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چکیده
وقف با کارکردهای متنوع خود و جایگاه ویژه اش در فرهنگ تشیع از جنبه های مختلف 
مورد  می تواند  غیره  و  سیاسی  فرهنگی،  کالبدی،  تاریخی،  اقتصادی،  جامعه شناختی، 
بررسی قرار گیرد. موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز دینی، مذهبی، 
فراوان  اثرات  منشأ  و  داشته  فراواني  تأثیر  عام المنفعه  اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگي، 
بوده اند. در این پژوهش که به کمک شیوه اسنادی و با رویکردی تاریخی تهیه شده، 
اثرات مستقیم و  تا تأثیرات اجتماعی - فرهنگی وقف در دو بخش  سعی بر این بوده 
تنوع  بیانگر  اسناد مربوطه،  اولیه  بازخوانی  نتایچ  قرار گیرد.  غیرمستقیم مورد کنکاش 
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 
پایگاه های تشیع  با تحکیم، تثبیت و تقویت  نهاد وقف هم چنین  مؤثری نموده است. 
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.
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خراسان  تشیع،  پایگاه های  فرهنگی،  اجتماعی-  کارکردهای  وقف،  کلیدی:  واژگان 
جنوبی

مقدمه
نهاد وقف در فرهنگ تشیع از جایگاه ویژه ای برخوردار است و موقوفات در تأسیس 
و  داشته  فراواني  تأثیر  اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگي،  مراکز  و  نهادها  حیات  تداوم  و 
توانسته اند در دوره هاي مختلف تاریخ، منشأ حرکت هاي مؤثري باشند. پیوستگي وقف 
با اسالم و به عبارتي پشتوانه هاي دیني آن باعث مي شد که توجه شایاني از سوي جامعه 
حسینیه ها  تکایا،  مساجد،  علمیه،  مدارس  تاریخ،  طول  در  آید.  به عمل  آن  به  نسبت 
وقف  که محصول  دیده مي شود  بسیاري  بازارچه هاي  و  کاروانسراها، حمام ها  و حتي 
علمي  و  فکري  نظام  در شکل گیري  مراکز  و  نهادها  این  از  بي تردید هر یک  هستند. 
جامعه نقش حائز اهمیتي داشته اند )امیدیاني، 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 بوده اند.
هدف اصلی مقاله درباره محتواي دیني یا ارزش مذهبي وقف نیست، بلکه نگاه به آن، 
و  اسالمي  امم  میان  در  که  است  یا عملي  پدیده  وقف  است.  منظر جامعه شناختي  از 
غیراسالمي قدمتي دیرینه دارد، اّما کمتر مورد توجه محققان بویژه در جامعه شناسي 
"ثواب آخرت"  از دید  بیشتر  تاکنون  است که  مقوله اي  است. وقف  قرار گرفته  دیني 
به  درون  از  و  داشته اند  بدان  فقهي  ـ  مذهبي  کاماًل  رویکردي  و  نگریسته اند  آن  در 
ابعاد  نیز  و  اخالقي  انساني،   روح  از  جلوه هایي  مي توان  وقف  در  اّما  پرداخته اند.  آن 
روانشناختي، سیاسي و جامعه شناختي و یک نمونه برجسته از کنش اجتماعي مستمر 
انسان را در درازاي تاریخ مورد مطالعه قرار داد و در پس این عمل ظاهراً ساده مذهبي، 
آشکار  کارکردهای  خواند.  را  تاریخي  و  اجتماعي  حقایق  ناپیداي  خطوط  از  بسیاري 
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کارکردهای  لیکن  است،  گرفته  قرار  تأکید  مورد  پژوهش  اغلب  در  تشیع  پایگاه های 
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.
نظامی  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  کارکردهای  بشر،  تاریخ  طول  در  مذهب  و  دین 
از عوامل مؤثر در تفکیک  به عنوان مثال، در گذشته یکی  ژئوپلیتیکی داشته است.  و 
و  کارکردهای جغرافیایی- سیاسی  زمره  در  بود که  عامل مذهب  مرزهای جغرافیایی، 
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، 1385: 108(. اما مصادیق دیگر ازجمله جنگ های 
ازجمله تجزیه  بیستمی  اروپا در قرن هفدهم و هم چنین مصادیق دیگر قرن  مذهبی 
ایجاد  از جمله  تشکیل دو کشور پاکستان و هند و  شبه قاره هند  به  چند کشور و 
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 1357 و رخدادهای متعدد بعدی 
که عمدتاً متأثر از آن بودند، تشیع به یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک 
از  و  بود  شیعی  معارف  از  متأثر  زیادی  حد  تا  خود  اسالمی  انقالب  البته  شد.  تبدیل 
آموزه ها و آرمان های آن بهره داری کرده بود. در واقع، محور اصلی حرکتی که در ایران 
از سال 1342 آغاز شد و به پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 انجامید، پدیده ای به 
نام مذهب بود )احمدی، 1389: 38(. در حقیقت آموزه ها، عناصر و مؤلفه های مذهب 
و  ازجمله مساجد، حسینیه ها  تشیع،  پایگاه های مذهب  و هم چنین  تشیع  فرهنگ  و 
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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 )1384: 218( در 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، 
تجاری،  مراکز  گسترده،  سطح  در  عمومی  دیدارهای  هم چون  سنتی  مجراهای  یعنی 

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 
اختصاص  عزاداری  و  مذهبی  مراسم  و  علمیه  مدارس  تکایا،  حسینیه ها،  مساجد،  به 
و  جریان های حق طلبانه  از  بسیاری  در شکل گیری  پایگاه ها  این  نقش  و  است  یافته 
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 
انقالبی، تظاهرات ها و راهپیمایی ها بود. نقش مدارس علمیه و ازجمله  و حرکت های 
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، 
از  توجهی  قابل  اقلیت های  چه  اگر  پاکستان  و  افغانستان  کشور  دو  در  که  به طوری 
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 
ایران، هم در  دارد و می توان گفت مناطق شیعه نشین خاوری  در شرق کشور وجود 
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 
نوع  از  توصیفی  پژوهش های  زیرگروه  در  روش  و  ماهیت  نظر  از  که  نمود  محسوب 
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 عماًل امکان پذیر نبوده، سعی شده تا نقش چهار 
مورد  وقفی  کتابخانه های  و  علمیه  مدارس  حسینیه ها،  مساجد،  شامل  مهم تر  پایگاه 

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. 

