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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Explaining the effects of the socio-economic institution of Waqf on
the urban spatial organization
()Case study: Mashhad in the Safavid era

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

تبیین تأثیرات نهاد اجتماعی-اقتصادی وقف بر سازمان فضایی شهر
(نمونه موردی :شهر مشهد در عصر صفوی)
محمدحسین کاظمی اندریان ،1احد نژاد ابراهیمی

*2

 .1پژوهشگر دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.

تاریخ دریافت1399/08/04 :

تاریخ پذیرش1399/12/11 :

تاریخ انتشار1400/09/01 :

چکیده

بیان مسأله :نهاد وقف تحت تأثیر وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) نقشی جدی در سازمان فضایی
شهر مشهد در ادوار مختلف به خصوص عصر صفوی داشته است لیکن ،این موضوع به دلیل دشواری در
بازنمایی سازمان فضایی شهری اعصار گذشته کمتر بررسی شده است.
اهداف پژوهش :پژوهش حاضر قصد دارد با بازنمایی سازمان فضایی شهری در عصر صفوی و بررسی
موقوفات شهر مشهد در این دوره ،به تبیین تأثیرات نهاد اجتماعی-اقتصادی وقف بر سازمان فضایی شهر
بپردازد.
روش پژوهش :ابتدا با استفاده از نقشهها ،اسناد و کتب تاریخی نقشۀ سازمان فضایی فضایی شهری مشهد
در عصر صفوی ترسیمشده و در گام بعد با بررسی منابع و وقفنامههای تاریخی 45 ،موقوفه قابل شناسایی
در نقشه جانمایی و در نهایت موقعیت این موقوفات در نسبت با سازمان فضایی شهری تحلیل شد.
نتیجهگیری :نتیجه نشان میدهد مهمترین تغییرات وقف پایۀ شهر مشهد در عصر صفوی احداث
خیابان اصلی به نام «چهارباغ(خیابان)»« ،میدان (صحن) عتیق» و دو دروازه باالخیابان و پایینخیابان
است .سازمان فضایی شهری شامل فضاهای شهری ،شبکۀ معابر اصلی شهر ،کانونهای فعالیتی ،منظر و
نشانههای شهری ،اندامهای طبیعی ،ساخت اجتماعی-فرهنگی و ساخت سیاسی-امنیتی را به طور جدی
توسط تغییرات وقفپایه دگرگون شده است .تغییرات وقفپایه ضمن حفظ ارتباط ارگانیک با ساختار
کهن ،ساختار شمالی-جنوبی شهر را به راستای شرقی-غربی تغییر میدهد و کانونهای فعالیتی و عناصر
شاخص مقیاس شهری و فراشهری از قبیل کاربریهای آموزشی ،مذهبی ،بهداشتی ،اقامتی و تجاری (که
عمدتاً وقف بودهاند) را در این محور سامان میدهد .این تغییرات دسترسی حرم مطهر به دو دروازۀ جدید
و ارگ حکومتی را تسهیل کرده و دو کریدور بصری منحصر به فرد با چهار نشانۀ شاخص ایجاد میکند.
واژگان کلیدی :وقف ،صفویه ،سازمان فضایی ،خیابان ،چهارباغ ،فضای شهری.

مقدمه

وقف از جمله آموزههای دینی اسالم است که علمای دینی
بر آن بسیار تأکید کرده و در قرون متمادی ،تأثیرات قابل
توجه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و کالبدی
شهرهای مسلمانان برجای گذاشته است .واژۀ وقف در
لغت به معنای «بازداشتن یا متوقفکردن» ()Nour, 2015
* نویسندۀ مسئول،09144113198 :

ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir

بوده و شهید اول معنای اصطالحی وقف در فقه اسالمی
را «حبس عین مال 1و رها کردن منفعت» بیان میکند
(دادمرزی )226 ،1378 ،وقف یک هدیۀ مذهبی و یک
دارایی واجد عواید است که در چارچوب حقوق اسالمی
تنظیم شده است ( .)Saduman & Aysun, 2009وقف
وجود درآمد و خدماتی دائمی را برای محرومان تضمین
کرده و از این رو همبستگی اجتماعی را در شهرهای
اسالمی تقویت میکرد ( .)Nour, 2015در واقع هدف
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واقعی وقف بهدستآوردن ،نگهداشتن و گردش «حق استفاده
از عین» موقوفه در پناه قانون اسالم بود ( .)Toru, 2018وقف
تقریباً در تمام گستره سرزمینهای اسالمی مشاهده میشود.
بیش از  490هزار موقوفه اسالمی ثبتی در هند وجود دارد
که مساحتی بالغ بر  600هزار ایکر (حدود  240هزار هکتار)
را شامل میشود ( .)Obaidullah, 2016وضعیت مشابهی در
امپراطوری عثمانی ،الجزایر ،مصر و تونس وجود داشته است.
وقف در پژوهشهای مختلف به عنوان یک نهاد اقتصادی-
اجتماعی بررسی شده (Efendic & Bisić, 2020; Nabi,

Islam, Bakar & Masuduzzaman, 2019; Suhaimi,

....................................................................

 )Rahman & Marican, 2014; Zuki, 2012و بسیاری از
پژوهشگران نیز به تحلیل آن در نسبت با ساختار شهری
توجه کرد هاند (;Deguilhem, 2008; Kana’an, 2001
 .)Keser & Kurt, 2016; Lteif & Soulard, 2019در ایران
نیز با ورود اسالم ،نهاد وقف در شهرها به خصوص شهرهای
مذهبی نظیر مشهد توسعۀ قابل توجهی پیدا کرد .وجود
مرقد امام رضا(ع) باعث جذب واقفانی از طبقات مختلف
اجتماعی شد که موقوفههایی را برای امر زیارت ،وقف نمایند.
قبول شیعه به عنوان مذهب رسمی در دورۀ صفویه نقطه
عطفی در ترویج و توسعۀ هاد وقف به شمار میرود .چرا
که امرای صفوی به خصوص شاه عباس اول که  9سفر
به مشهد داشت ،2نگاهی ویژه به مشهد داشته و امالک و
مستغالت بسیاری را برای مرقد امام رضا(ع) وقف کرد .عالوه
بر موقوفات حرم مطهر ،در این دوره اماکن و خدمات عمومی
بسیاری نیز برای عموم وقف شدند که از آن جمله میتوان
به مدارس ،کاروانسراها ،آبانبارها ،قنوات ،حمامها ،مساجد و
آسیابآبیهای متعدد اشاره کرد .پژوهش کنونی با استفاده
از اسناد ،کتب و نقشههای تاریخی ،به دنبال یافتن پاسخ این

روش پژوهش

روش مورد استفاده تحلیلی-اسنادی بوده که در این مسیر از
کتب ،اسناد ،وقفنامهها و نقشههای تاریخی شهر مشهد بهره
گرفته و به فراخور ،از مصاحبه با خبرگان نیز استفاده شده
است .در گام اول به دلیل نبود نقشۀ مناسب از سازمان شهری
مشهد در عصر صفوی ،ابتدا نقشهای با استفاده از نقشه های
تاریخی ،با دقت مورد نیاز ترسیم شد .در گام دوم موقعیت
موقوفات قابل شناسایی دورۀ یادشده (45موقوفه) با استفاده
از کتب ،اسناد و وقفنامههای تاریخی در نقشه جانمایی و
سپس به تحلیل موقعیت و تأثیرات موقوفات بر سازمان
فضایی شهر پرداخته شد .محدودۀ پژوهش حاضر ،محدودۀ
محصور در «باروی طهماسبی» است که مساحتی حدود
 600هکتار را دربرمیگیرد .به لحاظ موقعیت جغرافیایی،
بسیاری از موقوفات خارج از محدودۀ شهر مشهد در عصر
صفوی یعنی محدودۀ داخل باروی طهماسبی (تصویر  )1قرار
دارند و در این پژوهش بحث نشدهاند .همچنین این پژوهش
به موقوفات قبل و بعد از دورۀ صفوی نپرداخته است .در
ساختار شهری عصر صفوی موقوفات متعددی وجود دارد
که در دورۀ پیش از صفوی وقف شدهاند و نیز رقباتی وجود
دارند که در عصر صفوی برای موقوفههای پیش از صفویه
وقف شدهاند و هر دوی آنها خارج از قلمرو پژوهش حاضر

