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چکیده
در میان گونــههــای مختلــف وقــف ،اعــم از ســنتی و مُــدرن ،3وقــف علمــی حــائز پیشــینهی
درازدامنــه بــا کارکردهــای اجتمــاعی و فرهنگــی اســت .مطالعــات مربــوط بــه تــاریخ وقــف و
امــور خیریــه در بیرجنــد مبــین وجــود شــواهد و مصــادیق متعــدد از اقــدامات واقفــان علمــی
در ســطو مختلــف فرهنگــی -اجتمــاعی اســت .مقالــه حاضــر بــا هــدف بررســی گونــههــا و
مصــادیق مختلــف وقــف علمــی در بیرجنــد بــا رو

توصــیفی -تنلیلــی نگاشــته شــده اســت.

یافتــههــای حاص ـ از ایــن بررســی نشــان مــیدهــد کــه هویــت فرهنگــی ایــن شــهر ،برآینــد
ت ــوین و توســعه گونــههــای مختلــف وقــف علمــی در قالــبهــای ســنتی و مُــدرن اســت.
دســتاورد دیگــر ایــن بررســی ،حــاکی از تنــوع پایگــاه اجتمــاعی و جنســیتی واقفــان علمــی در
منطقــه مــیباشــد کــه ایــن امــر نیــز مبــین ظرفیــتهــای ایــن خطــه از نظــر ســرمایههــای
اجتماعی و فرهنگی است.
واژگانکلیدی :وقف علمی ،بیرجند ،مدرسه شوکتیه
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مقدمه
ی ی از سـنتهای حسـنه و مورد ت کید در اسـالم ،سـنت حسـنهی وقف و امور خیریه اسـت.
فرهنگ وقف و پایبندی به این ســنت حســنه در بیرجند ،از گذشــتههای دور تاکنون جاری و
ســاری بوده و مصــادیق گوناگون وقف ســنتی و مُدرن در این پهنهی جغرافیایی درخور توجه و
امعان نظر اسـت .در میان گونههای مختلف وقف و امور خیریه ،ی ی از مقولههای مهم که بخشی
از هویـت این دیـار بـا آن پیونـد تنگـاتنـگ دارد ،وقف علمی اســـت .وقف علمی یـک حرکـت بنیـادی
اسـت که به امور خیر پسـندیده در جامعه منجر شـده و عملی ارزشـمند منسـوب میشـود (وقف
علم و فناوری.)58 :1395 ،
اولین و مهمترین کارکرد وقف که از گذشـته مورد توجه بود ،کارکرد فرهنگی و آموزشـی آن اسـت.
ابعاد آموزشـی و فرهنگی وقف در جوامع اسـالمی بسـیار گسـترده اسـت .وقف بهعنوان یک منبع مالی
در مراکز علمی ،از پشـتوانه مردمی برخوردار بوده اسـت (همان .)55 :نتایب وقف علمی در گذشـته تا
کنون ســبب شــده اســت که امروزه نیز در برنامههای کالن کشــور ،اهمیت این موضــوع مورد توجه
قانونگذاران قرار گیرد .بهطوری که ی ی از برنامههای جامع سـند برنامه شـشـم توسـعه کشـور میباشـد
که در ذی ماده  65چنین آمده اسـت« :دولت موظف اسـت با تشـویق خیرین و واقفان و رفع موانع
موجود ،بهگونهای برنامهریزی کند تا سهم وقف و خیریه از ت مین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموز
عالی و پژوهشـی و فناوری افزایش یابد» (برنامه شـشـم توسـعه کشـور ،مصـوب  .)1396در ادامه برای
تشـویق خیرین به این موضـوع نیز آمده اسـت« :خیرینی که طر هایی برای حمایت و توسـعه آموز ،
پژوهش و فناوری و نوآوریهای فنـاورانه به انجـام برســـاننـد ،مشـــمول مزایا و حمـایتهای مربوط به
خیرین مدرسهساز خواهند شد» (همانجا).
بـا نگـاه بـه جـایگـاه وقف علمی و نتـایب آن میتوان بیشـــتر بـه پیونـد فرهنـگســـازی و هـدایـت
سرمایههای واقفان با ترغیب آنان نسبت به وقف علمی در کشور پی برد و اینکه وقف و موقوفات
علمی و آموزشـی در توسـعه انسـانی نقش مهمی داشـته اسـت و وجود موقوفات علمی ،زمینهسـاز
ایجاد منیطی مناسـب برای کسـب دانش و آموز

بوده اسـت .با توجه به ویژگیهای شـخصـیتی

و رو حاکم بر مردم این خطه و اتصــاف بیرجندیها به فرهنگی بودن و فرهنگدوســتی ،وجود
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مصــادیق گوناگون وقف علمی در این شــهر امری بدیهی به نظر میآید .در مندوده خراســان
جنوبی حـدود  5296موقوفـه و نزدیـک بـه  14442رقبـه وقفی وجود دارد کـه بخش مهمی از
موقوفات در این اســتان و بیرجند ،اختصــا

دارد .از دوره صــفویه تا کنون نیز

به امر آموز

رقبـات وقفی این منطقـه در قـالـب وقف بر مـدارس علمیـه ،مـدارس علم جـدیـد ،م تـبخـانـههـا،
کتابخانهها ،دانشـگاهها و طالب ،نقش مهمی در گسـتر

مناف علمی در منطقه داشـته اسـت

(فاریابی و شاطری .)74 :1398 ،مقالهی حاضر با درنظر داشتن کارکردهای گوناگون وقف علمی
و نقش آن در توســعهی فرهنگی به بررســی و ارزیابی گونههای مختلف وقف علمی در بیرجند
اختصا

دارد.

بر این اساس ،سؤاالت اصلی مقالهی حاضر بهقرار ذی اند:
 -1مصادیق و گونههای مختلف وقف علمی در بیرجند کداماند؟
 -2وقف علمی در بیرجند چه ت ثیری در توسعهی اجتماعی و فرهنگی این شهر داشته است؟
بررسـیهای انجام شـده پیرامون پیشـینهی موضـوع حاضـر نشـان میدهد که اگر چه در کتابها و
آثاری که درباره وقف در بیرجند و یا خراسـان جنوبی نگاشـته شـده ،اشـاراتی به این موضـوع وجود
دارد ،اما در هیچیک از این آثار بهطور مسـتق و متمرکز گونهشـناسـی وقف علمی مد نظر نبوده اسـت.