یکي دیگر از مصارف وقف، ایجاد مساجد و بناهاي عام المنفعه، تأمین نیازها و تعمیر 
این بناها در طول زمان به کمک درآمد موقوفات بوده است. عالوه بر مساجد، اماکني 
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چون حسینیه ها، کاروانسراها، آب انبارها، حوض ها، حمام ها و غیره به کمک موقوفات 
و درآمد حاصل از آن در طول زمان پابرجا و در خدمت عامه مردم بوده است. مقایسه 
بناهاي داراي موقوفات با بناهایي که فاقد موقوفه اند به خوبي نشان مي دهد که بناهاي 
اثر حوادث طبیعي دچار آسیب هاي جدي  بر  داراي موقوفات در طول زمان هر چند 
گردیده اند، ولی باز به کمک درآمد موقوفات احیاء 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 920 هجری 
قمری(. جدول 1 آمار کمی مساجد در خراسان جنوبی در سال 1390 را نشان می دهد.

جدول1( تعداد مساجد اهل تشیع استان به تفکیک شهرستان و نقاط شهری و روستایی

تعداد مساجد در نقاط شهرستان
شهری

تعداد مساجد در نقاط 
روستایی

تعداد کل مساجد 
شهرستان

3880118بشرویه
48362410بیرجند
20154174درمیان
293564سرایان
13213226سربیشه
194463فردوس
47273320قاینات
14156170نهبندان
22813171545تعداد کل

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

با کمک  نیز  تاریخ  در طول  وقف  مولود  پدیده  به عنوان یک  باالی مساجد،  رقم  این 
پشتوانه مالی وقف، پایدار و پابرجا مانده اند. به عنوان مثال، در نهبندان از مجموع اسناد 
جدول   .)1388 )شاطری،  می شود  مساجد  مصارف  وقف  با  مرتبط   %7 حدود  وقفی 
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 پرکاربردترین مکان مذهبی در میان شیعیان با کارکرد اختصاصی در برگزاری 
مراسم سنتی عزاداری و روضه خوانی بویژه برای حضرت امام حسین )ع( و یارانش، و نیز 

با کارکرد عمومی در برگزاری آیین های مذهبی و فرهنگی محسوب می شود.
با وجود اهمیت زیاد مساجد در سراسر جهان تشیع، حسینیه ها در اجرای مراسم ویژه 
سوگواری، شیعی )سینه زنی، روضه خوانی و ذکر مصائب اهل بیت، نوحه خوانی و وعظ 
و در برخی مناطق تعزیه خوانی( جایگاهی اختصاصی یافته که مشتمل است بر مراسم 
دهه اول محرم یا اول محرم تا 28 صفر، مراسم سوگواری برای پیامبر و دیگر معصومان 
معصومان  برای  منقبت خوانی  و  میالد  مراسم  قمری،  ایام سال  دیگر  در  علیهم السالم 
علیهم السالم و برگزاری مراسم ویژه ماه مبارك رمضان، ازجمله شب های قدر و مجالس 
از  نیز  و فرهنگی  برنامه های مذهبی  و  ترحیم شهروندان  اجرای مجالس  قرآن.  قرائت 

فعالیت های معمول در حسینیه هاست.
حسینیه ها، بویژه در ماه های محرم و صفر، کانون اصلی مراجعه و پررونق ترین مرکز 
و  مکان ها  این  در  مردم  حضور  می روند.  به شمار  شیعه نشین  مناطق  ارتباط جمعِی 
همیاری آنان برای آماده سازی و تأمین خدمات و اجرای مراسم، بدون در نظر گرفتن 
برای  گسترده ای  امکان  اجتماعی،  رتبه ی  و  جایگاه  و  مالی  وضع  و  جنسیت  و  سن 
هر  حسینیه های  چون  می آورد.  فراهم  شیعیان  همبستگی  و  همدلی  حس  تقویت 
اجتماعی حسینیه ها  این کارکرد  ویژه خود هستند،  حائز هویِت محلی  محل، معموالً 
تقویت  و  ایجاد  ساکنان  میان  در  را  ریشه داری  و  عمیق  مناسبات  محله،  مقیاس  در 
می کند. باید گفت در ادوار متأخرتر، حسینیه ها مرکزی برای برنامه های عام المنفعه، 
ازجمله تشکیل صندوق های قرض الحسنه نیز هستند. کارکرد هویت بخشی و تقویت 
همبستگی در حسینیه های متعلق به جمعیت های مهاجر یا مسافر در شهرهای دیگر، 
عالیات،  ایرانیان در عتبات  تهران و حسینیه های  آذربایجانی ها در  مثاًل حسینیه های 
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بارزتر است.
نام حسینیه شناخته  با  تنها  ابتدا مکان های عزاداری  اگر چه در  در خراسان جنوبی 
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 
الزهراء، مهدیه، همگی دارای  انجمن محبان، بیت  محبان، مجتمع فرهنگی- مذهبی، 
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 2 تعداد حسینیه ها به تفکیک شهرستان در 

سال 1391 را نشان می دهد.
جدول2( تعداد حسینیه های استان به تفکیک شهرستان در سال 1391

 مجموع تعداد حسینیه درشهرستانردیف
شهرستان

 تعداد حسینیه در
مراکز شهری

 تعداد حسینیه در
مراکز روستایی

15835123بیرجند1
1212398قاینات2
661749فردوس3
402317بشرویه4
27918سرایان5
20218درمیان6
50347نهبندان7
551045سربیشه8

537122415مجموع

مأخذ: )اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، 1385(
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حسینیه ها عالوه بر کارکرد مذهبی، در دوره هایی به تناسب نیاز زمان به عنوان یک 
و  شوکتیه  حسینیه  مثال،  به عنوان  نموده اند.  نقش  ایفای  فزهنگی  آموزشی-  مرکز 
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 3 مهم ترین موقوفات در ارتباط با 

حسینیه ها را نشان می دهد.
جدول3( مهم ترین موقوفات حسینیه ها در شهرستان های بیرجند، درمیان و سربیشه

کالسه
نام واقفپرونده

تاریخ وقف
موارد مصرف عمدهمیزان و نوع موقوفهمحل وقوع

شمسيقمري

الف-44
 کربالئي

 اسداهلل بیک
…و

 بیرجند،1280
 اسفدن

یک باب منزل، یک 
طاقه اسفدن، یک 

سهم دوالب، ده فنجان 
اردکول، نیم روز بند 

اردکول، هفت یک طاقه 
اسفدن با اراضي و اشیاء 

 مخارج حسینیه،
 عزاداري و اطعام
عزاداران حسیني

 الف-
173

 امیر
1316اسماعیل خان

چهار سهم شوکت آباد شوکت آباد
 دو سهم رد مظالم واقف،
 دو سهم تعزیه حضرت
 فاطمه )س( مازاد خرج

