیقه 10 با

 جوره (،)حبه 1/2 دقیقه ru.ne5/20  رونه، (باشد یم قهیدق 20 که "فین"له جم
/jurre 10 ساعت با همگی واحدها  این)قهیدق 15/11 سبو (و )قهیدق 7 تشته (،)دقیقه 

  ).55-56 :1377خانیکی، لباف و یزدي پاپلی (.شوند یم سنجیده آبی
  
  گیري و روش کار پنگ

 صورت به کشاورزي محصوالت از بسیاري ان،ایر خشک نیمه و خشک وهواي آب در
. شود تأمین گیاه نیاز مورد آب که نیست حدي به بارش میزان رایز. شوند یم تهیه آبی

  هزیانگ نیاز این. است وابسته آبیاري و آب به کشاورزي بقاي و حیات بنابراین
 و... و ها دوالب بندها، آب احداث و ها چاه کاریزها، حفر ازجمله زیادي هاي نوآوري
 مناطق در آب هعادالن تقسیم. است شده،  آب از استفاده زمان سنجش ابزارهاي همچنین
. است بوده برخوردار اي العاده فوق اهمیت و حساسیت از ایران مرکزي و خشک

 کار به ابزارهایی آب از استفاده زمان سنجش براي دیرباز از آب تقسیم مسئوالن
 را آبی ساعت ترین قدیمی اختراع و صنعت تاریخ کتاب دهنویسن دوما موریس. بردند یم
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 با شکل مخروطی ظرفی از بود عبارت ساعت این. داند یم م.ق 1400 به متعلق
 افقی و موازي خطوطی با را آن داخلی هوارید که آن ته در کوچک سوراخی

 وراخس از آب تخلیه مدت و کردند یم پر آب از را ظرف این. بودند کرده گذاري نشانه
  . دادند یم قرار زمان سنجش معیار را مزبور

 شده  ساخته مختلف يها تمدن در آبی ساعت این از گوناگونی بسیار اشکال
 روي بر که استبوده  يا مانهیپ ماست نظر مورد بیشتر که آبی ساعت گونه این ،است
 پر را نهپیما و باالآمده آب کف سوراخ از معین زمانی مدت در آب و شد یم گذاشته آب

 فراوانی اهمیت کشاورزان میان در آب هعادالن تقسیم ایران مناطق بیشتر در. درک یم
 واحد از کنند تعیین دقت به را کشاورز هر آب سهام بتوانند که این براي رو نیازا. دارد

 معموالً و نیمکره شکل به که است ظرفی فنجان. ندردک یم استفاده »فنجان« نام به زمانی
 سنجش يبرا. است شده جادیا کوچکی سوراخ آن کف در که برنز یا مس جنس از

 فنجان و پرکرده آب از دارد گنجایش لیتر 20 تا 10 معموالً که را تشتی ،فنجان با زمان
 پرکرده را آن اندك اندك و آمده باال فنجان سوراخ از آب ،گذارند یم آب سطح روي را
 تقسیم زمانی واحد شود یم فنجان شدن پر صرف که یمدت .شود یم غرق سرانجام و

 نژاد،، صفی (است متفاوت فنجان جنس و اندازه سوراخ، قطر به بسته که باشد یم آب
   .)61: 2 ج ،1368

 از یکی. است فنجان زمان تعیین در گوناگون عوامل تأثیر علت به ناهماهنگی این
. دارد معکوس رابطه جانفن زمان مدت با که باشد سهامداران تعداد تواند می عوامل این

 در آن سنگینی یا سبکی مالحظه که است منطقه زراعی خاك بافت دیگر عامل
 چه هر ؛است منطقه قنات آبدهی میزان دیگر عامل. است دخیل فنجان زمان مدت

 واحد یک در  پرآبقنات زیرا شود، می کمتر فنجان زمان مدت باشد بیشتر قنات آبدهی
 سیستم دیگر عامل. کند تأمین را کشاورز نیاز مورد آب تواند می هم زمانی کوچک

 در فقط آب و باشد) صحرا (بنه داراي روستایی اگر یعنی. است زمین از برداري بهره
 مالک خرده روستاهاي از بیشتر است ممکن فنجان زمان مدت ،شود تقسیم ها بنه بین
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 دور هاي گذشته از اروست هر در فنجان زمان که داشت توجه باید .باشد) بنه بدون(
 دارد ثابتی نقش کشاورزان سنت و عرف در و شده تعیین پیشین هاي نسل توسط

 سهام تعیینبراي  اعتماد قابل معیاري فنجان واحد بنابراین .)65: 1368 نژاد، صفی(
 یک در که این ندمعتقد نژاد صفی جواد استاد نیهمچن. باشد یم روستا یک کشاورزان

 در (است متفاوت ها پنگ زمان مدت مختلف مزارع در برخوار شهرستان مثالً محل
) دقیقه 10 خورزوق صحراي در دقیقه 5 آدرمناباد صحراي در دقیقه 5/7 جز مزرعه
  . گردد یبازم دور يها گذشته به و مزرعه همان يها تیرع میان قراردادي است امري

  

 
 که زمان آن شود یم سوبمح پنگ یک جام، پرشدن بار کی(جام مسی  تاره و -1 تصویر

 )ي مختلف متفاوت استدرجاها
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 )تاریخی پیشینه و یهتسم  وجه- جغرافیایی موقعیت( برخوار شهرستان

 مقدار این از که کیلومترمربع 77/1952 وسعت با برخوار شهرستان: جغرافیایی موقعیت
 اصفهان شمال در، است ارتفاعاتصورت   بهبقیه و دشت آن کیلومترمربع 1863 حدود
 ارتفاعات به شمال از وخورت   مورچهارتفاعات به غرب از دشت این. استشده  واقع

 محدود کوهپایه و سِگزي به شرق از و اصفهان به جنوب از و برخوار بخش شمالی
   حدود مالیمی شیب داراي و متر 1600 تا 1590 دریا سطح از آنارتفاع . شود یم

