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چکیده

وقف نوعی ایمانســنجی و ترازوی باورهای قلبی مردم در طول ادوار اسالمی محسوب میشود که در جامعة دینی
ظهور و بروز معناداری مییابد .در شکلگیری شهرهای اسالمی عوامل چندی مؤثر بودهاند؛ از جمله این عوامل میتوان
به اندیشة وقف اشاره داشت .از دیرباز بناهای وقفی از جمله تأسیسات و خدمات عمومی بخش عمدهای از بافت معماری
شــهرهای اسالمی را به خود اختصاص داده است که با احداث آنها و افزایش جمع ّیت باعث گسترش و عمران شهرها
شــده است .در واقع بناهای وقفی در شکلدهی و گســترش فضاهای شهری در طول دورة اسالمی تأثیری انکارناپذیر
داشــتهاند .این پژوهش که بر پایة مطالعات توصیفی ـ تحلیلی و با روش گــردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و
میدانی صورت پذیرفته ،در صدد این اســت تا اهم ّیت وقف و ابعاد گوناگون تأثیرگذاری آن بر نحوة به وجود آمدن
و گسترش شــهرهای اسالمی و ســاختار فضایی آنها را به خصوص در بافت تاریخی شهر بیرجند بیان کند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد در بافت تاریخی بیرجند سازمان کالبدی از پیوند میان مرکز شهر و مراکز مح ّلهها از طریق فضاها
و عناصر ارتباطدهنده مثل گذر اصلی و میدان بهوجود آمده است .قرارگیری بناهای عامالمنفعه در گذر اصلی و مرکز
بسیاری از مح ّلهها سازمان فضایی این شهر را تشکیل دادهاند .شکلگیری شهر مبتنی بر ساختن مح ّلهها با خدمات شهری و
وجود این عناصر در بیشتر مح ّلهها ،پیوستگی و ارتباط قوی فضایی میان آنها برقرار کرده و در این ساختار واحدهای
تشکیلدهندة اصلی شهر که از بناهای عامالمنفعه تشکیل شده است ،جزو بناهای اصلی و هستهای با مرکز ثقل فضایی و
عناصر ویژه دیده میشوند .این عناصر چون حسین ّیهها ،تکایا ،مساجد ،آب انبارها ،حمامها و مدارس با فرآیندی متقابل،
ّ
مشــخصی با سایر فضاهای عمومی شهر و سهم بسزایی در شکلگیری و در نهایت گسترش شهر در سطح و
ارتباط فضایی
به صورت افقی داشتهاند.
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مقدّ مه
انسان ب رای کسب رضای خداوند و رسیدن به کمال و جانشینی
پــروردگار در روی زمیــن بایــد بر طبــق تعالیم خداونــد هر چه
بی شتــر از جان و مــال خ ویش در راه او بگــذرد ،همین اعتقاد او
را به ایثار و از خودگذشــتگی و احساس جاودانگی سوق م یدهد
(شاه حســینی .)111 :1377 ،یکی از مه مت رین سرمای ههای انسانی
ب رای کســب کمال در طول دورة اسالمی که خود را در همة ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی در شــهرها نشــان م یدهد
سن ّت وقف اســت .مطالعات و ش واهد نشــان م یدهد سن ّت وقف
و ســایر فعالی ّتهای خیرخ واهانه در کشــورهای اسالمی تابعی از
متغی ّرهای مختلف اســت .در متن نظام ارزشــی دین مبین اسالم،
نوعدوستی ،احساس مسئ ولی ّت در قبال کیفی ّت زندگی شهروندان
فقیــر و آســی بپذیر و تع ّهد اخالقی و دینی ب رای رفع مشــکالت
مــادی اقشارآســی بپذیر مــورد تأکید فــراوان ق رار گرفته اســت
(شکوری.)123 :1386 ،
در شــکلگیری فضاهای شــهری از لحاظ ریختشناسی ،تأثیر
ق وانیــن و ارزشهای برآمــده از ع وامل محیط زیســتی ،فرهنگی،
معیشتی -اقتصادی ،اعتقادی و مذهبی ،بر توسعة ساختار معماری
و فضاهای شــهری از م واردی اســت که نم یت وانــد نادیده گرفته
شــود .در میان این ع وامل تأثیر جهانبینــی و ارزشهای اعتقادی
یا به عبارتی دین در شــکل بخشــیدن به عناصر و ساختار شهرها
حائز اهمی ّت بســیار است (پرمون .)17 :1392 ،اسالم با شکل دادن
به فضایی فرهنگی و ارتباطی ،بر مناظر شــهری ،ســیمای ظاهری
شهرها ،ســاختارهای آنها ،نحوة کار آنها ،ارتباط آنها با محیط
اط رافشــان تأثیرگذار بوده است ،به طوری که با گسترش و ترویج
اســام مناظر شهری نیز با توسع هیافتگی روب هرو شدند (ملکشاهی،
.)162-161 :1380
در ساختار فضایی شهرهای تاریخی و سن ّتی ای ران مالکی ّت غالب
بناهــای با عملکرد عمومی ـ که عمومــاً هم جزو می راث فرهنگی
و تاریخی جامعه اســامی به شمار م یروند ـ وقفی است .فضاهای
عمومی ،شی رازه و عامل پی ونددهندة مجموعه عناصر تشکی لدهندة
شــهر به یکدیگ رند (شهابی .)140 :1383 ،باید خاطر نشان کرد که
تأثیــر وقف در ایجاد کوچکت رین عناصــر کالبدی تا بزرگت رین
آنها در شهر قابل مشاهده و بررسی است؛ نظیر مساجد ،مدارس،
حمامها ،آب انبارها ،ســقاخانهها ،روشــنایی معابــر و بازارچ هها تا
شــکلگیری و ت ولید بزرگت رین فضاهای شــهری نظیــر بازارها و
مجموعههــای وقفی .پس اگر از بســیاری از آثــار و تک بناهای
شاخص و مهم شــهری بگذریم در تاریخ شهرسازی ای ران اسالمی
به مجموعههــای کالبدی پیوســته و ه مبســتهای در مقیاسهای
مختلف شهری از مقیاس یک مرکز مح لّه یا مح لّه تا مقیاس مرکز
شــهر و یا شهر برم یخوریم که ســن ّت وقف در شکلگیری آنها
توج ه
نقش اساسی داشته است ( .)Steven, 1962: 70شهر بیرجند با ّ

به ق رارگیری در منطقهای گرم و خشــک ،و با داشتن بافت تاریخی
با ویژگ یهای منحصر بفرد و برگرفته از الگوی معماری سن ّتی ،آثار
ارزشمندی چون (حسینی ّهها ،تکایا ،مساجد ،آب انبارها ،حمامها)
را در خود جای داده اســت که همگی گ ویای تج ل ّی نهاد وقف در
این خطه است.
توج ــه به ضرورت و اهمی ّت
مقالة حاضر در پی آن اســت تا با ّ
توج ه ویژه به
موضوع وقف در شــکلگیری شــهرهای اســامی با ّ
بافــت تاریخی شــهر بیرجند نقش این عامل مهم را مورد بررســی
ق رار دهد .هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش موقوفات
برجای مانده در مح لّهها اســت که در قالــب ابنیه پدید آمدهاند و
تأثیر هر کدام از این بناها ،کارکرد آنها در کالبد و ســاخت بافت
توج ه به نهاد وقف
تاریخی بیرجند و در نهایت گســترش شــهر با ّ
مورد بررسی ق رار خ واهد گرفت.

