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 چكیده
کوه از   ،در طوو  توارید در جریوان بووده اسوت      ،به صوور  سونتی رایو    بعنوان آموزه ای دینی و های الهی است که جزء ارزش ،وقف

خواسوته مودیریت کنود کوه البتوه نیوا        ه در دوران بعود از حیوا  خوود امووا  خوود را در جهتوی کوه موی        توانستقِبَلِ آن واقف می

 گرفته است.های معنوی صور  میاصلی این سنت در جهت گسترش ارزش

عوامول اصولی مَشوی زیسوتن انتخواب       هموین  هوا از درون موقوفوه  ،بووده اسوت   در جوامعی که اقتصاد و تولید وابسوته بوه کشواورزی   

بوه دلیول اینكوه مهمتورین      ،رسود موضووو وقوف آب   شدند مانند: آب، زمین، محصوال  کشاورزی و ... . در این میان بوه نرور موی   می

و نقو  حیواتی و عموده در حیوا  موردا ایفوا موی نمایود نقو            عنصر برای به حرکوت انوداختن چرخوه اقتصواد کشواورزی اسوت      

 سازنده تری داشته است.

گوورارد یكووی از ایوون مصووادیه آب بلووده شووهر توواریخی  ی بوور سیسووتم موودیریت آب نیووز مووی گوواهی سوونت وقووف تووأثیرا  شووگرف 

وقوف شوده اسوت. ایون موضووو باعو        توسو  موردا و بانیوان آن    هوای مختلوف   فردوس)تون( است که بوی  از نیموی ازآن در دوره  

اهمیوت مودیریت آب در جامعوه    المنفعوه شوودد در نتیجوه نقو  و     رف اموور معنووی و عواا   شده است درآمد زیادی از این سیستم ص

 مرهبی به خوبی نمود می یابد.-و فعالیت های اجتماعی و خصوصاً اجتماعی

فوردوس کوه موجوح تحقوه فعالیوت هوای عواا المنفعوه و حیوا  در شوهر            آب بلوده  سونتی  وقف بر مدیریت ا تأثیر این مطالعهدر 

 یز گردیده است، به بح  گراشته شود.خود موجح رونه اجتماعی و اقتصادی در میان سایر مردا نگردیده و

 

 کلما  کلیدی

  المنفعه، رفاه اجتماعیهای عااوقف، مدیریت آب بلده، فعالیت

 

 
 

 

 

 

 

 همقدم

-هوای معنووی، در طوو  توارید آدموی را هموواره بوه خوود جورب موی          وقف به عنووان سونتی کهون، در جهوت تعوالی ارزش     

-تووان دیودد انجواا یوی فریسوه حسونه بوا نیوت باقیواِ          مختلوف موی   ی ایون سونت پسوندیده را از جهوا     کرده است. جربه



 

2 

الصووالحا ، گسووترش و یووا حمایووت از یووی نوووو فعالیووت خوواع)اعم از موورهبی، علمووی، اجتموواعی و ...(، موودیریت و برنامووه   

ریوزی بورای ثورو  توسو  شوخ  بعود از فووت  و ... کوه در تموامی مووارد تکور شوده نیوت خیور و گواا نهوادن در جهوت                  

 های معنوی به طور مشترک، بسیار با اهمیت است.و ارزشتعالی 

نق  مودیریت در مبحو  وقوف موضووعی بسویار وسویی، پی یوده و جالوح توجوه اسوت کوه واقوف بوا دیودی وسویی و هموه                 

نامووه ای مناسووح را در جهووت پویووایی آن در وقووف جانبووه بوورای بقوواء و گسووترش نیووت خووود، منووابعی را تعیووین و برنامووه   

تووان بوه عنووان مودیریت ثورو  از آن سوخن بوه میوان آورد. در جووامعی کوه اقتصواد آنهوا برپایوه              کوه موی  کنود،  تدوین می

رسوود بحوو  وقووف و موودیریت ثوورو  بیشووتر پیرامووون موضوووعا  خوواع ماننوود: آب و  مووی کشوواورزی اسووتوار اسووت بووه نروور

هووای گسووترش ارزشی موودیریت ایوون منووابی ثوورو  را در جهووت حفوو  و  کووه حاصوول و ثموورهشووود، زمووین متمرکووز مووی

تووان مشواهده کورد.    المنفعوه( بوه وضووی موی    معنوی و نیوز نموود آن را در کالبود و سواختار شوهری)به صوور  بناهوای عواا        

گشوا بورای   هوایی مفیود و راه  کنود توا درس  این موضوو ضرو  و اهمیت پژوه  در ایون حووزه را بوی  از پوی  ایجواب موی      

 یمان برگیریم.هنگیهای فرزندگی امروز و نیز حفاظت از داشته

ی شوهرتاریخی فردوس)توون(، کوه بوه عنووان یوی آمووزه دینوی و نیوز          روی، با اشواره بوه وقوف در آب بلوده    در پژوه  پی 

ی مودیریتی آن در نرور گرفتوه شوده اسوت، تواثیر آن بور کالبود شوهر و احوداث و پوای             منبوی ثروتوی بورای پویوایی برناموه     

چگوونگی تواثیر وقوف بور      بوده انود( ، توا حود امكوان موورد بررسوی قورار خواهود گرفوت.          بناهای عاا المنفعه)که غالباً مرهبی

کووه اک وور آنهووا موقوفوواتی  -هووای بوور گرفتووه از آن بوورای احیوواء بناهووای ارزشوومند توواریخیموودیریت سوونتی آب بلووده و آموووزه

یون پوژوه  اسوت. در ایون     مسوأله موورد نرور در ا    -شوده انود  اندکه، بوا ثورو  حاصوله از مودیریت آب بلوده پوای  موی       بوده

ای و مطالعووا  میوودانی بووه اط عووا  خانووههووا(، منووابی کتووابنامووهخصوووع سووعی شوود بووا مراجعووه بووه اسووناد توواریخی)وقف 

 گاا برداریم. ی مطلوبتری برای رسیدن به نتیجهجامی

تغییراتووی در نوووو هووو.ش کووه در ایوون شووهر اتفووا  افتوواده و منجوور بووه  1531ی سووا  در ادامووه بووا اشوواره بووه موضوووو زلزلووه

المنفعوه و مورهبی شوهر تواریخی شوده اسوت پرداختوه و        مدیریت منابی موالی حاصوله از آب بلوده بورای پوای  بناهوای عواا       

هوای تواریخی، درخصووع مرموت و احیواء      با آسیح شناسوی آن سوعی خواهود شود بوه اراشوه پیشونهاداتی برگرفتوه از آمووزه         

 این ابنیه و نیز شهر تاریخی بپردازیم.