 برخوار ه محدودووسعت . باشد ی مشرقی جنوب طرف به غرب از هزار در 5/1 - 5/0
 شهرستان مرکزي بخش و برخوار فعلی شهرستان با اصفهان دشت شمال در، قدیم

  . است منطبق مِیمِه و شهر شاهین
 تسمیه وجه مورد در گرفته انجام مطالعات جدیدترین: تاریخی پیشینه و تسمیه وجه

 واژه اصل: است معتقد یزدانی. است گرفته انجام اورنگی و یزدانی آقایان توسط برخوار
 برخوار صورت به و است شده یل تبدخ به س مرورزمان به که، است بوده برسووار
 اي یه ناحرا واژه این معناي او. سوارکار: سووار و، گروه انبوه معناي به: بر. درآمده

، یزدانی یدعلمحم. (است داشته وجود سوارکاران گروه یا جمعیت آن در که داند یم
 در است معتقد اورنگی محمد) گَز شهر، 26/05/1394 شناس،  حقناصر، محلی محقق
 به برخوار واژه نام، است باستان ایران عصر از بازمانده ادبیات که اوستا کتب

 معنی مجموعدر  که، است آمده ورخوار، برخوار، پئورخوار، خوارن: يها صورت
 و شکوهمندي و فَرّ، رمه و گلهداشتن   نگهدر آرامش و آسایش: شده  اشارهيها واژه

 بر واژه اَوستا کتب از یکی، یسنا 30 هات 9 بند درمثال  عنوان به. است فراوان آسایش
 آمده راحت و آسان و سهل معناي به خوار و ماهر، سوارکار سوار شایسته معناي به

 ماهر و شایسته سوارکار که محلی یا منطقه برخوار گفت توان ی مجمع در که است
 به امروزه اما بوده برخوار اولیه و صحیح تلفظ است معتقد همچنین. است داشته

، محلی محقق، خُورزوقی اورنگی محمد. (شود ی متلفظ مردم میان در برخوار صورت
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 از آثاري کشف و باستانی يها  تپهوجود) شهرخورزوق، 20/04/1394شناس،   حقناصر
 رسته ابن نوشته به بنا. است شهرستان این قدمت از نشان ساسانی و اشکانی دوره
 شده ساخته برخوار در یشها درس  همبراي ساسانی اول خسرو دستور به که ییها کاخ
 ،رسته ابن. (است بوده برجا پاي همچنان) هجري سوم قرن( او زمان تا، بود

 در درازدست اردشیر کهکرده   اشارهيا  آتشکدهبه اصفهانی حمزه) 182:1365-181
 فتح شرح در ابونعیم حافظ) 38:1367 ،اصفهانی حمزه. (بوده ساخته برخوار دارك

 فتوحات از پس) 142: 1377 ،ابونعیم. (استکرده    اشارهآتشکده این به اصفهان
 در حیات تداوم موجب اصفهان شمال ورودي دروازه در برخوار ویژه موقعیت اسالمی
 از مانده  ي برجاتاریخی آثاروجود . است شده شهرستان این رد اسالمی دوران سراسر
 و حاصلخیز خاك وجود. مدعاست این گویاي خود قاجاري و ي، صفوسلجوقی دوران
 اسامی فراوانی همچنین، اصفهان شهر به نزدیکی و کارآمد و خبره انسانی نیروي
 مردمان میان در کشاورزي رونق از نشان شهرستان این در موجود يها قنات

 در سین و گُرگاب هاي خربزه هم هنوز. دارد گذشته ازمنه در برخوارکوش  سخت
  . است ایران و اصفهان مردم زبانزد برخوار

 بارندگی با کویري و صحرایی نیمه وهواي آب و برخوار منطقه حاصلخیز خاك
 و ناتق حفر به ایران نقاط دیگر مرمان چون نیز را برخوار مردمان، زیاد تبخیر و کم

 اهمیت یدؤم برخوار در بسیار قنواتوجود . است واداشته یرزمینی زيها  آبازاستفاده 
 با متعدد يها وجود قنات. است کشاورزي امر در ناحیه این مردمان بودن فعال و آب
 درگذشته (میمه قنات نزدیکی وها   قناتعریض يها  دهانهو کهن بسیار يها نام

 قنات بودن کهن از حکایت) اند  بودهشهرستان یکالب  در قیمه و مبرخوار شهرستان
وجود .. دارد پنگ با آن تقسیم و سنتی آبیاري سیستم آن تبع به و کشاورزي

 تقسیم سنت از نشاندارد  قرار مزرعه هر ورودي ابتداي در که مخروبه يها خانه پنگ
ار آورده اختص  بهزیر در که ییها مصاحبه .است برخوار در) فنجان/پنگ (ی سنتآب
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شیوه تقسیم آب به روش سنتی (از فرهنگی چند هزارساله  است کوچکی بخش شود یم
  .)یقین عمري به قدمت عمر قنات دارد بهکه 
  

  آدرمناباد روستاي
 درگذشته روستا این .دارد شهرستان برخوار قرار مرکزي قسمت در آدرمناباد روستاي

 با مزرعه دو هرسال که بوده، مزرعه ارچه ي و داراشده ی ممشروب آدرمناباد قنات با
در  قنات آدرمناباد چاه مادر( این قنات از جعفرآباد .است شده یم کشت قنات آب

رسیده  ی مپایان به شمال آدرمناباد در و آغاز) داشته قرار برخوار شمال درجعفرآباد 
 قرار )کرده ی مهدایت زمین سطح به قنات را آب که بزرگی جوب(بِرِي  در آب .است
 رسیده ی ممزارع ورودي ابتداي و به گذشته ی مروستا وسط از جوبیواسطه   بهو گرفته
 مورد خانه پنگ همان که داشته وجود گل و خشت از اتاقی مزارع این ورودي در. است
 عمل اینجا در گو پنگ) شود ی مگفته پنگونی آن به محلی اصطالح در. (ماست نظر

ظرف آب بزرگ که در اصطالح  یک که يا گونه به. است داده ی مانجام را آب تقسیم
پیاله را بر  یمحلمسی در اصطالح ) جوم( و جام پرکردهمحلی تارِه نام دارد را از آب 

