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 چکیده 

ی علمــی حــائز پیشــینه  ، وقــف3ســنتی و مُــدرنهــای مختلــف وقــف، اعــم از  در میان گونــه

ــاریخ وقــف و  درازدامنــه ــه ت ــوط ب ــا کارکردهــای اجتمــاعی و فرهنگــی اســت. مطالعــات مرب ب
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تنلیلــی نگاشــته شــده اســت.  -مصــادیق مختلــف وقــف علمــی در بیرجنــد بــا رو  توصــیفی
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 مقدمه 

ی وقف و امور خیریه اسـت. ه و مورد ت کید در اسـالم، سـنت حسـنههای حسـنی ی از سـنت

ــنه در بیرجندفرهنگ وقف و پای ــنت حس ــت  ،بندی به این س های دور تاکنون جاری و  هاز گذش

ی جغرافیایی درخور توجه و  در این پهنه  درنمُســاری بوده و مصــادیق گوناگون وقف ســنتی و 

های مهم که بخشی  ی ی از مقوله  ،وقف و امور خیریههای مختلف  نظر اـست. در میان گونه  امعان

ــت.  وقف علمی ـیک حرـکت بنـیادی  از هوـیت این دـیار ـبا آن پیوـند تنـگاتـنگ دارد، وقف علمی اسـ

ت که   ندیدهاـس وب می  به امور خیر پـس مند منـس ده و عملی ارزـش ود )وقف  در جامعه منجر ـش ـش

 (. 58: 1395علم و فناوری،  

ته مورد توجه بود، ترین کارکرد  اولین و مهم  کارکرد فرهنگی و آموزـشی آن اـست.  وقف که از گذـش

ترده اـست. وقف به  یار گـس عنوان یک منبع مالی  ابعاد آموزـشی و فرهنگی وقف در جوامع اـسالمی بـس

ت )همان:   توانه مردمی برخوردار بوده اـس ته تا  (. 55در مراکز علمی، از پـش نتایب وقف علمی در گذـش

کشــور، اهمیت این موضــوع مورد توجه  های کالن  امروزه نیز در برنامه  کنون ســبب شــده اســت که 

باـشد  های جامع ـسند برنامه ـشـشم توـسعه کـشور می طوری که ی ی از برنامه گذاران قرار گیرد. به قانون 

چنین آمده اسـت: »دولت موظف اسـت با تشـویق خیرین و واقفان و رفع موانع   65که در ذی  ماده  

ها و مؤسسات آموز  یریه از ت مین مالی دانشگاه ریزی کند تا سهم وقف و خ برنامه  ای گونه موجود، به 

وب  ور، مـص عه کـش م توـس ـش ی و فناوری افزایش یابد« )برنامه ـش (. در ادامه برای  1396عالی و پژوهـش

هایی برای حمایت و توـسعه آموز ، تـشویق خیرین به این موـضوع نیز آمده اـست: »خیرینی که طر  

ــانـند، مشـــمول مزایا و حـمایت های فـناورانه به  ناوری و نوآوری پژوهش و ف  های مربوط به  انـجام برسـ

 ساز خواهند شد« )همانجا(.  خیرین مدرسه 

ــتر ـبه پیوـند فرهـنگ ـبا نـگاه ـبه ـجایـگاه وقف علمی و نـتایب آن می ــازی و ـهداـیت  توان بیشـ سـ

که وقف و موقوفات  برد و این های واقفان با ترغیب آنان نسبت به وقف علمی در کشور پیسرمایه

ت و وجود موقوفات علمیعلم ته اـس انی نقش مهمی داـش عه انـس ی در توـس از  زمینه  ،ی و آموزـش ـس

یتی  با توجه به ویژگیایجاد منیطی مناـسب برای کـسب دانش و آموز  بوده اـست.  های ـشخـص

دوســتی، وجود  ها به فرهنگی بودن و فرهنگ و رو  حاکم بر مردم این خطه و اتصــاف بیرجندی
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در مندوده خراســان  آید.  نظر میف علمی در این شــهر امری بدیهی به گوناگون وق مصــادیق  

دود   ه    5296جنوبی ـح ک ـب ه و نزدـی ه بخش مهمی از    14442موقوـف ه وقفی وجود دارد ـک رقـب

ــتان و بیرجند ــفویه تا کنون نیز   ،موقوفات در این اس ــا  به امر آموز  دارد. از دوره ص اختص

ات وق  الـ رقـب ه در ـق بفی این منطـق د، م ـت دـی دارس علم ـج ه، ـم دارس علمـی هب وقف بر ـم اـن ا، ـخ ـه

نقش مهمی در گسـتر  مناف  علمی در منطقه داشـته اسـت  ،ها و طالبها، دانشـگاهکتابخانه

ی حاضر با درنظر داشتن کارکردهای گوناگون وقف علمی  مقاله (.74:  1398،  شاطری)فاریابی و 

های مختلف وقف علمی در بیرجند  زیابی گونهرهنگی به بررســی و اری ف و نقش آن در توســعه

 اختصا  دارد.  

 اند:قرار ذی ی حاضر بهسؤاالت اصلی مقاله ،بر این اساس

 اند؟های مختلف وقف علمی در بیرجند کداممصادیق و گونه -1

 است؟  هی اجتماعی و فرهنگی این شهر داشتوقف علمی در بیرجند چه ت ثیری در توسعه -2

ی  ینه های ان بررـس ده پیرامون پیـش ان می   ی جام ـش ر نـش وع حاـض ها و  دهد که اگر چه در کتاب موـض

آثاری که درباره وقف در بیرجند و یا خراسـان جنوبی نگاشـته شـده، اشـاراتی به این موضـوع وجود 

ر نبوده اـست. ـشناـسی وقف علمی مد نظ طور مـستق  و متمرکز گونه یک از این آثار به در هیچ   اما   دارد، 

ـــته مفـید    وقف ـعالـمان و ـحاکـمان در بیرجـند و ـقایـنات،   کـتاب    توان ـبه این آـثار می   ازجمـله  نوشـ

اـشاره کرد   به قلم مفید ـشاطری   گزیده اـسناد وقف خراـسان جنوبی ـشاطری و مرـضیه فاریابی و  

ت. این پ که در مقاله  ده اـس تفاده ـش ر در تنظیم مباحث مفهومی و نظری از آنها اـس ژوهش به  ی حاـض

 اندازی از جایگاه وقف علمی را در بیرجند ارائه دهد. کوشد تا چشم تنلیلی می   - توصیفی ی  شیوه 

 

 بندی مؤسسات خیریههای وقف و طبقهعوامل مؤثر در تغییر گونه

ی از  که در خیل  شده  شناسیبندی و نوعبویژه وقف علمی طبقه  ،در مطالعات مربوط به وقف

از مهم  نیز  متعددی  است، فواید  علوم و مباحث علمی مطر  ایندارد. ی ی  فواید  از  ترین  گونه 

های مختلف اجتماعی  تر به ت ثیرات وقف در حوزهمطالعات، آشنایی با کارکردها و دستیابی راحت

 است. 
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ی از خالل مطالعهشود که  عالوه بر این فایده، فواید دیگری نیز از این دست مطالعات حاص  می

بندی مؤسسات  ی نامگذاری و طبقهتوان به آن دست یافت. دربارهدازان این حوزه می پرآرای نظریه

دهد. در  نظرات مختلفی وجود دارد که هر یک، ی ی از ابعاد این مؤسسات را نشان می  ،خیریه

اند. این سیم کردهی دولتی و مردمی تق ها، مؤسسات خیریه را به دو دستهبندیبرخی از طبقه

ای از  قاب  انطباق است. البته دسته  2"اس ات"و    1"بال "یشتر بر چارچوب نظریات  بندی بتقسیم

نوع مؤسسه خیریهجامعه وجود یک  به  قائ   تنها  مردمی    ،شناسان  تش یالت  قالب  در  آن هم 

مدنی شمرده می از مؤسسات جامعه  دیدگاه، مؤسسات خیریه  این  پایه  بر  در  شهستند.  و  وند 

کنند. البته در  تق  از دولت، بخشی از نیازهای مردم را برآورده میراستای عدالت اجتماعی مس 

ی  هرگز رابطه   ، شود که برای مؤسسات مزبور و اشخا  نیازمند جامعهحالی این نیازها برطرف می

،  "ت رفاه دول"در دوران معاصر پس از رشد نظریه    ،شود. از سوی دیگرحق و ت لیف برقرار نمی

از وظایف ح اجتماعی  تلقی میرفاه  برنامهاکم  بین دولت و مشموالن  رفاه شد که طبیعتاً  های 

می  ،اجتماعی ایجاد  حقوقی  در  رابطه  سیاسی  و  اجتماعی  تنوالت  بروز  از  پس  ایران  در  کرد. 

