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چکیده

وقف با کارکردهای متنوع خود و جایگاه ویژه اش در فرهنگ تشیع از جنبه های مختلف

جامعه شناختی ،اقتصادی ،تاریخی ،کالبدی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره می تواند مورد

بررسی قرار گیرد .موقوفات در تأسيس و تداوم حيات نهادها و مراكز دینی ،مذهبی،

فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي عام المنفعه تأثير فراواني داشته و منشأ اثرات فراوان
بوده اند .در این پژوهش که به کمک شیوه اسنادی و با رویکردی تاریخی تهیه شده،
سعی بر این بوده تا تأثیرات اجتماعی  -فرهنگی وقف در دو بخش اثرات مستقیم و

غیرمستقیم مورد کنکاش قرار گیرد .نتایچ بازخوانی اولیه اسناد مربوطه ،بیانگر تنوع
کارکردی نهاد وقف و مصارف موقوفات در فرهنگ تشیع به طور عام و در محدوده مورد

مطالعاتی ،به طور خاص است و این ویژگی ،نهاد وقف را در مذهب تشیع نسبت به وقف و

موقوفات در سایر مذاهب ،متمایز و ممتاز می سازد .پشتوانه مالی موقوفات ضمن تأثیرات

مستقیم در حوزه های متعدد ازجمله در حوزه بیان و نشر معارف دین اسالم و مذهب
تشیع ،به انسجام اجتماعی ،افزایش امنیت اجتماعی و همدلی و همگرایی بیشتر در بین

مردم ،به خصوص در جامعه تشیع منطقه شرق ایران به عنوان یک منطقه مرزی ،کمک
مؤثری نموده است .نهاد وقف هم چنین با تحکیم ،تثبیت و تقویت پایگاه های تشیع

ازجمله مساجد ،حسینیه ها ،مراسم مذهبی از قبیل عزاداری و تأسیس و اداره مدارس

علوم دینی در خاور ایران به افزایش قلمرو مؤثر ملی در دوره حکومت های شیعی و حفظ
و تقویت قلمروهای ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیکی تشیع انجامیده است.
 .1استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند ،نويسنده مسؤول
 .2استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند

mshateri@birjand.ac.ir
orasti@birjand.ac.ir
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واژگان کلیدی :وقف ،کارکردهای اجتماعی -فرهنگی ،پایگاه های تشیع ،خراسان

جنوبی

مقدمه

نهاد وقف در فرهنگ تشیع از جایگاه ویژه ای برخوردار است و موقوفات در تأسيس

و تداوم حيات نهادها و مراكز فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي تأثير فراواني داشته و
توانسته اند در دوره هاي مختلف تاريخ ،منشأ حركت هاي مؤثري باشند .پيوستگي وقف

با اسالم و به عبارتي پشتوانه هاي ديني آن باعث مي شد كه توجه شاياني از سوي جامعه

نسبت به آن به عمل آيد .در طول تاريخ ،مدارس علميه ،مساجد ،تكايا ،حسينيه ها
و حتي كاروانسراها ،حمام ها و بازارچه هاي بسياري ديده مي شود كه محصول وقف

هستند .بي ترديد هر يك از اين نهادها و مراكز در شكل گيري نظام فكري و علمي

جامعه نقش حائز اهميتي داشته اند (اميدياني .)1380 ،هر کدام از این موارد را می توان

به نوعی پایگاهی برای مکتب تشیع محسوب نمود که در متن مقاله ،مصادیقی که با وقف

مرتبط است ،مورد بررسی قرار گرفته است .مهم ترین پایگاه های مورد بررسی شامل
مساجد ،حسینیه ها ،مدارس علمیه و کتابخانه ها می باشند که عمدتاً به کمک موقوفات
دارای کارکردهای متنوعی در طول تاریخ بودهاند.

هدف اصلی مقاله درباره محتواي ديني يا ارزش مذهبي وقف نيست ،بلكه نگاه به آن،

از منظر جامعه شناختي است .وقف پديده يا عملي است كه در ميان امم اسالمي و

غيراسالمي قدمتي ديرينه دارد ،ا ّما كمتر مورد توجه محققان بويژه در جامعه شناسي
ديني قرار گرفته است .وقف مقوله اي است كه تاكنون بيشتر از ديد "ثواب آخرت"
در آن نگريسته اند و رويكردي كام ً
ال مذهبي ـ فقهي بدان داشته اند و از درون به

آن پرداخته اند .ا ّما در وقف مي توان جلوه هايي از روح انساني ،اخالقي و نيز ابعاد
روانشناختي ،سياسي و جامعه شناختي و يك نمونه برجسته از كنش اجتماعي مستمر
انسان را در درازاي تاريخ مورد مطالعه قرار داد و در پس اين عمل ظاهرا ً ساده مذهبي،
بسياري از خطوط ناپيداي حقايق اجتماعي و تاريخي را خواند .کارکردهای آشکار
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پایگاه های تشیع در اغلب پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است ،لیکن کارکردهای

پنهان و نقشی که در ساختار اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،ژئوپلیتیکی و بسیج توده ها
و همگرایی و انسجام اجتماعی داشته اند ،کمتر مورد توجه بوده است که در این مقاله،
بخشی از هدف ما را شکل می دهد.

دین و مذهب در طول تاریخ بشر ،کارکردهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی

و ژئوپلیتیکی داشته است .به عنوان مثال ،در گذشته یکی از عوامل مؤثر در تفکیک
مرزهای جغرافیایی ،عامل مذهب بود که در زمره کارکردهای جغرافیایی -سیاسی و

ژئوپلیتیکی مذهب به شمار می آید .در قرن بیستم نیز کم و بیش نقش آفرینی عوامل

مذهبی در تصمیم گیری های سیاسی و پدیده های ناشی از آن تداوم داشته است .در
حال حاضر هم ،ثبات سیاسی برخی از کشورها تا حد زیادی در ارتباط با توزیع فضایی

مذهب و نیز زبان است به گونه ای که می توان گفت در دو دهه گذشته ،مذهب به عرصه

ژئوپلیتیک بازگشته است (سیمبر .)108 :1385 ،اما مصادیق دیگر ازجمله جنگ های
مذهبی اروپا در قرن هفدهم و هم چنین مصادیق دیگر قرن بیستمی ازجمله تجزیه

شبه قاره هند به چند کشور و از جمله تشکیل دو کشور پاکستان و هند و ایجاد

کشوری مانند لبنان در خاورمیانه تحت تأثیر عامل مذهب ،حاکی از آن است که تأثیرات
جغرافیایی -سیاسی و ژئوپلیتیکی مذهب ،تاریخی قدیمی تر دارد.

مفهوم ژئوپلیتیک شیعه حتی از ژئوپلیتیک مذهب نیز جدیدتر می نمایاند ،به طوری که

برخی از صاحب نظران ،ژئوپلیتیک شیعه را با وقوع انقالب اسالمی همزاد می دانند .از

منظر این گروه با پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1357و رخدادهای متعدد بعدی
که عمدتاً متأثر از آن بودند ،تشیع به یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک

تبدیل شد .البته انقالب اسالمی خود تا حد زیادی متأثر از معارف شیعی بود و از

آموزه ها و آرمان های آن بهره داری کرده بود .در واقع ،محور اصلی حرکتی که در ایران
از سال  1342آغاز شد و به پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357انجامید ،پدیده ای به

نام مذهب بود (احمدی .)38 :1389 ،در حقیقت آموزه ها ،عناصر و مؤلفه های مذهب

و فرهنگ تشیع و هم چنین پایگاه های مذهب تشیع ،ازجمله مساجد ،حسینیه ها و

34

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /1پاییز 96

مدارس علمیه و مراسم مذهبی تشیع ،از قبیل عزاداری های ماه های محرم و صفر و

دهه فاطمیه ،نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی و حفظ و تحکیم موقعیت نظام و
حکومت برآمده از پیروزی انقالب اسالمی داشته و دارد .موالنا ( )218 :1384در کتاب
"اطالعات و ارتباطات جهانی" نقش مجراهای سنتی را در پیروزی انقالب اسالمی که

توسط حضرت امام (ره) به کار گرفته شد را نقشی کلیدی می داند« :آیت اهلل خمینی

در جمهوری اسالمی ایران از زیرساخت ارتباطی که از قبل در این کشور وجود داشت،

یعنی مجراهای سنتی هم چون دیدارهای عمومی در سطح گسترده ،مراکز تجاری،
مساجد و بازارها استفاده کرد».

