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  :آسیاب دوسنگی میبد

  هاي کاریزي اي ویژه در میان آسیاب پدیده

  

  *پویاعبدالعظیم 

  24/10/1399: تاریخ پذیرش  31/6/1399 :تاریخ دریافت

  

  چکیده

هایی که خوراك اصلی مردم نان باشد، آسیاها نقـش تعیـین کننـده در سـامان              در سرزمین 

  آمد مستمراً با مقتضیات محیط سازگار و روز،زندگی دارند و به همین دلیل در روند زمان

 تحـول  ،هاي کاریزي در سرزمین یزد به ویژه در میبد با همـین سـازوکار   آسیاب. شوند  می

 با  در آن روزگار، میبد است که» آسیاب دوسنگی«پدیده نمونه بارز در این مورد، . اند یافته

این آسیاب که نوعاً بسیار . گیري از فناوري پیشرفته کاریزي در محیط بیابانی پدید آمد بهره

  . آباد جاي دارد ویژه است، در چهل متري زیرزمین و در مسیر قنات قطب

 ناکار و پنجاه سال در بیابان زیر بـاد و خـاك و   ،زآسیاب دوسنگی که با خشکیدن کاری 

ان اثـر  عنو به یاري اطالعات سالخوردگان بازشناسی و به 1378سیالب رفته بود، در سال    

  . ملی به ثبت رسید
  

  کاریز میبد،قنات، آسیاب دوسنگی،: هاي کلیدي واژه

  

                                                
 s.a.pouya@live.com        .ایران یزد، ،رانی اخیرهنگ و تارپژوهشگر ف *
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  درآمد

د کـشاورزان بـه تولیـد    هایی که خوراك اصلی مردمان، نان و طبیعتاً رویکـر      در سرزمین 

بـه آرد بـراي     ...) گنـدم، جـو   (غالت باشد، گام بعدي در ایـن چرخـه، تبـدیل غـالت              

است؛ چیزي که آشکارا زندگی همگـان       » نان«هایی بر این پایه و مهمترین آنها          خوراکی

ها است که  به آن بستگی دارد و بازتاب آن در فرهنگ عامه به صورت مثلی بر سر زبان         

  ) noona ke band joona(» نونه که بند جونه«:  اند گفته

تـر   و یا به گفته رایـج     » خرد کردن «در فرآیند تبدیل غالت به نان، مهمترین مرحله         

سازي را با راهکارهاي گوناگون؛ از  از دیرباز این مرحله از نان. غالت است » آرد کردن «

اي گونـاگون امـروزي،     در آسـیاه  » آسیا کردن «تا  » کوبیدن در هاون  «ترین کارها     ابتدایی

گفتنی است که این مرحله از فراینـد تولیـد نـان، بـسیار بیـشتر از                 . شده است   انجام می 

شـده   ها، هماهنـگ، سـازگار و روزآمـد مـی     مراحل دیگر با تحوالت تکنولوژیک دوران    

  . است

کـاري  » دسـتاس «در نخستین مرحله، کوبیدن ساده و خردکردن با آسیاهاي دستی           

شده است؛ سپس  وزمره بود که معموالً توسط زنان و در خانه انجام می      نسبتاً سخت و ر   

و این مرحلـه  » خراس«گردید  این کار به دستگاهی سپرده شد که با نیروي چارپایان می       

. کاست  هایی شد که از کار انسان می        نسبتاً مهمی بود؛ چون پیش درآمد ساخت کارخانه       

. ، یا آسیاي بادي"باد آس"ي بادي سپرده شد؛ هاي بادخیز، این کار به آسیاها در سرزمین

هـاي   اي، گهگاهی و محلی در سـرزمین  این مرحله، هر چند پیشرفته بود اما جنبه منطقه     

  . بادخیز داشت

هـاي سـنتی آسـیا، سـاخت          ها در تکنولوژي    ترین دوره   یکی از مهمترین و گسترده    

  . »آسیاب«کند؛  آب کار میها و آسیاهایی بوده و هست که با نیروي هدایت شده  دستگاه

روزي اسـت کـه بـا نیـروي رایگـان آب کـار                آسیاب، در واقع یک کارخانه شبانه     

هاي کـاریزي، هـم بـه         البته آسیاب . کند؛ چه با آب چشمه و رود و چه با آب کاریز             می
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لحاظ سطح فناوري و هم به لحاظ دسترسی بهتر انسان و نقش کارسازتر آن در چرخه                

هایی داشته که اینجـا و آنجـا          عی، نسبت به انواع دیگر آسیاب، مزیت       اجتما –اقتصادي  

  . شود هاي آن دیده می نمونه

وضـعیت زمـین و مـسیر    » آسیاب«براي ایجاد و گردش سودمند کار آسیاهاي آبی       

آبها و مهمتر از همه، موقعیت توپوگرافی زمین، عاملی بسیار مهم و تعیین کننده اسـت،           

توان یک دستگاه، بلکه چندین دستگاه آسیاب  ها، می اي از موقعیت رهاي که در پا به گونه

این موقعیت مناسب در برخی مناطق، سبب احـداث چنـدین          . اندازي کرد   ساخت و راه  

شده تا آنجا که آن نقطـه و آن شـهر را بـا همـین انتـساب، جایگـاه و شـهر                آسیاب می 

   1.اند ها نامیده آسیاب

مسیر ویژه عبـور  ) شهري که در جنوب یزد است  (ت  در فاصله میان شهر یزد و تف      

تا یزد، بستري براي ایجاد بیش از ده آسیاي تاریخی شده و آن ناحیـه          » شاهجوي تفت «

ها و اماکن بسیاري  بر همین قیاس، آبادي. اند  ها نامیده   به معنی حوزه آسیاب   » ارستان«را  

ـ             ه و امثـال آن قـرین شـده       در تاریخ و جغرافیاي کشور، با نام و نشان آسیاب و طاحون

   2.است

  

  هاي کاریزي میبد  آسیاب

هـاي یادشـده، در    گونه. اي آشنا شدیم  در مقدمه، با سیر تکوینی و انواع آسیاها تا اندازه         

ها و تعـداد،   هاي اقلیم و چه از حیث تکنیک     هاي مختلف، چه از جهت ویژگی       سرزمین

ران و افغانستان با آسیاهاي بادي اروپایی متفاوتند؛ مثالً تفاوتی که میان آسیاهاي بادي ای    

کننـد، بـه    هایی که با نیروي آب کار می با همین قیاس آسیاب. است، کامالً مشهود است 

                                                
- جایگاه حـروف   » اردستان« و ناحیه    15، جلد اول، ص     آتشکده اردستان . رفیعی مهرآبادي، ابوالقاسم  : بنگرید

  ).غرب یزد(هاي تاریخی، در مسیر شاهجوي تفت به یزد  آسیاب

- همچنین. 178، ص 1343، و نشر کتاب بنگاه ترجمه تهران،، تاریخ یزد. جعفري: بنگرید :  

  .220 و 219، 1345، تهران، )قرن نهم(احمد کاتب، تاریخ جدید یزد 
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سهم خود انواع گوناگون دارند ولی با همۀ اهمیت و گـستردگی، چـون موضـوع ایـن                  

ز انـواع آن،  در این جستار، تنها به بررسـی یکـی ا        . گذریم  بررسی نیستند، از آنها در می     

  . کنند، خواهیم پرداخت هایی که با آب کاریز کار می یعنی آسیاب

هاي همیشگی آب کاریزهـا بـوده    با توجه به این که در منطقه یزد، تنها جریان آب         

چه بسا کاریزهایی که در مـسیر خـود، چنـد    . ها نیز عموماً کاریزي هستند  است، آسیاب 

  . گردانند آسیاب را می

یبد با توجه به تعداد و گوناگونی کاریزهـاي پـرآب و همیـشگی و               شهر باستانی م  

مهمتر از آن؛ موقعیت توپوگرافیک و شیب مناسب زمین براي ایجـاد آسـیاب، یکـی از               

هـاي کـاریزي در ایـن         مساعدترین شهرهاي قدیم به لحاظ برخورداري از انواع آسیاب        

