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چکیده

قنات یکی از سازه هـا ببـی تـاریای اسـت تـه متناسـب بـا اقلـی منـاق
خشک و نیمهخشک ایـران و بـهعلـت تمبـود ب هـا سـی ی از دوران
باستان تا تنون مورد استفاده قرار گرفته است .قنات فقـ یـک تکنولـوی
نیست؛ بلکه بستر زایندة فرهنگ است ته در قول تاریخ در ایران و بهویـژه
در فالت مرتز نقش مهمی داشته است .وقف نیز بـهعنـوان تـار نیـک
سابقة قوالنی در تاریخ ایران دارد و در میان پیروان همة ادیان و مذاهب از
جایگاه ویژه ا برخوردار است .نهاد وقف یکی از برجسـتهتـری مصـادی
احســان و توــاون اســت تــه منشــم خــدمات علمــی ،فرهنگــی ،اقتصــاد و
اجتماعی در سیح جاموه شده است .ای پژوهش ارتبـا دوسـویة قنـات و
جاموه را بررسـی تـرده و از ایـ رهگـذر ،بـا تکیـه بـر قنـاتهـا موقوفـة
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سیدرت الدی  ،نقش نهاد وقف را در استمرار حیات و تداوم بهـرهبـردار
از قنات تجزیه و ت لیل ترده است.
واژههای کلیدی :وقفنامه ،قنات ،سیدرت الدی  ،یزد.
 .مقدمه
وقف با انگیزة نیکوتار سابقة قوالنی در تاریخ بشر دارد و در میان پیروان همـة ادیـان و مـذاهب
جایگاهی ویژه داشته است .نهاد وقف یکی از بارزتری مصـادی احسـان و توـاون اسـت تـه منشـم
خدمات علمی ،فرهنگی ،اقتصاد و اجتماعی در سیح جاموه گردیده است .پدیدة وقف ریشـه در
عقاید دینی مردم دارد ،در میان پیروان همة ادیان امر پسندیده و شایسته م سو شـده اسـت .در
ایـران باســتان عمومـا بــراســاس بمـوزههــا دینــی زرتشـت و بوــد از ورود اســالم خصوًـا بنــا بــه
توًیهها دی جدید ،نهاد وقف در ایران مورد توجه قرار گرفت (شهابی.)10 :1949 ،
از نیمة دوم سدة چهارم قمر  /دهـ مـیالد یونـی در عصـر سـامانیان ،بـرا ناسـتی بـار از
«دیوان اوقاف» یاد شده ته به امور وقفی مـیپرداختـه اسـت .تمسـی

ایـ دیـوان موجـب دخالـت

دولت درامور وقف شد و در دورهها بود نهاد وقف توسوه یافت؛ بهگونها تـه ًـاحبمنصـبان
دولتی و حکومتی امالک بسیار جهت امور دینـی ،فرهنگـی و بهداشـتی وقـف تردنـد (شـهابی،
 .)6 :1949برا مثال ،هزینـة برخـی مدرسـههـا ،مسـجدها ،بیمارسـتانهـا ،خانقـاههـا و ...از دربمـد
موقوفاتی بوده ته برا بنها قرار داده بودند (سلیمیفر .)34 :1930 ،مغولها پ

از تهاج به ایران

بسیار از موقوفات را تصرف ترده و بنها را به امالک خصوًـی (اینجـو) خـود تبـدیل تردنـد
(بویل .)430 :1933 ،در برخی نقا اراضی ملکی افراد نیز توس ایلاانـان ،اشـراف مغـولی و گـاه
افراد بومی مورد تورض و تجاوز قرار گرفت (لمبتـون .)166 :1935 ،در عصـر ایلاانـان ،نـاامنی در
مالکیت ارضی شدت یافت؛ بنابرای یکی از راهها تسب امنیـت ،تبـدیل بنهـا بـه اراضـی وقفـی
بود.
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در عصر غازانخان شرای دگرگون شد؛ بهویژه با اسالم بوردن غازانخـان نگـرب بـه مسـ لة
وقف نیز تغییر یافت .غازانخان متوجه ناامنی در مالکیت شد و میدانسـت بـدون زراعـت عوایـد
نصیب دولت ناواهد شد؛ بنابرای نگرب مثبـت او و خواجـه رشـیدالـدی فلـلاهلل همـدانی وزیـر
وقت به نهاد وقف ،موجب گسترب موقوفات شد و ازجمله در یزد باش مهمی از ب و اراضی را
به خود اختصاص داد (پیروشفسکی .)435 /5 :1966 ،یکی از وقفنامهها موجود در ایـ دوره،
وقفنامة جامعالایرات است ته شرح مکتو موقوفات سیدرت الدی م مدب نظـام ال سـینی و
فرزندب سیدشم الدی است.
م دودیت منابع ب در ایران موجب شده ته در میان نهادهها تولیـد ،همـواره ب اهمیـت
ویژها داشته باشد .اگر ازدیدگاه تاریای به سرزمی ایران بنگـری  ،مـیتـوانی تنـود دسترسـی بـه
منابع ب را مشاهده تنی  .ای تنود بهل اظ شرای اقلیمی ایجاد ،و به شیوهها مویشـتی گونـاگون
مانند شیوة مویشت بارانی ،استپی ،رودخانها و قناتی منجر شده است .در حوزة مویشت قنـاتی تـه
اغلب فالت مرتز ایران را دربرگرفته ،ب بیش از نقا دیگر ارزب و اهمیت یافته است .در ای
حوزه تنها منبع ببی ،ب زیرزمینی است ته در گذشته از قری قنات و چاه در اختیار سـاتنان ایـ
منیقه قرار میگرفته است؛ بـهگونـه ا تـه  62درًـد قنـاتهـا تشـور در فـالت مرتـز قـرار
گرفتهاند (ًفینژاد ).52 :5292 ،بنابرای  ،سازها مانند قنات زاییدة شرای م ییی و اقلیمی است.
ساختار قنات و دشوار ها فراوان احداث بن برا دسترسـی بـه منـابع ب هـا زیرزمینـی،
گویا ارزب و اهمیت ب بهعنوان مه تری و اساسیتری عنصر نظام تولید در ای منـاق اسـت.
قنات ساختار بسیبپذیر دارد و همواره نیازمند نگهدار و رسیدگی است .از سو دیگر ،میـزان
ب حاًل از قنات م دود بوده و ایـ دو ویژگـی موجـب دخالـت برخـی نهـادهـا اجتمـاعی و
مذهبی ازجمله نهاد وقف شده است.
ای پژوهش بربن است تا چگونگی تمثیر وقف را در توسـوه و پایـدار قنـاتهـا بـا تکیـه بـر
میالوة قناتها موقوفة سیدرت الدی بررسی تند و جایگاه وقف را در حفظ و تـداوم ایـ سـازة
تاریای -ببی بکاود.
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 .2جایگاه اجتماعی سیدرکنالدین
سیدرت الدی یکی از شاصیتها برجسـتة یـزد در عصـر ایلاانـان بـوده اسـت .قبـل از بررسـی
موقوفات او و تمثیر بن در جاموه ،الزم است جایگاه خاندانی و اجتماعی او تبیی شود.
خاندان سیدرت الدی نظام ال سینی یزد ته بهنام خاندان «بلنظام» یا «ابـ الـریی » شـهرت
یافت ،یکی از خاندانها سادات عریلی است ته از سـدة پـنج قمـر در یـزد اقامـت یافتنـد و
بهتدریج از نفوذ اجتماعی و سیاسی درخـور تـوجهی برخـوردار شـدند .از مشـهورتـری افـراد ایـ
خاندان ،ابوجوفر م مدب علیب عبیداهلل بود ته در سال 454ق1099/م در یزد وفات یافت .شـرح