هوای آن در رابطوه بوا مودیریت ثورو ، بوه       این مقاله، سعی خواهیم کرد پو  از نگواهی گوررا بوه مبحو  وقوف و شاخصوه       در 

هووای معنوووی و پیوودای  بناهووای معرفووی آب بلووده و وقفیووا  آن و تووأثیر موودیریت منووابی حاصووله از آن در گسووترش ارزش 

ردوس، بووه آسوویح شناسووی موودیریت منووابی، بوورای هووو.ش شووهر فوو1531المنفعووه بپووردازیم و بووا اشوواره بووه زلزلووه سووا  عوواا

 مرمت و تعمیر بناهای مرکور در پی زلزله پرداخته و به دنبا  پیشنهاداتی برای احیاء این بناها باشیم.   

 

 نگاهی گرارا پیرامون وقف -1

ی در هوور هووای موودیریت در رابطووه بووا مسوواشل فرهنگووی، اجتموواعی، اقتصووادتوورین روشتوووان بووه جوورم  از مهووموقووف را مووی

-رسود فقو  بورای نی وا  مورهبی و الهوی تحقوه موی        جامعه قلمدادکرد. بروز این موضوو پور اهمیوت در ظواهر  بوه نرور موی      

-هوای الهوی را موی   یابد اما اگر با نگاهی موشوكافانه بوه موضووو بنگوریم، متوجوه خوواهیم شود نی وا  مورهبی و ارتقواء ارزش          

شومار آورد اموا اهوداف مهوم دیگوری در کنوار آن موورد نرور واقوف اسوتد           هترین نی ت در موضووو وقوف بو   توان به عنوان مهم

ای دقیووه بوورای موودیریت اهووداف خووود در زمووان بعوود از حیووات  در ایوون دنیووا، برنامووه ریووزی در خووور وی بووا توودوین برنامووه

دن بوه  کنود یوی چرخوه مودیریتی پویوا را بورای رسوی       کند. و به زبوان دیگور کسوی کوه ثورو  خوود را وقوف موی        توجهی می

 کند.در دوران پ  از مرگ خود طراحی می ی اهداف و هم نین حفاظت از ثرو  خو

هوای گرشوته، موا آنهوا را نشوانی از مودیریت شوهری در        هوای شوهری کوه در دوره   این در حالی است کوه بسویاری از فعالیوت   

دهود موقوفوا    هاد  موی آنگونوه کوه توارید شو    "شمریم ناشوی از مودیریت پویوای سونت وقوف اسوت.       شهرهای تاریخی برمی
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انبارهوا بورای توأمین آب    انود. در منواطه خشوی و کوویری احوداث آب     پیوسته متناسوح بوا نیازهوای اجتمواعی بوجوود آموده      

هووای مسووتعد علمووی احووداث موودارس ودر منوواطه نیازمنوود هووا سوواخت کاروانسووراها، در محووی آشوامیدنی، در مسوویر کوواروان 

(، هم نووین 09، 1513)بوواقری "وقوفووه از جملووه اقووداما  واقفووان مسوولمان اسووتهووای مهووا و بیمارسووتانتأسووی  در مانگوواه

هووای آبووی و موودیریت آنهووا در   گیووری و احووداث بسوویاری از تأسیسووا  زیرسوواختی شووهرها ماننوود قنوووا  و سووازه    شووكل

 هایی از مصادیه تأثیر این فریسه)وقف( در شهر و شهرسازی است. شهرهای تاریخی نمونه

هوا و نیوا    گیورد بسوته بوه انگیوزه    ر عملی مخصوصًا اعمالی کوه در رابطوه بوا اموور معنووی صوور  موی       فعلی ت بخشیدن به ه

 (:23، ع:1511مجری آن دارد. علل و انگیزه های وقف را در موارد زیر می توان بررسی کرد)شهابی، 

 عبادی و مرهبی -

. لورا پو  از مورگ بایود نواا      تمایل انسان به حح تا  )پ  از مورگ جوز نوامی از کسوی چیوزی بواقی نموی مانود(         -

 خود را جاوید و ماندگار سازد و وقف وسیله ای برای جاوید ساختن ناا است.

برنامه ریوزی شوخ  بورای حفو  امووا  در دوران حیوا  و مخصوصواً دوران بعود از مورگ: گروهوی ثورو  زیوادی              -

  نشووود و وارثووان و دارنوود شوواید بووه ایوون فكوور باشووندکه اموووا  آنهووا پوو  از موورگ آنطووور کووه مووی خواهنوود حفوو 

را حفو  کننود پو  امووا  را وقوف موی کننود توا هوم          کسان دیگری که اموا  را در دسوت موی گیرنود نتواننود آن    

 بهره اخروی را برده باشند و هم برنامه ریزی هدفمند برای حف  آن در آینده را خودشان انجاا می دهند.