در بین نهادهای اصیل اسالمی ،نهاد اسالمی وقف نقش بسیار مهمی در تقویت ،تثبیت

و تحکیم پایگاه های تشیع داشته است .مصارف بسیاری از موقوفات بنا به نظر واقفین
به مساجد ،حسینیه ها ،تکایا ،مدارس علمیه و مراسم مذهبی و عزاداری اختصاص
یافته است و نقش این پایگاه ها در شکل گیری بسیاری از جریان های حق طلبانه و

شیعی ،نقش مهمی داشته است .در جریان پیروزی انقالب اسالمی ،مساجد ،حسینیه ها،

تکیه ها و مراسم مذهبی ،مبدأ و منشأ شکل گیری هسته های اولیه مقاومت و گروه ها

و حرکت های انقالبی ،تظاهرات ها و راهپیمایی ها بود .نقش مدارس علمیه و ازجمله
مدرسه علمیه فیضیه نیز در پیروزی انقالب اسالمی ،نقشی پررنگ بود .در دوره پس
از پیروزی انقالب اسالمی نیز این پایگاه ها ،محل اعزام بسیجیان به جبهه ها ،استقرار

پایگاه های بسیج ،محل آموزش و یادگیری و گردهمایی و محل مشارکت عمومی در
تعیین سرنوشت سیاسی -اجتماعی افراد جامعه بوده است.

پایگاه های تشیع در حواشی قلمرو جغرافیایی تشیع ،ازجمله مناطق خاوری ایران از

اهمیت بسیار باالتری برخوردار بوده و هست ،چرا که پیوستگی قلمروهای شیعه نشین در
ضلع خاوری ایران قطع می گردد و در داخل کشورهای همسایه شرقی امتداد نمی یابد،

به طوری که در دو کشور افغانستان و پاکستان اگر چه اقلیت های قابل توجهی از
شیعیان وجود دارد ،اما قلمروهای شیعه نشین این کشورها ،فاقد پیوستگی جغرافیایی
است و پیروان مذهب تسنن ،اکثریت جمعیت دو کشور افغانستان و پاکستان را تشکیل
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می دهد .عالوه بر این ،در امتداد مرز خاوری با قبض و بسط نواری از قلمرو سنی نشین

در شرق کشور وجود دارد و می توان گفت مناطق شیعه نشین خاوری ایران ،هم در
جغرافیای سیاسی و هم در جغرافیای مذهبی در زمره مناطق مرزی به شمار می آیند.

این پژوهش در پی آن است تا نقش نهاد وقف را در تقویت ،تثبیت و تحکیم پایگاه های
تشیع در جناح خاوری ایران و به خصوص استان خراسان جنوبی ،مورد بررسی و مداقه

قرار دهد.

روش تحقیق

پژوهش انجام شده را بر مبنای هدف می توان در ردیف تحقیقات کاربردی -توسعه ای

محسوب نمود که از نظر ماهیت و روش در زیرگروه پژوهش های توصیفی از نوع
توصیفی -تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز از اسناد وقفی و هم چنین آمار و اطالعات
موجود در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی و متون مکتوب جمع آوری

و مورد استفاده قرار گرفته است .از آن جا که بررسی تمامی پایگاه های تشیع مرتبط با
نهاد وقف در واحد تحلیل یک استان عم ً
ال امکان پذیر نبوده ،سعی شده تا نقش چهار

پایگاه مهم تر شامل مساجد ،حسینیه ها ،مدارس علمیه و کتابخانه های وقفی مورد

بررسی ،توصیف و تحلیل قرار گیرد.
یافته های تحقیق

وقف بر مساجد؛ مهم ترین پایگاه تشیع

مسجد قلب جامعه اسالمی است و اصلی ترین پایگاه دین ،اخالق و معنویت و برترین

مکان تقویت ایمان و عالی ترین مرکز کسب آگاهی و بصیرت و واالترین کانون احیاء و
تقویت اندیشه و فرهنگ ناب اسالمی و زیباترین جایگاه تربیت و پرورش انسان های

وارسته و مهم ترین مکان گسترش فعالیت های علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است.

يكي ديگر از مصارف وقف ،ايجاد مساجد و بناهاي عام المنفعه ،تأمين نيازها و تعمير

اين بناها در طول زمان به كمك درآمد موقوفات بوده است .عالوه بر مساجد ،اماكني
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چون حسينيه ها ،كاروانسراها ،آب انبارها ،حوض ها ،حمام ها و غيره به كمك موقوفات
و درآمد حاصل از آن در طول زمان پابرجا و در خدمت عامه مردم بوده است .مقايسه

بناهاي داراي موقوفات با بناهايي كه فاقد موقوفه اند به خوبي نشان مي دهد كه بناهاي
داراي موقوفات در طول زمان هر چند بر اثر حوادث طبيعي دچار آسيب هاي جدي

گرديده اند ،ولی باز به كمك درآمد موقوفات احياء گشته اند )سعیدی رضوانی.)1372 ،
شاخص ترین مثال در خراسان جنوبی ،مسجد جامع دشت بیاض است که در سال 920
قمری ساخته شده و به کمک موقوفات معین تاکنون به عنوان یک پایگاه مهم تشیع

ایفای نقش نموده است (وقف نامه عادی امیر رفیع الدین مربوط به سنه  920هجری
قمری) .جدول  1آمار کمی مساجد در خراسان جنوبی در سال  1390را نشان می دهد.
جدول )1تعداد مساجد اهل تشیع استان به تفکیک شهرستان و نقاط شهری و روستایی
شهرستان

تعداد مساجد در نقاط
شهری

تعداد مساجد در نقاط
روستایی

تعداد کل مساجد
شهرستان

بشرویه

38

80

118

بیرجند

48

362

410

درمیان

20

154

174

سرایان

29

35

64

سربیشه

13

213

226

فردوس

19

44

63

قاینات

47

273

320

نهبندان

14

156

170

تعداد کل

228

1317

1545

مأخذ( :اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی)1385 ،

این رقم باالی مساجد ،به عنوان یک پدیده مولود وقف در طول تاریخ نیز با کمک

پشتوانه مالی وقف ،پایدار و پابرجا مانده اند .به عنوان مثال ،در نهبندان از مجموع اسناد

وقفی حدود  %7مرتبط با وقف مصارف مساجد می شود (شاطری .)1388 ،جدول
پیوست مقاله مشخصات موقوفاتی که در شهرستان های بیرجند ،سربیشه و درمیان بر
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مساجد و مصارف ضروری آن وقف شده است را نشان می دهد.
وقف بر حسینیه ها؛ پایگاهی با کارکردهای متنوع

حسینیه پركاربردترین مكان مذهبى در میان شیعیان با كاركرد اختصاصى در برگزارى

مراسم سنتى عزادارى و روضه خوانى بویژه براى حضرت امام حسین (ع) و یارانش ،و نیز

با كاركرد عمومى در برگزارى آیین هاى مذهبى و فرهنگى محسوب می شود.

با وجود اهمیت زیاد مساجد در سراسر جهان تشیع ،حسینیه ها در اجراى مراسم ویژه

سوگوارى ،شیعى (سینه زنى ،روضه خوانى و ذكر مصائب اهل بیت ،نوحه خوانى و وعظ
و در برخى مناطق تعزیه خوانى) جایگاهى اختصاصى یافته كه مشتمل است بر مراسم

دهه اول محرم یا اول محرم تا  28صفر ،مراسم سوگوارى براى پیامبر و دیگر معصومان

علیهم السالم در دیگر ایام سال قمرى ،مراسم میالد و منقبت خوانى براى معصومان
علیهم السالم و برگزارى مراسم ویژه ماه مبارك رمضان ،ازجمله شب هاى قدر و مجالس
قرائت قرآن .اجراى مجالس ترحیم شهروندان و برنامه هاى مذهبى و فرهنگى نیز از
فعالیت هاى معمول در حسینیه هاست.

حسینیه ها ،بویژه در ماه هاى محرم و صفر ،كانون اصلى مراجعه و پررونق ترین مركز

جمعى مناطق شیعه نشین به شمار می روند .حضور مردم در این مكان ها و
ارتباط
ِ
همیارى آنان براى آماده سازى و تأمین خدمات و اجراى مراسم ،بدون در نظر گرفتن
سن و جنسیت و وضع مالى و جایگاه و رتبه ی اجتماعى ،امكان گسترده اى براى

تقویت حس همدلى و همبستگى شیعیان فراهم می آورد .چون حسینیه هاى هر
ِ
هویت محلى ویژه خود هستند ،این كاركرد اجتماعى حسینیه ها
محل ،معموالً حائز

در مقیاس محله ،مناسبات عمیق و ریشه دارى را در میان ساكنان ایجاد و تقویت

می كند .باید گفت در ادوار متأخرتر ،حسینیه ها مركزى براى برنامه هاى عام المنفعه،

ازجمله تشكیل صندوق هاى قرض الحسنه نیز هستند .كاركرد هویت بخشى و تقویت

همبستگى در حسینیه هاى متعلق به جمعیت هاى مهاجر یا مسافر در شهرهاى دیگر،
مث ً
ال حسینیه هاى آذربایجانی ها در تهران و حسینیه هاى ایرانیان در عتبات عالیات،
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بارزتر است.