سلسلهنسب سادات عریلی در تتا ها عمدهالیالب فی انسا بل ابیقالب و الفصـول الفاریـه
بمده است .ای خاندان از بدو ورودشان در یزد مورد توجـه قـرار گرفتنـد و منشـم بسـیار از امـور
فرهنگی و سیاسی بودند (اب عنبه .)142-143 :1946 ،سیدرت الدی م مدب نظام ال سینی مواًر
خواجــه رشــیدالدی فلــلاهلل همــدانی و از دوســتان او بــود .او در ســال  305ق1905 /م بــه جرگــة
دیوانیان پیوست و همواره در سایه و ت ـت حمایـت رشـیدالـدی قـرار داشـت .سـیدرتـ الـدی و
فرزندب ،سیدشم الدی م مد ،هر دو قاضی شافویمذهب و از نقیبان بودند (افشار)904 :1931 ،
و ارتبا ها نزدیک سیدرت الدی با وزیر ایلاانی ،خواجه رشیدالدی  ،به وًلتها خـانوادگی
میان ای دو منجر شد (مستوفی بافقی.)225 :1945 ،
سیدرت الدی از حکیمان و عالمان ریاضی یزد بود .او در قول حیات خویش مؤسسة بـزر
فرهنگی رتنیه را برپا ترد .مؤسسة رتنیه مجتمع بزر

فرهنگی ،مذهبی و پزشکی شـامل مدرسـه،

مسجد ،داروخانه ،بیمارستان ،رًدخانه و تتاباانه بود ته دربمد باـش زیـاد از امـوال او ،ماننـد
دتانها ،مزرعهها و سهام قناتها متودد بهمنظور حفظ و حراست و تـممی هزینـههـا روزمـره و
سالیانة بن به ای مؤسسه اختصاص مییافت .تمام ای موقوفات بر سردر مدرسـة رتنیـه و دو ضـلع
دیوارها گنبد نگاشته شده است (سیدرت الدی 12 :1941 ،؛ مجموعه خیابهها ت قیقـی دربـارة
رشیدالدی .)53 :1920 ،
ســیدرتــ الــدی توانســت از امکانــات ،فرفیــتهــا و منــابع در اختیــار خــود بــرا توســوة
زیرساختها اقتصاد و خدمات اجتماعی و فرهنگی جاموه بهرهبردار تند .ازبنجـا تـه ب و
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قنات الفبا ببادانی و توسوة اقتصاد در یزد است ،سیدرت الدی سهام بسیار از قناتهـا یـزد
را خریدار ترد تا بتواند بهعنوان سهامدار ای قناتهـا ،دربمـد و عایـدات بنهـا را ًـرف امـور
اجتماعی و فرهنگی تند (نک جدول .)1
 .3مدرسة رکنیه و قناتهای موقوفة سیدرکنالدین

مدرسة رتنیه در سدة هشت قمر  /چهارده میالد چنان اهمیـت داشـت تـه مؤلـف تـاریخ یـزد
مدرسة رتنیه را «امّالبقاد یزد» نامیده و نوشته است ای بنا از مدرسه ،رًدخانه ،تتاباانـة سـه هـزار
جلد  ،مسـجد ،بیـتاالدویـه ،دارالشـفا و خانقـاه تشـکیل شـده اسـت (جوفـر  .)21 :1992 ،ایـ
مجموعة علمی -فرهنگـی نیروهـایی را اعـ از مـدرّس ،عـال  ،واعـظ ،تتابـدار ،فـراب ،قبـا و...
بهخدمت دربورد .سـیدرتـ الـدی در وقـفنامـة خـود هزینـههـا تارتنـان ،روشـنایی مدرسـه،
داروها الزم در بیتاالدویه و دارالشفا ،هزینة بیماران ،مرمّت رًدخانه و هزینهها جـانبی دیگـر
را برا مؤسسة رتنیه پیشبینی ترد و عواید را به بنها اختصـاص داد (سـیدرتـ الـدی :1941 ،
 .)92-52او دربمد مربو به سهام خود در نـوزده رشـتة قنـات را بـرا تـممی هزینـههـا مدرسـة
رتنیه ،یک خانقاه در دروازه قیریان ،داراللیافة نظامی ،سه مسجد (جامع ،باغسرا نـور و ثـور) و
سادات فاقمی اختصاص داد:

مورد وقف

میزان وقف

موقویت مکانی وقف

قنات مریابباد

 112سه و نی از اًل  15340سه

یزد

قنات یوقوبی

 132سه و  5ثلث از مجمود  14040سه

در حومة شهر یزد

قنات خلیلی

 52سه و  9قسوج سه از مجمود  14040سه

در حومة شهر یزد

قنات تثنویه

 130سه از مجمود  16640سه

در حومة شهر یزد

قنات

 521سه و نی از مجمود قنات رهابباد و یزدبباد

در حومة شهر یزد

 464سه و نی و ربع سه از مجمود  16640سه

ابرندبباد و مبارته (یزد)

قنات مبارته
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قنات دهوک و
قنات یزد
قنات مزویربباد
قنات اشکذر

 31سه از مجمود  10660سه
 141سه از مجمود  10660سه

یزد
مزویربباد
(یزد)

 30سه

اشکذر

 930سه و یک قسوج از یک سه از مجمود 3320سه

مجومرد (از روستاها یزد)

قنات اسفنجرد

 100سه از مجمود  10290سه

اسفنجرد

قنات بغدادبباد

 13سه و یک ربع و یک سدس

بغدادبباد

قنات

 100سه از مجمود  10350سه

 14قریه از دهات یزد

قنات فهرج

 122تشت و پنج سوم یک تشت از مجمود  3000سه

فهرج (یزد)

قنات مجومرد

قنات مهریجرد

 2جریب و  9قفیز و  9دست از مجمود  1062جریب و 3
قفیز (جریب = 10قفیز بباور)

مهریجرد

قنات خورمیز

 4سه از مجمود  23354سه

خورمیز از نواحی مهریجرد

قنات

 25سه و نی از  2042سه

تفت از نواحی قهستان

قنات فرافتر
قنات عزبباد

یک شبانه روز و نصف شبانه روز ته مشتمل بر  510سه از
مجمود 2226
 50سه از مجمود  14140سه

فرافتر
عزبباد

جدول  :قناتهای موقوفه برای مصارف یادشده

ای موضود بیانگر بن است ته قناتها نامبرده ته از قناتها مه شهر یزد بودند ،دربمـد
چشمگیر داشتند؛ زیرا قادر بودند باشی از هزینهها مدرسة رتنیه و سـایر بناهـا موقوفـه نظیـر
خانقاه ،مسجد جامع ،داراللیافه و ...را تممی تنند .بنچه ًرف ای موقوفات میشده ،پ

از تسر

هزینهها دیوانی ،ح التولیة متولی ،نفقة قنات و سایر هزینهها جار از دربمد قنات بـوده اسـت.
به ای ترتیب ،باشـی از دربمـد قنـاتهـا ابتـدا بایـد ًـرف هزینـههـا بن ماننـد الیروبـی قنـات،
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پیشکارتنی 1و نگهدار بنها میشد و سپ

بنـابـه توًـیة واقـف ،بقیـة بن ًـرف امـور یادشـده

میشد؛ به ای ترتیب از یکسو وقف رسیدگی به قنات و استمرار بهـرهبـردار بن را مـورد توجـه
قرار میداد و از سو دیگر موجب عمران و توالی فرهنگی میشد.
 .4قنات وقفآباد
احداث قنات وقفبباد نیز یکی دیگر از اقـدامات خیـرخواهانـه و مردمـی سـیدرتـ الـدی اسـت.
مورخان یزد انگیزة اًـلی ایجـاد قنـات وقـفببـاد را ارادت فـراوان سـیدرتـ الـدی بـه اسـتادب
م مدب یوقو میدانند .براساس نظر مورخان ،سیدرت الدی پـ

از بازگشـت از سـفر حـج بـه

دیــدن اســتادب رفــت و او را دیــد تــه نف ـ زنــان از پلــههــا پایــا  5قنــات زارب بــاال مــیبیــد.
سیدرت الدی ته از مرارت استادب در وضو گرفت متمثر شده بـود ،در همـان ل ظـه سـوگند یـاد
ترد ته قناتی از تفت به یـزد جـار تنـد تـه از خانـة اسـتاد بگـذرد (تاتـب113 :1926 ،؛ بیتـی،
.)151 :1913
قنات وقفببـاد یکـی از قنـاتهـا فوـال تنـونی یـزد اسـت .ایـ قنـات از درها (واقـع در
جنو غربی شهرستان تفت) بغاز میشود و پـ

از گـذر از دره ،وارد روسـتا فراشـاه مـیشـود.

چون جریان ب قنات در ای روستا به سیح میرسیده است ،از بـاغهـا و منـزلهـا فراشـاه عبـور
میترده و به تانال ببی ته از پنج رشته قنات دیگر در بن ناحیه حاًل شده بود ،میپیوسته اسـت.
به ای ترتیب ،ب شش رشته قنات و یک جریان ب سی ی بـه یکـدیگر مـیپیوسـته و از قریـ
یک تانال زیرزمینی به شهر تفت هـدایت مـیشـد (سـیدرتـ الـدی  .)92 :1941 ،ایـ منـابع ببـی
عبارت بودند از :قنات وقفبباد ،قنات ریی الدینی ،قنات میرزایی ،قنـات روشـ ببـاد ،قنـات نهـر
خیلی (نار خیلی) ،قنات خواجه غیاث وب سی یِ چشمة تامهر .ای پنج رشته قنـات بـهنـام «قنـات
اهرستان» مشهور شدهاند .قنات وقفبباد و قنات اهرستان بهًورت یک مجموعه در شهر تفـت در
سیح زمی جریان مییافتند و نهر بهنام «شاه جو » را تشکیل میدادند .نهر شـاهجـو در داخـل
 .1عملیاتی ته برا توسوة قنات و رسیدن به ب بیشتر انجام میشود.
 .5پایا موبر شیبدار است ته سیح زمی را به راهرو قنات متصل میتند.