تصویر  .1محدودۀ مورد مطالعه ،راست :محدودۀ باروی طهماسبی در نقشۀ دالمج1248 ،؛ چپ :عکس هوایی سال  .2019مأخذ :نگارندگان

..............................................................................
84

سؤاالت است :سازمان فضایی شهر در عصر صفویه از چه
اجزاء و عناصری تشکیل شده است؟ موقوفات دورۀ صفوی
چگونه در سطح شهر توزیع شده و تأثیر و تأثرات آنها در
نسبت با سازمان فضایی شهر چگونه است؟ و به طور کلی
رابطۀ بین نهاد اجتماعی-اقتصادی وقف با سازمان فضایی
شهری مشهد در عصر صفوی چگونه است؟
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هستند .بنابراین در این پژوهش از میان تعداد بیشمار
موقوفههای دارای سند و مشخصات ،منحصر ا ً به بررسی
موقوفات غیرمنقولی که در عهد صفوی وقف شدهاند پرداخته
میشود.

سازمان فضایی شهر مشهد در عصر صفوی

...................................................................

سازمان فضایی کیفیتی از چیدمان فضایی عناصر کلیدی
شهر است که شهروندان را در تشخیص و ادراک این نظم،
همچنین جهتیابی و تحرک در آن یاری میدهد (ذکاوت،
 .)1390عصر صفوی دوران رونق و تغییرات گستردۀ کالبدی
و به تبع آن دگرگونی سازمان فضایی در شهر مشهد محسوب
میشود به گونهای که بخشی از سازمان پدید آمده کماکان
بعد از گذشت چهار سده به حیات خود ادامه میدهد .برای
این تغییرات چهار علت عمده میتوان برشمرد .1 :وجود
بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) :در قرون قبل از
صفویه به خصوص دورۀ تیموری ،مشهد به دلیل وجود
مرقد مطهر حضرت رضا (ع) مورد توجه امرا و سالطین
قرار داشت .عصر صفویه نیز از این قاعده مستثنی نبود.2 .
رسمیت یافتن تشیع در عصر صفوی :این موضوع سبب شد
حکومت توجه ویژه به رونق شهر مشهد به عنوان مدفن
امام هشتم شیعیان داشته باشد .از نشانههای عالقه امرای
صفوی به مشهدالرضا(ع) میتوان به دفن شاه طهماسب
اول ،3اهللوردیخان 4سپهساالر امپراطوری صفوی و شیخ
بهایی 5دانشمند نامی صفویه در مجاورت مرقد مطهر حضرت
رضا(ع) اشاره کرد .3 .ادای دین شاه عباس به امرای خراسان:
شاه عباس سلطنت خود را مدیون امرای خراسان میدانست
و به همین دلیل مشهد در دورۀ او رونق روزافزون یافت.
«امرای خراسان ،عباس میرزا (فرزند شاه محمد خدابنده
که در هرات به سر میبرد) را به سلطنت گماشته و در واقع
اعالم استقالل کردند .پس از آن و به دنبال جنگ و درگیری
بر سر تصرف عباس میرزا ،مرشد قلی خان استاجلو پیروز
شد و به همراه عباس میرزا به مشهد وارد شده و در سال
 994ه .ق در کنار کوهسنگی با گذاشتن تاج شاهی بر سر
وی ،او را به طور رسمی سلطان ایران معرفی کرد» (رضوانی،
 .4 )153 ،1384ایجاد امنیت پایدار در منطقه از طریق
تقویت نظامی شهر مشهد :ازبکها همواره به مشهد تهاجم
میکردند و تأمین امنیت آن ،دغدغهای جدی برای حکومت
به شمار میرفت .در ادامه به بیان مهمترین تغییرات کالبدی
شهر که زمینهساز انقالب در سازمان فضایی شهر مشهد در
عصر صفوی شدند پرداخته میشود.
• بارو و دروازه :احداث باروی طهماسبی اولین اقدام مهم
در تغییر فرم شهری مشهد در عصر صفوی به شمار میرود.
شاه طهماسب اول ،دستور ساخت باروی شهر را در سال

935ه .ق .برای مقابله با تهاجم ازبکها صادر کرد و آن
را در سال 942ه .ق .تکمیل کرد ( 6همان)153 ،؛ بعد از
ساخت پنجمین و آخرین بارو توسط شاه طهماسب ،شهر
دارای چهار دروازه به نامهای نوغان (شمال) ،عیدگاه (جنوب
شرق) ،سراب (غرب) و میرعلی آمویه (شمال شرق) شد
و احداث «خیابان» در عصر شاه عباس ،دروازه باالخیابان
و دروازه پایینخیابان را نیز به آنها اضافه کرد (بنگرید
به :متولی حقیقی .)446 ،1392 ،دو دروازۀ اخیر به مرور
اهمیتی فراتر از سایر دروازهها پیدا کرده و در نسبت با
«خیابان» نقش انتظامبخشی به استخوانبندی شهری را ایفا
میکنند .در دورۀ بعد از صفوی نیز این دو دروازه اهمیت
خود را ارتقا بخشیدند چرا که عمده کانونهای فعالیتی به
خصوص کاروانسراها در ستون فقرات شهر یعنی «خیابان»
گسترش یافته و پذیرای خیل زائران و کاروانهای تجاری
شدند .همچنین دو دروازۀ یادشده در کنار سردرهای غربی و
شرقی صحن عتیق مهمترین نشانههای شهری پدید آمده در
عصر صفوی به شمار میروند.
• محالت :پیش از صفوی مشهد پنج محلۀ نوغان ،سرشور،
عیدگاه ،چهارباغ و سراب داشته که پس از احداث خیابان،
دو محلۀ باالخیابان و پایینخیابان نیز به آنها افزوده میشود.
بزرگترین محله ،نوغان نام داشته که پیش از ادغام در محالت
مشهد ،یکی از چهار کانون جمعیتی مهم والیت توس در
کنار رادکان ،تروغبند و تابران به شمار رفته و در قرون
اولیۀ اسالم مرکز والیت توس بوده است (بنگرید به پاکزاد،
 )194 ،1390نوغان بعد از حملۀ مغول و ویرانی تابران
و پس از احداث باروی طهماسبی ،به محلهای از محالت
مشهد تبدیل شد .محلۀ سراب بعد از نوغان ،قدیمیترین
محله مشهد شمرده میشد .این محله در جنوبغربی شهر
و در محل روستای سناباد قدیم قرار داشت (بنگرید به:
متولی حقیقی .)450 ،1392 ،محلۀ سرشور در جنوب حرم
مطهر بوده و بازار زنجیر و بازار سرشور در راستای آن شکل
گرفته بودند .محلۀ عیدگاه نیز در جنوبشرق حرم مطهر
و در مجاورت دروازۀ عیدگاه قرار داشت .محله باالخیابان
حدودا ً از بست باالخیابان و شمال محله سراب و چهارباغ،
بعد از احداث «خیابان» هویت یافت و به تدریج تبدیل به
یکی از مناطق اعیاننشین شهر شد و محله پایینخیابان
نیز با احداث «خیابان» و دروازۀ خیابان ،تبدیل به یکی از
مهمترین محالت خدماتی در شرق شهر شد.
• بازارها :مهمترین بازارهای شهر در عصر صفوی در اطراف
حرم مطهر قرار داشتند .بازار زنجیر و بازار سرشور در جنوب
غربی ،بازار سنگتراشها ،7راستۀ نوغان ،بازار حکاکها و بازار
حاجآقاجان در شمال ،راستۀ عباسقلیخان و راستۀ سیاهآب
یا سیابون در پایینخیابان از جمله بازارهای شهر محسوب
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میشدند که عموماً قبل از صفوی نیز وجود داشته و ساختار
شمالی-جنوبی داشتهاند (بنگرید به متولی حقیقی1392 ،؛
پاکزاد1390 ،؛ رهنما1390 ،؛ مدرس رضوی ،فیاض ،مؤید
ثابتی ،مولوی و فرخ1385 ،؛ مهندسین مشاور طاش،1385 ،
13؛ ماهوان1383 ،؛ کاویانیان1354 ،؛ مک گرگور1336 ،؛
عکس هوایی شهر مشهد1335 ،؛ لشکر  8خراسان1333 ،؛
دالمج1248 ،؛ خانیکوف )1236 ،با توسعۀ صحن عتیق ،بازار
سراسری شهر به دو نیم تقسیمشده و دو بست پایینخیابان
و باالخیابان نیز در شرق و غرب صحن به وجود آمد که
منجر به شکلگیری دو بازار جدید با ساختاری شرقی-
غربی و عمود بر بازارهای کهن شهر شد .به تدریج دکانها
و خدمات مختلف در راستای پایینخیابان و باالخیابان و
به سمت دروازههای شهر توسعه یافته و این راسته در گذر
زمان به مهمترین و پررونقترین کانون فعالیتی شهر مبدل
میشود (تصویر .)2
• شبکه معابر :تا پیش از دورۀ صفوی ،ساختار کلی معابر
شهری ،الگوی شمالی-جنوبی داشتند .یکی از معابر اصلی
معبری بود که دروازۀ نوغان را به دروازۀ عیدگاه متصل میکرد.