ازجملـه این آثـار میتوان بـه کتـاب وقف عـالمـان و حـاکمـان در بیرجنـد و قـاینـات ،نوشـ ـتـه مفیـد
شـاطری و مرضـیه فاریابی و گزیده اسـناد وقف خراسـان جنوبی به قلم مفید شـاطری اشـاره کرد
که در مقالهی حاضـر در تنظیم مباحث مفهومی و نظری از آنها اسـتفاده شـده اسـت .این پژوهش به
شیوهی توصیفی -تنلیلی میکوشد تا چشماندازی از جایگاه وقف علمی را در بیرجند ارائه دهد.
عوامل مؤثر در تغییر گونههای وقف و طبقهبندی مؤسسات خیریه
در مطالعات مربوط به وقف ،بویژه وقف علمی طبقهبندی و نوعشناسی شده که در خیلی از
علوم و مباحث علمی مطر است ،فواید متعددی نیز دارد .ی ی از مهمترین فواید اینگونه از
مطالعات ،آشنایی با کارکردها و دستیابی راحتتر به ت ثیرات وقف در حوزههای مختلف اجتماعی
است.
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عالوه بر این فایده ،فواید دیگری نیز از این دست مطالعات حاص میشود که از خالل مطالعهی
آرای نظریهپردازان این حوزه میتوان به آن دست یافت .دربارهی نامگذاری و طبقهبندی مؤسسات
خیریه ،نظرات مختلفی وجود دارد که هر یک ،ی ی از ابعاد این مؤسسات را نشان میدهد .در
برخی از طبقهبندیها ،مؤسسات خیریه را به دو دستهی دولتی و مردمی تقسیم کردهاند .این
تقسیمبندی بیشتر بر چارچوب نظریات "بال" 1و "اس ات" 2قاب انطباق است .البته دستهای از
جامعهشناسان تنها قائ به وجود یک نوع مؤسسه خیریه ،آن هم در قالب تش یالت مردمی
هستند .بر پایه این دیدگاه ،مؤسسات خیریه از مؤسسات جامعه مدنی شمرده میشوند و در
راستای عدالت اجتماعی مستق از دولت ،بخشی از نیازهای مردم را برآورده میکنند .البته در
حالی این نیازها برطرف میشود که برای مؤسسات مزبور و اشخا

نیازمند جامعه ،هرگز رابطهی

حق و ت لیف برقرار نمیشود .از سوی دیگر ،در دوران معاصر پس از رشد نظریه "دولت رفاه"،
رفاه اجتماعی از وظایف حاکم تلقی میشد که طبیعتاً بین دولت و مشموالن برنامههای رفاه
اجتماعی ،رابطه حقوقی ایجاد میکرد .در ایران پس از بروز تنوالت اجتماعی و سیاسی در
بنبوحهی انقالب مشروطه ،به وظایف دولت توجه ویژهای شد که با مفهوم کالسیک آن تا اندازهای
فاصله گرفت .با استقرار نظام پهلوی و ش

گیری دولت مُدرن ،توقع از دولت در رابطه با مطالبات

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

و پرور

و امور عمرانی ،بهتدریب موظف به توجه به

مش الت اجتماعی و رفاهی مردم شد .بر این اساس ،بر خالف اش ال سنتی امور خیریه ،نظیر
موقوفات و سازمانهای خیریه که نقش آنها در دستگیری نیازمندان آزادانه و مندود به ام انات-
شان شمرده میشد ،دولت باید ام انات رفاهی مردم را بهعنوان نخستین ت لیف حاکمیت سیاسی،
متقب و آن را در دسترس مردم قرار میداد (ملکزاده .)26-25 :1392 ،از آنچه گفته شد،
میتوان به تفاوت عمل رد دو حوزه امور خیریه سنتی با امور خیریه نوین پی برد .همچنین این
بنث ،ما را با روند دولتی شدن برخی از مؤسسات خیریه نیز آشنا میکند .چنانکه مطالبی که
1. Bella
2. Scott
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گفته شد در زمینهی تغییر روی ردی میتواند زمینههای پیدایی عرصههای جدیدی در امور
خیریه که با حضور زنان فعال شود را نیز قاب درک سازد.
مصادیق گوناگون وقف علمی در بیرجند
عل و عوام متعددی در توجه به وقف علمی در بیرجند و مصادیق گوناگون آن ت ثیرگذار بوده
است .در میان این عوام متعدد ،باید به ظرفیتهای فرهنگی این منطقه و سرمایههای اجتماعی
و فرهنگی ،بویژه بینش و منش برخی از واقفان و خیرین این شهر اشاره کرد .در میان عوام
اثرگذار ،آگاهی ،تدین و باورهای دینی ،مسئولیتپذیری ،حس همدردی اجتماعی واقفان و
اقتضائات و نیازهای اجتماعی نیز جایگاه ویژهای دارد (غو .)34 :1391 ،
در مطالعهی گونهشناسی و وقف علمی در بیرجند ،دو بُعد را باید مد نظر قرار داد .بُعد اول
مربوط به انواع موقوفات علمی ،کارکردها و ت ثیرات آن و بُعد دوم مربوط به واقفان است .در بنث
واقفان ،عالوه بر طبقه و پایگاه اجتماعی ،تنصیالت ،انگیزهها و جنسیت مطر میگردد .در هر
دو بُعد ،یعنی هم از بُعد موقوفات و هم از بُعد واقفان ،با یک گسترهی متنوع مواجه میشویم.
برای نمونه ،از نظر طبقاتی و پایگاه اجتماعی ،در میان واقفان علمی در بیرجند میتوان به ح ام
و امرای منلی ،نخبگان علمی و توده مردم اشاره کرد .از نظر جنسیتی نیز عالوه بر مردان ،زنان
این خطه نیز در زمینهی وقف علمی نقش ایفاء کردهاند که حدود پنجاه درصد از سهم موقوفات
را بهخود اختصا

دادهاند.