ای  ازهآن تا اند  کالسیکای شد که با مفهوم  به وظایف دولت توجه ویژه  ، ی انقالب مشروطهبنبوحه

توقع از دولت در رابطه با مطالبات    ،درن مُگیری دولت  ام پهلوی و ش  فاصله گرفت. با استقرار نظ

روی رد اجرای این وظایف نیز متفاوت شد. در واقع دولت با ارائه   ، مردم معنی یافت و در نتیجه

وظف به توجه به  تدریب مبه  ،نظیر بهداشت و آموز  و پرور  و امور عمرانی  ، المنفعهخدمات عام

نظیر    ،بر خالف اش ال سنتی امور خیریه  ،رفاهی مردم شد. بر این اساسمش الت اجتماعی و  

-های خیریه که نقش آنها در دستگیری نیازمندان آزادانه و مندود به ام انات موقوفات و سازمان

کمیت سیاسی،  عنوان نخستین ت لیف حا شد، دولت باید ام انات رفاهی مردم را بهشان شمرده می

دست در  را  آن  و  میمتقب   قرار  مردم  )ملک رس  گفته شد26-25:  1392زاده،  داد  آنچه  از   .)،  

چنین این برد. هم  توان به تفاوت عمل رد دو حوزه امور خیریه سنتی با امور خیریه نوین پیمی

مطالبی که که  کند. چنانما را با روند دولتی شدن برخی از مؤسسات خیریه نیز آشنا می   ،بنث

 
Bella    .1 

Scott   .2 
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زمینه در  شد  تغی گفته  میی  روی ردی  زمینهیر  عرصهتواند  پیدایی  امور  های  در  جدیدی  های 

 د را نیز قاب  درک سازد. وخیریه که با حضور زنان فعال ش 

 

 مصادیق گوناگون وقف علمی در بیرجند 

ت ثیرگذار بوده عل  و عوام  متعددی در توجه به وقف علمی در بیرجند و مصادیق گوناگون آن  

های اجتماعی  های فرهنگی این منطقه و سرمایهباید به ظرفیت  ،تعدد در میان این عوام  م   .است

و فرهنگی، بویژه بینش و منش برخی از واقفان و خیرین این شهر اشاره کرد. در میان عوام  

مسئولیت   ،اثرگذار دینی،  باورهای  و  تدین  واآگاهی،  اجتماعی  همدردی  حس  و  پذیری،  قفان 

 (. 34: 1391ای دارد )غو ، ایگاه ویژهاقتضائات و نیازهای اجتماعی نیز ج

بُعد را باید مد  ، شناسی و وقف علمی در بیرجندی گونهدر مطالعه بُعد اول   دو  نظر قرار داد. 

مربوط به انواع موقوفات علمی، کارکردها و ت ثیرات آن و بُعد دوم مربوط به واقفان است. در بنث 

گردد. در هر ها و جنسیت مطر  می یالت، انگیزهعالوه بر طبقه و پایگاه اجتماعی، تنص  ،ان واقف 

شویم.  ی متنوع مواجه میبا یک گستره  ، یعنی هم از بُعد موقوفات و هم از بُعد واقفان  ،دو بُعد

ح ام   توان به از نظر طبقاتی و پایگاه اجتماعی، در میان واقفان علمی در بیرجند می ،برای نمونه

مردم اشاره کرد. از نظر جنسیتی نیز عالوه بر مردان، زنان  و امرای منلی، نخبگان علمی و توده  

اند که حدود پنجاه درصد از سهم موقوفات  کرده  ءایفا   نقشی وقف علمی  این خطه نیز در زمینه 

 اند.خود اختصا  دادهرا به

  متنوعی چون ت سیس مدرسه، ت سیس   توان مصادیقاز بُعد موقوفات علمی نیز در این شهر می

آموزان، اعانه جهت خرید کتاب، حقوق کتابدار،  ، ت سیس اردوگاه فرهنگی جهت دانشکتابخانه

بضاعت، اعطای کمک هزینه به بضاعت، تعلیم کودکان بیآموزان بیالتنریر برای دانشخرید لوازم

 طالب و اهدای نسخ خطی را نام برد.  

دینی مؤثر بوده است. اکثر های متعهد و بالندگی فرهنگ  در تربیت انسانتردید نهاد وقف  بی

تواند  وقف می  ، اند. بنا بر دیدگاه آنانمنققان به جایگاه وقف در گستر  علم و دانش توجه داشته
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جانبه است، چرا سبب رشد نیروی انسانی شود که خود ی ی از عوام  مهم در بهبود توسعه همه

ریزی علمی  ارت و برنامهی  کرده و آموز  دیده در تمام سطو ، هیچ مه که بدون افراد تنص

خود گویای این امر است که   ،درستی ارائه شود. گذری بر تاریخچه وقفتواند بهبرای توسعه نمی

به مراکز علمی و آموزشیبخش قاب  مالحظه از وقفیات  ها، مدارس و مراکز نظیر دانشگاه  ، ای 

طوری  کند. بهت میکه خود از روی رد آموزشی و پژوهشی وقف ح ایتنقیقاتی اختصا  دارد  

از میان طبقه منروم جامعه در مراکز    ، که بسیاری از بزرگان جهان اسالم نیز به مدد این موقوفات

 مدارج باالی علمی را کسب کردند.  آموزشی رشد کرده و

علم نیز این است که بتوان   های برقراری تناسب میان اهداف وقف و توسعهی ی از آثار و جلوه

: 1396ثقفی و افتخاری،  سازی علم و فناوری قرار داد )فات را در مسیر تجاریاستفاده از موقو

های سنتی وقف، نظیر وقف امالک برای کالس درس،  بتوان عالوه بر رو  ،عبارت دیگر( و به49

رج تنصی  آنها از منافع  یا برای پرداخت شهریه طالب و دانشجویان و مخا  ،مدرسه و دانشگاه

میرهاشمی  ی با هدف ارتقای علم و دانش ترویب شود و به منصه ظهور برسد )امالک موقوفه، حرکت

شناسی و وقف علمی در بیرجند  ی گونهاین دست اقدامات در مطالعه (.80: 1393، و سرهنگیان

 . شود که در ذی  به آن پرداخته خواهد شدات دیده میبه کر 

 

 مدرسه شوکتیه 

علم مشهور به  توسو منمدابراهیم   . 1286بهمن  برابر با .ق1325النجه این مدرسه در ذی

اند، افتتا   ی مدرسه شوکتیه قلم زدهالملک دوم ت سیس شد. بسیاری از کسانی که درباره شوکت

(  65  :1382ترین، مؤثرترین و مفیدترین« )ناصح،  ترین، برجستهاین مؤسسه آموزشی را »مهم

به بیرجند  در  مشروطیت  از  پس  آوردهرخداد  مدرسه اشمار  ردیف  در  برخی  را  مدرسه  این  ند. 

