
دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

1



2

سـال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1400
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايوان غربی، مسجد جـامع اصفهان(                                 ويــراستار انــگليسی: غــزل نـفيسه تابـنده                                        
همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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علمی پژوهشی

صفحات 47-64

تاريخ دريافت: 1399/11/15          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر 
دورة صفوی و پیش از آن 

علی شهابی نژاد*

چكیده
ميدان وقت و ساعت، يكی از ميدان های تاريخی شهر يزد است. نگاهی به پژوهش های مرتبط با اين ميدان نشان 
می دهد كه تاكنون پژوهشی مبتنی بر اسناد معتبر تاريخی كه بتواند پيشينۀ تاريخی اين ميدان و فرايند شكل گيری 
آن را به درستی تبيين كند، صورت نگرفته است؛ همين امر سبب وجود ابهامات زياد و نبود آگاهی الزم دربارۀ پيشينۀ 
تاريخی اين ميدان شده است. ازاين رو و با تكيه بر شواهد تاريخی و ميدانی جديدی كه در دو دهۀ اخير به دست آمده 
است، اين نوشتار می كوشد كه تصوير روشنی از پيشينۀ تاريخی و فرايند شكل گيری اين ميدان ارائه دهد. در همين راستا 
سعی شده با روش توصيفی تحليلی و با استناد به منابع گوناگون نظير متون تاريخی، مطالعات باستان شناسی، تحقيقات 
ميدانی، اسناد تاريخی شامل عكس های هوايی و تصاوير آرشيوی و بررسی منابع شفاهی )پرسش از معمران مطلع از 
ميدان(، هدف مقاله محقق شود. فهم پيشينۀ تاريخی ميدان وقت و ساعت در اين مقاله، متكی بر شناخت اليه های 
تاريخی آن است كه بخشی از آن ها به تازگی مورد شناسايی قرار گرفته؛ از آن جمله می توان به زنگ ميدان از قرن هفتم 
هجری قمری، پاياب قنات وقف  آباد و پاياب قنات زارچ از قرن هشتم هجری قمری، مسجد دورۀ تيموری در شمال 
ميدان و مشاهدات باستان شناسی دو دهۀ اخير در ميدان اشاره كرد. بخشی ديگر از عناصر و اليه های تاريخی مورد 
اشاره در اين مقاله، هرچند پيش تر در ساير منابع معرفی شده اند، نسبت آن ها در فهم پيشينۀ تاريخی ميدان به درستی 
مورد كندوكاو قرار نگرفته است؛ از آن جمله می توان به بقعۀ سيدركن الدين، آب انبار وقت و ساعت، نخل ميدان و سنگ 
قبر تاريخی ميدان اشاره كرد. عناصر تاريخی پيرامون ميدان از قرن هفتم تا قرن دوازدهم هجری قمری، گواهی بر 
غنای اليه های تاريخی در اين ميدان هستند. بررسی های مقاله نشان می دهد كه برخالف بسياری از منابع كه پيشينه و 
تاريخ شكل گيری ميدان وقت و ساعت را به قرن هشتم هجری قمری نسبت داده اند، اين ميدان مربوط به عصر صفوی 
است و قديمی ترين عنصر شكل دهندۀ بدنۀ محصوركنندۀ آن، آب انبار وقت و ساعت مربوط به اواخر عصر صفوی در 

ضلع شمالی ميدان است.

كلیدواژه ها: 
ميدان، وقت و ساعت، يزد، صفوی.

ali.shahabinejad@yazd.ac.ir ،استاديار، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه يزد *
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پرسش های پژوهش 
1. اسناد و شواهد تاريخی مرتبط با پيشينۀ تاريخی ميدان وقت و ساعت در دورۀ صفوی و پيش از آن چيست؟

2. فرايند شكل گيری و پيشينۀ تاريخی ميدان وقت و ساعت چگونه بوده است؟

مقدمه
محدوده ای كه ميدان وقت و ساعت در آن قرار گرفته، از قديمی ترين هسته های تاريخی يزد محسوب می شود و در 
طول تاريخ كهن خود، مجموعۀ متنوعی از عناصر تاريخی را شامل شده است. در ميان اين عناصر تاريخی، بقعۀ سيد 
ركن الدين، آب انبار وقت و ساعت، سنگ قبر تاريخی ميدان و نخل ميدان، مورد توجه پژوهشگران تاريخی يزد قرار 
گرفته اند. شايان ذكر است كه معرفی اين عناصر در منابع اين پژوهشگران، از جمله كتاب يادگارهای يزد )افشار 1374(، 
به صورت منفرد و نه در ارتباط معنادار با تاريخ و سير تحول ميدان وقت و ساعت صورت گرفته است. در مطالعات و 
كاوش هايی كه در طرح بازآفرينی ميدان وقت و ساعت صورت گرفت، اجزا و عناصر جديدی در ارتباط با آن شناسايی 
شد كه عبارت اند از: پاياب قنات زارچ، پاياب قنات وقف آباد، مسجد شمال ميدان، زنگ ميدان و نيز شواهد باستان شناسی 
يافت شده در كاوش های فضای باز ميدان. اين مقاله در تالش است ضمن معرفی يافته های ميدانی جديد در ميدان وقت 
و ساعت، جايگاه عناصر و اليه های تاريخی مختلف آن را در بازنمايی پيشينۀ تاريخی اين مجموعه بررسی كند. بازۀ 
زمانی مورد توجه اين نوشتار مربوط به دورۀ صفوی و پيش از آن است. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش و تبيين 
تاريخچۀ ميدان و سير تحوالت آن، ضرورت رجوع به منابع مختلف وجود داشت؛ ازاين رو در بخش گردآوری اطالعات 
با استفاده از روش تركيبی و رجوع به منابع مختلف شامل تاريخ محلی، پژوهش های تاريخی معاصر، شواهد ميدانی، 
گزارش های باستان شناسی، آرشيو عكس های تاريخی، عكس های هوايی و به ويژه استفاده از منابع شفاهی، تالش شده 
است اطالعات جامعی دربارۀ تاريخ ميدان گردآوری شود و سپس با استفاده از روش توصيفی تحليلی و با اتكا بر تفسير 

متون و اسناد تاريخی، پيشينۀ تاريخی ميدان و فرايند شكل گيری آن در دورۀ صفوی و پيش از آن تبيين گردد.