روش تحقیق
این مقاله پژوهشــی کاربردی است و نگاه حاکم بر آن در تمام
بخشها ،تحلی لمحور اســت و از ابزار توصیــف و تطبیق دادهها
بهره برده شــده است .در بیان وقف و شــکلگیری شهر اسالمی،
رویکرد توصیفی -تحلیلی دارد و در تبیین ســاختار آن از رویکرد
تحلیلی اســتفاده شــده است .از آن جا که شــکلگیری و توسعة
توج ه به ســن ّت وقف مورد مطالعه و تحلیل بوده،
شــهر بیرجند با ّ
اطالعات مورد نیــاز به صورت کتابخانــهای و میدانی جمعآوری
و از اســناد ،مــدارک و دادههای نهادهای دولتی هــم چون اوقاف
ب رای تهیة نمودار ،شــهرداری و نیز سازمان می راث فرهنگی خ راسان
جن وبی ب رای تهیة نقشه استفاده شده است.
رویکرد نظری

بازتاب فضایی-کالبدی وقف در ساختار شهری

توج ه به کالبد و محیط شهری ه ویّت پیدا م یکنند.
شــهرها با ّ
در واقــع ،کالبد هر شــهر جــزء الینفک در شــکلگیری وحدت
فضایی شهر و حفظ و تداوم نظم شکلی زمینة شهری است .وقف
به عن وان نهادی اســت که به عن وان رســیدن به اهداف پایداری در
نظام شــهری عمل م یکند و نیز با رویکرد پایداری کالبدی ،سعی
بر تداوم شکل شــهری مطابق با کالبد و ساختار مناسب فضاهای
شهری دارد (احسنی و اصغرزاده.)6 :1393 ،
اگــر چه موقوفات اهداف نهایی تق ریب اً مشــترکی دارند ،ولی به
شــیوهها و شــکلهای گ وناگ ونی در جامعه بازتاب پیدا م یکنند.
با مطالعة منابع و اســناد م ربوط به وقف م یت وان دهها مورد از امور
جامعه را برشــمرد که در ج ریان فعالی ّت ،عملکرد و شــکلگیری
آنها وقف نقش اساســی داشته اســت .با وجود تن ّوع و گستردگی
بســیار جلوهها و بازتابهــای وقف را م یت وان به دو دســته کلی
بازتابهــای کالبدی و بازتابهای غیــر کالبدی طبقهبندی نمود
(شهابی.)146 :1383 ،

وقف در بافت تاریخی شهرهای اسالمی
بافت تاریخی شــهرهای اسالمی تحت شــرایط زمان در گذشته
احداث شده و در حال حاضر یا از ش رایط زیست مطلوب برخوردار
هســتند و یا از مطل وب ی ِت الزم ب رای زندگی برخوردار نیســتند ،ولی
دارای ه ویّت تاریخی و واجد ارزش بوده (ماجدی ،)88 :1389 ،و از
ظ رافت و زیبایی و نیز روح خالق مردمی برخوردار هستند که طی
ســالیان دراز آنها را بر طبق سنن ،فرهنگ و نوع معیشت خود به
وجود آوردهاند .شــهرها در گذشته واجد وحدت بصری بودند و با
فرمهایی که به تدریج پیچیدگی بی شترییافتند ،شی رازۀ اجتماعی
ج وامع را به وجودآوردند (پیــران .)7 :1384 ،در بافتهای تاریخی
شــهرهای اسالمی ،مرکز شــهر و م راکز مح لّهها از ط ریق گذرهای
اصلی با یکدیگر ارتباط پیدا م یکنند .مجموعۀ مرکز شهر متشکل
ِ
نزدیک دروازهها شــروع شــده و تا مح لّهها
از عناصــر مختلف ،از
ادامه داشــته اســت .عناصر اصلی مجموعۀ مرکز شــهر را مسجد،
حسینی ّه ،راسته بازارهای مختلف ،کاروانس را ،مدرسه ،حمام و غیره
تشــکیل م یداده است (حبیبی .)55 :1385 ،بسیاری از ویژگ یهای
شــهرها در دورة اســامی چون ساخت شــهر ،بافت شهر ،سیمای
شــهر ،نقش شــهر و  ...بازتابی از بینش اســامی به شمار م یآید
(ســعیدی رض وانــی .)100 :1372 ،در مجموع ،در ریختشناســی
شهرهای اســامی ع وامل چندی دخالت داشــتهاند که عبارتند از:
 -1ع وامــل مذهبــی -2 ،ع وامل اقلیمــی -3 ،ع وامــل اقتصادی،
 -4ع وامــل ارتباطــی -5 ،ع وامــل دولتی -6 ،ع وامل بهداشــتی و
 -7عامل وقف (شــک ویی )187:1377 ،که م یت وان وقف را در زمره
ع وامل فرهنگی ـ مذهبی مورد مطالعه ق رار داد.
وقف یکی از ارزشهای واالی انســانی اســت کــه تحت تأثیر
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بازتابهای غیر کالبدی شــامل فعالی ّتهایی اســت که به طور
مستقیم جنبة کالبدی و فضایی ندارند ،بلکه به صورت کمک به
انسانهای محروم جامعه مانند ایتام ،معلوالن ،پی ران و زمی نگی ران،
زندانیان ،کمک و وام بــه تجار ،تهیة بذرهای زراعی ،تهیة ل وازم و
ادوات کشــاورزی و  ...پدیدار م یشــوند .در واقع تمامی آن چه را
یک جامعة روســتایی و شهری در تأمین اجتماعی نیاز دارد شامل
م یشــود .به همین دلیل شــهرهایی که دارای موقوفات بی شتری
هســتند مانند شــهر اصفهان در آنهــا نوعی تعــادل اجتماعی و
اقتصادی وجود داشته است.
ً
بازتابهــای کالبدی وقف ،موقوفاتی هســتند که مســتقیم ا با
ســیمای فیزیکی و کالبدی شــهر ارتبــاط دارند .ایجــاد بناهایی
چون مســاجد ،مدارس ،کتابخانهها ،بیمارســتانها ،مسافرخانهها،
ن وانخانههــا ،آب انبارهــا و قناتهــا ،حمامها ،پ لها ،قبرســتانها،
حســینی ّهها و تکایــا از جمله بازتابهای کالبدی وقف هســتند.
در واقع بازتابهای تأثیر و کارایی این نوع وقف در ســاختار شهر
م یت واند بی شتر باشد (شفقی.)37 :1376 ،