دانند که  ای نیز بعد از دارالفنون، شوکتیه را اولین مدرسه جدیدی می اند و عدهدارالفنون دانسته

لهام  الملک با ا( عقیده دارد که شوکت20:  1387در بیرجند ت سیس شده است. ارشاد سرابی )

ای در بیرجند افتاد. وی برای ت مین درآمد این گرفتن از مدرسه دارالفنون، به ف ر ایجاد مدرسه

ای را به  الملک اول بودجهخان شوکتمدرسه، از من  درآمد موقوفات برادر بزرگش، امیراسماعی 
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 بیرجند را اخذ کرد.  این مدرسه اختصا  داد و برای این کار، موافقت علمای بزرا

و امالک خود را وقف امور خیریه   برخی از اموال  ،به علت نداشـــتن اوالد  میر اســـماعی  خانا

پرد.  ابراهیممنمدنمود و تولیت آن را در زمان حیات به برادر   ابراهیم نیز پس از  منمدخان ـس

هبرگشـت از تهران برای این د، تصـمیم گرفت که مدرـس ه  ای نظیرکه ادای دین کرده باـش   مدرـس

  اـستاد  ای اـستاد منمدکاظم وهتوـسو اـستادان یزدی به نام  ،دارالفنون در من  حـسینیه ـشوکتیه

ه ـنام مـعدل445:  1366منـمدجواد ایـجاد کرد )درویش،   ه  (. حتی در این زـمان ـکه فردی ـب اـلدوـل

به سیستان و بیرجند آمد، امیر از او در خصو  مصرف درآمد موقوفات    ،کاشی برای اخذ مالیات

الدوله در اتمام  لهای معدالملک با تـشویقای جدید مـشورت گرفت. ـشوکتت ـسیس مدرـسهبرای 

  وی  الدوله،های معدلدنبال ت ـسیس مدرـسه ـشوکتیه با راهنماییتر ـشد. بهت ـسیس مدرـسه مـصمم

-127:  1354اولین معلمان مدرســه را از کاشــان انتخاب کرد و به اســتخدام درآورد )منصــف،  

ــواد جامعهت  ،(. در واقع128 ــه، آموختن علوم به طبقات باس ــیس این مدرس نظیر    ،ا قب  از ت س

تند و  روحانیون، وع  ی  نداـش ایرین اجازه تنـص ت و ـس ا  داـش به اختـص اظ، م موران دولتی و کـس

ــه درسـ ـــی  در ـم اه تنصـ ترین  ( و این خود مهم443:  1366مختن خوانین بود )درویش،    ،ـگ

ممای بود که امیر را در جهت عملانگیزه اخت )ی کردن اقدامش مـص د منـص ، تر ـس : 1382راـش

وکتیه بیرجند، مدارس دیگری در قاین، نهبندان،  متعاقب مد(.  66 تان قدس  ارس ـش درمیان )آـس

سربیشه، دشت بیاض، زیرکوه، (،  1/8998های اـسالمی. آرـشیو، ـسند شماره  رـضوی. بنیاد پژوهش

ف، درخش، گ  فریز ، مود ویهگزیک، خوـس تان  تارانمخ  ،، گیو، موـس ف )آـس وـس ، زهان، آبیز و ـش

که هزینه    ت ـسیس ـشد (1/72692ـسالمی. آرـشیو، ـسند ـشماره  های اقدس رـضوی. بنیاد پژوهش

ــوکتیه بود. ــتان در قای آنها از من  اعتبارات ش ن و جاهای دیگر نیز از دیگر  افتتا  چندین دبس

اجبخش،   ــ می  ،(. از دیگر این ـمدارس837:  1382اـقداـمات امیر بود )ـت ه ـمدرسـ ه ـقدیمی  توان ـب

های اسـالمی. آرشـیو، سـند  وی. بنیاد پژوهشن )آسـتان قدس رضـ درمیان، مدرسـه جعفریه قای

های اـسالمی. آرـشیو،  ( و مدرـسه عتیقه زهان )آـستان قدس رـضوی. بنیاد پژوهش1/9017ـشماره  

ـــماره   ـــند شـ ــاره کرد. در این ـمدارس1/97355سـ ــرعی    طالب  ،( نیز اشـ ـبه آموز  علوم شـ
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تا نیز م تبمی  ند.آورمی  روی  ز  قرآنهایی رواج داـشت که به آموخانهپرداختند و در هر روـس

اندازی  برای راه دوم  الملک رود که سیدمنمد فرزان به تقاضای شوکتجا پیش میاین اقدام تا آن

وکتیه زاب  و زاهدان پار می نیز  مدارس ـش ودبه این مناطق رهـس ی از  یو عل  ـش رغم مخالفت بعـض

رداران متعـصب منطقه ود ومیدر این کار موفق   ،افراد و ـس ت ـش تماد مردم آن مناطق را  اع توانـس

. ت سیس مدارس شوکتی در مناطق مختلف بیرجند سبب شد تا بر تعداد باسوادان  هم جلب کند

ه و زمیـن ــود  کنـ افزوده شـ ایجـاد  را  دارس همجوار  ـم آموز  و پرور  در  ــتر   ای گسـ د  ـه

  (.228:  1380)بهنیا،

نا 319:  1351)  الملک اعتصام دوره  در  خارجه  امور  وزارت  اول  نائب  ایام    ، شاهصرالدین(،  در 

نویسد: »در منطقه  در خصو  شمار موقوفات مراکز آموزشی بیرجند می  ،بیرجند  بهم موریت  

قایقائنات، سه مدرسه علمیه وجود دارد بلوک ن، ی ی در بیرجند و دیگر. ی ی در شهر  ی در 

علی  منمدآقا  ش را نیز از ام و اوضاع مدرسه درخن و بیرجند را از نزدیک دیدهقای  درخش، مدرسه

سالی هفتصد تومان از منصول   ،ام. به هر یک از این مدارسپرسیده  درخشی که به دیدن من آمد،

   .دهد«امالک خود ، وظیفه طالب می

التنصی  مدرسه شوکتیه بودند، در نقش  با ت سیس مدارس جدید، بسیاری از افرادی که فارغ

د گویای جایگاه این مدرسه در رشد علم  شدند و این خومعلم به تدریس در مدرسه مشغول می

آموز  برای دختران که تا آن زمان ممنوع بود نیز   ، در این منطقه است و با ت سیس شوکتیه

در این زمینه بسیار    ،(. اقدامات طبقه روحانیون و مراجع بیرجند42:  1386میسر شد )گنجی،  

دختران خود را برای تنصی  به مدرسه   اهلل هادوی جزو اولین مراجعی بودند کهت ثیرگذار بود. آیت

فرستادند ایشان،   .شوکتیه  کنار  در  این آیت  حتی  به  را  فرزندان خود  نیز  اهلل منمدباقر گازاری 

فرستادند )منصف چنین در زمینه صرف عواید موقوفات در جهت ( و هم118:  1354،  مدرسه 

شوکت به  بیشتر  منصالن  تنصی   و  منطقه  در  جدید  مدارس  و  ال ت سیس  مشاوره  دوم  ملک 

شیخ منمدهادی هادوی و قدرت    (. نفوذ روحانی حاج 37:  1385دادند )زنگویی،  راهنمایی می