گرفت و آن  یفروم سوراخ ته جام، آب جام را واسطه بهکه  یهنگامروي آب قرار داده و 
درمناباد یک پنگ برابر پنج در آ. شد یم پر شدن جام یک پنگ گفته ، بهکرد یمرا غرق 

. است بوده آنان پاتوقاصطالح   بهو کشاورزان شدن جمع محل خانه پنگ .دقیقه است
. اند شده ی مجمع محل این در نیز دیگر یاران، آبدشتبان و گو پنگ یرازغ  بهشبدر 

 کرسی امیر حاج گفته به و حضورداشته خانه پنگ در نیز زمستان در گو پنگ اگرچه
 .است بودهها   تابستاندر او کار اهم اما، است بوده راه به چپقش و قلیان و يچا بساط
 باید بعدي کشاورز وشده  ها تمام  آنآب نوبت که این از کشاورزان اطالع جهت گو پنگ
 داشته نام مِنبري که مکانی روي بر روز موقع در که کرده ی معمل گونه ین ابگیرد را آب

 و رفته) داشته قرار خانه پنگ نزدیک و بودهشده   درستمِنبر تحال به و داشته پله چون(
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، به محلی اصطالحی (برده ی مباال را علومِه یا و کرده ی باخبر مرا کشاورز بلند صداي با
 شب در و) اند بسته یمکه آن را به چوبی بزرگ  بوده يا  پارچهو آن دادن عالمت معناي

 حاج. (است داده ی ماطالع کشاورزان به، آتش نکرد روشن با و رفته خانه پنگ بام بر
 ،آدرمناباد روستاي کشاورزان  حاج محمد معتمدي،،رنجکش امیر ، حاجشناس  حقاکبر
 )آدرمناباد .شناس حق ناصر 22/07/1394

  

  
کشاورزان روستاي آدرمناباد (شناس و حاج امیر رنجکش   حاج اکبر حق-2تصویر 

  )شهرستان برخوار
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کشاورز روستاي آدرمناباد شهرستان برخوار در حال ( رمضان معتمدي حاج -3تصویر 

  )پنگ گیري

  
  )کشاورز روستاي آدرمناباد شهرستان برخوار(حاج محمد معتمدي  -4تصویر 
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  گَز برخوار  درگو پنگآخرین پدر و پسر 
 .ی برخوار در ادوار گذشته بوده استمرکز حکومتشهر تاریخی گَز در شمال برخوار و 

دوران صفوي خاندان برومند در گز و برخوار صاحب نفوذ بوده و نایب الحکومه  از
ي ها  ملک، داردوجود گز دو نوع مِلک  در.اند  بوده از این خانداناکثراًهاي برخوار 

ي وجود ندارد، زیرا ا خانه پنگدر مزارع خاندان برومند . خاندان برومند و خرده مالکی
 آب نبوده، اما در ابتداي گر محاسبه بوده و نیازي به آب قنات متعلق به این خاندان

اند، هنوز وجود  شده   که متأسفانه همه تخریبها خانه پنگمزارع خرده مالکی بقایاي 
  . گویند یم) کاخ کوچک/ همان کاخ (یکوخچ خانه پنگدر گز به  (.دندار

برخوار هاي گو پنگآقاي عباس زمان پور پیرمرد گزي که از آخرین بازماندگان 
که خدمت اجباري را در دوران  یهنگامگوید  یم  او.گوید یماست براي ما از گذشته 

 انتخابیی مزرعه جالش آباد در گز برخوار گو پنگ پهلوي به پایان رسانده، به رضاشاه
هاي  یترع بر عهده گو پنگگوید، انتخاب  یم ها گو پنگاو در مورد انتخاب .  استشده 

 ها به مدت یک سال انتخاب یترعگیري و توافق  يرأ صورت یک مزرعه بود که به
 تمدید دیگر سال یک براي بودند راضی او کار از ها یت رعکه ی درصورتو است شده یم
 براي بیشتر که) قرارداد(نوشتند  ی مخط یک سر او براي اوانتخاب  بعد از. شد یم

 مهمآنچه . دانست ی میخوب ه برا خود وظیفه او وگرنه بود کند پیدا رسمی جنبه که این
 نظربه . اند  نداشتهنقشی کدخداها یا و خوانین، هاگو پنگ در انتخاب که این است

 حقوق گو پنگ .در اعصار گذشته است دموکراتیک يها  انتخابمعدود جز این رسد یم
کرده است و  یمسر خَرمن دریافت اصطالح  به برداشت محصوالت و در هنگامخود را 

 کس به میزان حقابه اي که داشته موظف بوده  هر.هم گندم و یا جو بوده است اکثراً
طور هر رعیت به میزان سهم حقابه اش باید در  ینهم.  را پرداخت نمایدگو پنگسهم 

 منازعات  حل.درک می بوده شرکت گو پنگ بر عهده هم آنالیروبی قنات که نظارت بر 
کرده منازعات را در همان  یم است و او سعی  بودهگو پنگمیان کشاورزان نیز به عهده 
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 در میان کشاورزان گو پنگها همه از قدرت، محبوبیت و اعتبار  ینو امزارع خاتمه دهد 
 که اند بوده ها در اکثر مزارع دو نفر گو پنگدهد،  یمي زمانپور ادامه  آقا.حکایت دارد

 . استحضورداشته خانه پنگیکی از صبح تا غروب و دیگري از غروب تا صبح در 
یا از فرط خستگی آمده و  یم در برخی موارد که براي او در منزل کاري پیش البته

گوید با  یمي زمانپور  آقا.اند گرفته یمها کمک  یترعخود  جهت استراحت از وجود
 ها از اولین کسانی بودند که خریدار گو پنگ بسیار تسهیل شده و ها آنآمدن ساعت کار 
 تاره و جام جاي خود را به دقایق ساعت داد و تاره و جام راهی کم کمساعت شدند و 

 گو پنگینک آقاي قدرت اهللا زمان پور فرزند او در مزارع گز برخوار ا هم.  شدندها موزه
ی میان کشاورزان با سهولت کار هماهنگ این روزها به کمک تلفن همراه،  البته.است