جهانبینی دینی ،عالوه بر داشتن نقش مؤث ّر اجتماعی و اقتصادی،
کارکردهای متع دّدی در زندگی روزانه و فعالی ّتهای شــهری دارد.
از نظر کالبدی نیز م یت وان نقش مؤث ّری را در شکلدهی به ساخت
فضایی شــهرهای دورة اسالمی و هم چنین شهرهای ای ران به وقف
منتسب کرد (کالنتری خلیل آباد و دیگ ران.)34 :1389 ،
مالکیــت غالــب بناهای بــا عملکرد عمومی کــه اغلب جزو
م واریث فرهنگی و تاریخی جامعة اسالمی به شمار م یروند وقفی
اســت .اکثر متحدثات عمومی در بافتهــای فرهنگی و تاریخی،
مجتمعهای زیستی ما وقفی هستند (قدیری.)36 :1369 ،
یکی از جنب ههای بســیار مهم ب رای درک بهتر توســعة شــهر،
جایگاه و نقش وقف در نظام شــهری اســت که متأسفانه آن گ ونه
توج ه ق رار نگرفته اســت .با نگاهی اجمالی به ســیما
که باید مورد ّ
و بافت کالبدی شــهرهای ای ران بسیاری از اجزا و عناصر شهری را
کــه نقش بســیاری در حیات زندگی شــهری و عملکرد آن دارند
م یت وان مشــاهده نمود که وقف در آنها نقش مؤث ّری داشته است.
ه مچنین از نظر کالبدی ،نوعی پیوســتگی و وحدت فضایی بین
مناطق و مح لّههای مختلف شــهر به وجود آورده است (فرهودی و
میرشفیعی.)111 :1387 ،
شــهرها به دلیل این که از اجتماعات کوچک مح لّهای تشکیل
م یشدند ،هر یک از این مح لّهها به مثابه سلول اصلی شهر سن ّتی،
ســک ونتگاه قوم ،مذهــب یا فرقــهای خاص به شــمار م یرفتند
(پاکــزاد .)18 :1370 ،مح لّــه یکی از عناصر اصلی تشــکی لدهندة
پایدار اجتماعی (شــهر ای رانی -اســامی) با مرکز بودن مســجد و
یا حســینی ّه (به عن وان فضایی با فعالی ّتهــای مذهبی ،فرهنگی و
اجتماعی) به شــمار م یآمد (پورجعفر ،پورجعفــر .)22 :1391 ،هر
مح لّــه در زمینه تأمین نیازهــای خدماتی و اجتماعی دارای نظامی
تق ریب اً مســتقل بود و تأسیســات و تجهی زات مورد نیــاز اهالی را
در خــود جای م یداد .این نهادها و تجهیــزات از نظر کالبدی در
فضایی ق رار م یگرفتند که حتی االمکان بهت رین نحوة دسترســی را
ب رای همــة اهالی ف راهم م یآوردند .مقــدار فضای اختصاص یافته
به عناصر خدماتی و تأسیســات هر مح لّــه وکیفی ّت و نوع فضاها
عــاوه بر مشــروط بــودن از ویژگ یهای عام پدیدآورنده و شــکل
شــهر ،آداب و رســوم و اعتقادات اهالی هر مح لّه از یک ســو به
وضعی ّت و ت وان اقتصادی اهالی مح لّه و از ســوی دیگر به وســعت
و اندازة مح لّه بســتگی داشــت ( ضیاء ت وانا ،)90 :1370 ،لذا تبلور
عینی فرهنگ وقف ،موجب تأسیس موقوفات متن ّوعی شد که این
گ ونه متحدثات عموماً در خدمت رفع نیاز عامه چه در درون بافت
مجتمعهای زیســتی و چه در مســیر آبادیها ق رار داشت (قدیری،
 .)37 :1369پدیــدة وقــف به عنــوان یکی از عناصــر چهرهپرداز
شــهرهای ای رانی-اســامی ،تأثیر چشــمگیری در شــکلدهی به
محی طهای مصنوع انسانی و فضاهای کالبدی شهرها داشته است.
امالک و مستغالت و رقبات موقوفه م یت واند درختی مثمر ،زمین
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کشــاورزی ،باغ میوه ،قنات ،آب انبار ،دکان ،حمام ،خانه ،مسجد،
حســینی ّه تا مدرسه و بیمارستان ،روستا و مجموعههای وقفی باشد؛
این ابنیه ،بنیاد شهرهای اسالمی را ب رای تأمین مقاصد خداپسندانه
پایــه گذاری م یکنند (محمد م رادی و دیگــران .)836 :1390 ،این
گ ونه اســت که به وضوح مشاهده م یشــود ،وقف و ثمرة کالبدی
آن در بی شتر بافتهای تاریخی شهرهای اسالمی با احداث چنین
بناهایی نمایان است و در شکلگیری هستة اولیة شهرهای اسالمی
توج هی را ایفا کردهاند.
نقش قابل ّ
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توزیع و پراکنش فضایی عناصر و فضاهای وقفی در
بافت تاریخی شهرها
بــه طور کلــی در کیفی ّــت و چگ ونگی عملکــرد بازتابهای
کالبــدی ،وقف و ویژگ یهای کالبــدی و معماری مانند مقیاس و
اندازة فضای موقوفه نقشــی اساســی دارند .بدین معنی که هر چه
قــدر مقیاس و اندازة عناصر و عملکردهای وقفی باالتر و بزرگتر
باشد تأثیر و کارایی آنها در ساختار شهر م یت واند بی شتر باشد.
چگ ونگــی توزیع فضایی و پ راکنش انــواع عناصر موقوفه نه تنها
در ساختار فضایی شــهرها نتایج مهمی در پی دارد بلکه در تشدید
و تسهیل عملکردهای وقفی بســیار مؤث ّر است .نکتة مهم در مورد
ّ
تشــکل آنهاست؛ یعنی اینکه
عناصر و عملکردهای وقفی موضوع
عناصر وقفی که در جای جای ســاختار شــهر دیده میش وند دارای
ّ
تشــکلی هســتند( محمدی .)98-97 :1379 ،به عن وان مثال
چه نوع
گاهی اوقات در برخی مناطق و مح لّههای شــهری عناصر کالبدی
وقفی زیادی متمرکز میش وند به گ ونهای که در یک مکان ،مح لّه و
ناحیه خاص چند عنصر وقفی چه به صورت مجزا و مستقل و چه به
صورت یک مجموعة به هم پیوسته و واحد استق رار مییابند .استق رار
متمرکز و به هم پیوســتة تعدادی عناصر وقفی موجب شکلگیری
مرکزیّتها ،مجموعههای کالبدی و فضاهای عمومی میگردد که
در حول آن فضاهای شــهری انســجام مییابد .به طور کلی اجزا و
عناصر وقفی در ساختار فضایی-کالبدی شهر از نظر توزیع فضایی
به الگوهای متن ّوعی تقسیم میش وند (شهابی.)147 :1383 ،
نقش وقف در شکلگیری بافت تاریخی بیرجند
تأثیر ســن ّت وقف در شــکلگیری شهرهای اســامی به حدی
اســت که گاه تمامی شهر پوشــیده از بناهای وقفی و عامالمنفعه
اســت ،از جمله در شــهر بیرجند که از قدمت بســیاری برخوردار
اســت ،پدیدآمدن شــماری بناهای وقفی در دورة قاجاریه نشانی از
این امر است.
هســتة اولیة بیرجند در بافت تاریخی در محــدودة مح لّة چهار
درخــت و مظهر قنات شــکل گرفت و به تدریج به ســمت غرب
و بــه ن واحــی اط راف قلعــه پایین شــهر و مح لّههــای پی رامون آن
ادامــه یافت .از آن پس به مرور زمان شــهر به ســمت شــرق و تا