شوکت )آیتی،  حاکمه  گرفت  قرار  مردم  اقشار  شایان  استقبال  مورد  دوم،  (.  12:  1382الملک 

سول  چنین وی از معلمین خارجی برای تدریس در مدرسه دعوت کرد که اغلب این افراد از کنهم
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خان هندی، ، سیدرضی1توان به رومینو روس، انگلیس و یا بانک شاهنشاهی بودند. از این دست می

بریان  به علت م موریت در بیرجند، در آموز  مدرسه شوکتیه هم   2 وزف  ... اشاره کرد که  و 

  (.20: 1382کردند )راشد منص ، هم اری می

برای آنها حقوق و جیره ســاالنه   ضــاعتبآموزان بیدوم به جهت تشــویق دانش الملک شــوکت

ف،    معین کرد د منـص ،  ؛ 113:  1354)منـص امیر از من  درآمد موقوفات خود   .(24:  1388راـش

ای که عبارت از روزی نیم مَن گندم و روزی پنب ـشاهی پول خود  بود، به ـسی ـشاگرد، ماهیانه

شــد و  داده می موظفپرداخت و ســالی دو دســت لباس و دو جفت کفش نیز به هر شــاگرد،  می

ــه تهیه می ــاگردان غیر موظف را مدرس ــاهی پول،  کرد. عجب اینکتاب اکثر ش که روزی پنب ش

ــت منی پانزده   ــ  کافی بود، زیرا روغن منی پنب قران و گوش ــاده یک نفر منص برای زندگی س

  اهیربررسی زندگینامه مش (.34:  1339شاهی و سایر ماینتاج به همین نسبت ارزان بود )ایمان،  

کردگان  از تنصــی   ،دهد که بیشــتر این بزرگانعلم و ادب و ســیاســت در این خطه نشــان می

انگر ت ثیر مدرـسه ـشوکتیه  5:  1382اند )علیزاده بیرجندی،  مدرـسه ـشوکتیه بوده ( و این ن ته نـش

در کنار توجه خیرین و واقفان به  ،باشــد. از ســوی دیگردر رشــد و بالندگی فرهنگی بیرجند می

های این خطه از  که خود مبی ن ظرفیت  درنمُهای سنتی و ی مختلف وقف علمی در قالبهاهگون

رمایه تنظر ـس ت این  از دیگر اقدامات   ،های اجتماعی و فرهنگی اـس یاـس اهیر علم و ادب و ـس مـش

 به شر  ذی  است:  اتف ووق مگونه در ت وین و توسعه این  منطقه

نام های بو پرور  بیرجند جهت ساخت مدرسه در شمال اکبریه به آموز   یاختصا  زمین  -

هبا تان قدس رـضوی. بنیاد پژوهش)  ابراهیم ـص یو،  آـس و  ( 1/6910ـسند ـشماره  های اـسالمی. آرـش

آـستان قدس رـضوی.  )  . 1352در ـسال  مجتمع آموزـشی و ورزـشی توـسو دفتر ـصاحب اری علم  

 (.1/4506شماره  سند  های اسالمی. آرشیو، بنیاد پژوهش

ــوـیه  مـ اتـبات  - ــده در مورد واـگذاری زمین و تعمیر ـمدارس گیو و موسـ ــوی    انـجام شـ از سـ

سند  های اسالمی. آرشیو،  رضوی. بنیاد پژوهشآـستان قدس  )  . 1325اـسداهلل علم در ـسال  امیر
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 (.1/5922شماره  

ــه ملی این   - ــیس مدرس ــرچاه تازیان جهت ت س ــتا و گزار  همراهی و کمک اهالی س روس

های  آســتان قدس رضــوی. بنیاد پژوهش . )1346ش در ســال  موضــوع بودجه مدرســه درخ

 (.1/72642سند شماره  اسالمی. آرشیو، 

 

 مدرسه معصومیه 

سال   در  بیرجند  معصومیه  علمیه  امیرمعصومهـ.ق1161حوزه  توسو  از  .  ی ی  خزیمه  خان 

امیراسماعی  موقوفات  فرزندان  من   از  خزیمه،  امیرعلمخان  ای   خانبرادر ،  شد.  ایجاد  ن اول 

های آن س ونت اختیار کرده و از من  مدرسه من  تربیت طالب علوم دینی بود که در حجره

: 1380بهنیا،  ؛  35:  1382کردند )گنجی،  های درسی زندگی میو کمک   خان امیرعلمموقوفات  

 شود: اشاره می( که در ذی  به چند مورد از موقوفات وابسته به این مدرسه 347

وقف بیست فنجان آب قنات بیرجند و اراضی تابعه جهت  ،  خان خزیمهنامه امیرمعصوموقف  در

بضاعت از جمله موارد مصرف این موقوفه به هزینه طالب بی ق.1183طالب علوم دینی در سال 

اوقاف علوم دینی ساکن و غیر ساکن مدرسه معصومیه و رد مظالم نیز اشاره شده است )اداره ک   

 ،195  - خان، کالسه پرونده الفنامه عادی امیرمعصوموقف  یو،. آرشو امور خیریه خراسان جنوبی

 (.75: 1398 و شاطری، فاریابی  در نق  

موقوفات متعددی به مدرسه طالب و کمک   عالوه بر بیرجند در توابع و روستاهای اطراف نیز 

 توان از موقوفات درخش و واقفانی کهتنصی  آنان اختصا  یافته است. در این زمینه می هزینه

 کرد:  اشارهبه شر  ذی    ، نداهدر این عرصه فعالیت داشت

 واقف رقبات متعدد برای مدرسه علمیه. العابدین:زین  نامه وقف -

بیدسکی:  نامه وقف  - قنوات  110واقف  مالمحمد  از  جهت    فنجان  بیدسک  دارکنب  و  تنگ  

 مدرسه علمیه درخش. 

ب مربوط  درخش،  موقوفات  از  بخشی  در  فوق  موارد  بر  آقا     .1303ه  عالوه  ت یید  به  که 

است رسیده  مجتهد  اوجان  ،منمدمسیح  در  ساقدر،    رقباتی  سراب،  آسیابان،  فورجان،  علیا، 
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گلون مزار،  و  تیدان  شآسومعراج،  گ آباد،  به  یرا  هزینهمنمد  کمک  و  طالب  آنان    مدرسه 

 (. 214-212الف: 1391اختصا  داده شده است )شاطری، 

جان از قنات روستای جومیان به همراه اراضی متعلق  نوقف ده ف   ر:اکبنامه آخوند مالعلی وقف  -

سال پس  بایست هر  نامه متولی می. مطابق این وقفق1243به آن بر طالب علوم دینی در سال  

التولیه، مابقی را در میان طالب علوم دینی برای مخارج  از کسر وجوهات مل ی و ده درصد حق

اوق )اداره ک   تقسیم کنند  امور خیریه خراسان جنوبیتنصیلی  و  آرشیو، اف  آخوند وقف  .  نامه 

 (. 75: 1398فاریابی و شاطری،   در نق   ،130-اکبر، کالسه پرونده عمالعلی

اختصــا  چهار ســهم از روســتای بزقوچ علیا جهت تدریس طالب    اصیغر:علینامه مالوقف  -

ــال   ــومیه بیرجند در س ــه معص ــان جنوبی)اداره ک  اوقاف و امور خی .ق1298مدرس . ریه خراس

اصغر سرچاهی  مالعلی (.76 همان:  درنق   ،392-اصغر، کالسه پرونده   نامه مالعلیوقف آرشیو،

وی فقیهی توانا و مدرـسی ـشایـسته در   ،مالمنمدحـسن ـسرچاهی مقیم بیرجند بودهفرزند آخوند 