نی و پیچیدگی فناوري هاي میبد همچنین از جهت عظمت و گوناگو    آسیاب. زمینه است 

  . و تعداد در این زمینه سرآمد است

اي صنعتی و کارآمد براي شهروندان بوده، بلکه بـه   ها در میبد، نه تنها پدیده   آسیاب

علت رها شدن بخش مهمی از نیروي کار مردان و زنان، در پیـشبرد مـدنی منطقـه نیـز           

  . تأثیري بسزا داشته است

شد، نه تنها به دلیل درآمدزایی پشتیبانی  ا ساخته میهایی که در مسیر کاریزه آسیاب

هاي جاري همان قنات بوده است، بلکه با توجه به سـاخت    سودمند و آماده براي هزینه    

اي  و ساز و تملک و هویت مستقل، هر یـک از آنهـا بـه مثابـه یـک کارخانـه، سـرمایه                

هم سهام آن قابـل   شد و     این سرمایه، هم خرید و فروش می      . آمد  سودمند به حساب می   

  . رسید تقسیم بود و مانند یک ارثیه به وراث و صاحبان آن می

هـایش در   اله خان مشیرالممالک، مستوفی یزد در سده گذشته کـه تـالش   میرزا فتح 

ها زبانزد است، به موجـب اسـنادي کـه در دسـت      زمینه آب و قنات و دادوستد آسیاب  

هـاي   انـدازي آسـیاب   و فـروش و راه است بیشترین تالشش در زمینه احداث و خریـد          

شهرت » آسیاب مشیر«اي از آنها به نام  بزرگ را در منطقه میبد انجام داده و بازمانده پاره

  . دارد
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هاي اقتصادي مشیر در زمینـه آسـیاب، بـه دلیـل      انتخاب میبد به خوان بستر تالش     

ــیاب   ــود آس ــدار و وج ــرآب و پای ــاي پ ــود کاریزه ــادگی   وج ــز آم ــزرگ و نی ــاي ب ه

  . ها و در نتیجه سودمندي آنها بوده است اندرکاران و سازندگان و مدیران آسیاب دست

هاي مشیر در میبد که اسناد خرید و اجاره و مـدیریت و تعمیـر و              از جمله آسیاب  

) طاحونـه (صدري در فیروزآباد، آسیاب  ) طاحونه(نگهداري آن در دست است، آسیاب       

  . آباد میبد است ابی به نام مشیر در حوالی رکندر حوالی مهرجرد و آسی) Lekog(لکُگ 

 قمري در اختیار مشیر قرار گرفته و 1312، 1311، 1310هاي  ها در سال این آسیاب

اسناد آن به مهر جمعی از زجال و معتمدان محل ممهور شده که خود نشان اهمیت آنها       

   1.آید به حساب می

  

  ها در میبد  عوامل مهم تکامل آسیاب

هایی دور و دراز تاریخی است،      دانیم شهري کهن و داراي پیشینه       ن که می  میبد چنا 

هاي حیاتی در ایـن شـهر، برآمـده از دانـش مـدنی و               طبیعی است که بسیاري از پدیده     

هاي تاریخی باشندگان این سرزمین بوده است؛ اما میبـد در برخـورداري از ایـن                 تجربه

 یا متفاوت جغرافیایی نیز داشته اسـت         یک موقعیت برتر و    -ها     آسیاب -پدیده صنعتی   

  : هایی از آن در موارد زیر قابل تشخیص است که جلوه

هـاي آن در موقعیـت     برخورداري از منابع غنی آبهـاي زیرزمینـی کـه آبخـوان            -1

   اردکان جاي گرفته است -مناسبی از دشت یزد 

ا غـرب   موقعیت مناسب توپوگرافیک و وجود تراس جغرافیایی ممتد از شرق ت -2

ها کاریز پـرآب در ایـن       که موجب پدیدآري ده    - جنوب به شمال     -میبد و شیب مفید     

  .سازند سرتاسري شده است

  . اند  هر یک از کاریزهاي میبد قابلیت برخورداري از یک یا چند آسیاب را داشته-3

                                                
- 4 و 3 و 2اسناد شماره : بنگرید.  
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هاي رسی زمین در میبد که به واسطه استحکام خاك، بستر مناسبی               وجود توده  -4

  .  است ها بوده هاي بزرگ زیرزمینی آسیاب ندن سازهبراي ک

 1هاي هاي زیرزمینی به دلیل تعدد و استمرار و تواتر نسل  تکامل دانش فنی سازه-5

  برخوردار از این دانش 

هـا ولـی    بهـره از ایـن برخـورداري     موقعیت مناسب در میان همسایگانی که بی     -6

 آن و در نتیجـه موجـب گـردش کـار و     برخوردار از خدمات میبدیان و خریدار پیوسته  

 است که به علت  بوده» دوسنگی«اند؛ نمونه بارز آن همین آسیاب    رونق آن در مبید شده    

آبـاد، صـدرآباد،      ابـراهیم : اند؛ ماننـد    مشکالت سرزمینی و عوامل دیگر فاقد آسیاب بوده       

  . آباد، بندرآباد و در جنوب و اردکان در شمال شمسی، عزآباد، شرف

هـا لزومـاً محـل نگهـداري مقـداري       ابیر حفاظتی؛ با توجه به این که آسیاب      تد -7

شـده اسـت،      اند که در روزگار گذشته مورد طمع راهزنان و غارت آنها مـی              غالت بوده 

ها، ترفندهایی براي حفاظت آنها بوده است؛ به ویژه آنهـا     یکی از تدابیر مدیریتی آسیاب    

اند، شـاهد بـارز آن        ها بوده    خدمات ایمنی آبادي   هاي دور افتاده و دور از       که در محوطه  

همین آسیاب دوستگی مورد بررسی است و به شرحی که خواهد آمد، ترفندهایی براي              

) Kaĉalok(اند؛ نمونه دیگر، آسیاب کچلک       دورماندن از دستبرد غارتگران اندیشده بوده     

درون بـرج و  در حومه غربی میبد است که به همین مالحظه کل تأسیـسات آسـیاب را         

هـاي   اند که آثار آن هنوز باقی است و یکی از گونـه      بارو و محوطه دژ مانندي قرار داده      

   2. پدید آمده است-ها   شهر آسیاب-هاي ویژه است که در میبد  نظیر آسیاب نادر و کم

                                                
- مرا به ) شناسی مدیر مرکز کرمان(زاده  در مراحل پایانی نگارش این مقاله استاد سید محمدعلی گالب       : بنگرید

که پژوهنـدگان آن  ) معماري و آبادانی بیابان؛ الیزابت پیرلی، ترجمه نگار صبوري     (جمعی ارجمند رهنمون شدند     

آسیاب «اند؛ اما در این پژوهشنامه، جاي  ها در فالت مرکزي را بررسی کرده     طی سالیانی دراز، شماري از آسیاب     

 ایـن اثـر سـودمند را    وري از امیدوارم در ویاریشی دیگر از این مقاله، من مجال بهره. خالی است» دوسنگی میبد 

  .بیابم

-  کاروانسرا، آب : هاي غرب میبد واقع شده و شامل عناصري چون الیه آبادي در منتهی» کچلگ«ایستگاه کاروانی

  .14عکس شماره . هاست از کار افتاده، اما بناي دژ مانند آن هنوز باقی است انبار و یک آسیاب ویژه بوده که سال



   

  

  

  

 47  تحلیل فرهنگی دانش بومی در زنجیره ابزار قنات   

 
 

  ها  به پیچیدگی و رهیافت هاي متعارف در میبد روند پیدایش آسیاب

هـاي   انـدازي آسـیاب   سازي و طراحی و سـاخت و راه         تبررسی فرایندهاي مختلف قنا   

کاریزي، نشان از سازوکارهاي مشترکی دارند که این دو سازه آبی در رونـد پیـدایش و          

قاعـده عمـومی و بنیـادي آن، نیـاز بـه      . اند پویش تدریجی، همواره با آن سروکار داشته      

هـم  » قطع شیب«اب،  دار براي هر دو سازه بوده است و البته براي آسی            هاي شیب   عرصه

