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 *زاده عباس تراب

 چکیده  
« دندانوه »های کوهه   ترین منبع آبی زراعی و باغی دشت حاصلخیز فین است که از دل صخره چشمۀ سلیمانیه مهم

شوهد  ایون چشومه     جهشد و در جهار باغ تاریخی فین ظاهر موی  واقع در جنهب غربی کاشان می« کتل هفت»و 

کنود  در منوابع و    فین را هوم مشوروب موی    آباد، لتحر، دروازه فین بزرگ و کهچک دشت حسن بر باغات  عالوه

تسمیه و قدمت آن آورده شده است  آب چشمۀ سلیمانیه کوه بوا دانوش و     های مختلفی برای وجه مآخذ، روایت

نقوش بسوزایی   شهد، در رونق اقتصادی منطقوه   تکنیک سنتی و بهمی بین باغات و مزارع فین و کاشان تقسیم می

دارد که از چند منظر درخهر تهجه است: از تهلید محصوهل زراعوی و بواغی ترفتوه توا تورییر جریوان آب در        

وهها که باغات و معابر اصلی در حهالی باغ فین را بوه تفرجاواه مبودل کورده      سرسبزی منطقۀ فین و لطافت آب

  بورای  کنود  ردشار را به این منطقه جذب موی ماندتاری باغ تاریخی فین روزانه هزاران نفر تکه  است؛ همچنان

شوده اسوت     برداری باغداران و زارعان، از دیرباز با دانش و تکنیکی خاص، حقابه بین کشاورزان تقسیم می بهره

ها در مسیر جریان آب، نهعی دانش بهمی است که ریشوه   واقع، نهبت آبیاری و تقسیم آب و وجهد تقسیمااه در

وق تذشتاان دارد  دانش نظام آبیاری امروزه حکم قوانهن و مقرراتوی دارد کوه هماوان     در خالقیت، ابتکار و ذ

هوای تهنواتهن رونوق اقتصوادی      بر بیان ترییر چشمه در جنبوه   اند از آن تبعیت کنند  در این مقاله، عالوه مهظف

 شهد           طهر کامل، دانش نظام سنتی آبیاری این چشمه بررسی می منطقه، به

 نظام سنتی آبیاری، فین، چشمه سلیمانیه، رونق اقتصادی  ها: کلیدواژه
                                                           

 torabzade_137@yahoo.comفرهنگی/  شناسی سازمان میراث مردم ارشد کارشناس *

 (۹۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۹۱۹و۹۵۱، ص۹3۱۶ستان پاییز و زم
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 مقدمه

های کوهی موسوم به کوه  ترین منبع آب کشاورزی کاشان، از بن صخره ترین و پرآب یكی از کهن

جوشد که هجده میل چاه، از طریق مجرای  واقع در جنوب غربی کاشان می« کتل هفت»و « دندانه»

قنات، به نام چشمۀ  سممیۀانیه در پشمت بمار تماریخی فمین  ماهر         زیرزمینی شبیه به مجرای آب

ای موسوم به مزرع  شورابه قرار دارد که تا مظهر چشۀه تقریبما  سمه    شود. مادرچاه آن در منطقه می

آبماد،   کیمومتر فاصمه دارد. گسترۀ فعالیت این چشۀه، باغات فین کوچک و بمزر،، دشمت نسمن   

تسمۀی  آن چنمد روایمت نقمل      ی تاریخی کاشان است. برای وجهها و گاهی خانه فین دروازهلتحر، 

دهنمد. روایمت    شده است. به یک روایت، پیدایش چشۀه را به معجزات سمیۀان نبی)ع( نسبت می

دیگر چون در دوران شاه سمیۀان صفوی، صفه یا بنایی در اطراف ایمن چشمۀه سماخته شمده، بمه      

گوینمد شماه   »آورده:  تماری  کاشمان  کتماب  چشۀ  سمیۀانیه معروف شده است. سهیل ضمرابی در  

صفوی چون خواست بار شاه را ابداع نۀاید، به مالنظ  اعتبار و ازدیماد آب چشمۀ  مزبموره، دو    

چهمار ررع زممین را گمود و پسمت کمرده، نمو         قدر سه نوضخانه ساخت به این تفصیل که به

و اطاق از گچ و آخر بنا نهاده  نۀا و ایوان بزر، ساخته، اطرافش را به فاصم  دو ررع راهرو و طاق

(. 37: 8731)کالنتمر ضمرابی،   « و تقریبا  سیصد ررع نهری زمینی نفر نۀموده تما زیمر چشمۀه و...    

و در السن  عوام در این زممان معمروف بمه    »آورده:  تاری  قمایشان در جای دیگر به نقل از کتاب 

و یا از جۀشمید کمه او را سممیۀان    چشۀ  سمیۀانی است؛ اهلل اعمم که از شاه سمیۀان صفوی باشد 

(. هۀچنمین بیشمتر   37)هۀمان:  « باشمند  خوانند مثل تخت جۀشید فارس کمه تخمت سممیۀان ممی    

چشمۀ  سممیۀانیه    اند، به خصایص ویژگی و نسن منظر و زیبایی سیانانی که از کاشان گذر کرده

فمین: آن را  »رده است: قصب  فین را چنین معرفی ک کاشان در گذار سیاناناند. کتاب  اشارتی داشته

بشتاسب بنا کرده و در آن وقت که با ارجاسف ممک ترك کارزار کرد و کاریزهمای آن دیمه را بمه    

)سماطع،  « اند و ایمن دیمه از قاسمان اصمفهان اسمت      اند و بسیار آب اشارات جم ممک بیرون آورده

8711 :71.) 