 رثان.تردید به استفاده نادرست و خ ف شرو از اموا  توس  وا -

 اقتصادی -

 مردمی -

 تربیتی -

رسود در ابتودا بهتور اسوت بوه صوور  مختصور        برای رسیدن به پاسخی مناسوح بورای جوواب مسوپله پوژوه ، بوه نرور موی        

برخووی از تعوواریف وقووف و موضوووعا  موورتب  بووا آن را بووه میووان آوریووم. موضوووعاتی ماننوود تعوواریف وقووف، موقوفووه، واقووف و   

 ا را به بح  خواهیم گراشت:اختصار تعاریف آنه به  نامه کهوقف

ه  ( صوواحح کتوواب معووروف شوورایی   010محقووه حل)ی)جعفوور بوون الحسوون الهوورلی الحل)ووی المتووولی بالحل)ووه سوونه     وقووف:

وقوف عقودی اسوت کوه ثموره      « الوقوف عقود ثمرتوه تحبوی  االصول و اعطوف المنفعوه       »االس ا در تعریف وقوف گفتوه اسوت:    

کووردن منووافی یعنووی صوورف کووردن مووا  در جهتووی کووه واقووف تعیووین آن حووب  اصوول و رهووا کووردن منووافی اسووت. تسووبیل 

 (.32، ع:1515کرده است. )عطایی،

 -2عوین باشود)یعنی طلوح، موا  مجهوو  و در کول دیون خودا نباشود(           -1موقووف بایود دارای چهوار شورش باشود:       موقوفه:

بوه تصور)ف در    -3نتفواو باشود.   بوا بواقی مانودن عوین، قابول ا      -5مملوک باشود)قابلیت تملوی داشوته باشود( و متقووا باشود.       

 (.30، ع:1515آوردن آن صحیح باشد)عطایی،

 (.30، ع:1515واقف باید عاقل، بالغ و جایزالت)صرف باشد)عطایی، واقف:

همووان سووند وقووف اسووت در ایوون سووند ضوومن آوردن مشخصووا  وقووف، واقووف در آن دربوواره مسووایل مربوووش بووه   نامووه:وقووف

 (.  22، ع:1511ن و سایر مسایل تعیین تكلیف کرده است)شهابی، اداره موقوفه و چگونگی صرف عواید آ

کوه اقتصوادش وابسوته بوه     -اما بعد از تکور علول و تعواریف وقوف بایود در موورد موضووو ثورو  در شوهرهایی ماننود فوردوس           

ن ایو "روی را موورد بررسوی قورار دهویم.     مبواح ی هور چنود کوتواه و در انودازه حوصوله نوشوتار پوی          -کشاورزی بوده اسوت 

ی توزیوی ثورو  در جامعوه توجوه بشوود بحو  اسوتراتژیی        بایود بوه نحووه   بح  که حتماً در کنار تولیود ثورو  و درآمود موی    

-(، زیوورا در وقووف نوووو ثوورو  و موودیریت آن بسوویار حوواشز اهمیووت اسووت و مووی 121، 1513چهووره )خوووش"و اساسووی اسووت

 تواند در بسیاری از موارد در این خصوع تعیین کننده باشد.  
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بسویاری از شوهرهای تواریخی کوچوی، کوه نقو  خوود را در اقتصواد منطقوه یوا فورا منطقوه از طریوه کشاورزی)اقتصوواد              در 

رسود اهمیوت بیشوتر و نقشوی حیواتی دارد: آب و زموین. ضورو  ایون         انود دو موضووو بوه نرور موی     کورده کشاروزی( ایفا موی 

طه کوویری و کوم آب واقوی شوده اسوت و از طورف       شوود کوه تعوداد بسویاری از ایون شوهرها در منوا       موارد زمانی هویودا موی  

ی اقتصواد کشواورزی، هموین دو موضووو یواد      انودازی یوی هسوته   دیگر از مهمتورین امكانوا  زیرسواختی و اساسوی بورای راه     

هوای زیوادی برسور موضووو زموین و مخصوصواً آب بوین        شده اسوت. در طوو  توارید هموواره در ایون گونوه جواموی درگیوری        

-کنود. در ایون بوین هموان    آبادی دیگور ر  داده اسوت کوه ایون اهمیوت و حیواتی بوودن آن را اثبوا  موی         مردا و یا آبادی با 

... و جَعَلنَوا مِونَ اَلمواءِ ک ولی شَویء  حَوی       » طور که اشاره شد موضوو آب از مرتبوه بواالتری نسوبت بوه زموین برخووردار اسوت        

ی حیوا  در زنودگی کشواورزی کوه     (. ایون مایوه  59اء، آیوه:  )قورآن مجیود، سووره انبیو     « ای را از آب آفریودیم و هر چیز زنده

-شوود. در طوو  تواریخی در ایون    ارتباش مسوتقیم بوا تولیود و یوا بوه عبوارتی آفورین  موجودی)نبواتی( دارد دو چنودان موی          

تورین ثورو  در بوین سواکنان ایون شوهرها       گونه جوامی موضوو وجایگاه آب بوه یوی ثورو  مهوم و شواید بتووان گفوت مهوم        

شوناختی ایون عنصور بورای انسوان منزلتوی کوامً  منحصور بوه فورد دارد زیورا در            ضرور  حیاتی و زیسوت "شده است.تبدیل 

میووان مووواد طبیعووی، آب تنهووا عنصووری اسووت کووه هووم بووه شووكل سوواده و طبیعووی آن، بوودون کمتوورین دانوو  فنووی مصوورف 

یال ، فنوون مهوار، جابجوایی و    توانود نسوبت بوه پیشورفت دانو  فنوی، بوه لحواف ماهیوت فیزیكوی و سو           شود و هوم موی  می

 (53، 1511)حاجی ابراهیم زرگر "کسح انرژی را ایجاب کند.