ــده چهاردهم   ــالمی در س ــو  زندگی مالعلی  قمریمعارف اس ــت. در خص ــغر در کتااس ب  اص

تان ر، المولی علیالطالب اینبه نق  از بغیه  بهارـس ت: »العالم، الفقیه، االبـص غر بن گونه آمده اـس اـص

: 1371شــیخ اجازه احقر و مصــنف کتب عدیده اســت« )آیتی،    ،المولی منمدحســن ســرچاهی

ای در  ، که دانـشنامهالـشیعهطبقات اعالم(. در کتاب  256:  1399ـشاطری و فاریابی،    درنق    ،303

آقابزرا طهرانی    شیخ نوشته  قمری، 14تا  4جلد در شر  احوال و آثار عالمان شیعه از قرن   17

ر  حال وی در   ت، ـش ی آن مرقوم  این  16جلد به زبان عربی اـس ت که ترجمه فارـس گونه آمده اـس

فقیهی دانشــمند بود. او از بزرگان روزگار خویش منســوب    ،اصــغر ســرچاهیگردد: »مالعلیمی

ه    .شــــدمی ه عملیـچ اظ علمی و ـچ ه لـن اطن. از    ،ـب اهر و هم در ـب مرد بزرگی بود هم در ـظ

یت خـص تهـش مندی بود که در همه رـش تیهای دانـش ان داد و    های علمی دـس ت و خود را نـش داـش

فهان( درس خوانده بود.  فهانی و بزرگان دیگر )حوزه اـص درخـشید. او پیش ـسیدحـسن مدرس اـص

آـشنا و دارای جایگاه بلند. با اعتبار و عزت و شرافت دم نامامام جمعه و جماعت بود و در میان مر

ــالـتا آن  ،زـندگی کرد از دنـیا    قمری 1300ـهای دـهه اول )قرن چـهاردهم( بـعد از  ـکه در مـیاـنه سـ

اطری و فاریابی،    درنق    ،1572:  .ق1430،  رفت« )طهرانی غر  (. آخوند مالعلی257: 1399ـش اـص



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 154

 

دار  سـجد چهاردرخت امامت جمعه و جماعت را عهدهپس از والد  آخوند مالمنمدحسـن در م

چنین  هم  (.جا: همان1399و فاریابی،    شــود )شــاطریو تولیت برخی موقوفات به وی تفوی  می

توســـو حاج    ،فنجان آب قنات روســـتای منجگان بر طالب مدرســـه قدیمه بیرجند  100وقف  

ال  میرفـض  یو،ان جنوبیاداره ک  اوقاف و امور خیریه خراسـ )  .ق1180علی در ـس نامه  وقف . آرـش

 (.57: 1398،  شاطریو   فاریابی  درنق    ،392-  اصغر، کالسه پرونده  مالعلی

 

 کمک هزینه طالب مدرسه علمیه بیرجند 

 در این زمینه چنین آمده است:   ق.(1261)  خاننامه امیرعلمدر وقف  خان:واقف امیرعلم

االراضی تابعه و  اریه قصبه بیرجند را مع»... تمامی مجاری چه  و یک فنجان میاه از قنات ج

جدیداً بر طلبه علوم س نه مدرسه قدیمه قصبه بیرجند  ک  مایتعلق بها شرعاً و عرفاً و قدیماً و  

مدرس مدرسه   ،که مشغول تنصی ، تعلیم و تعلم علوم دینی باشند و متولی میاه مذکور فرمودند

باشد. طریقه متولی   ،مذکوره را در هر عصر ... تتمه آن  هر که  از وضع وجوعات دیوانی  که بعد 

ماه بر س نه حجرات که به تنصی  علوم مشغول بههحاص  میاه مذکوره را ... بقسو الشهور ما

حصه او را بر س نه   ،باشند، تقسیم و تقسیو نماید و چنانچه بعضی از حجرات کسی ساکن نباشد 

داشته باشد و شخن به قصد تنصی  باقی حجرات تقسیم نماید و هرگاه جمیع حجرات س نه  

وارد شود را در حجره خود ساکن گرداند  ،علم  او  از طلبه که  در حصه مجموع طلبه   ،هر یک 

بقدر سهم ی ی از طلبه   ،شریک منسوب خواهد بود و اگر متولی ساکن در حجره مدرسه نباشد

 (.54-53 ب:1391هر ساله به او تعلق خواهد داشت« )شاطری،  ،ساکنین

شمار در زمره امرای منلی به  ،که از نظر طبقه اجتماعی  -توان اهتمام واقف  نامه میین وقفدر ا

نسبت به طالب علوم دینی را مشاهده کرد. آنچه که پیرامون ننوه تقسیم عایدات و    -   آیدمی

رد  کِحاکی از دقت نظر واقف در زمینه هزینه   ،نامه مذکور آمدهطالب در وقفکِرد آن در میان  هزینه

 موقوفه است.

خان،  رضاقلیخان، فرزند حاجعبدالعلینامه مربوط به حاجیک وقف خان:عبدالعلیواقف حاج  -

خان سوم دارای چهار فرزند الدوله بوده است. امیرعلمخان، ح مران طبس وکی فرزند امیرحسن
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عمه پسر  زوجیت  به  که  داشت  نواب  نام  به  دختر  یک  آنها  میان  از  که  حاج  ا   بوده  مرحوم 

(. او واقف مدرسه و مسجد  25:  1354خان طبسی درآمد )منصف،  خان از اوالد امیرحسنعبدالعلی

  ،رسه و مسجد بوده است. در خصو  موقوفه وی باید گفت که با توجه به کاربرد چندگانه مد

نظیر حسینیه برای عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( و مدرسه برای آموز  طالب، ن اتی از سوی  

وی در امر آموز  بوده   آن نزد  اقف در مورد مصارف موقوفه ذکر شده است که نشان از اهمیتو

 در این موقوفه به موارد زیر اشاره کرده است: اواست. 

 ن آن به کتابخانه مدرسه جهت استفاده طالب مدرسه؛ خرید کتاب ساالنه و وقف نمود -

 در مدرسه برای آموز  اطفال تهیدست؛  توجه نمودن به قشر ضعیف جامعه و قرار دادن معلم  -

اُجرت   - و  تعمیر همه ساله مدرسه  به  اشاره کردن  با  مدرسه  ماندگاری  و  پایداری  به  توجه 

 انداز و ناودان؛ برف

 اُجرت به مدرسینی که مشغول تنصی  هستند؛   -

و    - )فاریابی  و طالب  مدرسه  به  و ساکن شدن وی جهت خدمات  ، شاطریاستخدام خادم 

1398: 90 .) 

