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  نموردي  كاشان و پيرامونظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه : مطالعه 

  
  1 داريوش رحمانيان

  مهدي ميرزايي 
  

  چكيده
ترين ويژگي اقتصادهاي هاي اقتصادي، اصليبرتري بخش كشاورزي بر ديگر بخش

جوامع پيشاصنعتي است. در ايران دوره قاجاريه نيز بخش اعظم توليد داخلي و 
بوده است. با تجاري مشغله اصلي اكثريت مردم ايران به بخش كشاورزي وابسته 

هايي از تاريخ ايران در نيمه دوم دوره قاجاريه، اين شدن كشاورزي در بخش
وابستگي اقتصاد ايران به كشاورزي، به شدت افزايش يافت. كاشان در دوره 
قاجاريه، بر اثر زوال صنايع صنعتي آن، يكي از مناطقي بود كه وابستگي اقتصاد آن 

اي ت. با اين حال، با وجود نقش محوري و پايهبه كشاورزي شدت مضاعفي ياف
مند كردن ويژه در سرزمين خشك و كم آبي چون ايران، مسئلهآب در كشاورزي، به

تاريخ آب و پيوند آن با تاريخ ايران چندان مورد توجه مورخان و محققان نبوده 
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ره است. از اين رو در نوشته حاضر به بررسي نظام مالكيت آب در شهر كاشان دو
شود تا به عنوان پرداخته مي» جامعه اي خشك و كم آب و پراكنده« قاجار به مثابه 

اي از آزمون اين نظريه مورد ارزيابي قرار گيرد . بنابراين پرسش نوشته حاضر نمونه
اي خشك و كم آب و اين است كه منابع آبي در كاشان دوره قاجاريه به مثابه جامعه

مالكيتي برخوردار بوده است و دولت در اين ميان چه سهمي پراكنده از چه نوع 
شود و داشته است. از اين رو، نخست به شرح و بررسي منابع تامين آب پرداخته مي

برداري و مالكيت منابع آبي شرح داده مي شود و در آخر آنگاه در ادامه شيوه بهره
ود تا از طريق نمونه نسبت دولت با مالكيت منابع آبي در اين دوره سنجيده مي ش

برداري از آب و مالكيت آن در ايران به شهر كاشان بتوان تصويري كلي از شيوه بهره
اي كشاورزي و كم آب و خشك به دست آورد و صحت نظرياتي را كه مثابه جامعه

  در اين مورد داده شده است را به محك آزمون گذارد . 
  آبي، كاشان، دوره قاجاريه. هاي : آب، مالكيت آب، سازههاي كليديواژه

 

  . مقدمه 1
دهد ، برتري بخش كشاورزي بر ديگر طور كه آثار مورخان بزرگ اقتصادي نشان ميهمان
ترين ويژگي اقتصادهاي جوامع پيشاصنعتي است. بنابرتخمين هاي اقتصادي، اصليبخش

ين دوران مربوط به اين اقتصاددانان، تقريباً هفتاد درصد توليد ناخالص داخلي كشورها در ا
بخش كشاورزي بوده است و نزديك به هشتاد درصد جمعيت فعال نيز به كار در اين 

دهد، اقتصاد ) آنگونه كه شواهد موجود نشان مي414: 1389اند. (بروك، بخش مشغول بوده
، غير از صنعت نفت در جنوب، تقريباً به طور كامل يك اقتصاد ايران در دوره قاجار نيز

درصد  85ي بود. كشاورزي مشغله اصلي اكثريت مردم ايران در آن زمان بود و حدود معيشت
نيروهاي فعال كشور، به طور مستقيم يا غير مستقيم در كار كشاورزي بودند و بقيه به خرده 

؛ 155- 154: 1388فروشي و خدمات عمومي و خصوصي مشغول بودند. (مك الكالن، 
درصد توليد ناخالص ملي را نيز كشاورزي و فعاليت  90تا  80) حدود 4: 1363ير، باري

درصد باقي مانده هم از معدودي صنايع  20تا  10هاي وابسته به آن تشكيل مي داده و 
) وابستگي  6كوچك ، معادن و فعاليت هاي فرعي ديگر تامين مي شده است. (همان: 

. اين شدت وابستگي اقتصاد ايران به كشاورزي در اواسط دوره قاجار شدت بيشتري يافت
هاي دوره قاجاريه، اقتصاد كشور به بخش كشاورزي هنگامي مضاعف شد كه در نيمه



 3...   نظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه :

  
جوي جهاني پيوند يافت و بخش كشاورزي و جامعة روستايي نيز بااقتصاد توانمند و سلطه

واحوال جديد، كه خصوصيات نيمه استعماري نيز داشت، در مسير در انطباق با اوضاع
دار وظيفة ترين عامل تحول آن بود كه بخش كشاورزي عهدهگرفت. مهم دگرگوني قرار

حال نقدينة الزم اي شد، يعني توليد محصوالتي كه موردنياز بازار جهاني بود و درعينتازه
ساخت. هاي در حال گسترش فرنگستان را نيز فراهم ميبراي واردكردن مصنوعات كارخانه

ي ايران از حالت معيشتي خارج شده و حالت هايي از كشاورزبه سخن ديگر، بخش
  )7: 1361كشاورزي تجاري به خود گرفت. (اشرف، 

شهر كاشان نمونه خوبي از اين روند است. با وجود اينكه منابع دوره قاجار از 
) اين شهر 128: 1348كنند، (واتسن، كاشان به عنوان شهري تجاري و صنعتي ياد مي

طور اش بود. همان، شهرتش را مديون توليدات كشاورزينيز در نيمه دوم دوره قاجاريه
كه در باال توضيح داده شد، در اين دوره پيوند يافتن اقتصاد ايران با اقتصاد نوظهور 
جهاني باعث شد كه اقتصاد ايران منجمله اقتصاد كاشان و به خصوص بخش صنعتي آن 

در كردن مواد خام ايران، به ركود كشيده شود . امپرياليسم اروپايي از يك سو با صا
باعث كميابي مواد خام و افزايش بهاي آنها شد و از سوي ديگر با وارد كردن فرآورده 
هاي ماشيني به ايران بازار محصوالت صنعتي ايران و از جمله كاشان را از رونق 
انداخت. براي مثال، در اواسط سده سيزدهم هجري قمري سياح فرانسوي درباره 

چندين كارخانه پارچه بافي دارد كه پارچه هاي « .... چنين نوشت : صناعت كاشان 
ابريشمي گلدار ، اطلس و به ويژه زري هايي كه هم محكم اند و هم ظرافت خاص 

هاي مخمل و شال كشميري است وليكن دارند تهيه مي نمايند . همچنين داراي كارخانه
رو به افزايش گذاشته ، روز به سال پيش در ايران  30واردات انگليسي كه پيوسته از 

هايش داير است  روز از تعداد كارخانه هاي كاشان كم مي كند ، با اينكه هنوز كارخانه
ولي انسان از تماشاي قسمت هاي عمده آنها كه بايروبيكار افتاده ، سخت مغموم مي
شود . باعث عبرت است كه شهري در زمان صفويه اولين شهر صنعتي ايران باشد و 

مروز به چنين وضعي درآيد ، ديگر كارخانه اي كه دو سه هزار كارگر مانند دو قرن ا
) در چنين شرايطي، كشاورزي به 125: 1356(فالندن،  .»پيش داشته باشد ، ندارد .... 

اي داشت. نخست اينكه با پيوند دو جهت در اقتصاد شهر كاشان نقش تعيين كننده
يافتن اقتصاد سنتي ايران با اقتصاد جهاني ، صنايع سنتي در اين دوره روبه نابودي رفته 
و طبيعتا بخش كشاورزي و به ويژه كشاورزي تجاري براي جبران زوال اين صنايع در 
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دوره هاي تجاري اين ) گزارش147: 1396اي يافته بود. (ابوت، اين شهر اهميت ويژه
نشان از رونق صادرات محصوالت بخش تجاري كشاورزي از قبيل ترياك و تنباكو از 

  اين شهر دارد. 
از سوي ديگر در ايران دوره قاجار انتقال محصوالت كشاورزي از مناطق داراي مازاد 

پذير نبود و اين امر امكان بروز محصول به مناطق در معرض قحطي با سرعتي معقول امكان
اي را در شهرهاي خشكي همچون كاشان ممكن مي ساخت.  (باري ير، ناحيه هايقحطي
) منابع محلي اين دوره كاشان نيز اين نظر را تاييد مي كنند. براي مثال كتاب 35: 1363

مختصر جغرافيايي كاشان با آنكه به واردات غله از ناحيه عراق اشاره مي كند، تاكيد دارد كه 
بوده است، در خود منطقه كاشان » 1گندم و جو و جو ترشه «غله مصرفي مردم كاشان كه 

) خالصه اينكه در نواحي 11 – 12: 1378، ملك المورخين كاشاني توليد مي شده است. (
آمدند، خشكي همچون كاشان كه حتي در زمره شهرهاي صنعتي آن زمان به حساب مي

  بخش كشاورزي به اين جهت در اقتصاد آن نقش اساسي داشت. 
پذير نيست، اما جالب آنكه با يهي است كه تصور كشاورزي بدون وجود آب امكانبد