تصویر  .2بازارهای اصلی شهر مشهد در عصر صفویه .مأخذ :نگارندگان .8
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معبر اصلی دیگر که بازار سراسری مشهد در راستای آن قرار
داشت نیز از محلۀ نوغان شروع شده و به حرم مطهر میرسید
و در ادامه وارد محله سرشور میشد« .در زمان تیموریان
محور تاریخی بازار مشهد که دو محله نوغان و سرشور را به
هم متصل میکرد با قرارگیری ساختمانهایی نظیر مسجد
گوهرشاد ،مدرسه پریزاد ،مدرسه باالسر ،مدرسه دو در ،و
دو مقبره امیر شاه ملک و گنبد خشتی 9در دو سوی آن ،به
یکی از محورهای تاریخی و باارزش ایران تبدیل شد» (پاکزاد،
370 ،1390؛ مخلصی .)626 ،1374 ،معبر شمالی-جنوبی
دیگر هم محلۀ نوغان را به محلۀ اعیاننشین و حکومتی
«چهارباغ» متصل میکرد .در کنار این سه گذر شمالی-
جنوبی ،سه شریان شرقی-غربی هم وجود داشتند که دو معبر
از آنها ارتباط عمارت حکومتی را به سه دروازۀ عیدگاه ،سراب
و میرعلی آمویه برقرار میکردند .معبر اول از دروازۀ میرعلی
آمویه در شمالشرق شروع شده و به ارگ ختم میشد و معبر
دوم ،از دروازۀ عیدگاه در جنوبشرق شروع شده و پس از
گذر از ارگ شاهی در محلۀ چهارباغ ،به دروازۀ سراب منتهی
میگشت .معبر سوم نیز به موازات معبر اخیر از محلۀ عیدگاه
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شروع شده و به محلۀ چهارباغ منتهی میشد (بنگرید به:
متولی حقیقی1392 ،؛ پاکزاد1390 ،؛ رهنما1390 ،؛ مدرس
رضوی و همکاران1385 ،؛ مهندسین مشاور طاش،1385 ،
13؛ ماهوان1383 ،؛ کاویانیان1354 ،؛ مک گرگور1336 ،؛
عکس هوایی شهر مشهد1335 ،؛ لشکر  8خراسان1333 ،؛ دالمج،
1248؛ خانیکوف )1236 ،احداث «خیابان» به طول  3200و
عرض  30متر در سال 1021ه .ق1600( .م) چهارمین و مهمترین
محور شرقی-غربی را به شهر اضافه کرد که عالوه بر دسترسی
مستقیم به حرم مطهر از دو دروازۀ پایین و باالخیابان ،یک محور
جدید برای اتصال ارگ به بارو نیز ایجاد کرد و ارگ عالوه بر
چهار دروازۀ عیدگاه ،سراب ،نوغان و میرعلی آمویه ،به پنجمین
و ششمین دروازه نیز متصل شد (تصویر  .)3این مداخلۀ کالبدی
در بافت کهن شهر مشهد که در نوع خود بینظیر است250 ،
سال پیش از مداخالت هوسمان (در نیمۀ قرن نوزدهم) در بافت
مرکزی پاریس انجام شده است .بعد از احداث خیابان که شهر را
به دو نیمۀ شمالی و جنوبی تقسیم میکند ،نظم نوینی بر سازمان
فضایی حاکم میشود که منجر به تحریک توسعه در راستای
ستون فقرات شرقی-غربی شهر میشود.
• کاربریهای شاخص شهری :سه عنصر مجموعۀ حرم مطهر،

مسجد گوهرشاد و ارگ ،همچون دورۀ تیموری ،در عصر صفوی
نیز شاخصترین عناصر شهر محسوب میشدند .با احداث خیابان،
مجموعۀ حرم مطهر و مسجد گوهرشاد به طور مستقیم به
چهارباغ شاهی متصل و حد فاصل این چهارباغ تا حرم مطهر به
یکی از مهمترین محورهای شهری مبدل میشود .پیش از احداث
خیابان ،عمده عناصر شاخص شهری نظیر مساجد ،حمامها،
کاروانسراها ،مدارس و  ...در امتداد «راسته-بازارها»ی «شمالی-
جنوبی» نظیر نوغان و سرشور قرار داشتند اما احداث «خیابان»
کانونهای فعالیتی را ضمن حفظ ارتباط ارگانیک با اجزای کهن،
در راستای شرقی-غربی معطوف میسازد.

موقوفات مشهد در عصر صفویه

از جمله سیاستهای دولت صفوی برای توسعۀ شهر مشهد
بهرهگیری از نهاد وقف در ایجاد و حفظ اماکن بوده است .حرم
مطهر در دورۀ صفوی شاهد توسعۀ قابل توجه است که برای
تأمین هزینههای حفظ و نگهداری از اماکن و ادارۀ امور جاری
آن (نظیر اطعام زائرین ،نظافت اماکن ،روشنایی و  )...امالک و
مستغالت فراوانی توسط امرا و سالطین صفوی وقف آستان
حضرت رضا (ع) میشود .عالوه بر آن ،اماکن متعددی در سطح

...................................................................