در کاشمان و یما ا مر جماودانی     فین  چشۀ  سمیۀانی »عنوان  یمی باای تحم نسن نراقی در مقاله

همایی کمه بمه چشمۀ       به بررسی، تحمیل و تطبیمق شخصمیت   ،«داریوش شاهنشاه بزر، هخامنشی

بیسمتون    بشتاسب نام این شخصیت داستانی در کتبی»، پرداخته است: اند نسبت داده شده سمیۀانیه

بمر   اسمت. بنما  آممده   "گشتاسمب "فردوسمی   شاهنامهولی در  "ویشتاسب"یونانی  تاری  هردوتو 

کیمانی    زممین از سمسمم   راناین هۀان پادشاه داسمتانی ایم   ،ن قدیم ایراننویسندگان و مورخا ۀعقید
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ین توران بمر سمر آیم    دار او را با ارجاسب پادشاه داستانی دامنه است که فردوسی شرح کارزارهای

گفته شمده کمه در    های بسیاری تفصیل آورده و از آ ار مهم او آتشكده به شاهنامهشت در کتاب زرت

محققمین عممم    دۀعقیم  هپارس و آرربایگان بوده است. ب ۀها هم آتشكد ایران بنیاد نهاده و بهترین آن

ن پادشماه  آورتمری  تمر و نمام   نامبرده در مآخذ تاریخی قدیم ایمران کمه بمزر،    جم یا جۀشیدِ ،تاری 

هۀانما داریموش کبیمر     ،دانم  دانسته پیشدادی شناخته شده و تازان او را نضرت سمیۀان نبی سمسم 

آ مار    سمت کمه کمیم   ا هخامنشی بوده است و برهان قاطع این بیان آن الشأن سمسم  مشاهنشاه عظی

نام جۀشید یما سممیۀان یما    ه هۀگی ب ،ناله از دوران گذشته تا ب ،مربوط به داریوش اول در ایران

 .(31م37 :8731)نراقی،« شود به هر دو نام خوانده و شناخته می

؛ انمد  لحاظ میزان آبدهی نائز اهۀیمت  د که بههای دیگری هم هستن چشۀه ،ستان کاشاندر شهر

چشۀ  تاریخی اسكندری  نیاسر، چشۀ   ال ه جوشقان استرك، چشۀ  بناب کامو، چشۀ   از جۀمه

کدام ویژگی و شاخص  چشۀ  سمیۀانیه را ندارند. چشۀ  سممیۀانیه از   رود برزك و... که هیچ زاینده

 دلیمل داشمتن   ، بمه هرچند این آب، شفاف، روشن و صاف است ؛مهم برخوردار استچند ویژگی 

نیست، دمای آب در فصل زمستان گمرم و ولمرم و در فصمل تابسمتان سمرد       آشامیدنی زیادامالح 

لیتمر در  انیمه اسمت     831نمدود  دهی آن است کمه  میزان آب ،است. شاخص  مهم دیگر این چشۀه

میمزان آب چشمۀه    ،با کاهش یا افمزایش بارنمدگی  فته می شود ( گ13: 8711)جیحانی و عۀرانی، 

آب چشمۀه   ،خیمر أ هرگز تغییر نۀی کند. البته امروزه شواهد نشان می دهمد در ایمن چندسماله ی   

سرشار از درختان انمار، انگمور،    های دچار کاهش شده است. سرسبزی، طراوت و شادابی باغستان

همای مصمفا در فمین     بمار  و کوچمه  هما  بمار  خانهوجود انبوه  لو، قیسی، بادام، خرمالو و...،آانواع زرد

واسط  آب ایمن   به فین، دروازهآباد و  کوچک و بزر، و رونق محصول زراعی و باغی دشت نسن

 ترین و بیشترین نقمش را در رونمق اقتصمادی    این چشۀه مهم ،طور کمی به اند. شهرت یافتهچشۀه 

 :د که از چند منظر درخور توجه استدارفین  دروازهآباد و دشت  فین، نسن منطق 

کاری است. برداشت دوازده نوع انمار،   و صیفی یكی رونق اقتصادی در محصول باغی، زراعی

نیمز محصمول زراعمی و     چند نموع قیسمی، زردآلمو، بمادام، خرممالو، چنمد نموع انگمور، انجیمر و         

 مصداق این ادعاست.   ،کاری صیفی

، تبمع آن  فمین و بمه  رسبزی و طراوت سیۀای منطق  جریان آب این چشۀه در س و دیگر، تأ یر

که باغات و معابر اصمی در نوالی بار فین به تفرجگاه مبمدل   وهوای منطقه است، چنان لطافت آب

 صورت خمانوادگی و...  بومی( به)بومی و غیر هزاران نفر ،شده است که از اوایل روز تا اواخر شب
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آسایند. بدیهی است این نضور، اقتصماد   ب روان میهای آ لحظاتی را در کنار جوی ،مراجعه کرده