از بُعد موقوفات علمی نیز در این شهر میتوان مصادیق متنوعی چون ت سیس مدرسه ،ت سیس
کتابخانه ،ت سیس اردوگاه فرهنگی جهت دانشآموزان ،اعانه جهت خرید کتاب ،حقوق کتابدار،
خرید لوازمالتنریر برای دانشآموزان بیبضاعت ،تعلیم کودکان بیبضاعت ،اعطای کمک هزینه به
طالب و اهدای نسخ خطی را نام برد.
بیتردید نهاد وقف در تربیت انسانهای متعهد و بالندگی فرهنگ دینی مؤثر بوده است .اکثر
منققان به جایگاه وقف در گستر

علم و دانش توجه داشتهاند .بنا بر دیدگاه آنان ،وقف میتواند
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سبب رشد نیروی انسانی شود که خود ی ی از عوام مهم در بهبود توسعه همهجانبه است ،چرا
که بدون افراد تنصی کرده و آموز

دیده در تمام سطو  ،هیچ مهارت و برنامهریزی علمی

برای توسعه نمیتواند بهدرستی ارائه شود .گذری بر تاریخچه وقف ،خود گویای این امر است که
بخش قاب مالحظهای از وقفیات به مراکز علمی و آموزشی ،نظیر دانشگاهها ،مدارس و مراکز
تنقیقاتی اختصا

دارد که خود از روی رد آموزشی و پژوهشی وقف ح ایت میکند .بهطوری

که بسیاری از بزرگان جهان اسالم نیز به مدد این موقوفات ،از میان طبقه منروم جامعه در مراکز
آموزشی رشد کرده و مدارج باالی علمی را کسب کردند.
ی ی از آثار و جلوههای برقراری تناسب میان اهداف وقف و توسعه علم نیز این است که بتوان
استفاده از موقوفات را در مسیر تجاریسازی علم و فناوری قرار داد (ثقفی و افتخاری:1396 ،
 )49و بهعبارت دیگر ،بتوان عالوه بر رو های سنتی وقف ،نظیر وقف امالک برای کالس درس،
مدرسه و دانشگاه ،یا برای پرداخت شهریه طالب و دانشجویان و مخارج تنصی آنها از منافع
امالک موقوفه ،حرکتی با هدف ارتقای علم و دانش ترویب شود و به منصه ظهور برسد (میرهاشمی
و سرهنگیان .)80 :1393 ،این دست اقدامات در مطالعهی گونهشناسی و وقف علمی در بیرجند
به کرات دیده میشود که در ذی به آن پرداخته خواهد شد.
مدرسه شوکتیه
این مدرسه در ذیالنجه 1325ق .برابر با بهمن  . 1286توسو منمدابراهیم علم مشهور به
شوکتالملک دوم ت سیس شد .بسیاری از کسانی که دربارهی مدرسه شوکتیه قلم زدهاند ،افتتا
این مؤسسه آموزشی را «مهمترین ،برجستهترین ،مؤثرترین و مفیدترین» (ناصح)65 :1382 ،
رخداد پس از مشروطیت در بیرجند بهشمار آوردهاند .این مدرسه را برخی در ردیف مدرسه
دارالفنون دانستهاند و عدهای نیز بعد از دارالفنون ،شوکتیه را اولین مدرسه جدیدی میدانند که
در بیرجند ت سیس شده است .ارشاد سرابی ( )20 :1387عقیده دارد که شوکتالملک با الهام
گرفتن از مدرسه دارالفنون ،به ف ر ایجاد مدرسهای در بیرجند افتاد .وی برای ت مین درآمد این
مدرسه ،از من درآمد موقوفات برادر بزرگش ،امیراسماعی خان شوکتالملک اول بودجهای را به
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این مدرسه اختصا

داد و برای این کار ،موافقت علمای بزرا بیرجند را اخذ کرد.

امیر اســـماعی خان به علت نداشـــتن اوالد ،برخی از اموال و امالک خود را وقف امور خیریه
نمود و تولیت آن را در زمان حیات به برادر

منمدابراهیمخان سـپرد .منمدابراهیم نیز پس از

برگشـت از تهران برای اینکه ادای دین کرده باشـد ،تصـمیم گرفت که مدرسـهای نظیر مدرسـه
دارالفنون در من حسـینیه شـوکتیه ،توسـو اسـتادان یزدی به نامهای اسـتاد منمدکاظم و اسـتاد
منمـدجواد ایجـاد کرد (درویش .)445 :1366 ،حتی در این زمـان کـه فردی بـه نـام معـدلالـدولـه
کاشی برای اخذ مالیات ،به سیستان و بیرجند آمد ،امیر از او در خصو

مصرف درآمد موقوفات

برای ت سـیس مدرسـهای جدید مشـورت گرفت .شـوکتالملک با تشـویقهای معدلالدوله در اتمام
ت سـیس مدرسـه مصـممتر شـد .بهدنبال ت سـیس مدرسـه شـوکتیه با راهنماییهای معدلالدوله ،وی
اولین معلمان مدرســه را از کاشــان انتخاب کرد و به اســتخدام درآورد (منصــف-127 :1354 ،
 .)128در واقع ،تا قب از ت ســیس این مدرســه ،آموختن علوم به طبقات باســواد جامعه ،نظیر
روحانیون ،وعاظ ،م موران دولتی و کسـبه اختصـا

داشـت و سـایرین اجازه تنصـی نداشـتند و

گـاه تنصـــیـ در مـدرســـه ،مختن خوانین بود (درویش )443 :1366 ،و این خود مهمترین
انگیزهای بود که امیر را در جهت عملی کردن اقدامش مصـممتر سـاخت (راشـد منصـ :1382 ،
 .)66متعاقب مدارس شـوکتیه بیرجند ،مدارس دیگری در قاین ،نهبندان ،درمیان (آسـتان قدس
رضـوی .بنیاد پژوهشهای اسـالمی .آرشـیو ،سـند شماره  ،)8998/1سربیشه ،دشت بیاض ،زیرکوه،
گزیک ،خوسـف ،درخش ،گ فریز  ،مود ،گیو ،موسـویه ،مختاران ،زهان ،آبیز و شـوسـف (آسـتان
قدس رضـوی .بنیاد پژوهشهای اسـالمی .آرشـیو ،سـند شـماره  )72692/1ت سـیس شـد که هزینه
آنها از من اعتبارات شــوکتیه بود .افتتا چندین دبســتان در قاین و جاهای دیگر نیز از دیگر
اقـدامـات امیر بود (تـاجبخش .)837 :1382 ،از دیگر این مـدارس ،میتوان بـه مـدرســـه قـدیمی
درمیان ،مدرسـه جعفریه قاین (آسـتان قدس رضـوی .بنیاد پژوهشهای اسـالمی .آرشـیو ،سـند
شـماره  )9017/1و مدرسـه عتیقه زهان (آسـتان قدس رضـوی .بنیاد پژوهشهای اسـالمی .آرشـیو،
ســـنـد شـــمـاره  )97355/1نیز اشـــاره کرد .در این مـدارس ،طالب بـه آموز

علوم شـــرعی
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میپرداختند و در هر روسـتا نیز م تبخانههایی رواج داشـت که به آموز

قرآن روی میآورند.