تصویر  .3شبکۀ معابر شهری مشهد در عصر صفوی .مأخذ :نگارندگان.
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شهر با کاربریهای مختلف ایجاد شدند .در ادامه موقوفات شهر
مشهد دورۀ صفویه در دو دستۀ «موقوفات حرم مطهر» و «سایر
موقوفات» بررسی میشود.
•موقوفات حرم مطهر
تعداد دقیق موقوفات حرم مطهر و سایر موقوفات شهری مشهد
چندان مشخص نیست چرا که بسیاری از اسناد و مدارک و
بعضاً خود موقوفات در اثر تهاجمهای مکرر دشمنان از بین رفته،
بخشی توسط سالطین و امرا تصرف شده و بخشی نیز به تصرف
افراد سودجو درآمده است .با این وجود از میان تعداد پرشمار
موقوفههای دارای سند و مشخصات ،در این پژوهش به بررسی
موقوفات غیرمنقولی که در عهد صفوی وقف شدهاند پرداخته
میشود .حسن آبادی ( )22-25 ،1391تعداد موقوفههای دورۀ
صفوی را  73ذکر میکند که از این میان بسیاری از موقوفهها
خارج از باروی طهماسبی قرار داشته و موضوع این پژوهش
نیستند .در ادامه به معرفی اجمالی موقوفات واقع در محدودۀ
باروی طهماسبی پرداخته میشود .از مهمترین موقوفات این
دوره میتوان به «نهر خیابان» اشاره کرد .امیرعلیشیر نوایی وزیر
سلطان حسین بایقرای تیموری برای رفع مشکل کمآبی شهر
مشهد آب چشمه گلسب (گیالس) را از مسافت  44کیلومتری
شمالغرب مشهد به مشهد منتقل میکند (تصویر  .)4شاه
عباس صفوی پس از احداث «خیابان» در سال 1021ه .ق ،آب
چشمۀ گلسب را از صاحبان آن خریده ،آب را در سال 1023ه.
ق در میانۀ «خیابان» جاری و وقف حرم مطهر میسازد و طی
وقفنامهای تأکید میکند که احدی حق استفاده از آب نهر را با
احداث انشعاب به منزل و باغ یا اراضی کشاورزی ندارد (مصرف
فقط به اندازۀ رفع نیاز و برداشتن با ظرف) .او گفته بود نهر باید به
حرم مطهر رسیده و پس از خارج شدن از حصار شهر به مصرف
«مزرعه خیابان» (که آن نیز وقف آستان بود) برسد و عواید آن
مصروف مطبخ حرم مطهر جهت اطعام زائرین شود( 11آستان
قدس رضوی1273 ،ق.)9-11 ،
دیگر موقوفات حرم مطهر در این دوره شامل سه حمام _حمام
سرسنگ (مهدی قلی بیک) ،حمام آغچه (حضرتی) و حمام
شاهوردیخان_ سه کاروانسرا (به نامهای سلطانم ،شاهوردیخان
و اهلل وردیخان) ،دارالشفا ،یک آبانبار و یک قبرستان است که
مشخصات و موقعیت آنها در جدول  1و تصویر  5ارائه شده است.
مسألۀ قابل توجه این است که به غیر از دارالشفا که واقفی گمنام
دارد ،قریب به اتفاق واقفین جزو سالطین و امرای سلسله صفوی
بودهاند.
عالوه بر موارد یادشده در جدول  ،1در اسناد به سه قنات مهدی
قلی بیگ (1027ه .ق) ،عتیق علی منشی (931ه .ق) و حاجی
جالل الدین محمد؛ چهار آسیاب آبی به نامهای اهللوردیخان،
حاجی جاللالدین محمد ،شاه سلطان حسین و امیر عالءالدین
محمد و نیز حمام ابوالحسن صاحب نسق و کاروانسرای

..............................................................................
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محمدهادی شریف وزیرخان نیز اشاره شده اما متأسفانه
اطالعات دقیقی از این مکانها وجود ندارد .همچنین در
وقفنامهها به دکانها ،منازل و اراضی پرشماری اشاره شده
که به دلیل نبود نشانی دقیق ،جانمایی آنها امری دشوار است.
•سایر موقوفات شهر
به غیر از موقوفاتی که برای تأمین هزینههای حرم مطهر در
دورۀ صفوی وقف شد ،بناهای بسیاری با کاربری مذهبی،
آموزشی ،بهداشتی و اقامتی نیز در این دوره ساخته و به
منظور استفادۀ عموم وقف شد .مشخصات این موقوفات در
ادامه بررسی میشود.
- -کاربری مذهبی

مساجد را میتوان قدیمیترین و مهمترین موقوفات دانست
چرا که از ظهور اسالم تاکنون تقریباً تمام مساجد برای عموم
وقف شده و مالکیت دولتی و خصوصی بر آن موضوعیت
نداشته است .عصر صفوی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
در منابع مختلف مجموعاً ساخت  9مسجد مهم به این دوره
نسبت داده شده است .عالوه بر مساجد یادشده ،مصالی
پایینخیابان در بیرون از دروازۀ پایینخیابان ساخته شد تا در
مناسبتهای خاص نظیر عید قربان ،عید فطر و نماز آیات که
مسجد جامع گنجایش جمعیت عظیم نمازگزاران را نداشت،
برای اقامۀ نماز استفاده شود .مصالی پیشین مشهد در
نزدیکی طرق (جنوبشرق مشهد) واقع بود که پس از ویران
شدن در اثر زلزله ،مصالی جدید در سال 1078ق ساخته
شد .سه مقبره مهم (که تا امروز پابرجا هستند) نیز مربوط
به دورۀ صفوی هستند که عبارتاند از مقبرۀپیرپاالندوز،
گنبد سبز و گنبد خشتی .مشخصات کلی و موقعیت حدودی
فضاهای مذهبی در جدول  2و تصویر  6نمایش داده شده
است.
- -کاربری آموزشی

در عصر صفوی ،فضاهای آموزشی رشدی قابل توجه یافت به
گونهای که  11مدرسه علمیه به نامهای نواب ،عباسقلیخان،
خیراتخان ،میرزاجعفر ،باقریه (سمیعیه) ،بهزادیه (حاج
حسن) ،فاضلخان (فاضلیه) ،سعدیه (پایین پا) ،ابدالخان،
خواجهرضوان (حاجیرضوان) و امیرناصر ساخته و وقف شد.
این مکانهای وقفی آموزشی موقوفاتی برای تأمین هزینههای
تحصیل داشتهاند .جدول  2خالصهای از وضعیت هر مدرسه
با ذکر موقوفات آن و تصویر  7موقعیت حدودی آنها را نشان
میدهد.
- -کاربری بهداشتی

حمامهای عمومی از کاربریهای ثابت شهرها در اعصار
مختلف بودهاند .در شهر مشهد نیز با توجه به ورود کاروانهای
زیارتی و تجاری متعدد به شهر در عصر صفوی ،این نیاز بیش
از پیش اهمیت داشته است .به غیر از حمام مهدی قلی بیگ
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و حمام آغچه که در بخش موقوفات حرم مطهر بررسی شد
مجموعهای از حمامهای وقفی وظیفۀ خدمترسانی به مردم
و زائرین را داشتهاند .مشخصات این حمامها در جدول  4و
موقعیت حدودی آنها در تصویر  8درج گردیده است.
- -کاربری اقامتی-خدماتی

آبانبارها و آسیابآبیها از جمله کاربریهای وقفی این
دورهاند .احداث نهر خیابان در محور غرب تا شرق شهر زمینه
را برای احداث طاحونه یا آسیابآبی فراهم ساخته بود .از میان
آسیابآبیها تنها به یکی در اسناد اشاره شده که در مورد آن
هم اطالعات دقیقی در دسترس نیست .در خصوص آبانبارها
نیز به غیر از آبانبار محرابخان که در بخش موقوفات حرم
مطهر بررسی شد حداقل سه آبانبار دیگر نیز در این دوره
وقف شده که مشخصات آنها در جدول  5و موقعیت حدودی
آنها در تصویر  10ترسیم شده است.