ویژه محمدودۀ   محور خیابان امیرکبیر بههای ناشی   فروش ها و دست خانه، چایها خانه ، سفرهها کسبه

هۀچنین وجود و ماندگاری بار تماریخی فمین کمه روزانمه      بخشد. فین را رونق خاصی می موزۀ بار

به برکت آب ایمن چشمۀه اسمت.     ،کند منطقه جذب میهزاران نفر توریست و گردشگر را به این 

جده آسیاب آبی در مسیر نرکت آب چشۀ  سممیۀانیه،  ، بیش از هخیراگفتنی است تا دو سه ده  

 تأ یر بر اقتصاد منطقه نبوده است. کرده که بی غالت اهالی کاشان را خرد می

اگمر از بماب بمه     نیسمت. تأ یر از جریان آب چشمۀ  سممیۀانیه    فین بیکالبد و شكل کمی بافت 

  موزۀ فعمی با بار کهنم  و نتی بارها  بار ، کوچهها ارتباط بار ،ها نظری بیفكنیم بار هکوچ و ها باغستان

نرکمت   هما در مسمیر   لمت و  هما  اساس مسیر نرکت آب چشۀه نظم یافته است. تقسیۀگاه فین بر

رها، معبرها و نیز نیماط برخمی   ها، گذ گیرند و از کوچه ها انشعاب می هایی که از لت آب، و جوی

چیزی کالبد بافت آبادی را تحمت تمأ یر قمرار داده اسمت. ضمرورت       بیش از هر ،گذرد ها می خانه

باعث ماندگاری بافت قدیۀی کمه   ،ها در کوچه و محل فین ها و نیز جوی ها و لت وجود تقسیۀگاه

ای کمه جموی آب از آن    خم است، شده است. همر خانمه  و ی تنگ و پرپیچها بار آن کوچهشاخص  

ط افضای سبز باطراوتی در نیاط آن شكل گرفته است و مالک سعی کمرده طموری نیم    ،گذرد می

های آبمی   وجود آسیاب تأ یر دیگر منزلش را شكل بدهد که نداکثر استفاده را از آب داشته باشد.

ی نظیمر تأسیسمات   همای خاصم   متعدد در مسمیر نرکمت آب چشمۀه اسمت کمه اممروزه کماربری       

یر نرکمت آب در نواشمی خیابمان امیرکبیمر     در مسم  ...و خانه، چایخانه سفره از جۀمهدشگری گر

و وهموای خموب    تان انبوه و آبآب این چشۀه مسبب کثرت درخ ،طور کمی اضافه شده است. به

 م شده که این منطقه را به تفرجگاه تبدیل ساخته است.خرّ

واسمط  خاصمیت    ر نیست. آب این چشمۀه بمه  تأ ی لحاظ فرهنگی در جامعه بی چشۀ  سمیۀانیه به

ها اشماره شمد، ممورد     هایی که در باب به آن درمانی آن برای برخی امرا  و تۀام خصایص و ویژگی

همای عمزادار فمین در روز     انترام و تقدس اهالی فین و کاشان قرار گرفتمه اسمت. سموگواری دسمته    

همای   ارتباط با جنبمه  شۀه و مظهر آب، بیصفر در کنار چ 31اربعین شهادت امام نسین)ع( و یا روز 

های قنات چشۀه؛ برخی افمراد کمه دچمار     خواهی در کنار چاه تقدس چشۀه نیست. هۀچنین ناجت

شوند، در کنار آخرین چاه قنات که در جوار بنای چشمۀه   بیۀاری یا مشكل خانوادگی و شخصی می

ای  در چاه و بستن پارچمه یما رشمته    واقع است، با ادای دو رکعت نۀاز ناجت و نیز انداختن عریضه

 شوند تا به ناجتشان برسند. سبزرنگ به دهان  چاه به آب چشۀه متوسل می
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 نۀای جنوبی چشۀ  سمیۀانیه، ورود آب به نوضخانه

 
 نۀای شۀالی چشۀ  سمیۀانیه، خروج آب از نوضخانه

 . نظام آبیاری سنتی۱

همای   از خالقیت، روق و استعداد و تجارب نسل برداری از چشۀ  سمیۀانیه ناشی نظام سنتی بهره 

آب این چشۀه در بیمرون از بمرج و بماروی بمار      ،تر گفته شده طور که پیش  ۀانپیشینیان است. ه

ضمعی نسبتا  بزر، با اختالف سه تا چهار متری از سمط  محمی     استخری هشت شود که  اهر می

استخر هم برای زیبمایی و همم بمرای    ضمعی بودن  هشت شود پیرامون انداث شده است. گفته می

طمرف، پمكمان    کنترل فشار و جریان آب است. برای دسترسی آسمان بمه چشمۀه و اسمتخر در دو    

در پایین و بابی آن چند صفه و ایوان با آجمر  و سنگی تعبیه شده است. دور تا دور استخر راهرو 

)کالنتمر   شود نسبت داده میانداث این بنا به شاه سمطان سمیۀان صفوی  ساخته شده است. تاری 

در ایمن  کننمد در فصمل تابسمتان     آباد سعی ممی  نسن و ( که از دیرباز مردم فین37: 8731ضرابی، 