 و کشاورز، گو پنگ قدرت اهللا زمان پور، عباس زمان پور و (.گیرد یمبیشتري انجام 
  .)، شهر گز برخوار12/07/1394شناس، ناصر حق

  
آخرین (  آقاي حاج عباس زمان پور و فرزندش آقاي قدرت اهللا زمان پور-5 تصویر

  شهر گز برخوار) هاي برخوارگو پنگ
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ي اه خانه پنگ مخروبه اثري از خانه پنگیراز بقایاي چند غ بهامروزه در برخوار 
 خانه پنگ لزومی نبود که پن بان در ساعت و با آمدن مرورزمان  به.گذشته وجود ندارد

 همچنان محل تجمع کشاورزان براي استراحت و ها خانه پنگ باشد، اگرچه حضورداشته
  .صحبت بوده است

  

  
   مخروبه در صحراي گَز در شهرستان برخوارخانه پنگنماي یک  -6تصویر 
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  برخوار شهرستان در پنگ از نظر زمانی یک اوتتف و تنوع -1جدول 

  نام قنات  شهر/ روستا 
تعداد طاق 

  قنات
تعداد پنگ هاي 

  یک طاق
هر یک پنگ 

  به دقیقه
   دقیقه5  144  24  آدرمناباد
  آدرمناباد   دقیقه5  144  24  رشتوان
   دقیقه5  144  30  جورابی

 آباد زمان  دقیقه 5  144  32  آباد زمان
  دقیقه 5  144  30  الهه آباد  )نرمی(

  دقیقه 5  144  28  خوشی
  آباد دولت  دقیقه 5  144  28  آباد سهل

  دقیقه 5  144  30  دره
  دقیقه 5  144  28  کُربِکَند  کُربِکَند

   دقیقه6  120  32  دستگرد
  دستگرد   دقیقه6  120  32  عماد آباد
   دقیقه6  120  32  خسروآباد
   دقیقه30/7  96  28  جز آباد

  )گَز(جز 
   دقیقه30/7  96  30  آبادگالش 

   دقیقه10  72  28  حمام کهنه
  خُورزوق   دقیقه10  72  30  طبس
   دقیقه10  72  27  آباد صادق

 از نظـر زمـانی   هـا  آنپنـگ  (ي برخوار و تعداد پنگ آن در یک طـاق  ها  قناتاسامی برخی از    
  )متفاوت است
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  :طریقه محاسبه به این شرح است
 12×12= 144 )پنگ(  پنگ،12 و هر ساعت برابر  ساعت12هر طاق برابر : آدرمنباد

  ) دقیقه5 برابرهر پنگ (
 12×10 =120) پنگ (پنگ 10 برابر ساعت هر و ساعت 12 برابر طاق هر: دستگرد

  )دقیقه 6 برابر پنگ هر(
 12×8 =96) پنگ (پنگ 8 برابر ساعت هر و ساعت 12 برابر طاق هر: )گز (جز

  )دقیقه 30/7 برابر پنگ هر(
 12×6 =72) پنگ (پنگ 6 برابر ساعت هر و ساعت 12 برابر طاق هر: خورزوق

  )دقیقه 10 برابر پنگ هر(
  بازمانده يها خانه پنگ تنها اصفهان آباد ي نجفها خانه پنگ

  

  
  اصفهان آباد نجف چناران  بیشهخانه پنگ -7تصویر 
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  آباد اصفهان در نجفنو  باغ )ولیعصر بلوار انتهاي (خارون جوي  خیابانخانه پنگ -8تصویر 

  
 چناران  بیشهخانه پنگ پژوهشگر در شناس ناصر حق  آقاي سید جعفر نوریان و-9تصویر 

  07/07/1394. اصفهان آباد نجف
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ین آورده، ورود ی را پاها خانه پنگرسد آنچه فتیله روشنایی و گرمی  یمبه نظر 
ی از کل به را خانه نگپ و بعد و تارهساعت جام  .رقیبی قدرتمند چون ساعت بوده است

و تولدي شغلی ) ها خانه پنگ (صدسالهخاموشی بنایی چندین . عرصه به در کرده است
 بود و دیگري در دل متولدشده منتها اولی در دل کشتزارها ،)یفروش ساعت(جدید 

 از خانه پنگ باعث مسرت و خوشبختی است که هنوز دو .پاساژهاي شهرهاي بزرگ
آباد  در نجف .مانده است یباقآباد اصفهان سالم  سرزمین در نجف این خانه پنگهزاران 

او نیز از آخرین نسل کشاورزان . اصفهان پاي صحبت آقاي سید جعفر نوریان نشستیم
 محل تجمع کشاورزانی بود ها خانه پنگآبادي است که به یاد دارد روزگاري این  نجف

با . هاي کشاورزي بودند یتلفعاکه از طلوع صبح تا غروب آفتاب در مزارع مشغول 
در این مکان پنگ بان ظرف آب بزرگی که د رگوید به یاد دا یمآبادي  لهجه زیباي نجف

و یک پیاله یا جوم ) آبادي گاودوش در اصطالح نجف(داد  یمدر مقابل خود قرار 
 یک سنگ کوچک ،داد و با غرق شدن جوم در آب یمرا بر روي آن قرار ) همان جام(

گوید گاهی شخصی که نوبت حقابه اش بود فردي را از طرف  یموي . داد یم کنار قرار
البته آقاي نوریان این را . گو پنگنشانده براي نظارت بر کار  یمخود در کنار پنگ بان 

شخص مورد   بوده و گاهیمحرز ها براي همه گو پنگ کند که صداقت یمهم اضافه 
همچنین آقاي نوریان این . کرده است یم نظر در شمارش تعداد پنگ ها به او نیز کمک

گوید بعد از آمدن ساعت، کاربري  یمنامد و  یم نیز خانه حوض را ها خانه پنگ
حوضی که وسط  قبل از طلوع آفتاب، آب را در ها صبح تغییر کرده و ها خانه پنگ
 اند تا در طول روز از آب سرد آن استفاده کرده یم حفر کرده بودند هدایت خانه پنگ
ي آقاي نوریان به تحقیق بیشتري نیاز دارد، از آقاي نوریان ها گفتهاگرچه . کنند