۱. پیشینة پژوهش؛ مروی بر مطالعات و پژوهش های تاریخی دربارة میدان وقت و ساعت 
با وجود اهميت ميدان وقت و ساعت و پيشينۀ تاريخی قابل توجه آن، ابعاد مختلفی از اين مكان از جمله پيشينۀ تاريخی و 
عناصر تاريخی آن ناشناخته مانده است. بيشتر مطالعات و منابع مرتبط به اين ميدان، موضوع ساعت و رصدخانۀ قديم آن 
را بررسی كرده و مبتنی بر متون تاريخی و به طور عمده كتاب تاريخ يزد جامع جعفری )1338(، به توصيف اين تأسيسات 
پرداخته اند؛ از  آن جمله می توان به پژوهش های كريميان سردشتی )1379؛ 1383(، حبيبی قاينی )1388(، حاجی شعبانی 
)1377(، شمس الدينی )1397( و باستانی پاريزی )1385( اشاره كرد. برخی ديگر از منابع از جمله آيتی )1317(، افشار 
)1374(، خادم زاده )1388(، تشكری بافقی )1392( و ابويی مهريزی )1391(، ابعاد گسترده تری از تاريخ ميدان را بررسی 
كرده و مبتنی بر منابع تاريخی قرن نهم و يازدهم هجری قمری، يعنی سه كتاب جامع جعفری )1338(، تاريخ جديد يزد 
)كاتب يزدی 1386( و جامع مفيدی )مستوفی بافقی 1385(، به شرح و توصيف مجموعه مدرسۀ ركنيه در قرن هشتم 
هجری قمری و شرح زندگی بانی اين مجموعه )سيد ركن الدين( و نيز وضعيت مجموعه ركنيه در قرن يازدهم هجری 
قمری پرداخته اند. درمجموع، در اين پژوهش ها از ميدان وقت و ساعت به عنوان يك فضای باز شهری، كمتر سخن به 
ميان آمده است. عالوه بر اين، پژوهش های پيش گفته فقط مبتنی بر منابع تاريخی قرن نهم و يازدهم هجری قمری 
هستند و از مطالعات ميدانی معاصر و ساير منابع اطالعاتی برای تكميل داده های تاريخی، بهره ای نبرده اند. توسلی 
)1368؛ 1391؛ 1395( بدون تأكيد بر تاريخچۀ ميدان، ويژگی های ميدان را از منظر طراحی شهری و به عنوان يك 
فضای شهری باارزش بررسی كرده است. در خصوص پژوهش هايی كه به انعكاس وضعيت معاصر ميدان پرداخته اند، 
می توان به گزارش طرح بازآفرينی ميدان وقت و ساعت يزد )شهابی نژاد 1398الف( اشاره كرد كه توصيفی كامل از 
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وضعيت كنونی ميدان در ابعاد مختلف شامل نظام دسترسی، نظام عملكردی، نظام كالبدی و ديد و منظر ارائه می دهد. 
مقالۀ »بازنمايی سازه های آبی تاريخی در ميدان وقت و ساعت يزد« )شهابی نژاد 1398ب( سازه های آبی تاريخی ميدان 
را ارزيابی می كند. در ارتباط با موضوع خاص اين مقاله، يعنی فرايند شكل گيری ميدان وقت و ساعت، پژوهشی كه عالوه 
بر منابع تاريخی، شواهد ميدانی و باستان شناسی و ساير منابع را مدنظر قرار داده باشد، وجود ندارد و اكثر منابع به دليل 
آنكه نام اين ميدان مأخوذ از رصد وقت و ساعت در دورۀ ايلخانی است، خود ميدان را هم به اين دوره نسبت داده اند؛ از 
آن جمله می توان به افشار )1374، 710(، ابويی مهريزی )1391، 75( و كاظمينی )1382، 789 و 72( اشاره كرد و اين 

در حالی است كه مستندات تاريخی ارائه شده در مقالۀ حاضر، بيانگر حقيقت ديگری است. 

۲. معرفی اجمالی میدان وقت و ساعت
ميدان وقت و ساعت يزد1 در مركز هستۀ تاريخی شهر قرار دارد. مجاورت ميدان با مسجدجامع و استقرار در محدودۀ 
ثبت جهانی شهر يزد، تركيب دست نخورده و اصيل آن كه از مداخالت دورۀ معاصر مصون مانده، تنوع سبك های 
معماری عناصر پيرامون آن از دوره های مختلف شامل ايلخانی، تيموری، صفوی، قاجاری و پهلوی، وجود سازه های آبی 
متنوع و وجه تسميۀ آن كه به رصد مشهور وقت و ساعت منتسب است، همگی بر اهميت و ارزش  اين ميدان تأكيد 
دارد. اين ميدان محل اتصال چهار محلۀ قديمی يزد شامل محلۀ وقت و ساعت در شرق، محلۀ بازار نو در شمال، محلۀ 
شاه ابوالقاسم در غرب و محلۀ چهارسوق در جنوب آن است. شكل هندسی ميدان نزديك به مربع به ابعاد حدود 40 
متر است ولی بدنه های آن از امتداد كاماًل مستقيم و زوايای راست گوشۀ كامل تبعيت نمی كنند و شكلی نسبتاً ارگانيك 
دارند كه علت آن تقدم و تأخر تاريخی شكل گيری بناهای مختلف در پيرامون آن است. وجه تسميۀ اين ميدان مأخوذ از 
تأسيسات نجومی و رصدخانه ای در قرن هشتم هجری قمری به همت سيد  ركن الدين محمد قاضی بوده است كه امروز 
اثری از آن ديده نمی شود.2 تركيب فعلی ميدان به دليل مصون ماندن از خيابان كشی های دورۀ معاصر، تركيبی اصيل و 

يكپارچه است )تصوير 1 و 9(.

تصوير 1: تصوير هوايی ميدان در سال 1335 )پايگاه ميراث فرهنگی شهر تاريخی يزد(
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به جز آب انبار وقت و ساعت در بخش شمالی ميدان، ساير عناصر معماری محصوركنندۀ آن مربوط به دورۀ قاجار و 
پهلوی هستند. به منظور شناخت صحيح از وضعيت كنونی ميدان و عناصر محصوركنندۀ آن، تمام اين عناصر در جدول 

1 به همراه قدمت و عملكرد فعلی، معرفی و جانمايی هريك از بناها در تصوير 2 منعكس شده است. 

جدول 1: معرفی ابنيۀ محصوركنندۀ ميدان وقت و ساعت همراه با ذكر دورۀ تاريخی و عملكرد كنونی
عملكرد كنونیدورۀ تاريخینام بنارديف

خانۀ افشار1
قاجار 

)بازسازی شده در دورۀ پهلوی دوم(

دبستان دخترانه )در دورۀ قاجار مسكونی بوده و در دورۀ پهلوی به عنوان 
دبيرستان تعليمات اسالمی افشار فعاليت می كرده است.(

كارگاه شعربافیقاجاركارگاه خجسته2

مسكونیقاجارخانۀ مسگرنژاد3

حسينيهقاجارحسينيۀ وقت و ساعت4

هتلپهلوی اولخانۀ اكبر خجسته5

مسكونیپهلوی دومخانۀ احمد خجسته6

مسكونیقاجار )همراه با مداخالت پهلوی(خانۀ احمد قهرمان7

هتل )اندرونی در اختيار هتل ترمه و بيرونی در اختيار هتل فاضلی(قاجارخانۀ معتمد رياضی8

هتلپهلوی اولخانۀ سيد احمد رياضی9

تجاری )در گذشته كارگاه شعربافی بوده و هم اكنون به فروشگاه صنايع قاجاریملك احمد قهرمان10
دستی و منسوجات تبديل شده است.(