فقراء ذریه علویه
تعزیه سیدالشهداءدو سهم مزرعه حیدرآبادحیدرآباد

سه سهم قائم آبادقائم آباد

 دو سهم ولیمه در شب
 تولد امام زمان )عج(
 و یک سهم به مصرف

 مترددین فقیر از مزرعه
مزبوره

تعزیه سیدالشهداءدو سهم حسین آبادحسین آباد

 کوشه
حاجي آباد

دو سهم قنات کوشه و 
یک سهم حاجي آباد

 تعزیه سیدالشهداء و
 مازاد بر مصرف شکست
 و ریخت و تعمیر و خرید
وسایل ضروري حسینیه

 صبیه آقاب-41
 پسوج1303علي رضا

نیم روز آب قنات پسوج)پسوگ(
 حسینیه سرپشته
 بیرجند و مخارج

عزاداري
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ح-287
 فاطمه خانم
 و محمدعلي

بیک
محمدآباد1310

 60 فنجان محمدآباد با
اراضي

 تعزیه سیدالشهداء و
اطعام عزاداران

حسینیه تقابتعدادي اسباب و اثاثیه

 وقف روضه حضرت شمشیر، تفنگ، تفنگچه
ابوالفضل العباس

مسافرین و مترددینمنزلي در تقاب

ع-32
 علي اصغر

 حسب الوصیه
حاج مالهادي

بیرجند1283
چهارده فنجان و نیم 

قصبه و یک باب دکان 
در بیرجند با ظروف

 تعزیه سیدالشهداء و
 مخارج تعمیر حسینیه

حبیب اهلل

 عباس کاویان وع-419
 یک باب منزل دربیرجند1363نرگس فیروزي

بیرجند
 حسینیه و مسجد

 صاحب الزماني خیرآباد
نو

بیرجند1366عباس چهاردهيع-482
 شش دانگ یک قطعه

 زمین در دشت علي آباد
بیرجند

 جهت احداث حسینیه
ولي عصر )عج(

 حاج غالمحسین
بیرجند1268ابن کربالئي علي

یک باب منزل و سه 
درب دکان و نیم روز 

مولید با اراضي
 تعزیه سیدالشهداء و

حسینیه

منبع: )شاطری، 1382(

مدارس علمیه
بررسي تاریخچه وقف در اسالم نشان مي دهد که در طول دوره هاي تاریخي، واقفین 
متعدد امالکي را بر مدارس علوم دیني وقف نموده که به مدد برخورداري از درآمد همین 
موقوفات در قرون دوم تا چهارم هجري، تحوالت علمي مهمي در دنیاي اسالم رخ داد. 
مدارس مهمي هم چون مدارس نظامیه در بغداد، مدرسه بیهقیه و سعیدیه در نیشابور، 
مدرسه الفاضلیه در قاهره، از مدارس مهم و معتبر جهان اسالم بودند که به کمک درآمد 
موقوفات در ترویج فرهنگ و علوم اسالمي، نقش مؤثري در جهان اسالم ایفاء نمودند 

)ساعاتی، 1374: 21-20(.
تاریخ تأسیس حوزه علمیه شیعه در استان خراسان را باید مربوط به قرن دهم هجری، 
یعنی اوایل دوره صفویه دانست. زیرا قبل از این تاریخ حکومت خراسان در دست حاکمان 
سنی مذهب بوده است و این حکام به تقویت مدارس دینی اهل سنت می پرداختند. در 
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امیرمعصوم خان  توسط  قمري  هجري   1161 سال  در  معصومیه  علمیه  حوزه  بیرجند 
خزیمه یکي از دو فرزند امیراسماعیل خان خزیمه از محل موقوفات امیرعلم خان اول 
آن  حجره هاي  در  که  بود  دیني  علوم  طالب  تربیت  محل  مدرسه  این  شد.  تأسیس 
اولیه و کمک هاي مردمي زندگي مي کردند  سکونت اختیار کرده و از محل موقوفات 

)گنجي، 1382: 35(.

مدارس علمیه مهم استان
فردوس

این شهر از دیرباز زادگاه علما، فقها و افراد صاحب نام بوده و در طی سه چهار سده 
اخیر، محل تحصیل علوم دینی بوده و آموزش معارف اسالمی در آن رواج داشته است. 
شیخ  مدرسه  2ـ  ق.  حبیبیه 911  مدرسه  1ـ  از:  است  عبارت  فردوس  دینی  مدارس 
1211 .ق 3ـ مدرسه علیا 1235ق. 4ـ مدرسه علمیه مجتمع فرهنگی امام خمینی )ره(.

قاین
حوزه علمیه قاین سابقه طوالنی دارد. مطابق وقف نامه مدرسه علمیه جعفریه، سابقه 
تأسیس این مدرسه سال 1130 ق. می باشد. در حال حاضر در این شهرستان سه مدرسه 
از: 1ـ مدرسه علمیه جعفریه )جدید( 2ـ مدرسه علمیه  دینی وجود دارد که عبارتند 

جعفریه )قدیم( 3ـ مدرسه علمیه الزهراء )س(.
بیرجند

این شهرستان از دیرباز از فیض وجود عالمان بافضیلت و دانشمندان برجسته بهره برده 
و حوزه علمیه آن )مدرسه علمیه معصومیه( بیش از هفت قرن پیش به دست با برکت 
عالمان دینی دایر شده است. دیگر مدارس دینی این شهرستان عبارتند از: 1ـ مدرسه 
علمیه امام خمینی )ره( 2ـ مدرسه علمیه فاضل  3ـ  مدرسه علمیه آیت اهلل آیتی 4ـ 
مدرسه علمیه رضویه .اساتید این حوزه عبارتند از: آقایان صائب، تهامی، صالحی، اکبری، 

خوشحال، عرفانی، خسروی و حجةاالسالم اسدی.
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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 مدارك آن از بین رفته است. آیتي )1370: 20( در بهارستان مي نویسد: »از 
قراي زیرکوه یکي زهان است که از قدیم مدرسه و مسجد داشته و علماي فاضل پرورده و 
دیگر، قریه افین است که معلوم است در سابق ام القراي آن والیت بوده، از آثارش قدمت 
و عمران آن ظاهر است، من جمله مسجدي در آن جاست که بنیانش منیع و ایوانش 
رفیع بوده و با خط طغري بر اطراف ایوان 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 حیات و فعالیت حوزه علمیه زهان داشته است. به کمک منابع درآمدي همین 
موقوفات بوده که حوزه مذکور، در طول دوره هاي تاریخي فعال و در تعلیم و تربیت 
عالمان دیني در عرصه فرهنگ و علوم دیني نقش بنیادي داشته است. موقوفات مدرسه 

علمیه زهان شامل موارد ذیل مي شود: 
روستاي  کل شش دانگ  مدرسه،  این  موقوفه  مهم ترین  جعفرخان:  میرزا  موقوفه   )1