 / 25وقف قنات (مطالعة موردی :قناتهای موقوفة سیدرکنالدین در یزد)

شهر تفت بهًورت روباز از غر به شرق شهر جار بوده ،پ
تانال زیرزمینی میشده و پ
میرسیده است .سپ

از خروج از تفـت بـار دیگـر وارد

از قی مسافت 12تیلومتر به م لی به نام «باغ خـان» در حـوالی یـزد
1

در بنجا ب وقفبباد توس یک مَقس از ب قناتها دیگـر جـدا و بـه

سمت شهر یزد روان میشده است .قنات وقفبباد در شهر بهًـورت یـک شـبکة سـی ی جـار
بوده و قسمتی از بن ًرف مصارف عمومی و فلا سـبز شـهر مـیشـده اسـت (سمسـار یـزد و
چراغی .)26 :1929 ،بهنظر میرسد تا بن زمان شهر یزد فاقد چنی شبکها بوده و اهالی یـزد بـرا
دسترسی به ب  ،بایست پلهها پایا ها و ب انبارها را قی میتردند یا از چاه استفاده میتردند؛
بنابرای احداث قنات وقفبباد موجب ایجاد ت ولی در شبکة ب رسانی شهر شـد و ایـ اقـدام در
عصر خویش اقدام بزرگی برا رفاه اجتماعی بهشمار میبمد.
در وقفنامة سیدرت الدی دربارة قنـات و ن ـوة اسـتفاده از ب قنـات و مـوارد مصـرف بن
چنی بمده است:
اول مظهر قنات در ً را و بلوک تفت و نصـیر اسـت بـهانلـمام توابـع و لواحـ بن قنـات
مزبور را بر تافة مسلمانان وقف ترد ته بهقور رایگان تمام مردم از بن بهرهمند شوند و از ب
بن بیاشامند و چهارپایان و گوسفندان خـود را سـیرا نماینـد و امـا ممـر و مجـر و تیفیـت
مصرف حاًالت از بن میاب تویی واقف اعظ است ته بنچه او ًالح بداند عمـل خواهـد
شد .بنابرای ترتیب و رویة ب ای قنات ای اسـت تـه وارد نهرهـایـی مـیشـود تـه بـهقـور
سراشیب از منبع به مظهر خواهد رسید تا بنکه به شهر یزد برسد و در دروازة مهریجرد ته یکی
از دروازهها شهر یزد است ،داخل دارالشفاء ًاحبیه شود و از بنجا از راه بازار بزر

جار

خواهد شد و مردم بازار برا پاتوپز و سایر احتیاجات خـود از بن اسـتفاده نماینـد تـا بنکـه
وارد مسجد جامع جدید و جامع عتی گردد و از بنجا داخل مدرسه و عماراتی ته در اقـراف
مدرسه واقع است اع از خانهها و بقا گـردد [ ]...و از بنجـا بـه قنـات مزویـرببـاد ریاتـه شـود
(سیدرت الدی .)96 :1941 ،

بهقور تلی ،هدف واقف در احداث و یا احیا و مرمت قنات به ای شرح است:

 .1م لی را ته جریان ب قنات تقسی میشود ،مَقس مینامند.
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 ایجاد شبکها از ب سی ی در شهر یزد (مردم برا دسترسی به ب پلـههـا ب انبـارهـا و یـاپایا ها را قی میتردند و یا از چاهها عمی استفاده میتردند)؛
 تممی ب بشامیدنی مردم از قری پر تردن ب انبارها؛ تممی ب شر چهارپایان و گوسفندان؛ تممی ب مدرسهها ،مسجدها و مکانها عمومی؛ تممی ب برا به گردب دربوردن بسیا ها ببی؛ ایجاد تلییف در ب و هوا با برقرار جریان ب در شهر؛ تممی ب تشاورز .اما اولویت تممی ب از موارد یک تا هفت بود و در وقفنامه قید شده ته چنانچه ب مازاد
بر موارد موجود بوده است ،در انتها مسیر میتواند ًـرف تشـاورز شـود .م ـل مصـرف ب
برا تشاورز نیز در وقفنامه مشاص شده است؛ به ای ترتیـب تـه در انتهـا مسـیر ،ب وارد
قنات مزویربباد شده ،در م ل شر ای قنات مصرف شود (سمسار یزد و چراغـی.)26 :1929 ،
مصرف ب مازاد برا تشاورز ه دارا دو فایده برا قنات موقوفه بوده اسـت .1 :ب مـازاد
تلف نمیشده است .5 .ب به فروب میرسیده و عواید بن ًرف تومیر و احیـا قنـات مـیشـده
است.
در بررسی قنات وقفبباد چند نکته درخور توجه است:
 ب قنات وقفبباد در قرن هشت قمـر  /چهـارده مـیالد بـا ب دهـی قابـل توجـه از سـمتجنو غر بهسمت یزد جریان داشته است.
 ای ب وقف بشامیدن مردم شده و مازاد بن مجاز به مصرف در باش تشاورز بوده است. توداد زیاد بسیا ببی در سر راه ای ب قرار داشته و با قدرت ای ب تار میترده است. ای ب از م لهه ا و توداد زیاد توچه و باغ و مدرسه و مسجد ،ازجمله مسجد جامع یزدمیگذشته است.
 -سیدرت الدی به تممی ب شر شهر بهًورت رایگان اهمیت زیاد میداده است.