محدودة ارگ بهارســتان گســترش یافت (وفایی فرد-193 :1384 ،
( )194نقشــة شــمارة  .)1شــهر بیرجند در طول دورة تکاملی خود
توج ه به زمانهای مختلف و ش رایط سیاسی،
نقشهای مختلفی با ّ
اقتصــادی پذیرفته اســت .تا قبــل از دوران صف ویه بــه عن وان یک
روستای کوچک نقش کشاورزی داشت و در دورة صف ویه تا اواخر
دورة قاجار ع وامل سیاســی آن را تحت تاثیــر ق رار داده و با انتقال
مرکز قدرت از قائنات به بیرجند ،کارکرد سیاسی(حاک منشــینی) و
اقتصادی (موقعیت ارتباطی ،مرز ،انباشــت ت ولیدات و سرمای ههای
منطقــه تحت نفــوذ ّ
حکام مح ل ّــی ،مرکز توزیــع کاالی داخلی و
خارجی در شــرق ای ران) گرفت .انعــکاس این کارکردها ب هصورت
پدیدههای فضایی و مکانی جدید در رشــد و توســعة شهر نقش
مهمی داشته است (برزگ ران.)33 :1376 ،
همزمــان با شــکلگیری هســتة اولیة شــهر ،بناهــای متع دّدی
شــکل گرفت که از ســوی بزرگان و خاندان خزیمه وقف م یشد.
ه مچنین ،موقوفاتی از نظر کثرت در رقبات م ربوط به خاندان َعلَم
وجود دارد که قبل از پیروزی انقالب اســامی به طور مستقیم زیر
نظــر دفتر موقوفات علم با نظارت شــخص وی و مســتقل از ادارة
اوقــاف بیرجند اداره م یشــد (وفایی فــرد )148 :1384 ،که این امر
توج ه به بررس یهای صورت
سبب عم ران و آبادانی این شهر شد .با ّ
گرفته به نظر م یرسد یکی از دالیل شکلگیری هستة اصلی شهر
در بافت تاریخی و شــکلگیری مح لّهها ،ســاخت بناهای وقفی و
عام المنفعه است به این معنا که در بافت تاریخی بیرجند دستکم
توج ه به نیاز مردم بناهایی وقف م یشد که از جمله
در هر مح لّه با ّ
آنهــا م یت وان به مســاجد ،حســینی ّهها ،آب انبارهــا ،حمامها و
مدارس اشاره کرد .حت ّی اعتقادها و رسوم مردم این شهر به گ ونهای
بوده اســت که اگر کسی در روز چهارشــنبه فوت م یکرد چنین
م یپنداشتند که چیزی از ام وال او را باید وقف کرد (رضایی:1381،
 )635و این چنین سن ّت وقف در میان مردمان این دیار نهادینه شد.

شکلگیری بناهای وقفی در مح ّلههای بافت تاریخی
بیرجند
بافتهــای تاریخــی ،واقعی ّت انکارناپذیر شــهرهایی به شــمار
م یروند که واجد پیشینة تاریخی هستند .بافتها عضو و عرصهای
از شــهر هســتند که در زمانی نه چندان دور بــه حیات خود ادامه
م یدادند و پذی رای رفت و آمدها و داد و ســتدهای مادی و معنوی
مردمان آن روزگار بودهاند؛ به عبارت دیگر «بافتهای کهن شهری
مکانی خالق و زنده ب رای درک موقعی ّت انسان در جهان و پی وند او
با گذشتهاند ،مکانی ب رای دگرگ ونی محیط و تغییر نگاه به زندگی
حال و آینده» .در واقع به آن نوع یکدســتی ســک ونت و انســجام
فضاهای کالبدی گفته م یشــود که متعلق به نظم اجتماعی قدیم
اســت و نظام زندگی اجتماعــی در آن با نظــام زندگی اجتماعی
امروزی فرق داشته است ( توسلی.)5 :1372 ،

شــده گردید (پایگاه بافت تاریخی شــهر بیرجند .)1385 ،عالوه بر
این هر مح لّه از خدمات شــهری مرسوم در آن دوره به ویژه فضاهای
مذهبی برخوردار بود .در این ساختار واحدهای تشکی لدهندة اصلی
شــهر با مرکز ثقل فضایی و عناصر ویژه دیده میشــود .مرکز مح لّه
محیطی باز بود که شامل مسجد ،بازار ،تکیه ،حمام و آب انبار نیز
میشد (وفایی فرد.)205 :1384 ،
ب هطور كلي در پيدايش مح لّهها و ریز مح لّهها در بافت تاریخی
بيرجند ع وامل مختلفي مؤث ّــر بودند كه مه مت رين آنها را م يت وان
ع وامل حكومتي ،خ ويشــاوندي ،اقليمي ،نظامي ،اشت راك شغل و
پيشــه ،طبقات اجتماعي ،وضعي ّت مالي مردم ،مذهب و هم دياري
بودن دانست (رضایی.)77 :1381 ،