این اقدام تا آنجا پیش میرود که سیدمنمد فرزان به تقاضای شوکتالملک دوم برای راهاندازی
مدارس شـوکتیه زاب و زاهدان نیز به این مناطق رهسـپار میشـود و علیرغم مخالفت بعضـی از
افراد و سـرداران متعصـب منطقه ،در این کار موفق میشـود و توانسـت اعتماد مردم آن مناطق را
هم جلب کند .ت سیس مدارس شوکتی در مناطق مختلف بیرجند سبب شد تا بر تعداد باسوادان
افزوده شـــود و زمینـههـای گســـتر

آموز

و پرور

در مـدارس همجوار را ایجـاد کنـد

(بهنیا.)228 :1380،
اعتصامالملک ( ،)319 :1351نائب اول وزارت امور خارجه در دوره ناصرالدینشاه ،در ایام
م موریت به بیرجند ،در خصو

شمار موقوفات مراکز آموزشی بیرجند مینویسد« :در منطقه

قائنات ،سه مدرسه علمیه وجود دارد .ی ی در شهر قاین ،ی ی در بیرجند و دیگری در بلوک
درخش ،مدرسه قاین و بیرجند را از نزدیک دیدهام و اوضاع مدرسه درخش را نیز از آقامنمدعلی
درخشی که به دیدن من آمد ،پرسیدهام .به هر یک از این مدارس ،سالی هفتصد تومان از منصول
امالک خود  ،وظیفه طالب میدهد».
با ت سیس مدارس جدید ،بسیاری از افرادی که فارغالتنصی مدرسه شوکتیه بودند ،در نقش
معلم به تدریس در مدرسه مشغول میشدند و این خود گویای جایگاه این مدرسه در رشد علم
در این منطقه است و با ت سیس شوکتیه ،آموز

برای دختران که تا آن زمان ممنوع بود نیز

میسر شد (گنجی .)42 :1386 ،اقدامات طبقه روحانیون و مراجع بیرجند ،در این زمینه بسیار
ت ثیرگذار بود .آیتاهلل هادوی جزو اولین مراجعی بودند که دختران خود را برای تنصی به مدرسه
شوکتیه فرستادند .حتی در کنار ایشان ،آیتاهلل منمدباقر گازاری نیز فرزندان خود را به این
مدرسه فرستادند (منصف )118 :1354 ،و همچنین در زمینه صرف عواید موقوفات در جهت
ت سیس مدارس جدید در منطقه و تنصی منصالن بیشتر به شوکتالملک دوم مشاوره و
راهنمایی میدادند (زنگویی .)37 :1385 ،نفوذ روحانی حاج شیخ منمدهادی هادوی و قدرت
حاکمه شوکت الملک دوم ،مورد استقبال شایان اقشار مردم قرار گرفت (آیتی.)12 :1382 ،
همچنین وی از معلمین خارجی برای تدریس در مدرسه دعوت کرد که اغلب این افراد از کنسول

وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند| 151

روس ،انگلیس و یا بانک شاهنشاهی بودند .از این دست میتوان به رومینو ،1سیدرضیخان هندی،
وزف بریان 2و  ...اشاره کرد که به علت م موریت در بیرجند ،در آموز

مدرسه شوکتیه هم

هم اری میکردند (راشد منص .)20 :1382 ،
شــوکتالملک دوم به جهت تشــویق دانشآموزان بیبضــاعت برای آنها حقوق و جیره ســاالنه
معین کرد (منصـف113 :1354 ،؛ راشـد منصـ  .)24 :1388 ،امیر از من درآمد موقوفات خود
به سـی شـاگرد ،ماهیانهای که عبارت از روزی نیم مَن گندم و روزی پنب شـاهی پول خود

بود،

میپرداخت و ســالی دو دســت لباس و دو جفت کفش نیز به هر شــاگرد ،موظف داده میشــد و
کتاب اکثر شــاگردان غیر موظف را مدرســه تهیه میکرد .عجب اینکه روزی پنب شــاهی پول،
برای زندگی ســاده یک نفر منصــ کافی بود ،زیرا روغن منی پنب قران و گوشــت منی پانزده
شاهی و سایر ماینتاج به همین نسبت ارزان بود (ایمان .)34 :1339 ،بررسی زندگینامه مشاهیر
علم و ادب و ســیاســت در این خطه نشــان میدهد که بیشــتر این بزرگان ،از تنصــی کردگان
مدرسـه شـوکتیه بودهاند (علیزاده بیرجندی )5 :1382 ،و این ن ته نشـانگر ت ثیر مدرسـه شـوکتیه
در رشــد و بالندگی فرهنگی بیرجند میباشــد .از ســوی دیگر ،در کنار توجه خیرین و واقفان به
گونههای مختلف وقف علمی در قالبهای سنتی و مُدرن که خود مبین ظرفیتهای این خطه از
نظر سـرمایههای اجتماعی و فرهنگی اسـت ،از دیگر اقدامات مشـاهیر علم و ادب و سـیاسـت این
منطقه در ت وین و توسعه اینگونه موقوفات به شر ذی است:
 -اختصا

زمینی در شمال اکبریه به آموز

و پرور

بیرجند جهت ساخت مدرسهای بهنام

ابراهیم صـهبا (آسـتان قدس رضـوی .بنیاد پژوهشهای اسـالمی .آرشـیو ،سـند شـماره  )6910/1و
مجتمع آموزشـی و ورزشـی توسـو دفتر صـاحب اری علم در سـال ( . 1352آسـتان قدس رضـوی.
بنیاد پژوهشهای اسالمی .آرشیو ،سند شماره .)4506/1
 م ـاتبـات انجـام شـــده در مورد واگـذاری زمین و تعمیر مـدارس گیو و موســـویـه از ســـویامیراسـداهلل علم در سـال ( . 1325آسـتان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسالمی .آرشیو ،سند
1. Romino
2. Joseph Brian
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شماره .)5922/1
 -گزار