. کننـد  شده است و این هر دو طبعاً از قواعد گرانشی تبعیت مـی           در همان نقطه الزم می    

هاي مـستوي و همـوار یـا     هاي کاریزي در عرصه اصوالً احداث کاریز و به ویژه آسیاب    

  . هاي ویژه و پیچیده و پرهزینه همراه است میسر نیست و یا با دشواري و فناوري

 از جنـوب بـه     –هاي متنوع جغرافیاي طبیعی و شیب عمومی زمـین            هدر میبد، پهن  

 جغرافیایی و موقعیـت بـسیار مناسـب    )Trâs( تراس   به ویژه قطع شیب در لبه   –شمال  

 بـا  –توپوگرافیک در سرتاسر تراس شرقی غربی و نیز برخورداري از دهها رشته کاریز        

تعددي در اینجا شده بود کـه بـه   هاي م    از قدیم، سبب احداث آسیاب     –آبده غالباً ثابت    

  . نامید» ها شهر آسیاب«توان میبد را  راستی می

با وجود گذشت زمان و حوادث گوناگون، هنوز بازمانده بیش از بیـست و چهـار             

  .آسیاب کاریزي در میبد قابل شمارش است

هاي گوناگون براي ساخت آسیاب فراهم بوده  در این ناحیه جغرافیایی، چون مجال

داده، بـا همـاهنگی و جـستن          اي دسـت مـی      شده و یـا انگیـزه       هر جا که نیاز می    است،  

اي بـراي     اند، پاره   کرده  برداري از آسیاب می     راهکارهاي مختلف، اقدام به ساخت و بهره      

اي به صورت موقوفه و براي پشتیبانی از خدمات اجتمـاعی           برداري شخصی و پاره     بهره

و برخی بزرگ و همگانی     » آسیاب کوچه باغ   «ها برخی کوچک و محلی      این آسیاب ... و

  . »آسیاب بیده«اند  بوده

هایشان هم از کار افتاد ولـی آثارشـان مانـده کـه               با خشکیدن آب کاریزها، آسیاب    

و زاییده ابتکارهـاي   » دانش بومی «دهنده عظمت این پدیده صنعتی بر بنیان          همگی نشان 

  . مردم پرتالش این سرزمین بوده است
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 –اند  ا فرونگذازیم که از لحاظ جغرافیایی میبدیان بختی برخوردار داشتهاین نکته ر 

 ضمناً عبور ناگزیر شماري از کاریزهاي اردکان از –هم در طول، هم در عرض سرزمین 

. گذاشـته اسـت    عرصه میبد، موقعیت مساعدي براي ایجاد آسیاب در اختیار میبدیان می          

   1...و) Kuĉok(کوچک و آسیاب ) Sarkcŝun(آسیاب سرکشون : مثل

) جنوب میبـد و شـمال رسـتاق   (هاي بیابانی  برعکس، در باالدست میبد، یعنی پهنه 

هـاي آن حـدود    همواري زمین موجب آن شده است که هیچ آسیاب متعارف در آبـادي  

آبـاد،   صدر آباد، شمسی، دزك، ابـراهیم    : آبادي، شامل   ساخته نشود؛ باشندگان بیش از ده     

به همان دلیـل همـواري   ... آباد و   آباد، جمال   آباد، بندرآباد، ترکن     شریف آباد، عزآباد،   صدر

هاي متمادي، نیاز حیاتی خود به  اند و در تمام سال بهره بوده  زمین، از ساخت آسیاب بی    

 آثـار   کردند؛ بر پایه گفته آگاهان محلی و هاي کوچک خانگی تأمین می     آرد را از آسیاب   

آسیاهاي دسـتی  (هاي یادشده با دست آس    ره مردم آبادي  بازمانده، نیاز ضروري و روزم    

هـاي   و با زحمت و دشـواري  ) گشت  آسیاهایی که با چارپایان می    (و یا خراس    ) خانگی

هاي چنـد فرسـنگی    شده است که در مسافت هاي یزد یا میبد تأمین می  فراوان از آسیاب  

  . اند آنها قرار داشته

هـا باشـند، دو آفـت     یست نیرورسان آسیاببا کاریزهاي منطقه رستاق که بالقوه می   

  : کاسته است اند که همواره از کارآیی آنها می مهم نیز داشته

 )Piŝekâr kani(» پیشکارکنی«بایست  نخست همان همواري زمین بستر کاریز که می

داد؛ طوالنی  ها بیافزایند و این در باالدست رخ می        با سرعت بیشتر انجام شود و به پشته       

) Ruraftan(» رورفـتن «و غالباً موجـب اخـتالل در شـیب و آسـیبی بـه نـام           شدن راهر 

  . گردید می

                                                
-   اند، دو آسیاب نـامبرده بـر روي آن    گذشته که از میبد می) باغستان و صدرآباد: (دکاندو رشته از کاریزهاي ار

  . دایر گردیده است
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کرد،  هاي کشت، همین کاریزها را تهدید می آفت دیگر که در پایین دست و عرصه       

هاي جدي در  هاي روان و بلند شدن سطوح آبیاري و بروز دشواري حرکت دائمی ریگ 

در . (نامنـد   شـدن مـی   ) Bolandâb(» بلنداب «امر آبیاري بوده که این پدیده را اصطالحاً       

کننـد ولـی    هاي چاه برطرف می هاي اخیر این مشکل را با افزایش طول ارتفاع لوله    دوره

  . در گذشته، چیرگی بر این وضعیت بسیار دشوار و گاهی ناممکن بوده است

نار کردند به آرامی با آن ک بلنداب شدن زمین پدیده زیانباري بود که گاهی سعی می

  . فرسا بوده است آیند، ولی اصوالً آفتی سخت و توان

در ناحیـه رسـتاق،   » ابراهیم آباد«و » شمسی«بررسی جغرافیایی و تاریخی روستاي  

هـاي طـوالنی، آرام آرام دور         هـا و دوره     حاکی از این است که کشتگاه آبادي، طی سال        

  . جا شده است  درجه جابه200آبادي گردیده و حدود 

هاي اخیر، به شرحی که موضـوع ایـن بررسـی            ها، در سده    آن همه سختی  در میان   

اي  هـاي میبـد در ناحیـه رسـتاق، پدیـده      است، احداث آسیایی در مسیر یکـی از قنـات        

هـا بـود و بـار     اي در تـاریکی  شگرف در آن ناحیه و به گفته یکی از استادکاران روزنـه           

  . تر کرد بکاي س سنگین زندگی دشوار در آن ناحیه را تا اندازه

  

  حل مشکل روي زمین در زیرزمین

 اردکان و به طور ویـژه، بخـش میـانی      –بستر جغرافیایی این بررسی، عموماً دشت یزد        

دانیم، پدیـده ویـژه مـورد بررسـی مـا             است و چنان که می    » رستاق«دشت، یعنی ناحیه    

  . در این محدوده جاي دارد» آسیاب دوسنگی«

شـرایط مـساعد   » ناحیـه میبـد  « بخـش شـمالی دشـت    پیش از این، دانستیم که در     

هاي کاریزي بـزرگ و بـاربردار شـده           سرزمینی، موجب احداث شمار زیادي از آسیاب      

در بخش جنـوبی دشـت، یعنـی        . اند   همگان را پاسخ داده    -نیازهاي –است که سالیانی    

هـا در    هاي مساعد از دیرباز سبب احداث تعداد زیادي آسیاب          نیز، موقعیت » ناحیه یزد «
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ولی در ناحیـه  . آورده است یزد و پیرامون یزد شدند که نیازهاي مردم باالدست را بر می  

گستردگی و همواري زمین، هـم موجـب مـشکالتی بـراي     » رستاق«میانی دشت، ناحیه  

اکنون . کرده است   سازوکار کاریزها بوده و هم موانع فنی براي ساخت آسیاب ایجاد می           

کنیم، ناگزیر به شناخت اجمالی مسائل کاریزها در        ررسی می هاي کاریزي را ب     که آسیاب 

  . این نقطه از دشت یزد نیز هستیم

هـاي آبـدار،    ها و مخروط افکنـه  دار در باالدست دشت  هاي شیب     دانیم که زمین    می