 / 56وقف قنات (مطالعة موردی :قناتهای موقوفة سیدرکنالدین در یزد)

اقدام سیدرت الدی از ای نظر ته ناستی شبکة ب شهر را بـرا تـممی نیـازهـا روزمـرة
اهالی یزد ایجاد میتند ،بهعنوان یک تار ارزشمند اجتماعی در عصر خود درخور سـتایش اسـت.
بودها در عصر قاجار ،حسی خان بجودانباشی ،والی یزد ،ای اقدام ارزنـدة اجتمـاعی را ارج نهـاد؛
بهگونها ته در سال 1523ق1240 /م قنات وقفبباد را بازساز ترد و هشت شبانهروز دیگر بن
را از دور شانزده شبانهروز -ته عدها احتماال بهًورت غصبی مالک بن شده بودنـد -خریـدار
و وقف ترد .او اعالم ترد ای تار را از رو ارادت به سیدرت الدی  ،سازندة اًلی قنات ،انجـام
داده است .بجودانباشی سه هزار جرعه 1موادل یکچهارم میزان مالکیت شش رشته قنات اهرستان
را نیز وقف ترد .ای تار او موجب شد توداد از متموالن و تـاجران تـه در قنـات سـه داشـتند،
سهام خود را وقف تردند؛ ازجمله:
 حجتاالسالم میرزا علی الیزد ال ایر فرزند حاج م مد میرزا :نی قاق 6( 5ساعت) نوا بقا میرزام مد حس  :یک قاق ( 15ساعت) فتحاهلل خان مشیرالممالک :یک شبانهروز ( 54ساعت) حاج سیدمیرزا فرزند حاج سیدعلی الباقی :یک قاق ( 15ساعت) حاج عبدالرسول تاجر یزد  :یک شبانهروز ( 54ساعت) حاج میرزا م مدعلی عر  ،حسینولی عر و مال عباس عر  :یک شبانهروز ( 54ساعت) غلنفر تاجر فارسی :یک قاق (15ساعت) پرویز تاجر فارسی :دو شبانه روز( 42ساعت)درتل ،ای اقالم با میزان هشت شبانهروز وقف حسـی خـان بجـودانباشـی ،بـه میـزان چهـارده
شبانهروز و نی وقف شد .مدار گردب ب در قنات وقفببـاد شـانزده شـبانه روز بـوده اسـت؛ بـه
عبارت دیگر از تل مجموعة شانزده شبانهروز ب قنات وقفبباد ،مقدار چهارده شـبانه روز و نـی
قاق ب بن وقف شد (دستنوشتهها همدانیان ،نمایندة متولی قنات وقفبباد).

 .1واحد سنجش میزان مالکیت یا حقابه ،ب جرعه نامیده میشود ته در گویش یزد به بن جره میگویند.
 .5مدارها ببیار در یزد موموال به  15یا  14شبانهروز تقسی میشده است .در ای مدار هر  15ساعت موادل یک قاق م اسبه میشود.
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در ســال1910ب1395 /م حــات وقــت یــزد ،علــیم مــد خــان اویســی ،نیــز از م ــل دربمــد
وقفببـاد 122 ،جرعـه از ب بـاقیمانـده از بن را از سـهامداران بن (م مـدعلی و بـیبـی فاقمـه
عسگر تامران) خریدار و وقف ترد (سواد وقفنامة بجودانباشی ،موزة ب یزد) .بقیـة سـهام
جزیی باقیمانده از ب قنـات وقـفببـاد را نیـز فرمانـدار یـزد در سـال  1996و  1993ب1322 /و
1323م خریدار و وقف ترد؛ به ای ترتیب تل ب قنات وقفبباد شـامل سـه مرحلـه وقـف در
دورهها ماتلف زمانی شد.
در وقفنامهها جدید موارد دقی تر از وقف ذتر شـده تـه توجـه دقیـ متولیـان امـر را بـه
جوانب و حواشی نظام توزیع ب قنات و جلوگیر از هرگونه سـوء اسـتفاده نشـان مـیدهـد .ایـ
موارد عبارتاند از:
 .1ب وقفبباد برا شر و بهداشت و فلا سبز م لـههـا یـزد وقـف شـده و هـی تـ
نمیتواند از بن جلوگیر تند .در وقفنامه بمده است ته عالوهبر م لهها موجـود ،م لـههـا
تازهساخت نیز میتوانند از ب وقفبباد استفاده تنند.
 .5هر باغچها ته در سر راه ب وقف باشد با مساحتی تمتر از  132مترمربع ،مجاز بـه اسـتفاده
از ب وقف است؛ اما بیشتر از بن بهشرقی ته مزاحمت برا دیگران ایجاد نکند ،میتواند از ب
وقفبباد استفاده تند و اگر ًاحب باغ میل داشت ،میتواند تبّرعا و تبّرتا مبلغـی را بـرا مرمّـت
قناتها بپردازد (سواد وقفنامة وقفبباد ،موزة ب یزد).
 .9تا پیش از رسیدن به دروازة شهر یزد هی ت

ح شر ب ندارد .در وقفنامه ،مـردم یـزد

بهعنوان نافر دانسته شدهاند تا از هر نود سوء استفاده از ب قنات قبل از رسیدن به یـزد جلـوگیر
تنند.
 .4نافر قنات باید فرد متقی باشد و اگر توداد نافران زیاد بود ،میتوانند از راه قرعهتشی یک
نفر را انتاا تنند.
 .2مه تری توًیة وقفنامه ایـ اسـت تـه ابتـدا ب بـرا ب انبارهـا ،گرمابـههـا ،مسـجدها،
منزلها و مدرسهها ًرف شود و حتما ب بـهًـورت روبـاز در مسـیر جـو هـا حرتـت تنـد تـا
مسافران ه بتوانند از بن استفاده تنند .سپ