فاقد كاربریصفویآب انبار وقت و ساعت11
فروشگاه فرشقاجاریخانۀ خردمند12

تصوير 2: جانمايی عناصر محصوركنندۀ ميدان در وضع كنونی: 1. خانۀ افشار؛ 2. كارگاه خجسته؛ 3. خانۀ مسگرنژاد؛ 4. حسينيۀ وقت و 
ساعت؛ 5. خانۀ اكبر خجسته؛ 6. خانۀ احمد خجسته؛ 7. خانۀ احمد قهرمان؛ 8. خانۀ معتمد رياضی؛ 9. خانۀ سيد احمد رياضی؛ 10. خانۀ 
احمد قهرمان؛ 11. آب انبار وقت و ساعت؛ 12. خانۀ خردمند )نقشۀ پايه برگرفته از نرم افزار GIS و تهيه شده توسط مصطفی غالمی زارچی(
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تصوير 3: نما و بدنه های محصور كنندۀ ميدان وقت و ساعت؛ از باال به پايين به ترتيب: نمای شمالی، نمای جنوبی، نمای شرقی و نمای 
غربی )شهابی نژاد 1398الف( 

۳. معرفی عناصر تاریخی میدان متعلق به صفوی و پیش از آن
در اين بخش تالش شده است با اتكا بر يافته های ميدانی و باستان شناسی دو دهۀ اخير و نيز گسترۀ وسيعی از منابع 
اطالعاتی، توصيفی كامل از عناصر و اجزای ميدان وقت و ساعت در محدودۀ زمانی دورۀ صفوی و پيش از آن ارائه 
شود. اين عناصر عبارت اند از: 1. زنگ ميدان وقت و ساعت ؛ 2. بقعۀ سيد ركن الدين؛ 3. پاياب قنات زارچ؛ 4. پاياب قنات 
وقف آباد؛ 5. مسجد ميدان؛ 6. آب انبار وقت و ساعت؛ 7. نخل ميدان؛ 8. سنگ قبر تاريخی ميدان؛ 9. گمانه زنی ها و 

كاوش های دو دهۀ اخير. در ادامه به شرح هريك از آن ها پرداخته می شود.
۳. ۱. زنگ میدان وقت و ساعت

علی خجسته از اعضای هيئت امنای حسينيۀ وقت و ساعت اشاره می كند كه يكی از آذين ها و متعلقات نخل ميدان، 
زنگی است كه هنگام نخل بندی يا نخل آرايی بر روی سازۀ چوبی نخل نصب می شد3 و زمانی كه می خواستند نخل را 
بلند كنند، همراه سنج به صدا درمی آمد )خجسته 1397(. ويژگی اين زنگ، امتداد صدای آن است كه با يك بار به صدا 
درآمدن، حدود يك دقيقه صدای آن از نزديك به گوش می رسد. احتمااًل در زمان های گذشته، برای اطالع رسانی اهالی 
محل از اخبار و وقايع گوناگون و برگزاری مراسم از آن استفاده می شده و بعد از مدتی به عنوان آذين در مراسم نخل آرايی 
ميدان وقت و ساعت كاربرد داشته است. اين زنگ اكنون در موزۀ وزيری يزد نگهداری می شود.4 در داخل كاسۀ اين 
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زنگ، نوشتۀ كوتاهی نقر شده است كه به وقف آن برای اباعبداهلل الحسين)ع( توسط حاج صادق بزن گر اشاره دارد و 
ماده تاريخ آن 631ق، يعنی هم زمان با آغاز حملۀ مغول به مناطق مركزی ايران است. 

تصوير 4: راست: زنگ نخل ميدان وقت و ساعت؛ چپ: نامۀ مرتبط با اهدای زنگ ميدان به موزۀ وزيری )آرشيو آقای علی خجسته(

تصوير 5: تصويری از انتهای نوشتۀ نقرشده در داخل كاسۀ زنگ كه به تاريخ 631 اشاره دارد )عكاس: خانم منير منتظری(

۳. ۲. بقعة سید ركن الدین 
مهم ترين و شاخص ترين سابقۀ تاريخی مكان كنونی ميدان وقت و ساعت، به دورۀ ايلخانی و قرن هشتم هجری قمری 
برمی گردد. در آن زمان، در محدوده و مجاورت اين مكان، مجموعۀ بزرگی وجود داشت كه بنيان گذار آن سيد ركن الدين 
محمد قاضی5، از چهره های مطرح تاريخ شهر يزد بود و شرحی از آن در كتاب تاريخ يزد و تاريخ جديد يزد آمده است. 
بر اساس متن اين دو كتاب، اين مجموعه شامل مدرسۀ ركنيه، مسجد، رصد وقت و ساعت، دارالشفا6، بيت   االدويه، 
كتابخانۀ سه هزار جلدی، خانه و ديگر مستحدثات عام المنفعه بوده است )جعفری 1338: 81ـ86؛ كاتب يزدی 1386، 
114(. سيد ركن  الدين را پس از فوتش در زير گنبد رفيع مدرسه ای كه خود بانی  آن بود، دفن كردند؛ بنايی كه امروز به 

نام بقعۀ سيد ركن الدين شناخته می شود )تصوير 17(. 
۳. ۳. پایاب قنات زارچ

يكی از شاخص ترين عناصر تاريخی كشف شده در محدودۀ ميدان وقت و ساعت، پاياب شاخۀ شيرين قنات زارچ است. 
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متأسفانه به دليل اينكه كار باستان شناسی بر روی قنات زارچ انجام نشده، تاريخ دقيق ايجاد آن مشخص نيست. سمسار 
يزدی در كتاب قنات زارچ )1393، 18(، به استناد برخی چاه های گبری در پايين دست قنات، قدمت آن را به قبل از 
اسالم نسبت می دهد. چراغی نيز در كتاب تاريخ قنات در يزد )1399، 46( بر اساس وجود چاه هايی با مقطع مربع شكل، 
قدمت اين قنات را منتسب به دورۀ ساسانی می داند. اما معتبرترين ارجاع تاريخی كه قدمت قنات زارچ را مشخص 
می كند، مربوط به كتاب تاريخ جديد يزد است كه به ساخت پايابی از قنات زارچ در داخل مسجدجامع عتيق شهر در 
زمان عالءالدين كالنجار )قرن 5ق( اشاره دارد7 )كاتب يزدی 1386، 59(. در جريان مطالعات طرح بازآفرينی ميدان 
وقت و ساعت، پايابی از قنات زارچ در محدودۀ فضای باز ميدان وقت و ساعت شناسايی8 و در شهريور 1399 عمليات 
آشكار سازی و پاك سازی آن با همكاری شهرداری و اداره كل ميراث فرهنگی يزد شروع شد و هم اكنون )تيرماه 1400( 
عمليات پاك سازی آن رو به اتمام است. ورودی پلكان اين پاياب در بخش شرقی محوطۀ باز ميدان قرار دارد. راستای 
پلكان پاياب تقريباً جهت شمالی جنوبی دارد. معماری اين پاياب كاماًل به صورت دستكند است؛ يعنی بدنه و طاق آن 
از خاك طبيعی است. فقط در بخش ابتدايی پلكان و تا محدودۀ پلۀ پانزدهم، از پوشش آجر در جداره، طاق و پلكان 
استفاده شده است. بعد از طی پله های آجری، با طی 39 پله از جنس خاك چلو به ايستگاهی می رسيم كه در زير آن 
پاياب ديگری با زاويۀ نزديك به عمود قرار دارد و ورودی آن از ساختمانی است كه در گوشۀ شمالی غربی ميدان قرار 
گرفته )مدرسۀ تعليمات اسالمی افشار(. در ابتدای همين ايستگاه، حفرۀ چاهی است كه از طريق آن، عمليات تخليۀ 
پاياب انجام می شود. فاصلۀ كف ميدان تا كف پاياب در محل اين ميله چاه، نزديك به 17 متر است. دهانۀ اين ميله چاه 
در ميدان وقت و ساعت، در گوشۀ شمال غربی فضای باز ميدان قرار دارد. بعد از اين ايستگاه و با طی 14 پلۀ ديگر، به 
نقطۀ انتهايی پاياب و محل اتصال با گالری قنات می رسيم. در اين نقطه نيز ميله چاه ديگری قرار دارد كه به حياط خانۀ 
خردمند )فروشگاه فرش فاضلی در شمال ميدان( متصل بوده است. هم اكنون دهانۀ اين ميله چاه مسدود است. فاصلۀ 

دهانۀ ميله چاه دوم از كف زمين تا كف پاياب نزديك به 22 متر است. 