ــال ــه س ــوط ب ــه مرب ــک وقفنام ــز در ی ــدی نی ــادوی بیرجن ــدهادی ه ــایمنم -1322 ه

منظــور خــان بــه عبــدالعلیبــر وقــف امــالک توســو حــاجبه تهیه استشــهادی مبنــی    .ق1323

ــه ــور خیری ــون ام ــارفی چ ــی و مص ــور فرهنگ ــم  ،ام ــزاری مراس ــه و برگ ــاخت مدرس ــر س نظی

اســت )آســتان قــدس رضــوی. ر شــهود مهــ  22تعزیه نیز اشاره کــرده اســت. ســند فــوق دارای 

نامــه شــیخ هــادوی (. در ایــن وقــف1/2553های اســالمی. آرشــیو، ســند شــماره  بنیاد پژوهش

کنــد )اداره کــ  اوقــاف و امــور خیریــه خراســان ت کیــد مــینامــه دو مرتبــه بــر صــنت وقــف

ــوط بــه ســنه نامــه عــادی حــاج عبــدالعلیوقــف . آرشــیو،جنــوبی کالســه  ،ق.1315خــان مرب

ــده ــ   ،212-  پرونـ ــابی،  درنقـ ــاطری و فاریـ ــادی302: 1399شـ ــال (. در جمـ ــانی سـ الثـ

ــاج 1320 ــز، ح ــری نی ــری قم ــدالعلیهج ــادعب ــوم ه ــه مرح ــددی را ب ــالک متع ــان ام وی خ

انبــاری کــه نماید کــه بــر مصــارف مختلــف ازجملــه مدرســه علمیــه، مســجد و آبمصالنه می
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ــدالعلیحــاجخــود  ــودهعب ــردد. ،خــان متصــدی ســاخت آن ب ــف گ ــه  وق ــه از جمل ــن موقوف ای

ــان  ــه خراس ــور خیری ــاف و ام ــ  اوق ــت )اداره ک ــدد اس ــات متع ــم و دارای رقب ــات مه موقوف

خــان عبــدالعلیالصــلح حــاجدی هــادوی حســبنامــه حــاج شــیخ منمــدهاوقف  . آرشیو،جنوبی

ــنه  ــه س ــوط ب ــده ع ،ق.1320مرب ــه پرون ــ   ،373-کالس ــابی،  درنق ــاطری و فاری : 1399ش

ــال 303 ــ ق  1330(. در س ــهادنامه ریم ــم استش ــه ه ــار تهی ــان و تج ــا، اعی ــان، علم ای از بزرگ

-شده و طی ایــن امــر نوشــته شــده اســت کــه طبــق وقــف مدرســه و تعمیــر آن توســو حــاج

انــد، امــا در ایــن کــار شــده و شــروع بــه تعمیــر مدرســه کــردهایشان دســت بــه  خان،علیعبدال

افــراد و بزرگــان  ســاخت مدرســه شــده اســت. زمــانفــوت ایشــان ســبب معــوق مانــدن  ،بــین

اداره باشــد )ازجملــه آنهــا شــیخ منمــدباقر آیتــی مــی  کــه  کننــدبسیاری این امر را ت ییــد مــی

خــان عبــدالعلیاستشــهاد موقوفــه حــاج . آرشــیو،خراســان جنــوبیکــ  اوقــاف و امــور خیریــه 

 (.304: 1399شاطری و فاریابی،    درنق   ق.،1330مربوط به سنه  

 

 یوندبضاعت در هرتعلیم کودکان بی 

فاطمه میرمحمدواقف  مرحوم  بنت  وقف  :حسینبیگم  فاطمهدر  چنین   ق.(1349)  بیگم نامه 

 آمده است:

بیگم، بنت مرحوم میرمنمدحسین، ساکن مزرعه نیک  نموده، فاطمه»وقف موب د و حبس مخل د  

ه  االراضی و اشجار گردو و غیره کفوق هریوند، همگی و تمامی یک سهم میاه از مزرعه نیک را مع

بضاعت را  هریوند که اطفال یتیم بی  خانه درمراد شش نهال گردوی واقفه است، بر دوران م تب

تعلیم    ،مجید و کتب فارسیه تا اندازه عایدات ملک مزبور وفا نموددر هریوند تعلیم قرائت قرآن  

مودبیک  نمایند و تولیت ملک مزبور را تا زمان حیات با خود و بعد حیات خود با اخوی خود، میرمن

با مُالی متدینی که   انا  متولی  فقد ذکور و  با  اوالد ذکور متولی و  با  ایشان  از  بعد  قرار داد و 

آقا منمدحسین  مزرعه هریوند و نظارت ملک مزبور را با آقای عس ری حاجیدار باشد در  م تب

النظاره  و حقیک  التولیه دهقرار داد که منافع ملک مزبور تنت نظارت ایشان به مصرف برسد و حق

 (.146ب: 1391یک قرار داد« )شاطری، را هم ده
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ای بوده است  گونهبه  ،ابع آنهای فرهنگی بیرجند و تودهد که ظرفیتنامه مذکور نشان میوقف

دارد تا دارایی  او را بر آن می  ، ها و عالیق دینی و علمی یک زن در آن روزگارکه بینش و دغدغه

-بضاعت در روستای هریوند نماید. ن ته قاب  ت م  در این وقف بیخویش را صرف تعلیم کودکان  

ای  تا به اندازه  را  های فارسی  کتابنامه این است که واقف در کنار تعلیم قرآن به کودکان، آموز

 که عایدات موقوفه اجازه دهد نیز مدنظر قرار داده است.  

 

 ایجاد کتابخانه، خرید کتب، حقوق کتابدار 

وقف  خان خزیمه: واقف امیرحسین به سال    نامه این  مربوط  است،   1380که  مصارف   قمری 

آباد با تمام ملنقات و  االحدا  پرویزدانگ قنات و مزرعه جدیدشام  شش  -مربوط به موقوفه  

متعلقات از اراضی و منازل واقع در بلوک زیرکوه که مدار سهمش بر دوازده و هر سهمی صدوبیست  

بوده قرار ذی    - فنجان  ت  به  زمان در منوطه  »... کتابخانه مذکور در هر  مرکز ذکر شده است: 

المصالح به مصرف تعمیر و ابتیاع کتب مفیده و خواهد داشت ... و درآمد عین موقوفه را حسب

جرت یک نفر خادم  استنساخ کتبی که کمتر به طبع رسیده و مصارف آب و روشنایی و فر  و اُ

ه که سر برد و یک نفر مدیر کتابخانها را نیز در همانجا بهشب  که مستنف  کتابخانه بوده و البته

از اه  علم و سواد و کتابشناسی انتخاب خواهد شد برساند ...  از آنجا که منظور از ت سیس این 

کتابخانه انتفاع و استفاده عموم است در روزهای جمعه و ایام مخصو  نیز مفتو  خواهد بود«  

 (. 165-164)همان: 

 

 بضاعت خراشادآموزان بی التحریر جهت دانشوازمخرید ل

که   قمری   1411در سال    واقف شش دانگ یک قطعه زمین را   خراشاد: ز رحیمیواقف پروی 

دارس خراشاد  بضاعت مآموزان بیالتنریر دانش جهت خرید لوازم  ،صورت یک درب مغازه درآمده به

شد، اختصا  داده است )همان: والن مدارس مذکور معرفی خواهند  که توسو مدیران و مسؤ

167-168.) 
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 آموزانفرهنگی جهت دانشاردوگاه 

سهم و دو    966واقفان تمامی    قمری،  1412  در سال   اهلل و سیروس مشار:واقف احمد، امان

بیرجند را جهت   7آباد واقع در بخش  سهم مزرعه و قنات حسن  1440سوم سهم مشاع از ک   

-سایر دانشآموزان اداره آموز  و پرور  منطقه درمیان و  انشتربیتی د  - ایجاد اردوگاه فرهنگی 

 نامه آموزان کشور و برگزاری سمینارهای علمی در سطح ممل ت واگذار نموده است. براساس وقف

-، واقفان این اقدام را به امید رفع منرومیت از منطقه و زدودن فقر فرهنگی و رشد جریانمذکور

 (. 174-173اند )همان: نجام دادههای آموزشی، پژوهشی و تربیتی ا

 

 ةسیدمحمد مشکوسخ خهی ارزشمند توسط اهدای کتب و ن

آور کشورمان است که شر  احوال وی، تنصیالت،  های ناماز مفاخر و شخصیت  ة مش ومرحوم  

های تاریخ منلی بیرجند به تفصی  ت لیفات و اقدامات علمی او در کتب متعدد از جمله در پژوهش

ثبت و ضبو شده   ة مش وترین اقدام فرهنگی که در کارنامه علمی سیدمنمد  مهم  .1آمده است