همراهی و کمک اهالی ســرچاه تازیان جهت ت ســیس مدرســه ملی این روســتا و

موضــوع بودجه مدرســه درخش در ســال ( . 1346آســتان قدس رضــوی .بنیاد پژوهشهای
اسالمی .آرشیو ،سند شماره .)72642/1
مدرسه معصومیه
حوزه علمیه معصومیه بیرجند در سال 1161هـ.ق .توسو امیرمعصومخان خزیمه ی ی از
فرزندان امیراسماعی خان خزیمه ،از من موقوفات برادر  ،امیرعلمخان اول ایجاد شد .این
مدرسه من تربیت طالب علوم دینی بود که در حجرههای آن س ونت اختیار کرده و از من
موقوفات امیرعلمخان و کمکهای درسی زندگی میکردند (گنجی35 :1382 ،؛ بهنیا:1380 ،
 )347که در ذی به چند مورد از موقوفات وابسته به این مدرسه اشاره میشود:
در وقفنامه امیرمعصومخان خزیمه ،وقف بیست فنجان آب قنات بیرجند و اراضی تابعه جهت
طالب علوم دینی در سال 1183ق .از جمله موارد مصرف این موقوفه به هزینه طالب بیبضاعت
علوم دینی ساکن و غیر ساکن مدرسه معصومیه و رد مظالم نیز اشاره شده است (اداره ک اوقاف
و امور خیریه خراسان جنوبی .آرشیو ،وقفنامه عادی امیرمعصومخان ،کالسه پرونده الف،195 -
نق در فاریابی و شاطری.)75 :1398 ،
عالوه بر بیرجند در توابع و روستاهای اطراف نیز موقوفات متعددی به مدرسه طالب و کمک
هزینه تنصی آنان اختصا

یافته است .در این زمینه میتوان از موقوفات درخش و واقفانی که

در این عرصه فعالیت داشتهاند ،به شر ذی اشاره کرد:
 وقفنامه زینالعابدین :واقف رقبات متعدد برای مدرسه علمیه. وقفنامه مالمحمد بیدسکی :واقف 110فنجان از قنوات تنگ و دارکنب بیدسک جهتمدرسه علمیه درخش.
عالوه بر موارد فوق در بخشی از موقوفات درخش ،مربوط به  . 1303که به ت یید آقا
منمدمسیح مجتهد رسیده است ،رقباتی در اوجان علیا ،فورجان ،آسیابان ،سراب ،ساقدر،
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آسومعراج ،تیدان و مزار ،گلونآباد ،شیرا گ منمد به مدرسه طالب و کمک هزینه آنان
اختصا

داده شده است (شاطری1391 ،الف.)214-212 :

 وقفنامه آخوند مالعلیاکبر :وقف ده فنجان از قنات روستای جومیان به همراه اراضی متعلقبه آن بر طالب علوم دینی در سال 1243ق .مطابق این وقفنامه متولی میبایست هر سال پس
از کسر وجوهات مل ی و ده درصد حقالتولیه ،مابقی را در میان طالب علوم دینی برای مخارج
تنصیلی تقسیم کنند (اداره ک اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی .آرشیو ،وقفنامه آخوند
مالعلیاکبر ،کالسه پرونده ع ،130-نق در فاریابی و شاطری.)75 :1398 ،
 -وقفنامه مالعلیاصیغر :اختصــا

چهار ســهم از روســتای بزقوچ علیا جهت تدریس طالب

مدرســه معصــومیه بیرجند در ســال 1298ق( .اداره ک اوقاف و امور خیریه خراســان جنوبی.
آرشیو ،وقفنامه مالعلیاصغر ،کالسه پرونده  ،392-نق در همان .)76 :مالعلیاصغر سرچاهی
فرزند آخوند مالمنمدحسـن سـرچاهی مقیم بیرجند بوده ،وی فقیهی توانا و مدرسـی شـایسـته در
معارف اســالمی در ســده چهاردهم قمری اســت .در خصــو

زندگی مالعلیاصــغر در کتاب

بهارسـتان به نق از بغیهالطالب اینگونه آمده اسـت« :العالم ،الفقیه ،االبصـر ،المولی علیاصـغر بن
المولی منمدحســن ســرچاهی ،شــیخ اجازه احقر و مصــنف کتب عدیده اســت» (آیتی:1371 ،
 ،303نق در شـاطری و فاریابی .)256 :1399 ،در کتاب طبقات اعالمالشـیعه ،که دانشـنامهای در
 17جلد در شر احوال و آثار عالمان شیعه از قرن  4تا  14قمری ،نوشته شیخ آقابزرا طهرانی
به زبان عربی اسـت ،شـر حال وی در جلد  16اینگونه آمده اسـت که ترجمه فارسـی آن مرقوم
میگردد« :مالعلیاصــغر ســرچاهی ،فقیهی دانشــمند بود .او از بزرگان روزگار خویش منســوب
میشــــد .چـه بـه لنـاظ علمی و چـه عملی ،مرد بزرگی بود هم در ظـاهر و هم در بـاطن .از
شـخصـیتهای دانشـمندی بود که در همه رشـتههای علمی دسـتی داشـت و خود را نشـان داد و
درخشـید .او پیش سـیدحسـن مدرس اصـفهانی و بزرگان دیگر (حوزه اصـفهان) درس خوانده بود.
امام جمعه و جماعت بود و در میان مردم نامآشـنا و دارای جایگاه بلند .با اعتبار و عزت و شرافت
زنـدگی کرد ،تـا آنکـه در میـانـه ســـالهـای دهـه اول (قرن چهـاردهم) بعـد از  1300قمری از دنیـا
رفت» (طهرانی1430 ،ق ،1572 :.نق در شـاطری و فاریابی .)257 :1399 ،آخوند مالعلیاصـغر
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پس از والد