تصوير 6: تصويری از فضای داخلی پاياب قنات زارچ 
كه به تازگی آشكارسازی و پاك سازی شده است. در 

پيش زمينۀ تصوير، محل تقاطع پاياب اصلی با پاياب دوم 
ديده می شود )تاريخ تصوير: 1400/4/10(.

تصوير 7: بازنمايی محدودۀ پاياب قنات زارچ در ميدان وقت و ساعت يزد، 
 :A خط قرمزرنگ جهت و كشيدگی پلكان و فضای پاياب را نشان می دهد؛
محدودۀ شروع پلكان پاياب، B: محدودۀ ميله چاه اول، C: محدودۀ تقاطع با 
پاياب دوم، D: محدودۀ ميله چاه دوم، E: محدودۀ انتهای پاياب )عكس زمينه 

تهيه شده توسط پهپاد در تاريخ 1400/4/20(
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۳. ۴. پایاب قنات وقف آباد
از ديگر عناصر تاريخی ميدان، پاياب قنات وقف آباد مرتبط به قرن هشتم هجری قمری است. در هر دو كتاب تاريخ 
يزد و تاريخ جديد يزد مربوط به قرن نهم هجری قمری، اشاره شده كه آب قنات وقف آباد از مجموعه مدرسۀ ركنيه 
می گذشته و در مسير خود، به خانۀ استاد می رسيده است )جعفری 1338، 150؛ كاتب يزدی 1386، 117(.9 همچنين در 
جامع مفيدی )مستوفی بافقی 1342( آشكارا به ميدان وقت و ساعت به عنوان محل عبور آب وقف آباد اشاره شده است.10 
اين پاياب كه تا دهۀ چهلم قرن گذشته، آب قنات وقف آباد در آن جريان داشته است، در دهه های اخير به دليل لوله كشی 
آب شهری و عدم وابستگی به آب قنات، مورد بی توجهی قرار گرفت و مدفون شد. در جريان مطالعات طرح بازآفرينی 
ميدان وقت و ساعت، اين پاياب به عنوان يك عنصر تاريخی مهم از قرن هشتم هجری قمری مورد شناسايی قرار 
گرفت و در تيرماه 1398 آشكارسازی و پاك سازی شد؛ به نحوی كه اكنون حوض آب پاياب قابل مشاهده و شناسايی 
است )تصوير 8(. موقعيت اين پاياب در مركز ميدان قرار دارد و هم اكنون نخل قديمی ميدان بر روی سقف آن مستقر 

شده است )تصوير 9(.

تصوير 8: سمت راست: نمای بيرونی كلك و ورودی پاياب؛ وسط: فضای زير كلك قبل از پاك سازی، آبان 1397؛ چپ: حوض قنات 
وقف آباد بعد از آشكارسازی و پاك سازی پاياب، تير 1398 

تصوير 9: جانمايی بقعۀ سيد ركن الدين )A( و پاياب قنات وقف آباد )B( از قرن هشتم هجری قمری در محدودۀ ميدان وقت و ساعت
)عكس پايه از پايگاه پژوهشی بافت تاريخی شهر يزد مربوط به سال 1399(
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۳. ۵. مسجد شمال میدان
در جريان مطالعات تاريخی ميدان وقت و ساعت )سال 1397(، بنای مخروبه  ای در ضلع شمالی آن شناسايی شد كه 
محرابی آجری داشت و طبق تحقيقات ميدانی و پرسش از قدمای محل، تا دورۀ پهلوی اول در شكل مسجد و نمازخانه 
كاربرد داشته، اما در دورۀ پهلوی دوم متروكه  شده است. آقای اعتماديان از ساكنان محل، حدود دهۀ شصت، اقداماتی 
برای تعمير و مرمت مسجد انجام دادند و محرابی آجری )تصوير 10، سمت راست( بر روی محراب قديم مسجد بنا 
كردند، اما ادامۀ روند تعميرات به دليل فوت ايشان متوقف شد )صنوبر 1399(. تا قبل از سال 1398 اين بنا به صورت 
مخروبه رها شده بود، اما با پيگيری هايی كه در جريان طرح بازآفرينی ميدان وقت و ساعت صورت گرفت، مرمت و 
بازسازی آن توسط جامعۀ محلی در دستور كار قرار گرفت.11 بعد از اليه برداری از محراب آجری معاصر، محرابی قديمی تر 
در زير آن پيدا شد )تصوير 10، سمت چپ( كه به دليل تشابه سبكی با مساجد دورۀ تيموری )وجود مشبك شش ضلعی(، 

بر اساس نظر كارشناسان ميراث فرهنگی، به دورۀ تيموری منتسب است.12 

تصوير 10: محراب نمازخانه واقع در ضلع شمالی ميدان؛ تصوير سمت راست مربوط به اليۀ آجری است كه در چند دهه پيش بر روی 
محراب تاريخی بنا شده بود و تصوير سمت چپ مربوط به بعد از اليه برداری از اين محراب است. 

تصوير 11: قابی از اليه های زيرين مسجد كه در عمليات مرمت به صورت ويترين درآمده و اندود نشده است. 

۳. ۶. آب انبار وقت و ساعت
از مهم ترين عناصر تاريخی ميدان وقت و ساعت در دورۀ صفوی، آب انباری در ضلع شمالی است كه طبق كتيبۀ سنگی13 
ورودی آن، مربوط به سال 1121ق و سلطنت شاه سلطان حسين صفوی است.14 ورودی اين آب انبار در جبهۀ شمالی 
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ميدان قرار دارد و مخزن آن با داشتن چهار بادگير، در محدودۀ بيرونی ميدان و در مجاورت گذر بازار نو در شمال ميدان 
است. ورودی اين آب انبار تا قبل از شروع طرح بازآفرينی ميدان، مسدود و به مكانی برای پاركينگ دوچرخه تبديل شده 
بود؛ حتی كتيبۀ سنگی آن در زير يك بنر تبليغاتی پنهان شده بود. خوشبختانه در جريان اقدامات اجرايی طرح بازآفرينی 

ميدان وقت و ساعت، اين آب انبار پاك سازی و آزادسازی شد.