اي كشاورزي در تمدن گذشته ايران كه در سرزميني خشك و وجود نقش محوري و پايه
مند كردن تاريخ آب و پيوند آن با تاريخ كم آب عموماً تمدني كشاورزي بوده است، مسئله

محققان نبوده است. اين در حالي است كه يكي از ايران چندان مورد توجه مورخان و 
شيوه توليد «رود، يعني نظريه هايي كه در تبيين تاريخ ايران به كار ميپركاربردترين نظريه

جوامع شرقي از جمله كشور ايران با مسئله آب و كمبود آن در اين  سرنوشت» آسيايي
  است.  پيوند يافتهها سرزمين

كرد كه بر سر به اين نكته اشاره وليد آسيايي در ابتدا بايد شيوه تي در توضيح نظريه 
توان دو تصوير يا نظري وجود ندارد. با اين حال مي اتفاقتفسير اين نظريه به هيچ روي 

تحليل كلي را درباره استبداد شرقي و شيوه توليد آسيايي از هم متمايز كرد. تحليل نخست 
ز است. در اين تحليل فرض بر اين است كه با مبتني بر ديوان ساالري گسترده و متمرك

توجه به كمبود آب در سرزمين هاي شرقي، زمين في نفسه و بدون وجود آب از ارزش 
تهي است. در واقع آنچه به زمين ارزش مي دهد آب است كه نادر است و در دسترس همه 

هاي آبياري نيست. پس انتقال آب به زمين هاي كشاورزي نيازمند وجود تاسيسات و شبكه
است. پديد آوردن و نگاه داشتن چنين تاسيساتي نيز در توان يك نفر يا يك خانواده نيست 

و  و به كار دسته جمعي نياز دارد. كار جمعي نيز به سازمان دهي و مديريت وابسته است



 5...   نظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه :

  
شود اين تحليل در آخر به گونه كه ديده مياين منشا پيدايش دولت در شرق است. همان

). اين تفسير از 432- 412: 1382آيد(رحمانيان، عي جبرگرايي جغرافيايي گرفتار ميدام نو
كتاب مشهور ، ل گم كارل ويتفو1957نظريه شيوه توليد آسيايي به ويژه پس از آنكه در سال 

  ). 1392را بر پايه چنين نگاهي نگاشت، شهرت بيشتري يافت (ويتفوگل، » شرقي  داستبدا«
 استبداد«ظريه بسياري از نظريات پر اقبال در تاريخ ايران از جمله ناما تحليل دوم كه 

 وراكنده امع پهمايون كاتوزيان بر آن استوار است، تحليلي است مبتني بر وجود جو» ايراني
كرد روي وحدت شهر و روستا و عدم تكامل تقسيم كار اجتماعي در جوامع شرقي . در اين

حدت ي (ويي روستاها و وحدت كشاورزي و صنايع دستبر بنياد مسئله پراكندگي و خودكفا
از  يكي شهر و روستا) تفاوت شرق و غرب جديد توضيح داده مي شود. بر طبق اين تحليل

يله يا قبشبيه  چيزيهاي آسيايي در اين است كه در همه آن ها ويژگي هاي اصلي نظام
عبارت  د. بهكنمالك جلوه ميدولت وجود دارد كه به عنوان مالك برتر، مالك اصلي و تنها 

 هست بهتر در شكل آسيايي، عرصه فردي و خصوصي براي زندگي فرد وجود ندارد، آنچه
ي و عرصه جمعي و عمومي و دولتي است. بنابراين در اين تحليل، پيوند صنايع سنت

 كشاورزي در دل اجتماعات واحد موجب مي شود كه برخالف غرب جدايي و استقالل
 د غربيدر پديد آمدن مدنيت جدي نجدايي كه عامل بنيادي، شكل نگيرد  شهر از روستا

ايد باني را اير است. كاتوزيان با باور به چنين تحليلي معتقد است كه پايه و اساس استبداد
 بي وآدر نبود مالكيت خصوصي و اشرافيت مستقل زميندار كه خود ناشي از خشكي، كم 

 به طور كلي ناشي از شرايط خاص اقليمي وپراكندگي جوامع روستايي و شهري و 
  )9- 7: 1374؛ همو، 11 - 7: 1380جغرافيايي بوده است، جستجو كرد. (كاتوزيان، 

تا  هوا هرچند به نظر مي رسد كه در تحليل دوم نقش بنيادين عامل جغرافيا و آب و
 به ريآبيا ساتشده است و به جاي تاكيد بر مسئله كمبود آب و وجود تاسيكمرنگ حدي 

گي و اكندعنوان ويژگي اصلي و بنيادين نظام آسيايي بر مسئله وحدت شهر و روستا و پر
دو  در هر جوامع روستايي آسيايي تاكيد شده است، با اين حال بايد گفت كهبودن  مستقل

گي هاي ويژ تحليل عامل جغرافيايي حائز نقش درجه اول در پايداري شيوه توليد آسيايي و
  )406: 1382يان، آن است.  (رحمان

ترين شاخصه اين نتيجه كلي كه از اين توضيحات مي توان گرفت آن است كه اصلي
توليد آسيايي، وجود گسترده مالكيت دولتي به ويژه در مالكيت بر هردو سنت تفسيري شيوه

آب است. از اين رو در نوشته حاضر به بررسي نظام مالكيت آب در شهر كاشان دوره 
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و كم  اي خشكجامعه«كاتوزيان و اصطالح  نمونه اي براي محك نظريه  عنوانقاجار به 
اي خشك چگونه منابع محدود آب، براي اينكه در جامعه شود.پرداخته مي» آب و پراكنده

   يافته است.كشاورزي و برطرف كردن نيازهاي مردم سامان مي

  مسئلة پژوهش 1. 1
حاضر اين است كه مالكيت آب در كاشان  با توجه به مقدمات باال، پرسش اصلي مقاله ي

كه در نظريه » اي خشك و كم آب و پراكنده جامعه«دوره قاجاريه به عنوان نمونه اي از 
دهي به منابع يافت و در اين ميان دولت چه نقشي در سامانكاتوزيان آمده چگونه سامان مي

- هاي تاريخي آشكار ميادهها با دآبي داشت؟ با پرداختن به اين پرسش، نسبت اين نظريه

ها تا چه پايه بر دهد كه اين نظريهگردد. به سخن ديگر، پيگيري اين پرسش به ما نشان مي
  اند.  بندي شدهپايه مواد و مصالح تاريخ ايران صورت

 پيشينة پژوهش 2. 1

ته متاسفانه تا كنون هيچ اثر مستقلي پيرامون بحث مالكيت آب در ايران دوره قاجاريه نگاش
نشده و حتي به صورت موردي و محدود به يك منطقه جغرافيايي خاص نيز پژوهشي 

هايي كه صورت صورت نگرفته است كه داراي نگاهي تاريخي و مورخانه باشد. تحقيق
) عمدتا نگاهي جامعه شناسانه و فني پيرامون 1386؛ همو، 1375يار، گرفته است (نك: فرخ

را در سير تحوالت سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و  اين بحث داشته اند و اين مسئله
  اند. اقتصادي تاريخ ايران بررسي نكرده

  منابع پژوهش 3. 1
ها بهره گرفته در اينجا الزم است كه به اختصار درباره منابع اصلي كه در اين مقاله از آن

در شده است، سخن گفته شود . توصيف مالكيت منابع آب در كاشان دوره ي قاجاريه 
ضرابي نگاشته شده است. در توضيح » تاريخ كاشان « ي كتاب اين مقاله عمدتاً بر پايه

است . اين كتاب در جواب » مرآه القاسان « كتاب بايد گفت كه نام اصلي كتاب حاضر 
سواالتي تهيه شده كه از مركز مملكت از حاكم كاشان خواستار بودند و حاكم وقت كه 

عبدالكريم « بوده است ، اين امر مفيد و مهم را از » شام الملك جالل الدين ميرزا احت« 
ه.ق ،  1287) در سال 3: 1356درخواست كرده است . ( كالنتر ضرابي، » كالنتر ضرابي 

ه.ق به پايان رسيد . اين كتاب نيز در واقع به منظور  1288تاليف كتاب آغاز و در سال 
» مرات البلدان « كشور براي تدوين  جمع آوري اخبار و اطالعات از نواحي مختلف

شود. فراهم آمده است . در اين اثر به تاريخ و جغرافيا و رجال شهر كاشان پرداخته مي



 7...   نظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه :

  
زيرا از اوايل دوران اسالمي تا دوره نادرشاه ، كاشان در جزو حكومت قم و اصفهان 

د. تاريخ كاشان بوده و از اين رو كتاب مستقلي در تاريخ و جغرافياي آن پديد نيامده بو
دربردارنده فوايد عديده اي است، به ويژه مي توان از آن به عنوان منبعي مستند و معتبر 

) كتاب حاوي 35: 1380درباره اوضاع اجتماعي ايران عصر قاجار ياد كرد . (صالحي، 
تاريخ و جغرافيا ، بناهاي مذهبي و تاريخي و آگاهي هايي درباره خاندان هاي معروف 

آداب و رسوم و وضع زندگي مردمان آن واليات است ، اما تأكيد بيشتر  كاشان و
دولت قاجار در عصر ) 35: 1393(قديمي قيداري، نويسنده بر جغرافياي كاشان است . 

