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چکیده
قنات وقف آباد با حدود 700 سال قدمت، تا اوایل قرن حاضر با سازوکار سنتی خود، آب مورد نیاز  
آشامیدن و مصارف شهری شهر یزد را تأمین می کرد. تحوالت سالیان اخیر، تغییرات اقلیمی، و تغییر 
در زیرساخت های شهر از جمله تأمین آب آشامیدنی از طریق شبکۀ لوله کشی شهری به تدریج نقِش 
این قنات را در زندگی مردم و فضای شهری کمرنگ کرد. فقدان مستنداِت کافی دربارۀ مسیِر دقیِق 
این قنات و سازه های آبی مرتبط با آن و ضرورِت مستندسازی این سازۀ تاریخِی آبی و تبدیل داده های 
شفاهی موجود به متنی مکتوب دربارۀ آن ـ که به نظر می رسد واپسین سال های حیات خود را طی 
از توضیح مختصری  این پژوهش تالش شده است پس  این تحقیق شد. در  انجام  انگیزۀ  ـ  می کند 
پیرامون قنات وقف آباد، مسیری از آن که در شهر یزد واقع می شده است در دو مقطع تاریخی یعنی 
قرن هشتم هجری شمسی و عصر حاضر، بررسی و مطالعه شود. بدین منظور در وهلۀ اول کتب و متون 
تاریخی پیرامون قنات وقف آباد و بناها و سازه های مرتبط با آن در شهر یزد مورد کنکاش قرار گرفته و 
سپس مطالعاِت انجام شده پیرامون حصار و محالت شهر یزد در قرن هشتم بررسی  شده است. با توجه 
به داده های مذکور، تصویر فرضِی دوبعدی و سه بعدی از شهر یزد در قرن هشتم ارائه و مسیر قنات 
در آن بازنمایی  شده است. در بخش دوم متون و اسناد مرتبط با قنات در عصر حاضر مطالعه شده و 
پس از بررسی وقف نامه ها و اسناد و مکتوبات پیرامون مسیر قنات و سازه های آبی آن در یک  صد سال 
اخیر، با انجام بازدیدهای میدانی سعی در کشف و تدقیق مسیر قنات شده و موقعیت سازه های مرتبط 
با قنات شناسایی شده اند. در جریان بازدیدهای میدانی با افراد مطلع و قدیمی محالت مختلف یزد 
مصاحبه شده و با تطبیق اظهارات این افراد با اسناد و گزارش های موجود، تالش  شده مسیر اصلی 

قنات به صورت دقیق شناسایی شده و بر نقشۀ دوبعدی شهر یزد پیاده شود.

واژه  های کلیدی 
قنات، وقف آباد، یزد، بازنمایی، سیدرکن الدین.
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مقدمه 
ــه دهه قبل در شهر یزد  ــتم تا س ــدۀ هش قنات وقف آباد از س
ــتای  ــت. این قنات از ارتفاعات نزدیک به روس جاری بوده اس
ــاه )اسالمیه( در استان یزد نشأت می گیرد و پس از گذر  فراش
ــیع در جنوب غربی شهرستان تفت، وارد  از دره ای نسبتاً وس
ــتای فراشاه می شود. در این روستا پنج رشته قنات دیگر  روس
ــوق می پیوندند و از  ــز به جریان ف ــطحی نی و یک جریاِن س
طریق کانالی زیرزمینی به شهر تفت هدایت می شود. در شهر 
ــن جریان پیدا  ــطح زمی ــت مجموعۀ آب های مذکور بر س تف
ــوم به شاه جوِی تفت را تشکیل می دهند.  می کنند و نهر موس
ــدداً وارد کانال زیرزمینی  ــهر، این آب مج پس از خروج از ش
ــده و پس از طی مسافتی تقریباً 15 کیلومتری به باِغ خان  ش
ــهِم آِب  ــد. در این محل س ــهر یزد می رس در جنوب غربی ش
ــده و وارد شهر یزد می شود  ــم جدا ش وقف آباد از طریق مقس

)سمسار یزدی، 1381: 52 و 53(. 
در مورد مسیر عبوری قنات وقف آباد در شهر یزد و سازه های 
ــود دارد. هدف از انجام  ــی مرتبط با آن، اقوال مختلفی وج آب
پژوهش حاضر شناسایی و بازنمایِی مسیِر دقیق آب وقف آباد 
با استفاده از منابع مکتوب و شفاهی است. در این راستا منابع 

زیر مورد استفاده گرفته اند:
1. وقف نامه ها: رسالۀ جامع الخیرات از سیدرکن الدین )قرن 8 
هجری(، وقف نامۀ آب وقف آباد از حسینخان آجودان باشی 
ــاد  ــه وقف آب ــزد )1259ق/ 1222ش( و وقف نام ــی ی وال

)1323ق./ 1284ش(؛
2. کتاب های تاریخی: تاریخ یزد از جعفر بن محمد بن حسن 
ــری )قرن 9 هجری(، تاریخ جدید یزد از کاتب یزدی  جعف
)قرن 9 هجری(، جامع مفیدی از مستوفی بافقی )قرن 11 

هجری()تصویر 1(؛
ــلطنه  ــدان از اعتماد الس ــرآۀ الَبلَ ــر: م ــای معاص 3. کتاب ه
ــین آیتی )سال  ــال 1256ش(، تاریخ یزد از عبدالحس )س
ــه از نواب رضوی یزدی  ــرات وکیل التولی 1317ش(، خاط
)1317ش(، یزدنامه از ایرج افشار )1371ش(، یادگارهای 
یزد از ایرج افشار )1374ش(، محالت تاریخی شهر یزد از 
محمدحسن خادم زاده )سال 1388ش(، یزد عصر صفوی 
از تشکری بافقی )سال 1392ش(، یزد، شهر من از حسین 

بشارت )1395ش(؛
ــال 1335ش شهر یزد و نقشه های قدیم  4. تصاویر هوایی س
شهر یزد، شامل: نقشۀ سال 1276]ش[، نقشۀ سال 1859 
از نیکوالی والدیمیروویچ خانیکوف و نقشۀ سال 1346ش 

ترسیم شده در مرکز جغرافیای ملی ایران؛
5. اطالعات شفاهی افراد محلی.

در ادامه داده های به دست آمده از منابع فوق تلفیق شد و با 
انجام مطالعۀ میدانی و مصاحبه با متخصصان و مجربان حوزۀ 
ــگران شهر یزد، مورد راستی آزمایی  قنات و مورخان و پژوهش
ــد.  ــنجیده ش ــرار گرفت و روایی و پایایی آنها س ــق ق و تدقی

ــازه های بهره مند از آب قنات  ــن از موقعیت مکانی س همچنی
ــد و در نهایت بر اساس اطالعات مستخرجه،  کمک گرفته ش
مسیر قنات وقف آباد در شهر یزد در دو دورۀ تاریخی به تصویر 
کشیده شد. در بازنمایی قنات در قرن هشتم، اماکن شاخص 
ــد و در نقشه های دورۀ معاصر، سازه های  آن زمان جانمایی ش

آبی موجود و مرتبط با قنات جانمایی شدند. 

1. معرفی قنات وقف آباد
ــهور و قاضی  ــی 732ق( از رجال مش ــیدرکن الدین )متوف س
ــینی، 1384: 165(.  یزد در اواخر دورۀ ایلخانان بود )میرحس
ــیدرکن الدین پس از  ــت که س در تاریخ یزد جعفری آمده اس
بازگشت از سفر حج به دیدن استاد قرآن خویش، شیخ محمد 
ــی رود. وی را در حالی می یابد که نفس زنان از  ــن یعقوب، م ب
ــیدرکن الدین همانجا نذر می  کند که آب  پایاب باال می آید. س
ــتادش روان کند تا وضو گرفتن برای او  تفت را به در خانۀ اس
ــود. بدین منظور او مقداری از آب تفت را می خرد و  راحت ش
ــتاد محمد بن  ــاه قناتی حفر می کند و به دِر خانۀ اس از فراش

یعقوب می رساند )جعفری، 1384: 109(. 
ــط مرحوم سیدرکن الدین برای مصارف       این قنات که توس
ــهر یزد وقف شده است تا  ــرب و بهداشت و فضای سبز ش ش
حدود سال های 1350ش فعال بود و آب درۀ فراشاه را به یزد 
ــهر یزد از آن منتفع می شدند. البته  منتقل می کرد و اهالی ش
ــی و یا چالش های  ــن قنات با کاهش آب ده ــی مواقع ای بعض
ــه کمک افراد خیر حل و فصل  ــد که ب مدیریتی روبه رو می ش
ــد. آب این قنات  ــدداً برقرار می ش ــد و جریان آب مج می ش
ــتان« که هر دو  ــوم به مجموعۀ قنات »اهرس همراه آب موس
ــده  ــب برخوردار بودند با یکدیگر ممزوج ش از آب دهی مناس
ــد. آب وقف آباد در باِغ  ــمت یزد جریان می یافتن از تفت به س
ــهِم دیگر قنات ها )اهرستان( جدا شده و یک شاخه  خان از س
ــام وقف آباد از  ــاخه دیگر به ن ــتان و ش تحت عنوان آب اهرس
ــمت جنوب غربی وارد حومه شهر می شدند. این دو شاخه  س
ــاد به موازات  ــالت خیرآباد و عیش آب ــهر در مح در داخل ش
ــطح زمین(  ــق زمین و دومی نزدیک به س ــم )اولی در عم ه
جریان داشتند. آب اهرستان در محالت خیرآباد و اهرستان و 
خرمشاه برای کشاورزی استفاده می شد و مازاِد آن به رودخانۀ 
ــاخۀ وقف آباد پس از گذر از محلۀ  ــِک نواب می رسید. ش خش
خیرآباد، وارِد اهرستان شده در کوچۀ هزاردرخت به دو شاخه 
تقسیم می شد: شاخه شرقی تا محله کوشک نو و شاخۀ غربی 
ــاخۀ  ــت. به طور کلی آب دو ش تا محلۀ باغ گندم جریان داش
ــت باغ، هاشم خان،  ــِر دوراه، پش مذکوِر وقف آباد از محالت س
ــک نو،  ــجد جامع، کوش ــفا، لب خندق، مس بازاِر خان، دارالش
ــتاد، چهارمنار، ابوالمعالی، شیخ داد، و  کوچۀ بیوک، تخت اس
ــش  باغ گندم گذر کرده و بخش عمده ای از آنان را تحت پوش
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ــبت به  ــرار می داد. در حال حاضر آبدهی قنات وقف آباد نس ق
ــت؛ به گونه ای که در خشکسالی ها  ــته کاهش یافته اس گذش
ــته باشد  ــود و اگر هم آبی داش آبی از مظهر آن جاری نمی ش
ــالمیه( به مصرف  ــاه )اس )به علت قلت میزان( صرفاً در فراش

کشاورزی می رسد.