آبادي   نجفو جوانان مندان عالقهي تحقیق و پژوهش بیشتر به و براکنم  یمخداحافظی 
شناس،  آبادي، ناصر حق آقاي سید جعفر نوریان، کشاورز نجف (بندم یمدل 

  )آباد اصفهان ، شهرستان نجف07/07/1394
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  پنگ در اسناد محلی برخوار
بررسی و تحقیق در اسناد روستایی و محلی را باید با رویکرد فکري نو و نیـز تأمـل و                  

 آن و مؤثر در بازتولید و تکمیل و یـا نگـارش تـاریخ ملّـی              جانبه  همهتوجه به شناخت    
 دانست؛ چرا که اگر قرار باشد تاریخ ملّی کامل و جامع نوشته شود قطعاً قسمت اعظـم          

 در اسـناد کاتبـان      فن  اهلآن تاریخ روستایی و محلی است که بدون پژوهش و تحقیق            
ي جغرافیـایی مختلـف بـا    ها میاقل و ها شیگو این مجموعه متکثر و متنوعِ داراي  ،محلی

 زمان و تاریـک بـودن   باگذشت«. سبک نگارشی محلّی و غیر رسمی کاري ناتمام است       
ایـن  . ي این اوراق بیرون کـشید ال البه از توان یم بخش معظم تاریخ، صدها سرّ نگفته را 

 که اکثراً فاقد هرگونه آرایش ظـاهري هـستند و بـا خطـوط شکـسته و ناخوانـا             ها  برگه
ي فراوان براي گفتن دارند و درهاي زیادي براي سفتن و نگاه            ها  حرف،  اند  شدهنگاشته  

یـانوس مکتـوب، چـه    ریزبین غواصان مورخ، اهل فرهنـگ و نویـسندگان از دل ایـن اق    
شکّی . که از اعماق آن صید نماید  پنهان بیرون کشد و چه رازهاي       تواند یم که   ها  صدف

هـر سـند از دیـدي حـائز     .  نداردوجود»  مهمریغ«سند نیست در راستاي معرّفی اسناد،    
 از آن تواننـد  یمـ  نظران صاحباهمیت است و در هر برگه سند، نکته یا نکاتی است که  

واکاوي اسناد روستایی در شناخت کاتبـان       ) 9-10 :1385 حضرتی آشتیانی، . (بهره برند 
ي گمنام مناطق، میزان علم و سواد آنان، خط، سـجع مهـر و اسـامی قـدیم               ها  خاندانو  

روستاها، اسامی قنوات که معموالً برگرفته از دشت و مزارع است، صنوف، واحد اوزان       
ادي کـه در ایـن   ناس. یار حائز اهمیت استبس... و سطح، کاربرد لغات در گویش محلّی    

 .نـد ا شـده    انتخـاب پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است از میان هزاران سـند محلـی              
ی نشان خوب به  اسناد.اسناد پنگ و فنجان مورد نظر ما در این تحقیق است   این   تیمحور

در  معنوان صداق عروس خـان  به) به صورت پنگ و فنجان    (آب   که در برخوار     دنده یم
 از کلمه پنگ    ها  نامه  تیوص و   دوفروشیخرهمچنان در   .  است شده یمقباله ازدواج ثبت    
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جا دارد از آقاي علی معینی کُربِکَنـدي کـه بـا روي گـشاده     .  استشده  استفادهو فنجان   
علی معینی کربکندي کشاورز شهر      (.میینما قرار داد تشکر     جانب  نیااسناد را در اختیار     
  ) شهر کربکند برخوار22/07/1394ناس،ش کربکند، ناصر حق

  

  
کشاورز شهر ) معروف به علی عمو رمضان( آقاي علی معینی کربکندي -10تصویر 

  کربکند در شهرستان برخوار
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 یک فنجان نودوشش از فنجان شش از نیم و فنجان یک :برخوار جز از يا عقدنامه -1سند 
   خورشیدي25/09/1335: تاریخ سند .جز آباد طاق قنات 28 از طاق

  
  دفترخانه اسناد رسمی آقاي شریفیان در شهر گز برخوار: محل نگهداري سند
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 که حدود و  اصفهان واقع در بخش شانزده :برخوار اصفهان جز از يا  عقدنامه-2 سند
یک فنجان و نیم از شش همگی  و تمامت مشخصات آن طبق پرونده ثبتی مربوط است بانضمام

  8/8/1335تاریخ  . اصلی444 طاق قنات جزآباد، شماره 28یک طاق از  فنجانفنجان ازنود و شش 

  
  دفترخانه اسناد رسمی آقاي شریفیان در شهر گز برخوار: محل نگهداري سند
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 کربالیی زوجه کریم محمد مرحوم بنت خاتون سکینه پناه عفتنامه  مصالحه -3 سند
 بطنی ولد یم محمدابراهنأش ی عالکه( اصفهان بلوك من برخواري کربکندي قریه ساکن ،علی
 و آبپنگ ) 2 (دو موازي و تمامت و همگی: جهات جمیع به علم با المزبوره الورثه من خود

 به )مزبور را طاق 28  ازجملهطاق یک از دانگ یک از یکربع از دوپنگ خود را ملک مشاعی
  خورشیدي 1306 با برابر 1346رمضان  یختار

  
  اد شخصی خاندان معینی کربکندي نزد آقاي علی معینی کربکندي اسن:سند نگهداري محل
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وسه  یستبی و تمام همگی ،رمضانعلی با کربکندي سلطان کوکبنامه  مصالحه -4 سند
 شهر یخبه تار ،است ملک و آب نیم دانگ و دو پنگ یک امالك جز  نیم ملک خاکی کهزقفی

  خورشیدي 1317 با برابر 1357شعبان 

  
  کربکندي معینی علی آقاي نزد کربکندي معینی خاندان شخصی اسناد: دسن نگهداري محل
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 سلطان با اصفهان برخوار کربکندي قریه ساکن هاشمیان فاطمه نامه  مصالحه-5 سند
 بوده ملک بدون که محض آب فنجان یک «اسماعیل مرحوم دختر لطفعلی زوجه هاشمیان

