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 پنگان؛ ساعت آبي
 آب يزد واقع در موزۀ

 
 فرشید شريف مقدم

 شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ایران

 دانشگاه تهران

 

 به نام یگانه پروردگاری که همه چیز را از آب زنده ساخت
  (93ء آیه سوره انبیا) حی ئوجعلنا من الماء کل شی

 

 نست از اول چه گویی که ایدونکه دا

 زمان را بپیمود باید به پنگان

 (ناصر خسرو)

 

بوده و  اریـابی به آب و آبیـیخشک، دستک و نیمههای ایرانیان در این سرزمین خشیکی از دغدغه ،همواره در طول تاریخ

ساخت سد و ، یز یا قنـات، کندن چـاهبتکاراتی نظیر حفر کارا علت کمی نزوالت آسمانی، حیات و بقای کشاورزی تنها بابه

 .استمیسر شدهیابی به آب برای دست... وبند آب

 این مهم مقدر . ایشان است میانکشاورزان مترتب است و آن توزیع آب  ، امری مهم بریابی به آباما پس از دست

در . م نمایدو عدالت بین کشاورزان تقسی بر این امر نظارت کند و آب را از روی اصولکه سازمانی دقیق  بااست مگر شدهنمی

امر توزیع آب را   «یدیوان آبیار»، در عصر ساسانی. اندا کار تقسیم آب را بر عهده داشتههادوار مختلف، شاهدیم که حکومت

در زمان خلفای . استن امر در ید افراد ماهر بودههماره ای. تغییر نام داد «دیوان الماء»به کرد که در قرن دوم هجری، اداره می

این . حفاظهیا  قوامو در نیشابور  مقسّم الماءغزنوی در مرو  نامیدند؛ در دورهمی حسّابیا  قیّاسول توزیع آب را ، مسؤعباسی

رغاب یا شهر مرو که آب مَ( مدیر توزیع آب -میرآب) میراب ،هجری قمری ممنصب آنقدر دارای اهمیت بود که در قرن چهار

مسالک و اسحق اصطخری در ابو  .(پاپلی یزدی و لباف خانیکی) است، از والی و حاکم قدرتمندتر بودهنمودمیآب مرو را توزیع 

ام کی یش از حرمت والی معونت بود و شنودهرا حرمت ب و برین رود میرابی باشد که او»: نویسدخصوص می در این، ممالک

 (732، خریاصط) «.قرب ده هزار مردانست کی عمل آب این رود دارند

های تقسیم واحد. استشدهآب چگونه و با چه واحدی توزیع میباید دید که  ،قدر این موضوع حایز اهمیت بودهحال که تا این

 :قابل تقسیم هستندآب بر سه گروه 

 .شودمساحت زمین کشاورزان آب تقسیم میکه بر مبنای  واحدهای زمینی -9

 .ان چه حجمی از آب استفاده شودکند در واحد زمکه مشخص میهای حجمی واحد -7
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برداری از آب است که به این و فقط شامل مدت بهرهگنجد بندی میه موضوع ما در این تقسیمکزمانی  هایواحد -9

از تنوع باالیی  ،در هر منطقه تناوب دارد –در این واحد خصوصا آب قنات کاربرد دارد–علت که مقدار آب جاری 

   .(لباف خانیکیپاپلی یزدی و ) برخوردار است

ترین امر در توزیع عادالنه آب است و این مهم نیاز بندی در واحد زمانی، بدیهی است که محاسبه زمان مهمدر خصوص تقسیم

طور ساعت آفتابی همان. گردداستفاده میبه ابزاری دقیق برای محاسبه دارد که برای تعیین آن از ساعت آفتابی و ساعت آبی 

ای برابر بر هروز گاه به واحدبندی شبانهنماید و در این تقسیم، زمان را از طریق شاخص آفتاب معین میتکه از نامش پیداس

 .که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد تری داردانیزم پیچیدهاما ساعت آبی مک شود؛اساس آفتاب تقسیم می

 پنگان -ساعت آبی 

را روی یک دیگ  آن. استکه در وسط آن یک روزنه تعبیه شدهذاری شده گای عمدتا مسی است؛ مدرج و نشانهپنگان کاسه

یک  ،روددیگ می شود و به تهی که در آن یک پنگان پر از آب میمدت زمان .دهند تا آب به مرور وارد آن شودپر از آب قرار می

   .(سعادتمند و رحیمی) واحد زمانی است

 ،فنکام ،بنکام ،فنجان ،پنگان: ، از جملهاستهای متعددی خوانده شدهو با نام ختلف مورد استفاده بودهاین ساعت در ادوار م

از ی یهاترجمه. نامیدندمی( bost / bast) بُستو در دیوان آبیاری ساسانی این ساعت آبی را  فنکال، در دیوان الماء فنجام

کتاب آله »خود تحت عنوان  الفهرسترا در که ابن ندیم آن به دست مسلمانان رسیده ارشمیدس ای اثر صفحهکتابی بیست