بر  بنا  است.  تهران  دانشگاه  دانش ده حقوق  به  وی  کتابخانه شخصی  نسخ خطی  اهدای  است، 

بزرا دانشگاه تهران را    ی کتابخانه، هسته اولیهگنجی همین کتب اهداییمنمدحسن  اظهارات  

منمدتقی    ، ها(. در مورد اهمیت و ارز  این نسخه250:  1392ی،  فراهم آورد )علیزاده بیرجند 

این آثار را گواه   ، هاپژوه مطالبی را نگاشته و ضمن اشاره به مزیت، برتری و ارز  این کتابدانش

: 1382)علیزاده بیرجندی،    داندمی  ةمش ودانایی و آگاهی گردآورنده دانشمند آن، سیدمنمد  

 گونه برشمرده است: ها را اینبن کتاپژوه مزایای ای(. دانش142

 های دلپسند؛ های شاهنامه با آرایشنسخه -

 های نادر فلسفی و کالمی؛  متن -

 هایی که در روزگار مؤلف نوشته شده است؛ متن -

 یا ابالغ و اجازه آنهاست؛ ان،هایی که دارای خو دانشمندنسخه -

 
 (. 401: 1341؛ سپهرم،  112: 1382بیرجندی،  )علیزاده   تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجند . ر. ک. به:  1
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 ؛ اندهای اخبار که دانشمندان تصنیح نمودهمتن -

 های چاپ نشده؛ متن -

 های فقهی به خو مؤلفان؛متن -

 مقدمه(.  ،3، ج1332پژوه، های فلسفی و ادبی و فقهی و اخبار )دانشترجمه پارسی متن -

 

 اهدای کتب وقفی قرآن 

ی ی دیگر از مصادیق وقف علمی، اهدا و وقف قرآن و برخی از کتب خطی است. در این زمینه 

اشاره کرد. در این منطقه    ی درمیان موجود است، ددی که در منطقهمتع   های نامهتوان به وقفمی

مدرسهبه وجود  قرآن  دلی   وقف،  فرهنگ  به  پایبندی  و  وقف علمیه  متعددی  کتب خطی  و  ها 

 الذکر در ذی  آمده است:فوق  و کتب خطی در منطقهاند. اسامی برخی از واقفان قرآن شده

 ؛.ق1286بر مسجد علیای قریه درمیان در سال  قرآنخان، وقف دو جلد  میرزا منمدرفیع -

بن شیخ منمدحسن  - قرآن خطی توسو منمدحسین  بر طالب  خان جامیوقف  االاحمدی 

 ؛ .ق1290درمیان در سال   مدرسه علمیه 

-کربالیی منمدقلی   . توسو والدهق1307علیای درمیان در سال    خطی بر مدرسهوقف قرآن    -

 ان؛ خ

قدیم توسو حاجی    های علمیه خانه و حوزه سبک م تب  آن کریم بهقروقف کتابی در آموز     -

 خان دوم(. میرزا عطامنمدخان )نوه میرزا رفیع

 1290ترین مدارس علمیه در منطقه است که تا قب  از سال  مدارس علمیه درمیان از قدیمی

نسوب  م یهای رسمی در درمیان برگزار شد، از مراکز مهم آموزشکه اولین دوره آموز شمسی 

به طوری که شدهمی قرآن  ،  و  کتب  مدرسهموقوفات،  بر  وقف  این   ، های خطی  قدمت  از  نشان 

قرآن وجود  دارد.  به سالمدرسه  مربوط  وقفی  کتب خطی  و  از  قمری    1298و    1286های  ها 

می خبر  مدرسه  این  برای  مسینا  طبس  منمدآباد  از  موقوفه  سهم  یک  وجود  دهد  اختصا  

 (. 157: 1394 ،یرفیعی و نجات   ،)شاطری
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آید،  میطور که از نام آن برکتاب همان  ، موضوع این 1عقاید النسفی شر   وقف کتاب خطی    -

النسفی از علمای  ی عمرشده است. این کتاب نوشتهدرمیان تدریس می  عقاید است که در مدرسه 

 (.144: جااه  سنت است )همان

  و هان است  س بسیار قدیمی در زکه ی ی از مدار   کتب خطی به مدرسه جعفریه زهان وقف    -

 رسد. در دوره افشار و زند کتابخانه مدرسه جعفریهقدمت ت سیس آن به اواخر عهد صفوی می 

اهمیت زیادی پیدا کرد. در آن دوران نسخ خطی بسیاری از سوی خی ران بر کتابخانه وقف   زهان

تصریح شده است )عباسی،    نام مدرسه علمیهبه اسم واقف یا به    ،شده که در حاشیه این نسخ خطی

تاریخ(.  147:  1397 مختلف  ادوار  در  منطقه  مذهبی  جو   و  زهان  علمیه  مدرسه  سبب   ،وجود 

ماندگاری سنت دینی و مردمی وقف بوده است. اوقاف زهان در کنار مصارف وقفی برای ایام منرم  

ظیر وقف کتاب  ن  ،ت فرهنگی استبیشتر مربوط به اقداما   ، خوانی امام حسین )ع(و مراسم روضه

مربوط به   ، ترین کتب موجود وقف شده بر مدرسه علمیه زهانبرای طالب حوزه علمیه. قدیمی

  سال  300یعنی حدود    ،به بعدقمری    12طهماسب دوم صفوی است که از اواسو قرن  عهد شاه

است که با توجه به های مختلف در زهان تداوم داشته است. شایان ذکر این سنت در دوره پیش،

دنبال توسعه مذهبی امامیه از  به  و   مذهب تشیع را در کشور رسمی اعالم کردند  ،که صفویاناین

  منطقه قهستان را مناسب این مهم دیدند   ، ازجمله ت سیس مدارس علمیه بودند  ، طرق مختلف

 (.417: 1377پویا، )قاسمی

 

 نتیجه 

باو ظرفیت و  واقفان  بیرجند، منش  فرهنگی  اعتقادیهای  له عواملی است که در  ازجم  ،رهای 

ترین مصادیق وقف های مختلف وقف علمی در بیرجند دخی  بوده است. عمدهگیری گونهش  

چون شوکتیه، پرداخت کمک هزینه    جدیدیتوان در ت سیس مدارس علمیه و مدارس  علمی را می

کتابدار،  کتب، پرداخت حقوق    بضاعت، ایجاد کتابخانه، خریدتنصیلی به طالب، تعلیم کودکان بی

 
 شر  عقاید اه  سنت    .  1
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لوازم دانشخرید  جهت  بیالتنریر  دانشبضاعتآموزان  جهت  فرهنگی  اردوگاه  ایجاد  آموزان،  ، 

های مختلف وقف اهدای کتب و نسخ خطی و وقف قرآن مالحظه کرد. موارد فوق مبین تنوع گونه

ن علمی  اشاره شد، واقفا بدان باشد. عالوه بر این مصادیق متنوع که در باال علمی در این شهر می

در این خطه از نظر جنسیت، پایگاه اجتماعی و تنصیالت نیز از تنوع و ت ثر برخوردارند. این 

های اجتماعی و فرهنگی است. در  های باالی منطقه از بُعد سرمایهدهنده ظرفیت  ن ته خود نشان 

ی  های واقفان علمتا حد زیادی مرهون تال   ،فت که هویت فرهنگی بیرجندتوان گ مجموع می

 باشد. در این عرصه می
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 منابع 

   بیرجند: رزقی.. خاطراتی از بیرجند و رویدادهای سیاسی(. 1382آیتی، ابوالنسن ) -

ها،  مدرسه شوکتیه بیرجند: چگونگی ت سیس، آموز ، کتاب "(.  1387ارشاد سرابی، اصغر ) -