در مسمیر  گوینمد.   مردانمه همم ممی    ۀ به هۀین عمت به این چشمۀه، چشم   .مكان تنی به آب بزنند

آب را بمین   ،ددهمای متعم   تقسمیگاه  فمین،  دروازهها و مجراهای آب از مظهر چشۀه تا دشت  جوی
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 گویند. می (lat« )لت»اهالی فین و کاشان به تقسیۀگاه آب  کند. ها و کشتزارها تقسیم می باغستان

تۀام آب بمه چهمار    ،اولین لت، لت ناصری است که در جوار سرچشۀه قرار دارد. در این لت

زنانمه   شمۀ  فین موسوم به چموزۀ  قسۀت از آب وارد مكان الحاقی باردو  :شود قسۀت تقسیم می

وشمد   اکنمون راه آممد  . با این توضی  که بوده استمحصور  اطراف آن را نیز با دیواریکه شود  می

 موزۀ فین الحماق شمده اسمت. ایمن دو     باربه مجۀوع  از خارج بسته شده و زنانه و مردانه  چشۀ 

بمار   بار به دو قسۀت دیگر آب که از دو طمرف  یموزه، در جمو قسۀت آب پس از گذشتن از بار

سمۀت   بمه ها  بار کوچهها و  ها، آسیاب پیوندد و از طریق گذرها، بار گذرد می ها و باغات می از خانه

   شود. پایین سرازیر می

کشاورزان به آب از شب عید یا اوایل فروردین شروع شمده و تما   باغداران و نیاز بدیهی است 

ن مدت که بنا به عرف محل آب را به در طول ای. انجامد و برخی تا اواخر به طول میپاییز اواس  

نوبمت در بمین    به ،های دور نوشته شده که از سال چوب نظام سنتیرند، آب در چهارگی نساب می

شمود کمه در گذشمته در     در فصل زمستان آب از نساب خارج میولی  ؛دشو کشاورزان تقسیم می

 .  ندکناز آب  ها را پرانبار آب کردند این فاصمه فرصت پیدا می

شمود؛   این چشۀه هنوز به شیوۀ کامال  سمنتی در بمین کشماورزان و باغمداران توزیمع ممی       آب

که برای خریدوفروش آب و مممک، نموع مالكیمت و میمزان مالكیمت بمر مبنمای وانمدها و          چنان

 اند.   ی بسیار دور مشخص شدهها هایی است که از زمان شاخص

 بندی آبیاری های زمان شاخص. 2

 24روز را  هر شبانهکه کنند  بندی آبیاری را مشخص می زمان ،طاق اق و نیمروز، ط سه شاخص شبانه

طماق را   سماعته و همر نمیم    شش طاق ساعته و هر طاق را برابر دونیم طاق دوازدهدو  ساعت، متشكل از

معۀوب  هر طماق یمک    .گویند هم می« سهم»یک  ،که به هر ربع دآورن نساب می  ساعته به دو ربع سه

سرطاق کسمی اسمت کمه از آب و مممک بیشمتری برخموردار اسمت و        . ا سربموك داردنفر سرطاق ی

سمرطاق  . شمود  ب  هر طاق با نام سرطاق شناخته ممی معۀو .درآگاهی کامل به نظام و سیستم آبیاری دا

بنمدی   چگمونگی تقسمیم و نوبمت    آب در یک طاق تقسیم کند و بر مو ف است آب را بین افراد هم

 .آب نظارت داشته باشد

 ها  بندی شاخص مبدأ زمان. 3

 (xorâ« )خمراز بمه خمراز   »یا طاق است که در اصطالح به آن  روز شبانهبندی  غ آفتاب مبدأ زمانتی

گیرد و با غمروب   یعنی هۀزمان با طموع آفتاب، طاق روز آب را از طاق شب تحویل می ؛گویند می
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متناسمب بما    طماق  نمیم هر طاق یا  زمان مدت ،بنابراین .کند طاق شب آبیاری را شروع می ،خورشید

نوبت آبیاری کشاورزان در طمول ممدار    ،به هۀین عمت. بمند و کوتاه شدن روز و شب نوسان دارد

طاق یما   زمان مدتشود تا خسارت نوسان  جا می جابه (rozeqe) «روزقه»گردش آب یا اصطالنا  

شمریک  » چنمد نفمر   طماق  نیمو  ، طاقروز شبانهامكان دارد در یک  .متوجه یک نفر نشود روز شبانه

« آخمرآب » ،گیمرد  آب ممی  روز شمبانه یمک   و به نفر آخر که در« آب اول»باشند که به نفر اول  «آب

 .شموند  جما ممی   آب و آخمرآب جابمه   اول ،در جریان هر روزقه یا رشن ،بنابه عرف محل. گویند می

. شمود  آب ممی  اول ،آب، در رشن بعدی آخرآب و آخمرآب در رشمن بعمدی    ن صورت که اولبدی

 .شوند می« روزآب»در رشن بعدی  ،هستند« آب شب»روزقه  هۀچنین افرادی که در یک

 بندی . نوبت4

 ،ای است که در زمان گذشته نامه ا آببنابر طومار یبرداری از آب چشۀ  سمیۀانیه  بهرهبندی  نوبت

 طاق نیم، طاق و زرو شبانهترتیب آبگیری  ،در این طومار. تنظیم و به نسل امروزی رسیده است

شخصی  ،چه باغدار یا کشاورزی آب و ممكش را بفروشدکه چنان وریط ؛ بهمشخص شده است

یا طاق  روز شبانهدر هۀان  ،که از قبل مشخص شده ای بندی و زمان بندی اساس نوبت بر خریدار

 قرار خواهد گرفت.