2. مسیر آب وقف آباد از منظر متون تاریخی
رسالۀ جامع الخیراِت سیدرکن الدین که شرحی دربارۀ موقوفات 
وی است، اولین سند مکتوبی است که به قنات وقف آباد اشاره 
دارد. با توجه به اینکه این قنات از موقوفات خود ایشان است، 
ــند برای شناختِن تاریخچه و مسیر  مهم ترین و اصلی ترین س
قنات محسوب می شود. رسالۀ فوق در سال های 732ـ 733ق 
ــخه هایی از آن به  ــته و بین سال های 733ـ 734ق نس نگاش
ــیده  ــا و قضات و نقبای آن دوره رس ــجیل عده ای از علم تس
ــور به اماکن مختلفی  ــخه های مذک و به تصریح وقف نامه، نس
ــه، مدینه، کربال، و ...(  ــات متعلق به آنها بوده )مک که موقوف
ــت. نسخه ای از آن که در قرن دهم هجری  فرستاده شده اس
ــال 1366ق/ 1326ش از میان  ــوادبرداری شده بود، در س س
ــتاق یزد بیرون آمد )میرحسینی،  دیوار خانه ای در عزآباد رس

 .)164 :1384
در بخشی از رساله در بارۀ قنات وقف آباد آمده است:

ــن واقف محترم تمامت قناتی که خود ایجاد کرده  ...و همچنی
ــام وقف آباد نامیده و منبع  ــر احداث آن نموده و آن را بن و ام
ــتان یزد در اراضی  ــاه از دهات ُقهس آن در صحراء قریه فراش
سفید )بیحاصل( که از طرف آقای صاحب سعید رئیس الدین 
ابوالعالء ابن ابی نصر عقیل به واقف اعظم انتقال یافته است.

ــت  ــات در صحرا و بلوک تفت و نصیری اس ــر قن و اول مظه
ــلمانان  ــام توابع و لواحق آن قنات مزبور را بر کافه مس بانضم
ــوند و  وقف کرد که بطور رایگان تمام مردم از آن بهره مند ش
ــفندان خود را از آن  ــامند و چهارپایان و گوس از آب آن بیاش
سیراب نمایند. و اما ممر و مجری و کیفیت مصرف حاصالت 
ــت که آنچه او صالح بداند  از آن مطابق تعیین واقف اعظم اس

عمل خواهد شد.
ــت که وارد  ــات این اس ــه آب قن ــب و روی ــن ترتی      بنابرای
ــیب از منبع بمظهر خواهد  ــود که بطور سراش نهرهایی می ش
ــید تا آنکه بشهر یزد برسد و در دروازه مهریجرد که یکی  رس
ــهر یزد است داخل دارالشفاء صاحبیه شود و  از دروازه های ش
ــد و مردم بازار برای  از آنجا از راه بازار بزرگ جاری خواهد ش
ــتفاده بنمایند تا  ــایر احتیاجات خود از آن اس ــز و س پخت وپ
ــجد جامع جدید و جامع عتیق گردد و از آنجا  آنکه وارد مس
داخل مدرسه و عماراتی که در اطراف مدرسه واقع است اعم 
ــرای اتابکی  ــا و بقاء گردد و از آنجا راهی که بآن س از خانه ه
می گویند بخانه معروف به سرای جمال الدوله که از متصرفات 

موالی اعظم واقف است خواهد شد تا از آن آب آسیای جدید 
ــردد و از آنجا به قنات  ــت بگ ــده اس که در آن خانه ایجاد ش
مزویرآباد ریخته خواهد شد. مزویرآباد از دهات شهر یزد است 
ــه در صحرای قریه آفتابی می گردد و با آن زراعت می کنند  ک

)حسینی یزدی، 1365: 35 و 36(.
ــوری آب قنات در قرن  ــیر عب ــا توجه به متن فوق، مس      ب
ــتم را می توان بدین شرح خالصه نمود: دروازۀ مهریجرد،  هش
ــفای صاحبیه، بازار بزرگ، مسجد جامع جدید و جامع  دارالش
ــم از خانه ها و بقاء(،  ــه و عمارات اطراف آن )اع عتیق، مدرس
ــی از اماکن و  ــرای جمال الدوله. برخ ــیای جدید در س و آس
ــاره شده است، در حال  ــازه های آبی که در متن به آنها اش س
ــانه ای  ــتند و از برخی دیگر نش حاضر نیز کماکان پابرجا هس
ــیای جدید  ــرای جمال الدوله و آس ــدارد؛ از جمله س وجود ن
ــالع چندانی در  ــت و موقعیت آنها اط ــفانه از ماهی که متأس
ــاله به آنها  ــت اما دیگر اماکنی که در این رس ــترس نیس دس
ــتای درک بهتر و  ــود شناسایی شده  اند. در راس اشاره می ش
عمیق تر از موقعیتی که برای قنات در این سند توصیف شده 
است، تالش می شود توضیحاتی دربارۀ اماکن و سازه های آبی 

مندرج در این وقفنامه ارائه شود.
ــاه با نام کنونِی اسالمیه، روستایی است که در  فراشاه: فراش

هشت کیلومتری جنوب غرب شهر تفت واقع شده است. 
بلوک تفت و نصیری: عبدالعظیم پویا با ریشه یابی کلمات و 
ــی وضعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه نتیجه می گیرد  بررس
که غرض از بلوک تفت و نصیری همان شهر تفت امروز است 

)پویا، 1380: 68( )تصویر 1(.
ــط یکی از رؤسای نظامی  دروازۀ مهریجرد: این دروازه توس
ــرن پنجم هجری  ــف در ق ــه کالنجار به نام ابویوس عالءالدول
ــروزه دروازۀ  ــزدی، 1357: 59(. ام ــداث گردید )کاتب ی اح
ــرار دارد و به نام  ــار و صدری ق مهریجرد جنب بازارهای افش

دروازۀ مهریز مشهور است.
دارالشفای صاحبیه: بنای عظیم دارالشفا به دستور خواجه 
شمس الدین صاحبدیوان و توسط خواجه شمس الدین محمد 
تازیکو در قرن هفتم هجری ایجاد شد )افشار، 1374: 804(. 
ــفا  ــجد جامع و محلۀ دارالش مکان حدودی آن در جنوب مس

فعلی و پایین تر از بازار شاهی است.
ــات، مقصود از بازار بزرگ  ــیر قن بازار بزرگ: با توجه به مس
همان بازاِر چهارسوق از مجموعه بازارهای یزد است که مسیر 

آن کماکان پابرجاست و نیمه فعال است.
ــجد جامع فعلی شهر یزد  مس�جد جامع جدید: همان مس
ــه با جامع عتیق، از آن به عنوان مسجد  ــت که در مقایس اس
جامع جدید یاد می شد. سیدرکن الدین در سال 724ق یا بنا 
ــجد قدیم  بر تاریخ یزد جعفری در 728ق در جهت قِبلِی مس
قطعه ای زمین خرید و صفه و گنبد و مقصوره و غرقه ها را بنا 
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نهاد )افشار، 1374: 114 و 115(. 
ــب بن فرامرز  جامع عتیق: احداث جامع عتیق را به گرشاس
ــبت می دهند )جعفری، 1384: 94(. وی از  بن عالءالدوله نس
ــال 504ق به حکومت یزد  ــت که در س ــان آل بویه اس دودم
ــری که بعدها در  ــجد را طبق روایت جعف ــید و بنای مس رس
ــت بر جای  ــده اس ــخ جدید یزد و جامع مفیدی نقل ش تاری
آتشگاه عصر ساسانی ساخت )افشار، 1374: 111(. ویرانه های 

این مسجد تا دهه 30 پا بر جا بوده است. 
مدرسۀ رکنیه: جعفری در تاریخ یزد از آن به عنوان ام البقاع 
ــه و  ــی دارد که این بنا مرکب از مدرس ــاد می کند و بیان م ی
رصدخانه و مسجد و بیت االدویه بوده است )جعفری، 1384: 
61(. مدرسۀ رکنیه امروزه در نزدیکی مسجد جامع قرار دارد 

و بقعۀ سیدرکن الدین است.
سرای جمال الدوله: در هیچ یک از کتاب های تاریخ جعفری، 
تاریخ جدید یزد، و جامع مفیدی ذکری از جمال الدوله نشده 
است و مشخص نیست عمارت مزبور کجا قرار داشته است. در 
عین حال در »جامع الخیرات« از باغی به نام باغ جمال الدوله 
یاد شده است )حسینی یزدی، 1365: 36 به نقل از اسالمیه، 

 .)38 :1390
ــخ جدید یزد  ــزدی در تاری آس�یای جدی�د: احمد کاتب ی
ــیا بر مدار آب اهرستان دایر است  ــاره می کند که 12 آس اش

ــیای نو« بر می شمرد )کاتب یزدی،  ــیای یازدهم را »آس و آس
ــت  ــیایی اس 1357: 195( که احتماالً غرض از آن، همان آس
ــه اینکه نه در  ــاره می کند. با توجه ب ــیدرکن الدین اش که س
ــاره ای  ــن جامع الخیرات و نه در کتاب تاریخ جدید یزد اش مت
ــاب تاریخ جعفری و جامع  ــده و در دو کت به موقعیت آن نش
ــخص  ــت، موقعیت آن مش مفیدی نیز ذکری از آن نرفته اس

نیست.
ــم پویا منظور از قنات  قن�ات مزویرآباد: به گفتۀ عبدالعظی
ــاره قرار  ــیدرکن الدین مورد اش ــاد که در وقفنامه س مزویرآب
ــتایی  ــت. محمودآباد روس گرفته همان قنات محمودآباد اس
ــت که در شمال یزد واقع شده و هم اینک یکی از محالت  اس
یزد محسوب می شود. به احتمال زیاد در حوالی انتهای مسیر، 
ــا آب این قنات  ــده ب ــاد وارد قنات محمودآباد ش آب وقف آب
ــیده است.  ــده و در محمودآباد به مصرف می رس ممزوج میش
ــد قنات در یزد  ــت که اختالط آب دو یا چن ــه ذکر اس الزم ب
ــت آبدهی قنات مقصد بوده  ــول بوده و هدف از آن تقوی معم
است. از جعفری نیز چنین استنباط می شود که آب وقف آباد 
ــهر یزد از طریق قنات محمودآباد به آن  پس از مصرف در ش
ــتا می رسیده است. ضمن آنکه وی نقل می کند، انشعابی  روس
ــیر واقع بوده منتقل  از آن به ریگ فیروزی که در انتهای مس

می شده است )جعفری، 1384: 179(.