نقشة شمارة  :2موقعیت بافت تاریخی شهر بیرجند ،مأخذ :آرشیو شهرداری بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :

نقش نهاد وقف در شکلگیری و گسترش شهرهای اسالمی (مطالعه موردی؛ بافت تاریخی شهر بیرجند)

توج ه به ساختار شهر بیرجند و شکل کالبدی آن ،چهار نوع بافت
با ّ
در آن قابل تشخیص است که شامل بافت تاریخی ،بافت میانی ،بافت
شط رنجی و بافت ارگانیک اســت (وفایی فرد .)1384 ،بافت تاریخی
شهر بیرجند بر ف راز و نشــيب و دامنههاي يك رشته تپ ههاي خاكي
به هم پيوسته و خانههايي با معماري سن ّتي و بومي منطقة ك ويري،از
خشت خام و گل با پوشش گنبدي و بادگيرهاي متع دّد با كوچ ههاي
تنگ و پیچ در پیچ و ساباطهايي كه گاه بر روي آنها خانههايي بنا
شده ،ساخته شده بود (رضایی .)51 :1381 ،این بافت به عن وان مرکزیّت
در مجتمع مســک ونی منطقه دارای اهمی ّت ویژهای به لحاظ کاربردی
است( صابر مقدم[ ،بیتا]( ، )9 :نقشة شمارة .)2
ّ
اغلب بافتهای تاریخی ب ویژه بافت تاریخی بیرجند متشــکل از
عناصر خاصی با عملکردهای متفاوت است که
نحوة ارتباط این عناصر با یکدیگر و محل وقوع
آنها در شهر به اهمی ّت هر عنصر و عملکرد آن
در زندگی شــهری وابسته بوده است .این عناصر
عبارتند از:
 مرکز شــهر که دارای مجموعهای از عناصرگ وناگون است؛ مانند :مسجد جامع و بازار،
 مح لّههای شهر که بخشهای مجزا ،متفاوتو در عین حال متجانس شهر بودهاند،
 م راکز مح لّهها، م راکز ت ولیدی شهر و کارگاهها، عناصــر و فضاهــای ارتباطدهندة مح لّهها وم راکز شهر،
 برخی عناصر خدماتی شهر، ارگ حکومتــی ،مرکز حکومتــی و بناها وفضاهای م رتبط،
نقشة شمارة  :1شکلگیری و گسترش شهر بیرجند ،مأخذ :وفایی فرد221 :1384 ،
 عناصر محدودکننده و مســدودکنندة شــهرمثل دی وارها و برج و بارو و دروازهها و غیره،
 مح لّههای روستایی و اراضی زراعی پی رامونشهر (وفایی فرد.)200 :1384 ،
بافت تاریخی این شــهر از چندين مح لّة بزرگ
و کوچک تشــكيل شــده بــود كه هر كــدام از
ايــن مح لّهها خــود ،ريز مح لّههــاي ديگري را در
بر م يگرفــت .در بیرجند چهــل مح لّة کوچک
و بزرگ وجود داشــت (رضایــی ،)77 :1381 ،که
مه مت ريــن آنهــا مح لّه ســرده ،ته ده ،ميــان ده،
خيرآباد و رنگرزها است (نقشة شمارة  .)3به غیر از
اين مح لّهها كه ب هعن وان مح لّههاي قديمي و بزرگ
شهر محسوب م يشدند ،مح لّههای كوچكتر و
جديدي در شــمال و شمال شــرقي شهر احداث
شــده بود که سبب گسترش شهر به جهات ذکر

25

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و چهارم تابستان 1395

توج ه
مطالعاتی کــه تا به امــروز صورت گ رفتــهّ ،
محققــان را ک متر به نقش ســن ّت مذهبــی وقف در
شکلگیری مح لّههای بافت تاریخی بیرجند معطوف
داشــته است .باید خاطر نشان کرد که منظور ما وقف
تمام مح لّه نیســت ،بلکه آنچه که مد نظر است تنها
هســتههای اصلی و مرکز مح لّهها است که مساجد،
حمامها ،حســینی ّهها ،کاروانس راها ،سقاخانهها و چاه
آب تشکی لدهندة آن است و معموالً اشخاص خی ّر و
ت وانگر این بناها را ساخته و آنها را وقف مینمودند و
از درآمدهای اقتصادی چون حمام ،بازارچه و کاروانس را
مخارج حفــظ و نگهداری آنهــا را تأمین میکردند
توج ه
(بمانیان و همکاران ،)69 :1387 ،به گ ونهای که با ّ
متوج ه خ واهیم شد در مح لّههای
به بررسی اسناد وقفی ّ
بافت تاریخی شهر بیرجند عمل به سن ّت وقف پررنگ
بوده و وجود بناهای وقفی و رقباتشــان نشانی از این
امر دارد .گذشت زمان و فعالی ّتهای جاری در محدودة
بافت تاریخی ،سبب فرســودگی کالبدی بناهای این
بافت شــده و بســیاری از بناهای وقفی در مح لّههای
بافت تاریخی متروکه و مخروبه شدهاند.
در ادامه به معرفی و تحلیل مح لّههای بافت تاریخی
شــهر بیرجند با تکیه بر وقفی بــودن بناهای آنها با
توج ه به هستة اصلی و مرکزی مح لّه میپردازیم.
ّ

مح ّلة سرده
مح لّــة ســرده (دم قلعه) در داخــل بافت تاریخی
بيرجند واقع گرديده اســت كه از شــمال به خيابان
منتظري از غرب به مح لّــه چهاردرخت (ميان ده) و
خيابان مطهري و از مشــرق به خيابان شهدا منتهي
م يشــود .يكي از داليــل نامگذاري آن بــه اين نام
(سرده) موقعي ّت ق رارگيري این مح لّه نسبت به بافت

حسینیّة نواب

نقشة شمارة  :3موقعیت محالت بافت تاریخی بیرجند ،مأخذ :شهرداری بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :

نقشة شمارة  :4نقشه بناهای وقفی مح ّله سرده ،مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :

حسینیّة شوکتیه

تکیة بیبی عروس

حسینیّة آراسته
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حسینیّة بهرمان

آب انبار محسنزاده

آرامگاه خواجه خضر

تصاویر شمارة  :1تصاویری از بناهای وقفی در مح ّله سرده ،مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند1385 ،