هووای الهووی و معنوووی از یووی طوورف و موضوووو موودیریت ثوورو  از طوورف دیگوور در  وقتووی در جوامووی یوواد شووده بحوو  ارزش

آن هوم قودا در    کنود و بوا وقوف   ی خوود را پیشوك  موی   تورین داشوته  شوود واقوف بهتورین و بوا ارزش    سنت وقف مطری موی 

خواهوود بعوود از حیووا ِ خووودش آن را حفوو  و  گونووه کووه موویهووای معنوووی برداشووته و همووانپویووایی ارزشجهووت حفوو  و 

ی ی شووهر توواریخی فردوس)تووون( و اشوواره بووه فریسووهکنوود. آن ووه در ادامووه موود نروور اسووتد معرفووی آب بَلَوودِهموودیریت مووی

-هووای معنوووی، احووداث بناهووای عوواا حاصووله در گسووترش ارزشوقووف و تووأثیر آن بوور موودیریت آب موورکور، و نیووز نتووای    

 المنفعه و در نتیجه تحقه رفاه اجتماعی در این شهر خواهد بود.

 

 آب بلده-2

تووان یوی رود مصونوعی، جواری در دشوت فوردوس قلموداد کورد. ایون تعبیور زموانی موورد توجوه              آب بلده را به تعبیری می

آب بلوده  "آیود.  جووی بوجوود موی   نود رشوته قنوا  و چشومه و تشوكیل یوی شواه       گیرد که این آب از بهم پیوستن چقرار می

هووای شوورقی هووای قوودیم در د  کوووهرشووته قنووا  و دو دهانووه چشوومه اسووت کووه از اعصووار گرشووته و زمووان  13متشووكل از 

لیتوور بوور ثانیووه  599دبووی آب متغیوور بوووده، کووه حووداک ر آن حوودود  " (.133، 1500)میدانوودار "حفرگردیووده اسووتفووردوس 

)پورسولطانی  "لیتربور ثانیوه رسویده اسوت     139باشود  و در طوی چنود سوا  اخیور بوه علوت خشكسوالی دبوی آب آن بوه           یم

1515 ،3.) 

هووای تشوونه  وباغووا  را سوویراب و در روزگوواران قبوول از زلزلووه   کنوود و دشووتکیلووومتر را طووی مووی  53ایوون آب حوودود  "

هووای هكتووار از زمووین 2512روزه ایوون آب حوودود کوورده اسووت. امووبخوو  اعرمووی از آب مصوورفی شووهر را تووأمین مووی1531

یووا بووه  "راه آب"فنجووان  319تعووداد باشوود، کووه فنجووان مووی 1019آب بلووده، شووامل  کنوود.ایوون منطقووه را مشووروب مووی 

شوود و هور طاقوه    طاقوه تقسویم موی    52بوه  فنجوان بواقی مانوده     1299گوردد و  از آن کسور موی   "ویج و  گ َمِ"اصط ی محلی 

 روز به دو توانند از این آب استفاده نمایند هر شبانهروز یی بار مالی وشارب میشبانه 1 فنجان است، در هر 223
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دقیقوه در   5شوود... و از طرفوی هور فنجوان معواد       فنجوان موی   319روز گوردد و هور نهور آب در یوی شوبانه     نهر تقسیم موی 

 باشد.ساعت می

و لگوار( تقسوویم   -زیوون( و سویفی)بهار -نواا شتوی)زمسوتانه  یم آب بلووده بوه دو فصول بووه  در دوره زموانی یوی سووا  طورز تقسو    

نامنود، کوه در ایون مود  بوه شورب زعفوران و        مواه( را زیون موی   0گوردد. بوه ایون طریوه از او  مهرمواه توا او  تیور مواه)        می

روز را  1شوود کوه ایون    موی  بوار باغوا  و موزارو را مشوروب    روز یوی  1رود، بوه طووری کوه هور     گندا و جو و گاهی باغا  می

 (.151 -155، 1511زاده، جوادی )مهدی"نامند.یی مدار می

ی اجتموواعی، ای از گسووتردگی حوووزهو دامنووه زمینووهبووا توجووه بووه اط عووا  مختصووری کووه در مووورد آب بلووده آموود، پووی   

گ اسوت کوه اط عوا     ی ایون مجموعوه بوزر   اقتصادی آن در تهن ترسویم شود. نكتوه مهوم در ایون رابطوه مودیریت پی یوده        

روی خووارا اسووت امووا آن ووه کووه ایوون پووژوه  در حوووزه ی نوشووتار پووی توور در ایوون حوووزه، از حوصوولهتوور و مفص وولمبسووش 

مدیریت به دنبا  آن استد موضووو وقوف و توأثیر آن بور مودیریت منوابی حاصوله از ایون ثورو  بوا ارزش اسوت. در اداموه بوا              

کنوویم و سووپ  اثوورا  ایوون سیسووتم را کووه در  حوووزه آب بلووده را بررسووی مووی ای کوتوواه، شوومایی از دامنووه وقووف دراشوواره

 های اجتماعی و فرهنگی در شهر و کالبد شهر فردوس نمود یافته است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.   حوزه
 

 وقفیا  آب بلده   -2-1

ی کووه بوور پایووه اقتصوواد  طووور کووه در مطالووح پیشووین آموود بووه اهمیووت آب بووه عنوووان یووی ثوورو  مهووم در جوووامع   همووان

ای مختصور شود. در   ی وقوف بوه عنووان یوی ثورو  پویوا اشواره       شوود و هم نوین نقو  آن در فریسوه    کشاورزی مدیریت می

توورین شووریان حیوواتی شووهر و اقتصوواد آن در حوووزه وقووف و سیسووتم شووهر توواریخی فردوس)تووون(، آب بلووده بووه عنوووان مهووم

کوم نیموی از مسواشل حیواتی آن در گرشوته      یم تمواا حیوا  شوهر دسوت    اگور نگووی  "کنود.  مدیریت  نق  مهمی را ایفوا موی  

(. مالكوان در طوو  توارید بخو  یوا      30، 1513)یواحقی  "گوردد بدون شی و اموروز بوا انودکی تردیود بوه هموین آب بواز موی        

 موقعیت ورودی آب بلده و فردوس قدیم و جدید -1شكل 

 (1509)تارید دسترسی: دیماه   www.earth.google.orgمأخر: 

 