تصوير 12: نمای شمالی ميدان وقت و ساعت؛ در اين تصوير از راست به چپ عناصر زير ديده می شوند: ساباط ضلع شمالی ميدان، ورودی 
آب انبار وقت و ساعت، ورودی خانۀ خردمند )فروشگاه فاضلی كنونی(، ورودی مدرسۀ افشار )پروندۀ ثبت ملی آب انبار وقت و ساعت( 

تصوير 13: كتيبۀ سنگی آب انبار وقت و ساعت به خط نسخ و به تاريخ 1121ق

تصوير 14: برش طولی از آب انبار وقت و ساعت يزد؛ ترسيم از سعيد حسينی
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 :C ،مخزن آب انبار وقت و ساعت :B ،ورودی آب انبار وقت و ساعت :A  تصوير 15: جانمايی عناصر تاريخی در ميدان وقت و ساعت؛
مسجد دورۀ تيموری

۳. ۷. نخل میدان
از ديگر عناصر ميدان كه مربوط به دورۀ صفوی است،15 می توان به نخل قرارگرفته بر روی كلك يا سكوی ميانی 
ميدان )پاياب قنات وقف آباد( اشاره كرد. مشابه اين نخل در بسياری از فضاهای شهری تاريخی يزد از جمله ميدان 
شاه طهماسب و ميدان امير چقماق وجود دارد. تا دهۀ 40 شمسی، از اين نخل در مراسم نخل برداری استفاده می شد اما 
از آن تاريخ به بعد، مراسم نخل برداری در ميدان انجام نشد.16 بررسی عكس های هوايی دهۀ 30، 40، 50 و بعد از آن 
نشان می دهد كه مكان اين نخل همواره بر روی سكو نبوده؛ گاهی در داخل حسينيه قرار داشته، گاهی در شمال كلك، 
گاهی در جنوب كلك و گاهی بر روی كلك؛ كه در اين چند دهۀ اخير با توجه به فرسودگی، از روی كلك تكان نخورده 

و مكان آن ثابت مانده است. 

تصوير 16: نخل قديمی ميدان وقت و ساعت كه بر روی سقف ساختمان پاياب قنات وقف آباد در مركز ميدان قرار گرفته است )عكاس: 
نادر كريميان سردشتی(.
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۳. ۸. سنگ قبر تاریخی 
دورۀ  در  يزد  وزير  قلی بيگ،  اهلل  به  را  آن  كه  كرد  اشاره  سياهی 17  قبر  سنگ  به  می توان  ميدان  عناصر  ديگر  از 
شاه سليمان صفوی، منتسب كرده اند )تصوير 18(. اين سنگ قبر در دهۀ 70 پای ديوار حسينيۀ وقت و ساعت قرار 
داشت و مردم محلی از آن به عنوان سكويی برای نشستن و استراحت استفاده می كردند. در نيمۀ دهۀ 70، اين سنگ 
به داخل غرفۀ جنوبی حسينيۀ و قت و ساعت جابه جا شد و در دهۀ 90 و در جريان عمليات توسعۀ حسينيه، به داخل 

صحن بقعۀ سيد  ركن الدين منتقل گرديد و از آن زمان تاكنون در آنجا قرار دارد )تصوير 17(.

۴. گمانه زنی ها و كاوش های دو دهة اخیر
مطالعات باستان شناسی كه در سال 1385 و زير نظر آقای ابراهيم كاظم نژند در كف فضای باز ميدان انجام شد 
تيموری است )كاظم نژند  ايلخانی، آل مظفر و  )تصوير 19( ، نشان دهندۀ شواهد معماری همچون كاشی های دورۀ 
1398(. همچنين اجسادی متعدد در جريان اين كاوش ها يافت شد كه نشان از دفن اموات در كف ميدان و كاربری 
قبرستان در فضای باز ميدان دارد. با توجه به اينكه طبق بررسی ها و به خصوص مصاحبه با معّمران، اشاره ای به دفن 
اموات از دورۀ پهلوی به بعد در كف ميدان نشده است، می توان دفن اموات را به دورۀ قاجار و پيش از آن نسبت داد. 
عالوه بر كاوش های دهۀ 80، در سال 1399 و در جريان حفاری هايی كه به منظور انتقال تأسيسات ميدان به زير 
زمين صورت گرفت، كارشناسان ناظر ميراث فرهنگی برخی قطعات تزيينات معماری را كشف كردند )تصوير 20( كه 
طبق نظر متخصصان، به احتمال زياد مربوط به آثار معماری قرن هشتم )حوالی 720ـ740ق( و مربوط به ابنيۀ مرتبط 
با مجموعه مدرسۀ ركنيه است كه به  مرور زمان تخريب شده است. شبيه اين تزيينات در نيم ستون های فتيله ای 

)پيچ دار( مسجدجامع مظفری كرمان نيز ديده می شود. 

تصوير 17: نمايی از بقعۀ سيد ركن الدين و محل استقرار 
سنگ تاريخی در يكی از غرفه های نمای اصلی

تصوير 18: تصويری از سنگ قبر ميدان وقت و ساعت كه هم اكنون در بقعۀ سيد ركن الدين نگهداری می شود.
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۵. بحث و جمع بندی
در بين يافته های ميدانی در محدودۀ ميدان وقت و ساعت، بی شك پاياب قنات زارچ را می توان جزء شاخص ترين 
آن ها دانست. همان طور كه اشاره شد، قديمی ترين اشارۀ مكتوب به قنات زارچ در مجاورت محدودۀ كنونی ميدان 
وقت و ساعت، مربوط به قرن پنجم هجری قمری است. با وجود اين، ممكن است احداث پاياب با فاصلۀ زمانی از 
عبور مسير قنات از اين محدوده اتفاق افتاده باشد. از آنجا كه تاريخ احداث قنات وقف آباد بعد از ساخت مجموعه 
مدرسۀ ركنيه بوده است )كاتب يزدی 1386، 117(، می توان احتمال داد كه در ابتدا بحث تأمين آب مجموعه مدرسۀ 

تصوير 19: گمانۀ مربوط به مطالعات باستان شناسی كه در سال 1385 انجام شد )مطالعات باستان شناسی ميدان در دهۀ هشتاد هجری 
شمسی زير نظر آقای ابراهيم كاظم نژند(.

تصوير 20: نمونه قطعۀ تزيينات معماری يافت شده در حفاری كف ميدان 
وقت و ساعت در تابستان 1399 كه به احتمال زياد مربوط به ابنيۀ اوايل قرن 

هشتم است )پايگاه پژوهشی ميراث فرهنگی شهر يزد(.