در خراسان جنوبی اگر چه در ابتدا مکان های عزاداری تنها با نام حسینیه شناخته

می شد ،اما به مرور و در طول تاریخ این مکان ها با نام های دیگری به نام سایر ائمه
نام گذاری شد که عمدتاً همان کارکرد را دارا هستند.

در شهرستان بیرجند عناوینی چون هیأت ،هیأت عزاداران ،هیأت جان نثاران ،هیأت

محبان ،مجتمع فرهنگی -مذهبی ،انجمن محبان ،بیت الزهراء ،مهدیه ،همگی دارای

کارکرد حسینیه می باشند .در شهرستان قاینات عناوینی چون حسینیه ،مهدیه ،هیأت،
هیأت جان نثاران ،موسی بن جعفری ،جواداالئمه؛ در شهرستان فردوس بیشتر با نام های
حسینیه و هیأت؛ در شهرستان سرایان با نام های حسینیه ،مهدیه ،زینبیه ،ابوالفضلی؛ در

شهرستان سربیشه به نام های حسینیه ،مهدیه ،ابوالفضلی ،صاحب الزمانی؛ در شهرستان

درمیان با نام های حسینیه ،حسینیه و مجتمع فرهنگی ،مهدیه؛ در شهرستان بشرویه

با نام های حسینیه ،هیأت ،فاطمیه ،عباسیه ،مهدیه و زینبیه و در شهرستان نهبندان
بیشتر با نام حسینیه یاد شده است .جدول  2تعداد حسینیه ها به تفکیک شهرستان در

سال  1391را نشان می دهد.

جدول )2تعداد حسینیه های استان به تفکیک شهرستان در سال 1391
ردیف

شهرستان

مجموع تعداد حسینیه در
شهرستان

تعداد حسینیه در
مراکز شهری

تعداد حسینیه در
مراکز روستایی

1

بیرجند

158

35

123

2

قاینات

121

23

98

3

فردوس

66

17

49

4

بشرویه

40

23

17

5

سرایان

27

9

18

6

درمیان

20

2

18

7

نهبندان

50

3

47

8

سربیشه

55

10

45

مجموع

537

122

415

مأخذ( :اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی)1385 ،

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
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حسینیه ها عالوه بر کارکرد مذهبی ،در دوره هایی به تناسب نیاز زمان به عنوان یک

مرکز آموزشی -فزهنگی ایفای نقش نموده اند .به عنوان مثال ،حسینیه شوکتیه و

حسینیه حاج عبدالعلی خان در بیرجند برای سال های متمادی به عنوان مراکز آموزشی
در سطوح ابتدایی تا دانشگاه نقش مؤثری در رونق علمی شهرستان ایفاء نموده اند .این

حسینیه ها نه تنها به عنوان یک مکان ،بلکه از محل موقوفات آنها حمایت های خوبی

از محصلین مدارس می شد (گنجی .)1389 ،جدول  3مهم ترین موقوفات در ارتباط با

حسینیه ها را نشان می دهد.

جدول )3مهم ترین موقوفات حسینیه ها در شهرستان های بیرجند ،درمیان و سربیشه
تاريخ وقف

كالسه
پرونده

نام واقف

الف44-

كربالئي
اسداهلل بيك
…و

1280

الف-
173

امير
اسماعيل خان

1316

ب41-

صبيه آقا
علي رضا

1303

قمري

شمسي

محل وقوع

ميزان و نوع موقوفه

موارد مصرف عمده

بيرجند،
اسفدن

يك باب منزل ،يك
طاقه اسفدن ،يك
سهم دوالب ،ده فنجان
اردكول ،نيم روز بند
اردكول ،هفت يك طاقه
اسفدن با اراضي و اشياء

مخارج حسينيه،
عزاداري و اطعام
عزاداران حسيني

شوكت آباد

چهار سهم شوكت آباد

حيدرآباد

دو سهم مزرعه حيدرآباد

قائم آباد

سه سهم قائم آباد

حسين آباد

دو سهم حسين آباد

كوشه
حاجي آباد

دو سهم قنات كوشه و
يك سهم حاجي آباد

پسوج
(پسوگ)

نيم روز آب قنات پسوج

دو سهم رد مظالم واقف،
دو سهم تعزيه حضرت
فاطمه (س) مازاد خرج
فقراء ذريه علويه
تعزيه سيدالشهداء
دو سهم وليمه در شب
تولد امام زمان (عج)
و يك سهم به مصرف
مترددين فقير از مزرعه
مزبوره
تعزيه سيدالشهداء
تعزيه سيدالشهداء و
مازاد بر مصرف شكست
و ريخت و تعمير و خريد
وسايل ضروري حسينيه
حسينيه سرپشته
بيرجند و مخارج
عزاداري

40

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /1پاییز 96
 60فنجان محمدآباد با
اراضي

تعزيه سيدالشهداء و
اطعام عزاداران

تعدادي اسباب و اثاثيه

حسينيه تقاب

شمشير ،تفنگ ،تفنگچه

وقف روضه حضرت
ابوالفضل العباس

منزلي در تقاب

مسافرين و مترددين
تعزيه سيدالشهداء و
مخارج تعمير حسينيه
حبيب اهلل
حسينيه و مسجد
صاحب الزماني خيرآباد
نو

ح287-

فاطمه خانم
و محمدعلي
بيك

1310

محمدآباد

ع32-

علي اصغر
حسب الوصيه
حاج مالهادي

1283

بيرجند

چهارده فنجان و نيم
قصبه و يك باب دكان
در بيرجند با ظروف

ع419-

عباس كاويان و
نرگس فيروزي

1363

بيرجند

يك باب منزل در
بيرجند

ع 482-عباس چهاردهي

1366

بيرجند

شش دانگ يك قطعه
زمين در دشت علي آباد
بيرجند

جهت احداث حسينيه
ولي عصر (عج)

بيرجند

يك باب منزل و سه
درب دكان و نيم روز
موليد با اراضي

تعزيه سيدالشهداء و
حسينيه

حاج غالمحسين
ابن كربالئي علي

1268

منبع( :شاطری)1382 ،

مدارس علمیه

بررسي تاريخچه وقف در اسالم نشان مي دهد كه در طول دوره هاي تاريخي ،واقفين

متعدد امالكي را بر مدارس علوم ديني وقف نموده كه به مدد برخورداري از درآمد همين
موقوفات در قرون دوم تا چهارم هجري ،تحوالت علمي مهمي در دنياي اسالم رخ داد.

مدارس مهمي هم چون مدارس نظاميه در بغداد ،مدرسه بيهقيه و سعيديه در نيشابور،
مدرسه الفاضليه در قاهره ،از مدارس مهم و معتبر جهان اسالم بودند كه به كمك درآمد

موقوفات در ترويج فرهنگ و علوم اسالمي ،نقش مؤثري در جهان اسالم ايفاء نمودند

(ساعاتی.)21-20 :1374 ،

تاريخ تأسيس حوزه علميه شيعه در استان خراسان را بايد مربوط به قرن دهم هجری،

يعنى اوايل دوره صفويه دانست .زيرا قبل از اين تاريخ حكومت خراسان در دست حاكمان

سنى مذهب بوده است و اين حكام به تقويت مدارس دينى اهل سنت مىپرداختند .در

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
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بيرجند حوزه علميه معصوميه در سال  1161هجري قمري توسط اميرمعصوم خان
خزيمه يكي از دو فرزند اميراسماعيل خان خزيمه از محل موقوفات اميرعلم خان اول

تأسیس شد .اين مدرسه محل تربيت طالب علوم ديني بود كه در حجره هاي آن

سكونت اختيار كرده و از محل موقوفات اوليه و كمك هاي مردمي زندگي مي كردند
(گنجي.)35 :1382 ،

مدارس علمیه مهم استان

فردوس

اين شهر از ديرباز زادگاه علما ،فقها و افراد صاحب نام بوده و در طى سه چهار سده

اخير ،محل تحصيل علوم دينى بوده و آموزش معارف اسالمى در آن رواج داشته است.