 فردوس قدیم               فردوس جدید        ده آب بلده و ورودی آن به دشت فردوسموقعیت شماتیی قنوا  تشكیل دهن    

 

http://www.earth.google.org/
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ایوون آب وقفووی  3/5ایوون اموور باعوو  شووده بیشووتر از "انوودکووردهتموواا سووهم خووود را از آب بلووده بووا نیووا  متفوواو  وقووف مووی

ای از روایوا   پواره "مشوهور بوه موقوفوه صوفوی اسوتد       ،(. بخو  اعروم وقوف در موورد ایون آب     131، 1500)میدانودار  "اشدب

انودد شواه عبواس کوه بورای      تور شوهر سوینه بوه سوینه دریافوت کورده       سوا  عباسی را اهالی کهون شفاهی در مورد موقوفا  شاه

اسوتقبا   دلیول یوا بوه جهوت فقور و تهیدسوتی اهوالی یوا         کورد از توون گرشوت بوه هور      زیار  از اصفهان به مشهد سوفر موی  

از آب بلووده را بووه اصووناف چهارگانووه)علماء، صوولحاء،    [فنجووان 1299از ]فنجووان 2931بووه موجووح فرمووانی   ،مووردا از وی

عو وه بور آن موردا ایون دیوار هموواره در طوو  توارید بوا نیوا  گونواگون             (.30، 1513)یواحقی  "سادا ، فقورا( واگورار کورد   

 3399فنجووان آب حوودود   1299امووروزه از  "انوود، بطوریكووه بووه انوودازه وسووی، از داشووته خووود از ایوون آب را وقووف کوورده   

ت بووراین اسوواس ارزش و اعتبووار سوونت وقووف و اهمیوو . (150، 1511)مهوودیزاده و جوووادی  "فنجووان از آن وقووف شووده اسووت

توورین داشووته و ثوورو  مووردا بوورای اهوودا و توو ش بوورای گسووترش آن در جهووت نیوول بووه اهووداف  آب بلووده بووه عنوووان مهووم

 ای روشن شد. معنوی برای ما تا اندازه

ی در ادامووه توو ش خووواهیم کوورد بووه نتووای  موودیریت بخشووی از ثوورو  ایوون آب توسوو  سیسووتم وقووف، در حفوو  و اشوواعه   

ثیر آن در کالبوود معموواری و شهرسووازی شووهر توواریخی فووردوس پرداختووه و تووأثیرا  آن  هووای فرهنگووی و معنوووی و تووأارزش

   را بیشتر به بح  بگراریم.
 

وقف و مدیریت ثرو  آب بلده)گسوترش و حفو  ارزشوهای معنووی، فعالیوت هوای عواا المنفعوه و تواثیر در کالبود            -2-2

 (1531معماری و شهرسازی فردوس تا سا  

توانود در را بطوه بوا آب و مخصوصواً     ابطوه بوا موضووو وقوف و برناموه ریوزی و مودیریتی کوه موی         در مطالبی که گرشوت، در ر 

گونوه کوه   . هموان صوور  گرفوت  ای کوه بتووان اهمیوت آن را یوادآور شود، اشواراتی       به انودازه  ،منابی حاصله از آن داشته باشد

اسوت کوه در شوهر تواریخی فوردوس، آب      شوودد در حوا  حاضور ایون نكتوه بورای موا م بَورَهن         مشاهده می 1در جدو  شماره 

کنوود. البتووه برخووی رَقبووا  نیووز در توورین عنصوور، در سیسووتم موودیریت وقووف ایفوواء نقوو  موویتوورین و اصوولیبووه عنوووان مهووم

هوای  اموا بنوا بوه نرور نویسونده مورکور در ردیوف        جدو  مرکور آمده که بصوور  مسوتقیم بوا موضووو آب در ارتبواش اسوت،      

ب، حمواا، بواو و اشوجار و زموین مزروعوی کوه حیوا  و نقو  آنهوا در زنودگی جامعوه بودون آب             اند همانند: آسویا دیگر آمده

( % 02کووه مسوولماً اضووافه کووردن آمووار آنهووا بووه موضوووو آب، کمیووت آن را در جوودو  از رقووم کنووونی )  امكووان پووریر نیسووت

   .باالتر خواهد برد
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1513حسینی، )زا 

 با  متصرفی اداره اوقاف شهرستان فردوسقَفهرست پراکندگی رَ -1جدو  



 

1 

ای کنوود. ایوون ثوورو  آوردهبخشووی از ثوورو  آب را موودیریت مووی ،آن ووه مسوولم اسووت در شووهر توواریخی فووردوس سوونت وقووف

گرفتوه اسووت.  هووای مدنررشوان مووورد اسوتفاده قورار مووی   اسوت بورای شووهر کوه در طوو  تووارید توسو  واقفووان بورای برناموه       

یوابیم سونت وقوف    شاید در ظاهر این امر موضووعی سوطحی دیوده شوود ام وا اگور موشوكافانه بوه ایون پدیوده بنگوریم در موی            

هوای گونواگون   و برناموه  صوادی در شوهر اسوت. برگوزاری مراسوم     ی محرک بسویاری از مسواشل فرهنگوی، اجتمواعی و اقت    نیرو

هوای معنوووی و اخ قووی در جامعووه اسووت، کنتور  بسوویاری از معسوو   اجتموواعی هماننوود   مورهبی کووه سووبح تووروی  آموووزه 

ای از خوودما  ایوون سوونت  دیگوور نمونووهفقوور و گوواا نهووادن در جهووت رسوویدن بووه عوودالت اجتموواعی و بسوویاری از موووارد    

 پسندیده در جامعه است.

هوا آب بلوده جوزء رََقبوا  وقوف بووده اسوت) و اکنوون پرونوده آنهوا در           هوایی کوه در آن  ناموه وقوف  با نگاهی تحلیلوی،  در ادامه

قوواا مووورد ایووم نكتووه شووایان تکوور ایوون کووه اعووداد و ار ربوو  موجووود اسووت( را بررسووی و مووورد ارزیووابی قوورار داده ارگووان تی

هووا از پووژوه  آقووای علووی زا  حسووینی بووا عنوووان سوویمای وقووف در  اسووتفاده در ایوون نوشووته بووا مطالعووه مووتن وقووف نامووه 

 فردوس)تون( صور  پریرفته است.