ناصري بر اساس سياستهاي اجتماعي و اقتصادي و لزوم آگاهي از ويژگيهاي جغرافياي 
ع ماليات و مسائلي چون ، اقتصادي و كشاورزي براي تدوين شيوه هاي وض

سربازگيري ، خود موجب و محرك نگارش تاريخ هاي محلي گرديد كه تاريخ كاشان 
) خالصه اينكه كتاب 98: 1392عبدالرحيم كالنتر ضرابي از آن جمله است . (رجايي، 

ضرابي تاريخ محلي جامعي است كه ابعاد گوناگون زندگي و مردم يك شهر را با ذكر 
  ي ابنيه و عمارات ماندني و ... را در خود دارد .  ثروت هاي آن يعن

ذكر اين نكته الزم است كه اطالعات ضرابي را با ساير منابع تاريخ محلي همزمان 
كتابچه « اند از: كاشان در اين دوره،  مقايسه كرديم. اسامي اين تواريخ محلي عبارت

مختصر جغرافيايي « ، »حاالت و كيفيت بلده و بلوكات و مزارع دارالمومنين كاشان 
نايبيان كاشان « و » تاريخ اشرار كاشان « ، »چراغان ، جغرافياي قصبه بيدگل « ، »كاشان 

با اين حال، براي تكميل اطالعات خود هر آنجا كه الزم بوده است از ديگر منابع و  2». 
منابع به دليل آنكه در تحليل مسئله مورد نظر در مقاله ،  ها بهره گرفتيم .پژوهش

تاريخي اصلي مربوط به كاشان در دوره ي قاجاريه بسنده بود و در قسمت مربوط به 
سازه هاي آبي وقفي نيز تنها نوع مالكيت آنها كه وقفي يا از نوع ديگري است ، مورد 
نظر نگارنده بوده از اين رو مراجعه به مراكز آرشيوي و اسنادي انجام نگرفته و ضروري 

  نبوده است .   

  مشخصه هاي جغرافيايي و اقليمي كاشان. 2
به قم، از طرف مشرق به شهر كاشان از طرف جنوب به خاك اصفهان و از طرف شمال 

سياه كوه و از طرف مغرب به نياسر و اردهال مي پيوندد و آب و هوايي گرم و خشك 
اي اند، به جهت مجاورت با دريدارد. آنگونه كه مورخان محلي دوره قاجاريه شرح داده
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نمك و ريگ، بادهاي سخت و گرمي در آن مي وزد و سختي زمستان آن دو ماه بيشتر 
شود . اهالي طول ندارد و برف كمتر مي بارد و گوشت در تابستان خيلي زود فاسد مي

شهر به واسطه اينكه آب از خانه هاي آنها بگذرد ، خانه ها را گود كرده اند و چون 
مين و سرداب هاي عميق كنده اند و در بعضي از خانه تابستان كاشان گرم است،  زيرز

هايي دارند كه چهل ذرع طناب خور دارد . خاك  ها براي بدست آوردن آب ، چاه
كاشان خيلي سفت و قرص و محكم است . اهالي در خانه ها آب انبار ندارند . آب 

- تان استعمال ميانبارهاي بزرگ در محالت ساخته اند ، زمستان آنها را پر كرده در تابس

با آنكه آب و هواي شهر گرم بوده، ) 11- 9: 1378ملك المورخين كاشاني ، نمايند . (
چنانكه يكي از سفرنامه نويسان بيگانه آن اما به علت كمي رطوبت، سالمت دارد . 

هواي آزاد و آسمان آبي رنگ كاشان ايده آل « نويسد : روزگار در سفرنامه خود مي
از ميوه«شده است و آب شهر از قنوات تامين مي) 38: 1346راند، (دو».  آدمي است 

آيد و بركه هاي وسيع در آنجا ساخته هاي آن انار و انگور و انجير ، نيكو به عمل مي
اند كه در زمستان از آب قهرود و قمصر پر كرده در تابستان نهايت عذوبت و برودت را 

  )21: 1378(آذر بيگدلي، ». دارد

  آب كاشان. منابع 3
مطابق با توصيفي كه نويسنده تاريخ كاشان از اين شهر به دست داده است، منابع آب 

هاي آبي تقسيم كرد. در كتاب از توان به دو دسته منابع طبيعي و سازهشهر كاشان را مي
رودخانه براي شهر كاشان نام برده شده است كه به ترتيب و به صورت اختصارذكر  13

گير كه از كوه هاي اطراف نطنز به طرف كاشان مي آيد و از خانه لقانرود - 1مي شود: 
رودخانه قهرود  كه داراي بندي معروف نيز بوده و در   - 2قريه ابوزيدآباد رد مي شود؛ 

اي به نام صفي آباد را آبياري باغات و كشاورزي استفاده مي شده و در آخر مزرعه
قمصر رود كه بند معروفي نيز روي آن قرار رود قمصر يا  – 3كرده است ؛ مشروب مي

آمده را براي استفاده اهالي هايي كه از حوزه قمصر و اطراف آن مي، آبداشته و اين بند
رودخانه خنب و دره كه از حوالي گرمسار  – 5رودخانه جزه  – 4كرده است توزيع مي

 – 7گيرد يرودخانه سوك چم كه از حوالي نراق سرچشمه م – 6گيرد سرچشمه مي
رودخانه درم كه از  – 8رودخانه استرك كه از كوه هاي قريه رهق سرچشمه مي گيرد 

رودخانه همزر كه از كوههاي مزرعه اكبرآباد  – 9كوه هاي قريه ون سرچشمه مي گيرد 
رودخانه  – 12رودخانه ده نار   – 11رودخانه هفت چاه   – 10سرچشمه مي گيرد 
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و در ) 69- 59 :1356كالنتر ضرابي، رودخانه ي شوراب.  ( – 13موسوم به رود نعيم  

چشمه سار جوره بزرگ و  – 1 چشمه نيز نام برده شده است: 7كتاب تاريخ كاشان از 
ي فين : كه از چشمه – 2جوره كوچك كه منشا آن از كوه هاي باالسر قمصر است 

راوند كه منشا آن ي چشمه قريه – 3دامنه كوه دندانه و هفت كتل بيرون مي آيد 
ي شب چشمه – 5ي نياسر  ي قريهچشمه – 4اي به نام  نابر برزك بوده است  مزرعه
  ) 93-71چشمه هاي قريه شوراب. (همان:  – 7ي ولود چشمه – 6قول 

د ايجا اي كه بايد توجه داشت اين است كه طبيعي بودن اين منابع آب موجبنكته
قسيم و داراي نظام مشخص تشده و هر كدام نمي هاحق همگاني براي استفاده از آن

در  كه ي آن داشته استتوزيع آب بوده و نقش موثري در تامين آب كاشان و حومه
  ادامه مقاله دراين باره سخن گفته خواهد شد. 

اصوالً در هر محدوده جغرافيايي كه طبيعت سر ناسازگاري داشته باشد، انسان هاي 
قهر طبيعت به مقابله خواهند پرداخت و در نتيجه كوشش و  آن محدوده براي مقابله با

ممارست در تدابير و روشهاي اتخاذ شده ، مهارت و تكنيك خاصي كسب خواهند كرد 
. چنانكه فالت مركزي ايران كه داراي اقليم بياباني و خشك بوده و از ايام دور دچار 

ه با مهارت خاصي نسبت به حفر آبي بوده است، ايرانيان قديم را واداشته كآبي و بيكم
قنوات كه از اختراعات جالب عصر خود بوده، همت گمارند  تا در مقابل بي آبي و 

) مطابق با اين اصل، طبيعي است كه 14: 1356مهدوي، خشكي منطقه مقابله نمايند . (
در كتاب، از چهار سازه آبي منابع آب در شهر كاشان به منابع طبيعي محدود نبوده و 

 8انبار نام برده شده است كه مطابق با توصيف كتاب  ني قنات، بند، استخر و آبيع
 3كرده است.  استخر و چهار آب انبار، آب شهر كاشان را تامين مي 5قنات و دو بند و 

  )101 – 104: ص 1356كالنتر ضرابي، (
يز ن ه هاهاي آبي، به خود اين سازدر ادامه و به هنگام بررسي مالكيت اين سازه

ز ها نينرد آها و كاركپرداخته خواهد شد و براي درك بهتر مقاله، هدف ايجاد اين سازه
  در جامعه خشكي همچون كاشان شرح داده خواهد شد. 