مدارس دينى فردوس عبارت است از1 :ـ مدرسه حبيبيه  911ق2 .ـ مدرسه شيخ

. 1211ق 3ـ مدرسه عليا 1235ق4 .ـ مدرسه علميه مجتمع فرهنگى امام خمينى (ره).
قاين

حوزه علميه قاین سابقه طوالنى دارد .مطابق وقف نامه مدرسه علميه جعفريه ،سابقه

تأسيس اين مدرسه سال  1130ق .مىباشد .در حال حاضر در اين شهرستان سه مدرسه

دينى وجود دارد كه عبارتند از1 :ـ مدرسه علميه جعفريه (جديد) 2ـ مدرسه علميه
جعفريه (قديم) 3ـ مدرسه علميه الزهراء (س).
بيرجند

اين شهرستان از ديرباز از فيض وجود عالمان بافضيلت و دانشمندان برجسته بهره برده

و حوزه علميه آن (مدرسه علميه معصوميه) بيش از هفت قرن پيش به دست با بركت
عالمان دينى داير شده است .ديگر مدارس دينى اين شهرستان عبارتند از1 :ـ مدرسه

علميه امام خمينى (ره) 2ـ مدرسه علميه فاضل 3ـ مدرسه علميه آيت اهلل آيتى 4ـ
مدرسه علميه رضويه .اساتيد اين حوزه عبارتند از :آقايان صائب ،تهامى ،صالحى ،اكبرى،

خوشحال ،عرفانى ،خسروى و حجةاالسالم اسدى.
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زهان

حوزه علمیه جعفریه واقع در شهر زهان تابع شهرستان زیرکوه ،از دیگر مراکزی است
که بر اساس کتب وقفی کنابخانه که بعضاَ نسخه های منحصر به فردی می باشد ،به دوره

قبل از صفویه می رسد .اما بر اثر حوادث دوران از جمله سیل و زلزله ،بخش های مهمی
از اسناد و مدارک آن از بین رفته است .آيتي ( )20 :1370در بهارستان مي نویسد« :از

قراي زيركوه يكي زهان است كه از قديم مدرسه و مسجد داشته و علماي فاضل پرورده و
ديگر ،قريه افين است كه معلوم است در سابق ام القراي آن واليت بوده ،از آثارش قدمت
و عمران آن ظاهر است ،من جمله مسجدي در آن جاست كه بنيانش منيع و ايوانش

رفيع بوده و با خط طغري بر اطراف ايوان آن خطوطي گچ بري شده است» .این مدرسه

دارای موقوفات و کتب وقفی متعدد است که به پشتوانه همین منابع ،ازجمله ی مراکز
علمی فعال در شرق کشور از گذشته تاکنون بوده است .سنت حسنه وقف نقش مهمي

در ادامه حيات و فعاليت حوزه علميه زهان داشته است .به كمك منابع درآمدي همين
موقوفات بوده كه حوزه مذكور ،در طول دوره هاي تاريخي فعال و در تعليم و تربيت

عالمان ديني در عرصه فرهنگ و علوم ديني نقش بنيادي داشته است .موقوفات مدرسه

علميه زهان شامل موارد ذيل مي شود:

 )1موقوفه ميرزا جعفرخان :مهم ترين موقوفه این مدرسه ،كل شش دانگ روستاي

كالته مزار است.

 )2سه دانگ از مزرعه الغره مهرك؛

 )3يك سهم از آغاز مهرك موقوفه رجب الحسيني با اراضي و اشجار زرشك؛
 )4سي من زمين با اشجار زرشك معروف به باغ وقف واقع در زهان؛

 )5يك سهم از سارجين؛

 )6يك دوم از نيم طاقه موقوفه ميرعلي نقي در پايهان كه نصف آن بر مصارف مدرسه

و نصف درآمد آن بر مسجد مي باشد؛

 )7موقوفه افراسياب واقع در پيش ده زهان كه يك سوم آن وقف بر مدرسه و باقي بر

حمام و مسجد زهان است؛

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
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 )8اراضي وقفي اطراف مدرسه شامل :الف) دو من زمين زرشكي معروف به خيد وقف

مدرسه ب) شش من زمين با اشجار زرشك ابتياعي محمدباقر ضيائي ج) دو من زمين

باغچه آقااميربيك با اشجار زرشك د) دو من زمين ورثه مرحوم موهبتي (شاطری،

.)1385

درخش

در زمان فتحعلي شاه قاجار توسط حاج کوچک ميرزا ملقب به صدرالعلماء ،يکي از

علماي درخش ،مدرسه طالب تأسيس مي شود .او بعدها به سمت صدرالعلمايي خراسان

منصوب مي گردد و تا زمان ناصرالدين شاه قاجار در حکومت مرکزي باقي مي ماند .از
مرحوم صدرالعلماء دو فرزند نیز به مقام اجتهاد رسیدند .این مدرسه پرورش دهنده

علماء و فضالی بزرگی در تاریخ درخش بوده که هر یک از آنها نقش مؤثری در توسعه و

رونق علمی و فرهنگی درخش ایفاء نموده اند (شاطری .)103 :1391 ،در دوره ناصری،
نایب اول وزارت امور خارجه میرزاخانلرخان اعتصام الملک ( )319 :1352از مدرسه

درخش در سفرنامه اش یاد می نماید و می گوید« :در منطقه قاینات سه مدرسه علمیه

وجود دارد ،یکی در شهر قاین ،یکی در بیرجند و دیگری در بلوک درخش .مدرسه قاین
و بیرجند را از نزدیک دیده ام و اوضاع مدرسه درخش را نیز از آقامحمدعلی مجتهد

درخشی که به دیدن من آمده پرسیده ام .به هر يك از اين مدارس سالي هفتصد تومان
از محصول امالك خودش ،وظيفه طالب مي دهند».

موقوفات مدرسه درخش متعدد و در روستاهای اطراف آن پراکنده بوده است که

می توان در دو وضعیت آن را بررسی نمود .نخست بر مبنای اسناد سال  1303هجری

شمسی که مجموع موقوفات درخش توسط آقامسیح فهرست شده است که بخش هایی

از آن موقوفات ،در حال حاضر موجود نمی باشد و به عبارتی ،از بین رفته است .وضعیت

فعلی موقوفات بر اساس نظریه تحقیق که اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان صادر

نموده است و در حال حاضر پرونده های آن موجود می باشد در جدول  4آمده است.
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جدول )4وضعیت موقوفات فعلی درخش بر اساس اسناد و نظریه تحقیق

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

محل رقبه
فورجان
سراب
اوجان
گلون آباد
معراج
وقزستان
آسو
آسیابان

میزان

یکصد و بیست فنجان آب و اراضی
یکصد و بیست فنجان آب و اراضی
شصت فنجان آب و اراضی
یکصد و بیست فنجان آب و اراضی
یکصد و بیست فنجان آب و اراضی
یکصد و بیست فنجان آب و اراضی
شصت فنجان آب و اراضی
شصت فنجان آب و اراضی

مصرف

طالب مدرسه درخش
مدرس مدرسه درخش
طالب فقیر مدرسه درخش
مدرس مدرسه درخش
طالب مدرسه درخش
طالب مدرسه درخش
طالب مدرسه درخش
مدرس مدرسه درخش

(شاطری)94 :1390 ،

جدول  5مهم ترین موقوفات مربوط به مدارس علمیه در استان را نشان می دهد.
جدول )5مهم ترین موقوفات مربوط به مدارس علمیه در شهرستان های بیرجند ،سربیشه و درمیان
تاريخ وقف
قمري شمسي

محل
وقوع

1143

بيرجند

1221

بيرجند

كالسه
پرونده

نام واقف

الف195-

اميرمعصوم خان

1183

الف196-

اميرعلم خان

1261

الف218-

اميرعلم خان خزيمه

1369

ح263-

حاجيه فاطمه بيگم
و نظرعلي

1282

ح392-

مالعلي اصغر

1289

بزقوچ عليا

محمودآباد
1242

گيوشاد

ميزان و نوع
موقوفه
بيست فنجان قنات
قصبه بيرجند با
اراضي
چهل و يك فنجان
قنات قصبه بيرجند
با اراضي
يك سهم قنات
محمودآباد با
متعلقات
يك طاقه مزرعه
گيوشاد با اراضي
چهار سهم مزرعه
بزقوچ عليا

موارد مصرف
عمده
فقراي مومنين،
طلبه علوم دينيه
طلبه علوم سكنه
مدرسه قديمه
بيرجند
مدرسه عتيقه
علميه درمیان
وقف اوالد محصل
علوم دينيه
طالب مدرسه
معصوميه بيرجند

ص28-

استشهاد موقوفه
مدرسه گل

1302

گل

چهار و نيم فنجان
گل

مدرسه گل

ص28-

صبيه هاي حاجي
علي خان

1233

گل

چهار فنجان قنوات
خمسه گل با اراضي

مدرسه گل

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
چهل فنجان
حسين آباد با
لواحق
يك صد فنجان
منجگان مع اراضي
يك سهم مزرعه
نيك مع االراضي و
شش نهال گردو
دو دانگ مهران
تكاب روشناوند با
كل ملحقات

ف35-

حاجي ميرفضل

1152

منجگان

ف104-

حاجي ميرفضل علي
ابن ميرسيدحسن

1180

منجگان

ف110-

فاطمه بيگم بنت
مرحوم ميرمحمد

1349

هريوند

ف131-

فاطمه خانم صبيه
مرحوم ميرزاقاسم

1238

مهران

م530-

محمدعلي ابن محسن
و فاطمه

1204

كالته عراقي

نيم روز كالته
عراقي با ملحقات

م561-

حاجي محمدحسين

1251

كالته بجدي

يك سهم قنات
كالته بجدي

م560-

مالمعصوم ابن
مالزين العابدين

1281

غيوگ

سه سهم مزرعه
هوجد جنب غيوگ

م570-

محمدرضاخان و ...