نهاد وقف و سازمان فضایی مشهد در عصر صفوی

بعد از تبیین سازمان شهری عصر صفویه و بیان مشخصات
موقوفههای این دوره ،در این بخش رابطۀ موقوفات با سازمان
فضایی شهر و تأثیرات متقابل آنها بررسی میشود.
•فضاهای شهری

تحلیلها نشان میدهد اصلیترین انگیزۀ احداث «خیابان»،
ایجاد یک فضای شهری ،باغ عمومی و مسیر باشکوه و مناسب
برای دسترسی به مجموعۀ حرم مطهر (به عنوان بزرگترین
مجموعۀ وقفی عصر صفوی) است .این فضای شهری منحصر

...................................................................

کاروانسراها مهمترین نمود فضاهای اقامتی-خدماتی در
اعصار گذشته بودند که به دلیل رونق باالی شهر مشهد
در دورۀ صفوی ،به ساخت آنها بسیار توجه میشد .از بین
کاروانسراهای متعدد دوره صفوی حداقل سه کاروانسرا (به
غیر از  3کاروانسرای وقفی آستان قدس) در شهر مشهد
ساخته شد که کاروانسرای عباسقلیخان ،موقوفۀ مدرسۀ
عباسقلیخان ،مشهورترین آنهاست و تاریخ ساخت آن به سال
1077ه .ق .میرسد (نوعی .)1395 ،موقعیت این کاروانسراها
در تصویر  9نمایش داده شده است .از دو کاروانسرای دیگر
یعنی کاروانسرای ساالر (که در عصر شاه طهماسب و نزدیکی
حرم مطهر ساخته شده) و کاروانسرای دارالزوار (ساخته شده
در سال 1091ه .ق در ضلع شمالی پایینخیابان) اطالعات
چندانی در دست نبوده و وضعیت موقوفه بودنشان نیز مبهم
است (بنگرید به خانیکوف119 ،1375 ،؛ مدرس رضوی و
همکاران.)57 ،1385 ،

- -سایر کاربریها

..............................................................................
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جدول  .1مشخصات موقوفات حرم مطهر در عصر صفوی .مأخذ :نگارندگان.
سال
(ه.ق)

ردیف

نوع

نام

واقف

1

نهر

خیابان

شاه عباس

 1023امتداد باالخیابان
و پایینخیابان

2

حمام

سرسنگ
(مهدی قلی
13
بیگ)

مهدی قلی
بیگ

1027

در محل
چهارسوق بازار
14
مشهد

به همراه دکانهای مجاور

آغچه (حضرتی)

عتیق علی
منشی

931

-

این حمام به همسر سلطان
حسین بایقرا (آغچه) نیز
منسوب است

بنگرید به :شهیدی1394 ،

ضلع شمالی
پایینخیابان

به همراه کاروانسرا و دکاکین
مجاور

اعتمادالسلطنه551 ،1362 ،؛
مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
57و97؛ کاویانیان474 ،1354 ،

-

بازار زنجیر

روبهروی ورودی مسجد
گوهرشاد

ولیان65 ،1356 ،

-

نوغان

در طبقۀ زیرین مسجد
محرابخان واقع است

رهنما81 ،1390 ،

بازار سرشور

سال  1354تخریب شد.

مولوی119-134 ،1389 ،؛ رهنما،
208 ،1390؛ عطاردی1380 ،

به همراه حمام و دکاکین مجاور

اعتمادالسلطنه551 ،1362 ،؛
مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
57و97؛ کاویانیان474 ،1354 ،
شیبانی15 ،1380 ،و16؛ رهنما،
73 ،1390
کاویانیان214 ،1354 ،

3
حمام

شاهوردیخان

4

شاهوردیخان 1091
بیگ

موقعیت

توضیح

مأخذ

در سال 1345با قطع درختان
کهنسال در طرفین آن به
صورت سرپوشیده درآمد

شهیدی1394 ،؛ روشنی زعفرانلو،
202 ،1356؛ ماهوان186 ،1383 ،
و منابع متعدد دیگر.

15

5

دارالشفا

-

-

6

آبانبار

محرابخان

محرابخان

سلطانم/17
سلطانی

شاهزاده
سلطانم

-

شاهوردیخان

شاهوردی
بیگ

1091

ضلع شمالی
پایینخیابان

اهللوردیخان

اهللوردیخان

996

ضلع شمالی
پایینخیابان

-

شاه عباس

1011

اراضی پایین پا

حقالدفن صرف حرم مطهر

7
8

کاروانسرا

9
10

قبرستان

پایین پا

18

16

سیدی55 ،1382 ،

چهار ردیف درخت و نهر جاری در میان ،از دروازۀ باالخیابان
شروع و بعد از تالقی با میدان عتیق ،به دروازۀ پایینخیابان
منتهی میشود.

....................................................................

•شبکه معابر اصلی شهر

تصویر  .5موقعیت حدودی موقوفات حرم مطهر در مشهد صفوی .مأخذ:
نگارندگان.

به فرد در ترکیب با دو عنصر دیگر یعنی دروازه و میدان
(صحن) عتیق جلوهای باشکوه از فضای شهری به نمایش
میگذارد .خیابان که به سبک چهارباغ اصفهان ساخته شده،

..............................................................................
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احداث خیابان به عنوان یک فضای شهری نوین نهتنها
کیفیات فضایی شهر را ارتقا داده ،بلکه این تغیی ِر وقفپایه
اثرات جدی بر ساختار شهر میگذارد که مهمترین آن ایجاد
یک معبر منحصر به فرد شرقی-غربی و دگرگونی ساختار
شمالی-جنوبی شهر است .هما نطور که در بخشهای
گذشته بررسی شد ،راستهبازارهای شهر نظیر نوغان و سرشور
در محور شمالی-جنوبی شهر فعالیت کرده و همزمان نقش
معابر شهری را نیز بر عهده داشتند ،اما احداث خیابان با دو
پاره کردن این دو راستۀ مهم ،خود را به عنوان ستون فقرات
و رکن اصلی استخوانبندی شهر مطرح میکند و به دلیل
ویژگیهای خاص خود مبدل به یک شریان بدون رقیب
شهری شده و توسعه را در راستای شرقی-غربی هدایت
مینماید .از طرف دیگر ،خیابان با گذر از معابر شمالی-
جنوبی شهر ،آنها را به یکدیگر متصل کرده و دسترسی در
مقیاس منطقهای و محلی را نیز تسهیل مینماید .سومین

نشریۀ علمی باغ نظر / 100-83 ،)102(18 ،آذر 1400

جدول  .2مشخصات فضاهای مذهبی و زیارتی ساختهشده در عصر صفوی .مأخذ :نگارندگان.
نام

واقف

سال (ه.
ق)

موقعیت

وضعیت فعلی

مأخذ

1

مسجد امام رضا (ع)
(مسجد قتلگاه)

مهدي قلي
خان ايشيك
آقاسي باشي

101119

قبرستان قتلگاه

تخریب در اثر توسعۀ حرم
مطهر

خراسانی1381 ،ه .ق

2

مسجد نائب

نائب

قرن
یازدهم

مجاور مدرسۀ
نواب

بازسازی در سال 1376

رهنما 165 ،1390 ،و .166

3

مسجد محرابخان

محرابان
(حاکم مرو)

حدود
1011

راستۀ نوغان

موجود

عطاردی1380 ،؛ قصابیان،1377 ،
234و.233

4

مسجد حوض
معجردار

خواجه بیگ

1053

پایینخیابان

در سال  1396تخریب شد

خراسانی1381 ،ق؛ اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی.1398 ،

مسجد سنگی

نامعلوم

عصر
صفوی

کوچه گنبد
خشتی

در اوایل دهه 80تخریب
شد.

مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
.110

6

مسجد گنبد خشتی

حاجی میرزا
علی

عصر شاه
عباس

مجاور گنبد
خشتی

موجود

مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
.112

7

مسجد مقبره

شاه عباس

1032

باالخیابان
(مجاور باغ
نادری)

موجود

مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
.113

8

مسجد علی بیک

-

عصر شاه
عباس

در نزدیکی
دروازۀ
باالخیابان

به نام مسجد حیدریها
تغییر نام داده است.

مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
113و.221

9

مسجد صدیقیها

-

-

-

-

-

مصالی پایینخیابان

شاه سلیمان
21
صفوی

1078

پایینخیابان

موجود (بیرون از محدوده
باروی طهماسبی)

رهنما.187 ،1390 ،

بقعۀ گنبد خشتی

-

عهد شاه
عباس

خیابان طبرسی

بقعۀ امامزاده محمد

مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
139و 140؛ رهنما.182 ،1390 ،

گنبد سبز

شاه عباس دوم

1058

خیابان خاکی

آرامگاه شیخ مؤمن
استرآبادی

مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
140و.224

-

985

ابتدای
پایینخیابان

آرامگاه محمد عارف عباسی

رهنما.184 ،1390 ،

-

1030

جنوبغرب
ضریح مطهر

دانشمند عصر صفوی

رهنما 184 ،1390 ،و .185

ردیف

5

10

نوع

20

مسجد

مصال

11
12
13
14

مقابر و
بقاع

مقبره پیر پاالندوز

22

مقبرۀ شیخ بهائی

•ساخت اجتماعی-فرهنگی

ایجاد خیابان و دو دروازۀ باالخیابان و پایینخیابان ساختار
محالت را دستخوش تغییر میکند؛ اضافه نمودن دو
محلۀ جدید به محالت شهر یعنی محالت پایینخیابان و
باالخیابان .این دو محله به تدریج به دو محلۀ مهم مشهد
مبدل شدند تا اندازهای که در عصر حاضر نیز به همان نام
خوانده میشوند .از طرف دیگر احداث  11مدرسۀ علمیه

•کانونهای فعالیتی

پس از احداث خیابان و در بخش مرکزی آن یعنی
محدودهای که به بست باالخیابان و پایینخیابان منتهی
میشود راستهبازاری شرقی-غربی شکل میگیرد که
راستهبازارهای شمالی-جنوبی شهر را به صورت یک مفصل
عرضی به یکدیگر متصل کرده و با ایجاد یک کانون فعالیتی
پرقدرت ،موجب همافزایی و برهمکنش آنها میشود.
همچنین بررسی توزیع فضایی موقوفات صفوی نشان از آن
دارد که بخش قابل توجهی از آنها برخالف آثار دورههای

...................................................................

تأثیر خیابان بر ساختار معابر شهر ،ایجاد دو دروازۀ جدید
به نام پایینخیابان و باالخیابان (در دو انتهای شرقی و غربی
شهر و مشرف به حرم مطهر) برای ارتباط با بیرون شهر بود
به نحوی که مسافران به محض ورود به شهر میتوانستند به
طور مستقیم و در سریعترین شکل ممکن به حرم مطهر و
ارگ دسترسی پیدا کنند.

طی دورۀ صفوی که بنا به منابع موجود حداقل  9مورد
آنها در راستای «خیابان» و در نزدیکی حرم مطهر قرار
داشتند سبب میشود که قطب فرهنگی-آموزشی فراشهری
در «خیابان» فعال شده و تا قرنها به حیات خود ادامه دهد.

..............................................................................
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تصویر  .6موقعیت فضاهای مذهبی وقفی در مشهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.23

تصویر .7موقعیت حدودی فضاهای آموزشی وقفی در مشهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.24

....................................................................

جدول  .3مشخصات فضاهای آموزشی وقفی و موقوفات آنها در عصر صفوی .مأخذ :نگارندگان.
سال (ه.ق)

موقعیت

موقوفات (داخل باروی
طهماسبی)

مأخذ

1086

شرق حرم
مطهر و
ضلع شمالی
باالخیابان

حمام سرشور ،تیمچۀ متصل به
حمام ،یک باب منزل و اراضی متصل
به حمام و نیز  16دکان متصل به
مدرسه

صنیع الدوله251 ،1362 ،؛ خراسانی،
1381ق851 ،؛ مولوی1344 ،؛ مدرس
رضوی و همکاران.93 ،1385 ،

1077

ابتدای
پایینخیابان

حمام و کاروانسرای متصل به مدرسه
با  128حجره ،تمامی دکاکین
قیصریه واقع در پایین مدرسه و
کاروانسرا (100باب) ،دکاکین شمال
و مشرق مدرسه و قیصریه ( 49باب)

صنیع الدوله251 ،1362 ،؛ خراسانی،
1381ق851،؛ سیدی162 ،1382 ،
و163؛ دهقان.369 ،1395 ،

29

1058

ضلع شمالی
بست
پایینخیابان

 16باب مغازه متصل به مدرسه

سیدی156 ،1382 ،؛ صنیع الدوله،1362 ،
260؛ خراسانی1381 ،ق851 ،؛ دهقان،
.323 ،1395

1059

شمال شرقی
صحن عتیق

 30دکان ،یک آسیا ،دو خان و
تیمچه و دو حمام

صنیع الدوله260 ،1362 ،؛ خراسانی،
1381ق851 ،؛ سیدی.159 ،1382 ،

1083

حاشیۀ بست
32
باالخیابان

-

دهقان327 ،1395 ،؛ رهنما143 ،1390 ،؛
مدرس رضوی و همکاران 93 ،1385 ،و
.99

میان دو
مدرسۀ باقریه
و نواب

-

صنیع الدوله252 ،1362 ،؛ سیدی،
.171 ،1382

-

صنیع الدوله251 ،1362 ،؛ سیدی،1378 ،
199و198؛ سیدی.168 ،1382 ،
خراسانی1381 ،ق853 ،؛ دهقان،1395 ،
328؛ مدرس رضوی و همکاران،1385 ،
.93

واقف

ردیف

نام مدرسه

1

نواب

2

عباسقلیخان

3

خیراتخان

4

میرزاجعفر

30

میرزاجعفر

5

باقریه
(سمیعیه)

31

محمد سمیع

6

33

بهزادیه

ملک بهزادخان

1085

7

فاضلخان
(فاضلیه)

برادران فاضل
تونی

1079

ضلع جنوبی
بست
باالخیابان

8

سعدیه (پایین
35
پا)

سعدالدین
محمد وزیر
36
خراسان

1086

پشت مقبرۀ
شیخ بهایی

تیمچۀ مجاور مدرسه

9

ابدالخان

38

1093

پس از بنای
پیرپاالندوز،
مجاور کوچۀ
شور

-

دهقان329 ،1395 ،؛ سیدی،1382 ،
173؛ رهنما.142 ،1390 ،

10

خواجهرضوان/
حاجیرضوان

خواجه
رضوان

1096

محلۀ عیدگاه

-

کبیری44 ،1336 ،؛ رهنما143 ،1390 ،؛
مدرس رضوی و همکاران.220 ،1385 ،

11

امیرناصر

سعدالدین
محمد

1091

انتهای کوچه
عباسقلیخان

-

خانیکوف119 ،1375 ،و.285

میرزا صالح

26

25

28

34

37

عباسقلیخان

27

خیراتخان

ابدالخان

39

..............................................................................
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جدول  .4مشخصات حمامهای وقفی عهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.
سال (ه.
ق)

موقعیت

توضیح

مأخذ

1027

محل
چهارسوق بازار

مجاور مقبرۀ امیرشاه
42
ملک

سیدی55 ،1382 ،؛ مستوفی1317 ،ق.