کالته مزار است.
2( سه دانگ از مزرعه الغره مهرك؛ 

3( یک سهم از آغاز مهرك موقوفه رجب الحسیني با اراضي و اشجار زرشک؛
4( سي من زمین با اشجار زرشک معروف به باغ وقف واقع در زهان؛

5( یک سهم از سارجین؛
6( یک دوم از نیم طاقه موقوفه میرعلي نقي در پایهان که نصف آن بر مصارف مدرسه 

و نصف درآمد آن بر مسجد مي باشد؛ 
7( موقوفه افراسیاب واقع در پیش ده زهان که یک سوم آن وقف بر مدرسه و باقي بر 

حمام و مسجد زهان است؛ 
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8( اراضي وقفي اطراف مدرسه شامل: الف( دو من زمین زرشکي معروف به خید وقف 
مدرسه ب( شش من زمین با اشجار زرشک ابتیاعي محمدباقر ضیائي ج( دو من زمین 
)شاطری،  موهبتي  مرحوم  ورثه  زمین  من  دو  د(  زرشک  اشجار  با  آقاامیربیک  باغچه 

.)1385
درخش

از  یکي  به صدرالعلماء،  ملقب  توسط حاج کوچک میرزا  قاجار  فتحعلي شاه  زمان  در   
علماي درخش، مدرسه طالب تأسیس مي شود. او بعدها به سمت صدرالعلمایي خراسان 
منصوب مي گردد و تا زمان ناصرالدین شاه قاجار در حکومت مرکزي باقي مي ماند. از 
پرورش دهنده  این مدرسه  اجتهاد رسیدند.  مقام  به  نیز  فرزند  دو  مرحوم صدرالعلماء 
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، 1391: 103(. در دوره ناصری، 
مدرسه  از   )319  :1352( اعتصام الملک  میرزاخانلرخان  خارجه  امور  وزارت  اول  نایب 
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 بلوك درخش. مدرسه قاین 
از آقامحمدعلی مجتهد  و بیرجند را از نزدیک دیده ام و اوضاع مدرسه درخش را نیز 
درخشی که به دیدن من آمده پرسیده ام. به هر یک از این مدارس سالي هفتصد تومان 

از محصول امالك خودش، وظیفه طالب مي دهند«.
که  است  بوده  پراکنده  آن  اطراف  روستاهای  در  و  متعدد  درخش  مدرسه  موقوفات 
می توان در دو وضعیت آن را بررسی نمود. نخست بر مبنای اسناد سال 1303 هجری 
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 4 آمده است.
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جدول4( وضعیت موقوفات فعلی درخش بر اساس اسناد و نظریه تحقیق

مصرف میزان محل رقبه ردیف
طالب مدرسه درخش یکصد و بیست فنجان آب و اراضی فورجان 1
مدرس مدرسه درخش یکصد و بیست فنجان آب و اراضی سراب 2

طالب فقیر مدرسه درخش شصت فنجان آب و اراضی اوجان 3
مدرس مدرسه درخش یکصد و بیست فنجان آب و اراضی گلون آباد 4
طالب مدرسه درخش یکصد و بیست فنجان آب و اراضی معراج 5
طالب مدرسه درخش یکصد و بیست فنجان آب و اراضی وقزستان 6
طالب مدرسه درخش شصت فنجان آب و اراضی آسو 7
مدرس مدرسه درخش شصت فنجان آب و اراضی آسیابان 8

)شاطری، 1390: 94(

جدول 5 مهم ترین موقوفات مربوط به مدارس علمیه در استان را نشان می دهد.

جدول5( مهم ترین موقوفات مربوط به مدارس علمیه در شهرستان های بیرجند، سربیشه و درمیان

کالسه
محل تاریخ وقفنام واقفپرونده

وقوع
میزان و نوع 

موقوفه
موارد مصرف 

عمده شمسي قمري

بیرجند11831143امیرمعصوم خانالف-195
بیست فنجان قنات 

قصبه بیرجند با 
اراضي

 فقراي مومنین،
طلبه علوم دینیه

بیرجند12611221امیرعلم خانالف-196
چهل و یک فنجان 
قنات قصبه بیرجند 

با اراضي

 طلبه علوم سکنه
 مدرسه قدیمه

بیرجند

محمودآباد1369امیرعلم خان خزیمهالف-218
یک سهم قنات 
محمودآباد با 

متعلقات
 مدرسه عتیقه
علمیه درمیان

 حاجیه فاطمه بیگمح-263
 یک طاقه مزرعهگیوشاد12821242و نظرعلي

گیوشاد با اراضي
 وقف اوالد محصل

علوم دینیه

 چهار سهم مزرعهبزقوچ علیا1289مالعلي اصغرح-392
بزقوچ علیا

 طالب مدرسه
معصومیه بیرجند

 استشهاد موقوفهص-28
 چهار و نیم فنجانگل1302مدرسه گل

مدرسه گلگل

 صبیه هاي حاجيص-28
 چهار فنجان قنواتگل1233علي خان

مدرسه گلخمسه گل با اراضي
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منجگان1152حاجي میرفضلف-35
چهل فنجان 
حسین آباد با 

لواحق

طالب مدرسه 
قصبه بیرجند

حاجي میرفضل علي ف-104
یک صد فنجان منجگان1180ابن میرسیدحسن

منجگان مع اراضي
طلبه مدرسه 
قدیمه بیرجند

فاطمه بیگم بنت ف-110
هریوند1349مرحوم میرمحمد

یک سهم مزرعه 
نیک مع االراضي و 

شش نهال گردو

مکتب خانه اطفال 
یتیم بي بضاعت  

در هریوند

فاطمه خانم صبیه ف-131
مهران1238مرحوم میرزاقاسم

دو دانگ مهران 
تکاب روشناوند با 

کل ملحقات

طلبه فقیر علوم 
دینیه

محمدعلي ابن محسن م-530
نیم روز کالته کالته عراقي1204و فاطمه

عراقي با ملحقات
 طالب علوم

 دینینه )فقرای
سادات(

یک سهم قنات کالته بجدي1251حاجي محمدحسین م-561
کالته بجدي

 طالب مدرسه
قصبه بیرجند

مالمعصوم ابن م-560
سه سهم مزرعه غیوگ1281مالزین العابدین

هوجد جنب غیوگ
 اوالدطلبي واقف
 به شرط اشتغال

به تحصیل

خرمک1239محمدرضاخان و ...م-570
سي فنجان خرمک 
و بیست فنجان نهر 

وسط با اراضي
 طالب مدرسه

خوسف

یک باب مغازه در اکبریه1375محمد زاهدي گلم-697
اکبریه

 مدرسه علمیه
رضویه بیرجند

خوسف1224والده آقامحمدخانو-8
نیم طاقه نهر 

موسیان خوسف با 
اراضي

 مدرسه قصبه
 خوسف و طلبه

آن

یک طاقه بهلجرد با بهلجرد1277 حاج میرابوطالبم-14
اراضي

 طالب فقیر
 مدرسه قصبه

بیرجند

منبع: )شاطری، 1382(

کتابخانه ها و کتب وقفی
اسالم  قلمرو  در  مترقی  فرهنگ  ارکان عمده یک  تا  باعث شد  اسالمی،  بینش خاص 
پدید آید. از آن جمله، تأسیس کتابخانه بود. مسلمانان، این کار را در آغاز با نگهداری 
وقایع صدر  و  رویدادها  به جمع آوری  و سپس  آغاز کردند  قرآن مجید  از  نسخه هایی 