تصوير 21: تزيينات نيم ستون های پيچ دار مسجدجامع 
مظفری كرمان )عكاس: مجيد علومی(
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ركنيه متكی به قنات زارچ بوده و به طور عمده از همين پاياب برای تأمين آب استفاده می شده و سپس با ساخت قنات 
وقف آباد و عبور آن از مدرسۀ ركنيه، وابستگی به پاياب قنات زارچ كمتر شده است. بر اين اساس، يكی از احتماالت 
قوی برای تاريخ احداث اين پاياب را می توان اوايل قرن هشتم هجری قمری و هم زمان با ساخت مجموعه مدرسۀ 

ركنيه دانست.
در بسياری از منابع به دليل تشابه اسمی و مقاربت مكانی ميدان و رصد وقت و ساعت، تاريخ شكل گيری ميدان 
را نيز به قرن هشتم هجری قمری نسبت می دهند كه از آن جمله می توان به افشار )1374، 710(، ابويی مهريزی 
)1391، 75( و كاظمينی )1382، 72 و 789( اشاره كرد. با وجود اين، تدقيق در منابع تاريخی، حقايق ديگری را 
نمايان می كند. در هر دو كتاب تاريخ يزد و تاريخ جديد يزد، هيچ جا از عنوان ميدان وقت و ساعت استفاده نشده و 
حتی در شرح مسير قنات وقف آباد نيز اشاره شده كه آب قنات وقف آباد از مجموعه مدرسۀ ركنيه می گذشته و در 
مسير خود به خانۀ استاد می رسيده، اما اشاره ای به ميدان وقت و ساعت نشده است )جعفری 1338، 150؛ كاتب 
يزدی 1386، 117(. در كتاب جامع مفيدی مربوط به قرن يازدهم هجری قمری، آشكارا به »ميدان وقت و ساعت« 
به عنوان محل عبور آب وقف آباد اشاره شده است )مستوفی بافقی 1342(؛ اين موضوع نكتۀ مهمی در تاريخ ميدان 
وقت و ساعت را نشان می دهد. مستوفی بافقی كه تاريخ خود را سه قرن بعد از حيات ركن الدين كتابت كرده، اشاره 
به آن دارد كه از آثار نام برده در كتاب تاريخ يزد به عنوان ابنيۀ همجوار مدرسۀ ركنيه، از جمله كتابخانۀ سه هزار جلدی، 
ديگر خبری نيست و خود مدرسۀ ركنيه و بقعۀ سيد ركن الدين هم رو به خرابی رفته است )مستوفی بافقی 1342، 
654ـ655(. قديمی ترين بنايی كه امروز در بدنۀ اين ميدان ديده می شود، بنای آب انبار وقت و ساعت در ضلع شمالی 
آن است. از آنجا كه مستوفی بافقی كتابت جامع مفيدی را در سال 1090 به پايان رسانده است و در آن از تخريب 
ابنيۀ مرتبط با مدرسۀ ركنيه خبر می دهد و هم زمان از فضايی به نام ميدان وقت و ساعت نام می برد، می توان اين 
احتمال را داد كه در حدفاصل قرن نهم )كتابت تاريخ يزد( تا اواخر قرن يازدهم )كتابت جامع مفيدی(، با تخريب 
ابنيۀ مرتبط با مجموعه مدرسۀ ركنيه )به جز ساختمان بقعه كه مدفن سيد ركن الدين است(، فضای بازی به صورت 
يك ميدان شهری در پيرامون دو سازۀ آبی مرتبط با قرن هشتم هجری قمری )پاياب شاخۀ شيرين قنات زارچ و 
پاياب قنات وقف آباد( شكل  می گيرد، و به همين دليل برای اولين بار در تواريخ محلی يزد، از عنوان »ميدان وقت و 
ساعت« استفاده می شود. با وجود اين، گمانه زنی و مطالعات باستان شناسی عميق و گسترده در محدودۀ ميدان وقت 

و ساعت می تواند منجر به دستيابی به اطالعاتی دقيق تر و موثق تر شود.
استقرار آب انبار وقت و ساعت در لبۀ بدنۀ شمالی ميدان و وجود پاياب قنات وقف آباد18 در مركز آن، گواه اين امر 
است كه ساختار كنونی و شاكلۀ فعلی ميدان در تداوم خط بدنۀ بنای آب انبار و در نظمی ساختاری متأثر از محل پاياب 
قنات وقف آباد در مركز شكل گرفته و به تدريج تا اواخر دورۀ پهلوی، بدنه و عناصر محصوركنندۀ كنونی ميدان در 
چهار جهت تكميل شده است. با توجه به آنكه اين الگو از اواخر دورۀ صفوی شكل گرفته، بقعۀ سيد ركن الدين )قرن 
هشتم( و نمازخانۀ شمالی ميدان )قرن نهم( در بيرون از لبۀ ميدان قرار گرفته و حضور مستقيم در لبۀ ميدان ندارد. 
با وجود اين، راستای شكل گيری بدنه های ميدان هماهنگ با دو بنای مسجد و بقعۀ سيد ركن الدين و رون شهری 
يزد يعنی در راستای قبله است. به دليل مقاربت مكانی ميدان وقت و ساعت با رصد وقت و ساعت، وجه تسميۀ اين 
رصدخانه بر روی ميدان باقی مانده و اين محوطه به عنوان ميدان وقت و ساعت مشهور شده و چنان كه ذكر شد، در 

متن كتاب جامع مفيدی برای اولين بار از عبارت »ميدان وقت و ساعت« استفاده شده است.
درمجموع می توان گفت يافته های جديد ميدانی كه در جريان مطالعات طرح بازآفرينی ميدان وقت و ساعت 
صورت گرفت، از جمله كشف پاياب قنات زارچ، نشان می دهد محدوده ای كه امروز به نام ميدان وقت و ساعت 
می شناسيم، مجموعه ای ارزشمند با اليه های مختلف تاريخی است. بخشی از مهم ترين اسناد و عناصر تاريخی كه 

روشنگر پيشينۀ تاريخی ميدان در دورۀ صفوی و پيش از آن هستند، در جدول 2 معرفی شده   است.
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جدول 2: معرفی عناصر تاريخی صفوی و پيش از صفوی ميدان وقت و ساعت همراه با دورۀ تاريخی و موقعيت استقرار
موقعیت استقراردورة تاریخیعنصر تاریخیردیف

در گذشته، جزء آذين بندی نخل بود، اما  اكنون در موزۀ وزيری يزد نگهداری می شود.قرن هفتمزنگ ساعت1
فضای باز ميداناحتمااًل قرن هشتم پاياب قنات زارچ2
جنوب ميدانقرن هشتمبقعۀ سيد ركن الدين3
مركز فضای باز ميدانقرن هشتمپاياب قنات وقف آباد4
 شمال ميداندورۀ تيمورینمازخانه5
ضلع شمالی ميداندورۀ صفویآب انبار وقت و ساعت6
در گذشته در بخش های مختلف ميدان متغير بود، اما اكنون بر روی بام پاياب وقف آباد ثابت شده است.دورۀ صفوینخل ميدان7