1239

خرمك

م697-

محمد زاهدي گل

1375

اكبريه

و8-

والده آقامحمدخان

1224

خوسف

م14-

حاج ميرابوطالب

1277

بهلجرد

سي فنجان خرمك
و بيست فنجان نهر
وسط با اراضي
يك باب مغازه در
اكبريه
نيم طاقه نهر
موسيان خوسف با
اراضي

يك طاقه بهلجرد با
اراضي

45
طالب مدرسه
قصبه بيرجند
طلبه مدرسه
قديمه بيرجند
مكتب خانه اطفال
يتيم بي بضاعت
در هريوند
طلبه فقير علوم
دينيه
طالب علوم
دينينه (فقرای
سادات)
طالب مدرسه
قصبه بيرجند
اوالدطلبي واقف
به شرط اشتغال
به تحصيل
طالب مدرسه
خوسف
مدرسه علميه
رضويه بيرجند
مدرسه قصبه
خوسف و طلبه
آن
طالب فقير
مدرسه قصبه
بيرجند

منبع( :شاطری)1382 ،

کتابخانه ها و کتب وقفی

بینش خاص اسالمی ،باعث شد تا ارکان عمده یک فرهنگ مترقی در قلمرو اسالم

پدید آید .از آن جمله ،تأسیس کتابخانه بود .مسلمانان ،این کار را در آغاز با نگهداری

نسخه هایی از قرآن مجید آغاز کردند و سپس به جمع آوری رویدادها و وقایع صدر

اسالم پرداختند.

46

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /1پاییز 96

ریشه تشکیل کتابخانه را در میان مسلمانان ار درون روایات دینی درمی یابیم ازجمله

"قیدو العلم بالکتاب" ،یعنی دانش را با نگارش و یادداشت کردن به بند کشید .روایت

دیگر در همین زمینه "احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها" ،یعنی کتاب های
خود را نیک نگهداری کنید (سعیدی رضوانی ،)89 :1372 ،زیرا که شما به زودی به آن

کتاب ها نیازمند خواهید گشت.

فراگیری علم به عنوان یک فریضه برای همه مسلمانان ،خود انگیزه ای است برای کتابت

و جمع آوری کتاب .از این روست که از آغاز در کنار مساجد و مدارس و نزد دانشمندان
به مجموعه ای از کتاب (کتابخانه) برمی خوریم و بدین گونه بینش اسالمی خود علت

وجودی یک پدیده یا مظهر جغرافیایی به نام کتابخانه نیز برمی گردد (همانجا).

در اسالم همه کسانی که موقوفاتی را بر مدارس و خانقاه ها و حلقه های درس در

مساجد وقف می کردند ،به اهمیت کتاب در امر تعلیم پی برده و دریافته بودند که نباید
صرفاً به ایجاد ساختمان و فراهم کردن وسایل تدریس اکتفا کنند .از این رو به وقف
کتاب بر آنها اهتمام ورزیدند تا با دسترسی و مراجعه به آن ،تحصیل علم میسر و آسان
شود و استاد و شاگرد بتوانند هم زمان به عنوان مأخذ علمی به آن استناد کنند .لذا وجود

کتابخانه در هر مدرسه و مسجدی که زوایایی برای تدریس در آن بود ،یا کاروانسراهایی
که وقف بر طالبان علم و دیگران شده بود ،معمول و رایج گردید (ساعاتی.)23 :1374 ،
مشهورترين مدارس وقفي مربوط به قرن پنجم هجري ،مدارس "نظاميه" خواجه

نظام الملك است .نظاميه هاي نيشابور ،بغداد ،اصفهان ،آمل ،طبرستان ،بلخ ،بصره و

هرات داراي موقوفات متعددي بودند كه درآمد آنها صرف مخارج نظاميه ها مي شد.
عالوه برآن ،دارالعلم ها و كتابخانه هاي بزرگ از محل اوقاف به وجود آمدند كه وظيفه

نشر علوم را برعهده داشتند (سعیدی رضوانی.)89 :1372 ،

از دوره قاجار تاکنون حوزه های علمیه مهم در این شهرستان ها شامل مدرسه علمیه

معصومیه بیرجند ،مدرسه جعفریه قاین ،مدرسه علمیه درخش و مدرسه علمیه زهان،

به کمک کتب وقفی موجود توانسته اند نقش مهمی در ارتقای سطح علم و آگاهی عموم
مردم داشته باشند و از همین مدارس نیز علمای برجسته و صاحب نامی به سایر مدارس

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
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معتبر راه یافته اند.

در قاين نيز حوزه علميه جعفريه داراي سابقه نسبتاً كهني است ،هر چند تاريخ دقيق آن

مشخص نيست ،لیكن به استناد متون وقف نامه از قرن دوازدهم هجری ،يك مركز علمي

فعال بوده و سهامي از قنوات شاهيك ،كهناب ،جعفرآباد ،اسفشاد ،پهنائي ،جوباريك،

بزن آباد و غيره بر اين مدرسه در سنه  1122ق .وقف شده است .این مدرسه دارای کتب

متعدد وقفی نیز می باشد که بر دیباچه تعدادی از آنها ،نام واقف ذکر گردیده است (اداره
کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ،وقف نامه عادي مدرسه جعفريه قاين مربوط به

سنه  1122ق .به كالسه پرونده ،م .)92-جدول  6مهم ترین موقوفات مربوط به وقف

کتاب و کتابخانه بیان شده است.

جدول )6مهم ترین موقوفات مرتبط با وقف کتاب و کتابخانه در خراسان جنوبی
رديف

نام واقف

سال وقف به هجری قمری

1

امیرحسین خان خزیمه

1338

2

محمدعلي ابن حاجي مالمحمدابراهيم

1339

3

كربالئي محمدعلي

1197

4

صالحه بيگم صبيه مالخواجه حسن

1261

5

مالحاجي علي

1285

6

وقف نامه پرويز رحيمي خراشاد

 1369شمسی

7

آقا محمدعلی مجتهد درخشی

1228

8

دكتر سيدحسن مرتضوي

1410

9

آقاسيدعبدالكريم حسب الصلح كربالئي بلقيس

1326

10

حاج شيخ محمدهادي حسب الصلح عبدالعلي خان

1320

11

حاج آقا سيدجواد

1332

12

وقف نامه حاج مالحامد

1270

13

مالمحمدعلي حسب الوصية كربالئي علي نقي

1227

منبع( :شاطری)1382 ،
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بحث و نتیجه گیری

حتی اگر مانند برخی از صاحب نظران ،ژئوپلیتیک شیعه را به اندازه کاربرد مفهوم آن،

مسأله و موضوعی جدید و متأخر بدانیم ،نقش آموزه ها و میراث های معنوی موجود در

فرهنگ اسالم و تشیع و هم چنین نقش پایگاه ها و مراسم مذهبی تشیع را در ایجاد

قیام ها ،حرکت ها و جنبش های سیاسی و انقالب هایی ازجمله انقالب اسالمی ایران،
نمی توان نادیده گرفت .پایگاه ها و مراسم مذهبی تشیع از جمله مساجد ،حسینیه ها،
تکیه ها ،مدارس علمیه ،مراسم عزاداری محرم و فاطمیه و  ...نقش مهمی در هويت يابي و

خودآگاهي مردم ،گروه ها و جوامع شيعي و همگرایی بین آنها داشته است ،به طوری که
امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ،محرم و صفر را عامل زنده نگه داشتن اسالم ذکر

می نمایند .عناصر ،مؤلفه ها ،آموزه ها ،مراسم و پایگاه های تشیع در طول تاریخ ،نقش

بسیاری از حرکت ها ،قیام ها ،نهضت ها و انقالب ها و در رأس همه آنها ،انقالب اسالمی
ایران داشته است.