بازار حضرتی

-

شهیدی.1394 ،

تخریب در سال
1354

عطاردی.1380 ،
ماهوان437 ،1383 ،؛ نوعی.1395 ،

ردیف

نام

واقف

1

مهدی قلی
بیگ (حمام
40
سرسنگ)

مهدی قلی بیگ

2

آغچه (حضرتی)

عتیق علی
43
منشی

-

3

44

زینب بیگم

زینب بیگم

-

بازار بزرگ

4

عباسقلیخان

عباسقلیخان

1077

مجاور مدرسۀ
عباسقلیخان

از موقوفات مدرسۀ
عباسقلیخان

5

میرزا ابراهیم

-

-

-

-

شهیدی.1394 ،

6

دروازه

-

-

-

-

شهیدی1394 ،؛ کتابخانۀ مرکزی آستان قدس
رضوی1037 ،ق.6 ،

41

تصویر  .8موقعیت حدودی حمامهای وقفی در مشهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.45

پیشین که در امتداد راستهبازارهای شمالی-جنوبی شکل
گرفته بودند به تبعیت از ساختار شرقی-غربی «خیابان» ،در
راستای استخوانبندی جدید شهر مستقر شدهاند .حداقل
چهار مسجد ،هشت مدرسه ،سه کاروانسرا ،دو حمام و تعداد
پرشماری دکان از جمله این موقوفات هستند.
احداث دو دروازۀ جدید و اتصال مستقیم آنها به حرم مطهر
از یک سو و احداث صحن عتیق با دو سردر شاخص و رفیع
در ضلع شرقی و غربی که به محض ورود به شهر قابل رؤیت
بودند دو کریدور بصری بسیار قوی در شهر ایجاد میکند
که هر دو از دروازه به یک نقطۀ شاخص مرکزی یعنی حرم
مطهر منتهی میشوند؛ در واقع ترکیب «خیابان» با چهار
نشانۀ شهری اهمیت «خیابان» را دوچندان میکند.

•اندامهای طبیعی

یکی از مهمترین آثار وقف بر مشهد صفوی را میتوان وقف
نهر چشمۀ گیالس توسط شاه عباس دانست .وقف این نهر و
تلفیق آن با خیابان (مشابه الگوی چهارباغ اصفهان) ساختاری
قوی ایجاد میکند که تنها به یک کانال آب محدود نمانده
و حداقل سه کارکرد ویژه ایفا میکند .1 :تغییر جدی در
ساخت طبیعی شهر با ایجاد فضای شهری سبز و سرزنده
حد فاصل دروازۀ باالخیابان و دروازۀ پایینخیابان تا حرم
مطهر که محرک توسعۀ کارکردهای شهری در مجاورت
خیابان است .2 ،تأمین آب شرب مورد نیاز زائران حرم مطهر
و  .3آبیاری اراضی کشاورزی پایینخیابان (که آنها نیز توسط
شاه عباس وقف حرم مطهر شده بودند)؛ در واقع« ،خیابان» به
عنوان باشکوهترین فضای شهری در تاریخ مشهد که در بطن

...................................................................

•منظر و نشانههای شهری

تصویر  .9موقعیت حدودی کاروانسراهای وقفی در مشهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.
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جدول  .5مشخصات آبانبارها و طاحونههای وقفی عهد صفوی .مأخذ نگارندگان.
ردیف

نوع

1
2
3
4

آبانبار

نام

واقف

سال
(ه.ق)

موقعیت

توضیح

مأخذ

آبانبار مهدی
قلی بیگ

مهدی قلی بیگ
شاملو

1011

جنب مسجد
قتلگاه

-

شهیدی1394،؛ کتابخانه مرکزی آستان
قدس رضوی1037 ،ق.

-

-

پایینخیابان

معروف به حوض
معجردار

-

-

-

جنوبشرق حرم
مطهر

انتهای کوچۀ کربال

رهنما.106 ،1390 ،

-

-

باالخیابان

-

-

آبانبار
پایینخیابان

46

حوض برجی
طاحونه طاحونۀ باالخیابان

بار به طور مستقیم و با کمترین فاصله به یکدیگر مرتبط
شوند .چهارباغ شاهی یا مجموعه ارگ در دورۀ تیموری ساخته
شده بود و احداث خیابان با گذر از میان چهارباغ سبب شد تا
حکومت از سوی غرب به دروازۀ باالخیابان دسترسی پیدا کرده
و از شرق در نزدیکترین فاصله از حرم مطهر قرار گیرد .اتصال
مستقیم چهارباغ به حرم مطهر این تصور را به ذهن متبادر
میکند که یکی از اهداف احداث «خیابان» ارتباط مستقیم و
آسان این دو نهاد مهم به یکدیگر باشد.
جدول  6تأثیرات نهاد وقف بر سازمان فضایی مشهد صفوی،
تصویر  11سازمان فضایی شهر پیش از احداث خیابان و تصویر
 12نقشه موقوفات این عصر را در در نسبت با سازمان فضایی
شهر نشان میدهد.
تصویر  .10موقعیت حدودی آبانبارهای وقفی در مشهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.

خود «نهر خیابان» و چهار ردیف درخت را به همراه داشت
مهمترین تغییر در ساخت طبیعی شهر را نیز به ارمغان آورد؛
چهارباغی به پهنای قریب به  30متر حد فاصل دو دروازۀ
شرقی و غربی شهر.

....................................................................

•ساخت سیاسی-امنیتی

اتصال ارگ حکومتی به پنجمین و ششمین دروازه یعنی
باالخیابان و پایینخیابان یکی دیگر از تغییرات اساسی ساختار
شهر محسوب میشود .تا پیش از آن ارگ به چهار دروازه
سراب ،نوغان ،عیدگاه و میرعلی آمویه متصل بود اما احداث
دروازۀ باالخیابان و پایینخیابان و دسترسی سادهتر و مستقیم
آنها ،اهمیت دروازههای نوغان ،عیدگاه و میرعلی آمویه که
فاصلۀ بیشتر و مسیر پرپیچ و خمی داشتند را در نسبت با ارگ
کاهش داد .تأثیر مهم دیگر احداث خیابان ،اتصال مستقیم
نهاد حکومت به نهاد مذهب است .اگرچه نهاد حکومت و نهاد
مذهب (حرم مطهر) حداقل از دو طریق به یکدیگر دسترسی
داشتند اما احداث خیابان سبب شد تا این دو نهاد برای اولین

..............................................................................
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نتیجهگیری