خانة آراسته

مح ّلة ته ده
مح لّة ته ده يكي از مح لّههای بزرگ و قديمي
بيرجند است و همانطور كه از اسم آن استنباط
م يشــود اين مح لّــه م ربوط به زماني اســت كه
بيرجند «ده يا قصبه» به شمار میآمد .اين مح لّه
بعد از آن كه بيرجند «شــهر» و مركز شهرســتان
شد به مح لّة پايين شهر معروف شد كه با داشتن
ابنيية تاريخي چون مســاجد ،حسینی ّه ،مدرسه،
توج ه است
خانه ،آب انبار حائز اهمي ّت و قابل ّ
(پایگاه بافت تاریخی بیرجنــد( ،)1385 ،تص ویر
شــمارة  .)2از جملــه بناهای وقفــی مهمی که
ایجاد آنها سبب شــکلگیری و گسترش این
مح لّه شده است میت وان به م وارد زیر اشاره کرد:

مح ّلة رنگرزها
مح لّة رنگرزها يكــي از مح لّههای مركزي بافت تاریخی بيرجند
اســت كه بر باالي تپ ّهاي واقع شده اســت .این منطقه محدودهای
مثلثي شــكل ،حد فاصل ســه خيابان حكيم نزاري در ضلع غ ربي
و خيابان منتظري در جنوب و خيابان جمهوري اســامي در شمال
اســت .اين ريز مح لّهها در اثر خيابانكش يهاي زمان پهلوي ا ّول و
دوم از سال  1340به بعد به تدریج ه ويّت چند مح لّهاي بودن خود را
از دست داد و تحت عن وان يكي از مح لّههای موجود در بافت قديم

نقشة شمارة  :5بناهای وقفی مح ّله ته ده ،مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :

حسینیّة گود

حسینیّة حاجی آمنه

مسجد آیت اهلل آیتی

مسجد جامع پایین شهر

آب انبار حاجی ملک

مدرسة آیت اهلل آیتی

حسینیّة آقا محمدعلی

خانة پردلی

نقش نهاد وقف در شکلگیری و گسترش شهرهای اسالمی (مطالعه موردی؛ بافت تاریخی شهر بیرجند)

شــهر اســت .طبقة ســاكن در اين مح لّه بي شتر از طبقه اعيان و
اشــراف بودهانــد و وضعي ّت اقتصادي بهتري نســبت به بقيه مردم
داشــتهاند به همین دلیل به اين نام (ســرده) ناميده شــده است .در
توج ه به ابنية واقع در بافت و ويژگ يهاي
خصوص تاريخچة مح لّه با ّ
معماري آنها كه اكث را ً از دوران قاجار و اوايل پهلوي است م يت وان
گفت كه مح لّة ســرده با استناد به ابنية داخل بافت احتماالً م ربوط
به اواخر قاجار و اوايل پهلوي اســت (مســعودی)1385 ،؛ از جمله
بناهای وقفی بر جای مانده در این مح لّه شامل م وارد ذیل است.
1ـ حســینی ّه شوكتيه2 ،ـ حســینی ّه آراســته ،3ـ آرامگاه خ واجه
خضــر4 ،ـ خانه هادوي5 ،ـ خانة آراســته6 ،ـ خانــة پردلي7 ،ـ آب
انبــار محســنزاده8 ،ـ حســینی ّه بهرمان9 ،ـ تكيــه ب يبي عروس،
10ـ حســینی ّه ن واب11 ،ـ پســت قديم12 ،ـ آب انبار حاج عليرضا
بيك13 ،ـ آب انبار اسماعيل خان -14 ،حسینی ّه حاج غالمحسین،
 -15حسینی ّة طوفانی (نقشة شمارة  ( ،)4تصاویر شمارة .)1

 -1حســینی ّة حاجــي آمنه2 ،ـ مســجد آيتي3 ،ـ مدرســة آيتي،
4ـ حسینی ّة اســدي5 ،ـ حســینی ّة آقا محمدعلي6 ،ـ آب انبار حاج
ملك7 ،ـ حســینی ّه گود8 ،ـ مسجد جامع پايين شهر -9 ،آب انبار
جناب شــیخ -10 ،مســجد رو باز ته ده -11 ،آب انبــار حاج باقر،
 -12آب انبار کشمان (نقشة شمارة ( ،)5تصاویر شمارة .)2
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موقوفة لیلی حسین جعفر

موقوفة غالمرضا حسین جعفر
خانة شریف

حسینیّة مهتدی
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به مح لّة رنگرزها موسوم شد .نام اين مح لّه
بر خالف ســاير مح لّههای بافت تاریخی
بيرجند كه بر اســاس موقعي ّت ق رارگيري
آنها در بافت و يا رخ دادن واقع هاي مهم
نامگذاري شــده ،بر اســاس شغل و حرفة
مردم مح لّه كه رنگرزي بود ،ناميده شــده
است .در ضلع پايين اين مح لّه مغازههاي
نخ فروشي ق رار داشتند که در حال حاضر
از مغازههــاي داخــل بــازار تعــداد قابل
توج هي باق ي اســت (مســعودی.)1385 ،
ّ
از جمله بناهای وقفــی باق یمانده در این
مح لّه شامل م وارد زیر است:
1ـ حســینی ّة مهتــدي -2 ،خانــة
اعتمادينيــا3 ،ـ موقوفــة ليلــي حســين
جعفــر4 ،ـ موقوفــة غالمرضــا حســين
جعفر5 ،ـ خانة ش ريف -6 ،حسینی ّة حاج
رضابيــك -7 ،حســینی ّة شــیخ فضلاهلل
(نقشة شمارة ( ،)6تصاویر شمارة .)3

نقشة شمارة  :6نقشة بناهای وقفی مح ّلة رنگرزها ،مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :

مح ّلة میان ده
ایــن مح لّه یکــی از قدیم یت رین مح لّههای بیرجنــد و به عن وان
نقطة مرکزی شــهر تاریخی بیرجند دارای مساجد ،حمام ،آب انبار
و میدانچه بوده است (پایگاه بافت تاریخی بیرجند .)1385 ،یکی از
ریز مح لّههای اصلی مح لّة میان ده ،مح لّة چهار درخت بوده که این
مح لّه به دلیل کاشــت چهار درخــت در چهار طرف میدان به این
نام معروف شده اســت (صابرمقدم[ ،بی تا]  .)11 :مطالعات صورت

گرفته نشان م یدهد که بناهای شاخص در این مح لّه ،وقف و ب رای
خدمات رســاندن به عموم مردم اســت که بناهایی چون آب انبار
چهاردرخت ،حمام چهاردرخت ،مسجد جامع چهاردرخت ،مدرسة
معصومیه را شامل م یشــود -1 :آب انبار چهار درخت -2 ،حمام
چهار درخت -3 ،مسجد جامع چهاردرخت -4 ،مدرسة معصومیه،
 -5مسجد جامع عاشورا (نقشة شمارة ( ،)7تصاویر شمارة .)4
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خانة شریف