یکی از مهم ترین نهادهای اسالمی که به تحکیم ،تثبیت و تقویت پایگاه های تشیع در

ایران و نیز در ضلع خاوری ایران نموده است ،نهاد اسالمی وقف است .آموزه و نهاد اصیل

اسالمی وقف به تقویت و تحکیم پایگاه های تشیع ازجمله مساجد شیعه ،حسینیه ها،

برگزاری مراسم مذهبی مانند عزاداری محرم ،مدارس علمیه و کتابخانه ها کمک شایانی
نموده است چرا که ایجاد ،حفط ،تعمیر و نگهداری و برپایی بسیاری از این پایگاه ها،

نیازمند صرف هزینه های گزافی بوده است که نهاد اسالمی وقف ،سهم بسیار باالیی

در تأمین هزینه ها و نیروی انسانی متخصص برای پویا و زنده نگه داشتن این پایگاه ها
داشته است .تنوع مصارف موقوفات در فرهنگ تشیع ،به خصوص در خاور ایران و استان

خراسان جنوبی ،از نکات قابل توجه دیگر در حفظ پایگاه ها بوده است ،به طوری که
مصارف موقوفه ها از تأمین سوخت مسجد و حسینیه تا اطعام عزاداران حسینی ،صرف

مدارس علمیه و تأمین نیروی انسانی متخصص برای پایگاه ها ،ازجمله امام جماعت و

مؤذن و خدام را شامل می شد .تقویت و تثبیت پایگاه های تشیع و تحکیم و تثبیت
قلمرو مؤثر ملی در دوره حکومت های شیعی و حفظ و تحکیم قلمروهای ژئوپلیتیکی

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...

49

شیعه ،ازجمله مهم ترین نتایج جغرافیایی -سیاسی و ژئوپلیتیکی نهاد اسالمی وقف

می باشد .شكل  1نقش نهاد وقف در تحكيم و تقويت پايگاههاي تشيع را نشان مي دهد.

عالوه بر کارکردهای سیاسی و ژئوپلیتیکی ،نهاد وقف با تقویت پایگاه های تشیع،

کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز ایفاء می کند و قابلیت های مهمی را فراروی توسعه
جوامع شیعی و حل مشکالت مختلف آنها فراهم می سازد .امروزه بهترین راه حل

مشکالت ارتباطی ،مردمی نمودن آن است .مردم در حال حاضر ،مایل به برقراری ارتباط

فکری بیشتر ،بهتر و آزادانه تر با یکدیگر هستند (فاضلیان .)104 :1383 ،رسانه های

سنتی از همین خاصیت اثرگذاری مهم در طول تاریخ وقف در جوامع اسالمی و بویژه در
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کشور اسالمی مان ،بهره گیری کافی را نموده اند .در دوره هایی هم چون دوره صفویه و

در مقاطعی از دوره قاجار ،مراسم سنتی تعزیه خوانی ،روضه خوانی و انواع مجالس سنتی

به عنوان یک رسانه مهم ،در تقویت و توسعه فرهنگ وقف در بین حاکمان محلی و

توده های مردم ،دارای اثرگذاری باالیی بوده است .تأکیدی که رهبر کبیر انقالب حضرت
امام خمینی (ره) بر برگزاری مراسم محرم و عاشورا به شیوه سنتی آن داشتند ،حاکی
از اعتقاد ایشان به ظرفیت باالی رسانه ای این قبیل مراسم بود.
منابع

−آيتي ،محمدحسين ( .)1370بهارستان :در تاريخ و تراجم رجال قاینات و قهستان.
مشهد :دانشگاه فردوسي.

−احمدی ،عباس (" .)1389نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ (مطالعه موردی:

تشیع و ایران) " .فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک ،سال ششم ،ش ( 1بهار).74-37 :

−اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ،وقف نامه عادي مدرسه جعفريه قاين
مربوط به سنه 1122ق .به كالسه پرونده ،م.92-
−اعتصام الملك ،میرزاخانلرخان ( .)1352سفرنامه میرزاخانلرخان اعتصام الملک .به
کوشش منوچهر محمودی .تهران :چاپخانه فردوسی.

−اميدياني ،حسين ( .)1380نقش وقف در فرایند توسعه .قم :هجرت.

−ساعاتی ،یحیی محمود ( .)1374وقف و ساختار کتابخانه های اسالمی .ترجمه احمد
امیری شادمهری .مشهد :آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهش های اسالمی.

−سعیدی رضوانی ،عباس ( .)1372بینش اسالمی و پدیده های جغرافیایی (مقدمه ای
بر جغرافیای سرزمین های اسالمی) .مشهد :آستان قدس رضوی ،بنياد پژوهش هاي
اسالمي.

−سیمبر ،رضا (" .)1385ژئوپلیتیک و مذهب در نظام بین الملل؛ راهبردها و تحوالت".
فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک ،سال دوم ،ش  3و ( 4پاییز و زمستان).118-98 :

−شاطری ،مفید ( .)1382طرح پژوهشي جغرافیای داراالیمان زهان .بيرجند :اداره

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
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كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبي ،واحد آمار و اطالعات ،واحد امور فرهنگي
و دفتر فني [چاپ نشده].

 .)1385( ------−طرح پژوهشي بازخوانی اسناد وقفی اداره کل اوقاف و امور خیریه
خراسان جنوبی .بيرجند :اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبي ،واحد آمار

و اطالعات ،واحد امور فرهنگي و دفتر فني [چاپ نشده].

 .)1388( ------ −طرح پژوهشي بازخوانی اسناد وقف نهبندان .بيرجند :اداره كل
اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبي ،واحد آمار و اطالعات ،واحد امور فرهنگي و

دفتر فني [چاپ نشده].

" .)1390( ------−مدرسه علمیه درخش و موقوفات آن" .فصلنامه وقف ،میراث
جاویدان ،ش ( 73بهار).100-85 :
 .)1391( ------−جغرافیای تاریخی  -فرهنگی درخش .مشهد :پاپلی.
−فاضلیان ،پوراندخت ( .)1383فرهنگ جهانی ارتباطات؛ یک جهان چندین صدا.
تهران :فرامتن.

−گنجي ،محمدحسن (" .)1382بيرجند در  1300شمسي" .در :جستاري در تاريخ
فرهنگ و آموزش نوين بيرجند .به کوشش محمدرضا راشدمحصل .بيرجند :رزقی.

 .)1389( ------−مرد جهانی از بیرجند .تهران :گیتاشناسی.

−موالنا ،حمید ( .)1384اطالعات و ارتباطات جهانی .ترجمه اسداهلل آزاد و دیگران.
تهران :کتابدار.

−مؤمني ،مصطفي (" .)1364جايگاه وقف و وقف نامه" .در :مجموعه مقاالت سمینار
بین المللی جغرافیا .به کوشش محمدحسین پاپلی یزدی .مشهد :آستان قدس
رضوي ،بنياد پژوهش هاي اسالمي.89-25 :
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پیوست

مشخصات منتخبی از موقوفات مساجد در شهرستان های بیرجند ،درمیان و سربیشه

كالسه
پرونده
م159-

نام واقف
میرزاظهیرالدین
بورنجی
مالاحمد حسب الهبه
مرضيه بيگم

تاريخ وقف
قمري

شمسي

محل وقوع

ميزان و نوع موقوفه

موارد مصرف عمده

دو سهم از قنات زین آباد
(مشهور به حسین آباد)
چهل فنجان كالته عراقي
با متعلقات

مصارف مسجدین و حمام و
وظیفه مؤذن بورنگ
مناصفه تالوت قرآن و
مسجد جامع خوسف
تعزيه سيدالشهداء و مسجد
جامع سرچاه
چهار فنجان مسجد جامع
سيوجان
ده فنجان مؤذن تقاب

1191

بورنگ

1246

كالته عراقي

الف54-

كربالئي اسماعيل

1283

سرچاه

پنجاه فنجان قنوات تازيان

الف53-

محمدعلي بيك

1310

تقاب

چهل و شش فنجان تقاب
با اراضي

مرضيه بيگم

1231

سورگ

…ابوالحسن بيك و

1245

كاخك

حاجي ابوالفتح
كاخكي

1111

كاخك

الف-
145

ابوتراب بن محمد

1247

نوكند

الف-
175

آخوند اسماعيل
حسب الصلح محمد

1308

نوفرست

الف-
201

كربالئي آقاتقي و
زوجه

1140

تجن

كربالئي اسماعيل

1253

مافريز

الف19-

الف-
119
الف-
130
الف-
131

يك طاقه سورگ با
متعلقات
دو فنجان قنات كاخك
با اراضي
چهل فنجان قنات كاخك
و…
نه سهم طاحونه نوكند،
سي فنجان گوبكان و سي
فنجان تنگل شفيع
ده فنجان گوبگان و ده
فنجان تنگل شفيع با
اراضي
مناصفه طاحونه و يك
قطعه زمين و چند اصله
درخت
يك سهم تجن و دو سهم
خونيك تجن
چشمه و باغ
يك طاقه طاحونه بسطام