  . مالكيت آب در كاشان4
روي مقاله حاضر، نحوه طوركه در قسمت مقدمه توضيح داده شد، پرسش پيشهمان

- ها در پيوند با مالكيت دولتي آب و سازهمالكيت آنهاي آبي و تامين آب و ايجاد سازه
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شود بر اساس منابع محلي مربوط به هاي آبي در شهر كاشان است. در زير سعي مي
ها به اختصار شرح هاي آبي و نحوه مالكيت آنكاشان دوره قاجاريه هركدام از اين سازه

  اريه  دست پيدا كنيم. داده شود تا به تصويري كلي از مالكيت آب در كاشان دوره قاج
  هاي مالكيت و توزيع و تقسيم آن: آب بندهاي كاشان و نحوه1. 4

بندي كه پيرامون نحوه مالكيت آن و توزيع و تقسيم آب در كتاب تاريخ كاشان تنها آب
ي رودخانه است كه موضع آن در دهنه» قمصر رود« آن ذكري به ميان آمده است ، بند 

ار داشته است. مطالبي كه در كتاب در شرح اين بند آمده است قر 4و مسيل قريه قمصر
كند . اين بند از بناهايي بوده كه از قديم وجود وضعيت مالكيت اين بند را بازگو مي

داشته ولي مدت ها قبل به خاطر سيل هاي بزرگ خراب شده و به صورت نيمه ويرانه 
شده و آمده وارد اين بند ميميهايي كه از حومه قمصر و اطراف آن درآمده بود . آب

 5»لتحر« بدون آنكه در آنجا ذخيره شود به هدر مي رفته و بعد از آن به جانب مزرعه 
رفته  كه مزرعه مخصوص همان آب و از مزارع معتبر حومه كاشان بوده است. مي

رسيده و در فاصله بين هاي قمصر رود به لتحر نميبرخي سال ها به دليل كم آبي، آب
رفته و زراعت آن مزرعه خشك ند و لتحر كه تقريباً معادل چهار فرسخ است، فرو ميب

هاي پربركت و پر باران نيز به شده است و در سالو فاسد و درختان همه خراب مي
است (كالنتر ضرابي،  آمدهي بعد مسافت به قدر كفايت آب به مزرعه نميواسطه
ت خرابي بند بوده كه عمالً بازده ها همه بخشي از مشكال). اين61: ص 1356

  كشاورزي و استفاده از آب را كاهش مي داده است. 
چنين  آناين رود و زمينهاي كشاورزي محدوده ي آب در ادامه پيرامون مالكيت 

لهذا  مزرعه لتحر كه سالي مبالغي خطير منال ديواني آن و جمعي كثير « .... آمده است : 
كه مالك و ارباب  6از رعايا و زراع كه زارع و مستاجرين مزرعه هستند و نيز جمي غفير

  ) 61همان: ص » . (آب و اراضي آن مي باشند.....  7طاقات 
ي در مسائل مربوط به آباداني و احياي بند گونه كه اشاره شد، دولت نيز نقشهمان

طور كه در ادامه كتاب آمد ه است، اگر اقدامي نيز صورت مي گرفته ها نداشته و  همان
از جانب متنفذين و مالكين محلي بوده است . آن گونه كه در متن كتاب آمده است 

ار و اعيان چند سال قبل از تاليف كتاب، با اتحاد و همياري بزرگان و خيرين و تج
هزار تومان جمع آوري شده ، صرف مرمت و  5كاشان و نه دولت و حاكم محلي،  

تجديد بناي آن بند نمودند . هرچند مرمت بند به تمام و كمال صورت نگرفت ولي 
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همين قدر هم باعث مقداري احيا و اداره و آباد كردن مزرعه و زارعين و مالكين آنجا 

هاي مديد ه كتاب علت اين كه اين بند خراب شد و مدتشد . البته به تعبير نويسند
بدون استفاده افتاده بود جز اين نيست كه بانيان آن از دوباره ساختن و مرمت آن غفلت 

  ) 63همان: كرده بودند. (
به  آبي غالباً در دوره ي قاجار اين تصوير عموميت دارد و بسياري از سازه هاي

ي و به اين سرنوشت دچار شدند اگر رجال محل دليل بي كفايتي و عدم توجه دولت
ر نند ، دام كمردم همتي مي كردند تا حدي مي توانستند نسبت به احيا و تعمير آنها اقد
امن مي درا  غير اين صورت تبديل به ويرانه مي گرديد و متعاقبا انحطاط و زوال ايران

  )1391زد . (رحمانيان و ميرزايي، 
ي تقسيم بندي و حقابه اشاره مي شود كه كامال نحوه در ادامه به مدار گردش آب

و اما مدارآب آن بند « ... آن را مشخص مي كند و به دليل اهميت عيناً ذكر مي شود : 
، به اصطالح زارعان  8سرجه  150 شبانه روز است و هر شبانه روزي 4در مزرعه لتحر 

هل آن  مزرعه يك طاق شود و هر ده سرجه را اكاشان جمع آن دو هزار و يكصد مي
كالنتر ضرابي، » (طاق .....  210شبانه روز به  14گردد تمام ميمنقسم گويند ، پس مي

) و در ادامه كامال مسئله مالكيت آب و نوع مالكيت مشخص مي شود و 63: 1356
نشان مي دهد كه مالكيت مزارع لتحر به صورت دولتي ( خالصه ) و غير دولتي ( 

بيست و هشت طاقش خالصه است و « ثي وجود داشته است : خصوصي ) و  مورو
  ). 63همان: »(مابقي ملك موروثي و ابتياعي اهالي كاشان .... 

د، شويتقسيم آب به وسيله بستن سد و بند نيز در بسياري از نقاط كشور ديده م
ر ت. دخواه در اين نقاط آب از رودخانه سرچشمه گرفته باشد خواه از نهر يا قنا

هاي ز سداستان ، گلستان ، خراسان و كاشان ،  فارس و ... مي توان نمونه هايي خوز
 هايي ازر قسمتايجاد بندها و سدها نيز از ابتكارات ايرانيان د. قديمي را مشاهده كرد

آن  رفت ايران بوده كه براي جمع كردن و نگه داشتن آب و تقسيم و جلوگيري از هدر
-زهين سااونه كه در مورد كاشان نشان داده شد، ساخت گاستفاده مي شده است و همان

  هاي آبي لزوما با مالكيت دولتي پيوند نداشته است.  
  : مالكيت قنات :2. 4

ترين سازه آبي براي تامين آب از آنجايي كه در شهرهاي خشكي همچون كاشان، اصلي
ها بيشتر سخن رفته و به همين هاي آن شهر بوده است، در كتاب از قناتشهر، قنات
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شود هاي شهر كاشان پرداخته شده و سعي ميخاطر در زير با تفصيل بيشتري به قنات
  ها مشخص شود. كه نحوه مالكيت آن

در گذشته منطقه كاشان ( شامل شهر و روستا ) داراي شصت رشته قنات بوده كه از 
اد ، يزد آباد ، عطارپور ، سكينه رشته به نام هاي موذن آباد ، جمال آب 28اين تعداد 

ايوب ، صالح آباد ، سليمانيه ، صاحبي ، نصرآباد ، پاچه ميله ، مالاحمد ، سيدها ، 
گندآب ، تنبلي ، فرح پور ، محمودآباد ، مزرعه مال ، دولتخواه ، حكيم ، خان ، ميرباقر ، 

رعه نو ، و قنات چاله گوراب ، شورآب ، دولت آباد ، شوراب باال ، شوراب پايين ، مز
چهارباغ ، مربوط به داخل شهر اعم از بافت تاريخي و قسمت هاي جديد شهر شامل ، 
خانه ها ، باغ ها، آب انبارها ، مساجد و .... و دشت هاي كشاورزي اطراف شهر و 

  ).50: 1386يار، مزارع وابسته نهايتا تا فين بوده است (فرخ
ت اصلي خود شهر كاشان بوده، در ذخيره قنات ، هفت تاي آن كه قنوا 28از اين 

ها در كتاب ضرابي آمده است. انبارها نيز استفاده مي شده كه شرح آن سازي آبِ آب
دهد توصيف قنات ها به اين شرح است : قنات آنگونه كه كتاب تاريخ كاشان شرح مي

ت كه در زمان حكومت خود احداث نموده و تعدادي از محال 9عبدالرزاق خان كاشي 
نمود . اين قنات وقف محالتي از كاشان بوده از جمله محالت كاشان را داراي آب مي

پشت مشهد، كوچه رباط، سرپله، پاي قپان و همچنين خانه هاي طايفه محمد 
حسينخاني ، عبدالرزاق خاني و ... ولي به قول كالنتر ضرابي در تاريخ كاشان متأسفانه 

را كه متعلق به ت پيروي نكرده، مقداري از آب آناي از مفاد وقف نامه اين قناعده
كرده اند و براي كشت و آبياري درختان به محالت شهر بوده  به اطراف شهر منتقل مي

كار مي برده اند و اين خالف قرارداد واقف و شرح وقفنامه و منافي قانون شرع و عرف 
توصيف كاشان مي رسد  ). مال عبدالرسول مدني نيز وقتي به94 - 95(همان: بوده است

طمع دولتيان و « نويسد :  كند و چنين ميبه همين مسئله به شكلي ديگر اشاره مي
حرص سكنه كه نواحي اطراف خندق هاي كاشان را تصاحب كرده و از روي  تعدي و 
خباثت فطري ، آبهايي را كه وقف است و متعلق به ناحيه ي مياني شهر مانند آب 

و ميرباقر و خان و ... را جلوگيري مي كنند و اين آب را كه  نصرآباد و دولت آباد
»  غصبي است به زمين هاي غصبي برده، انواع سود را از طريق كشت ميوه مي برند

) و گويا احترام به آب قنات وقفي چندان مورد توجه نبوده و 46: 1378(مدني كاشاني، 



 13...   نظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه :

  
. اين قنات  وقفي بوده و قسمت هايي از سهم آب اين قنات به سرقت مي رفته است 

  مالكيت آن به صورت شراكتي و انواع ديگر مالكيت نبوده است . 
قنات ديگر  شهر كاشان، قنات محمودآباد است كه موافق قول معتبر از مستحدثات 

بوده است. اين قنات نيز وقفي بوده و مخصوص شهر و  10و موقوفات زينت بيگم 
) سومين قنات شهر، 95: 1356كالنتر ضرابي، (محله ي پشت مشهد قرار داشته است . 