هوایی کوه   ای کوه در آنهوا نوامی از آب بلوده آموده و نیوز توجوه و واکواوی نیوت واقوف در زمینوه           ناموه وقوف  35با مطالعه متن 

هوایی کوه   بنودی و تفكیوی فعالیوت   نوافی حاصول از آب را در آن راسوتا مودیریت نمایود، توانسوتیم بوه دسوته        قصد داشته تا م

گیوری و پویوایی بسویاری    هوایی کوه خوود موجوح شوكل     یوابیم. فعالیوت  اجتماعی هسوتند، دسوت  -فرهنگی یدر زمینهعموماً 

ای فراتور موجوح شوده توا     ر در مرحلوه های معنوی در محی  اجتمواعی شوهر تواریخی فوردوس شوده اسوت. ایون امو        از ارزش

المنفعووه باشوویم. در جوودو  هووای عوواامووا شوواهد تووأثیرا  کالبوودی و سوواختاری آن در پیكوور شووهر در قالووح بناهووا و مجموعووه

هوا و کمیوت   هایی که بر اسواس نی وا  واقفوان آموده اسوت. هم نوین فراوانوی هور یوی از ایون فعالیوت           انواو فعالیت 2شماره 

 ده است.    درصدی آن محاسبه ش

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داران و عووزاداران و تعمیوور و موضوووو برپووایی مراسووم عووزاداری و تعزیووه، اطعوواا روزه از نتووای  بدسووت آمووده از جوودو  فووو   

ی هوا فراوانوی و درصود بواالتری را بوه خوود اختصواع داده اسوت کوه ایون نشوان دهنوده            تجهیز بناها نسبت به دیگر فعالیوت 

 ها در بین مردا است.ر این فعالیتاَجر و ق رب واالت

شهرسوازی( کوه   -هوای معمواری  هوا و فسواهایی)یا هموان بنوا و مجموعوه     در ادامه بح  ما سعی داریوم در موورد برخوی مكوان    

از درآموود و منووافی آب بلووده  %53کنوود و کووه حتووی گیووری و پووای ِ آنهووا را فووراهم موویهووای موورکور موجبووا  شووكلفعالیووت

 در برنامه مدیریتی وقف درنرر گرفته شده، بپردازیم.  برای تعمیر و مرمت آنها

 اجتماعی براساس مدیریت منافی آب بلده در شهر فردوس-های فرهنگیطبقه بندی فعالیت -2جدو  



 

1 

شهرسوازی بوه اولوین مسوتنداتی کوه در حوا  حاضور از شوهر تواریخی فوردوس در دسوت داریوم )کوه              -اگر با دیود معمواری  

یوابیمد مهمتورین بناهوا در زنودگی شوهری)      هوو.ش اسوت( بنگوریم، درموی    1539و 1559هوای  هوای هووایی دهوه   غالباً عكو  

شوود. ایون موضووو بسویار     گرفتوه و پوای  موی   هوا، توسو  سیسوتم وقوف شوكل     محلوه  شوهر و  هری( در سوطح یا فساهای شو 

اجتمواعی کوه موورد نرور واقف)اغلوح در بوازه زموانی مشوخ  و کوتواه(          -هوای فرهنگوی  ع وه بر انجواا فعالیوت  گویاست که 

گونوه بناهوا و   ایون ، ای کوه سوت بوه گونوه   گرفتوه ا های عمومی ساکنان شهر در ایون گونوه فسواها شوكل موی     اَهَم فعالیتبوده، 

هووای روزمووره و عمووومی ای بوورای فعالیووتیشووان در شووهر و معووابر شووهری، عرصووهفسوواها بووا توجووه بووه موقعیووت قرارگیووری 

ای هسووتند کووه در سوواختار توورین ابنیووههووا از جملووه مهوومشووهروندان و سوواکنان محوو   هسووتند. برطبووه مسووتندا ، تكیووه

هووای قوودیمی ایووران تكیووه،  در شووهر"ارای کالبوودی قووواا یافتووه و تعریووف شووده هسووتند  شووهریِ شووهر توواریخی فووردوس د 

انود. ایون فسواها اغلوح بوه      انود کوه در مسویر گوررهای اصولی شوهر قورار داشوته        میدان و حسینیه فسواهای محصووری بووده   

ر اصولی وجوود   صور  فساهای عمومی، یعنی جزشی مهوم از گورر اصولی یوا بوه صوور  فسوای بسوته، اموا در ارتبواش بوا گور            

 (131، 1513)توسلی "اندداشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

مجموعه مدارس حبیبیه و علیاء و تكیه محله   -3شكل  

 1539ی میدان  در عك  هوایی دهه

 برداری کشورمأخر: سازمان نقشه

 1539ی تكیه محله تاالر در عك  هوایی دهه -5شكل 

 برداری کشورمأخر: سازمان نقشه

 1539ی تكیه محله سادا  در عك  هوایی دهه -2شكل 

 ری کشوربردامأخر: سازمان نقشه

ه در المنفعمیدانگاه اصلی شهر به همراه بناهای عاا -3شكل 

 1539ی کنار یكدیگر   در عك  هوایی دهه

 برداری کشورمأخر: سازمان نقشه
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سیسووتم وقووف در شووهر توواریخی فووردوس بووا پشووتوانه منووابعی کووه از موودیریت آب  و بووادخ  آب بَلَووده بدسووت آورده بووود   

و اشوواعه سووازی هووای م خوول در موودیریت شووهری در زمینووه فرهنوو   ریووزیهمپووای بسوویاری از عواموول و برنامووه توانسووت 

هووای اجتموواعی در همووین راسووتا گوواا بووردارد و تووأثیر کالبوودی و توو ش بوورای    هووای معنوووی و فعالیووت بسوویاری از ارزش

هوا سوروکار   آفرین  مكان و فسوایی بورای آنهوا و نیوز پوای  آنهوا بورای موا کوه اموروز بوا بسویاری از ایون بناهوا و مجموعوه               

 داریم م بَرهَن است.