ملحقات مزبوره  کافه با باشد بوده ن فنجا)144( چهار و یکصدوچهل ازجمله فنجان یک باشد
  خورشیدي 1338 با برابر 1378 الثانی یع رب16به تاریخ 

  
  کربکندي معینی علی آقاي نزد کربکندي معینی خاندان شخصی اسناد: سند نگهداري محل
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 آب نیم کم یک و فنجان 9 :زیر شرح به متوفی رمضان اموال ترکه  صورت-6 سند
 به متعلق نیم یب جر7 ملک کل کربکندي آب فنجان 144 طاق یک طاق 28 ازجمله کربکند

  )بی تاریخ(دانگ نیم فنجان آب  چهار و هشت فنجان این

  
  کربکندي معینی علی آقاي نزد کربکندي معینی خاندان شخصی اسناد: سند نگهداري محل
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 و همگی «خود اخوي رمضان کربالیی نأش عالی علی کربالیی نامه  مصالحه-7 سند
 وهشت بیست ازجمله طاق یک از دانگ یک از یکربع از پنگ یک از نیم و دانگ چهار یتمام
 صفرالمظفر شهر 10به تاریخ . بوده مرقوم موجر مال که را کربکندي قریه امالك و آب طاق
  .1331 سنه

  
  کربکندي معینی علی آقاي نزد کربکندي معینی خاندان شخصی اسناد: سند نگهداري محل
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 کربکندي قریه ساکن رجبعلی کربالیی مرحوم ولد محمد حاجی نامه حهمصال -8 سند
 و آب نیم و پنگ یک است کربکندي مزبوره قریه ساکن (:خانم فاطمه پناه عصمت وباعفت 
 ]سهم[وهشت  بیست ثالثه صحاري در نیم و پنگ یک امالك که را مزبوره قریه اربابی امالك
  1335 االولی ي جماد12 تاریخ به) شد معین ذیل در که باشد بوده زوجه

  
  کربکندي معینی علی آقاي نزد کربکندي معینی خاندان شخصی اسناد: سند نگهداري محل
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 کربکندي قریه ساکن محمد حاجی فرزند یادگاري کوکب نامه  مصالحه-9 سند
 ازجمله نیم و فنجان یک تمامت و همگی (ی مغنعلی و رجبعلی کربالیی و اصفهان برخوار

 و ممر با کربکندي قریه طاق وهشت بیست ازجمله طاق یک ازجمله دانگ یک از ربع یک
  .خورشیدي 1339 با برابر 1379رمضان  26به تاریخ ) 2000( تومان هزار مبلغ دو به مدخل

  
  کربکندي معینی علی آقاي نزد کربکندي معینی خاندان شخصی اسناد: سند نگهداري محل
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 :  شده و طریقه محاسبه پنگ توضیحاتی پیرامون اسناد ارائه

  1سند شماره 
 طـاق قنـات   28یک فنجان و نیم از شش فنجان از نود و شش فنجان یک طاق از     

  :جزآباد 
  شبانه روز مدار گردش آب در  صحراي جز آباد 14  طاق آب برابر است با28

  یک طاق روز  و یک طاق شب.  طاق 2برابر است با )  ساعت 24( هر شبانه روز 
.  فنجان تقسیم می شده است96در عرف محل به )  ساعت زمانی    12( اق یا   هر ط 

  فنجان آب8در نتیجه هر ساعت برابر بوده با 

12 ÷  فنجان96 ساعت =  ساعت 8     

  دقیقه  30/7پس زمان پر شدن هر فنجان آب برابر است با  .،  دقیقه است60هر ساعت  
   دقیقه60 ÷ دقیقه 30/7  = فنجان  8

 
 2ماره سند ش

 سـاعته  12هر طـاق  . ساعت12 طاق است و هر طاق آن برابر با        28قنات جز آباد    
 30/7 و هر یک فنجان برابـر بـا       .  فنجان 6یعنی هر یک ساعت برابر      .  فنجان 96برابر با   

   ثانیه15 دقیقه و11:  سند یک فنجان و نیم برابر است با این در . دقیقه
 دقیقـه برابـر   60 (÷) دقیقه هر پنـگ = ( ساعت تعداد پنگ در یک     : 60÷ 30/7 =8    

   )یک ساعت
تعداد پنـگ در  (×  )  ساعت برابر یک طاق 12=  (تعداد پنگ در یک طاق        : 8×12 =96

  )یک ساعت
×   ) تعداد کل طاق هاي یک قنات = ( تعداد کل پنگ هاي یک قنات   : 96 ×28 = 2688

  )تعداد پنگ در یک طاق( 
تعـداد  ( × ) دقیقه هر پنـگ = (تعداد کل آب قنات به دقیقه    :    2688 × 30/7 = 20160

  )کل پنگ هاي یک قنات
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)  دقیقه یعنی یک طـاق  720 ساعت برابر  12=  (تعداد کل طاق      : 20160÷  720 = 28 
  )تعداد کل آب قنات به دقیقه ( ÷

 دقیقـه  1440 سـاعت برابـر  24= ( مدار گردش بر حسب روز     :20160÷  1440 = 14
  )تعداد کل آب قنات به دقیقه ( ÷)  یک شبانه روزیعنی

      
  :مقدار حقابه فرد اهدا کننده برابر است با 

   فنجان  6 ×دقیقه 30/7 =  دقیقه45     مقدار حقابه اي که مالک دارد                
  فنجان 5/1  ×دقیقه 30/7=  دقیقه 25/11مقدار حقابه اي که مالک اهدا کرده است        

    
  5سند شماره 

  : فنجان )144(چهار و یکصدوچهل جمله از فنجان یک
 دقیقـه برابـر یـک    60 (÷) دقیقه هر پنـگ  = (تعداد پنگ در یک ساعت        : 60÷ 5 =12

 )ساعت

 در پنگ تعداد(×  ) طاق یک برابر ساعت 12 =  (طاق یک در پنگ تعداد : 12×12 =144
 )ساعت یک