تصویر 1. صفحاتی از نسخۀ خطی تاریخ یزد جعفری متعلق به کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی که در آن ذکر آب تفت و نصیری رفته است.
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پس از رسالۀ سیدرکن الدین، تواریخ سه گانه یزد مورد بررسی 
قرار گرفتند. در تاریخ یزد جعفری و تاریخ جدید یزد به قناتی 
با نام وقف آباد اشاره نشده است. اما از آب تفت و نیز آب تفت و 
نصیری به کرات سخن رفته است. جعفری در تاریخ یزد اشاره 
ــفا و مسجد جامع و  می کند که آب تفت و نصیری »از دارالش
ــک نو می رود« )همان(  ــیدیّه و رکنّیه می گذرد و به کوش رش
ــت که آب تفت و  ــر(. در تاریخ جدید یزد نیز آمده اس )تصوی
ــهر می رود و به دارالشفای صاحبی می گذرد و  نصیری »به ش
ــۀ وردان روز می رود و به دارالفتح و از در  از آنجا به در مدرس
ــیر می کند« )کاتب یزدی،  ــهر س ــجد می گذرد و تمام ش مس
ــاره شده  1357: 194(. با توجه به اینکه در جامع الخیرات اش
است که قنات وقف آباد از دارالشفای صاحبیه و مسجد جامع 
ــمت تفت  ــطحی که از س و رکنیه گذر می کند، و تنها آب س
ــامل  ــته ترکیبی از آب های مختلف را ش ــه یزد جریان داش ب
ــده،  ــات وقف آباد نیز با آن ممزوج می ش ــده که آب قن می ش
ــتنباط کرد که منظور از آب تفت و نصیری همان  می توان اس
ــایر آب های سطحی  ــتان و س آب قنات های وقف آباد و اهرس
ــاه و تفت با یکدیگر ممزوج شده و از  ــت که در فراش دیگر اس

تفت به سمت یزد جاری می شده  اند.
ــت و نصیری  ــأ آب تف ــدا به منش ــری ابت ــاب جعف      در کت
ــیاها و باغ ها و آب انبارها و اماکن  ــاره شده و سپس به آس اش
متعددی اشاره می شود که این آب، یعنی آب تفت یا آب تفت 
ــری، 1384: 179(. اما  ــری از آنها عبور می کند )جعف و نصی
متأسفانه در مورد بسیاری از اماکن و سازه های آبِی اشاره شده 
اطالعات جغرافیایی کافی در دسترس نبوده و جانمایی آن ها 
در نقشه های کنونی شهر یزد امکان پذیر نیست. به هر صورت 
ــه از قنات وقف آباد  ــداد قابل توجهی از مکان هایی ک ذکر تع
ــات را در تأمین آب  ــدند نقش حیاتی این قن بهره مند می ش

شرب و بهداشت آن زمان روشن می کند. 
ــات وقف آباد که در  ــازه های آبی مرتبط با قن ــن و س      اماک
ــاره می شود تا حد زیادی با  کتاب تاریخ جدید یزد به آنها اش
ــات مندرج در کتاب تاریخ یزد جعفری مطابقت دارد و  اطالع
ــود، عیناً یکی هستند؛ با این  ــاره می ش محالتی که به آنها اش
تفاوت که کاتب یزدی باغ ها و مدارس بیشتری را به فهرست 
ــیاهایی که از آب وقف آباد بهره  جعفری می افزاید و تعداد آس
ــتگاه معرفی می کند  ــای ده، دوازده دس ــد را به ج می جوین

)کاتب یزدی، 1357: 194(.
ــزدی، تاریخ یزد  ــیاق کاتب ی ــی نیز به س ــتوفی بافق      مس
ــت و از  ــته اس ])جامع مفیدی([ را بر پایۀ کتاب جعفری نوش
ــازه های آبی مربوط به آب وقف آباد  این رو آنجا که ابنیه و س
ــین  ــمارد، اطالعاتش تفاوِت چندانی با منابع پیش را برمی ش
ــاره به عبور  ــه در این کتاب، اش ــا نکتۀ قابل توج ــدارد. تنه ن
ــاعت است )مستوفی بافقی،  قنات وقف آباد از میدان وقت الس

.)557 :13]85[
ــه کتاب تاریخی می توان چنین  ــابهت متون این س      از مش
نتیجه گرفت که آب قنات وقف آباد از قرن های نهم تا یازدهم 
ــهر یزد استمرار داشته است. این موضوع  هجری قمری در ش
ــی تاریخی در طول  ــازۀ آب ــان دهندۀ پایداری این س خود نش
مدت زمانی نزدیک به سه قرن است. نکتۀ دیگر آنکه مورخان 
ــیر قنات وقف آباد در مقطع زمانی خود،  ــریح مس بعدی با تش
ــان دهندۀ  اطالعات آن را روزآمد کرده  اند که این موضوع نش
ــیر آب قنات و تکامل آن در طول زمان  ــعۀ تدریجی مس توس

است.

3. مس�یر آب وقف آباد و مکان ها و سازه های مرتبط با 
آن در قرن هشتم هجری

ــد،  ــاس مطالبی که پیش از این بیان ش ــن بخش بر اس در ای
سازه های آبی که از آب وقف آباد بهره مند می شده  اند استخراج 
ــات وقف آباد  ــک نکته در مورد قن ــد. در اینجا ذکر ی ــده ان  ش
ــت. طبق گزارش ها انگیزۀ اولیه سیدرکن الدین از  ضروری اس
ــهیل دسترسی استادش، محمد بن  احداث قنات وقف آباد تس
یعقوب، به آب جاری در سطح زمین در مجاورت منزل استاد 
ــد اولین سند مکتوب که در آن به  ــت. به نظر می رس بوده اس
ــده، تاریخ جعفری است که در آن ضمن  ــاره ش این قضیه اش
ــیر قنات، عنوان می نماید: »از فراشاه قناتی حفر  توصیف مس
ــوب روان کرد« )جعفری،  ــتاد محمد بن یعق و به دِر خانۀ اس
ــری آخرین نقطه را خانۀ  ــه این ترتیب جعف 1384: 109(. ب
محمد بن یعقوب و خانقاِه کوشکنو ذکر می کند. احمد کاتب 
ــتوفی بافقی نیز در کتب خود آن را تأیید کرده  اند، اما  و مس
ــتان نشده است.   ــاره ای به این داس در جامع الخیرات هیچ اش
ــیدرکن الدین برای دیدن  به هر روی طبق روایات مذکور، س
استاد خود به منزل و یا خانقاه او مراجعه می کند و وی را در 

حال باال آمدن از پایاب زارچ مشاهده می کند:
ــه وی از پایابی بیرون آمده، وضو  ــش او رفت. دید ک »به پرس

ساخته و نفس می زند« )جعفری، 1384: 109(.
ــتاد قرآن خود رفت، استاد محمد بن یعقوب،  »و به دیدن اس
و او را دید که از پایاب زارچ باال می آمد و نفس در او پیچیده 

بود« )کاتب یزدی، 1357: 118(.
سید رکن الدین که از دیدن این صحنه به شدت متأثر می شود 
تصمیم به احداث قناتی می کند که آب آن در شهر روان باشد 

و آن را تا خانه استاد خود جاری کند.
ــک نو  ــتاد محمد ]بن[ یعقوب و بخانقاه کوش »...بدر خانه اس

رسانید«)جعفری، 1384: 109(.
ــک نو برد و بر در خانه محمد یعقوب بگذرانید«  »...و به کوش

)کاتب یزدی، 1357: 118(.
ــرد و به خانه محمد یعقوب  ــک نو« بیرون ب »...از »درب کوش
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ــاخت و آن را »آب وقف آباد« نام نهاد«  ــود جاری س معلم خ
)مستوفی بافقی]85[13: 557(.

     بر اساس متون فوق مشخص است که خانۀ استاد محمد 
ــک نو قرار داشته است. با جست وجو  بن یعقوب در محلۀ کوش
از اهالی محلۀ کوشک نو متوجه شدیم که در نزدیکی آب انبار 
ــهر، خانه ای وجود  ــک نو و در جوار برج و باروی قدیم ش کوش
دارد که ساکنان محله معتقد اند خانۀ استاد محمد بن یعقوب 
ــت. در مقابل این خانه که در حال حاضر از  آنجا واقع بوده اس
ــود، پایاب حاج عباس  آن به عنوان »خانۀ کدخدا« یاد می ش
ــی به  مربوط به قنات زارچ قرار دارد. این پایاب برای دسترس
آب قنات زارچ که در آن محل در زیر زمین می گذرد احداث 
ــتاد محمد بن یعقوب نیز  ــت. خانقاه منسوب به اس ــده اس ش
ــت آثار  ــن خانه قرار دارد که در فهرس ــۀ کمی از ای در فاصل
ــده است. از آنجایی که مشخصات خانۀ مذکور با  ملی ثبت ش
آنچه در کتب تاریخی آمده است همخوانی دارد و با توجه به 
مجاورت آن با یکی از پایاب های قنات زارچ، محتمل است که 
ــیدرکن الدین یعنی محمد  ــتاِد س خانۀ کدخدا همان خانۀ اس
ــد. در تصویر 2، موقعیت خانه و خانقاه محمد  بن یعقوب باش
بن یعقوب نسبت به مسجد جامع یزد، و پایاب حاج عباس و 

آب انبار کوشک نو مشخص شده است.
ــیر آب وقف آباد  ــر به اینکه موضوع این پژوهش را مس      نظ

ــازه های آبی بهره مند از  ــکیل می دهد، اماکن و س در یزد تش
ــناد مختلف به آنان  ــهر واقع بوده و در اس ــن آب که در ش ای
ــت از اهمیت ویژه ای برای تدقیق مسیر قنات  اشاره شده اس
برخوردار هستند. در جدول 1، اسامی این اماکن و سازه ها به 