 مدار گردش آب  . ۵

همای   در زممان  کمه  شمود  گفته ممی  (روزقه) آب نوبت آبیاری، مدار گردش به فاصم  زمانی بین دو

، ادامه گیرند تا امروز که مطابق آن کشاورزان به نوبت آب میو گذشته توس  پیشینیان تنظیم شده 

روز نوبت آبیاری هر رعیمت   چهارده است یعنی هر روز چهارده شبانه. روزق  چشۀ  سمیۀانیه دارد

سمیزده  روزقه به ناصل صیفی و  سیزدهاست که  روزقه 26ی دارا زراعیبنابراین یک سال  است.

آب کماری کمه بمه     محصمول صمیفی  . بدین ترتیب که برای اصل شتفی اختصاص داردروزقه به ن

کنند تا بتوانند نداقل در فاصمم    آبیاری را به دو قسۀت تقسیم می فاصم  زمانی ،بیشتری نیاز دارد

کمه   شمود  اعۀال ممی بیشتر در تابستان در مدار،  البته این تغییرد. آب بگیرن بار ک هفته، دوزمانی ی

کماری بمه آب بیشمتری نیماز      کاری و سبزی بیشتر است و محصول صیفیو تبخیر آب  شدت گرما

اغممب   ،بمه هۀمین عممت   . دهنمد  روزه یا دوروزه آب ممی  از محصول را سهای  که پاره طوری ؛دارد

 .کنند می (myun« )میون»ا دهند و به اصطالح آب ر کشاورزان آب را به یكدیگر قر  می

 سنجش زمان بندی آب . شاخص  6

کشماورزان    نكمه نقابم  برای ای ،نبودههای خودکار و الكتریكی در دسترس  سنج زماندر گذشته که 
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سنج آبمی بمه نمام     زمان از نوعی ،مساوی تقسیم کنند طور به طاق نیمطاق و  و روز شبانهرا در طول 

 رفی نسبتا  بزر، از جنس ممس بمه نمام     ،ه است. برای این کارشد استفاده می (sereje« )سرجه»

ای ریز و تنگ داشمته کمه    ته سرجه روزنه. گذاشتند سرجه را روی آب می ،لگن را از آب پر کرده

و به محض پر شمدن سمرجه بمه تمه لگمن غوطمه ور        شد به تدریج آب از سوراخ وارد سرجه می

معادل نه دقیقمه و سمی   ( sere) «سره» مانی به نامرا یک واند ز سرجهزمان پر شدن  مدت .شد می

 ،یا یک طماق  روز شبانهامكان داشته برخی از کشاورزان در یک که  آنجا ازنند. ک محسوب می  انیه

انمد کمه    کرده گذاری به چهار قسۀت تقسیم می سرجه را با خ  ،کۀتر از یک سره آب داشته باشند

دانمگ   شمش کامل معادل   یقه و سی  انیه و یک سرجونیم دانگ برابر دو دق کهر قسۀت معادل ی

 .اند آورده نساب می  آب به

 
 کارگیری سرجه در تقسیم آب به حوۀن

 
 تقسیم آب  سرجه از جنی مس، وسیم

 سمرجه کمه   یاهۀیت و نقشد. نفتگ می« پیۀا سرجه» ،کرد به کسی که آب را با سرجه تقسیم می

در کاشمان  بمود.  شمده   پیۀما  سمرجه  یش شمغمی بمه نمام   ، باعث پیداداشته در تقسیم آبدر گذشته 
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بمه   ،بموده  ییپیۀا ند چون شغمشان سرجهگوی شوند که می ه میتۀا شناخپی با نام سرجه هایی خانواده

بمه   فمین  دروازهکه هنوز بنای آن در دشت در اتاقكی  پیۀا سرجه ،نال هر  . بهاین نام شهرت دارند

و گذاشمت   از آب تۀیمز و شمفاف را در جممو خمود ممی      نشست و لگنی می ،باقی ماندههۀین نام 

در کنمارش قمرار    (سمرجه  (75سنگریزه به میزان تعداد سرج  یک طاق  تعدادبه تعدادی سنگریزه 

گذاشمت و ممدت ده دقیقمه و     سرجه را روی آب لگن ممی  ،نضور تعدادی از آبیاران درداد و  می

سرجه را  ،محض پر شدن به .ور شود ن غوطهتا سرجه پر شده به ته لگ ندنشست سی  انیه منتظر می

تما   ایمن کمار   .گذاشمت  ها را به نشان  یک سرجه کنار می یک عدد از سنگریزه ،از آب بیرون آورده

، بر تقسیم آب نظمارت  پیۀا سرجهمیراب شخص دیگری است که در کنار . شد آخر طاق تكرار می