×   ) تعداد کل طاق هاي یک قنات     = (ي یک قنات    تعداد کل پنگ ها    : 144 ×28 = 4032
  )تعداد پنگ در یک طاق( 

تعـداد کـل    ( × ) دقیقه هر پنگ  = (تعداد کل آب قنات به دقیقه           : 4032 × 5 = 20160
  )پنگ هاي یک قنات

 ÷)  دقیقه یعنی یک طاق720 ساعت برابر12=  (تعداد کل طاق  : 20160÷  720 = 28
  )دقیقهتعداد کل آب قنات به ( 

 دقیقـه  1440 سـاعت برابـر  24= (مدار گردش بر حسب روز      :20160÷  1440 = 14
  )تعداد کل آب قنات به دقیقه (÷) یعنی یک شبانه روز

کند و با قرار دادن  فرمول ارائه شده براي محاسبه تمام اسناد این پژوهش صدق می
 .به دست می آید... اعداد در فرمول، تعداد پنگ و دقیقه و 
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   :  7بازخوانی سند شماره 
ن کربالیی رمضان برادر خود بتاریخ  دهم أش مصالحه نامه کربالیی علی عالی(

 ) هجري قمري1331صفرالمظفر

چون آقا حسین ابن مرحوم ناده علی کریم مرحوم شده بود و وصی شرعی خود 
و قروض نموده بود اخ ابوینین خود عالیشان کربالیی محمد را که اموال روز بفروشند 

او را ادا کند و مابقی را به مطابق وصیت نامچه علیحده به مصارفه معتبر برساند لهذا 
مرقوم مصالحه صحیحه شرعیه نمود ) یا علی: مهر(ن کربالیی علی أش حاضر شد عالی

به عالیشان کربالیی رمضان اخوي خود همگی وتمامی چهار دانگ نیم از یک پنگ 
اق از جمله بیست و هشت طاق آب و امالك قریه ازیک ربع از یکدانگ از یک ط

کربکندي را که مال موجر مرقوم بود که امالك چهار دانگ نیم از تابع زاید در سه 
شش قبضه بوده باشد که هر یک محدود است به ] و[صحراي قریه مزبوره بیست 

  : حدود اربعه ذیل
به ملک : قبضه: (صحراي علیا معروف به ورعدآباد یک قطعه هشت قبضه : دفعه

 –به ملک شریعتمدار :  قبضه–به ملک ورثه مال کریم :  قبضه–حاجی علی محمد 
  )به ملک ورثه محمد کریم: قبضه

 –به چاه دولت آباد : قبضه: (صحراي راز معروف به باغ نو درب نه قبضه: دفعه
  )به چاه خاك:  قبضه–به مصالح :  قبضه–به چاه نو درب : قبضه

  : کوره نه قبضه محدود به حدود اربعه ذیلملک معروف به پا 
  - به ملک ورثه مال کریم: قبضه - به ملک مصالح له:  قبضه-... به قنات : قبضه(
  )به ملک ورثه علی حاجی حسین: قبضه

با جمیع توابع شرعیه و لواحق ملیه آن از ممر و مدخل کلمایتعلق بها شرعاً به قدر 
 موجودي به مال المصالحه مبلغ سی و دو تومان الحصه الشایع الشریعه بانضمام غله

ریال سفید رواج ایرانی مصالحه صحیحه شرعیه و معاقدیه صریحه ) عدد به سیاق هم(
ملیه االیجاب والقبول الشرعیه وصیغه جاري شد و مال المصالحه را مصالح زید مصالح 
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ه بر سبیل لها اخذ و قبض شرعی نمود واسقاط خیارات از طرفین شد واین چند کلم
– 1331 شهر صفرالمظفر سنه 10مصالحه نامچه قلمی وتحریر گردید و کان ذلک فی 

  )یاعلی: مهر(
  ] سجالت/ حواشی[

ن کربالیی علی مرقوم در متن و مصالحه شرعیه أش مخفی نماند که حاضر شد عالی
به پاکوره معروف ] معروف[نمود به کربالیی رمضان مصالح له در متن دو قبضه ملک 

به مال المصالحه دو تومان که حسب الوصیت موجر خرج سقاخانه ... ه یند و مکس ب
  حسین ابن مرحوم اسماعیل  عالیشان آقا محمد–بتاریخ متن ) ع(حضرت ابی الفضل

) حسین محمد: مهر(ن مشهدي حسین ابن رضا اسد أش  عالی–) حسین محمد: مهر(کاظم 
  ) علی اکبر: مهر(ن مشهدي علی اکبر ابن علی محمد أش  عالی–

 10قد و قعت المصالحتان المرقومتان فی المتن والهامش کما رقم فیه لدي فی 
   1331شهر صفر المظفر 

  
  :  8بازخوانی سند شماره 

 13مصالحه نامه حاجی محمد ولد مرحوم کربالیی رجبعلی با فاطمه خانم بتاریخ (
  ) هجري قمري1335جمادي الثانی 

 خیرالحاج حاجی میرزا محمد ولد مرحوم کربالیی فبعد حاضر شد عالی جناب
حسین رجبعلی ساکن قریه کربکندي برخوار اصفهان و مصالحه صحیحه شرعیه 

. . . اسالمیه نمود با عفت وعصمت پناه فاطمه خانم زوجه اول خود بنت مرحوم 
ساکن قریه مزبوره کربکندي است یک پنگ نیم آب و امالك اربابی قریه ] ناخوانا[

وره که امالك یک پنگ نیم در صحاري ثالثه بیست و هشت قبضه بوده باشد که در مزب
  : ذیل معین شد

 به ملک –علی   به ملک محمد: (ملک باشنگ ده قبضه به حدود برخوار: دفعه
  ) مصالح لها
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محمد مشهدي محمدعلی  به ملکیت ورثه علی (...رلدوريملک معروف به بر: دفعه
  )  بحصه مصالح–

  ) به ملکیت ابو رضا مهر علی–به ملکیت مصالح ] : (ناخوانا... [ک سرجوبه مل: دفعه
با جمیع شرعیه و لواحق ملیه آن از ممر و مدخل وشرب و جدول وانهار کلّما 