قنات صاحبي بوده است . اغلب سهم قنات صاحبي به صورت ملكي بوده و در خارج 
شده و قسمتي از آن كه وقف ها و باغ هاي مخصوص ميو داخل شهر صرف باغچه

آمده و با داخل شدن در آب قنات هاي بوده به اجاره و استيجار به خانه هاي شهر مي
كرده است . چنانكه يك طاق آن به دارالحكومه و طاق ديگر در  همانجا گردش مي
آمده كه اين هر دو محل از محالت سرپله دروازه عطا به ديگر به كوچه گاو چشمان مي

رساند كه اغلب سهم ) توضيح نويسنده اين نكته را مي95همان: آمده است (شمار مي
مت هايي از اين سهم شخصي يا اجاره داده اين قنات به صورت شخصي بوده كه قس

مي شده و يا به صورت وقف بوده است. چهارمين قنات، قنات نصرآباد بوده است كه 
اند كه يكي از عموزادگان مامون الرشيد آن را احداث كرده مردم محل چنين باور داشته

م آبي است. آب اين قنات هم وقف بوده است بر محالت جنوبي شهر ولي در هنگام ك
) 96- 95توانسته تمام مناطق شهر را پوشش دهد . (همان: آب آن كم مي شده و نمي

پنجمين قنات از قنات هايي كه وارد شهر مي شده قنات معظم آباد بوده كه قسمتي از 
 شده است. (همان:هاي شهر از آن استفاده ميآن وقفي و بقيه ملكي بوده و براي خانه

- ره در كتاب، قنات وقفي دولت آباد بوده كه وارد شهر مي) ششمين قنات مورد اشا96

شده و تماما وقفي بوده است  و آخرين قنات مورد اشاره در كتاب، قنات وقفي  ميرباقر 
بوده است و آنگونه كه در كتاب آمده است . نويسنده در مورد ميرباقر مي گويد كه وي 

بوده است و اين قنات را  منصبان و كرسي نشينان حضرت شاه عباس صفوياز صاحب
 96 هاي نيمه شمالي كاشان كرده است  . (همان:ابداع نموده و وقف بر محالت و خانه

- 97(  
-ناتقآنچه از ذكر موارد باال به وضوح مشخص مي شود اين است كه مالكيت اين 

ت و ت اسها يا به صورت شخصي يا بيشتر به صورت وقفي و يا تركيبي از انواع مالكي
  دولت بر مالكيت آنها نقش چنداني ندارد .  عمال
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آنچه ذكر شد قنواتي بود كه آب آنها به طور كامل، آب محالت شهر كاشان را تامين 
هايي بدين شرح وارد شهر ها، آبكرد . الزم به ذكر است كه اضافه بر آب اين قناتمي

م آب چشمه طاق كل سه 308طاق از  8مي شدند: از آب چشمه فين ،  فتحعلي شاه  
) و از آب  صفي آباد نيز شش طاق ، 97همان: ي فين را وقف محالت شهر كرده بود (

وقف مدرسه خاقاني و مسجد ميدان شده بود  و هرگاه  ضرورتي بود نيز از آبهاي لتحر 
  )97همان:آباد ممكن بود به شهر وارد شود . (و صفي

هاي كاشان اشاراتي لكيت قناتدر كتاب مختصر جغرافياي كاشان نيز پيرامون نوع ما
اسامي قنوات كه وارد شهر مي شده آمده است كه البته اين اشارات بسيار مختصر است: 

بنا به شرح كتاب مختصر جغرافياي كاشان به شرح زير است : قنات محمودآباد وقفي ، 
قنات عبدالرزاق خان وقفي ، قنات مهذب آباد وقفي ، قنات صاحبي وقفي و غير وقفي 

طاق آب فين وقفي ، نويسنده سپس  8، قنات ميرباقر وقفي ، قنات دولت آباد وقفي ،  
توضيح مي دهد كه در وقت لزوم از آب قمصر و قهرود هم خريداري كرده به شهر مي 

) در اين كتاب فقط قنواتي كه وقفي هستند 14: 1378المورخين كاشاني، ملكآوردند . (
اين قناتها مي توان پي برد كه اينها تماماً و يا قسمتي نام برده شده و حداقل از نام 

  مالكيت وقفي داشته اند.
نيز كه » حاالت و كيفيت بلده و بلوكات و مزارع دارالمومنين كاشان «در كتابچه 

هشت سال بعد از تاريخ كاشان نوشته شده، اطالعاتي مشابه همان كتاب داده مي شود . 
وفه و ملكي صحبت شده كه گاه كامال موقوفه و يا گاه در اين كتابچه از قنات هاي موق

موقوفه و ملكي به صورت تركيبي است مثال قنات مرحوم عبدالرزاق خان كاشي كامال 
قنات مشهور به صاحبي در حوالي دروازه اصفهان در  وقف شهر بوده است و پيرامون

ت كه در خارج و شود كه اغلب آن ملكي است و متعلق به فرد اسكاشان چنين گفته مي
داخل شهر در باغچه هاي مخصوص مصرف مي شود و هرگاه كسي بخواهد آن را به 

برد و مقداري از خانه خود ببرد از طريق اجاره كردن قسمتي از آب، آن را به خانه مي
ملكيت آن نيز به صورت وقفي است كه در نوبت وقف بر روي قنات ديگري افتاده 

كند. از قنات نصرآباد نيز نام برده ت مختلف گردش ميوارد شهر مي شود و در محال
كرده است. قنات شود كه وقف قسمت جنوبي شهر بوده و آب آن منطقه را تامين ميمي

مهذب آباد نيز كه به قنات معظم آباد شهرت داشته ميزاني از آن به صورت ملك 
قنات ميرباقر شخصي و بقيه آن وقفي بوده و وارد شهر مي شده است . قنات ديگر 



 15...   نظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه :

  
است كه از امراي شاه عباس بوده است . اين قنات ،  وقفي بيوتات شمالي كاشان بود 

ساخته است . قنات هاي بعدي قنات فين و قنات كه محالت آن قسمتها را مشروب مي
صفي آباد است كه مقداري از آن وقف شهر بوده است و ميزان وقف آن براي شهر به 

 6از قنات فين به اندازه يك شبانه روز و از  قنات صفي آباد «  اين اندازه بوده است :
  )261 - 262: 1363مدرسي طباطبايي، ».  (سرجه  2طاق و 

ي بخش»  حاالت و كيفيت بلده و بلوكات و مزارع دارالمومنين كاشان« در كتابچه 
نكه آبا  هاي روستاهاي حومه كاشان اختصاص دارد. در اين قسمتنيز به مالكيت قنات

ر دها اشاره نشده است، اما به صورت موردي و تك به تك به نوع مالكيت قنات
قفي، وكيت ها، هر سه نوع مالكيت آب قنات يعني مالاشارات نويسنده به مالكيت قنات

  )277 - 288همان:خورد. (ملكي و خالصه به چشم مي
  :  مالكيت استخر هاي كاشان 3. 4

هايي از ايران به خصوص مناطق كويري از جمله سمنان استفاده از استخر در قسمت 
متداول بوده و به كار مي رفته است در كتاب تاريخ كاشان نيز از استخر نام برده شده و 
توضيحاتي نيز درباره ي كاربرد و مالكيت آن در اين منطقه داده شده است . در شهر 

مزارع كاشان، استخر مخصوص كاشان  تعداد استخرها  زياد بوده  و بيشتر روستاها و 
اند. بايد در ابتدا توجه كرد كه هدف از ساختن استخر چه بوده است. به خود را داشته

توضيح تاريخ كاشان در اين باره چنين آمده است : در بعضي مزارع كه آب آن كمتر از 
بوده است، به هنگام آبياري و كشت باغات، آبي كه به سمت كردو  11يك پيش 

رود، شده ، ممكن بود قسمت هايي از آن جذب زمين شده و در زمين فرو ميسرازير 12
اند و چون استخر پر بستهشده است. از اين رو بر آب، استخر ميبنابراين كردو پر نمي

شده آن را باز كرده و همانقدر كه اندازه زمين است به جوي مي انداختند تا مقصود مي
اي كه به اندازه يك پيش است و ن مزرعهحاصل گردد  و در حالت دوم  آب آ

قصدشان آن بوده كه آن آب را به مزارع دوردست ببرند ، در چنين شرايطي آب در 
ي قنات تا محل زراعت جذب مجراي آب و نهر شده، چون به محل فاصله ي بين دهنه