ش تووا حوودی ایوون سیسووتم موودیریت را م تزلووز  کوورد. در ادامووه بووا بررسووی نقوو  زلزلووه و    هووو.1531ی امووا رخووداد زلزلووه

کنویم در نهایوت   هوایی از سیسوتم وقوف و موقوفوا  شوهر فوردوس سوعی موی        اتفاقا  بعد از این پدیده طبیعوی بوروی بخو    

 شناسی آن بپردازیم.     به آسیح

 

 ی مالی وقفو تاثیر آن در مدیریت مناب 3115در سا   1زلزله فردوس -5

ه.ش بور اثور زلزلوه دچوار آسویح هوای کالبودی فوراوان شود و قسومت هوایی از              1531شهر تاریخی فردوس در شهریور مواه  

، چنوین موی تووان برداشوت کورد کوه رویكورد آدمیوان در رابطوه بوا شوهر             مورکور  بعود از زلزلوه  . بناهای شوهر تخریوح شود   

بعود از   ،ایون نووو حووادث متفواو  بوود و آن ایون اسوت کوه در ایون بوار          های پیشوین در رخوداد   آسیح دیده از زلزله با دوره

بورای اینكوه    و شوهر جابجوا موی شوود.     شوده شهر تاریخی رها و بنیان شهری جدیود در کنوار شوهر زلزلوه زده افكنوده       ،زلزله

ه.ش 1539هوای ابتودایی دهوه    مردا به شهر تواریخی رجعوت نكننود چهوار محلوه از محو   پون  گانوه فوردوس را در سوا           

و تنهووا عناصوور موورهبی ماننوود مسوواجد و امووامزاده و   هبووا ادوا  مكووانیكی)لودر، بولوودوزر، تراکتووور( بووا خوواک یكسووان کوورد  

المنفعوه محسووب و   برخی مودارس دینوی و برخوی عناصور تأسیسواتی ماننود آب انبارهوا و حمواا هوا کوه جوزء بناهوای عواا             

حیوا  شوهری عمو ً متروکوه و     از نرور زنودگی و   اموا   قی گراشوتند. شووند را بوا  بسیاری از آنها با سیستم وقوف مودیریت موی   

 کاربری خود را از دست دادند.  

اگر امروز گرری به شهر تواریخی بوزنیم مشواهده موی شوود بناهوای مسوجد جوامی و اموامزاده بوا سورزندگی در حیوا  شوهر              

تورین بناهوای   جوزء شولوو   ،نت اهوالی پوردازد و در حوا  حاضور بوا وجوود دوری ایون دو بنوا از محول سوكو         به ایفاء نقو  موی  

)جابجا در شوهر جدیود   هم نوین کننود.  از تمواا نقواش شوهر بوه ایون دو بنوا مراجعوه موی         موردا  عمومی این شهر محسووب و 

بناهووای موورهبی  جدیوود کووه جالووح توجووه و در خووور تأموول اسووت. در شووهر هاز طوورف مووردا اقووداماتی صووور  گرفتوو شووده(

هووا اغلووح تكیووه هووا و هیووأ  اهمیووت موضوووو در ایوون اسووت کووه ایوون بنا  .شووكل گرفووت کووه توسوو  مووردا سوواخته شوودند 

)محلوه و تكیوه ای کوه کالبود و سواختاری از آن بواقی        انود هوای شوهر تواریخی را برآنهوا نهواده     اند، که مردا نواا تكیوه  مرهبی

 (.یابد، حا  دوباره در شهر جدید ناا مینمانده بود

المنفعوه کوه بوه جورم      فوت، موضووو خواطره جمعوی در فسواها و بناهوای عواا       تووان دریا از تحلیل و رفتار شناسی مردا موی 

در شوهر تواریخی بوه قوو  بواقی اسوت. اموا بعود از زلزلوه و متروکوه            ،شووند ی آنها براساس سیسوتم وقوف مودیریت موی    همه

ثورو   کنود( دچوار تزلوز  شود و    شدن شهر تاریخی موضوو مودیریت منوابی وقوف )کوه آب بواالترین حجوم آن را توأمین موی        

هوا موورد تأکیود قورار گرفتوه)در شوهر جدیود( موورد         ناموه حاصله از موقوفا  اغلح در مكوان و فسوایی غیور از آن وه در وقوف     

انبارهووا و... نیمووه ویووران و متروکووه هووا، آباسووتفاده قوورار گرفتووه اسووت. امووروزه در شووهر توواریخی بسوویاری از مسوواجد، تكیووه 

ی ایون مووارد در   حسوور موردا و بوالطبی پوای  و مرموت آنهاسوت کوه هموه        تورین عل)وت آن عودا فعالیوت و     هستند که مهم

 بینی شده بود.پی  آنها وقف
 

 

                                                 
درجستجوی "مطالح مربوش به زلزله شهر تاریخی فردوس و تحوال  بعد از آن، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد کاظم مختارنیا با عنوان:  -1

 اله متدین در دانشگاه تهران است.به راهنمایی دکتر حشمت "راهكاری برای احیاء شهرتاریخی و رها شده فردوس
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گیرینتیجه  

گرار آن ارزش باالی آب به عنوان یی ثرو ، نق  تأثیر ،نق  سنت وقف در مدیریت منابی و منافی آب بَلَده، در این پژوه 

-نی و تأثیرا  کالبدی که در طو  تارید در شهر تاریخی فردوس داشتههای دیهای معنوی و آموزهدر راستای گسترش ارزش

 اغلح ،المنفعه و مرهبی کهگیری و پای  بسیاری از بناهای عااتوان گفت شكلبه جرم  می. است برای ما تا حدی روشن شد