آخوند مالمنمدحسـن در مسـجد چهاردرخت امامت جمعه و جماعت را عهدهدار

و تولیت برخی موقوفات به وی تفوی

میشــود (شــاطری و فاریابی :1399 ،همانجا) .همچنین

وقف  100فنجان آب قنات روســـتای منجگان بر طالب مدرســـه قدیمه بیرجند ،توســـو حاج
میرفضـ علی در سـال 1180ق( .اداره ک اوقاف و امور خیریه خراسـان جنوبی .آرشـیو ،وقفنامه
مالعلیاصغر ،کالسه پرونده

 ،392-نق در فاریابی و شاطری.)57 :1398 ،

کمک هزینه طالب مدرسه علمیه بیرجند
واقف امیرعلمخان :در وقفنامه امیرعلمخان (1261ق ).در این زمینه چنین آمده است:
« ...تمامی مجاری چه و یک فنجان میاه از قنات جاریه قصبه بیرجند را معاالراضی تابعه و
ک مایتعلق بها شرعاً و عرفاً و قدیماً و جدیداً بر طلبه علوم س نه مدرسه قدیمه قصبه بیرجند
که مشغول تنصی  ،تعلیم و تعلم علوم دینی باشند و متولی میاه مذکور فرمودند ،مدرس مدرسه
مذکوره را در هر عصر ،هر که باشد .طریقه متولی آنکه بعد از وضع وجوعات دیوانی  ...تتمه
حاص میاه مذکوره را  ...بقسو الشهور ماهبهماه بر س نه حجرات که به تنصی علوم مشغول
باشند ،تقسیم و تقسیو نماید و چنانچه بعضی از حجرات کسی ساکن نباشد ،حصه او را بر س نه
باقی حجرات تقسیم نماید و هرگاه جمیع حجرات س نه داشته باشد و شخن به قصد تنصی
علم وارد شود ،هر یک از طلبه که او را در حجره خود ساکن گرداند ،در حصه مجموع طلبه
شریک منسوب خواهد بود و اگر متولی ساکن در حجره مدرسه نباشد ،بقدر سهم ی ی از طلبه
ساکنین ،هر ساله به او تعلق خواهد داشت» (شاطری1391 ،ب.)54-53 :
در این وقفنامه میتوان اهتمام واقف  -که از نظر طبقه اجتماعی ،در زمره امرای منلی بهشمار
میآید  -نسبت به طالب علوم دینی را مشاهده کرد .آنچه که پیرامون ننوه تقسیم عایدات و
هزینهکِرد آن در میان طالب در وقفنامه مذکور آمده ،حاکی از دقت نظر واقف در زمینه هزینهکِرد
موقوفه است.
 واقف حاجعبدالعلیخان :یک وقفنامه مربوط به حاجعبدالعلیخان ،فرزند حاجرضاقلیخان،فرزند امیرحسنخان ،ح مران طبس وکی الدوله بوده است .امیرعلمخان سوم دارای چهار فرزند
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بوده که از میان آنها یک دختر به نام نواب داشت که به زوجیت پسر عمها

مرحوم حاج

عبدالعلیخان از اوالد امیرحسنخان طبسی درآمد (منصف .)25 :1354 ،او واقف مدرسه و مسجد
بوده است .در خصو

موقوفه وی باید گفت که با توجه به کاربرد چندگانه مدرسه و مسجد،

نظیر حسینیه برای عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) و مدرسه برای آموز

طالب ،ن اتی از سوی

واقف در مورد مصارف موقوفه ذکر شده است که نشان از اهمیت آن نزد وی در امر آموز

بوده

است .او در این موقوفه به موارد زیر اشاره کرده است:
 خرید کتاب ساالنه و وقف نمودن آن به کتابخانه مدرسه جهت استفاده طالب مدرسه؛ -توجه نمودن به قشر ضعیف جامعه و قرار دادن معلم در مدرسه برای آموز

اطفال تهیدست؛

 توجه به پایداری و ماندگاری مدرسه با اشاره کردن به تعمیر همه ساله مدرسه و اُجرتبرفانداز و ناودان؛
 اُجرت به مدرسینی که مشغول تنصی هستند؛ استخدام خادم و ساکن شدن وی جهت خدمات به مدرسه و طالب (فاریابی و شاطری،.)90 :1398
منمــدهادی هــادوی بیرجنــدی نیــز در یــک وقفنامــه مربــوط بــه ســالهــای -1322
1323ق .به تهیه استشــهادی مبنــی بــر وقــف امــالک توســو حــاجعبــدالعلیخــان بــه منظــور
مصــارفی چــون امــور خیریــه و امــور فرهنگــی ،نظیــر ســاخت مدرســه و برگــزاری مراســم
تعزیه نیز اشاره کــرده اســت .ســند فــوق دارای  22مهـر شــهود اســت (آســتان قــدس رضــوی.
بنیاد پژوهشهای اســالمی .آرشــیو ،ســند شــماره  .)2553/1در ایــن وقــفنامــه شــیخ هــادوی
دو مرتبــه بــر صــنت وقــفنامــه ت کیــد مــیکنــد (اداره ک ـ اوقــاف و امــور خیریــه خراســان
جنــوبی .آرشــیو ،وقــفنامــه عــادی حــاج عبــدالعلیخــان مربــوط بــه ســنه 1315ق ،.کالســه
پرونـــده  ،212-نقـــ در شـــاطری و فاریـــابی .)302 :1399 ،در جمـــادیالثـــانی ســـال
 1320هجــری قمــری نیــز ،حــاجعبــدالعلیخــان امــالک متعــددی را بــه مرحــوم هــادوی
مصالنه مینماید کــه بــر مصــارف مختلــف ازجملــه مدرســه علمیــه ،مســجد و آبانبــاری کــه
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خــود حــاجعبــدالعلیخــان متصــدی ســاخت آن بــوده ،وقــف گــردد .ایــن موقوفــه از جملــه
موقوفــات مهــم و دارای رقبــات متعــدد اســت (اداره کــ اوقــاف و امــور خیریــه خراســان
جنوبی .آرشیو ،وقفنامــه حــاج شــیخ منمــدهادی هــادوی حســبالصــلح حــاجعبــدالعلیخــان
مربــوط بــه ســنه 1320ق ،.کالســه پرونــده ع ،373-نقــ در شــاطری و فاریــابی:1399 ،
 .)303در ســال  1330قمــری هــم استشــهادنامهای از بزرگــان ،علمــا ،اعیــان و تجــار تهیــه
شده و طی ایــن امــر نوشــته شــده اســت کــه طبــق وقــف مدرســه و تعمیــر آن توســو حــاج-
عبدالعلیخان ،ایشان دســت بــهکــار شــده و شــروع بــه تعمیــر مدرســه کــردهانــد ،امــا در ایــن
بــین ،فــوت ایشــان ســبب معــوق مانــدن زمــان ســاخت مدرســه شــده اســت .افــراد و بزرگــان
بسیاری این امر را ت ییــد مــیکننــد کــه ازجملــه آنهــا شــیخ منمــدباقر آیتــی مــیباشــد (اداره
ک ـ اوقــاف و امــور خیریــه خراســان جنــوبی .آرشــیو ،استشــهاد موقوفــه حــاجعبــدالعلیخــان
مربوط به سنه 1330ق ،.نق در شاطری و فاریابی.)304 :1399 ،
تعلیم کودکان بیبضاعت در هریوند
واقف فاطمهبیگم بنت مرحوم میرمحمدحسین :در وقفنامه فاطمهبیگم (1349ق ).چنین
آمده است:
«وقف موبد و حبس مخلد نموده ،فاطمهبیگم ،بنت مرحوم میرمنمدحسین ،ساکن مزرعه نیک
فوق هریوند ،همگی و تمامی یک سهم میاه از مزرعه نیک را معاالراضی و اشجار گردو و غیره که
مراد شش نهال گردوی واقفه است ،بر دوران م تبخانه در هریوند که اطفال یتیم بیبضاعت را
در هریوند تعلیم قرائت قرآن مجید و کتب فارسیه تا اندازه عایدات ملک مزبور وفا نمود ،تعلیم
نمایند و تولیت ملک مزبور را تا زمان حیات با خود و بعد حیات خود با اخوی خود ،میرمنمودبیک
قرار داد و بعد از ایشان با اوالد ذکور متولی و با فقد ذکور و انا متولی با مُالی متدینی که
م تبدار باشد در مزرعه هریوند و نظارت ملک مزبور را با آقای عس ری حاجیآقا منمدحسین
قرار داد که منافع ملک مزبور تنت نظارت ایشان به مصرف برسد و حقالتولیه دهیک و حقالنظاره
را هم دهیک قرار داد» (شاطری1391 ،ب.)146 :