رسـتاق،  : شیب، ماننـد  در بسترهاي هموار و کم. مناسبترین بستر براي ایجاد کاریز است     

فرایند احداث کاریز و به تبـع آن سـاخت آسـیاب، همـواره بـا             که مورد بررسی است،     

ها و مشکالت ویژه همراه بوده است، امـا کـاریزگران در ایـن سـرزمین، پـس از           آسیب

اندیشی، به دو راهکار اساسی دست یافتند که، نـه    برخورد با این مشکالت ویژه و چاره      

انـد، بلکـه ایـن      چیـره شـده  راهرو زیرزمینی قنات،» بندي  خطا، در شیب  «تنها بر آسیب    

انـد کـه موجـب پدیـداري        هـایی کـرده     رخداد محتمل و تهدیـد را تبـدیل بـه فرصـت           

  . شدند» ویژه«هاي کاریزي  آسیاب

  : کنیم اندیشی را بررسی می در این جستار، این دو راهکار و چاره

   :پایین نشستن -1

بنـدي   ر شیبهایی که همواري و شیب اندك زمین موجب بروز خطا د در موقعیت 

مجراي زیرزمین کاریز گردد و چنان شود کـه آب قنـات در حـال احـداث در مکـانی                     

انـدرکاران   بینی شده آفتابی گردد و آنجا، دلخواه بـانی و دسـت   تر از جایی که پیش    پیش

برداري از آب قنات نباشد، یک راهکار اساسی آن است کـه در همـان نطقـه،        براي بهره 

زیرزمینی قنات » راهرو«هی به ژرفاي چند متر فرو برند و کانال مظهر ناخواسته، میله چا

اي  را از همان نقطه در مسیر گودتر به سوي مظهري دیگـر ادامـه دهنـد، تـا در عرصـه                

  . برداري قرار دهند تر آب قنات را آفتابی کنند و مورد بهره پایین

ر و موقعیتی بسیار اند، آبشا با این اقدام، در همین جایگاهی که چند متر فرو نشسته     

اي مـوارد ایـن موقعیـت آبـشاري را        در پـاره  . آید  مناسب براي احداث آسیاب پدید می     



   

  

  

  

 51  تحلیل فرهنگی دانش بومی در زنجیره ابزار قنات   

 
 

گوینـد، ولـی در اغلـب     می) ŝoreyngâh(» شرینگاه«کنند و به آن   هیچ اقدامی رها می     بی

اگر آسـیاب بـه هزینـه       . برند  موارد، از این اختالف ارتفاع براي احداث آسیاب بهره می         

هـاي همـان      اریز باشد، متعلق به همان کاریز است و درآمد آن پشتوانه هزینه           صاحبان ک 

کنند؛ این توافـق در   شود و اگر کس دیگري باشد، به اشکال مختلف توافق می      کاریز می 

  . شود هر دو صورت امتیازي براي کاریز شمرده می

اي هـ   از جملـه آبـادي    ) Aŝkzar(»  اشـکذر «شاهد بارز این اقدام، آسـیاب بـزرگ         

رخ داد و پــس از همــین » آبــاد همــت«رسـتاق یــزد اســت کــه هنگــام احـداث قنــات   

آباد را حدود پانزده      و احداث آسیاب در همان نقطه، همت      » پایین نشستن «اندیشی    چاره

آوردند که » رو«به اصطالح   ) Bondarâbâd(» بندرآباد«تر، نزدیک روستاي      کیلومتر پایین 

   1.آن باقی استساز  هنوز آن آبادي و قلعه نیمه

  

  :  باال نشستن-2

باالنشستن، هر چند که همانند پایین نشستن یک تکنیـک و راهکـار اصـالحی در                

تر است و معمـوالً   تر، دشوارتر و پرهزینه مسیر کاریز است، ولی این یک، به مراتب فنی       

  . آید هاي خاص پیش می در موقعیت

هاي  شود که پیشکار قنات به الیه یاالجرا م آید و الزم   باال نشستن، هنگامی پیش می    

بسیار آبدار رسیده باشد؛ موقعیتی که از کف و جدار و حتـی شـقف راهـرو قنـات آب       

شـرایط  . نامند  می) Bâreŝow(» او  بارش«جوشد و این حالت را کاریزگران اصطالحاً          می

) Devil(» کنی دویل«شود که میله چاه را باید از زیر به باال بکنند که به آن   اي می   به گونه 

 کـاري سـخت و   – همـان پیـشکار کنـی      –در این حالت، پیشبرد مادر چـاه        . گویند  می

 تا آنجا که در برخی 2نیازمند کاریزگران خبره و ابزارآالت ویژه و تدابیر گوناگون است،         

                                                
- 493، ص 1353طرب نائینی، جامع جعفري، تهران، انجمن آثار ملی، : بنگرید.  

-  در خراسـان، بـه ایـن روش، سـرکولی       (هاي گذشتگان گفته شده که کندن چاه دویل           در روایت =sarkuli 

  .نه کار آدم عادي، بلکه کار دیوان بوده است) گویند می
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هاي پیشبرد قنات به همین مقدار  ها با توجه به کفایت آب، مادر چاه و دشواري       از قنات 

هاي نادر و ممتاز  اما از سوي دیگر چون این حالت، یکی از موقعیت. کنند آب بسنده می

گزینند که امکان ادامه مـسیر و   براي افزایش هر چه بیشتر آب کاریز است، روشی بر می 

بـاال  «پیشکار کنی بیشتر در کاریز فراهم گردد؛ این روش و ایـن تکنیـک را اصـطالحاً                   

اي بـاالتر و مـوقعیتی    ادامه مسیر قنات در فاصلهیعنی شکستن شیب و . نامند  می» نشینی

 1»زهـون «از آبخوان که هجوم آب کمتر باشد و تـا حـدي و جـایی کـه از الیـه آبـدار              

)zehoon (یا زهاب قنات هم باالتر نرود .  

بدیهی است که با این اقدام، موقعیتی آبشار گونه، در مسیر زیرزمینی قنـات ایجـاد       

  . ظ گرانشی مورد نیاز آسیاب استشود، موقعیتی که به لحا می

در این باالنشینی، نکته مهم، در نظر گرفتن ارتفاع مناسب است؛ زیرا، منبـع فـشار              

آب، در همین فاصله ارتفاعی ساخته خواهد شد، همـان منبعـی کـه نیـروي الزم بـراي       

. نامنـد  مـی ) Tanura(» تنوره«کند؛ این منبع را  گردش چرخ و سنگ آسیاب را تأمین می    

هاي ویژه در ژرفـاي   هاي متعارف، روي زمین پیداست؛ ولی در آسیاب       نوره در آسیاب  ت

اي   تنـوره سـازه   . گیـرد   ناپیداي کاریز و جایگاهی است که آسیاب در همانجا شکل مـی           

. زنـد  اي با خرطومی باریک در ته آن است که آب پرفشار را به چرخ آسیاب می       استوانه

  . اند ساخته می» ساروج«با آب تنوره آسیاب را با مصالح سازگار 

با توجه به آنچه دانستیم، براي سـاخت ایـن گونـه آسـیاب نخـستین اقـدام فنـی                     

شکست شیب در مسیر یک کاریز اسـت، در همانجـا آسـیاب بـه صـورت یـک سـازه             

هاي این گونه آسـیاب در     ها و مؤلفه    به عبارت دیگر تمام اندام    . گیرد  زیرزمینی شکل می  

هاي اصـلی     مؤلفه. گیرد  یی که با محاسبه دقیق انتخاب شده جاي می        زیرزمین و در ژرفا   

  : آسیاب عبارتند از

  ریزد؛  در این نقطه آب فرو می.  مجراي ورودي آب که همان راهرو باالیی قنات است-

                                                
- کار گویند؛ در برابر خشکون یا خشکه زهون، زهگان و نزون هم می: به این بخش از مسیر قنات .  
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   که منبع تأمین فشار آب است؛–ها   یا تنوره– تنوره -