تفکیک چهار سنِد بررسی شده ارائه شده  است.
     موضوع دیگری که به تعیین مسیر کمک می کند، ساختار 
ــهر یزد است. آنچه از تجسس پیرامون این ساختار  فضایی ش
ــی، حصار و  ــته محالت تاریخ ــه دس ــت می آید در س به دس
دروازه های شهر، و نقشه های شهر جای می گیرد که در ادامه 

به شرح مختصر آنان اکتفا می شود:
ــالت تاریخی  ــاس کتاب مح الف. مح�ات تاریخی: بر اس
ــهر یزد )خادم زاده، 1388( شهر فعلی یزد 77 محله دارد.  ش
ــه از بین رفته  ــده ک ــاره ش در این کتاب به 16 محله نیز اش
ــی آب وقف آباد از آن ها  ــق متون تاریخ ــد. محالتی که طب  ان
ــتند: باغستان، صاعدیه،  ــت، بدین شرح هس گذر می کرده اس
ــتوک، یخدان، نوغاباد، مسعودیه، کوچۀ خطیر،  مامانوک، دش
ــر دوراه، کوچۀ بیوک،  ــتان، س ــرپلک، اهرس ــکندریه، س اس
ــاعت،  ــوق، وقت الس ــفا، ابوالمعالی، چهارس چهارمنار، دارالش
کوشک نو، سرچم، ریگ فیروزی، و محمودآباد. غالب محالت 
ــتند و از وضعیت و موقعیت دیگر  مذکور کماکان پابرجا هس
ــتوک اطالعات چندانی در  ــالت، همچون مامانوک و دش مح

تصویر 2. موقعیت خانه و خانقاه محمد بن یعقوب در تصویر ماهواره ای )جانمایی از: نویسندگان(.
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 (.تـ٤ٚٗ ام: ٤ٌٛ٘ٙـٌاٖ) ا٘ـ تلؿٜ آتاؿ تٟلٜ ٣ٔ ٞا٢ تاك٤ؾ٣ وٝ ام آب ٚلف ٞا ٚ ًامٜ فٟلًت ٔىاٖ. 1رـَٚ 
ردٗف

 

 ًام هىاى
 ،الخ٘رات جاهع
 ،الذٗي رويس٘ذ

 جرّٕ 8لرى 

 ،تارٗخ ٗسد
 ،جعفرٕ

 جرّٕ 9لرى 

، تارٗخ جذٗذ ٗسد
 ،احوذ واتة

 جرّٕ 9لرى 

 ،جاهع هف٘ذٕ
 هستَفٖ تافمٖ،

 جرّٕ 11لرى 
     هْرٗجرد ٓدرٍاز 1
     صاحثِ٘ ٕدارالشفا 2
     تازار تسري 3
     تازار سلغاى اتراّ٘ن 4
     تازار چْارهٌار 5
     هسجذ جاهع 6
     جاهع عت٘ك 7
     الذٍلِ سرإ جوال 8
     استاد هحوذ تي ٗعمَب ٔخاً 9

     ساعتال ٍلت ذاى٘ه 10
     الذٗي هظفر عغار شرف 11
     دارالفتح 12
     الس٘ادُ تاب 13
     حَض هسجذ جاهع 14
     حوام رٗحاًاى 15
     حوام هماتل هسجذ جاهع 16
     ٖعل يٗالذاث٘غ ر٘حوام اه 17
     الذٍلِ سرإ جوالآس٘إ جذٗذ در  18
     آس٘إ هله 19
     ٌٖٗالذعسّ ٕا٘آس 20
     وٌِْ ٕا٘آس 21
     ترسا ٕا٘آس 22
     ولفر ٕا٘آس 23
     رآتاد٘خ ٕا٘آس 24
     ل٘خل َسفٗ ٕا٘آس 25
     ن٘دُ ً ٕا٘آس 26
     ًَ ٕا٘آس 27
     ٖهرتض ٕا٘آس 28
     ٌٖٗذال اء٘ض ٕا٘آس 29
     حوسُ ٕا٘آس 30
     استاد ٕا٘آس 31
     هسعَد يٗالذعوارت صاحة اعظن خَاجِ عواد 32
     سٌغر يٗالذاث٘تي غ يٗالذتاج س٘عوارت رئهصٌعِ هجاٍر  33

 يٗالذاء٘هحوَد تي خَاجِ ض يٗالذهصٌعِ خَاجِ ًظام 34
 1شاُ ر٘هحوذ اه

    

جدول 1. فهرست مکان ها و سازه های تاریخی که از آب وقف آباد بهره می برده اند )تدوین از: نویسندگان(.

35



ردٗف
 

 ًام هىاى
 ،الخ٘رات جاهع
 ،الذٗي رويس٘ذ

 جرّٕ 8لرى 

 ،تارٗخ ٗسد
 ،جعفرٕ

 جرّٕ 9لرى 

، تارٗخ جذٗذ ٗسد
 ،احوذ واتة

 جرّٕ 9لرى 

 ،جاهع هف٘ذٕ
 هستَفٖ تافمٖ،

 جرّٕ 11لرى 
     هذرسٔ تاٍردِٗ تِ لرب اسىٌذرِٗهصٌعِ هجاٍر  35
     هصٌعِ هجاٍر هذرسٔ حسٌِ٘٘ در وَچٔ حسٌ٘٘اى 36
     هذرسٔ ٍرداى رٍز 37
     هذرسٔ روٌِ٘ 38
     هذرسٔ عغاخاى 39
     هذرسٔ رش٘ذِٗ 40
     حسي يٗهَالًا هجذ الذ ٔهذرس 41
     ك٘عت ٖهذرسِ هصل 42
     عثذالمادرِٗهذرسٔ  43
     )چْارهٌار( ر٘وث خ٘هشَْر تِ گٌثذ ش ِ٘اث٘غ ٔهذرس 44
     2/ سرپلَنسرپله ِ٘لاسو ِ٘لغث ٔهذرس 45
     ٖاتَ الوعال ٖخَاجِ حاج ٔهذرس 46
     ًَغاتاد اّرستاى ِ٘حافظ ٔهذرس 47
     لاسن عراز يٗالذخَاجِ شْاب ٔهذرسهسجذ هماتل  48
     تاغ خَاجِ سع٘ذ 49
     ٖتاغ عغاًشاّ 50
     ٖتاغ گرشاسث 51
     تاغ ساتاط 52
     ٕرٍز٘تاغ ف 53
     تاغ الال 54
     خلف تاغ عسّآتاد 55

 

وٙـ، ًاؽتاك فضا٣٤ ُٟل ٤نؿ اًت. آ٘ضٝ ام تزٌي پ٥لأٖٛ ا٤ٗ ًاؽتاك تٝ  ٔٛضٛع ؿ٤ٍل٢ وٝ تٝ تؼ٥٥ٗ ٥ٌٔل وٕه ٣ٔ
٥ٌلؿ وٝ ؿك اؿأٝ تٝ ُلط  ٞا٢ ُٟل را٢ ٣ٔ ٞا٢ ُٟل، ٚ ٘مِٝ آ٤ـ ؿك ًٝ ؿًتٝ ٔغالت تاك٤ؾ٣، عٔاك ٚ ؿكٚامٜ ٣ٔؿًت 

 ُٛؿ: ٔؾتٔل آ٘اٖ اوتفا ٣ٔ

ؿك ا٤ٗ  ؿاكؿ.ٔغّٝ  77 نؿ٣ ٤( ُٟل فؼ1388ّماؿٜ،  )ؽاؿْ نؿ٤ُٟل  ٣ؾ٤ٔغالت تاكوتاب  تل اًاى الف. هحالت تارٗخٖ:
اًت،  ولؿٜ ٣ٞا ٌقك ٔآتاؿ ام آٖ آب ٚلف ٣ؾ٤وٝ عثك ٔتٖٛ تاك ٣ٔغالت. ا٘ـ  كفتٝ ٥ٗوٝ ام ت ُـٜ اُاكٜ ٥٘ن ٔغّٝ 16تٝ وتاب 

ًلپّه،  ٝ،٤اًىٙـك ل،٥ؽغ ١وٛص ٝ،٤٘ٛغاتاؿ، ٌٔؼٛؿ ؾـاٖ،٤ٔأا٘ٛن، ؿُتٛن،  ٝ،٤ُلط ٌٞتٙـ: تاغٌتاٖ، ٓاػـ ٤ٗتـ
ٚ  ٢،لٚم٥ف ٤ًك ،ًلصٓ ،٘ٛاٌِاػت، وُٛهٚلت صٟاكًٛق، ،٣صٟاكٔٙاك، ؿاكاِِفا، اتٛإِؼاِ ٛن،٥ت ١اٞلًتاٖ، ًل ؿٚكاٜ، وٛص

. غاِة ٔغالت ٔقوٛك وٕاواٖ پاتلرا ٌٞتٙـ ٚ ام ٚضؼ٥ت ٚ ٔٛلؼ٥ت ؿ٤ٍل ٔغالت، ٕٞضٖٛ ٔأا٘ٛن ٚ ؿُتٛن ٔغٕٛؿآتاؿ
 اعالػات صٙـا٣٘ ؿك ؿًتلى ٥ٌ٘ت.