موقوفة غالمرضا حسین جعفر

موقوفة لیلی حسین جعفر

تصاویر شمارة  :4تصاویری از بناهای وقفی در مح ّله میان ده ،مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند1385 ،

مح ّلة خیرآباد
یکــی از ع وامل شــکلگیری مح لّهها در بافــت قدیم بیرجند
حضور باورهای قلبی و مذهبی مردم اســت که شکلگیری مح لّة
خیرآباد دلیل بســیار محکمی ب رای اثبات این ادعاســت؛ زی را باور
مذهبی مردم و اعتقادات آنها ب رای وقف کردن و انجام امور خی ّر
را م یرساند ،مح لّة خيرآباد يكي از مح لّههای قديمی بيرجند است
كه نام آن برگرفته از روستايي در شمال این شهر است.
مح لّــهاي كه در شــمال «رود» و در جن وب يت ريــن زمي نهاي اين
روستا احداث شــده ،خيرآباد نام گرفته است .ب هنظر م یرسد يكي
ديگر از داليل نام اين مح لّه برگرفته از قناتي به نام خيرآباد بود كه
آب مشــروب اين مح لّه را تأمين ميكرد و پس از
مدّتي مح لّه هم به همين نام خ وانده شد .اين قنات
توســط شخصي ب هنام ميرزا محمد علي ـ مستوفي
قاين در اواخر سدة ســيزدهم شمسي ـ ساخته شد
که وی مقــداري از آب آن را بــراي حمام ،تكيه،
مصل ّي و كاروانســرايي که مت ول ّی آنها بود ،وقف
نمود .در آب ريز كوچ ههاي شمال و شمال شرقي اين
مح لّه،بندي ق رار داشــت كه پــس از اين که بند
از آب ريز مح لّه و آب ســيل پر م يشــد ،گل و الي
آن تهنشــين و از آب زالل آن ب راي شســت و شو
اســتفاده ميكردند .در نتیجه نام این مح لّه برگرفته
از کار خیری اســت که در شکلگیری این مح لّه
نقش اساســی داشــته اســت .به دلیل وجود مح لّه
خیرآباد و مهم بــودن امر وقف ،کوچ های با عن وان
توج ه
خیرآباد هم در این محدوده شکل گرفت .با ّ

تصویر شمارة  :5بنای مصال،
مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند1385 ،

نقش نهاد وقف در شکلگیری و گسترش شهرهای اسالمی (مطالعه موردی؛ بافت تاریخی شهر بیرجند)

نقشة شمارة  :7نقشة بناهای وقفی مح ّله میان ده ،مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :
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نقشة شمارة  :8نقشه بناهای وقفی مح ّله خیرآباد،
مأخذ :آرشیو پایگاه بافت تاریخی بیرجند ،ترسیم ،نگارندگان1395 :
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به توســعة مح لّة خيرآباد كهنه به طرف شــمال شرقي شهر،مح لّة
خيرآباد نو در امتداد اين مح لّه ایجاد شد كه در حال حاضر هم به
همين نام خ وانده م يشود .امروزه مح لّة خيرآباد در حاشية شمالي
خيابان جمهوري اســامي واقع شده اســت (پایگاه بافت تاریخی
بیرجند  .)1385 ،باید خاطر نشــان کرد که در حال حاضر تنها دو
بنای وقفی در این مح لّه بــر جای مانده؛ یکی بنای مصال (تص ویر
شمارة  )5و دیگری خانة کبابی (نقشة شمارة .)8
در پایــان م یتــوان یادآور شــد که نــام بســیاری از کوچ هها و
میدانهای مح لّهها در این شــهر برگرفتــه از نام واقفان و بانیان این
بناها اســت ،به عن وان مثــال م یت وان میدان ب یبــی عروس ،میدان
آراسته ،کوچة مهتدی ،کوچة محس نزاده واقع در مح لّة سر ده قدیم
را نام برد که به خاطر بانیان بزرگ حسینی ّة ب یبی عروس ،حسینی ّة
آراسته ،حســینی ّة مهتدی ،آب انبار محســنزاده و سایر موقوفاتی
که داشــتند به این نام خ وانده شــدهاند ،عالوه بر ایــن در مح لّة ته
ده نام کوچة اســدی ،مح لّة اســدی ،میدان حاجیه آمنه و در مح لّه
خیرآبــاد ،کوچة خیرآباد را م یت وان نام بــرد که از بزرگان ،بانیان و
واقفان اصلی بناهای این مح لّهها به شمار م یرفتند و نامگذاری این
میدانها و کوچ هها بر اساس نام این واقفان بوده است.
در ادامه باید گفت که اعتقادهای مذهبی ســبب نهادینه شــدن
این ســن ّت در بین مــردم و ظهور بناهای وقفــی در بافت تاریخی
توج ه به
باعث شــکلدهی و توسعة شــهر بیرجند شده اســت .با ّ
موضوع وقفی بودن آنها و وجود رقباتشــان ،بسیاری از آنها در
بافت تاریخی پایدار مانده اســت .بدین گ ونه که شهر بیرجند هم
مانند دیگر شــهرهای اســامی بزرگ چون مشهد ،اصفهان و غیره
در شکلدهی و گسترش شهری از سن ّت وقف تأثیر پذیرفته است.