  ت؛ چرخ و پره، که در واقع توربین گرداننده سنگ آسیاس-

  ریزد؛ ، مخزن جنبنده و لرزانی که دانه را نرم نرمک به آسیا میDul=  دول -

  شود؛   آخوره، محلی که آرد در آن انباشته می-

، فضایی که آب زیر توربین را جمع و به مجراي پـایینی کـاریز              ĉâdin=  چادین   -

  کند؛ هدایت می

  فرستد؛  هرزآب، که آبهاي غیرالزم را به مجراي خروجی می-

  ؛ )بارخونه( فضایی براي جاي دادن گندم و آرد -

  بوجاري؛=  فضایی براي استقرار آسیابان و ابزارهاي بارپازي -

   جایی براي حیوان باربر؛-

 در آسیاب دوسنگی، چون موقعیتی بیابانی دارد، فضاهاي بیشتري براي اقامت و           -

که در جاي خود معرفـی   تهیه نان و خوراك و نیازهاي چند روزه مراجعان، ایجاد شده            

دار همانند عنصر ارتباط      شود و همه این تأسیسات زیرزمینی توسط یک راهرو شیب           می

  . یابد دهنده به سطح زمین ارتباط می

بزرگ است که تماماً در دل زمین ) Bukan(» بوکن«این گونه آسیاب، در واقع یک   

چـوب، سـنگ، آهـن،     (ح  هاي موردنیاز هم بـا انـواع مـصال          شود و برخی اندام     کنده می 

  . شود ساخته می...) ساروج و

هاي کاریزي آشنا شدیم که  اي با ساختار و سازوکار آسیاب در این جستار، تا اندازه

هاي بازمانده، نام بسیاري  تعدد و تنوع آنها در سرزمین یزد بسیار است و عالوه بر نمونه

خـورد و در ناحیـه        چشم مـی  از آنها در کتب تاریخی و اسناد مکتوب موقوفات یزد به            

   1.هاي تاریخی وجود دارد میبد، هم اکنون نیز شماره قابل توجهی از آسیاب

                                                
-   هاي تاریخی منطقـه،   اي از آسیاب هاي دوران معاصر که از آنهانام بردیم، براي آشنایی با پاره     عالوه بر آسیاب

  .در بخش امالك یزد» طاحونه«و » آسیا«: هاي اهللا همدانی، وقفنامه ربیع رشیدي، ذیل واژه رشیدالدین فضل: بنگرید
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 در  1364در دوره معاصر، نخستین بار استاد محمدحسین پـاپلی یـزدي، در سـال               

ها را تحـت   تعدادي از آسیاب  ) دانشگاه فردوسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی       

  . اند معرفی کرده» کنند ه با آب قنات کار میهایی ک آسیاب«عنوان 

استاد پاپلی بر پایه اطالعات شفاهی تنی چند از آگاهان محلی به معرفـی اجمـالی          

این مقاله درآمد ارزشمندي به مبحث بسیار درخور توجه . هاي یاد شده پرداختند  آسیاب

   1.باشد هاي بیشتر میدانی می هاي کاریزي بود که نیازمند پژوهش آسیاب

ام، ولی  هاي متعارف را از نظر دور نداشته        پژوهنده این بررسی، هر چند که آسیاب      

هاي ویژه و نامتعارف و در رأس  انگیز معدود آسیاب   رویکرد اصلی من به پدیده شگفت     

  .در مسیر یکی از کاریزهاي میبـد و در مـوقعیتی بیابـانی اسـت              » آسیاب دوسنگی «آنها  

  . شهرت دارد» آسیاب بیابان«ل، به آسیاب دوسنگی، به همین دلی

هر چند که پیش از این، موقعیت جغرافیایی و سیرتکوینی ایـن گونـه آسـیاب در                  

ایم، اما گفتنی اسـت کـه اندیـشه و موجودیـت آسـیابی       بسترهاي هموار را توضیح داده    

  اي چنــد عــاملی  نامتعــارف، در بیابــان و در مــسیر کــاریز و در اعمــاق زمــین، پدیــده 

)multi factors (بارز تبدیل خردمندانه یک تهدید به فرصـت بـوده    و ضمناً خود نمونه 

شـد،    است؛ چرا که اوالً با یک راهکار مهندسی آب، موجب بهبود بحران در کاریز مـی               

کرده، ثالثاً پاسخی به نیاز  شده که با انرژي آب کار می اي در زیرمین دایر می ثانیاً کارخانه

اي براي تأمین   پیرامون بوده، رابعاً سود و درآمد آن خود پشتوانههاي اساسی اهالی آبادي

  . شده است هاي نگهداري و توسعه کاریز می هزینه

  

  ساختار آسیاب دوسنگی 

است که در دل سازه نسبتاً سخت رسی کنده شـده         ) Bukani(آسیاب، یک سازه بوکنی     

  . است

                                                
- 5، ص 1محمدحسین پاپلی یزدي، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، سال هجدهم، شماره : بنگرید.  
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ع بوکن فضایی است کـه  زمین و کندن و در مجمو= بوکن یک واژه مرکب از بوم    

هاي آبی در یزد و میبد ساختاري بوکنی دارند؛ ماننـد   غالب سازه. شود در زمین کنده می 

  . ها و حتی برخی آب انبارها که موقعیت زیرمینی دارند پایاب

رسد؛ در آنجاسـت   دار به عمق چهل متري زمین می این آسیاب با یک راهرو شیب     

. گرداند و سنگ آسیاب را می) توربین(ا، چرخ و پره ه که جریان آب قنات، توسط تنوره   

دار به پهناي سه گز و با شیبی نـسبتاً تنـد بـه          در این فضاي زیرزمینی، یک راهرو شیب      

چون مراجعان به آسیاب بعضاً با شتر به این مکـان         . رسد  همان فضاي اصلی آسیاب می    

شترها از ایـن قـسمت بـه        .  است  متر 5اند، ارتفاع راهرو در ابتدا حدوداً         آمده  بیابانی می 

رسیدند که از بادو باران و سرما  می) Oŝtor xan= (اشترخان : فضایی نسبتاً بزرگ به نام

  . بعد از اشترخان ارتفاع راهرو کوتاهتر است. و گرماي بیابان در امان باشند

فـضاهایی بـراي    ) هـا   از ابتدا تا انتهاي تنوره    (در طول حدوداً دویست گزي راهرو       

و استراحت و پخت نان و خوراك مراجعان به همان صورت بوکنی        ) اقامت(ندوباش  ما

  . در جدارهاي راهرو ایجاد شده است

با توجه به موقعیت زیرزمینی آسـیاب و کمبـود نـور، در روزگـاري کـه حتـی در           

ها و شهرها نیز تأمین روشنایی براي فـضاهاي سرپوشـیده دشـوار بـود، از انـواع           آبادي

نور اجـاق، چـراغ روغنـی، پیـه سـوز و شـمع و مـشعل سـود                   : ایی مانند وسایل روشن 

جستند، ولی بیشترین روشنایی نور خورشید بود که در این آسیاب از درگاه ورودي                می

رسید؛ به همین مالحظه، درگاه را از ابتدا، رو به شرق و کامالً در جهت تابش آفتاب   می

  . اند بامدادي قرار داده

هاي ایجـاد شـده در مـسیر راهـرو اسـت کـه در         نور، همان چاه  منافذ دیگر تأمین    

ایـن  . نامنـد   می» گاه  روشنی«اطراف فضاي اصلی و طول راهرو منظور شده است و آنرا            

  . رانند ها ضمناً بخشی از رطوبت آسیاب را به بیرون می حفره

قابل توجه است که درجه دما در داخل آسیاب نسبتاً ثابت و مرطـوب و غالبـاً بـا                

  .  درجه تفاوت داشته است15هواي بیرون حدود 
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گفتنی است، تصویري که امروز از آسیاب و فضاهاي داخلی و عناصر گوناگون آن 

 و در واقع پـس از بازشناسـی و        1380هاي اخیر و بعد از دهه         دهیم، مربوط به سال     می

آسـیاب، در چنـد دهـه قبـل     . هاي مختلـف آن اسـت     معرفی و مرمت و بهسازي بخش     

بدانگونـه کـه   . اي فراموش شده درآمده بـود   هاي فراوان دیده و به صورت ویرانه        یبآس