اؽتٔاك ا٘ـ وٝ تٝ  ٞا٢ آٖ ٔغاِث٣ كا ت٥اٖ ولؿٜ ٔلارغ ٔؾتّف٣ ؿك ٔٛكؿ عٔاك ُٟل ٤نؿ ٚ ؿكٚامٜ ّإ شْر: ب. حصار ٍ درٍازُ
 ،٣ت٤ٔـكب ٚ ٔغٔٛك ٘ثٛؿٜ اًت )آ ا٤ِٕٝؿ ٠تا ؿٚك نؿ٤اُاكٜ ُـٜ اًت وٝ  ٣ت٤آ نؿ٤ ؼ٤تاكؿك ُٛؿ.  ؿك اؿأٝ تٝ آٖ پلؿاؽتٝ ٣ٔ

 ا٥ٚ و ،زلؿ٤٘ٛ، ٟٔلوُٛه اٖ،٤لغل ٠٘ـ ام: ؿكٚاما ُـ، وٝ ػثاكتتًٛظ صٟاك ًلًٞٙ ًاؽتٝ  نؿ٤ُٟل  ١٥(. عٔاك ا91ِٚ :1317

دسترس نیست.
ــع مختلفی در مورد  ب. حص�ار و دروازه های ش�هر: مراج
ــی را بیان کرده  اند  ــزد و دروازه های آن مطالب ــهر ی حصار ش
ــود. در تاریخ یزد  که به اختصار در ادامه به آن پرداخته می ش
آیتی اشاره شده است که یزد تا دورۀ دیالمه مدرب و محصور 
ــت )آیتی، 1317: 91(. حصار اولیۀ شهر یزد توسط  نبوده اس
ــرهنگ ساخته شد، که عبارت اند از: دروازۀ قطریان،  چهار س
ــک نو، مهریجرد، و کیا )همان: 92(. بعد از سیل معروف  کوش
ــمت اعظم حصار خراب شد و اولین  سال 673ق در یزد، قس
ــاه بن طغی )685ـ  ــازی توسط اتابک یوسف ش مرمت و بازس
ــورت گرفت )همان: 111(. محمد بن  724ق( بر روی آن ص
ــال 747ق محدودۀ شهر را گسترش داد و حصار  مظفر در س
جدید دارای هفت دروازه شد: مهریجرد، قطریان، ایلچی خان، 
ــعادت و دروازۀ نو )جعفری، 1384:  ــک نو، مادر امیر، س کوش

50(. وی همچنین برج های متعدد ایجاد کرد و مساحت شهر 
ــزدی، 1357: 78(. بدین  ــه دو برابر افزایش یافت )کاتب ی ب
ــی محصور و  ــتم هجری شمس ــهر یزد در قرن هش ترتیب ش
ــت که حدود حصار و دروازه های  دارای هفت دروازه بوده اس
ــهر )نقشه های 1 و  ــه های موجود از ش آن، در قدیم ترین نقش

2( قابل رؤیت است.
ج. نقشه های شهر: در این بخش دو نقشه که از قدیم ترین 
ــهر یزد محسوب می شوند، بررسی شده  اند. این  نقشه های ش
دو نقشه که با عنوان نقشه های 1 و 2 نشان داده شده  اند و به 
ــال های 1859م و 1346ش ترسیم شده  اند، هر  ترتیب در س
ــهر را نشان داده  اند. و از این حیث نقش مؤثری  دو حصار ش

در بازنمایی مسیر قنات وقف آباد ایفا کرده  اند.
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نقشۀ 1. نقشۀ خانیکوف از یزد، سال 1859م. محدودۀ حصار شهر در قرن هشتم هجری در قاب خط چین مشکی مشخص شده است 
.)Khanikoff, 1862 :مأخذ(
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نقشۀ 2. نقشۀ شهر یزد، 1346ش. محدودۀ حصار شهر در قرن هشتم هجری در داخل قاب خط چین مشکی مشخص شده است 
.) Bonine, 1979 مأخذ: مرکز جغرافیای ملی ایران به نقل از(
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راهنمای نقشه:
1. خانۀ استاد محمد بن یعقوب

2. مسجد جامع
3. بازار چهارسوق

4. مقبره سیدرکن الدین )مدرسه( 

نقشۀ 3. بازنمایی قنات وقف آباد در شهر یزد در قرن هشتم هجری )ترسیم از: نویسندگان(. 

تصویر 3. بازنمایی قنات وقف آباد در شهر یزد در قرن هشتم هجری )ترسیم از: نویسندگان(.
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     جهت درک بهتر ساختار فضایی شهر یزد در قرن هشتم 
ــد تا تصویری دوبعدی )نقشۀ 3( و تصویر سه  بعدی  تالش ش
ــای یزِد قرن  ــود. آنچه از بناه ــر 3( از آن بازنمایی ش )تصوی
ــت،  ــتم هجری در ارتباط با قنات وقف آباد باقی مانده اس هش
ــجد جامع، مقبرۀ  ــارو، بخش هایی از مس ــی از برج و ب بقایای
ــه(، بخش هایی از بازار چهارسوق، و  ــیدرکن الدین )مدرس س
موقعیت خانۀ استاد محمد بن یعقوب است. بنابراین در ابتدا 
ــد، پس از آن تالش  ــیده ش ــهر یزد به تصویر کش محدودۀ ش
ــده و با  ــه بازنمایی ش کردیم تا بناهای مذکور روی این نقش
بهره گیری از منابع مکتوب، بررسی های میدانی، نقطه نظرات 
ــایر شواهد مسیر قنات وقف  آباد در قرن  خبرگان محلی، و س

هشتم بر روی آن نشان داده شود.

4. مس�یر آب وقف آباد و مکان ها و س�ازه های مرتبط با 
آن در قرن چهاردهم هجری

در این بخش به مطالعه و بررسی وضعیت مسیر قنات وقف آباد 
ــده است. در این راستا ابتدا  در ابتدای قرن حاضر پرداخته ش
ــامل وقف نامه ها و کتب مرتبط مورد  منابع مکتوِب مرتبط ش
ــپس به گفت  وگو با مطلعان و ساکنان  کنکاش قرار گرفته، س
ــالمند محالتی که قنات از آن عبور می کرده اقدام  و اهالی س
کرده ایم و در ادامه، سازه های آبی که از آب این قنات منتفع 
ــده  اند شناسایی شد اند و در نهایت مسیر آب وقف آباد  می ش
ــۀ  ــازه های آبی مرتبط با آن بر روی آخرین نقش ــراه با س هم

موجود شهر یزد ترسیم شده است.
ــی از وقف  نامه هایی که در       وقف نام�ه آجودان باش�ی: یک
ــت، وقف نامۀ  ــی کامل قرار گرفته اس ــن رهگذر مورد بررس ای
ــی، حاکم وقت یزد است که در سال  حسین خان آجودان باش
ــت. بر اساس وقف نامۀ  ــته تحریر در آمده اس 1259ق  به رش
ــبب ارادتی که به  ــی به س ــین خان آجودان  باش مذکور، حس
ــته  ــدۀ اصلی قنات وقف آباد داش ــیدرکن الدین احداث کنن س
ــوع 12370 جرعه از  ــه از مجم ــه  هزار جرع ــت، میزان س اس
ــتفادۀ مردم یزد  ــتان را خریداری و برای اس ــات اهرس آب قن
ــا آب قنات وقف آباد  ــن ترتیب این آب ب ــف می کند. به ای وق
که قباًل توسط سیدرکن الدین نظام الحسینی وقف شده است، 
ــرب و بهداشت مردم  ــده و در یزد به مصرف ش مخلوط می ش
ــت. در وقف نامۀ مذکور آمده است: »در وسط  ــیده اس می رس
میدان دارالعباده1 دریایی وسیع احداث فرموده آنجا را مظهر 
و مقسم میاه مزبوره قرار داده و باین واسطه رونقی بی اندازه و 
حیوتی تازه بدارالعباده و اهل آن بخشیده« )تصدیقی، 1380: 

5 و 6(.
ــه متأخرترین وقف نامۀ       وقفنام�ه جدی�د: این وقف نامه ک
ــعبان سال  ــود، در بیستم ش ــوب می ش قنات وقف آباد محس
1323 ق مطابق با 28 مهر سال 1284ش تنظیم شده است. 

ــط  ــی از آب قنات وقف آباد توس به موجب این وقف نامه بخش
ــود تا آب  ــراد خیر خریداری و مجدداً وقف می  ش ــدادی اف تع
قنات وقف آباد که مورد دست اندازی قرار گرفته بوده به محل 
ــرب و بهداشت اهالی یزد و  مصرف اولیه آن که تأمین آب ش
ــبز این شهر بوده است، برسد. متن کامل  تأمین آب فضای س
ــیده  ــن وقف نامه در جلد اول مجموعه وزیری به چاپ رس ای

است. در بخشی از این وقف نامه آمده است:
ــهر داخل شده جاری باشد و اهل شهر  ...به این نحو که در ش
از هر محله که از برایشان ممکن باشد از آن منتفع شوند بعد 
ــدن در شهر حوض های مساجد و خانه ها و حمام  از داخل ش
ــدارس و غیرها نموده در رفع  ــراها و آب انبارها و م و کاروانس
ــد یا بعد  حوائج خود صرف نمایند چه آنکه الحال موجود باش
ــدس قفیز  از این احداث نمایند و باغچه خانه هائی که بقدر س
ــت از آن آب شرب نمایند لکن در شهر بعد از  ــد جایز اس باش
ــهر پیش از ورود که حرام است. ...و  ــهر نه خارج ش ورود بش
ــهر در شهر در خارج  ــتعماالت اهل ش هر چه فاضل آید از اس
ــرب نمایند  ــان زراعت نموده ش ــهر بیرون دروازه خراس از ش

)وزیری، 1341: 104و 105(.
وقف نامۀ آجودان باشی و وقف نامۀ جدید، گواه این هستند که 
ــط سیدرکن الدین  پنج قرن پس از احداث قنات وقف آباد توس
این قنات کماکان جاری و فعال بوده است. کما اینکه در این 
ــنت حسنۀ سیدرکن الدین توسط افراد خیر و  مقطع زمانی س
ــده و با  ــوکار که از بنیۀ مالی برخوردار بوده  اند، حفظ ش نیک
ــتمرار بهره برداری از قنات  تدوین وقف نامه هایی موجبات اس
ــاد را با الهام از نیت واقف اصلی آن فراهم آورده  اند. و  وقف آب
ــهامی از قنات  نه تنها قنات وقف آباد را احیا کرده  اند، بلکه س
ــد تا در مقابل  ــتان را به آن افزوده ان ــر یعنی قنات اهرس دیگ

نیازهای شهر یزد پاسخگو باشد.
ــر، از آب وقف آباد و  ــی از کتاب های متأخ کتاب ه�ا: در برخ
ــان رفت، یاد شده  آب تفت4 با اتکا به کتب تاریخی که ذکرش
ــت و غالباً همان مطالب منابع کهن به صورتی دیگر تکرار  اس
شده است. در مرآة البلداِن اعتمادالسلطنه، اشاره شده که: »و 
ــرائی در بیرون در مسجد بود که ریسمان فروشان در  کاروانس
ــاحت در مسجد کرد و  آن بودند. آن را خریده خراب کرده س
ــار ساحت بنا نمود و در میان ساحت  ده دکان در یمین  و یس
حوضی ساخته آب  تفت  را در آن جاری کرد« )اعتمادالسلطنه، 