 .اجازۀ او آب را ببندد یا باز کندکه هیچ کشاورزی اجازه ندارد بدون  طوری به ؛داشته است

 
 ، تقسیم آب با سرجهپیۀا سرجه

 
 مكان تقسیم آب با سرجه فین، دروازهدشت  پیۀا در اتاق سرجه

 

یمک جموی یما     ،شود که به هر قسۀت چشۀ  سمیۀانیه به یازده قسۀت مساوی تقسیم می آب

معمادل شمش   « تنبممی  قنمات »انضۀام دو دانمگ آب   هر جوب به ،در عرف محل .گویند جوب می
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 1232و برابمر طماق   308معمادل  دانمگ   66 این آبکل  ،بندی طاقبنابراین در سیستم  .دانگ است

طماق سمهم    72 ،طاق سهم فین سمفمی  60 ،طاق سهم فین عمیا 76 کنند که نساب مییا سهم ربع 

 ،ال پمیش شود تقریبا  تا سی سم  گفته می .کند طاق دشت درب فین را تر می 72 آباد و نسن  مزرع

 هما  آبمادی  ولی اکنمون نسمن   ؛کرده است از این آب اراضی لتحر را هم مشروب می روز شبانهپنج 

اجمارۀ آن را بمه    ،بندنمد و در مقابمل   دسمت ممی  آب را در بابیعنی  ؛کنند اصطالح آب را باب می به

شمۀه  طماق آب ایمن چ   308 طاق از مجۀوع 8، گویند درگذشته هۀچنین می .پردازند ها می لتحری

شنبه و جۀعه که آب چشمۀه در اختیمار   ده است که هر هفته پنجهای کاشان بو آبرسانی خانه وقف

 .کرده است ای را مشروب می های قدیۀی و گودال باغچه خانه ،گرفته ها قرار می کاشانی

 
 شود. آب یازده جوب تقسیم می فین کوچک، لت آهنی، آخرین لت در

 
 شود. سیم میناصری، آب به چهار قسۀت تقلت 

 

از مظهمرآب تما دشمت     ،رای اینكه آب را با مدار صحیحی بین باغات و مزارع تقسمیم کننمد  ب

فاصمه بعمد از  بدون اولین تقسیۀگاه . تقسیۀگاه زده شده استلت یا چند  ،آب آباد در مسیر نسن

پشت بار تماریخی فمین واقمع اسمت کمه بمه تقسمیۀگاه یما لمت           چشۀه و درآب، در محل مظهر 

یمک   :شود آب به چهار قسۀت تقسیم می ،این تقسیۀگاه در .معروف است (latenâser« )یرناص»

پس از گذشمتن از نیماط چنمد    که  8دانگی در ضمع غربی لت موسوم به دوش خموت ششجوب 
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شمود   جوب دیگر در ضمع شرقی از لت منشمعب ممی   .کند باغات مسیر خود را مشروب می، خانه

مقمدار   ؛عروف استم چهاردانگه است به دوش هدانگچهار محلعرف ، که چون مقدار آب آن در

هما   تا مموقعی کمه فینمی    .شود دانگ می ششانضۀام دو دانگ آب قنات تنبمی  آب این جوب نیز به

بمه آب   چنانچه نیماز  و آبخورآب قنات تۀبمی هم هستند، دانگه باشندچهار اصطالنا  آبخوردوش

افزایند که جوب ایمن   می را به نه جوب آب چشۀه میدانگه و قنات تۀبچهار دوش نداشته باشند،

بنمابراین از  . پیوندد چند خانه و بار در پشت مسجد میرباقر به آب چشۀه می قنات پس از گذشتن از

 شود که این نه جموب از  دست از این لت خارج می نه جوب برای باغات و مزارع پایین ،یازده جوب

فمین  موزۀ  یک چهارونیم جوب از پشت ضمع شرقی بار .دان وس  به دو چهارونیم جوب تقسیم شده

هما وآب نۀاهمای بمار     گذرد و در جمو بار با چهارونیم جوب دیگر که به منظور راه انداختن فواره می

 .ریزد تر به تقسیۀگاه بعدی می پیوندد و کۀی پایین شود، می فین از داخل بار رد میموزه 

زان آب هرکمدام از   ابمت بمودن میم    ،صری مهم اسمت برداری آب لت نا ستم بهرهدر سیآنچه  

تغییمر مسمیر    ،های دیگر ها را به جوب نیم جوب است که هیچ کشاورزی نق ندارد آب آنچهارو

نقابم  دوش خمموت یما     ،بار یما زراعمت دارنمد    ،دست پایینالبته امكان دارد افرادی که در  .بدهد

از  ،کمیطمور  بمه  .برداری کنند ن بهرهر پایید ،جوب اضافه کرده خود را به این دو  دوش چهاردانگ

سمهم  ( دانگمه چهار دوش خمموت، دوش ) هۀواره در طمول سمال دو جموب   چشۀه،  یازده جوب

تناسمب موقعیمت    ا بمه ست که امكان دارد این دو جوب را در لت ناصری و یم اکشاورزان فین عمی

   .ببندند تر در دو لت پایین ،شانو باغ اراضی

جموب بمه    گاه نیز دوۀاز این تقسی .است «مالقطب» عروف به تقسیۀگاهتقسیۀگاه بعدی م لت یا