عدد (یتعلق بینها شرعاً به قدر الحصه الشایعه شرعیه به مال المصالحه مبلغ هفتاد تومان 
مره سلطانی که عبارت از هفتصد عدد ریال تبریزي فضی رایج مخزن عا) به سیاق هم

رواج تبریزي بوده باشد مصالحه صحیحه شرعیه و معاقدیه صریحه ملیه االیجاب 
. . . والقبول شرعیه و صیغه جاري شد و مال المصالحه را مصالح زید مصالح لها 

آن را اخذ وقبض شرعی نمود و اسقاط جمیع خیارات از طرفین شد سیما ] ناخوانا[
ر غبن غبن در غبن فاحشاً کان ام افحش و صیغه جاري شد بالفارسیه والعربیه و این خیا

 دوازدهم شهر 12چند کلمه بر سبیل مصالح نامچه قلمی وتحریر شد کان بتاریخ 
  ) میرزا محمد: مهر (1335جمادي االولی 

  ] سجالت/ حواشی[
  )ییا محمد ادرکن: مهر(عالیقدر کربالیی محمد ابن علی یادگار  -
  )یا اسد اهللا: مهر(اکبر الخالق ابن حاجی علی خیرالحاج حاجی عبد -
  )هو اهللا الغنی عبده علی: مهر(عالیجاه کربالیی علی کدخدا  -
قد وقعت المصالحه المرقومه واسقاط صحیح خیارات کما رقم فیه لدي االحقر  -

  )حسنالراجی عنده اهللا محمد ابن محمد : مهر (1335 جمادي الثانیه 12فی 
 جمادي االول 10قد و قعت المصالحه المرقومه کما رقم لدي و اخذ الوجه فی  -
  ) الواثق الیاس ابن عباس: مهر (1335

اعتراف الحاج المصالح بتمام ما رقم فیه و اخذ الوجه کما فیه واسقاط الخیارات  -
 )حسن ابن محمد علی: مهر (1335 جمادي الثانی 19فی 
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  :گیري نتیجه
.  نیز همچنینخانه پنگستم آبیاري سنتی عمري به قدمت قنات دارد و پنگ و پنگان سی

شخصی ) ي مختلف نام محلی خود را داردها مکاناگرچه در  (یرگ یا پنگ گو پنگ
است که در یک انتخابات دموکراتیک و بدون بوده صادق و درستکار و مورد اعتماد 

 کار پنگ گیري دار عهدهیک سال شده و براي  یمنظر کدخدا و خوانین محلی انتخاب 
حقوق او بر عهده کشاورزان و هر فرد نسبت به حقابه اش در موقع . شده است یم

نظارت بر الیروبی قنات نیز بر عهده او بوده که هر . برداشت محصوالت بوده است
  . کرد یمکشاورز نسبت به حقابه اش باید در آن شرکت 

در واقع . کرد یم نام داشت مدیریت خانه پنگاو این کارها را از محل کارش که 
این اتاق که در نقاط مرکزي ایران از خشت و .  اتاق مدیریت مزرعه بوده استخانه پنگ

شده، همچنین محلی بوده براي  یمگل بوده، در ابتداي ورودي آب به مزرعه ساخته 
 و تهحضورداش موظف بود همیشه در آن گو پنگ. ها شبویژه در  صحبت کشاورزان به

با پنگ گیري آب را بین کشاورزان تقسیم کند، در صورت خستگی گاهی از کشاورزان 
داشته ) یکی در شب و دیگري روز (یرگگرفته و یا هر مزرعه دو نفر پنگ  یمکمک 
آباد اصفهان وجود دارد که خوشبختانه سالم   در نجفخانه پنگاکنون تنها دو  هم. است

ایی نزدیک به یکدیگر پنگ ها از نظر زمانی با یکدیگر  یک مکان جغرافی در.مانده است
اگرچه این .  دقیقه30/7 دقیقه و در مکان دیگري 5 در مکانی مثالً (هستندمتفاوت 

ي از زمین، آبدهی قنات و بافت بردار بهرهتعداد سهامداران، : موضوع به عواملی چون
زان همان مزرعه و بین کشاور خاك بستگی داشته است اما موضوعی قراردادي است،

  . ي دور به آنان به ارث رسیده استها گذشتهسنتی است که از  این
توان به شهرستان برخوار اشاره کرد که آب را به پنگ محاسبه و  یم ها سنتاز این 

 استفادهي رسمی از کلمه فنجان ها نوشتهاند و اگرچه در  کرده یمصداق عروس خانم 
شده  یمیله کاتب محلی نوشته وس بهی روستا و خود اهالین ي با برگهکه  یهنگام، اما شده 
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توان با مراجعه به  یم را ها سنتین  ا.اند کرده میي پنگان استفاده ا محاورهاز همان لفظ 
شناسی و آداب و  اسناد تاریخی محلی و روستایی که مطالب بسیار مهمی در باب مردم

به دنبال  ه بیشتر پژوهشگران اگرچ؛ مکتوب مانده جستجو کرددر آنرسوم گذشته 
 مثالً( و این اسناد روستایی اند  ي متنفذ و رجال سیاسی بودهها خانداناسناد سیاسی یا 

این در حالی است که این . گیرند یمرا نادیده ) نامه یک قباله ازدواج و یا یک مصالحه
دمان  و اصطالحات کاربردي مرورسوم آداب بسیاري از عقاید و بازگوکنندهاسناد 

 را از ها خانه پنگآنچه براي همیشه پنگان را به گوشه موزه فرستاد و . گذشته است
ي خشت و گلی ها خانه پنگ .ابتداي کشتزارها برچید، ورود تکنولوژي و ساعت بود

 نه در کشتزارها که در پاساژهاي مرکز  البته.ی دادفروش ساعتي ها مغازهجایشان را به 
 .، زیراسانی بودند که از تکنولوژي جدید استقبال کردندها اولین کگو پنگو . شهر

  . کار آنان را بسیار تسهیل کردساعت
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