1367ج 4:: 2046(. 
ــیدرکن الدین با  ــتان دیدار س ــی داس ــزد آیت ــخ ی      در تاری
استادش یعقوب تکرار شده است و نویسنده از وقف آباد بدین 
ــه اول قنات پربرکت  ــاد می کند: »و آب وقف آباد ک صورت ی
ــهرداری ما آن را در معرض استفاده  ــت و ادارۀ ش کنونی اس

شهر گذاشته« )آیتی، 1317: 114(.
ــاره  ــی که در وقف نامه های قنات وقف آباد بدان اش      از نکات
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ــت که در صورت مکفی بودن درآمد قنات الزم  شده، این اس
ــم روضه خوانی در ماه  ــزاری مراس ــت مازاد آن صرف برگ اس
ــود و طی آن با شام مفصلی از مستمعان پذیرایی به  محرم ش
عمل آید. در تأیید این مطلب در کتاب خاطرات نواب رضوی 
ــت،  ــه اواخر قاجار و دورۀ پهلوی اول اس ــزدی که مربوط ب ی
ــر محرم چند روز در  ــده: »بعد از آن حکومت هم در اواخ آم
ــه از موقوفۀ وقف آباد روضه خوانی کردند« )رضوی،  دارالحکوم

.)1139 :1388
ــین بشارت نیز در کتاب یزد، شهر من بارها به قنات       حس
وقف آباد اشاره می کند و توضیحات مختصری دربارۀ محالتی 
که آب قنات از آنها عبور می کرده است، ارائه می کند. از جمله  
ــت باغ، کوچۀ آب تفت ، کوچۀ خطیب، میدان  به محالت پش
ــیخ داد، کوچۀ چهارمنار )بشارت، 1395:  خان، چهار منار، ش
ــد که قنات  ــح می کن ــاره دارد. وی تصری 32ـ 35 و 60( اش
ــدان خان از طریق یک راهروی زیرزمینی  وقف آباد بعد از می

به مسجد جامع ختم می شد )همان: 34(.
ــتندات فوق می توان چنین استنباط کرد که مسیر       از مس
ــتم هجری در بسیاری  ــه با قرن هش قنات وقف آباد در مقایس
ــابه مسیر قبلی بوده است. مضافاً آنکه مسیر  از موقعیت ها مش
جدید به نحو واضح تری در متون هویدا شده است. در این میان 
وقف نامۀ آجودان باشی که میدان دارالعباده را به عنوان مظهر 
ــم جدید قنات معرفی می کند، و مطالب استخراج شده  و مقس
از کتاب بشارت که از خالل خاطراتش به توصیف شهر یزد و 
ــبت روشن تری از  اماکن و محالت آن می پردازد، تصویر به نس

مسیر قنات در دورۀ معاصر ارائه می دهند. 
ــتخراج داده ها از وقف نامه ها، مستندات و متون       پس از اس
ــراد مطلع و  ــی و مصاحبه با اف ــی های میدان ــی، بررس تاریخ
شناسایی سازه های آبی، داده ها به صورت پازل در کنار یکدیگر 
ــتی آزمایی، محتمل ترین  ــق آنها و راس ــرار گرفت و با تلفی ق
ــهر یزد تا آخرین محل  ــیر آب وقف آباد از بدو ورود به ش مس
ــد. به این ترتیب و بر پایۀ منابع یادشده  مصرف آن تعریف ش
ــیر5 متأخِر قنات وقف آباد در شهر  و پژوهش های میدانی، مس
یزد به این صورت است: دو جریانی که از باغ خان جدا می شد 
)آب اهرستان و آب وقف آباد( به موازات هم و از جانب جنوب 
ــد و از مزارع خیرآباد و عیش آباد  ــهر یزد می ش غربی وارد ش
ــترکی که از آن  ــتای مش عبور می کرد. هر دو جریان در راس
ــره می بردند تا هم از زیر  ــترگلو به برخوردار بودند از چند اش
ــته و هم در صورت کم شدن آب هرکدام، از از  جاده ها گذش

آب جریان دیگر به آن اضافه شود.
ــذر از محالت خیرآباد و  ــتان، بعد از گ ــان آب اهرس      جری
ــور می کرد و در جبهۀ  ــاد، از جنوب میدان همافر عب عیش آب
ــیر خود ادامه می داد و از جنب  جنوبی خیابان صدوقی به مس
ــهری جنوب خیابان  ــتان، وارد بافت ش ــجد جامع اهرس مس

ــد و با عبور  ــجد می ش ــت مس صدوقی و گذرها و باغ های پش
ــاه می رسید. پس از طی مسیری در  از خیابان باهنر به خرمش
ــوم به سمت جنوب  ــت و س حدود چهل متر در خیابان بیس
ــپس بیست  ــت و یکم و س تغییر جهت داده و در خیابان بیس
ــیر خود ادامه می داد. آنگاه این آب با گذر  و دو بهمن به مس
از آب انبار خرمشاه و سربخش گاه به جانب شرق روان می شد 
که امروز هم در دو سمت آن درختان توت به چشم می خورد. 
در نهایت، مازاد آب وارد رودخانۀ نواب می شد. این شاخه در 

شهر یزد همواره در سطح زمین جریان داشت.
ــتمرار       جریان آب وقف آباد، در خیابان جوکاِر خیرآباد اس
ــت و اهالی محل می توانستند آب شرب و بهداشت خود  داش
ــاد چهار پاکنه و  ــه ای که در خیرآب ــد؛ به  گون را از آن بردارن
ــاد نیز در  ــدند. در عیش آب ــار از آن منتفع می ش ــه آب  انب س
ــۀ فقیه خراسانی(  ــتان تعلیمات اسالمی )مدرس کنار دبیرس
ــار  ــت که از این آب سرش یک آب انبار و یک پاکنه وجود داش
می شدند. مسجد، آب انبار و حسینیۀ عیش آباد نیز از این آب 

بهره می گرفتند.
ــور از میدان  ــذر از عیش آباد و عب ــان پس از گ ــن جری      ای
ــمال میدان همافر وارد محلۀ اهرستان می شد  ابوالفضل، از ش
ــه چاه قبله  ــمال خیابان صدوقی ب ــور از گذرهای ش ــا عب و ب
ــای درختان توت در  ــه هنوز هم بقای ــید. در این محل می رس
ــیر  ــم می خورد که از آن به عنوان مس مجاورت جویی به چش
آب وقف آباد یاد می شود. درختانی که دارای پالک هستند که 

نشان از قدمت و اهمیت آنها دارد.
ــیدرضا پاک نژاد را  ــهید س      در ادامه این جریان خیابان ش
قطع کرده و وارد کوچۀ هزاردرخت می شد. و در نبش کوچه 
ــم اهلل(، مظهر و مقسم داشت و در  ــه بهار )کوچۀ دو بس همیش

مقابل مسجد زاویه در کوچۀ هزاردرخت دو شاخه می شد:
1. شاخۀ اول یا شمالی آن با گذر از بلوار سیدمحمد پاک نژاد 
ــد. در این محله از کنار مسجد  وارد محلۀ کوچۀ بیوک می ش
ــین عبور می کرد و پس از گذر از آب انبار گلشن وارد  پیرحس
ــتری به کوچۀ باغ  ــده و از طریق کوچۀ اش ــن ش کوچۀ گلش
گلشن می رسید. بعد از آن از کنار دفتر هواپیمایی در خیابان 
ــت و به وسیلۀ اشترگلو عرض رودخانه را رد  مطهری می گذش
ــهدا می رسید. در انتهای کوچۀ شهدا با  می کرد و به کوچۀ ش
عبور از خیابان شهید رجایی به کوچۀ مؤذنی )بیست و سوم( 
رسیده و سپس به جانب شمال تغییر مسیر داده و وارد کوچۀ 
ــول این کوچه،  ــد. در ط ــیرغالمی و محلۀ چهارمنار می ش ش
ــعبه ای از  آب انبار چهارمنار و حوض ُملتکیه را پر می کرد و ش
ــتاد می شد و تا  آن از طریق کوچۀ پروانه وارد محلۀ تخت اس
محل پاساژ میالد نور فعلی جریان داشت. باغ و آب انبار تخت 

استاد از آب وقف آباد بهره مند می شدند. 
     مسیر اصلی در اواخر کوچۀ شیرغالمی دو شاخه می شد: 

41



ــمال غرب تغییر مسیر می داد و از  ــاخه به جانب ش یک ش 	•
ــهید جواد کدخداپور )بیدآباد/ پیر علم( به  طریق کوچۀ ش
کوچۀ نقیب پور می رسید که در نبش آن حمام کالهدوز واقع 
است. این شاخه با عبور از خیابان انقالب به محلۀ شیخداد 
وارد می شد. خیابان اصلی محلۀ شیخداد را تا به انتها پیش 
ــه آب انبار ابوالمعالی و دروازۀ  ــیر س می رفت و در طول مس
ــیخداد و سلطان شیخداد از آن مستفید می شدند. آنگاه  ش
ــه قرن هفتم هجری( و  ــیخداد )متعلق ب از گذر تاریخی ش
حمام شیخداد عبور می کرد و در کوچه های محلۀ شیخداد 
بنا به مدار آب، تقسیم می شد. در نهایت به محلۀ باغ گندم 

و محل کلوب بیست و دو بهمن فعلی می رسید.
ــیرغالمی را تا به انتها می پیمود، از  ــاخۀ دیگر کوچۀ ش ش 	•
ــتری  خیابان انقالب گذر می کرد و از طریق کوچۀ دادگس
ــپس در انتهای کوچۀ  ــید. س ــۀ ابوالمعالی می رس ــه محل ب
ــتری به سمت شرق تغییر مسیر داده و وارد خیابان  دادگس
ــهید عالزاده می شد. در انتهای این خیابان مجدداً جانب  ش
ــد.  ــمال را در پیش گرفته و وارد خیابان باغ گندم می ش ش
ــیخداد  ــت و به محلۀ ش ــگاه از بازار ابوالمعالی می گذش آن
می رسید و به موازات شاخۀ قبلی و در راستای شمال شرق 
ــگاه از خیابان ناصر حاتمی  ــیر خود ادامه می داد. آن به مس
ــینی و  ــهید فالح حس ــت و تا نزدیکی خیابان ش می گذش