اسالم پرداختند.
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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، 1372: 89(، 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  درس  حلقه های  و  خانقاه ها  و  مدارس  بر  را  موقوفاتی  که  کسانی  همه  اسالم  در 
مساجد وقف می کردند، به اهمیت کتاب در امر تعلیم پی برده و دریافته بودند که نباید 
از این رو به وقف  به ایجاد ساختمان و فراهم کردن وسایل تدریس اکتفا کنند.  صرفاً 
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، 1374: 23(.
خواجه  "نظامیه"  مدارس  هجري،  پنجم  قرن  به  مربوط  وقفي  مدارس  مشهورترین 
و  بصره  بلخ،  طبرستان،  آمل،  اصفهان،  بغداد،  نیشابور،  نظامیه هاي  است.  نظام الملک 
مي شد.  نظامیه ها  مخارج  آنها صرف  درآمد  که  بودند  متعددي  موقوفات  داراي  هرات 
عالوه برآن، دارالعلم ها و کتابخانه هاي بزرگ از محل اوقاف به وجود آمدند که وظیفه 

نشر علوم را برعهده داشتند )سعیدی رضوانی، 1372: 89(.
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 
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معتبر راه یافته اند. 
در قاین نیز حوزه علمیه جعفریه داراي سابقه نسبتاً کهني است، هر چند تاریخ دقیق آن 
مشخص نیست، لیکن به استناد متون وقف نامه از قرن دوازدهم هجری، یک مرکز علمي 
از قنوات شاهیک، کهناب، جعفرآباد، اسفشاد، پهنائي، جوباریک،  فعال بوده و سهامي 
بزن آباد و غیره بر این مدرسه در سنه 1122 ق. 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 جعفریه قاین مربوط به 
سنه 1122 ق. به کالسه پرونده، م-92(. جدول 6 مهم ترین موقوفات مربوط به وقف 

کتاب و کتابخانه بیان شده است.
جدول6( مهم ترین موقوفات مرتبط با وقف کتاب و کتابخانه در خراسان جنوبی

سال وقف به هجری قمرینام واقفردیف
1338امیرحسین خان خزیمه1
1339 محمدعلي ابن حاجي مالمحمدابراهیم2
1197کربالئي محمدعلي3
1261صالحه بیگم صبیه مالخواجه حسن4
1285مالحاجي علي5
1369 شمسیوقف نامه پرویز رحیمي خراشاد6
1228آقا محمدعلی مجتهد درخشی7
1410دکتر سیدحسن مرتضوي8
1326 آقاسیدعبدالکریم حسب الصلح کربالئي بلقیس9
1320حاج شیخ محمدهادي حسب الصلح عبدالعلي خان10
1332حاج آقا سیدجواد11
1270وقف نامه حاج مالحامد12
1227مالمحمدعلي حسب الوصیة کربالئي علي نقي13

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 هویت یابي و 
خودآگاهي مردم، گروه ها و جوامع شیعي 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، 
باالیی  بسیار  اسالمی وقف، سهم  نهاد  است که  بوده  نیازمند صرف هزینه های گزافی 
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 
بوده است، به طوری که  پایگاه ها  قابل توجه دیگر در حفظ  از نکات  خراسان جنوبی، 
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 
پایگاه های تشیع و تحکیم و تثبیت  مؤذن و خدام را شامل می شد. تقویت و تثبیت 
قلمرو مؤثر ملی در دوره حکومت های شیعی و حفظ و تحکیم قلمروهای ژئوپلیتیکی 
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وقف  اسالمی  نهاد  ژئوپلیتیکی  و  سیاسی  جغرافیایی-  نتایج  مهم ترین  ازجمله  شیعه، 
می باشد. شکل 1 نقش نهاد وقف در تحکیم و تقویت پایگاههاي تشیع را نشان مي دهد.

 

تشیع،  پایگاه های  تقویت  با  وقف  نهاد  ژئوپلیتیکی،  و  سیاسی  کارکردهای  بر  عالوه 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز ایفاء می کند و قابلیت های مهمی را فراروی توسعه 
حل  راه  بهترین  امروزه  می سازد.  فراهم  آنها  مختلف  مشکالت  حل  و  شیعی  جوامع 
مشکالت ارتباطی، مردمی نمودن آن است. مردم در حال حاضر، مایل به برقراری ارتباط 
با یکدیگر هستند )فاضلیان، 1383: 104(. رسانه های  فکری بیشتر، بهتر و آزادانه تر 
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 
و  بین حاکمان محلی  توسعه فرهنگ وقف در  و  تقویت  به عنوان یک رسانه مهم، در 
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 
− آیتي، محمدحسین )1370(. بهارستان: در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان. 	

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

تشیع و ایران( ". فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال ششم، ش 1 )بهار(: 74-37.
− اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، وقف نامه عادي مدرسه جعفریه قاین 	

مربوط به سنه 1122ق. به کالسه پرونده، م-92.
− اعتصام الملک، میرزاخانلرخان )1352(. سفرنامه میرزاخانلرخان اعتصام الملک. به 	

کوشش منوچهر محمودی. تهران: چاپخانه فردوسی.
− امیدیاني، حسین )1380(. نقش وقف در فرایند توسعه. قم: هجرت.    	
− ساعاتی، یحیی محمود )1374(. وقف و ساختار کتابخانه های اسالمی. ترجمه احمد 	

امیری شادمهری. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسالمی. 
− سعیدی رضوانی، عباس )1372(. بینش اسالمی و پدیده های جغرافیایی )مقدمه ای 	

بر جغرافیای سرزمین های اسالمی(. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش هاي 
اسالمي.