  . بیشترین عناصر اصلی این سازه زیرزمینی، کارکردهاي خود را از دست داده بودند

هاي منحصر به فرد این  ناگفته نماند، چنانکه بیش از این هم یادشد، یکی از ویژگی

ن کلیه عناصر این سازه و پرهیز از ایجـاد هـر گونـه    آسیاب پنهان بودن و زیرزمینی بود    

ها و رهگـذران بـه آسـانی در     نمود بیرونی در پیرامون آن بوده است؛ چرا که اگر غریبه         

بردند، آسیاب و کسانی که در رابطه با آن بودنـد در   عبور از مسیرها به وجود آن پی می     

  . شدند پذیر می میان بیابان آسیب

هاي اروپـایی و      داري میان آسیاب     مقایسه معنی  1بادانی بیابان، نویسنده؛ معماري و آ   

اي از   مجلس شاخه هاي انگلیسی معموالً برجسته رئیس    ایرانی کرده؛ بدینسان که آسیاب    

هـا جـستجو    هاي فروتن ایران را باید در زیـرزمین     کنند، ولی آسیاب    رود، خودنمایی می  

گی را حتی در جستجوي زیرزمینی هـم  اي چون آسیاب دوسن  کرد؛ غافل از اینکه پدیده    

  !توان یافت به دشواري می

درازي  ها در گذشته، بسیار مـورد طمـع و دسـت          الزم به یادآوري است که آسیاب     

گرفت یا باید بی رد و  راهزنان بوده است؛ اگر آسیابی در جایی بیرون از آبادي جاي می 

ات دفـاعی ایمـن بـراي آن    بایـست تجهیـز   ؛ و یا می)مانند آسیاب دوسنگی(نشان باشد  

  2.هاي غربی میبد در محوطه) "Kaĉalag"مانند آسیاب کچلگ (بسازند؛ 

شگفتی دیگر آسیاب دوسنگی، کار همزمان طراحی و ایجاد فـضاهاي مـورد نیـاز               

هـا،    ها، اتاقـک    بوده است؛ چنانکه با در نظر داشتن فضاهاي موردنیاز اهم از راهرو، پله            

                                                
- 164، ص 1392معماري و آبادانی بیابان، تهران، . الیزابت بیزلی: بنگرید.  

- 14عکس شماره : بنگرید.  
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را با تجسم و تخیل ذهنی و محاسبات نانوشته، مانند یـک  ...  و ها  آب  ها، راه   سکوها، چاه 

  .اند کرده پیکر تراش در این محوطه زیرزمینی، دستکند می

ام که در آغاز کـار کنـدن ایـن     شنیده: گوید حاج عباس احمدي، استادکار قنات می    

مزمان، اندیشی ه نشستند و با کار و همکاري و هم ها، سه استاد ماهر کنار هم می   زیرمین

آفریدند و در عین حال نکات فنی ضروري مانند درجه شیب،  فضاها را با نیش کلنگ می

هم او بـه روایـت از    . اند  ها را نیز به دقت در نظر داشته         خطوط عمود و مورب و اندازه     

   1.اند بزرگترها شنیده است که آن گروه کاري، احداث آسیاب را پنج ماهه به پایان رسانده

این کـاریز  . آباد میبد، ساخته شده است ی میبد، در مسیر کاریز قطب     آسیاب دوسنگ 

فروخته » )koĉak(کوچک «آن به اهالی » ته آبی«که در دوره قاجار از اموال خالصه بوده 

مـال  «آن به یکی از زرتشتیان آبادگر به نـام          » روآبی«شده و براي توسعه قنات، مالکیت       

 بهرام با همکاري گروهی از اهالی، روآبی را         مال. تحویل گردیده است  » بهرام گشتاسب 

انتقال داده و آنجـا را بـا        ) در غرب میبد  (خشک شده   ) ترکان آباد = (آباد    به ناحیه ترکن  

  . آباد احیاء کرده است نام تازه حسن

هـاي درخـشان    این رخداد مربوط بـه نیمـه دوم قـرن سـیزدهم و یکـی از نمونـه                

هـر قفیـز   (بیـست قفیـز   » تـه آبـی  « اي که مقدار به گونه. هاي توسعه کاریز است   تالش

به حدود یکصد قفیز؛ یعنی پنج برابـر مقـدار          » روآبی«و مقدار   ) معادل یک لیتر در ثانیه    

از سوي دیگر با احداث دو آسیاب در مسیر قنات، مالکـان     . اند  سهام اولیه کاریز رسانده   

  . اند معاف شده) هزینه کار در کاریز(» نفقه«از پرداخت هر گونه 

  

  

                                                
-         گفتگوي ضبط 1379 ساله، باشنده محمدآباد میبد به سال 85بنا به گفته شادروان حاج عباس احمدي، مقنی ،

  .شده
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  اي بازیافته در بیابان  آسیاب دوسنگی، گمشده

آسیاب دوسنگی میبد را کسی از معاصران ندیده بود، دست کم یک نسل از میبدیان، به              

  . اي در بیابان بود خبر بودند؛ آسیاب دوسنگی در واقع گمشده کلی از آن بی

میبدیان . دانستند  میها تنها نام آنرا هاي پیش از دهه پنجاه، برخی از قدیمی         در سال 

کردنـد؛ ولـی کـسی موقعیـت و      ً از عظمت و شگفتی آن روایت می        در گفتگوها معموال  

  . شناخت جایگاه آنر به دقت نمی

هاي این پدیده نامتعارف، ناشناختگی و ناپیـدایی و         گفتنی است که یکی از ویژگی     

هـدف اعـالم نـشده      گم بودن آن در پهنه بیابان بود، چیزي که از آغاز هم مـوردنظر و                

هـا بـه وجـود آن پـی         بانیان آن بوده است، چرا که اگر همه کـس و مخـصوصاً غریبـه              

دیدند، آسیاب و کسانی که در رابطه بـا آن   بردند، و به آسانی درگذر از بیابان آنرا می  می

ها معموالً مقـدار قابـل تـوجهی گنـدم و جـو و آرد                 آسیاب. شدند  پذیر می   بودند آسیب 

آمد و آسیاب  اختیارشان بود که این براي راهزنان طعمه مناسبی به شمار میمشتریان در   

به همین مالحظه هیچ نشانه و اثر . و آسیابان در خلوت بیابان تأمین مال و جان نداشتند     

  . گذاشتند برجسته در پیرامون آسیاب نمی

  

  گزارشواره 

وگوهاي   در خالل گفت  ها و یادهاي من در دوران کودکی و نوجوانی که             یکی از شنیده  

هاي پیرامون  بزرگترها به گوش می رسید، نام و آوازه آسیاب مهم و دوردستی در بیابان            

ها بود، ولی کمتر کسی به آنجـا دسترسـی         اش بر سر زبان     میبد بود؛ هر چند نام و آوازه      

داشت؛ ناکجاآبادي که هر چند تصویرش در اذهان مردم پررنگ بود، ولـی بـا گذشـت                

شد؛ اما هیچگاه فراموش نشد و حتی     تر می   رنگ  حوالت دوران، اندك اندك کم    زمان و ت  

  . کردند ها پس از ناکارشدن قنات و آسیاب، مردم از آن یاد می سال
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عظمت آسیاب و اهمیـت حیـاتی آن در دوران فعالیـت و مـشکالت دسترسـی و                

، بـه آن بخـشیده   اي و مرمـوز  ناپیدایی آن در پهنه بیابان نوعی اهمیت و جایگاه اسطوره    

سـنگ  «آسیابی به نام آسیاب     . بود؛ همین جایگاه را آسیاب کهن دیگري در میبد داشت         

تـا ایـن   ) Narin qala(» نـارین قلعـه  «گویند یک داالن زیرزمینی از کهنـدژ   که می» سیاه

همـین نـام و   . راه پنهان دارد» بیده«تا آبادي )  کیلومتر5/2(به طول » سنگ سیاه «آسیاب  

نظیر  اي آسیاب دوسنگی بود که ما را به جستجوي این پدیده کم  جایگاه اسطوره  آوازه و 