 .  27-20)بهمن و اسفند(:   5،   19، دوره آینه پژوهش. "معلمان و امتنانات 

. به کوشش منوچهر الملک اعتصام میرزاخانلرخان سفرنامه(. 1351خانلرخان )  الملک،اعتصام -

 نا.منمودی. تهران: بی

 : تهران: تابان. طائفلتذکره منتخب ال (. 1339ایمان، رحیم علیخان ) -

 . 1396برنامه ششم توسعه کشور، مصوب  -

 ران: دانشگاه تهران.. تهنگین کویر ،بیرجند(. 1380بهنیا، منمدرضا ) -

 . شیراز: نوید. تاریخ تمدن و فرهنگ ایران(. 1382تاجبخش، احمد ) -

-ها و عوام  موفقیت تجاری ترین چالشتبیین مهم"(.  1396افتخاری، حسین )  ؛ ثقفی، فاطمه  -

 . 68-47)بهار(:  50،   پانزدهم دوره    ،نشر مدیریت فردا. "ازی دستاوردهای پژوهشی س

منمدانش  - )پژوه،  سیدمنمد(.  1332دتقی  اهدایی  کتابخانه  کتابخانه   ةمش و  فهرست  به 

   .مرکز اسناد، تهران: دانشگاه تهران .3ج  ،دانشگاه تهران

های فرهنگی و آموزشی سیستان بررسی موانع و عوام  پیشرفت(.  1366جمشید )درویش،    -

 . مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. و بلوچستان و جنوب خراسان

:  . تهرانآموز  نوین بیرجندجستاری در تاریخ، فرهنگ و (. 1382، منمدرضا )منص راشد -

 سازمان میرا  فرهنگی. 

 به کوشش منمود رفیعی. تهران: هیرمند.  .از شوکتی تا دولتی(. 1388) ــــــــــ -

 . تهران: نشر تاریخ ایران.شاعران قهستان(. 1385زنگویی، حسین ) -

 ، تهران: زوار. عربای از مشاهیر ایران و تاریخ برگزیدگان و عده(. 1341مسعود )سپهرم، امیر  -

 . مشهد: پاپلی. جغرافیای تاریخی و فرهنگی درخشالف(. 1391شاطری، مفید ) -

 . تهران: ف ر ب ر.گزیده اسناد وقف خراسان جنوبیب(. 1391) ــــــــــ -
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. بیرجند:  در بیرجند و قایناتوقف عالمان و حاکمان  (.  1399)  شاطری، مفید؛ فاریابی، مرضیه  -

 چهاردرخت. 

مفید   - )؛  شاطری،  بهناز  نجاتی،  منمود؛  فورادرمیان  .(1394رفیعی،  به  اشاراتی  با  .  نامه، 

 بیرجند: چهاردرخت.

: . به اهتمام منمود رفیعی. تهرانتارهایی درباره بیرجندجس.  (1391)  منمدطرفداری، علی  -

 .هیرمند

. بیرجند: صبح آثار تاریخی  و  تاریخچهزهان، دیار یاقوت سرخ:  (.  1397اکبر )عباسی، علی  -

 امروز. 

 . بیرجند: رزقی. بیرجند  تاریخ برگزیدگان و مشاهیر(. 1382علیزاده بیرجندی، زهرا ) -

 . تهران: ف ر ب ر. جستاری در احوال و مفاخر خراسان جنوبی(. 1392)ــــــــــ  -

 ب ر. . تهران: ف ر نگ نامه ناحیه هردگنب(.  1391غو ، کمال ) -

خان در عبدالعلیکارکردهای آموزشی موقوفه حاج"(.  1398فاریابی، مرضیه؛ شاطری، مفید ) -

 . 93-75)پاییز(:   1سال چهاردهم،   اجتماعی خراسان،  - مطالعات فرهنگی. "شهر بیرجند

. تهران: مرکز  وراندر دوره قاجاریه، بانیان و پیشه  مدارس جدید(.  1377پویا، اقبال )قاسمی  -

 شر دانشگاهی.  ن

فرهنگ    ،در: جستاری در تاریخ  . "شمسی  1300بیرجند در  "(.  1382گنجی، منمدحسن )  -

 . به کوشش منمدرضا راشد منص . بیرجند: رزقی. و آموز  نوین بیرجند

گردشگری شهر تاریخی    و   بیرجند: پایگاه میرا  فرهنگیبه سان رود.  (.  1386)  ــــــــــ  -

 بیرجند.

)ملک  - الهام  رفاهی(.  1392زاده،  دوره رضاشاه  - مؤسسات خیریه  نشر بهداشتی در  تهران:   .

 تاریخ ایران.

 . تهران: امیرکبیر. الملک علم، امیر قاینشوکت امیر(. 1354منصف، منمدعلی ) -

-از نهاد وقف در تجاری ام ان استفاده  "(.  1393سرهنگیان، منمد )  ؛میرهاشمی، زهراسادات  -

الگوهای پیشنهادی آنازی دانس و  فناوری  و  اقتصادیسیاست  ."ش  و  مالی  سال هشتم،  ،  های 
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 .82-63: ()زمستان 2  

فرهنگ و آموز    ،جستاری در تاریخ :. در"افتتا  دبستان شوکتی"(. 1382اهلل )ناصح، ذبیح -

 بیرجند: رزقی.. به کوشش منمدرضا راشد منص . نوین بیرجند

دفتر هم اری های علمی و امور نخبگان شهید فهمیده منطقه    .(1395)  یوقف علم و فناور  -

مشهد: دبیرخانه کمیته   .شمال شرق با هم اری اداره ک  اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

 یاوران وقف علم و فناوری. 

 

 اسناد

 1/2553آرشیو، سند شماره های اسالمی. آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش -

 1/4506سند شماره های اسالمی. آرشیو، د پژوهشآستان قدس رضوی. بنیا -

 1/5922سند شماره های اسالمی. آرشیو، آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش -

  1/6910سند شماره های اسالمی. آرشیو، آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش -

 1/8998اسالمی. آرشیو، سند شماره  هایآستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش -

  1/9017های اسالمی. آرشیو، سند شماره ضوی. بنیاد پژوهشآستان قدس ر -

 1/72642سند شماره های اسالمی. آرشیو، آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش -

  1/72692های اسالمی. آرشیو، سند شماره آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش -

  1/97355های اسالمی. آرشیو، سند شماره اد پژوهشآستان قدس رضوی. بنی  -

امور خیریه خراسان جنوبی  - اوقاف و  کالسه   ، اکبرنامه آخوند مالعلی. آرشیو، وقفاداره ک  

 .130-پرونده ع

نامه حاج شیخ منمدهادی هادوی . آرشیو، وقفاداره ک  اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی  -

 .373-کالسه پرونده ع ،ق.1320خان مربوط به سنه عبدالعلیالصلح حاج  حسب

کالسه   ، خاننامه عادی امیرمعصومره ک  اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی. آرشیو، وقفادا  -

 .195-الف پرونده

خان مربوط عبدالعلینامه عادی حاج. آرشیو، وقفاداره ک  اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی  -
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 .212-کالسه پرونده   ،ق.1315به سنه 

اصغر، کالسه پرونده  نامه مالعلی. آرشیو، وقفن جنوبیاداره ک  اوقاف و امور خیریه خراسا  -

 -392. 

امور خیریه خراسان جنوبی  - و  اوقاف  استشهاد موقوفه حاجاداره ک   آرشیو،  خان عبدالعلی. 

 ق.1330مربوط به سنه 

 

 

 

 

 

 