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

− شاطری، مفید )1382(. طرح پژوهشي جغرافیای داراالیمان زهان. بیرجند: اداره 	
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کل اوقاف و امور خیریه 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.  بیرجند: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبي، واحد آمار 

و اطالعات، واحد امور فرهنگي و دفتر فني ]چاپ نشده[.
−  ------ )1388(. طرح پژوهشي بازخوانی اسناد وقف نهبندان. بیرجند: اداره کل 	

اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبي، واحد آمار و اطالعات، واحد امور فرهنگي و 
دفتر فني ]چاپ نشده[. 

− "مدرسه علمیه درخش و موقوفات آن". فصلنامه وقف، میراث 	  .)1390( ------
جاویدان، ش 73 )بهار(: 100-85.

− ------ )1391(. جغرافیای تاریخی - فرهنگی درخش. مشهد: پاپلی. 	
− ارتباطات؛ یک جهان چندین صدا. 	 فرهنگ جهانی  پوراندخت )1383(.  فاضلیان، 

تهران: فرامتن.
− گنجي، محمدحسن )1382(. "بیرجند در 1300 شمسي". در: جستاري در تاریخ 	

فرهنگ و آموزش نوین بیرجند. به کوشش محمدرضا راشدمحصل. بیرجند: رزقی.
− ------ )1389(. مرد جهانی از بیرجند. تهران: گیتاشناسی.	
− موالنا، حمید )1384(. اطالعات و ارتباطات جهانی. ترجمه اسداهلل آزاد و دیگران. 	

تهران: کتابدار. 
− مؤمني، مصطفي )1364(. "جایگاه وقف و وقف نامه". در: مجموعه مقاالت سمینار 	

قدس  آستان  مشهد:  یزدی.  پاپلی  محمدحسین  کوشش  به  جغرافیا.  بین المللی 
رضوي، بنیاد پژوهش هاي اسالمي: 89-25.
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پیوست
مشخصات منتخبی از موقوفات مساجد در شهرستان های بیرجند، درمیان و سربیشه

کالسه
نام واقفپرونده

تاریخ وقف
موارد مصرف عمدهمیزان و نوع موقوفهمحل وقوع

شمسي قمري

 میرزاظهیرالدینم-159
دو سهم از قنات زین آباد  بورنگ1191بورنجی

)مشهور به حسین آباد(
 مصارف مسجدین و حمام و

وظیفه مؤذن بورنگ

 مالاحمد حسب الهبهالف-19
چهل فنجان کالته عراقي کالته عراقي1246مرضیه بیگم

با متعلقات
 مناصفه تالوت قرآن و
 مسجد جامع خوسف

 تعزیه سیدالشهداء و مسجدپنجاه فنجان قنوات تازیانسرچاه1283کربالئي اسماعیلالف-54
جامع سرچاه

چهل و شش فنجان تقاب تقاب1310محمدعلي بیکالف-53
با اراضي

 چهار فنجان مسجد جامع
سیوجان

ده فنجان مؤذن تقاب
الف-
یک طاقه سورگ با سورگ1231مرضیه بیگم119

متعلقات
 تالوت قرآن و مسجد و

حمام بهلجرد
 الف-
دو فنجان قنات کاخک کاخک1245…ابوالحسن بیک و 130

مسجد کاخکبا اراضي
 الف-
131

 حاجي ابوالفتح
چهل فنجان قنات کاخک کاخک1111کاخکي

و…
 حمام کاخک با انهدام حمام

بر مسجد کاخک

 الف-
نوکند1247ابوتراب بن محمد145

نه سهم طاحونه نوکند، 
سي فنجان گوبکان و سي 

فنجان تنگل شفیع
مسجد سیوجان

ده فنجان گوبگان و ده 
فنجان تنگل شفیع با 

اراضي
مسجد گیوك

الف-
175

 آخوند اسماعیل
نوفرست1308حسب الصلح محمد

مناصفه طاحونه و یک 
قطعه زمین و چند اصله 

درخت
 فقراء، حمام و تعمیر مسجد

نوفرست

 الف-
201

 کربالئي آقاتقي و
تجن1140زوجه

یک سهم تجن و دو سهم 
مسجد قریه خنگخونیک تجن

مسجد خواجهچشمه و باغ

مسجد نودهیک طاقه طاحونه بسطام
الف-
 امام جماعت مسجد جامعیک سهم مزرعه مافریزمافریز1253کربالئي اسماعیل209

بیرجند
 الف-
213

 حاجي سیداحمد
یک باب منزل در بیرجند بیرجند13751335کوشه

و چند دکان
 جهت احداث مسجد جامع

علوي بیرجند

 سي سهم مزرعه و قناتکم سبز13831342بیگم آذرخشيب-51
کم سبز با اراضي

 روشنائي مسجد چاحوض،
تعمیر حوض کم سبز

 دوازده فنجان شاهزیله وشاهزیله11751135حاجي عليح-11
محسن آباد با اراضي

 مساجد سیوجان و
معصوم آباد

 حاج میرحسین بنح-49
مسجد و حمام کوشهیک شبانه روز آرویزآرویز، کوشه11351095میرعلي
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 یک طاقه قنات خیرآباد خیرآباد13471307حاجي علي بن هاديح-125
مسجد خیرآبادبدون اراضي

 کل مزرعه رق سفلي بارق سفلي12751235حاجي عبدالباقيح-170
مسجد جدیده سرچاهجمیع ملحقات