کلوب بیست و دو بهمن جریان داشت.
2. ش�اخۀ دوم یا جنوب ش�رقی از خیابان مجید حریری در 
جنوب کارخانۀ اقبال سابق و پارک علم و فناوری فعلی عبور 
ــهید بکایی و  ــذر از رودخانۀ نواب به کوچۀ ش ــرد و با گ می ک
ــت باغ می رسید. در کوچۀ شهید بکایی پس از طی  محلۀ پش
مسیری کوتاه از کنار پارک چهارده معصوم فعلی )احتماالً باغ 
ــمال و کوچۀ خطیب  ــمت ش آمیرزا عباس صراف بمی( به س
ــپس از کنار مدرسۀ  دخترانۀ نیک پور  ــیر می داد. س تغییر مس
فعلی )مدرسۀ هدایت سابق( تا مسجد بزرگ پشت باغ جریان 
ــجد را پر می کرد و حمام پشت باغ  ــت و حوض کنار مس داش

هم از آب آن بهره مند می شد. 
ــاخه از خیابان شهید رجایی عبور می کرد       در ادامه این ش
ــید، که در سرتاسر کوچه درختان  و به کوچۀ آب تفت می رس
ــه راهِی انتهای کوچۀ آب تفت )ساباطی که  توت بود. نبش س
ــمت محلۀ هاشم خان می رود( خانۀ بشارت قرار دارد که  به س
ــن خانه به صورت روباز  ــد. آب تا ای آب وارد حیاط آن می ش
ــق راهرویی در زیر  ــس از آن آب از طری ــت می کرد و پ حرک
ــپس از کوچه های نواب و شانزدهم و  زمین جریان داشت. س
ــترگلو به پشت حسینیۀ  ــت و از طریق اش چهاردهم می گذش
میرقطب می رسید. از پشت حمام منیر و از مجتمع توریستی 
ــور می کرد و از طریق  ــابق( عب ابراهیمی فعلی )خانۀ نواب س
ــید. در ادامه آب  کوچۀ میرقطب به حوض میدان خان می رس

ــفیعیه( در کنار میدان خان می شد.  ــۀ طالب )ش وارد مدرس
ــگری به کانال زیرزمینی  ــد از میدان خان، جلوی بازار مس بع
ــوی رو می آمد و آب انبار  ــد و در خانۀ نواب رض هدایت می ش
ــتی کنان را پر کرده، به خانۀ ریسمانی می رفت و از  کوچۀ آش

آنجا به مسجد جامع می رسید. 
ــگرها تا مسجد جامع ابتدا  ــیر آب وقف آباد از بازار مس      مس
ــرای روشن و سپس کوچۀ لب خندق بود. در  از گذر کاروانس
ادامه آب وارد کوچۀ دارالشفا می شد. آنگاه به کوچۀ چهارسو 
ــاهی می رسید و از کنار کتابخانۀ وزیری فعلی عبور  و بازار ش
ــگاه از جبهۀ  ــد. آن ــجد جامع می ش می کرد و وارد حیاط مس
ــمال شرق مسجد خارج می شد و از کوچۀ شهید شیخ زاده  ش
ــاه ابوالقاسم می رسید. سپس  و کوچۀ کمال الدین به کوچۀ ش
از کوچۀ باغ به کوچۀ پشت آب انبار می رفت و در مقابل پایاب 
ــمت شمال غرب تغییر مسیر  زارچ )پایاب حاج عباس( به س
ــدا )احتماالً خانۀ  ــی داد. در اینجا از کوچۀ کنار خانۀ کدخ م
ــتاد محمد بن یعقوب( عبور می کرد و در نهایت به خیابان  اس

سید گل سرخ می رسید. 
     به این ترتیب دو شاخۀ اصلی قنات مذکور در سطح شهر 
ــته است، شاخۀ اول )شاخه شمال غربی( که  یزد جریان داش
ــده به محله باغ  ــیم می ش ــاخۀ مجزا تقس خود بعدا به دو ش
ــد. و اما ش�اخه دوم )که در راستای جنوب  گندم ختم می ش
شرقی امتداد داشت( به محلۀ سید گل سرخ می رسید. بعضی 
ــاخه ها در نهایت به  ــد اند که این ش ــان محلی معتق از مطلع
ــمال شرق شهر یزد  ــیده و اراضی ای را که در ش یکدیگر رس
ــت. احتماالً ریگ فیروزی  ــته مشروب می ساخته  اس قرار داش
ــت. منطقی که احتمال  ــامل همین اراضی می شده اس نیز ش
ــر را تقویت می کند، در  ــاخه ها به همدیگ ــتن ش به هم پیوس
ــم آوردن حجم الزم برای  ــع آب قنات و فراه ضرورت تجمی

آبیاری اراضی و استفاده در کشاورزی نهفته است. 
ــیر آب وقف آباد در قرن معاصر بر روی  ــۀ 4، مس      در نقش
ــۀ فعلی شهر یزد قابل مشاهده است و در نقشۀ 5، بخش  نقش
انتهایی مسیر قنات بزرگنمایی شده و سازه های آبی ای که از 

آن منتفع می شده  اند، نشان داده شده است.
ــیر قنات وقف آباد با احتماِل  ــد مس      در این بخش تالش ش
ــیم شود. دربارۀ نقطۀ انتهایی مسیر قنات  قریب به یقین ترس
ــجد جامع  روایات متعددی وجود دارد. اکثر مردم آن را تا مس
و برخی تا کوشک نو به خاطر داشتند. در عین حال برخی هم 
اشاره کردند که از محالت اشاره شده نیز پیشتر می رفته است. 
ــت که تعیین نقطۀ پایانی برای آب  به هر روی باید توجه داش
جاری عماًل امکان پذیر نیست، مگر اینکه وارد مکانی خاص یا 
زمین های کشاورزی شود. در غیر این صورت معموالً به تدریج 
از حجم آب کاسته می شود تا به صفر می رسد. در مورد مسیر 
آب وقف آباد در دورۀ معاصر، از آنجایی که بر اساس مستندات 
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نقشۀ 4. مسیر کلی قنات وقف آباد و آب اهرستان در شهر یزد )ترسیم از: نویسندگان(.
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 نقشۀ 5. بزرگنمایی بخش انتهایی مسیر قنات وقف آباد و سازه های آبی مربوط به آن  در شهر یزد )ترسیم از: نویسندگان(.
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ــک نو بسیار  ــاکنان، احتمال جاری بودن آن تا کوش و نظر س
ــیمات در  ــکان به عنوان نقطۀ پایانی در ترس ــت، این م باالس

نظر گرفته شد.

5. جمع بندی
ــال از آخرین زمانی که آب قنات وقف آباد در  بیش از چهل س
ــازی  ــهر یزد جاری بود، می گذرد. ردیابی و پیاده س داخل ش
آخرین مسیر قنات پیش از خشک شدن آن بر روی نقشۀ یزد 
به شهود و نشانه های فراوانی احتیاج دارد. در حال حاضر جز 
سازه های آبی مرتبط که از آب آن بهره مند می شده اند، عنصر 
ــد، وجود  ــانه قابل اتکا باش ــی دیگری که به عنوان نش فیزیک
ــزارع، و درختان  ــدارد. در برخی محالت، جوی ها، باغ ها، م ن
ــتند که بقایایی از گذشته های  توت کهنسال نشانه هایی هس
ــوند. اما این آثار  ــوب می ش ــیر قنات محس نه چندان دور مس
ــتند،  ــتناد نیس ــن قابل اس هم جز با اتکا به خاطرۀ اهالی مس
چرا که می توانند مربوط به قنات ها و مجاری دیگر باشند که 
در برخی محالت با مسیر آب وقف آباد همپوشانی داشته  اند. 
ــیر در  ــی از مس از طرفی از آنجایی که آب وقف آباد در بخش
ــته است، خاطرات ساکنان مسن هم به  زیر زمین جریان داش

تنهایی جوابگو نیست.
     از این رو در پژوهش حاضر دو نوع روش تحقیق اتخاذ شد. 
در بخش اول مطالعه بر روی مسیر و سازه های آبی مرتبط با 
ــتندات، وقف نامه ها و کتب قدیمی  قنات از طریق مطالعۀ مس
و جدید صورت گرفت و مسیری تقریبی در ذهن پژوهشگران 
ــی میدانی و  ــد با بررس ــکل گرفت. در بخش دوم تالش ش ش
ــن محالت و مطلعان امر، مسیر تقریبی  مصاحبه با اهالی مس
ــده و هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک شود. طبعاً در  تدقیق ش
ــده در تعارض با یکدیگر  ــی موارد داده های جمع آوری ش برخ
ــتدالل بر  ــد. در این موارد با انجام پژوهش عمیق تر و اس بودن
ــاس دیگر یافته ها، گزینه ای در نظر گرفته شد که از روایی  اس
ــاس متدولوژی به کار  ــتری برخوردار بود. بر اس و پایایی بیش
ــیر قنات وقف آباد در شهر یزد در اوایل قرن  ــده، مس گرفته ش

حاضر تعیین و روی نقشۀ فعلی شهر یزد پیاده شد.
ــتاورد دیگر این پژوهش ارائۀ تصویری فرضی و اولیه       دس
ــتم هجری و در زمان احداث قنات  ــهر یزد در قرن هش از ش
ــت. تاکنون در این زمینه تحقیق مستندی انجام  وقف آباد اس
نشده و شبیه سازی ای از یزِد تاریخی قرن هشتم انجام نگرفته 
ــابه که در مورد  ــت. انجام این امر با الهام از پروژه های مش اس
ــورت گرفته و  ــارج از ایران ص ــهرهای ایران و یا خ ــایر ش س
ــهر  ــتندات مربوط به توصیف فضای ش همچنین بر پایۀ مس
ــر شد. الزم  ــناد مرتبط میس یزد در کتب تاریخی و دیگر اس
ــتند تصویری در  ــجد جامع یزد از مس ــت که مس به ذکر اس
ــت که در شبیه سازی  دوره های مختلف تاریخی6 بهره مند اس

تصویری شهر یزد از آن استفاده شده است. همچنین در این 
ــهر نیز بر اساس تطبیق نقشه های تاریخی  راستا، محدودۀ ش
ــتندات تاریخی تعیین  ــهر و دیگر مس از برج و باروی قدیم ش
ــت با گذر زمان و دریافت اطالعات دقیق تر از  شد. بدیهی اس
متون تاریخی و پژوهش های روزآمدشده، امکان تدقیق مجدد 
بازنمایی مذکور وجود خواهد داشت. نظر به اینکه حدود 70 
ــته قنات در زیر شهر یزد جاری بوده که در حال فراموش  رش
ــدن هستند، پیشنهاد می شود روش شناسی به کار رفته در  ش
ــود و مسیر یکایک  این پژوهش در مورد آنان به کار گرفته ش

آنها همراه با سازه های آبی مرتبط شناسایی مستند شود.