 .گیرد های جوب ناجی کا ۀی و جوب ناجی باقری برای آبیاری باغات محمی انشعاب می نام

در آن، آب به یازده جوب است که « آهنی»لت ه لت سوم و آخرین لت در فین عمیا موسوم ب 

ایمن لمت منشمعب     فین از د و نیز جوب دشت دروازهآبا جوب فین سفمی و نسنشود.  تقسیم می

این مبناست که دو جوب از یمازده جموب    تقسیم آب بین مناطق رکرشده بر ،طور کمی به. شود می

کنند و  باغات محمی را آبیاری می ،معروف است «گذر» و دیگری به دوش «انبار» که یكی به دوش

باغمات   ،آفتاب شنبه تا طموع آفتاب پنجشنبه روز از طموع مدت پنج شبانه جوب دیگر نخست به نه

روز از طموع آفتاب پنجشنبه تما طمموع آفتماب     شبانه مدت دو آباد و به و اراضی فین سفمی و نسن

کشماورزان فمین سمفمی و     ،کند و دوباره از اول هفته فین را مشروب می اراضی دشت دروازه ،شنبه

جمز دو   بنمابراین از ایمن لمت بمه     .گیرند تحویل میها  فینی ها نه جوب آب را از دروازه آبادی نسن
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ها به  بار ها و کوچه گیرند که یكی پس از گذشتن از محمه دو جوب دیگر انشعاب می ،جوب محمی

طور  به ،جوب دیگر که به جوب دروازه معروف است .شود آباد منتهی می فین سفمی و سپس نسن

آبی که  باما نه جو .شود فین ختم می به دشت دروازه ،خیابان امیرکبیر امتداد یافته  مستقیم از ناشی

بما   ،پس از گذشتن از چند تقسمیۀگاه  ،آباد است از شنبه تا صب  پنجشنبه سهم فین سفمی و نسن

 ،شود گیرد که به هۀان ترتیبی که در ادامه گفته می مداربندی صحی  در دسترس کشاورزان قرار می

تنها سه  ،نهایت شود تا اینكه در اری باغات محمی کسر میجوب برای آبی یكی دو ،از هر تقسیۀگاه

گاه چشۀ  سمیۀانیه ۀاولین تقسیۀگاه در فین سفمی و چهارمین تقسی .رسد خرین لت میآجوب به 

یمک  . فین بزر، واقع اسمت   این لت در محم  رودخان .است( mattune« )همتون»معروف به لت 

شود و  صرف آبیاری بار و اراضی محمی می ،رسد میجوب از نه جوبی که از لت آهنی به این لت 

دست به تقسیۀگاه دیگری واقع در محم  نیدری فین  هشت جوب دیگر برای آبیاری اراضی پایین

  .شود جاری می (čequne) 3«چغونه»  یابزر، به نام لت آقا شكراهلل

محمالت   برای کند و هفت جوب دیگر باغات محمی را مشروب می یک جوب از این لت نیز

جامع است که در جوار مسمجدجامع  لت مسجد تقسیۀگاه بعدی .شود خارج میلت از  دست پایین

دو جوب باغات محمی را تمر   ،شود از هفت جوبی که به این لت ریخته می. فین سفمی واقع است

بمزر،  آباد واقع در محمم  سمادات فمین     به لت جول ،کند و پنج جوب دیگر از لت خارج شده می

هم دو جوب از پنج جوب مخصوص باغات محمی است و سه جوب دیگر  ،در این لت .رسد می

 .شود آباد جاری می نسنسۀت  به

 
 چغونه واقع در محم  نیدری فین بزر،لت 

 

آباد است که تقریبما  در   لت نسن ،های چشۀ  سمیۀانیه تقسیۀگاه هآخرین تقسیۀگاه از مجۀوع

 هما،  آنشود که از  گاه سه جوب منشعب میۀاز این تقسی .استشده وس  آبادی به هۀین نام واقع 

فمین نیمز آب    در دشمت دروازه . شوند تری جدا شده به اراضی و باغات ختم می های کوچک جوی
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گیمرد کمه بمه ترتیمب موقعیمت       در دسترس کشاورزان قرار می ،چهار تقسیۀگاه پس از گذشتن از

ایمن دشمت    یهما  های لت از ویژگی .لباده لت آرزو، لت صدری، لت سرمیدان و لت :ند ازا عبارت

منظمور از هۀسمانی    .شموند  نه جوب به یک اندازه و هۀسان منشعب ممی  ،لت این است که از هر

از لت اسمت  ( bare« )بره»های خروجی آب یا اصطالنا   ها یكنواختی مدخل جوب یا منفذ جوب

انمدازه و   ها هم ند تا این منفذا اندازه نصب شده هایی هم سنگ تختهها،  جوب که در کف و جنانین

ین این در این دشت امكان دارد یک کشاورز نه جوب آب داشته باشد که در  شوند.غیرقابل تغییر 

سۀت اراضی  پنج جوب را به ،اما اگر پنج جوب داشته باشد ؛کند نه جوب یا بره را باز می ،صورت

کشاورزان دیگر به تقسمیۀگاه بعمدی   برداری  کند و چهار جوب دیگر را برای بهره خود هدایت می