وقف علمی و تأثیر آن در توسعه فرهنگی بیرجند| 157

وقفنامه مذکور نشان میدهد که ظرفیتهای فرهنگی بیرجند و توابع آن ،بهگونهای بوده است
که بینش و دغدغهها و عالیق دینی و علمی یک زن در آن روزگار ،او را بر آن میدارد تا دارایی
خویش را صرف تعلیم کودکان بیبضاعت در روستای هریوند نماید .ن ته قاب ت م در این وقف-
نامه این است که واقف در کنار تعلیم قرآن به کودکان ،آموز

کتابهای فارسی را تا به اندازهای

که عایدات موقوفه اجازه دهد نیز مدنظر قرار داده است.
ایجاد کتابخانه ،خرید کتب ،حقوق کتابدار
واقف امیرحسینخان خزیمه :این وقفنامه که مربوط به سال  1380قمری است ،مصارف
مربوط به موقوفه  -شام ششدانگ قنات و مزرعه جدیداالحدا پرویزآباد با تمام ملنقات و
متعلقات از اراضی و منازل واقع در بلوک زیرکوه که مدار سهمش بر دوازده و هر سهمی صدوبیست
فنجان بوده -به قرار ذی ذکر شده است ...« :کتابخانه مذکور در هر زمان در منوطه تمرکز
خواهد داشت  ...و درآمد عین موقوفه را حسبالمصالح به مصرف تعمیر و ابتیاع کتب مفیده و
و اُجرت یک نفر خادم

استنساخ کتبی که کمتر به طبع رسیده و مصارف آب و روشنایی و فر

که مستنف کتابخانه بوده و البته شبها را نیز در همانجا بهسر برد و یک نفر مدیر کتابخانه که
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»

(همان.)165-164 :
خرید لوازمالتحریر جهت دانشآموزان بیبضاعت خراشاد
واقف پرویز رحیمیخراشاد :واقف شش دانگ یک قطعه زمین را در سال  1411قمری که
بهصورت یک درب مغازه درآمده ،جهت خرید لوازمالتنریر دانشآموزان بیبضاعت مدارس خراشاد
که توسو مدیران و مسؤوالن مدارس مذکور معرفی خواهند شد ،اختصا
.)167-168

داده است (همان:
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اردوگاه فرهنگی جهت دانشآموزان
واقف احمد ،اماناهلل و سیروس مشار :در سال  1412قمری ،واقفان تمامی  966سهم و دو
سوم سهم مشاع از ک  1440سهم مزرعه و قنات حسنآباد واقع در بخش  7بیرجند را جهت
ایجاد اردوگاه فرهنگی -تربیتی دانشآموزان اداره آموز

و پرور

منطقه درمیان و سایر دانش-

آموزان کشور و برگزاری سمینارهای علمی در سطح ممل ت واگذار نموده است .براساس وقفنامه
مذکور ،واقفان این اقدام را به امید رفع منرومیت از منطقه و زدودن فقر فرهنگی و رشد جریان-
های آموزشی ،پژوهشی و تربیتی انجام دادهاند (همان.)174-173 :
اهدای کتب و نسخ خهی ارزشمند توسط سیدمحمد مشکوة
مرحوم مش وة از مفاخر و شخصیتهای نامآور کشورمان است که شر احوال وی ،تنصیالت،
ت لیفات و اقدامات علمی او در کتب متعدد از جمله در پژوهشهای تاریخ منلی بیرجند به تفصی
آمده است .1مهمترین اقدام فرهنگی که در کارنامه علمی سیدمنمد مش وة ثبت و ضبو شده
است ،اهدای نسخ خطی کتابخانه شخصی وی به دانش ده حقوق دانشگاه تهران است .بنا بر
اظهارات منمدحسن گنجی همین کتب اهدایی ،هسته اولیهی کتابخانه بزرا دانشگاه تهران را
فراهم آورد (علیزاده بیرجندی .)250 :1392 ،در مورد اهمیت و ارز
دانشپژوه مطالبی را نگاشته و ضمن اشاره به مزیت ،برتری و ارز