علم الساعات و العمل »دکتر احمد دهمان در مقدمه کناب آن توسط از و دو ترجمه یاد کرده « ساعات الماء التی ترمی البنادق

با آب است که ، از ظرفی مسی سخن رفتههادر این ترجمه. استبه چاپ رسیده( ق792متوفی )از رضوان بن محمد ساعاتی  «بها

 .گرددوسیله آن طلوع و غروب آفتاب مشخص میافتد و بهای از منقار کالغی بیرون می، مهرهشود و در هر ساعت از روزپر می

جاحظ، نویسنده طورکه همان است؛نام برده شده ،که جمع بنکام است البنکاماتعمل  ، ازاما در عبارت آغازین ترجمه دوم

صندوق خوارزمی و غزالی از  .کندهان و دانشمندان بنکام را ذکر میتعیین وقت شب توسط شا برای( ق722متوفی )بزرگ عرب 

همچنین در باالی باب ساعات مسجد  .گردد که همان پنگان استا ذکر توضیحات و عملکرد معلوم میبرند که بنام می ساعات

های خود آن را ، با قدری اختالف در کتاببطوطهنجبیر و اب، ابنکه دو جهانگرد معروف ، ساعتی موجود بودهدمشق مویِاُ

که همگی معرب نام  کار بردههرا بمنقاله و  منغاله، منغانه، منجانه، المنجانهاسامی  ،ابن جبیر در ذکر نام آن .اندمعرفی نموده

ر وَو بنکام و فنجام صُ ی، به صورت فنجان درآمدهاین کلمه در زبان عرب .استرب و اندلس مصطلح بودهپنگان است و در مغ

 .(محقق)اند دیگر بنکان و فنجان بوده

شده که به ، ساخته میانداخت این ابزار دقیق را می دانستهیا فنجام توسط افرادی ماهر که ظرافت خاص سپنگان یا فنجان 

ها را از آنها مجاری فنجان .اندنمودهارای رتبه در دارالخالفه بوده و حقوق دریافت مید گفته می شده و «فنجامیین»آنها 

 .(همان) استشدهانتخاب می جزعاند که ساییده نشود و معموال سنگ ساختهسنگی سخت می

 ؛استانواع بنکام و فنجان بسیار بوده .اندام بردهعلم رصد از بنکام نیز به عنوان ابزار علم الرصد ن که دانشمندانِناگفته نماند 

 فنجان الطالبین و فنجان الفیل، فنجان الکاس، (آسیایی)البنکام الرحوی ، (شنی)البنکام الرملی  ،(آبی)البنکام الماءی نظیر 

 .(همان)
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یا  پنگاننام دارد و دومی  (پاپلی یزدی و لباف خانیکی: بیشتر، نک برای آگاهی) خابیهاما ساعت آبی دارای دو نوع است که اولی 

 :ی ساعت آبی عبارتند ازاجزا. تاسفنجان که مورد بحث نگارنده 

 کاسه یا فنجان -9

 گیردپر از آب که کاسه در آن قرار می دیگی -7

 (همان تیله در گویش محلی خراسانی)های کوچک یا تشله سنگ -9

است را  زمان آبدهی به کاربران آب و شخصی که ناظر بر این توزیع ، پنگان ابزاری است برای محاسبهطور که گفته شدهمان

وی در محلی که برای استقرار دایمی او در نظر گرفته . استشدهنیز گفته می سرطاقو  الکیّ، فلّمؤ به میراب؛. ویندمیراب گ

، به شدن با هر بار پرکاسه  .شودگاه به پنگان منتظر پر شدن آن مینشیند و با ن، میشودگفته می خانه پنگانشده و به آن 

سنگی بابت آن نوبت توسط  غرق شدن یک پنگان محاسبه گردیده،هر بار  .رددگخورد و در اصطالح غرق میمیکف دیگ 

این  ،در تابستان. ، نگه داشته شودشود تا حساب شخصی که کاربر آب استکیسه یا ظرفی سفالین انداخته می میراب در

 .امکان وجود دارد که محل میراب به مظهر قنات یا سرچشمه تغییر یابد

شستشو  شود، ظرف بزرگتر را خالی کند،می طاقه در مواقع طلوع و غروب آفتاب که سهم حقابه یک از وظایف میراب است ک

تا رسوبات  انددادهسوراخ پنگان آن عبور مینخی را از  ،بعضی اوقات .و با آب تازه پر نماید تا برای سهم بعدی آماده گردددهد 

کاسه د تا ندهند، سنگی کف ظرف بزرگ قرار میوراز ظرف بزرگ درآند کاسه را سریع برای آنکه بتوان. احتمالی گرفته شود

 .دست بیایدهنگام غرق شدن، کج شود و راحت به

 
 .استها روی آن مشخص شدهتصویر پنگان که دانگ

اله گ اول در پایین پیدان. هر پیاله شش دانگ دارد. شودگفته می دانگمدرج است که به هر درجه یک  ،پنگان داخل هر پیاله

 .گرددتر از لبه پیاله، که با پنج نقطه مشخص میانگ پنجم، کمی پایینترتیب تا دبا یک نقطه، دانگ دوم با دو نقطه و به