   1.هاي اطراف میبد کشاند به بیابان

هاي رستاق در ده کیلومتري جنـوب میبـد؛ ایـن            از جمله آبادي  . به محمدآباد رفتم  

طبیعتاً ساکنان محمـدآباد، نـسبت بـه        . نزدیکترین آبادي به جایگاه آسیاب دوسنگی بود      

وجوهاي اولیه به این واقعیت رسیدیم که نـسل   در پرس . یگران با آسیاب آشناتر بودند    د

جوان و میانسال آنجا آگاهی چندانی با آسیاب ندارند؛ با توجه بـه بـستگی آسـیاب بـه            

دوست همراه مـن  . شناختند میبد، میبدیان نکات دقیقتري از آسیاب می  » آباد  قطب«قنات  

دوستان و در این جـستار همـراه مـن بـود، گفـت                رهنگشادروان رضا حکیمی که از ف     

دانند، مـن   حدود سی سال از تعطیلی آسیاب گذشته و نسل امروز چیزي در اینباره نمی          

شناسم که اگر زنده باشـند اطالعـات خـوبی در اینبـاره             چند سالخورده محمدآبادي می   

فتنـد چنـد سـال      گ  وجو به سراغ حاج غالمرضا مقنی باشی رفتیم که مـی            با پرس . دارند

آباد بوده؛ او ضمناً شغل دیگري هم داشت که در مراسم آئینـی    سرکار همین قنات قطب   

  . شهرت داشت» غالمرضا شمر«کرد و در میبد به  نقش شمر بازي می» خوانی شبیه«

نشین و تا   هشتاد ساله و بیمار و خانه      1378حاج غالمرضا مقنی باشی در آن زمان        

آور بـود، از   خوانی، زبان  بود؛ اما سرزنده و به علت مهارت در شبیهبینا شده   اي کم   اندازه

هـایش را    ها فراموشی امروز کسی به سراغ او آمده و استادي و رنج             این که پس از سال    

رسید؛ او که در دوره کار و فعالیـت، یکـی از    شود، بسی خوشحال به نظر می      یادآور می 

                                                
- عکس ناصر مهین طاهري (1378آباد، در بیابان رستاق،   دنباله قنات قطب16عکس شماره : بنگرید.(  
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یتی محبـوب بـود، اکنـون از ایـن کـه           خـوانی شخـص     سرشناسان منطقه و به علت شبیه     

کـار  . منـد بـود   وفایی روزگار گلـه  اي از بی   گیرد تا اندازه    هاست کسی سراغش نمی     سال

اسـتاد  . رونق شده و به تبع آن کاریزگران دیگر آن موقعیـت گذشـته را ندارنـد      قنات بی 

هاي آباد بودم و هزینه دسـتمزد     ها من سر استاد قنات قطب       گفت سال   حاج غالمرضا می  

سالیانه گروه کاري ما، تماماً از محـل همـین آسـیاب دوسـنگی و بـه صـورت جنـسی                

گـرفتم و بـه    از آسیاب تحویل مـی » آرد«شد و من دستمزدها را به صورت       پرداخت می 

کرد، دو   آباد قنات پرآب و عجیبی بود؛ دوآبادي را سیراب می           قنات قطب . دادم  گروه می 

  . ر با برکت بودگردانید و بسیا آسیاب بزرگ را می

قنات چون پشتوانه مالی ثابت و مطن داشت، بسیاري از کاریزگران عالقمند بودند        

که در این قنات کار کنند و به همین علت کار مداوم کاریزگران، قناتی بـسیار پـرآب و            

  . ارزشمند بود

بـراي  «: شدیم؛ استاد با اندوه فراوان گفـت  اندك اندك به غروب آفتاب نزدیک می    

من بیست سال است ! اهی شما و نشانداري آسیاب نه پاي رفتن دارم نه چشم دیدنهمر

پیدا کردن آسیاب هم براي شما دشوار است، آسیاب دوسنگی مثـل            . ام  که به آنجا نرفته   

  »!غولی در زیرزمین است ولی روي زمین اثري از آن پیدا نیست

اشت؛ حاج غالمرضـا  او یکی از دوستان سالخورده خودش را به همراهی با ما گم           

این هر (گفتند و دوست همراهم شادروان حکیمی  می» دایی غالمرضا «احمدي که به او     

با دو موتور سیکلت به بیابـان جنـوب         ) اند  دو چند سالی است جان به جان آفرین داده        

الي  اي نداشت ولی حاج غالمرضا از میان عرصـه بیابـانی و البـه          جاده. محمدآباد رفتیم 

. اندکی محوطه را کشت زدیم. ریزها، در کوتاهترین راه، ما را به مقصد رسانید  کا» کنبار«

اي در زمـین اشـاره    ناگهان دایی غالمرضا، مشوش و پریشان در جایی ایستاد و به حفره  

روزي بـود کـه    این یک کارخانه شبانه. از آن همه، فقط همین مانده ! حیف: کرد و گفت  

ها است که از کار افتاده، زمانه جسدش را هم  نها سالحاال نه ت  . شد  اي تعطیل نمی    لحظه

  . زیرزمین مدفون کرده است
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 1)در عکـس نـشان داده شـد   (اي که نشانه وجود آسیاب در این نقطـه بـود،             حفره

شـد، بقیـه    بخش کوچکی از قسمت باالي سردرگاه پنج متري آسیاب بود که دیـده مـی    

اله باد و باران و ریـگ روان و گـل و        هاي چندین س    هاي آسیاب انباشته از نهشته      بخش

هاي از کارافتادگی و تعطیلـی بـه آن راه یافتـه و          هاي بیابان بود که در سال       الي سیالب 

  . ورود به آنرا تقریباً ناممکن ساخته بود

هاي غروب و در فـضایی از انـدوه و امیـد آنجـا را تـرك       آن روز، در سایه روشن   

  . کردیم

دروان حکیمی، براي بازیابی و بازدید بهتر آسـیاب بـه           فرداي آن روز، به اتفاق شا     

 بـدون همراهـی دایـی       –ایم    محمدآباد آمدیم و به حساب این که راه آسیاب را شناخته          

زنـی آنجـا را        سر به بیابان گذاشتیم و عجبا که پس از چند سـاعت گـشت              –غالمرضا  

، دایـی بـا لبخنـد    نیافتیم، سرافکنده نزدي دایی بازگـشتیم و حکایـت ناکـامی را گفتـیم       

رویـم، آن سـالخورده    همین حاال دوباره می: داري، کفش و کاله آماده کرد و گفت        معنی

رفت،   نجیب که در جوانی بارها این مسیر را پیاده پیموده بود، اگر با چشم بسته هم می                

اینبـار در  . در اندك زمانی به محل آسـیاب رسـیدیم   . یافت، و همین شد     زودتر از ما می   

دایی غالمرضا که خود روزگـار شـوکت        .  روز، آثار تخریب را آشکارتر دیدیم      روشناي

چگونه این دستگاه گرانبها به این      ! آنجا را دیده بود، آهی برآورد که حیف و صد حیف          

آب داشت و آسیاب در )  لیتر در ثانیه120(حال و روز افتاده؟ قناتش صد و بیست قفیز 

کرد و زندگی و آسایش اهـالی همـه    بار خرد می)  کیلو1800(هر شبانه روز سیصد من     

اگـر  : و خطـاب بـه مـن   ! چه آفتی به جانش افتـاده . هاي اطراف وابسته به آن بود    آبادي

من که خود براي بازشناسی و . سازي این میراث قدیمی کاري بکنید توانید براي زنده   می

صت حضور در جلسه مند بودم، در نخستین فر     باززنده سازي این پدیده ستودنی، انگیزه     

گـري ایـن    شدند، به امید جلب یاري براي چـاره    مدیران وقت که براي اقدامی آماده می      

                                                
- 3عکس شماره : بنگرید .  
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مسأله، گزارشی دلسوزانه دادم؛ شنیدم که یکی از ارکان همان جلسه، در غیاب من گفته           

در بیابان یافته و آنرا اینگونه بـا آب و تـاب           » النه شغال «ها یک     تازگی) من(فالنی  : بود