 اكنون در ايوان بقعۀ سيد ركن الدين نگهداری می شود.دورۀ صفویسنگ قبر تاريخی8

نتیجه 
مطالعات و بررسی های اين مقاله نشان داد محدوده ای كه امروز ميدان وقت و ساعت شناخته می شود، عرصه ای با 
تركيب عناصر و اليه های ارزشمند تاريخی است كه در اين نوشتار تالش شد بخشی از اين عناصر در محدودۀ زمانی 
قرن هشتم هجری قمری تا دورۀ صفوی معرفی شوند. مطالعات تاريخی كه تاكنون دربارۀ اين ميدان صورت گرفته، از 
آنجا كه عمدتاً متكی بر متون تاريخ محلی قرن نهم و يازدهم هجری قمری است، نتوانسته توصيفی روشن از پيشينۀ 
تاريخی اين ميدان و سير تكوين اين فضای شهری ارائه دهد. در اين نوشتار تالش شد با تكيه بر طيف وسيعی از منابع 
اطالعاتی و به ويژه با استفاده از يافته های باستان شناسی و كاوش ها و عمليات ميدانی كه در دو دهۀ اخير در محدودۀ 
اين ميدان صورت گرفته، پيشينۀ تاريخی ميدان با تأكيد بر بازۀ زمانی صفوی و پيش از آن، به نحوی مطلوب تبيين 
شود. بر اساس يافته های اين پژوهش می توان سه دورۀ تاريخی را برای محدوده ای كه امروز ميدان وقت و ساعت در 
آن قرار دارد، متصور شد: 1. قرن هشتم تا نهم هجری قمری كه در اين زمان مجموعۀ عظيم مدرسۀ ركنيه در اين 
محدوده وجود داشته است؛ 2. قرن نهم تا اواخر قرن يازدهم كه با تخريب بخش عمدۀ آثار مجموعه مدرسۀ ركنيه، 
فضای باز ميدان وقت و ساعت به وجود می آيد؛ 3. بازۀ زمانی حدفاصل اوايل قرن دوازدهم تا اواخر دورۀ پهلوی كه 
مجموعه عناصر محصوركنندۀ كنونی ميدان شكل می گيرد و قديمی ترين عنصر آن نيز آب انبار وقت و ساعت مربوط 

به تاريخ 1121ق است. 

قدردانی
در اينجا از معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری يزد، اداره كل ميراث فرهنگی گردشگری و صنايع دستی 
استان يزد، پايگاه ميراث جهانی بافت تاريخی شهر يزد و پايگاه ميراث جهانی قنات زارچ قدردانی می شود. همچنين از 
مصطفی غالمی زارچی برای همكاری در تهيۀ نقشۀ پايه، از محمد راد برای تهيۀ تصوير هوايی و از آقايان محمدحسن 
خادم زاده، رضا ابويی، مجيد علومی، ابراهيم كاظم نژند، نادر كريميان سردشتی و علی اصغر سمسار يزدی بابت همفكری 

و رهنمودهای فنی سپاسگزاری می شود. 

پی نوشت ها
1. اين ميدان در سال 1378ش، همراه با حسينيۀ ضلع جنوبی آن به شمارۀ 2656 در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد.

2. به منظور اطالع از شرح حال اين رصدخانه، نك: جعفری 1338؛ كاتب يزدی 1386، 113.
3. كاظمينی در شرح نخل بندی يا آراستن نخل اشاره می كند كه بعضی زنگ های قديمی را به شبكه های داخلی نخل به ياد 
حركت كاروان حسينی عراق به شام )اسيران كربال( با فاصله های معّينی از فرق تا قاعدۀ ضلع سروگونۀ نخل آويزان می كنند 
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)كاظمينی 1387، 30(.
4. اين زنگ در دهۀ هشتاد از منزل يكی از متوليان حسينيه به سرقت می رود و خوشبختانه چند سال بعد، ادارۀ آگاهی آن را پيدا 

می كند و برای نگهداری بهتر به موزۀ وزيری اهدا می شود. 
5. ايشان موقوفات فراوانی داشته كه شرح آن در كتاب جامع   الخيرات )1341( ذكر شده است. 

6. دربارۀ دارالشفای ركنيه، نك: شمس الدينی 1390. 
7. »و عالءالدوله مسجد قديم ساخت بر درده، آنجا كه ارسالن خاتون مناره ساخته بود و بر سر گنبد مناری بساخت و بر تحت 

مسجد نقبی بر سر آب زارچ بكند و مردم شهر از آن آب پيوسته مستفيض می گردند« )كاتب يزدی 1386، 59(.
8. به منظور كسب اطالعات بيشتر دربارۀ قنات زارچ و پاياب آن در ميدان وقت و ساعت، نك: شهابی نژاد 1398ب.

9. »... و به ديدن استاد قرآن خود رفت، استاد محمد بن يعقوب، و او را ديد كه از پاياب زارچ باال می آمد و نفس در او پيچيده بود. 
گفت: ای استاد، آب تفت بياورم و بر در خانۀ تو جاری گردانم. و چون از ديدن استاد بازگشت، در فراشاه قناتی جاری كرد و چند 
آب از سهام قنوات آنجا بخريد و به شهر آورد و از باغچۀ دارالشفا بگذرانيد و بر در مدرسۀ وردانزور آورد و از آنجا به در مسجد جمعه 
آورد و بگذرانيد و به مدرسۀ ركنيه آورد و در صحن مدرسه حوضی وسيع بساخت و آب تفت در او جاری گردانيد و به صاعديه آورد 
و از آنجا به در مدرسۀ عطاخان آورد و به كوشكنو برد و بر در خانۀ محمد يعقوب بگذرانيد« )كاتب يزدی  1386، 117(. »... و يك 
نهر آب به شهر می رود و به دارالشفا و مسجدجامع و رشيديه و ركنيه می گذرد و به كوشك نو می رود...« )جعفری 1338، 150(. 
»روزی به ديدن استاد قرآن خود محمد بن يعقوب رفته، ديد پيرمرد نفس زنان از پله های پاياب زارچ باال می آيد؛ گفت: به خواست 
خدا آبی از تفت می آورم و بر در خانه ات روان می كنم كه ديگر برای وضو و تطهير، اين همه پله نپيمايی. استاد او را دعا كرد و سيد 
ركن الدين دامن همت بر كمر زده در اندك زمان، قنات وقف آباد را احداث نمود. آب آن را كه از فراشاه تفت مايه می گيرد، هفت 
فرسخ راه از مجرای زيرزمينی آورد به يزد سهمی از قنوات ديگر هم خريده بر آن مزيد كرد و آن را از باغچۀ دارالشفا كه عن قريب 
به ذكرش می رسيم، گذرانيده از مدرسۀ وردانروز عبور داده و از آنجا در مسجد جمعۀ قديم آورده از مدرسۀ ركنيه گذرانيده به صاعد 
برده و از در مدرسۀ عطاخان عبور داده به كوشكنو روان ساخته آورده تا در خانۀ استاد خود محمد بن يعقوب و بار ديگر استاد وی 

را دعا گفت...« )آيتی 1317، ج. 1: 120 و 121(.
10. »چون سيد ركن الدين محمد چند روزی از رنج راه آسوده گشت، معمار بلندهمتش به ساختن عمارات خير و اجرای قنوات اقتضا 
نمود و نخست امر كرد تا در فراشاه، قناتی جاری نموده چند آب از سهام قنوات ديگر به عنوان ملكيت خريداری كرده به يكديگر 
ممزوج ساختند و از ميان شهر و محالت در مسجدجامع آورده از آنجا به مدرسۀ ركنيه و »ميدان وقت ]و[ ساعت« گذرانيده، از درب 

كوشكنو بيرون برد و به خانۀ محمد يعقوب معلم خود جاری ساخت و آن را آب وقفاباد نام نهاد« )مستوفی بافقی 1342، 556(.
با مشاركت مردمی آغاز و در آذرماه 1399 آمادۀ  11. عمليات مرمت اين مسجد در دی ماه 1398 به همت آقای صنوبر و 