اين  شده است .  بنابرمورد استفاده مي رسيد، در مسير بر اثر اتالف آب، كردو پر نمي
  )98: 1356كالنتر ضرابي، شده است. (در چنين مواردي وجود استخر الزم مي

در كتاب تاريخ كاشان به شكل غير مستقيم به مالكيت اين استخرها اشاره شده 
ازجمله استخر هاي معروف  - 1است. خالصه توضيحات نويسنده به قرار زير است: 
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زا اسداهللا تاجر كاشاني است  كه در كاشان يكي استخر مزرعه جديداالحداث حاجي مير
ديگري استخر مزرعه نصف راه است و وجه تسميه  - 2يك فرسخي شهر واقع است؛ 

آن چون در نصف راه كاشان و قريه قمصر واقع است از اين جهت به نصف راه موسوم 
هجري قمري ميرزا محمود خان غفاري احتساب الملك با  1276شده و در سال 
اهللا قمصري آن مزرعه را احيا و ايجاد نموده است . آن استخر نيز از شراكت ميرزاعبد

ديگري استخر قريه نياسر است و چنان است كه آب چشمه اي كه از  - 3آثار اوست 
يكي ديگر از استخر هاي   - 4شود آبشار تاالر مي ريزد به فاصله كمي وارد آن مي

ديگري استخر مزرعه ملك آباد   - 5است 13كاشان استخر مزرعه فرح آباد امين الدوله 
كه در تحت مالكيت عموزادگان امين الدوله است و ديگري استخر قريه ساروق است 

-) همان98 -  101هاي زينت بيگم همشيره شاه عباس مي باشد . (همان: كه از ساخته

طور كه در موارد باال ديده مي شود، ساخت استخرها نيز توسط اشخاص و داراي 
  صي بوده و به همت اين افراد ايجاد شده است .مالكيت شخ

  :  مالكيت آب انبارهاي كاشان4. 4
از ديگر موضوعات قابل ذكر كاشان وجود آب انبار هاي وسيع و پرحجم آن است كه 

. ساخته استداراي آب خنك و گوارايي بوده و نياز مردم به آب شرب را برطرف مي
ارهايي كه نامشان در منابع اصلي كاشان در فهرست آب انب) 414: 1368(جيمز ويلز ، 

ازجمله  - 1ي قاجاريه به خصوص تاريخ كاشان آمده است، به قرار زير است : دوره
محله سرپله است كه خواجه غياث الدين 14آب انبارهاي مرغوب اين شهر يكي بركه 

ا و هجري قمري بنا كرده و اين آب انبار از جمله بركه ه 1036در سال 15بيك دنبلي 
ساله اهالي اين محله و عابرين را تامين مي آب انبار هاي معتبر كاشان بوده و آب يك

  -  2شده است. كرده است و آب آن از آب مزرعه صفي آباد و بند قهرود تامين مي
ها ساخته و آب آن ديگري آب انبار حاجي سيد حسين صباغ است كه در بازار صباغ

كرده است . اين آب انبار توسط حاجي سيد ا كفايت ميي بزرگ راهل بازار و دو محله
بركه  - 3) 203: 1386نيازي، ه.ق ساخته شده است. ( 1240حسين صباغ به سال 

مدرسه ميان چال است كه دو محله بزرگ و چهار سوق شهر با كسبه ي بازار را كفايت 
است كه در 16خان از آب انبارهاي ممتاز شهر آب انبار عبدالرزاق  - 4مي كرده است .  

) تاريخ 101 - 104: 1356ي آب انبار خان قرار داشته است . (كالنتر ضرابي، محله
ي قاضي آران آب انبار محله - 5)204: 1386نيازي، ه.ق است. ( 1193ساخت آن سال 
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و بيدگل به نام قاضي محمد ، وزير شاه اسماعيل صفوي در تاريخ ثبت شده است . 

آب انبار محله فخارخانه ، باني اين بنا در بيدگل  -   6) 78: 1388(نيك انديش، 
ه.ق  آن را ايجاد كرده  1195مرحوم حاج بابا فخار بيدگلي است كه در حدود سال 

 1125آب انبار محله مختص آباد، اين آب انبار در حدود سال  -  7) 80است . (همان: 
هجري قمري با سرمايه و همت سيد عبدالكريم نطنزي االصل و ساكن بيدگل و بنايي 

  )81 همان:حاج بابا بن حسن بن بابا بنا شده است . (
الكيت اي مي آنها دارنكته ي مورد توجه در اين آب انبارها اين مسئله است كه همه

بعد از آن  شخصي بوده و توسط رجال عصر يا متنفذين محلي ساخته شده است و
   .قسمتي از آنها به صورت وقفي درآمده و صرف كارهاي عام المنفعه شده است 
به  هاندر منابع متاخرتر به آب انبارهاي ديگري نيز اشاره شده است كه ساخت آ

ارت، پشت عم توان به آب انبارها ميگردد و از جمله آندوره زنديه و قاجاريه بازمي
سان ر احر درب گالن، آب انبار حاجي سيد مرتضي، آب انباآب انبار كلنگه، آب انبا

مسجد  نبارا،آب انبار جعفري (دشت افروز)، آب انبار بازارچه ملك (تبريزي ها) ، آب 
دان و مدرسه آقابزرگ، آب انبار گذر نو، آب انبار گذر آقا، آب انبار دو مسج

يا  وه صورت شخصي (دومسجدون) اشاره كرد. مالكيت بيشتر اين آب انبارها نيز ب
  )   172- 141:  1386ملكي بوده است (فرخ يار ، 

  
  :  مالكيت و نحوه ي تقسيم آب چشمه هاي كاشان 5. 4

م هاي كاشان علي رغم اينكه ايجاد آن به صورت طبيعي است ، داراي نظاچشمه
 ي آنمشخص تقسيم و توزيع آب بوده و نقش موثري در تامين آب كاشان و حومه

  ت  .داشته اس
ود بوده كه محل كشت و لنخستين چشمه از چشمه هاي كاشان آب چشمه و – 1

ز روهزرع آن دشت مزرعه درم بوده است . گردش آبي آن  بر مبناي مدار هفت شبان
دامه نيز در ا. كرده است طاق مي شود و به اين طريق گردش مي 14بوده كه عبارت از 

در  د آبنرخ تعيين قيمت آب آمده است كه به خوبي مي توان از آن نرخ اجاره و خري
ه ست كاكاشان را مشخص كرد : قيمت آن آب با اراضي تابعه هر طاق يك هزار تومان 

  )91: 1356كالنتر ضرابي، شده است. (تومان مي 14000جمله گي  
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ه قريه نياسر بوده است. اين قريه  يكي هاي  كاشان، چشميكي ديگر از چشمه - 2
شده است. تفاوت آن با چشمه ي فين از قراء سردسير تيولي اين واليت محسوب مي

 10شده است . در سال هاي پر باران در اين بوده كه هيچگاه از آب اين چشمه كم نمي
ه.ق ، آب آن به يك  1287سنگ آب داشته و در سال هاي خشك سالي همچون سال 

پيش كه عبارت است از چهار  4رسيده است . كل آب چشمه نياسر را به گ ميسن
 28كرده و معادل شبانه روز گردش مي 14كردند كه هر پيشي به مدار برجه  تقسيم مي

  )85 - 86شده  است . (همان: طاق مي 112طاق بوده كه مجموع چهار پيش آن  
ي بين آب و زمين و ارزش آن بطهدر توضيحي بسيار مهم در كتاب تاريخ كاشان را

در پيوند با تنوع اقليمي كاشان مشخص مي شود. اين مسئله را البته مي توان به بعضي 
نظر به آنكه در قراء سردسير ، اراضي و باغات و « ... مناطق ديگر ايران نيز تسري داد : 

ز قرار طاقي درختان تابع آب نيست بلكه عليحده خريد و فروش مي نمايند لذا آن آب ا
نخودي عددي  18تومان زر مسكوك  200هزار و  16يكصد تومان است كه جمله  

) همانطور كه در باال اشاره شد آب چشمه ي ولود 89(همان: ..» دينار ميباشد  10000
تومان بوده و ناگهان قيمت آب اينقدر افت مي كند. در اينجا ضرابي اشاره  1000طاقي 

گويد در مناطق سردسير به جهت ازدياد آب ، قيمت زمين  اي بسيار مهم دارد و مي
جدا از قيمت آب در نظر گرفته مي شده و حتي جداگانه نيز خريد و فروش مي شده 
است اما از فحواي اين جمله مي توان با فرض معكوس اين گفته فرض كرد كه در 

آب ارزشي  اماكن خشك و كويري اين زمين بوده كه تابع قيمت آب قرار مي گرفته و
 1000تومان و طاقي  100بسيار بيشتر از زمين داشته است . فاصله قيمت بين طاقي 

  تومان به خوبي ارزش آب را در پيوند با شرايط اقليمي مشخص مي كند. 
ي تقسيم بندي آب ي راوند بوده است . نحوهي قريهي ديگر چشمهچشمه  - 3
هاي ي آب قريه راوند چه درسالهمه ي راوند نيز باز خاص آن منطقه است وچشمه