ب مازاد بـر شـر و بهداشـت و فلـا سـبز را بـه

 / 55وقف قنات (مطالعة موردی :قناتهای موقوفة سیدرکنالدین در یزد)

بیرون شهر ببرند ،زراعت و تشاورز تنند و دربمد حاًل از بن را به مصرف روضهخوانی ،تهیة
لباس فقیران و تمک به مستمندان و مسافران تربال برسانند.
 .6اگر دربمد به حد تافی باشد ،باید در ایام م رم روضهخـوانی انجـام شـود و در تمـام مـدت
روضهخوانی به مستموان شام داده شود .برنامة شام ه تشریفات مفصلی دارد ته در وقفنامـه قیـد
شده است.
فرد ته ای مس ولیت را عهدهدار شد ،بجودانباشی ،حات یزد در عصـر قاجـار ،اسـت .او بـا
خرید توداد هشت شـبانهروز ب از سـهام قنـات وقـفببـاد از افـراد تـه ادعـا مالکیـت بن را
داشتهاند ،بن را به حالت اولیة خود دربورد و بار دیگر وقف تـرد و وقـفنامـة تکمیلـی بـرا بن
وضع ترد (سواد وقفنامة بجودانباشی ،موزة ب یزد).
 .5نقش نهاد وقف در تداوم حیات قنات
میالوة اسناد بهجا مانده از وقفیات قناتها سیدرت الدی و چگونگی مصـارف دربمـد و عوایـد
بنها نقش و توامل نهاد وقف و قنات را روش میتند ته به ای شرح است:
 .1وقف قنات موجب حفظ بن از هرگونه گزند میشده اسـت .گـاه حتـی عامـل وقـف هـ
نتوانسته است موقوفه را از غصب و تجاوز در امـان نگـه دارد؛ 1امـا مومـوال وقـف حربـة خـوبی در
مقابل تجاوزها مالی افراد بوده است.
 .5جامعالایرات سند مکتوبی است تـه در بن نظـر واقـف ،موضـود وقـف ،چگـونگی هزینـه
تردن دربمدها و ...بهًورت مکتو ذتر شده و ًیغة شرعی جار شده و ای سند برا همیشـه

 .1نادرشاه قی فرمانی تالب ترد تا اراضی وقفی را از دست مردم خارج و به اراضی دیوانی تبدیل تنـد و دربمـد بن را ًـرف
نگهدار قشون و نیروها نظامی تند .اگرچه نادر شاه در ای تار موف نشد ،ای اقـدام او باعـث شـد تـا توـداد از متولیـان از
ترس اینکه حکومت موقوفة ت ت تولیت بنان را غصب نکند ،از ارایة وقفنامه امتناد تنند .ای تار به دیگران فرًت میداد تـا
ای موقوفات را به نام خود ثبت تنند و یا اینکه در موارد متودد مبنیبر انکار وقف توس متولی بن ،ای موضود زمینه را برا
تصرف امالک موقوفه فراه میبورده است (ساما ،ب 5 ،520000645بر ).
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باقی مانده است؛ به عبارت دیگر ای سند گذشته را به حال و حال را به بینده پیوند میدهد و نقش
مهمی در پایدار موقوفه دارد.
 .9موقوفات نه به فروب میرسد ،نه باشیده میشود و نـه بـه رهـ داده مـیشـود .اجـاره دادن
موقوفه نیز نباید بیش از سه سال به قول انجامد (سیدرت الدی .)34 :1941 ،
 .4بنابه سفارب واقف ،متولی موقوفه از فرزندان ،اعلا خاندان واقـف و یـا از افـراد بـانفوذ و
موتمد انتاا میشده است .مرحوم بجودانباشی در وقفنامـة قنـات وقـفببـاد ،متـولی قنـات را
حات وقت و نافر بن را اعل الولما (مجتهد) شهر مورفی میتند .ای نود بیندهنگر و انتصـا
تیزهوشی او را نشان میدهد؛ زیرا از یکسـو مقتـدرتـری مقـام م لـی را بـهعنـوان متـولی مورفـی
میتند ،فرد ته بهسبب اقتدار و نفوذب میتوانـد حـامی قنـات باشـد و چـهبسـا از سـایر منـابع و
اموالی ته در اختیار دارد نیز برا قنات هزینه تند و از سو دیگر مجتهـد شـهر را بـهعنـوان نـافر
مشاص میتند تا از پشتوانة الزم و تافی برا نظارت بر عملکرد شرعی متـولی برخـوردار باشـد.
تلفی قدرت سیاسی و مذهبی ،یونی حات م لی و مجتهد شهر ،بهتری زیرسـاخت را بـرا حفـظ
قنات و تممی استمرار فوالیت بن پدیـد مـیبورد (وقـفنامـة دوم قنـات وقـفببـاد) .مشـابه چنـی
دستورالوملهایی در وقفنامههایی مانند وقفنامة ربـع رشـید (همـدانی ،)30 :5296 ،وقـفنامـة
قنات دولتبباد (نایینی )965-961 :1929 ،و وقفنامهها دیگر (عرفانفر 263 ،444 /5 ،1923 ،و
612؛ قراز )30 :1941 ،بهمنظور حفظ و حراست بیشتر موقوفه مشاهده شده است.
 .2باشی از دربمد و عایدات حاًل از قناتها موقوفه باید ًرف امور مربو به قنات شود؛
مانند هزینة نگهدار  ،الیروبی ،پیشکارتنی و مجموعه هزینههایی ته «نفقة قنات» نامیده مـیشـود.
پ

از جدا تردن ای هزینهها ،در بمد مازاد ًرف امور بیانشده در وقفنامه میشود.
 -6واقف سوی میتند با دقت نیازها جاموه (مذهبی ،علمی ،فرهنگـی و اجتمـاعی) را درنظـر