 دو دانگ آب قنات ساقدرساقدر1271زوجه مالمحمدمهديح-192
مسجد ساقدربا اراضي

کالته عرب13751335حاج محمد خزاعيح-214
 120 سهم کالته عرب
 با هشت قطعه زمین و

شش دانگ یک باب منزل
 امام جماعت و خادم مسجد

علوي بیرجند

 پنج فنجان از قنواتگل11911151حاجي عبداهللح-255
خمسه گل با اراضي

 مناصفه مسجد گل و تالوت
قرآن

 چهار فنجان از قنواتگل12481208حاجیه فاطمه بیگمح-256
خمسه گل با اراضي

 مناصفه مسجد جامع و
حمام گل

 نیم فنجان از قنواتگل1193حاجي محمدح-257
مسجد جامع قریه گلخمسه گل با اراضي

 حمام و مسجد جامع مودنصف یک خراسمود1270مالحسن و فرزندشح-285
بالمناصفه

 یک فنجان قناتین ماژانماژان1313مجهول الواقفح-291
با اراضي

 مسجد و غسالخانه شارقان و
حوض بند نمدمال

 حاجي محمد ابنح-340
11851145موسي

چاج
خراشاد
نصرآباد

مصارف مسجد چاجنیم روز مزرعه چاج

 حاجي حسن ابنح-358
 خوانیک11041064خواجه  محمدامین

آدرباد
یک سهم مزرعه خوانیک
مسجد پایین ده بیرجندیک سهم مزرعه آدرباد

 بیست سهم قنات و مزرعهخور13861346حسن حسینائيح-381
ظهراني خور

 پانزده سهم مسجد جامع و
پنج سهم حوض بیابان

 جهت احداث مسجد عليیک قطعه زمینبیرجند14041364حسین علي آباديح-389
ابن ابي طالب

 هفت سهم نهر جلگه سدهجلگه سده14051365حمزه رشیديح-397
با اراضي

 مناصفه حمام و مسجد
جامع جلگه

 پنج فنجان قناتین چهکندچهکند مود1292حاجي کاظمح-399
مود با اراضي

 دو باب دکان در بازاربیرجند1296استاد حسینح-400
بیرجند

 تعزیه سیدالشهداء و مخارج
مسجد میرزاابوالحسن

 کربالئي حسن ابنح-407
 باغستان12791239کربالئي محمداکبر

شیرگ

 یک طاقه از چشمه سار
 باغستان شیرگ با اراضي و
یک سهم طاحونه باغستان

 تعزیه داري سیدالشهداء در
 باغستان و مسجد گنجي

سربیشه

روغن سوز مسجد باغستاننیم روز طاحونه باغستان
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 یک دانگ و نیم یک قطعهتقاب13811341سید حاجي چراغيح-413
زمین

 امام جماعت مسجد خیرآباد
بیرجند

ح-455
میر مصطفي
میرمرتضي
زیبانساء

12241184
 چهکند
بورج

 جهرسک
روشناوند

 مسجد و حمام روشناوند،نیم روز چهکند عرب
تالوت قرآن

 یک طاقه جهرسک
مسجد و حمام روشناوندروشناوند

 یک طاقه بورج و تیم روز
مسجد و حمام روشناوند چهکند عرب

 ده فنجان خنگ با اراضي وخنگ1303خدیجه خانمخ-15
یک طاقه آسیاب ساالر

 تعزیه سیدالشهداء، مصارف
مسجد خواجه

خرمک12611221کربالئي خدیجهخ-49
 سه فنجان قنات خرمک
 با اراضي و سه فنجان نهر

 وسط
مسجد خوسف

 حاجي رجب علير-5
 سه نیم روز مزرعهآب تلونک1306عالقه بند

مسجد میرزاها در بیرجندآب تلونک

 شش دانگ سه قطعه زمینفریز1380سیدرضا گلير-36
مسجد جامع فریزدر فریز

 بیست فنجان قناتینشاهزیله1270زینب صبیه عبداهللز-6
شاهزیله با اراضي

 رد مظالم، حمام و مسجد
شاهزیله، مسجد سیوجان

 محمدعلي ناصحز-39
 بیست فنجان قناتین فالفال1321 حسب الصلح زهرا

با اراضي
 حمام، مسجد و پایاب

چهکندوك

 سي فنجان بغنج سفليبغنج سفلي1249زوجه کربالئي عبداهللز-65
مسجد جامع بیرجندبا اراضي

 مالعلي حسب الصلحس-19
 یک دانگ مزرعه شیخان باساقدر1328کربالئي شاه بانو

مسینه آالت و اثاثیه دیگر
 مناصفه حمام ساقدر و
مسجد نوقاب چیک

 پنج فنجان  قنات کوشهبیرجند1263صبیه آقالطف عليص-5
قصبه

 روشنائي ساباط و سپس
بر مسجد

 صالحه بیگم وص-27
 دو فنجان قنواتگل1242کربالئي ابراهیم

مسجد علیاي گلخمسه گل با اراضي

روشنائي مسجد فریزمرغیک اصله درخت توتآهوك1301فاطمه بنت درویش عليف-18

فاطمه بیگم بنت حاجي ف-45
گل1248میراکبرخان

مجاري چهار فنجان میاه را 
مع االراضي قنوات خمسه 

قریه گل بر مصرف

مسجد جامع و حمام گل 
بالمناصفه

کهنک1326فاطمه بیگم خامسيف-86

شصت سهم مزرعه و قنات 
کهنک بانضمام یک سهم 
از پنج سهم شش دانگ 
شصت و شش قطعه زمین

مصارف مسجد آقانجف

گود 1327فیض محمد تاج بخشف-97
محمدخان

شش دانگ مزرعه و 
سه رشته قنوات گود 

محمدخان بانضمام کلیه 
ملحقات تابعه

تعزیه سیدالشهداء، افطار 
صائمین، ساخت یک باب 

مسجد در قائم آباد و تأمین 
هزینه هاي آن
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محمدکاظم ولد مرحوم ف-130
موازي پنج فنجان قنات گسک1191حاجي

سوخت مسجد گسکگسک با اراضي

بیرجند1373فرخ  و عفت شیبانيف-145

دو دانگ و یک چهارم 
دانگ مشاع از شش دانگ 

یک قطعه زمین به 
مساحت یک هزار و چهل و 

هشت متر مربع

گسترش مسجد امام حسین 
)ع(

همگي و تمامي شش دانگ بیرجند1335حاج کاظم حائريك-29
یک باب هیزم دان

جهت ساختمان مسجد 
علوي

پنج فنجان قنات جاریه نصرآباد1297کربالئي محمدعليگ-5
مسجد نصرآبادشیرین نصرآباد با اراضي

شش دانگ یک باب منزل بیرجند1347محمد عباس آباديگ-6
بناي مسجد محمدیهو یک باب هیزم دان

برکوه1267مالمیرحسینم-22
جهت ساخت مسجدیک قطعه زمین در برکوه

 مؤذن و خادم مسجد ونیم روز قنات بیک
تالوت قرآن

م-47
 کربالئي محمد

 حسب الصلح حاجي
محمدعلي

یک باب دکان در بازار بیرجند1333
بیرجند

 تعزیه سیدالشهداء و مسجد
خواجه ها

یک طاقه طاحونه علیاي سخ نخ1291میرعبدالرحیم بیکم-60
مسجد شارقنجسخ نخ

دو سهم و چهل و یک سامن1275میرزاسیدحیدرم-76
مسجد عتیق سرچاهفنجان طاحونه سامن

 محمد ابن سنگینم-82
یک حجر طاحونه در شهرستانک1175شهرستانکي

مسجد و حمام شهرستانکشهرستانک

مثالثه بر فقراء، مسجد چاجشصت فنجان مزرعه چاجچاج1350استشهاد موقوفه چاجم-99
 و تعزیه سیدالشهداء

یک درب دکان در پاي بیرجند1253محمد مرادبخشم-99
مسجد جامع قصبه بیرجندبرج حسن لیلي در بیرجند