الف-
209
الف-
213

حاجي سيداحمد
كوشه

1375

1335

بيرجند

ب51-

بيگم آذرخشي

1383

1342

كم سبز

ح11-

حاجي علي

1175

1135

شاهزيله

ح49-

حاج ميرحسين بن
ميرعلي

1135

1095

آرويز ،كوشه

تالوت قرآن و مسجد و
حمام بهلجرد
مسجد كاخك

حمام كاخك با انهدام حمام
بر مسجد كاخك
مسجد سيوجان
مسجد گيوك
فقراء ،حمام و تعمير مسجد
نوفرست
مسجد قريه خنگ
مسجد خواجه

يك باب منزل در بيرجند
و چند دكان
سي سهم مزرعه و قنات
كم سبز با اراضي
دوازده فنجان شاهزيله و
محسن آباد با اراضي

مسجد نوده
امام جماعت مسجد جامع
بيرجند
جهت احداث مسجد جامع
علوي بيرجند
روشنائي مسجد چاحوض،
تعمير حوض كم سبز
مساجد سيوجان و
معصوم آباد

يك شبانه روز آرويز

مسجد و حمام كوشه

يك سهم مزرعه مافريز

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
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ح125-

حاجي علي بن هادي

1347

1307

خيرآباد

يك طاقه قنات خيرآباد
بدون اراضي

مسجد خيرآباد

ح170-

حاجي عبدالباقي

1275

1235

رق سفلي

كل مزرعه رق سفلي با
جميع ملحقات

مسجد جديده سرچاه

ح192-

زوجه مالمحمدمهدي

1271

ساقدر

دو دانگ آب قنات ساقدر
با اراضي

مسجد ساقدر

ح214-

حاج محمد خزاعي

1375

1335

كالته عرب

 120سهم كالته عرب
با هشت قطعه زمين و
شش دانگ يك باب منزل

امام جماعت و خادم مسجد
علوي بيرجند

ح255-

حاجي عبداهلل

1191

1151

گل

پنج فنجان از قنوات
خمسه گل با اراضي

مناصفه مسجد گل و تالوت
قرآن

ح256-

حاجيه فاطمه بيگم

1248

1208

گل

چهار فنجان از قنوات
خمسه گل با اراضي

مناصفه مسجد جامع و
حمام گل

ح257-

حاجي محمد

1193

گل

نيم فنجان از قنوات
خمسه گل با اراضي

مسجد جامع قريه گل

ح285-

مالحسن و فرزندش

1270

مود

نصف يك خراس

حمام و مسجد جامع مود
بالمناصفه

ح291-

مجهول الواقف

1313

ماژان

ح340-

حاجي محمد ابن
موسي

1185

1145

چاج
خراشاد
نصرآباد

يك فنجان قناتين ماژان
با اراضي

مسجد و غسالخانه شارقان و
حوض بند نمدمال

نيم روز مزرعه چاج

مصارف مسجد چاج

ح358-

حاجي حسن ابن
خواجه محمدامين

1104

1064

خوانيك
آدرباد

يك سهم مزرعه خوانيك
يك سهم مزرعه آدرباد

مسجد پايين ده بيرجند

ح381-

حسن حسينائي

1386

1346

خور

بيست سهم قنات و مزرعه
ظهراني خور

پانزده سهم مسجد جامع و
پنج سهم حوض بيابان

ح389-

حسين علي آبادي

1404

1364

بيرجند

يك قطعه زمين

جهت احداث مسجد علي
ابن ابي طالب

ح397-

حمزه رشيدي

1405

1365

جلگه سده

هفت سهم نهر جلگه سده
با اراضي

مناصفه حمام و مسجد
جامع جلگه

ح399-

حاجي كاظم

1292

چهكند مود

پنج فنجان قناتين چهكند
مود با اراضي

ح400-

استاد حسين

1296

بيرجند

دو باب دكان در بازار
بيرجند

تعزيه سيدالشهداء و مخارج
مسجد ميرزاابوالحسن

ح407-

كربالئي حسن ابن
كربالئي محمداكبر

1279

يك طاقه از چشمه سار
باغستان شيرگ با اراضي و
يك سهم طاحونه باغستان

تعزيه داري سيدالشهداء در
باغستان و مسجد گنجي
سربيشه

نيم روز طاحونه باغستان

روغن سوز مسجد باغستان

1239

باغستان
شيرگ
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ح413-

سيد حاجي چراغي

1381

1341

تقاب

ح455-

مير مصطفي
ميرمرتضي
زيبانساء

1224

1184

چهكند
بورج
جهرسك
روشناوند

خ15-

خديجه خانم

1303

خ49-

كربالئي خديجه

1261

ر5-

حاجي رجب علي
عالقه بند

1306

آب تلونك

ر36-

سيدرضا گلي

1380

فريز

ز6-

زينب صبيه عبداهلل

1270

شاهزيله

ز39-

محمدعلي ناصح
حسب الصلح زهرا

يك دانگ و نيم يك قطعه
زمين
نيم روز چهکند عرب
يك طاقه جهرسك
روشناوند
يك طاقه بورج و تيم روز
چهكند عرب

امام جماعت مسجد خيرآباد
بيرجند
مسجد و حمام روشناوند،
تالوت قرآن
مسجد و حمام روشناوند
مسجد و حمام روشناوند

ده فنجان خنگ با اراضي و
يك طاقه آسياب ساالر
سه فنجان قنات خرمك
با اراضي و سه فنجان نهر
وسط
سه نيم روز مزرعه
آب تلونك
شش دانگ سه قطعه زمين
در فريز
بيست فنجان قناتين
شاهزيله با اراضي

رد مظالم ،حمام و مسجد
شاهزيله ،مسجد سيوجان

فال

بيست فنجان قناتين فال
با اراضي

حمام ،مسجد و پاياب
چهكندوك

ز65-

زوجه كربالئي عبداهلل

1249

بغنج سفلي

سي فنجان بغنج سفلي
با اراضي

مسجد جامع بيرجند

س19-

مالعلي حسب الصلح
كربالئي شاه بانو

1328

ساقدر

يك دانگ مزرعه شيخان با
مسينه آالت و اثاثيه ديگر

مناصفه حمام ساقدر و
مسجد نوقاب چيك

ص5-

صبيه آقالطف علي

1263

بيرجند

پنج فنجان قنات كوشه
قصبه

روشنائي ساباط و سپس
بر مسجد

ص27-

صالحه بيگم و
كربالئي ابراهيم

1242

گل

دو فنجان قنوات
خمسه گل با اراضي

مسجد علياي گل

ف18-

فاطمه بنت درويش علي

1301

آهوك

يك اصله درخت توت

روشنائي مسجد فريزمرغ

ف45-

فاطمه بيگم بنت حاجي
ميراكبرخان

1248

گل

مجاري چهار فنجان مياه را
مع االراضي قنوات خمسه
قريه گل بر مصرف

مسجد جامع و حمام گل
بالمناصفه

خنگ
1221

1321

خرمك

ف86-

فاطمه بيگم خامسي

1326

كهنك

ف97-

فيض محمد تاج بخش

1327

گود
محمدخان

شصت سهم مزرعه و قنات
كهنك بانضمام يك سهم
از پنج سهم شش دانگ
شصت و شش قطعه زمين
شش دانگ مزرعه و
سه رشته قنوات گود
محمدخان بانضمام كليه
ملحقات تابعه

تعزيه سيدالشهداء ،مصارف
مسجد خواجه
مسجد خوسف
مسجد ميرزاها در بيرجند
مسجد جامع فريز

مصارف مسجد آقانجف
تعزيه سيدالشهداء ،افطار
صائمين ،ساخت يك باب
مسجد در قائم آباد و تأمين
هزينه هاي آن

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...
ف130-

محمدكاظم ولد مرحوم
حاجي

ف145-

فرخ و عفت شيباني

1373

ك29-

حاج كاظم حائري

1335

گ5-

كربالئي محمدعلي

گ6-

محمد عباس آبادي

1191

1297
1347

گسك

موازي پنج فنجان قنات
گسك با اراضي

سوخت مسجد گسك

بيرجند

دو دانگ و يك چهارم
دانگ مشاع از شش دانگ
يك قطعه زمين به
مساحت يك هزار و چهل و
هشت متر مربع

گسترش مسجد امام حسين
(ع)