شده و هر برجه در مدار هشت تقسيم مي17آبي به چهار برجه پرآبي و چه در اوقات كم
 64طاق بوده كه به عبارت ديگر چهاربرجه  16كرده كه عبارت از شبانه روز گردش مي

كنان شود و از قديم االيام افرادي كه خبره مسائل آب و اراضي بودند و ساطاق مي
اند و هر بلوك را به يك بند گاو يعني يك بلوك تقسيم كرده 8راوند اين قريه را به 

اند به اين تفصيل : بند گاو آقامحمدي و بند منسوب به سربلوكي نموده18جفت ورزگاو 
گاو آقا سيد جعفري و بنده گاو حاجي محمدعلي و بند گاو بچه ها و بند گاو سيدها و 
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بند گاو حاجي رمضان و بند گاو حاجيها . اين هشت بند گاو هر بند گاو آهنگر ها و 

 )84 شده است. (همان:طاق مي 64كرده كه جملگي يكي هشت طاق آب زراعت مي

رده نيز آو هاي آب آن راي طاقي ماليات آن منطقه قيمت و اجارهاينكه در محاسبه
ا و ام «مهم ديگري است اند و آب را مستقل از زمين در نظر گرفته اند، خود مطلب 

ا هم باب آسياب ر 10طاق است .  64كل آب آن قريه  مبناي ديواني و عوارض محلي
ومان به ت 1332تومان   18طاق از قرار طاقي  74طاق آب شمرده اند . جمله  10معادل 

-حث تيولب) در ادامه نوع نظام زمين داري منطقه و مشخصا 84(همان: » ميزان آمد . 

ز قراء نيز ا ي راوند به انضمام قريه نوش آباد كه آنشود و اينكه قريهمي داري مطرح
عد از و ب بزرگ و معتبر كاشان بوده، مدتها تيول عيسي خان ، بيگلربيگي تهران بوده

ر ز اختيااريه قفوت او به فرزندان او انتقال يافته و در زمان نگارش كتاب  نيز اين دو 
  )85-84. (همان: حكومت كاشان خارج بوده است 

  : نسبت مالكيت آب با مالكيت زمين6. 4
 شتر دردهند در دوره قاجار امالك خرده مالكي بيگونه كه تحقيقات نشان ميهمان

(  ز قماي كه احدود جنوب و جنوب غربي كوير مركزي متمركز بوده است، يعني منطقه
ه امالك كاز كاشان (  شده ومنطقه اي كه امالك آنجا بيشتر اربابي است ) شروع مي

ته ( به گذشمجاور و متصل به آن بيشتر به عمده مالكان تعلق دارد ) و اردستان مي
يزد مياستثناي نايين كه بيشتر امالك آن در دست عمده مالكان بوده است ) و به 

 كوه رسيده، پس از امتداد در جهت جنوب غربي و گذشتن از ميان ناحيه كوهستاني
راين، ) بناب484: 1377شده است. (لمتون، و مورچه خورت منتهي ميكركس به ميمه 

رع و زشت و ها و باغات زياد اين منطقه و آب مورد نياز زارعين منطقه به جهت كزمين
اين  اريختباغداري و عدم انطباق اين دو با هم، تقسيم آب در اين منطقه را در طول 

. بنابراين  بندي آب درآورده استو جيرهبندي اي از تقسيمخطه به صورت نظام پيچيده
 كمبود آب از يك سو و نظام خرده مالكي از سوي ديگر موجب پديد آمدن چنين

  بندي و مالكيت آب شده است. نظامي از تقسيم
اساس اين تقسيم بندي به صورت مدار گردش آب بر اساس سنجش زماني سهم 

است. البته مدت زماني اين مدار  هر كشاورز در هر نوبت متبلورگرديدهو هر روستا 
گردش ها اغلب همانند نبوده است . زيرا با در نظر گرفتن طبيعت محل ، مقدار حجم 

گير از منبع آب دهي ، نوع كشت ، وضع  آبدهي قنوات و رودخانه ، تعداد خانوار بهره
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نند اي ناهماگونهزمين و قوانين حاكم بر منطقه ، نوبت بندي مدار گردش آب را به
درآورده كه در عرف محلي به رسميت شناخته شده است . در كل بايد گفت كه نظام 
آبياري سنتي اين منطقه در هر روستا به نحوي تنظيم گرديده و داراي چنان نظام پيچيده 
و منحصري است كه سكنه هر قريه در طول تاريخ بر اساس محيط جغرافيايي و شرايط 

-100: 1386اند . (معينيان، ندگي و طبيعت برقرار نمودهاقليمي خود رابطه هايي بين ز
101(  

  . نتيجه5
اي از در كاشان دوره قاجاريه، به مانند نمونه  مطالعه منابع تامين آب و نحوه مالكيت آن

اي خشك و كم آب و پراكنده نشان داد كه طبيعت خشك كاشان بيش از آنكه به جامعه
مديريت و مالكيت آب بيانجامد، نظامي از آبياري را در اي براي سازوكار ديواني گسترده

هاي مختلف توان آن را نظامي مبتني بر همياري گروهاين شهر ايجاد كرده بود كه مي
هاي طور كه در متن مقاله نيز توضيح داده شد، زمين زارعي و باغاجتماعي ناميد. همان

منطقه به جهت كشت و زرع و  فراوان اين منطقه  از يك سو و آب مورد نياز زارعين
بندي بندي و جيرهباغداري از سوي ديگر و عدم انطباق اين دو با هم،  به نظامي از تقسيم

هاي مختلف اجتماعي را به همراه داشته است. بنابراين، آب انجاميد كه مشاركت گروه
نه تنها دست كم تا آنجا كه حد تعميم بررسي اين مقاله اجازه مي دهد، اين محيط خشك 

هاي به واكنشمنتهي به اسارت مردم كاشان  در دام نوعي جبر جغرافيايي نشد بلكه  
توان هم در ها را ميهاي اين محيط  خشك انجاميد. اين واكنشمتنوعي در نسبت با چالش

نوع مالكيت منابع آب، همچون مالكيت وقفي ديد كه واقف به دنبال تامين هميشگي منابع 
هاي آبي بود و هم در آنجا كه مشاركت اقشار مختلف اجتماعي سازهضروري آب شهر 

مختلفي را پديد آورده بود تا در اين طبيعت ناسازگار بتوان تامين معاش مردمان كاشان را 
و آخر اينكه آنگونه كه بررسي اين نوشته نشان داد، در پيوند با مالكيت آب در تسهيل كرد 

آيد، نه تنها  از مالكيت و مديريت ز دولت به ميان ميكاشان دوره قاجاريه، اگر سخني ا
توجهي هاي آبي و بي كفايتي و بيگسترده آن بر منابع آبي كه از عدم توجه دولت به سازه

ها و سدها و بندها و ديگر در مساعدت مردمان آن دوره در احيا و تعمير و ايجاد قنات
  آيد. هاي آبي است كه سخن به ميان ميسازه
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  نامهتابك

ابوت از  )، شهرها و تجارت ايران در دوره ي قاجار ( گزارش كنسول1396ابوت، كيث ادوارد (
ادات، تهران: ي سيد عبدالحسين رييس السم ) ، ترجمه 1847 – 1866اقتصاد و جامعه ي ايران 

 انتشارات اميركبير 

اني، ضي و دهقگاه، مسائل ار، در: مجموعة كتاب آ»دهقانان، زمين و انقالب«)،1361اشرف، احمد (
 مجموعه مقاالت، تهران: آگاه.

: حدث ، تهران:م)، آتشكده آذر ( نيمه دوم ) ، به تصحيح ميرهاشم 1378آذر بيگدلي، لطفعلي بيگ (
 اميركبير 

و حواشي مركز تحقيقات تخصصي  )، ترجمه1349-1279)، اقتصاد ايران (1363ير، جوليان ( باري
برسي حسابداري و حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، تهران : موسسه حسا

 سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه

 ندوكاو)، از اريحا تا مكزيكو: شهر و اقتصاد در تاريخ، تهران: ك1389بروك، پل (

كتابفروشي  :) ، سفرنامه دوراند، ترجمه ي علي محمد ساكي ، خرم آباد 1346دوراند ، اي . آر(
 محمدي

انشگاهي )، شهرنگاري هاي عصر قاجار، اصفهان : انتشارات جهاد د1392رجايي ، عبدالمهدي (
 دانشگاه اصفهان

ز : يدانشگاه تبر :سلمين ، تبريز )، تاريخ علت شناسي انحطاط ايرانيان و م1382رحمانيان، داريوش (
 انساني –موسسه تحقيقاتي علوم اسالمي 

هاي فرنامه)، زوال تمدن كاريزي ايران به روايت س1391رحمانيان، داريوش و ميرزايي، مهدي (
  2، شماره 2بيگانه روزگار قاجار، تحقيقات تاريخ اجتماعي، دوره 

يخ ركتاب ماه تا ريخ هاي محلي ( منابع و متون ) ،)، كتابشناسي توصيفي تا1380صالحي ، نصراهللا (
  44 – 45و جغرافيا ، ش 