کـدام  : افتـادم کـه گفـت     » دایی غالمرضا «اختیار به یاد حیف و دریغ         بی! کند  فی می معر

سـال بعـد در حرکـت برگـزاري         ... بگـذریم . آفتی؟ همین آفت؟ و همین نگاه مسئوالن      

 مبلغی براي کاوش و بازیابی آسیاب اختصاص       1379» المللی قنات در یزد     همایش بین «

  . یافت

ایـن مـسئولیت را پـذیرفت و کوشـاي انجمـن            انجمن یادگارهاي فرهنگی میبـد،      

شادروان رضا حکیمی، با یک گروه مقنی هشت ماهه، فضاهاي انباشته از گل و خـاك        (

  ).1379(سی ساله آسیاب را بازیابی کرد و آماده بازدید گردید 

 به ثبـت آثـار ملـی رسـیده         29985  با شماره  1390 آسیاب دوسنگی میبد، در سال    

  .است
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  اسناد و تصاویر

  
  )Lekog(لکگ ) آسیاب( حساب مخارج ششدانگ طاحونه -1 سند
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   انتقال مالکیت آسیاب-2 سند

  2بازخوانی متن سند 

فیروزآبـادي  ) آسـیابان (عالی حضرت استاد محمد ولد مرحـوم ابوالحـسن طحـان     

آبـاد اسـت      واقعه در قیزرآباد میبد که دائر به میاه قنات رقیـع          ) آسیاب(مستاجر طاحونه   

دارد که تمامی یک سدس دیگـر از طاحونـه مزبـوره مـع توابهـا الـشرعیه و               مشهود می 

العرفیه از علیا حضرت معظمه حاجیه گـوهر سـلطان صـببه مرضـیه سـرکار خلـدقرار                  

راه برحسب قیاله جداگانه شرعاً انتقال یافت       ثالحاج حاجی مالمحمد خوتی طاب        کهف

له مستوفی یزد دام اجالل العالی و ا به جناب جاللت مدار مقرب الخاقان آقاي میرزا فتح        

طلبد یکدانگ مزبور را متـصرف بنـدگان معظـم     الیوم ملک طلق بندگان معظم است می      

  . بدهند که صحیح است و الی دو کلمه به عنوان تصرف نامچه مرقوم گردید

1310 شهر شعبان المعظم من مشهور سنه 29تحریراً فی 
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  از طاحونه انتقال مالکیت یک دانگ مشاع -3 سند

  3بازخوانی متن سند 

عالی حضرت مستوده اطوار، استاد محمـد طحـان، ولـد مرحـوم ابوالحـسن فیروزآبـادي          

دارد کـه   آباد و اعالم می     دائره به میاه قنات رفیع     مستأجر طاحونه، واقع در قصبه فیروزآباد میبد،      

اب و آالت آن از تمامی یک دانگ مشاع از طاحونه مزبوره بـا کـل لواحـق و توابـع آن و اسـب            

علیاحضرت مخدره مکرمه، حاجیه گوهر سلطان، صبیه سرکار خلد قرار حـاجی سـید محمـد            

الخاقـان آقـاي آقـامیرزا     راه، انتقال یافت شرعاً به بندگان مخامت، جنـاب مغـرب       ثخونی طاب   

. اله مستوفی یزد، دام اجالله العالی، و الیوم ملک طلق و حق مـصدق بنـدگان معظـم اسـت      فتح

ا به تصرف سرکار معظم بدهید، با کل توابع و اسباب و آالت که صحیح اسـت و مقتـضی               شم

  .1310الثانیه سنه   جمادي23تحریراً فی . است از قرار مرقوم تخلف ننمایند
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  -4 سند

  
  5 سند
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   1378 تخریب بخشی از داالن با نفوذ سیالب، پویا، -1عکس 

 
  1378 رفت و آمد شتران پیش از مرمت، پویا،  تخریب بلند داالن ورودي براي-2عکس 



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     68  

  

 
 متري داالن، پویا، 5 نخستین نشانه آسیاب ویران در بیابان و باقیمانده از سقف بلند -3عکس 

1378  

 
  1378، پویا، )آماده کردن سنگ آسیاب( کارگاه سنگ تراشی -4عکس 
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یمی، نفر سوم استاد شادروان رضا حک: نفر اول از چپ( گروه مقنی تخلیه آسیاب -5عکس 

  1379، )دهقانی و نفر ششم عبدالعظیم پویا

  
  1378هاي تاریک، پویا،   روشن کردن چراغ کاربیت براي کار در قسمت-6عکس 
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ها در داالن آسیاب،   استاد دهقانی و چند عضو گروه در حال کندن انبوه آبرفت-7عکس 

  1378پویا، 

  
  1378ین مرمت، پویا،  بخش ابتدایی ورودي آسیاب در ح-8عکس 
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  1379 محوطه بیابان و کنبار کاریزها، پویا، -9عکس

  
  1379 بخش میانی راهروي شیبدار آسیاب، پویا، -10عکس 
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 محوطۀ -ابتداي ورودي پس از مرمت :  از باال سمت راستها  به ترتیب عکس-11عکس 

  ان نفس تازه کنند،  راهرو سکوهاي طرفین که باربر-اشترگذر ) سقف بلند(اصلی راهرو 

  1379پویا، 
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  1378.  متري پیداست40گاه در اتفاع   سقف بخش اصلی آسیاب و روشنی-12عکس 

  
درگاه ورودي، بخشی از سقف :  بخشی از راهرو اصلی آسیاب دوسنگی شامل-13عکس 

  1378گاه،  ریخته، چاه و روشنی



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     74  

  

  
   بیاباندر) گرداننده آسیاب(آباد   دنباله کاریز قطب-14عکس 

  

  
   وضعیت کنونی آسیاب دوسنگی، پس از مرمت-15عکس 



   

  

  

  

 75  تحلیل فرهنگی دانش بومی در زنجیره ابزار قنات   

 
 

  
 این دژ  ؟؟؟؟ پایگاه انتظامی است؛ بلکه دژي است که ؟؟؟ آسیاب لیکگ؛ در -16عکس 

  .بیابان باختري میبد

  

  
  .  استاد حاج غالمرضا در بستر بیماري هم راهنما و یاور ما بود-17عکس 

، خانه استاد، محمدآباد1379 استاد، نگارنده، استاد حاج غالمرضا، فرزند: از چپ
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راست ) سنگ تیز کن(اي سنگ آسیاب  هاي دوره استادکار مرمتآقاي رضایی  -18عکس 

  1379، پویا، چپ) همیار (و شادروان حکیمی



   

  

  

  

 77  تحلیل فرهنگی دانش بومی در زنجیره ابزار قنات   

 
 

  
  )نویسنده(نمودار سازوکار آب قنات قطب آباد 
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  منابع

      مهدي : ي و آبادانی بیابان، ترجمه، معمار)1391. (الیزابت بیزلی و مایکل هاردرسن

 .روزنه: گلچین مارفی و نگار صبوري، تهران

 اتحاد ، آتشکده اردستان،)1342. (رفیعی مهرآبادي. 

   مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، شماره       )1364. (پاپلی یزدي، محمدحسین ،

 . اول، سال هجدهم

    ه ایـرج افـشار، تهـران      ، تاریخ یزد، ویراسـت    )1343. (جعفر بن محمدحسن جعفري :

 . بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 انجمن آثار ملی: ، جامع جعفري، تهران)1353. (طرب ناینی . 

 امیرکبیر: ، تاریخ یزد، ویراسته ایرج افشار، تهران)1357. (احمد کاتب . 

 چهـل گفتـار از مردمـشناسی میبـد، دفتـر اول، تهـران           )1383. (الهی، سعید   جانب ، :

 .روشنان

  سـاله، سـاکن محمـدآباد سـال      85 شده، اطالعات جامع عباس احمدي،       نوار ضبط 

1378. 

      ،ساله، ساکن محمدآباد سال 80اطالعات شفاهی، شادروان استاد غالمرضا کالنتري 

1378. 

  اوائل قرن معاصر)مستوفی یزد: مشیرالمالک(اسناد دستنوشته ،. 

 
  

  