 استادمحمد ولدم-99
یک سهم مزرعه مافرید با مافرید1241مهدي

مسجد جامع قصبه بیرجندملحقات

م-99
 حاج

 شیخ محمدحسین
امام جمعه

سه درب و نیم دکان در بیرجند1355
بازار بیرجند

 مسجد جامع سرآب
چهاردرخت

دو سهم از طاحونه عصاري فال1301کربالئي محمدعليم-103
مسجد و حمام فالدر فال

سه سهم طاحونه کوهنج و آرویز1320میرزامحسنم-105
دو دانگ قناتین آرویز

 تعزیه سیدالشهداء و مسجد
آرویز

پنج سهم طاحونه وسطي چهکند1184کربالئي محمدباقرم-146
حمام و مسجد چهکندچهکند

 کربالئي محمد ابنم-147
دو فنجان قناتین چهکند چهکند مود1184شیخ ابراهیم

حمام و مسجد چهکندمود با اراضي
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یک طاقه از قناتین چهکند چهکند1227مالکین مزرعه چهکندم-153
حمام و مسجد چهکندهردنگ توابع گیو

 میرزاظهیرالدین خانم-159
 سه سهم مزرعه زین آبادزین آباد1191بورنجي

جنب بورنگ
 دو سهم مسجدین و حمام

و مؤذن

 روشنائي مسجد جامع قصبهنیم روز مزرعه نجف آبادحسین آباد1297کربالئي محمدم-165
بیرجند

 محمدصادق ابنم-177
خراشاد1233محمدباقر

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

قطعه خید
حمام و مسجد خراشاد

 دو فنجان خراشاد با دوخراشاد1233کربالئي محمدحسینم-187
خادم مسجد جامع خراشادقطعه زمین

 بیست و چهار فنجاندرح1383مالمحمودم-212
قناتین درح با اراضي

 تعزیه سیدالشهداء و مسجد
جامع و حسینیه درح

 یک طاقه قنات دستجرددستجرد1291میرمحتشم بیکم-217
با اراضي

 پیش نماز مسجد گنجي
سربیشه

 کربالئي محمدزینلم-245
تعزیه سیدالشهداء و مسجدپانزده فنجان رکات علیارکات علیا1261رکاتي

م-254
 میرمحمدحسن
 حسب الصلح
میرمحمدرضا

 یک سهم قنات روشناوندروشناوند1317
تالوت قرآن، حمام و مسجدبا ملحقات

 مالمحمدرضا ابنم-256
 سه سهم مزرعه ریگوكریگوك1277حاجي علي

توابع جزندر
 یک سهم بر مسجد جدید
 سرچاه و دو سهم تعزیه

سیدالشهداء در شب جمعه

 چهار دانگ و نیم مزرعهغیوگ1292تعدادي از مومنینم-260
رضود جنب غیوگ

 مسجد حاجي خضرعلي در
بیرجند

 پنج فنجان سربیشه باسربیشه1326محمد یاويم-287
اراضي

 تعزیه سیدالشهداء و اطعام
و مؤذن

 
  یک سهم طاحونهربخت1298آقاسیدمرتضيم-306

 پاي قلعه
 روشنائي مسجد پایین ده

خنگ

 سربیشه1335محمد سعادتيم-318
 هشت سهم سربیشه با

 اراضي، بیست و پنج سهم
 نوده، ده سهم حسن آباد

 با اراضي

 تعزیه سیدالشهداء، فقراء
 اوالد، قرباني، براتي،

روشنائي مسجد گنجي

 مسجد گنجي، تعزیهصد من زمین بذرافشانسربیشه1291میرمحتشم بیکم-326
سیدالشهداء، فقراء

 پنجاه و چهار فنجان قناتفریز1203محمدصادق و ...م-335
مسجد جامع فریزفریز با اراضي

مسجد و حمام فریزدو فنجان فریز با اراضيفریز1236محمد ابن آخوندعليم-336

استشهاد موقوفه م-337
  سه سهم طاحونه سفليفریز1243مسجد فریز

مسجد فریزفریز

حمام و مسجد فنودشانزده فنجان فنودفنود1242میرمحمدرضاخانم-340
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کربالئي محمد ابن م-390
یک طاقه فتح آباد جنب فتح آباد1288حسن

مؤذن قریه گلفریز با اراضي

یک فنجان قنوات گل1230بي بي مغیث الدینم-402
مسجد جامع قریه گلخمسه گل با اراضي

محمدعلي بیک ابن م-454
یک و نیم دانگ قنات مناوند1330محمد

مناوند گازار 
 تعزیه سیدالشهداء، حمام و

مسجد بویک

علي کوري1271میرحسین بلوچم-467
یک سهم و طاقه مزرعه 
علي کوري و تمام مزرعه 

آب زردان
مسجد و حمام مهینج

کربالئي محمد ابن م-516
چهار فنجان نهر نزشت خوسف1252علي قاسم

مسجد پایین ده خوسفبا اراضي

مالمحمد ابن مهدي م-537
یک طاقه خرج آب سفلي لونان1296سرخنگي

مسجد واشانبا پانزده فنجان واشان

کربالئي محمدمهدي م-737
نیم روز مزرعه لونان با لونان1266و زوجه

اراضي
 حمام واشان و با تعطیلي

بر مسجد

م-577
حاج 

محمدحسین بیک 
ابن احمدبیک

رقبات متعددمتعدد1338

 مصارف متعدد ازجمله
 افطاري، ساخت حوض،
 رباط، مسجد، کمک به

 فقراء، مخارج دامادي سادات
غریب و ...

سي و دو فنجان قناتین  شاهزیله1196حاج محمدتقيم-618
شاهزیله با اراضي

شانزده فنجان تالوت قرآن

هشت فنجان مسجد

هشت فنجان حمام

استادمحمد ابن م-625
یک سهم مافرید با مافرید1241مهدي

مسجد جامع قصبه بیرجندملحقات

شصت سهم قنات علي مدد هریوند1350محمدعلي هریونديم-639
مسجد هریوندهریوند

یک فنجان قنات سربیشه سربیشه1321مالعبداهلل ابن محمدم-645
مسجد گنجيبا اراضي

م-663
سیدابوالفضل 
کوشه اي و 
کالته بجدي

 جهت احداث مسجد صدیقهیک قطعه زمین در بیرجندبیرجند1360
طاهره

 جهت گسترش مسجد امامیک قطعه زمین در بیرجندبیرجند1373محمدعلي بوشاديم-683
حسین )ع(

بداسطرخ1249نجیبه بیگم  و ...ن-13

تعزیه سیدالشهداء و اطعامنیم روز مزرعه بداسطرخ

صد و پنجاه فنجان مزرعه 
استاد، نیم روز خلیالن، 

یک باب خانه 
 تعزیه سیدالشهداء و مسجد

گل

ده فنجان مزرعه کوچ با 
مسجد خراشاداراضي

منبع: )شاطری، 1385(