سين پرتو به تصحيح و اهتمام ح، ديوان صباحي بيدگلي ) ،  1338صباحي بيدگلي ، سليمان ، (
  بيضايي ، تهران ، زوار 

موسسه ن ، )، نظام هاي آبياري سنتي در ايران ، تهران: دانشگاه تهرا1359صفي نژاد، جواد (
  مطالعات و تحقيقات اجتماعي
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) ، آب انبار يادگاري از ياد رفته ( شهرستان هاي كاشان ، آران و بيدگل  1386فرخ يار ، حسين ، ( 
  ) ، قم ، نشر حلم

) ، بهشتي در حاشيه كوير : سير تحول تاريخي و معماري مجموعه  1375فرخ يار ، حسين ، ( 
 تشارات مرسلبناهاي باغ فين كاشان ، كاشان ، ان

)، سفرنامه اوژن فالندن به ايران ، ترجمه ي حسين نورصادقي ، تهران: 1356فالندن، اوژن (
 انتشارات اشراقي

)، تداوم و نحول تاريخ نويسي در ايران عصر قاجار ، تهران: 1393قديمي قيداري ، عباس (
 پژوهشكده تاريخ اسالم

، در قم »بلده و بلوكات و مزارع دارالمومنين كاشان كتابچه حاالت و كيفيت « ) ،  1364بي نام ، ( 
 نامه ، به كوشش حسين مدرسي طباطبايي ، قم: انتشارات كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي 

)، تاريخ كاشان ، به كوشش ايرج افشار ، تهران : انتشارات امير 1356كالنتر ضرابي ، عبدالرحيم (
 كبير

زارع در ايران ، ترجمه ي منوچهر اميري ، تهران: انتشارات  )، مالك و1377لمتون ، ا ، ك ، س (
 علمي فرهنگي

) ، تاريخ اشرار كاشان ، به اهتمام حسين علي پور مدني ،  1378 (مدني كاشاني ، مال عبدالرسول ، 
 كاشان ، مرسل ، 

 )، فرهنگ فارسي ، تهران: انتشارات اميركبير1375معين، محمد (

)، ابيانه ، نگين قرمز رنگ ايران ، اصفهان : انتشارات جهاد دانشگاهي 1386معينيان ، محمد تقي (
  واحد اصفهان

، در تاريخ ايران » اقتصاد ايران سال هاي آغازين سده بيستم ) «  1388مك الكالن ، ك . س ، ( 
دوره ي پهلوي از رضاشاه تا انقالب اسالمي ( از مجموعه تاريخ كمبريج ) ، به سرپرستي پيتر 

 ، ترجمه مرتضي ثاقب فر ، انتشارات جامي اوري

)، مختصر جغرافياي كاشان ، به كوشش افشين عاطفي 1378ملك المورخين كاشاني ، عبدالحسين (
 ، كاشان : مرسل



 23...   نظام مالكيت آب در روزگار قاجاريه :

  
اشان ( ك)، پژوهشي در مسائل كشاورزي ( زراعت ) منطقه بياباني شرق 1356مهدوي ، مسعود (

ياباني بويري و اطق ك: دانشگاه تهران ، مركز تحقيقات من روستاهاي منظومه ابوزيد آباد ) ، تهران
 ايران

و  نجمن آثار)، آثار تاريخي شهرستانهاي كاشان و نطنز ، تهران: انتشارات ا1382نراقي، حسن (
 مفاخر فرهنگي 

اد، تهران: سازمان )، نايبيان كاشان بر اساس اسن1379جيني، محمد (نوايي، عبدالحسين و بقايي شيره
 اسناد ملي ايران 

 10)، آب انبارهاي كاشان ، مجله فرهنگ مردم ايران ، ش 1386نيازي ، محسن (

 رسلم)، جغرافياي شهرستان آران و بيدگل ، كاشان: انتشارات 1388نيك انديش ، نسرين (

ي حيد مازندرانتاريخ ايران دوره ي قاجاريه ، ترجمه ي غالمعلي و)، 1348واتسن ، رابرت گرانت (
 ، تهران: اميركبير 

مجله  )، چراغان جغرافياي قصبه بيدگل ، ( چاپ عكسي ) ،1358وصاف ، محمد رضا بن جعفر(
   24فرهنگ ايران زمين ، ش 

 )، استبداد شرقي، ترجمه محسن ثالثي، تهران: ثالث1392ويتفوگل، كارل (

 لتهران: اقبا ،) ، ايران در يك قرن پيش ، ترجمه ي غالمحسين قراگوزلو 1368چارلز جيمز( ويلز ،

جلد  حمود افشار ،)، واژه نامه كشاورزي اردستان ، در نامواره ي دكتر م1366هاشمي ، احسان اهللا (
 سوم ، تهران: انتشارات بنياد موقوفات دكتر افشار 

  ر مركزاستبداد، دموكراسي و نهضت ملي، تهران : نش)، 1380همايون كاتوزيان، محمد علي (
طنت پهلوي، )، اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سل1374همايون كاتوزيان، محمدعلي (

  مركزنشر ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران: 
 

 

 هانوشتپي

  . جو بهاره.  1 
  نامه رجوع شود. . براي اطالعات كتابشناسي اين تواريخ محلي شهر كاشان به بخش كتاب 2
. البته اين سازه هاي آبي را ضرابي به عنوان سازه هاي اصلي نام برده و به ديگر سازه هاي آبي از   3

 اين دست توجهي نكرده است.
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ي قاجار . شهري واقع در شمال غربي استان اصفهان امروزي و جنوب شهرستان كاشان. در دوره4
ي فراوان و آبهاي گوارا و گالبي معروف قمصر از قراي معتبر و بهترين ييالق كاشان و داراي باغ ها

  .  1382بود . رجوع كنيد به : نراقي،
  . روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان كاشان.  5
  . انبوه مردمان.    6
ساعت و  12. طاق در آبياري سنتي ايران واحد زماني اندازه گيري آب است . هرطاق برابر با   7

روز را طاق گويند . (صفي نمايند. به عبارت ديگر نصف شبانهشبانه روز را دوطاق محاسبه مي 
  ) 1764:  1366؛  هاشمي، 230: 1359نژاد، 

كاسه مسي گردي كه در آن سوراخي است و اين كاسه را در كاسه بزرگتري كه پر از آب .   8
؛  1858: 1375است قرار دهند و به عنوان ساعت آبي از آن استفاده مي كنند . ( معين، 

  ) 78: 1356كالنتر ضرابي،  ؛  1762:  1366هاشمي،
در ابتداي دولت و غلبه آغا محمد  . عبدالرزاق خان كاشي حاكم كاشان در دوره زنديه بود كه  9

خان قاجار يك سال نيز حكومت نمود . وي در كاشان آباداني بسيار كرد و از جمله بناهايي كه 
ايجاد كرده است ،  مي توان به عمارت عبدالرزاق خان ، حمام ، مدرسه ، تعمير بازار كاشان پس از 

 404آثار هنوز بر جاي مانده است . ( همان: ه.ق و اقدامات ديگر كه برخي از اين  1192زلزله سال 
   1338) براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به : صباحي بيدگلي،  468و  467و 

  . خواهر شاه عباس صفوي  10
شبانه روز گردش مي كند كه پنجاه و چهار  27. بنا به تعريف تاريخ كاشان هر پيش در مدار   11

   )89: 1356طاق مي شود ( كالنتر ضرابي، 
. بخشي از مزرعه كه كنارهاي آن را بلند كنند تا آب در آن نشيند و در ميان آن سبزي كارند يا   12

  ) 2940: 1375زراعت كنند . (معين، 
  . منظور فرخ خان امين الدوله است .  13
  . آب انبار.  14
ل . خواجه غياث الدين پدر شريف بيك دنبلي خويي است كه به سرداري سالطين صفويه سا  15

هاي دراز شمشير همي زدي در يكي از غزوات چهارده پسرش كشته شدند . از حضرت سلطنت 
رخصت نهضت به حدود عراق و توقف كاشان يافته ، ضراب خانه كاشان و مزارع حومه را تيول او 
مقرر داشتند و طايفه ي فتحعلي خان ملك الشعرا از نتايج اويند و چون ظرابخانه به تيول آنها بود 

  ) 103: 1356ذا به سلسله ي ضرابي معروف و موصوف شده اند . ( كالنتر ضرابي، له
   . منظور همان عبدالرزاق خان كاشي است . 16 
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عبارت است از قطعه سنگي كه حجاران از جه تعريف برجه در كتاب تاريخ كاشان : بر.   17
دهن و سه گره عمق ميطرف طول آن به اندازه معيني، عرضا،  طوالً، عمقا به قدر نيم ذرع 

تراشند و به فاصله چهار گره يك چنين اندازه تراشند و كذلك تا آن آب چه مقدار باشد و به 
هر چند بهره خواهند منقسم نمايند . خالصه آن سنگ را از طول به عرض نهر با آهك نصب 

برجه به كنند به نوعي كه چون آب نهر به آن موضع برسد بر روي هم سوار شده از آن چهار 
  ) 83يك اندازه تقسيم گردد . (همان: 

  )  84. ورز گاو ، گاو نري است كه با آن زمين را شخم مي كنند  ( همان:   18
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