بهره برداری شد. 
12. همچنين بقايای كمرنگی از يك كتيبۀ كوفی در قسمت فوقانی محراب ديده می شد كه به گفتۀ عيسی اسفنجاری، احتمال 
انتساب آن به صدر اسالم زياد بود. متأسفانه اين محراب ارزشمند تاريخی در اقدامی غيركارشناسی و در جريان عمليات مرمت و 

بازسازی كه توسط جامعۀ محلی در مسجد صورت گرفت، در زير اليۀ گچی مدفون شد.
13. شعر و ماده تاريخ روی اين كتيبه بدين شرح است: »در زمان شهنشه عادل/ شاه سلطان حسين دريادل// داد اين بِركه را به 
سعی تمام/ زآبروی صفای خود انجام// حاجی پاك دين عالی شان/ صاحب خلق و منبع احسان// آن رفيع  المكان صاق گهر/ كه از 
او شد تمام نام هنر// روی نورانی اش چو صبح منير/ طينت صاف او چو عيد غدير// آن كه از آب اين مكان نوشيد/ نظر از چشمۀ 
جنان پوشيد// بهر تاريخ اين خجسته مقام/ مصرعی خواستم دهم انجام// آمد از غيب اين ندای جلی/ لعن بر قاتل حسين علی// 

1121 لمحرره رحمت اهلل« )دانش يزدی 1387(.
14. دربارۀ تحوالت اين آب انبار در دورۀ معاصر، نك: شهابی نژاد 1398ب.

15. سابقۀ نخل گردانی بنا بر اسناد موجود، به دورۀ صفوی بازمی گردد؛ ليكن پيشينۀ رسم گرداندن تابوت و نشان های شبيه نخل 
و با نام های ديگر در مراسم عزا، به دوره های پيش  از صفويان می رسد. تابوت وارۀ نخل در جامعۀ دورۀ صفوی به  »وبی« شناخته 
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شده بوده و در فرهنگ اصطالحات دينی آن زمان به كار می رفته است. در آن دوره، سنت نخل گردانی در ميان برخی از جماعات 
شيعۀ ايرانی، به خصوص شيعيان شهرها و آبادی های مركزی و حاشيۀ كوير ايران، رايج و متداول بوده است. آندره گدار در آثار 
ايران با اشاره به حمايت پادشاهان صفوی از نخل برداری، آنان را موجب بسط و توسعۀ اين آيين دانسته و برای اثبات ادعايش، به 
فرمان محرم 1115ق شاه سلطان حسين صفوی اشاره می كند كه بر لوحی سنگی كنده شده و اين لوح بر ديوار سردر سمت چپ 
امامزاده اسماعيل، در محلۀ امامزاده اسماعيل اصفهان، نصب است. اين فرمان ضمن اينكه رواج سنت نخل گردانی را در ميان مردم 
آن زمان نشان می دهد، توجه و عالقۀ شاه صفوی را نيز به آيين نخل برداری و تشويق مردم به اين رسم آشكار می كند... . نخل 
ميدان امير چقماق را كهن ترين نخل و برخی متعلق به چهارصد سال پيش يعنی زمان صفويان می دانند )بلوكباشی 1380، 51ـ53(.

16. در سال 1398، به همت هيئت امنای بقعۀ سيد ركن الدين، نخل جديدی در ميدان ساخته شد و مراسم نخل برداری احيا گرديد. 
17. طول و عرض اين سنگ 176 در 45 سانتی متر و ارتفاع آن 30 سانتی متر است و به خط ثلث و نستعليق، نوشته هايی روی 
آن درج شده است. »اين سنگ قبر از نوع صندوقی است كه تزيينات شاخص دورۀ صفويه را در بر دارد. در پيرامون تمام لبه های 
سنگ، سرستون هايی به صورت مقرنس كاری ديده می شود. متن كتيبه در سطح حاشيه با قاب های تزيينی، مزين به گل چند پر و 
گل و بوته از هم مجزا شده اند. در وسط سنگ، طرح محراب همراه با نقش های اسليمی و گل های نيلوفر پر شده است. شايان 
ذكر است نقوش اصلی به كاررفته بر روی اين كتيبه به صورت گل و بوته  هايی است كه در تزيينات قالی و نقاشی های دورۀ صفويه 
به وفور ديده می شود )از اسليمی های رايج در دوره های قبل به خصوص قرن هشتم نظير دهن  اژدری، خرطومی و... اثری در اين 
كتيبه مشهود نيست(. بر روی اين كتيبه، نامی از صاحب قبر عنوان نشده است ولی با توجه به نوع حجاری و نقوش به كاررفته روی 
آن، اين سنگ قبر متعلق به شخصيت بزرگی در يزد بوده كه مورد احترام مردم بوده است؛ با توجه به مراجعه به متون تاريخی، 
اين منطقه قسمتی از مزار ركنيه بوده است كه در قرن هشتم هجری قمری از آن ياد كرده اند. با توجه به اينكه سنگ قبر موجود، 
نمونه ای از سنگ قبرهای دورۀ صفويه است و منابع تاريخی فقط از دفن اهلل قلی بيگ )وزير يزد در دورۀ شاه سليمان صفوی( در 
مزار ركنيه نام برده اند، می توان گفت به احتمال زياد، اين سنگ قبر متعلق به اهلل قلی بيگ است« )دانش يزدی 1387(. شرح كامل 
متن و اشعار درج شده روی اين سنگ در كتاب كتيبه های اسالمی شهر يزد )دانش يزدی 1387( و يادگارهای يزد )افشار 1374، 

ج. 2( درج شده است. 
18. دربارۀ قنات وقف آباد يزد، نك: چراغی )1391(، سمسار يزدی و چراغی )1383(، سمسار يزدی و كريميان )1396( و پاپلی 

يزدی و لباف خانيكی )1388(.
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Vaqt-o-Sa‘at Square is one of the historical squares of Yazd. The current body of 
research on this square shows that no study has been done that can explain the historical 
background and its formation process based on valid historical documents, causing 
many ambiguities and lack of necessary knowledge. Therefore, based on new historical 
field evidence obtained in the last two decades, this article tries to provide a clear 
description of the historical background and the process of formation of this square. 
For this purpose, this study uses the descriptive-analytical method and various sources 
including historical texts, archaeological studies, field research, historical documents 
including aerial photographs and archival images, and oral accounts (questions from 
persons familiar with the square). Understanding the historical background of the 
square is based on classifying the historical layers of the square, some of which have 
only been recently identified (including the historic Bell from the seventh century 
AH, the payab of the Waqf-abad qanat and that of the Zarch qanat from the eighth 
century AH, the Timurid mosque in the north of the square, and other archeological 
observations of the last two decades). There are also some other historical elements 
and layers mentioned in this article, which despite being previously introduced in 
other studies, were not properly investigated regarding the historical background of 
the square (including the tomb of Seyyed Rokn al-Din, Vaqt-o-Sa‘at water reservoir, 
the nakhl in the square and the historic tombstone. The historical elements around the 
square from the seventh century to the twelfth century AH are evidence of the richness 
of historical layers forming this square. This study shows that although many sources 
date the origin of Vaqt-o-Sa‘at Square to the eighth century AH, it was founded in the 
Safavid era and the oldest element enclosing the square is the water reservoir on the 
north side of the square dating from the late Safavid era.
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