 .عالمت است و غرق شدن پیاله نمایانگر به پایان رسیدن ششمین دانگ استدانگ ششم بی
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کار هدر کنار آن واحدی دیگر نیز ب ،شود و در بعضی نقاطای مختلفی برای پنگان استفاده میهدر نقاط مختلف ایران، از حجم

سعادتمند و رحیمی؛ برای آگاهی ) گویندپنگان را یک طاق می 27، اردستان و نیریز هر ؛ به عنوان مثال، در کاشاناسترفتهمی

 .(پاپلی یزدی و لباف خانیکی: بیشتر، نک

های جدید جایگزین گردید و حتی در بعضی از روستاها مانند روستاها با ساعت که این ساعت بسیار دیر در جالب توجه است

 .شود، همچنان استفاده میکاخک گناباد در استان خراسان

 یزدشهر پنگان موجود در موزه آب 

قاجار ای مربوط به دوران شهر یزد در خیابان قیام در خانه در شمال میدان امیرچخماقخورشیدی،  9921در سال موزه آب 

قطه ن. های شهر یزد استآغاز به کار کرد و یکی از دیدنی زمان با اولین همایش کاریزهم ،هابه نام خانه کالهدوز( ق9777)

اکبر کالهدوز، ر سید علیاین خانه به دستو. ساله از میان آن استها، عبور یک رشته کاریز چندصدتمایز این موزه از دیگر موزه

ها، د در این موزه شامل ظروف و وسایل، یادگارهایی از قناتآثار موجو. است، در پنج طبقه ساخته شدهریکی از تجار عصر قاجا

 .و اسناد و لوازم مربوط به تقسیم و وقف آب است

. «اولین ساعت آبی جهان»: شته شدهنو ،در باالی این ساعت آبی. وجود در این موزه دقیقا مشخص نیستقدمت ساعت آبی م

؟ مشخص ، ولی آیا اولین استها از لحاظ قدمت دانستثی علمی نیست؛ شاید بتوان این ساعت آبی را از اولیناین امر بح

 .نیست

 
 ساعت آبی موجود در موزه آب یزد
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اجزای  .که در موزه آب شهر یزد قرار دارد استساعت آبی هر دو رکن اصلی ای دقیق و کامل و دارای این ساعت نمونه

فی بزرگ از سفال و کاسه مسی که در ته آن سوراخی قرار دارد؛ دقیقا همان که ما در مورد پنگان آن عبارتند از ظر

 .این پنگان مدرج نیست دانیم، جز آنکهمی
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ای دیگر نیز از پنگان موجود است نمونه

خورشیدی مورد  9925که تا سال 

پنگان قنات  گرفت؛استفاده قرار می

واقع در  شهرستان گناباد دزیبَروستای 

زیبد . جنوب استان خراسان رضوی

که  است با آثار تاریخی گوناگونروستایی 

روایات و همچنین  شاهنامه فردوسیطبق 

هایی معروف از قبیل محل جنگ تاریخی،

دگرد ساسانی و جنگ دوازده رخ جنگ یز

روستا دارای کاریزی همنام این . است

یکی زیر بستر  ؛شاخه ست که از دوروستا

 72 ه و شاخه دیگر کانالی به عمقرودخان

. گیردمتر از درون قلعه ساسانی منشأ می

 ،مشخص نیست اقدمت این کاریز دقیق

سال  9233آن را بیش از عمر  نلیک

ساعت آبی این روستا . دانتخمین زده

ساله دارد و از 7233کم قدمتی دست

برای ) قنات قصبه گنابادابتدای ساخت 

 (پاپلی یزدی و لباف خانیکی: بیشتر، نک آگاهی

 .استبودهمورد استفاده 

 :منابع و مآخذ

 :تهرانبه کوشش ایرج افشار، محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری، ترجمه ، مسالک و ممالک ، ابواسحق ابراهیم؛اصطخری -9
 .9953، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول

، تحقیقات جغرافیایی، «تقسیم آب در نظامهای آبیاری سنتیاحد و» پاپلی یزدی، محمدحسین و لباف خانیکی، مجید؛ -7
 .29-52ص ص ،23و  51، شماره 9922تابستان و پاییز 

، تاریخ علم، پاییز و «ان قدیم با تکیه بر ابزار پنگانب در ایرمدیریت تقسیم آ»سعادتمند، ایرج و رحیمی، غالمحسین؛  -9
 .921-929 ص، ص79، شماره 9912زمستان 

ات و ، دانشکده ادبی«ع ساعتهای زمانی در تمدن اسالمیفنجام یا یکی از انوا -بنکام  - فنجان -پنگان »مهدی؛ محقق،  -5
 .99-79 ص، ص2، شماره 9922علوم انسانی دانشگاه اصفهان، بهار 

 .های موزه آب یزدسایت اقتصاد نیوز؛ عکس -2

 .های قنات زیبد گناباد؛ عکسپدیاسایت ویکی -7

 .نگارندهتحقیقات میدانی  -2