اندیشههای اص ولی شکلگیری این شهر در گذشته است .عالوه بر
ایــن با مطالعة موقوفات در شهرســتان بیرجند م یت وان دریافت که
بی شت رین تعداد موقوفات این شــهر در بافت تاریخی آن ق رار دارد
و با بررســی اســناد م یت وان دریافت که قدیم یت رین سند وقفی از
دورة افشــاریه و قدیم یت رین بناهای موجود وقفی در این شهرستان
از اواخر دورة صف ویه و اوایل دورة قاجار است.
در ادامــه باید خاطر نشــان کرد که در محدودة خ راســان جن وبي،
حدود 8670موقوفه و نزديك به  17954رقبه وجود دارد که بي شت رين
تعداد موقوفات به تعداد  2652و بی شت رین رقبات با  5091واحد در این
استان ،متع لّق به شهرستان بيرجند اســت (اداره کل اوقاف و امور خی ریه
استان خ راسان جنوبی( ،)1395 ،نمودار شمارة .)1
با مطالعة نقشــة پ راکندگی موقوفات در شــهر بیرجند م یت وان
دریافت که اغلب بناهای قدیمی در شــهر بیرجند وقفی هستند و
توج ه به قدمت مح لّهها می زان موقوفات هم بی شتر م یشــد .در
با ّ
توج ه به احتیاجات مردم خدماتی به شــکل کالبدی
هر مح لّه بــا ّ
ب رای عموم مردم در نظر گرفته م یشــد که در هر مح لّهای م یت وان
به خ وبی ایــن موضوع را درک کرد .عناصــر و فضاهای موقوفه و
رقبات از نظر فضایی ،کالبدی و عملکردی به صورت مجموعهای
ّ
متشــکل در بافت تاریخی بیرجند استق رار دارند
به هم پیوســته و
و بــه صورت مجموعــهای متمرکز ،مح لّه را تشــکیل م یدهند که
شــامل مساجد ،حســینی ّهها ،تکایا ،آب انبارها ،و حمام م یش وند.
در بی شتــر مح لّههــا م یت وان مجموعه بناهای وقفــی را به وضوح
توج ه به وضعی ّت اقتصادی مردم در این مح لّهها
مشاهده کرد که با ّ
توج ه به
به تبع بناهای بی شتری وقف شــده بــود .به گ ونهای که با ّ
مطالعه اســناد م یت وان دریافت عامل مهمــی که در ماندگاری این
بناهــا تأثیرگذار بــوده به علّت وقفی بودن و وجــود رقب ههای آنها
اســت زی را درآمد رقبات ابتدا ب رای پایداری موقوفات و سپس ب رای
مقاصد عامالمنفعه دیگر خرج م یشده است.

پراکنش موقوفات در شهر بیرجند
وقف در بیرجند داراي پیشــینة كهن است و اين فرهنگ ،ريشه
در حيات اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي اين ديار دارد كه تع دّد
موقوفات و رقبات در اين خطه
تأييدي بــر اين امر اســت .در
هر نقطه از این ســرزمین ،آثار
و برکات وقف به شــکل سن ّتی
و مدرن کام ً
ال مشهود است؛ از
مصادیق وقف سن ّتی م یت وان به
مســجد ،حســینی ّه ،پل ،حمام،
تکیــه ،آب انبــار و در وقــف
مــدرن به موقوفاتی بــا کارکرد
آموزشی ،بهداشتی و غیره اشاره
کرد که این امرگ ویای پیشــینة
معرف
نمودار شمارة  :1میزان پراگندگی موقوفات و رقبات در خراسان جنوبی
وقف در شهر بیرجند و ّ

در حال حاضر هنوز هم با گذشت زمان برخی از موقوفات چون
حســینی ّة شوکتیه واقع در مح لّة سر ده قدیم در ایام خاصی از سال
چون ماه محرم مورد اســتفاده ق رار م یگی رند و بســیاری از بناها به
توج ه به
حالت متروکه درآمده و یا تخ ریب شدهاند و تعدادی نیز با ّ
قدمت زیاد و تج ل ّی زیبایی معماری آنها مورد بازدید گردشــگ ران
و عالقهمندان به می راث فرهنگی ق رار م یگی رند.

نقش نهاد وقف در شکلگیری و گسترش شهرهای اسالمی (مطالعه موردی؛ بافت تاریخی شهر بیرجند)

نتیج هگیری
توج ه به انتقال تدریجی مرکزیّت سیاســی ،حکومتی از قاین به
با ّ
بیرجند در اواخر دورة صف وی ّه نخســتین اشــکال رشد کالبدی شهر
و گســترش آن از هســتة اولی ّه به پی رامون شهر آغاز شد که با پی وند
فضایی عناصر مذهبی در م راکز مح لّهها نوعی همگ رایی در شــهر
پدید آورد و بهت رین نم ونة آن مح لّة چهاردرخت است ،با شکلگیری
اولین بنا ،مســجد جامع ،شــروع میشــود و با بر ب رپایی مســاجد،
حســینی ّهها ،تکایا ،خانههــا و حمامهای وقفی ادامــه پیدا میکند
توج ه به ســاخت
معرف جدارهها و دی وارههای میدان هســتند .با ّ
که ّ
و ســازهای خانــدان امی ری ّه و افزایش جمعی ّــت ،کالبد و بدنة بافت
تاریخی این مح لّه را اندامهای ســن ّتی و مذهبی وقف پوشاند که از
مح لّة چهاردرخت شروع و به سمت شرق در جهت کوچه خ واجهها
و ارگ بهارستان و سپس شمال و شمال غرب (قلعه قدیمی) توسعه
یافت .در واقع با شــکلگیری هر مح لّة جدید به تبع ،بناهای دیگر
وقفی شــکل گرفت؛ به گ ونــهای که بناهــای عامالمنفعه در محل
تالقی محورهای اصلی در بســیاری از گرههای شهرهای اسالمی از
جمله شهر بیرجند دیده میشد .با بررسی و مطالعات صورت گرفته
به وضــوح میت وانیم می زان اهمی ّت این پدیده را در شــکلگیری و
گسترش بافت تاریخی این شهر دریابیم که بناهای وقفی جزو هستة
توج ه به احتیاجات مردمان این
اصلی هر مح لّهای بوده و در نهایت با ّ
بناها در گذر اصلی شــهر فزونی یافته و منجر به گسترش فی زیکی
توج ه به گسترش شهر در دورة قاجار حت ّی
این شهر گردیده است .با ّ
فضاهــای با ِز بافت تاریخی بیرجند که بــه صورت زمینهای زراعی
و ســبزیکاری بوده و در فاصلة مح لّهها ق رار داشتند مورد ساخت و
ساز ق رار میگی رند .وجود قنات قصبه در شکلگیری بناهای وقفی
توج ه به بررسی اسناد ب رای وقف آب
بســیار مؤث ّر واقع شــده بود .با ّ
قنــات ب رای امــور عامالمنفعه و اهمی ّت این موضوع ب رای ســک ونت
مردمان و اعتقادات مذهبی که آب را ب رای خدمات عمومی مردم از
جمله عناصر وقفی واجبتر از خانههای خود میدانستند نقش این
عامل را در شکلگیری و گسترش شهر بیرجند پررنگ میکند که
شکلگیری این عناصر را با ت رتیب اهمی ّت چون حسینی ّهها ،تکایا و
خانههای وقفی ب رای عزاداری حضرت سیدالشهدا و سپس مساجد،
آب انبارهــا و حمامهــا به وضــوح میت وان دریافــت .بدین ت رتیب
که بنای شــهرهای اسالمی از جمله شــهر بیرجند نه فقط بر مبنای
محاســبات عملکردی و تج ربی بلکه عمدتاً بر اســاس انگیزههای
اعتقادی و مذهبی شکل گرفته است.
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