بگیرد و با توجه به نگرب خویش به وقف ،دربمـد بن را بـرا یـک یـا چنـد جـزء از ایـ نیـازهـا
اختصاص دهد.
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 .3واقف پیشبینی میتند ته چنانچه م لهایی ته دربمـد موقوفـه بـه بنهـا اختصـاص یافتـه
است ،دچار خرابی شوند؛ روب عمل در بینده چگونه باشد .برا مثال ،سیدرت الدی در ای بـاره
چنی گفته است:
بود از خرابی م لها مزبور و یمس از تجدید ساختمان بنها ،امالک و موقوفـاتی تـه بـرا
بن ها وقف شده است ،وقف بر مدرسه رتنیـه واقوـه در شـهر یـزد خواهـد بـود و اگـر خـدا
ناواسته مدرسه ه من هدم شد و تجدید بنا بن ممک نشد موقوفات مزبور ،وقف بـر مسـجد
جاموی است ته واقف بن را در خارج شهر یـزد در م لـی تـه بـه نـام رهس سـکه بهـروک و
اهرستان است و مثل خورشید شهرت دارد خواهد بود و بوـد از بن وقـف بـر فقـرا و مسـاتی
است (سیدرت الدی .)32 :1941 ،

چنی پیشبینیهایی در وقفنامهها موجب میشود موقوفه از بسیار بالیا و تهدیدها درامان باشد.
 .2وقفنامه سازتارها بهرهبردار مؤثر و مفید از موقوفه را تشریح میتند .وقفنامههـا گـاه
حاو نکات بسیار دقیقی در موضود وقف هستند ته عمل به بنها ،استمرار بهرهبردار از موقوفـه
را تلــمی مــیتنــد؛ بــرا مثــال در وقــفنامــة دوم قنــات وقــفببــاد تــه در 1959ق1304 /م
بجودانباشی تنظی ترده ،چنی بمده است:
به ای ن و ته ب قنات در داخل شهر شده جار باشد و اهل شهر از هـر م لـه تـه برایشـان
ممک باشد ،از بن منتفع شوند بود از داخل شدن در شهر در حوضها مسـاجد و خـانهـا و
حمامها و تاروانسراها و ب انبارها و مدارس و غیرها نموده در رفع حوایج خود ًرف نمایند
چه بنکه ال ال موجود باشد یا بود از ای احداث نمایند و باغچه خانههایی ته بـه قـدر سـدس
قفیز 1باشد ،جایز است از بن ب شر نمایند؛ لک در شهر بود از ورود به شهر نه خارج شهر
پیش از ورود ته حرام است و هرچه از حوضها متوارف در شهر از بن ب در بن نمایند با
ترازها متوارف ته از دو قصبه بیشتر نباشـد حـ میالبـه مـالاالجـاره از بنهـا ندارنـد؛ لکـ
چنانچه تبرعا به جهت ماارج تنقیه 5قنوات و تومیر ممرها بدهند زهی سوادت بنها امـا زیـاده
 .1قفیز واحد است ته برا مشاص تردن مساحت اراضی در یزد و اقراف بن بهتار میرود و مقدار بن حدود 320مترمربع
است .همچنی  ،یک قفیز ب میزان ببی است ته یک قفیز زمی را فرف مدت  54ساعت مشرو میتند.
 .5تنقیه عملیاتی است ته بهموجب بن خرابیها قنات برقرف میشود .امروزه ،به بن مرمت و الیروبی میگویند.
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از دو فصبه 1الی سدس قفیز جایز است از بن شر نمایند ،درًورتی ته سـبب منـع فـیز از
اهل م الت زیردست خود نشوند و درًورت عدم سبب منع فیز ،زیاده از دو قصـبه شـر
نمایند باید اجرت المثل شر بن را به متولی وقف مزبور بدهند ته در مصارف موینه تـه بوـد
ا ز ای در ضم تویی مصارف به داخل شر فاضل از استوماالت اهل شهر در خارج شـهر از
بیرون دروازه خراسان زراعت نموده شر نمایند و بنچه از منافع زراعـت از فاضـل ب عایـد
شود بود از وضع ماارج الزمه قنوات از حفر پیشکار و تنقیه و تومیر ممـرهـا خـارج شـهر و
الیروبی قنوات و لوازمات دیگر ته متول است به قنوات مرقومـه بقـدرال صـهالشـایوه لـو لـ
یتبرد متبرد و ماارج زراعت لول یزرد زارد (چنانچه نباشد و زراعـت نکنـد) و حـ التولیـة
مابقی را در وجوه برو فقرا و ضوفا از سید وعام از قبیل لباس زمستانی یا غیر زمستانی بهـر ن ـو
ته متولی ًالح بداند ًرف نمایند اختیار تویی مصارف منو است به نظر خود متولی (سواد
وقفنامة بجودانباشی ،موزة ب یزد).