بنابراین نه جوب آبمی کمه وارد   . کنند برداری می هایش در هۀان تقسیۀگاه بهره آب فرستد یا هم می

یابمد و   ادامه می (لباده) شود که این تقسیم تا لت آخری شود به هۀان نه جوب تقسیم می دشت می

صب   ،شكل به هر. برداری کند واند بهرهت می ،هر کشاورز هر چند جوبی که در هر لت مالک باشد

 ،شود شان با این لت مشروب می آبخورهایی که اراضی رسد و پنجشنبه آب نخست به لت آرزو می

گشایند و آب را به جموبی کمه بمه ممكشمان خمتم       های لت را می بره ،بنابر نوبت و میزان سهۀشان

 .گذارنمد  دست بماز ممی   های پایین ای لتها را بر بره ،در غیر این صورت .کنند هدایت می ،شود می

سماعت طمول    ، دوفمین  گفتنی است فاصم  زمانی رسیدن آب از لت آهنی فمین تما دشمت دروازه   

بدین صمورت کمه پمس از     .شود جبران می ،بندند ساعت در شنبه که آب را میدو کشد که این  می

 . رسد فین می ساعت به دروازهدو  بستن جوب در لت آهنی، انتهای آبراه  جوب پس از

 
 فین آباد اولین لت در دشت دروازه نسن لت

 گیری نتیجه

نقمش اساسمی در   کمه   نظام آبیاری چشۀ  سمیۀانیه نۀون  بارز ممدیریت سمنتی اسمت    ،کمی طور به

کمه  اسمت  ومماری  برداری از آب چشۀه، مطابق ط دارد. عدالت اجتۀاعی در بهره عدالت اجتۀاعی
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میراب مجۀوع  ممدیریت سمنتی    پا و ، جویپیۀا سرجهطاق، نقاب  هۀگان مشخص شده است. سر

ولمی آنچمه درخمور     ؛نقش دارند و... ها ها و جوی بندی، کنترل لت هستند که در تقسیم آب، نوبت

بنمدی   تقسمیم و نوبمت   ۀدانش و مهارتی است که در این مدیریت نهفته اسمت. شمیو   ،توجه است

اری از آب چشمۀه، دانشمی اسمت کمه بما گذشمت       برد با رعایت عدالت اجتۀاعی در بهره آبیاری،

از آن تبعیت کنند و همیچ  اند  ک قانون نهادینه شده و هۀگان مو فهۀچنان هۀانند ی ،سالیان سال

تواند در اجرای این نظام دخل و تصرف کند. بنمابراین نظمام سمنتی آبیماری چشمۀ        شخصی نۀی

میمراث نماممۀوس    ،ان فرهنگی یونسكوترین عنصر میراث معنوی یا به تعریف سازم سمیۀانیه، مهم

شمود. از   ها و رفتارهای وابسته به طبیعت و عمالم تعریمف ممی    ها، مهارت است که در شاخ  دانش

رفتارهما، نۀادهما،   »معنمای   یونسكو، میراث فرهنگی نماممۀوس بمه  نظر کنوانسیون سازمان فرهنگی 

تی و فضماهای فرهنگمی وابسمته بمه     ، مصنوعات دسم و نیز وسایل، اشیا ها ها، مهارت ها، دانش بیان

عنوان بخشمی از میمراث فرهنگمی     را به ها افراد آن ،ها و در برخی موارد هاست که جوامع، گروه آن

 ،در این مقاله گفته شد آنچه .(88 :8711ی از میراث فرهنگی ناممۀوس، )پاسدار« شناسند خود می

دانمش بمومی و سمنتی اسمت کمه      مبین نس هویت و انترام به تنوع فرهنگی، خالقیت بشمری و  

 بخشد.   پاسداری از این عنصر میراث ناممۀوس را ترویج می
 ها: نوشت پی

 .گویند دوش می ،شود سنگ محكم و  ابت می با یكی دو تختهو  دگیر ب میانشعاه مدخل جوبی که از لت ب. 8

 . تمفظ دیگر آن، چغانه است. 3
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Abstract 
Sulaymaniyah spring is the most important water source for farmlands and 

gardens of fertile plain of Fin. This spring gushes forth from the rocks of 

Dandaneh and HaftKotal mountains (located in the southwest of Kashan) 

and flows near to the historical Fin garden. Apart from the gardens of Small 

Fin and Great Fin regions, it supplies HasanAbad, Latehor and 

DarvazehFin. Different narratives about the age and appellation of the spring 

have been related in texts and written sources. 

Sulaymaniyah spring, which its water is shared between gardens and 

farmlands of Fin and Kashan by traditional and native science and 

techniques, has an outstanding role in economic boom of the region; not only 

it has led to more agricultural products, but has given rise to greenness of the 

Fin region and its pleasant weather which caused the surrounding gardens of 

Fin to be main local promenades. Moreover, the marvelous historical garden 

of Fin absorbs thousands of visitors each day. These economic influences of 

Sulaymaniyah spring is discussed in the article. Furthermore, the traditional 

irrigation system of the spring, including rules of water sharing and periods 

and places of it, is thoroughly described. 

Keywords: Traditional Irrigation System, Sulaymaniyah Spring, Fin, 

Economic Boom. 



 

 