بيرجند

همگي و تمامي شش دانگ
يك باب هيزم دان

نصرآباد

پنج فنجان قنات جاريه
شيرين نصرآباد با اراضي

مسجد نصرآباد

بيرجند

شش دانگ يك باب منزل
و يك باب هيزم دان

بناي مسجد محمديه

م22-

مالميرحسين

1267

بركوه

م47-

كربالئي محمد
حسب الصلح حاجي
محمدعلي

1333

بيرجند

م60-

ميرعبدالرحيم بيك

1291

سخ نخ

م76-

ميرزاسيدحيدر

1275

سامن

م82-

محمد ابن سنگين
شهرستانكي

1175

شهرستانك

م99-

استشهاد موقوفه چاج

م99-

محمد مرادبخش

يك قطعه زمين در بركوه
نيم روز قنات بيك
يك باب دكان در بازار
بيرجند

يك طاقه طاحونه علياي
سخ نخ
دو سهم و چهل و يك
فنجان طاحونه سامن
يك حجر طاحونه در
شهرستانك

چاج

شصت فنجان مزرعه چاج

1253

بيرجند

يك درب دكان در پاي
برج حسن ليلي در بيرجند

1241

مافريد

1355

بيرجند

م103-

كربالئي محمدعلي

1301

فال

م105-

ميرزامحسن

1320

آرويز

م99-
م99-

استادمحمد ولد
مهدي
حاج
شيخ محمدحسين
امام جمعه

1350
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يك سهم مزرعه مافريد با
ملحقات
سه درب و نيم دكان در
بازار بيرجند

دو سهم از طاحونه عصاري
در فال
سه سهم طاحونه كوهنج و
دو دانگ قناتين آرويز

جهت ساختمان مسجد
علوي

جهت ساخت مسجد
مؤذن و خادم مسجد و
تالوت قرآن

تعزيه سيدالشهداء و مسجد
خواجه ها
مسجد شارقنج
مسجد عتيق سرچاه
مسجد و حمام شهرستانك
مثالثه بر فقراء ،مسجد چاج
و تعزيه سيدالشهداء
مسجد جامع قصبه بيرجند
مسجد جامع قصبه بيرجند
مسجد جامع سرآب
چهاردرخت
مسجد و حمام فال
تعزيه سيدالشهداء و مسجد
آرويز

م146-

كربالئي محمدباقر

1184

چهكند

پنج سهم طاحونه وسطي
چهكند

حمام و مسجد چهكند

م147-

كربالئي محمد ابن
شيخ ابراهيم

1184

چهكند مود

دو فنجان قناتين چهكند
مود با اراضي

حمام و مسجد چهكند
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م153-

مالكين مزرعه چهكند

1227

چهكند

يك طاقه از قناتين چهكند
هردنگ توابع گيو

حمام و مسجد چهكند

م159-

ميرزاظهيرالدين خان
بورنجي

1191

زين آباد

سه سهم مزرعه زين آباد
جنب بورنگ

دو سهم مسجدين و حمام
و مؤذن

م165-

كربالئي محمد

1297

حسين آباد

نيم روز مزرعه نجف آباد

روشنائي مسجد جامع قصبه
بيرجند

م177-

محمدصادق ابن
محمدباقر

1233

خراشاد

م187-

كربالئي محمدحسين

1233

خراشاد

هشت فنجان خراشاد با
اراضي و قطعه باغي و پنج
فنجان وقفي صادق با چند
قطعه خيد
دو فنجان خراشاد با دو
قطعه زمين

حمام و مسجد خراشاد
خادم مسجد جامع خراشاد

م212-

مالمحمود

1383

درح

بيست و چهار فنجان
قناتين درح با اراضي

تعزيه سيدالشهداء و مسجد
جامع و حسينيه درح

م217-

ميرمحتشم بيك

1291

دستجرد

يك طاقه قنات دستجرد
با اراضي

پيش نماز مسجد گنجي
سربيشه

1261

ركات عليا

پانزده فنجان ركات عليا

تعزيه سيدالشهداء و مسجد

1317

روشناوند

يك سهم قنات روشناوند
با ملحقات

تالوت قرآن ،حمام و مسجد

م256-

مالمحمدرضا ابن
حاجي علي

1277

ريگوك

سه سهم مزرعه ريگوك
توابع جزندر

م260-

تعدادي از مومنين

1292

غيوگ

چهار دانگ و نيم مزرعه
رضود جنب غيوگ

يك سهم بر مسجد جديد
سرچاه و دو سهم تعزيه
سيدالشهداء در شب جمعه

مسجد حاجي خضرعلي در
بيرجند

م287-

محمد ياوي

سربيشه

پنج فنجان سربيشه با
اراضي

تعزيه سيدالشهداء و اطعام
و مؤذن

ربخت

يك سهم طاحونه
پاي قلعه

روشنائي مسجد پايين ده
خنگ

سربيشه

هشت سهم سربيشه با
اراضي ،بيست و پنج سهم
نوده ،ده سهم حسن آباد
با اراضي

تعزيه سيدالشهداء ،فقراء
اوالد ،قرباني ،براتي،
روشنائي مسجد گنجي

سربيشه

صد من زمين بذرافشان
پنجاه و چهار فنجان قنات
فريز با اراضي

مسجد جامع فريز
مسجد و حمام فريز

م245-
م254-

م306-

كربالئي محمدزينل
ركاتي
ميرمحمدحسن
حسب الصلح
ميرمحمدرضا

آقاسيدمرتضي

1326
1298
1335

م318-

محمد سعادتي

م326-

ميرمحتشم بيك

1291

م335-

محمدصادق و ...

1203

فريز

م336-

محمد ابن آخوندعلي

1236

فريز

دو فنجان فريز با اراضي

م337-

استشهاد موقوفه
مسجد فريز

1243

فريز

سه سهم طاحونه سفلي
فريز

مسجد فريز

م340-

ميرمحمدرضاخان

1242

فنود

شانزده فنجان فنود

حمام و مسجد فنود

مسجد گنجي ،تعزيه
سيدالشهداء ،فقراء

تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی ...

57

م390-

كربالئي محمد ابن
حسن

1288

فتح آباد

يك طاقه فتح آباد جنب
فريز با اراضي

مؤذن قريه گل

م402-

بي بي مغيث الدين

1230

گل

يك فنجان قنوات
خمسه گل با اراضي

مسجد جامع قريه گل

م454-

محمدعلي بيك ابن
محمد

1330

مناوند

يك و نيم دانگ قنات
مناوند گازار

تعزيه سيدالشهداء ،حمام و
مسجد بويك

م467-

ميرحسين بلوچ

1271

علي كوري

1252

خوسف

1296

لونان

1266

لونان

م577-

حاج
محمدحسين بيك
ابن احمدبيك

1338

متعدد

رقبات متعدد

م618-

حاج محمدتقي

1196

شاهزيله

سي و دو فنجان قناتين
شاهزيله با اراضي

م625-

استادمحمد ابن
مهدي

1241

مافريد

يك سهم مافريد با
ملحقات

م639-

محمدعلي هريوندي

م645-

مالعبداهلل ابن محمد

م516-
م537-
م737-

كربالئي محمد ابن
علي قاسم
مالمحمد ابن مهدي
سرخنگي
كربالئي محمدمهدي
و زوجه

يك سهم و طاقه مزرعه
علي كوري و تمام مزرعه
آب زردان
چهار فنجان نهر نزشت
با اراضي
يك طاقه خرج آب سفلي
با پانزده فنجان واشان
نيم روز مزرعه لونان با
اراضي

مسجد و حمام مهينج
مسجد پايين ده خوسف
مسجد واشان
حمام واشان و با تعطيلي
بر مسجد
مصارف متعدد ازجمله
افطاري ،ساخت حوض،
رباط ،مسجد ،كمك به
فقراء ،مخارج دامادي سادات
غريب و ...
شانزده فنجان تالوت قرآن
هشت فنجان مسجد
هشت فنجان حمام
مسجد جامع قصبه بيرجند

هريوند

شصت سهم قنات علي مدد
هريوند

مسجد هريوند

سربيشه

م663-

سيدابوالفضل
كوشه اي و
كالته بجدي

يك فنجان قنات سربيشه
با اراضي

مسجد گنجي

1360

بيرجند

يك قطعه زمين در بيرجند

جهت احداث مسجد صديقه
طاهره

م683-

محمدعلي بوشادي

1373

بيرجند

يك قطعه زمين در بيرجند

جهت گسترش مسجد امام
حسين (ع)

نيم روز مزرعه بداسطرخ

تعزيه سيدالشهداء و اطعام

ن13-

نجيبه بيگم و ...

صد و پنجاه فنجان مزرعه
استاد ،نيم روز خليالن،
يك باب خانه

تعزيه سيدالشهداء و مسجد
گل

ده فنجان مزرعه كوچ با
اراضي

مسجد خراشاد

1350
1321

1249

بداسطرخ
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