 .3قنات از داراییهایی است ته مالکیت بن مشاد است .ای نود مالکیت نهتنهـا در قنـاتهـا
موقوفة سیدرت الدی  ،بلکه در سایر قناتهـا نیـز ًـادق اسـت (عرفـانفـر 263 ،444 /5 :1923 ،و
612؛ برشیو ادارة اوقاف و امور خیریـة اسـتان یـزد) .بنـابرای  ،چنانچـه باشـی از بن وقـف شـود،
مالکان باش دیگر بهدلیل احترامی ته برا وقف قایلاند ،سـوی مـیتننـد نفقـة قنـات را بـهموقـع
بپردازند و در هزینهها

مرمت و الیروبی بهگونها مشـارتت تننـد تـه اسـتمرار بهـرهبـردار از

قنات را تلمی تنند .یکی از دالیل حفظ و نگهدار ای قنات در قول عمـر بـیش از یـک هـزار
سال بن ،موقوفه بودن باشی از بن قی قرنهاست.
 .6نتیجهگیری
اگر پدیدة اجتماعی وقف را با بینشی تارترد میالوه تنی  ،به ای نتایج میرسی :
 در بیشتر موارد وقف به مصونیت قنات درمقابل خیر تهدید و تجاوزتمک میترده است. .1قصبه واحد اندازهگیر قول است برابر با  2/62مترته البته برا اندازهگیر مساحت نیز بهتار میرود؛ بنابرای یک قصب
برابر است با  32/94مترمربع.
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 وقف قنات نقش چشمگیر در بموزب ،پرورب و اعتال فرهنگی جاموه داشته است. وقف قنات از سویی گام بزرگی درجهت رفاه اقتصاد و اجتمـاعی جاموـه بـوده و از سـودیگر تداوم حیات و استمرار بهرهبردار از بن را فراه میترده است.
 جنبهها مذهبی وقف نهتنها انگیزها قو در دستاندرتاران وقف برا حراسـت از قنـاتایجاد ترده؛ بلکه سایر مالکان یا شرتا قنات را به حفظ و نگهدار از بن برانگیاته اسـت .بنـان
هرگونه اهمـال و بـیتـوجهی در نگهـدار از قنـات را جـایز نمـیدانسـتند؛ زیـرا ایـ بـیتـوجهی
رویگردانی از دستورات دینی و بیحرمتی به وقف تلقی مـیشـد .مجموعـة ایـ اعتقـادات مـذهبی
توسوة پایدار قنات و تارترد بلندمدت بن را تلمی میترد.
اسناد
 ساماً ،ورت جمع و خرج و نظارت بر اعمال متولیـان موقوفـات ،احیـا موقوفـه ،جلـوگیر ازمداخلة حکومت در امور اوقافی .ب  1900 .520000645ب 5 .بر .
 وقفنامة قنات وقفبباد یزد .موزة ب یزد. وقفنامة بجودانباشی .موزة ب یزد. وقفنامة علیم مدخان اویسی .موزة ب یزد. یادداشتها همدانیان ،نمایندة متولی قنات وقفبباد یزد .موزة ب یزد. اسناد قنات زارب .برشیو ادارة اوقاف و امور خیریة استان یزد .پروندة قنات زارب.منابع
بیتی ،عبدال سی ( .)1913تاریخ یزد .یزد :چاپاانة گلبهار. اب عنبه ،جمالالدی احمد ( .)1946الفصوول الفخریوه .تصـ یح جـاللالـدی م ـدث .تهـران:قهور .
 افشار ،ایرج ( .)1931یزدنامه .ج .1تهران :جداگانه. -بویل ،جی.ب .)1933( .تاریخ ایران کمبریج .ج .2ترجمة حس انوشه .تهران :امیرتبیر.
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 -پیروشفسکی ،اپ ،تارل یان و اسمیت ماسـون ( .)1966تاریخ اجتماعی ،اقتصادی ایوران در

دورة مغول .ترجمة یوقو بیند .تهران :اقالعات.
 جوفر  ،جوفرب م مدب حس ( .)1992تاریخ یزد .بهتوشش ایرج افشار .تهران :بنگاه ترجمـهو نشر تتا .
 سمسـار یـزد  ،علـیاًـغر و زهـره چراغـی (« .)1929بررسـی جنبـههـا فنـی و تـاریای قنــاتوقفبباد» در مجموعهمقاالت همایش بینالمللی انسان و آب .تهران :سازمان میراث فرهنگی
و گردشگر .
 سیدرت الدی م مد حسینی یزد ( .)1941جامعالخیرات .بهتوشش م مـدتقی دانـشپـژوه.ادارة تل حج و اوقاف و امور خیریة استان یزد.
 سلیمیفر ،مصیفی ( .)1930نگاهی به وقف و آثار اقتصادی -اجتماعی آن .مشهد :انتشـاراتبستان قدس رضو .
 شهابی ،علیاتبر ( .)1949تاریخچة وقف در اسالم .تهران :ادارة تل اوقاف. ًفینژاد ،جواد ( .)5292بنه .ب .9تهران :توس. قراز ،عبدالوها ( .)1941کتابچة موقوفات یزد .بهتوشش ایرج افشار .فرهنگ ایرانزمی . عرفانفر ،م مدجـواد ( .)1923فهرست اسناد موقوفات ایران :شهرستان یزد و حوموة یوزد.5ج .ادارة اوقاف و امور خیریه استان یزد :انتشارات عرشیان.
 تاتب ،احمدب حسی ب علـی ( .)1926تواریخ جدیود یوزد .بـهتوشـش ایـرج افشـار .تهـران:امیرتبیر.
 لمبتــون ،ب.ک.س .)1935( .مالووو و زارد در ایووران .ترجمــة منــوچهر امیــر  .تهــران :مرتــزانتشارات علمی و فرهنگی.
 -ــــــــــــــــــ ( .)1920مجموعهخطابههای تحقیقی دربارة خواجه رشیدالودین فلو اهلل

همدانی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 مسـتوفی بـافقی ،م مدمفیــد ( .)1945جووامع مفیودی .بــهتوشـش ایــرج افشـار .ج .1انتشــاراتتتا فروشی اسد .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1922جامع مفیدی .بهتوشش ایرج افشار .ج .9تهران :اساقیر. نایینی ،م مدجوفرب م مدحسی ( .)1929جامع جعفری .بهتوشش ایرج افشار .تهران :سلسـلهانتشارات انجم بثار ملی.
 همدانی ،رشیدالدی فللاهلل ( .)5296وقفنامة ربع رشیدی .بهتوشش مجتبـی مینـو و ایـرجافشار .تهران :انتشارات انجم بثار ملی.