تشکر و قدردانی  
ــتاد  ــگر(، اس ــق و پژوهش ــا )محق ــم پوی ــتاد عبدالعظی از اس
ــناس و پژوهشگر(، دکتر  محمدحسن  حسین مسرت )یزدش
ــینی )استاد تاریخ پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد(،  میرحس
دکتر کاظم ماندگاری )استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه 
ــتان(،  ــین جوکار )متصدی قنات اهرس یزد(، آقای محمدحس
ــته قنات(،  ــتادکار برجس آقای محمدرضا فیاض )مقنی و اس
ــی(، آقای  ــگر و مطلع محل ــارت )پژوهش ــین بش ــای حس آق
ــا انتظاری )رییس مجموعۀ کتابخانه و موزۀ وزیری  محمد رض
یزد(، آقای داریوش بهمردی )از محلۀ اهرستان(، آقای محمد 
ــن علمدار )از محلۀ کوچۀ بیوک(، آقای محمد نوری زاده  حس
ــتاد(، آقای جالل سبز )از محلۀ چهارمنار(،  )از محلۀ تخت اس
ــیخ داد(، آقای بکائی و آقای محمود  آقای پاپوش )از محلۀ ش
ضرابی )از محلۀ پشت باغ(، آقای رضا امیریان )متصدی مسجد 
ــیدعباس مشتاقیون و آقای علی حیدری  پشت باغ(، آقای س
)از محلۀ هاشم خان(، آقای محمود نواب )از محلۀ میرقطب(، 
ــامعی )از محلۀ کوشک نو( ، خانم  آقای نایب و آقای احمد س
الهه گلذاری و آقایان محمد صالح سمسار یزدی و امیرمحمد 

حیدری )از مهندسین مشاور تمدن کاریزی(.

پي نوشت ها
ــان قرار دارد،  ــار خواجه ای که در بازار خ ــن آب انبار با آب انب 1. ای

متفاوت است.
ــخ جدید یزد پلوک ذکر  ــخ یزد جعفری، پلک و در تاری 2. در تاری

شده است.
ــتناد گفت وگو با سمسار یزدی و همدانیان بیان  ــالمیه به اس 3. اس
ــت که  ــور از این میدان، میدان خان اس ــی دارد که احتماالً منظ م
ــجد جامع و  ــهر )پس از مس ــتۀ مرکزی جدید ش در آن زمان هس

امیرچخماق( محسوب می شده است )اسالمیه، 1390: 45(.
ــب »آب وقف آباد«،  ــتفاده از ترکی ــی مراجع به جای اس 4. در بعض
ــت که منظور از هر دو  ــده اس ترکیب »آب تفت« به کار گرفته ش
یکی است. ترکیب آب تفت اشاره به هم آمیختن آب قنات وقف آباد 
ــه منظور تقویت آب  ــتان دارد که ب ــک چهارم آب قنات اهرس و ی
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وقف آباد، وقف شده است.
ــیر از عناوین جدید خیابان ها،  ــخص کردن دقیق مس 5. برای مش
ــته  اند( استفاده  ــته وجود نداش معابر و مکان ها )که اکثراً در گذش
ــده است. بعضی از این اسامی در اوایل این قرن نیز وجود داشته  ش

 اند، ولی عمدتاً جدید هستند.
ــیر، روند ساخت و تاریخچۀ  6. نگاه کنید به: آزموده، مریم. )1391(. »س
مسجد جامع کبیر یزد از ابتدا تاکنون«. در کتاب مسجد جامع کبیر یزد. 
ــش حسین مسرت. زیرنظر بهرام رضایی چراتی، یزد: اندیشمندان  به کوش

یزد.

منابع
ــالمیه، مهدیه. )1393(. قنات و شهر یزد: تحلیل نقش قنات  ـ اس
ــکل شهری. رسالۀ کارشناسی ارشد  وقف آباد در چرخۀ حیات و ش
ــتۀ مطالعات معماری ایران. استاد راهنما: دکتر زهرا اهری،  در رش

دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ــرآة البلدان. به   ــن خان. )1367(. م ــلطنه، محمدحس ـ اعتماد الس
ــ م  م ح دث. ت ه ران: م وس سۀ    ــ ی ن  نوائ ی  و م ی ره اش ک وش ش : ع ب دال ح س

ان ت ش ارات  و چ اپ   دان ش گ اه  ت ه ران  
ـ افشار، ایرج. )1374(. یادگارهای یزد: معرفی ابنیه تاریخی و آثار 

باستانی. یزد: خانۀ کتاب یزد.
ـ آیتی، عبدالحسین. )1317(. تاریخ یزد. یزد: چاپخانه گل بهار.

ــهر من: مروری بر پیشینه و  ــین. )1395(. یزد ش ــارت، حس ـ بش
پیشه های شهر تاریخی یزد. یزد: انتشارات شاهنده.

ــي نام و  ــتان 1380(. »بازشناس ــا، عبدالعظیم. )پاییز و زمس ـ پوی
نام گذاري تفت«. در مجلۀ فرهنگ یزد، ش12 و 13، ص 68ـ 63.

ـ تصدیقی، محمدرضا. )1380(. یادگار ماندگار: مجموعۀ موقوفات 
یزد. تهران: موسسۀ انتشارات ستایش.

ــش ایرج  ـ جعفری، جعفر بن محمد. )1384(. تاریخ یزد. به کوش
افشار. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ــهر یزد.  ــن. )1388(. محالت تاریخی ش ــادم زاده، محمدحس ـ خ
ترجمۀ به انگلیسی زهیر متکی. تهران: سبحان نور.

ـ حسینی یزدی، سیدرکن الدین. )1365(. جامع الخیرات. ترجمۀ 
جعفر غضبان. یزد: ادارۀ کل حج و اوقاف و امور خیریه.

ــه )میرزا محمد  ــد. )1388(. خاطرات وکیل التولی ـ رضوی، محم
نواب رضوی(. به کوشش علی اکبر تشکری بافقی. تهران: سخن.

ــی  ــر و  زهره چراغی. )1381(. »بررس ــار یزدی، علی اصغ ـ سمس
ــاد«. در مجموعه مقاالت  ــی قنات وقف آب ــای فنی و تاریخ جنبه ه
همایش بین المللی انسان و آب. رامسر، 1382. تهران: پژوهشکدۀ 

مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 1383..
ــخ جدید یزد. به  ــین. )1357(. تاری ـ کاتب یزدی، احمد بن حس

کوشش ایرج افشار. تهران: امیرکبیر. 
ــش ایرج افشار.  ــتوفی بافقی، محمد مفید. )1385(. به کوش ـ مس

تهران: اساطیر.
ــی از  ــتان 1384(. »نکته یاب ــن. )زمس ــینی، محمدحس ـ میرحس

وقف نامه جامع الخیرات«. در فرهنگ، ش 56، ص 184-163.
ــۀ وزیري. ج 1. یزد:  ــیدعلی محمد. )1341(. مجموع ـ وزیری، س

انتشارات کتابخانۀ عمومی وزیری. 
Bonine, Michael E. )1979(. “The Morphogenesis 
of Iranian Cities”. in Annals Of The Association Of 
American Geographers, Vol. 69, No. 2, June 1979, 
Printed in U.S.A.
Khanikoff, Nicolas de. )1862(. Memoire Sur La Par-
tie Meridionale De L’Asie Centrale. Imprimerie de L. 
Martinet, rue Mignon, 2. Paris.

46



5

Abstract:
The 700- year old Vaqfabad qanat supplied a part of the 
drinking water and irrigation of greenery of Yazd through 
its traditional mechanism till the early years of the recent 
century. Changes in climate, urban infrastructure including 
urban water supply system as well as other changes reduced 
the role of this qanat in the people’s life and urban space. 
Lack of sufficient documents about the precise direction of 
this qanat and its related hydraulic structures and the urgent 
need for documentation of its tangible and intangible aspects 
as well as documentation of this oral knowledge especially 
when this qanat is at its ending years ended in carrying out the 
present research. This paper tries to provide a brief history 
of Vaqfabad qanat and the direction which passed through 
the city of Yazd in two historical periods, i.e., 8th and 14th 
centuries Hegira. In doing so, first of all, historical books and 
texts about Vaqfabad qanat and other related structures in 
Yazd were investigated. Later, to have a better understanding 
of the spatial structure of city of Yazd in the 8th century, 
researches on city wall and its neighbourhoods in the said 
century were examined. With regard to the generated data, a 
two-dimensional image and then a three-dimensional one of 
the city in the 8th century H. were produced through which 
the direction of the qanat re-identified. In the second part, 
texts and documents related to the same qanat in the present 
century Hegira were also studied. Later, deeds of endowment 
(VAQF), documents and writings about the direction of qanat 
and its hydraulic structures within the recent century as well 
as field investigations for finding the precise direction of the 
qanat led in positioning the direction and situation of other 
relevant structures. During the field investigations, number 
of interviews have been done with knowledgeable persons 
and elders of different neighbourhoods of Yazd. Next, these 
interviews were compared with the existing documents 
and reports. We tried to identify the main direction of the 
qanat and overlap it on the two-dimensional map of the city. 
This article provides not only the most precise direction 

of Vaqfabad qanat in city of Yazd and its related hydraulic 
structures and overlapping it on the present map of the city, 
but also a hypothetical image of Yazd in the 8th century H. 
was generated based on situation of its historical structures 
including fortification and other places. Afterwards, the 
direction of qanat in the said century was overlapped on 
the hypothetical map the city of the same time. Considering 
the fact that no documented research about the simulation 
modelling of Yazd in the 8th century has been done, this 
research has been carried out through similar researches 
for other cities of Iran and/or abroad as well as documents 
concerning the spatial structure of Yazd. 

Keywords: Qanat, Vaqfabad, Yazd, re-identification, Seyyed 
Rokneddin. 

Main Runnel of Taft Qanat in Yazd

Re-identification of Vaqfabad Qanat in Yazd
An Urban Landscape in eighth and Fourteenth Centuries Hegira

Ali-Asghar Semsar Yazdi
Senior Advisor to the International Centree on Qanats and Historic Hydraulic Structures, 
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