مومی و روزمره( برای حا  عهای اجتماعی و خاع و در عینای برای فعالیتآنها در این شهر نق  فساهای شهری)عرصه

 وابسته به این سیستم مدیریت سنتی است. ،نده اکردشهروندان را ایفا می

هو.ش این مدیریت را تا حدی متزلز  کرد و با تصمیما  نادرست در زمینه جابجایی 1531همانطور که تکر شد زلزله سا  

که -هانامهدر راستای بسیاری از اهداف معین در وقف و تخریح بسیاری از بناهای شهر تاریخی، باع  شد منابی آب بلده ،شهر

 امروز ما شاهد ویرانی و خرابی بسیاری از آنها باشیم.و  مصرف نشود  -المنفعه در شهر تاریخی استاغلح همان بناهای عاا

موضوو خاطره  شان در شهر تاریخی)شكوفا شدنهای فرهنگیبا توجه به اقبا  عمومی شهروندان شهر فردوس نسبت به داشته

در آن و بازشناسی ارزشهای نهفته  ی حسور مستمر مردا در شهر تاریخی، پتانسیل بسیار مناسبی براعمومی( جمعی در اتهان

احیای بناهای  در جهت توس  سیستم وقف ی آب بلدهبمنا سنتی مدیریترسدد ده است. در این راستا به نرر میمبوجود آ

پر رن  کردن نق  مردا در  الزا به تکر است ری بسیار مناسح و در خور توجه باشد.راهكا شهر تاریخی فردوس مرهبی

تعله خاطرشان را نسبت به آنها و تداوا خاطره جمعی که در طو  تارید  ،مشارکت برای احیاء و حفاظت از این بناهای مرهبی

د احداث، نگهداری، تجهیز و تعمیر بناهای . چه بسا که در طو  تاریحف  خواهد کرد ،شكل داده استرا همواره هویت آنها 

 پریرفته است.المنفعه توس  مردا با سنت وقف صور  میعاا

ی آنها در شهر تاریخی)قبل از زلزله شاکله -کهی های مردا نهادبا جلح مشارکت بسیاری از تشكل دشودپیشنهاد می لرا

به فعالیت گسترده در شهر  -های قدیمیو امروزه با همان ناا رفته( شكل گو... ها و مساجدالمنفعه)تكیه( در بناهای عاا1531

ی حفاظت و احیاء این در زمینهبا نرار  سازمان میراث فرهنگی،  ،آب بلده موقوفا درآمدهای  صرفبرای  ،اندجدید مشغو 

حسور مردا در محوطه شهر  موجح تداواتواند این موضوو میریزی های بلند مد  و کوتاه مدتی صور  گیرد. برنامه ،ابنیه

که  ،شودمرهبی و نیز صرف درست درآمدهای ناشی از مدیریت آب بلده توس  سیستم وقف  -احیاء بناهای تاریخی ،تاریخی

 . خواهد بود های معنوی و فرهنگیبالطبی موجح پویایی ارزش

 

 كر و قدردانیتش

ریاست محترا دانشكده فنوی   آقای علی زا  حسینیمود زاده، از راهنمایی های ارزنده جناب آقای دکتر امین مح شایسته است

را در انجواا  موا  که  و مهندسی شهرستان فردوس و آقای جواد قنبری کارشناس محترا اداره میراث فرهنگی شهرستان فردوس

 هر چه بهتر این پژوه  یاری رساندند کما  سپاسگراری را داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جیمرا
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 01-31، ع 33. نشریه میراث جاویدان: شماره "نق  وقف در آبادی شهرها"(، 1513باقری، الف. )

، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، "گزارش انتقا  و توزیی آب با لوله قنوا  بلده شهرستان فردوس "(. 1515پورسلطانی، و. )

 1-5ع 

ر کتاب معماری ایران دوره اس می گردآوری محمد یوسف کیانی، . مقاله موجود د"هاها، تكایا، مصلیحسینیه "(. 1513توسلی، ا. )

 101-131ع

 31-20، انتشارا  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ع "درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران "(،1511حاجی ابراهیم زرگر، الف. )

در نشریه میراث جاویدان، سا  سیزدهم، شماره  . سخنرانی چاپ شده "جایگاه وقف در تأمین عدالت اجتماعی"(، 1513خوش چهره، ا. )

 123-129، ع 31

، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته الهیا  ) به راهنمایی دکتر عباسعلی "سیمای وقف در فردوس )تون( "(، 1511زا  حسینی، و. ) 

 221-19تفسلی در دانشگاه آزاد اس می واحد مشهد(، ع 

، رساله دکتری رشته شهرسازی، "تشكیل فساهای شهری )مطالعه موردی: تهران در دوره قاجاریه(نق  وقف در "(. 1511شهابی، ا. )

 59-29دانشگاه تهران، ع 

 03- 30، ع 33. مجله میراث جاویدان، سا  دوازدهم، شماره "وقف در فقه و حقو  اس می "(. 1515عطایی، ا. )

، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مرمت و "شهر تاریخی و رهاشده فردوس درجستجوی راهكاری برای احیای "(، 1510مختارنیا، ک. )

 33-20 احیای بناها و بافتهای تاریخی) به راهنمایی دکتر حشمت اهلل متدین(، دانشگاه تهران، ع

 133-155. انتشارا  سخن گستر، مشهد، ع "فردوس خورشیدی برتارک کویر "(. 1511مهدی زاده، ا.، جوادی، ی. )

. پایان نامه کارشناسی در رشته جغرافیا )به راهنمایی دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی  "اقتصاد کشاورزی اس میه"(. 1500یداندار، و. )م

 139-139در دانشگاه فردوسی مشهد(، ع 

 39-33. انتشارا  آستان قدس رضوی، مشهد، ع "فردوس/ تون تارید وجغرافیا"(. 1513یاحقی، ا.، بوتر جمهری،  . )