این نسخهها ،منمدتقی

این کتابها ،این آثار را گواه

دانایی و آگاهی گردآورنده دانشمند آن ،سیدمنمد مش وة میداند (علیزاده بیرجندی:1382 ،
 .)142دانشپژوه مزایای این کتابها را اینگونه برشمرده است:
 نسخههای شاهنامه با آرایشهای دلپسند؛ متنهای نادر فلسفی و کالمی؛ متنهایی که در روزگار مؤلف نوشته شده است؛ نسخههایی که دارای خو دانشمندان ،یا ابالغ و اجازه آنهاست؛ .1ر .ک .به :تاریخ برگزیدگان و مشاهیر بیرجند (علیزادهبیرجندی112 :1382 ،؛ سپهرم.)401 :1341 ،
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 متنهای اخبار که دانشمندان تصنیح نمودهاند؛ متنهای چاپ نشده؛ متنهای فقهی به خو مؤلفان؛ ترجمه پارسی متنهای فلسفی و ادبی و فقهی و اخبار (دانشپژوه ،1332 ،ج ،3مقدمه).اهدای کتب وقفی قرآن
ی ی دیگر از مصادیق وقف علمی ،اهدا و وقف قرآن و برخی از کتب خطی است .در این زمینه
میتوان به وقفنامههای متعددی که در منطقهی درمیان موجود است ،اشاره کرد .در این منطقه
بهدلی وجود مدرسه علمیه و پایبندی به فرهنگ وقف ،قرآنها و کتب خطی متعددی وقف
شدهاند .اسامی برخی از واقفان قرآن و کتب خطی در منطقه فوقالذکر در ذی آمده است:
 میرزا منمدرفیعخان ،وقف دو جلد قرآن بر مسجد علیای قریه درمیان در سال 1286ق.؛ وقف قرآن خطی توسو منمدحسین بن شیخ منمدحسنخان جامیاالاحمدی بر طالبمدرسه علمیه درمیان در سال 1290ق.؛
 وقف قرآن خطی بر مدرسه علیای درمیان در سال 1307ق .توسو والده کربالیی منمدقلی-خان؛
 -وقف کتابی در آموز

قرآن کریم به سبک م تبخانه و حوزههای علمیه قدیم توسو حاجی

میرزا عطامنمدخان (نوه میرزا رفیعخان دوم).
مدارس علمیه درمیان از قدیمیترین مدارس علمیه در منطقه است که تا قب از سال 1290
شمسی که اولین دوره آموز های رسمی در درمیان برگزار شد ،از مراکز مهم آموزشی منسوب
میشده ،به طوری که موقوفات ،کتب و قرآنهای خطی وقف بر مدرسه ،نشان از قدمت این
مدرسه دارد .وجود قرآنها و کتب خطی وقفی مربوط به سالهای  1286و  1298قمری از
اختصا

وجود یک سهم موقوفه از منمدآباد طبس مسینا برای این مدرسه خبر میدهد

(شاطری ،رفیعی و نجاتی.)157 :1394 ،
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 وقف کتاب خطی شر عقاید النسفی ،1موضوع این کتاب همانطور که از نام آن برمیآید،عقاید است که در مدرسه درمیان تدریس میشده است .این کتاب نوشتهی عمرالنسفی از علمای
اه سنت است (همانجا.)144 :
 وقف کتب خطی به مدرسه جعفریه زهان که ی ی از مدارس بسیار قدیمی در زهان است وقدمت ت سیس آن به اواخر عهد صفوی می رسد .در دوره افشار و زند کتابخانه مدرسه جعفریه
زهان اهمیت زیادی پیدا کرد .در آن دوران نسخ خطی بسیاری از سوی خیران بر کتابخانه وقف
شده که در حاشیه این نسخ خطی ،به اسم واقف یا به نام مدرسه علمیه تصریح شده است (عباسی،
 .)147 :1397وجود مدرسه علمیه زهان و جو مذهبی منطقه در ادوار مختلف تاریخ ،سبب
ماندگاری سنت دینی و مردمی وقف بوده است .اوقاف زهان در کنار مصارف وقفی برای ایام منرم
و مراسم روضهخوانی امام حسین (ع) ،بیشتر مربوط به اقدامات فرهنگی است ،نظیر وقف کتاب
برای طالب حوزه علمیه .قدیمیترین کتب موجود وقف شده بر مدرسه علمیه زهان ،مربوط به
عهد شاهطهماسب دوم صفوی است که از اواسو قرن  12قمری به بعد ،یعنی حدود  300سال
پیش ،این سنت در دورههای مختلف در زهان تداوم داشته است .شایان ذکر است که با توجه به
اینکه صفویان ،مذهب تشیع را در کشور رسمی اعالم کردند و بهدنبال توسعه مذهبی امامیه از
طرق مختلف ،ازجمله ت سیس مدارس علمیه بودند ،منطقه قهستان را مناسب این مهم دیدند
(قاسمیپویا.)417 :1377 ،

نتیجه
ظرفیتهای فرهنگی بیرجند ،منش واقفان و باورهای اعتقادی ،ازجمله عواملی است که در
ش

گیری گونه های مختلف وقف علمی در بیرجند دخی بوده است .عمدهترین مصادیق وقف

علمی را میتوان در ت سیس مدارس علمیه و مدارس جدیدی چون شوکتیه ،پرداخت کمک هزینه
تنصیلی به طالب ،تعلیم کودکان بیبضاعت ،ایجاد کتابخانه ،خرید کتب ،پرداخت حقوق کتابدار،

 .1شر عقاید اه سنت
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خرید لوازمالتنریر جهت دانشآموزان بیبضاعت ،ایجاد اردوگاه فرهنگی جهت دانشآموزان،
اهدای کتب و نسخ خطی و وقف قرآن مالحظه کرد .موارد فوق مبین تنوع گونههای مختلف وقف
علمی در این شهر میباشد .عالوه بر این مصادیق متنوع که در باال بدان اشاره شد ،واقفان علمی
در این خطه از نظر جنسیت ،پایگاه اجتماعی و تنصیالت نیز از تنوع و ت ثر برخوردارند .این
ن ته خود نشان دهنده ظرفیتهای باالی منطقه از بُعد سرمایههای اجتماعی و فرهنگی است .در
مجموع میتوان گفت که هویت فرهنگی بیرجند ،تا حد زیادی مرهون تال های واقفان علمی
در این عرصه میباشد.
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