پژوهش حاضر با بررسی اسناد ،مدارک و نقشههای تاریخی،
جایگاه نهاد اجتماعی-اقتصادی وقف در سازمان فضایی شهر
مشهد صفوی را تبیین نمود .بررسیها نشان داد احداث
«خیابان» که با توجه به هدف و انگیزۀ آن یعنی ایجاد
دسترسی مناسب و مستقیم از دو دروازه به حرم مطهر و
نیز دربرگرفتن نهر وقفی ،اقدامی وقفپایه محسوب میشد،
ساختار و سازمان فضایی شهر را دگرگون ساخته و ضمن
حفظ ارتباط ارگانیک با ساختار کهن ،ساختاری شرقی-غربی
را جایگزین ساختار شمالی-جنوبی شهر مینماید« .خیابان
چهارباغ» که در ترکیب با میدان (صحن) عتیق مهمترین فضای
شهری اعصار مشهد را پدید آورد ،دو محلۀ جدید «باالخیابان» و
«پایینخیابان» را به شهر اضافه میکند و با اتصال ارگ به دروازۀ
باالخیابان ،اهمیتی دوچندان مییابد؛ از طرف دیگر چهارباغ
شاهی را در نزدیکترین مسیر ممکن به حرم مطهر پیوند زده
و در ترکیب با چهار نشانۀ جدید شهری (دو دروازۀ باالخیابان
و پایینخیابان و دو سردر غربی و شرقی صحن عتیق) ،دو
کریدور بصری چشمنواز خلق میکند .به تدریج کانونهای جدید
فعالیتی با شکلگیری موقوفههای شهری به خصوص مدارس،

نشریۀ علمی باغ نظر / 100-83 ،)102(18 ،آذر 1400

جدول  .6تأثیرات نهاد وقف بر سازمان فضایی مشهد صفوی .مأخذ :نگارندگان.
توضیح

فضاهای شهری

نقشۀ شهر قبل و بعد از تغییرات وقفپایه عصر صفوی

«خیابان» مهمترین فضای شهری در مشهد صفوی است که با
الگوی خیابان چهارباغ اصفهان ساخته و نهری که از میان آن عبور
میکرد وقف حرم مطهر شد .خیابان با کیفیت فضایی مطلوب
و در ترکیب با میدان (صحن) عتیق و دو دروازۀ باالخیابان و
پایینخیابان ،فضای شهری منحصر به فردی پدید آورد.

احداث خیابان به عنوان یک معبر شریانی منحصر به فرد
شرقی-غربی ،از اهمیت دو راستۀ بازار اصلی شمالی-جنوبی به نام
نوغان و سرشور کاسته و توسعه را در جهت شرقی-غربی تحریک
میکند.
خیابان معابر شمالی-جنوبی شهر را با یک محور مستقیم به
یکدیگر متصل کرده و دسترسی در بافت قدیمی را تسهیل
میکند.
شبکۀ معابر
اصلی شهر
دو دروازۀ باالخیابان و پایینخیابان که همزمان و در ترکیب با
«خیابان» ساخته شدند ،دسترسی مستقیم و سریع مسافران را به
حرم مطهر و ارگ فراهم میکردند.

ایجاد خیابان و دو دروازۀ یینخیابان و باالخیابان ،دو محلۀ
«پایینخیابان» و «باالخیابان» را به پنج محلۀ قدیمی شهر اضافه
میکند .این دو محله به تدریج به دو محلۀ مهم و باهویت مشهد
مبدل شدند تا اندازهای که در عصر حاضر نیز کمابیش به همان
نام خوانده میشوند.

ساخت
اجتماعی-
فرهنگی

...................................................................

احداث حداقل  9مدرسۀ علمیه در راستای «خیابان» و در نزدیکی
حرم مطهر ،قطب فرهنگی-آموزشی فراشهری را در «خیابان»
فعال میکند که تا چند قرن پایدار میماند.

..............................................................................
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ادامۀ جدول .6
توضیح
در بخش مرکزی «خیابان» یعنی محدودهای که از شرق و غرب
به حرم مطهر متصل میشود یک راستهبازار شرقی-غربی شکل
میگیرد که راستهبازارهای شمالی-جنوبی شهر را نیز به صورت
یک مفصل عرضی به یکدیگر متصل کرده و موجب همافزایی و
برهمکنش آنها میشود.

....................................................................

کانونهای
فعالیتی

حداقل چهار مسجد ،هشت مدرسه ،سه کاروانسرا ،دو حمام
و شمار زیادی دکان از جمله موقوفاتی هستند که در امتداد
«خیابان» مکان گزیدند .تراکم این عناصر شهری در محدوده
پیرامون حرم ،کانون فعالیتی جدیدی را در راستای شرقی-غربی
شهر پدید آورد.

منظر و
نشانههای
شهری

در عصر صفوی چهار نشانۀ شهری منحصر به فرد در شهر ایجاد
میگردد :دروازۀ پایینخیابان ،دروازۀ باالخیابان ،سردر غربی (برج
ساعت) و سردر شرقی (برج نقارهخانه) صحن عتیق که تمامی این
نشانهها توسط یک کریدور بصری قوی یعنی «خیابان» به یکدیگر
متصل میگردند.

اندامهای
طبیعی

«خیابان» به عنوان باشکوهترین فضای شهری در تاریخ مشهد
که در بطن خود «نهر خیابان» و چهار ردیف درخت را به همراه
داشت مهمترین تغییر در ساخت طبیعی شهر را نیز به ارمغان
آورد؛ چهارباغی به پهنای  30متر در حد فاصل دو دروازۀ شرقی
و غربی شهر.

خیابان ،ارگ را با یک محور مستقیم به دو دروازۀ باالخیابان و
پایینخیابان متصل میکند به نحوی که دو دروازه به راحتی از
درون ارگ قابل رصد هستند .جابهجایی نیروهای نظامی از این
محور با سرعت و سهولت بیشتری انجام میشود .ارگ از این دوره
به شش دروازه دسترسی پیدا میکند.
ساخت سیاسی-
امنیتی

اگرچه نهاد حکومت و نهاد مذهب (حرم مطهر) حداقل از دو
طریق به یکدیگر دسترسی داشتند اما احداث خیابان سبب شد تا
این دو نهاد برای اولینبار به طور مستقیم و با کمترین فاصله به
یکدیگر مرتبط شوند.

..............................................................................
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نقشۀ شهر قبل و بعد از تغییرات وقفپایه عصر صفوی
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تصویر  .11سازمان فضایی شهر مشهد پیش از احداث خیابان در عصر صفوی .مأخذ :نگارندگان.47

...................................................................

تصویر  .12سازمان فضایی شهری و موقعیت موقوفات مشهد در عصر صفوی ،مأخذ :نگارندگان.48
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کاروانسراها ،حمامها ،مساجد و  ...در راستای خیابان و نزدیکی
حرم مطهر پدید میآیند و مشهد را از حیث امکانات شهری به
یکی از شهرهای پررونق عصر خود تبدیل مینمایند .در مجموع
باید تأکید کرد که سازمان فضایی شهر مشهد از همان ابتدا
مبتنی بر یک مجموعۀ وقفی یعنی حرم مطهر شکل گرفت
و تا دورۀ صفوی رشدی مالیم را طی نمود اما در این عصر،
سازمان فضایی به گونهای تغییر یافت که به بیشترین هارمونی
با کارکرد زیارتی شهر دست یابد .به موازات این اقدام ،مجموعه
عملکردهای وقفی مذهبی ،آموزشی ،بهداشتی ،اقامتی و  ...نیز در
راستای سازمان جدید شکل گرفته و بیش از پیش موجب رونق
و سرزندگی آن شدند .ورود شهر به دورۀ مدرنیته سبب شد تا
تغییرات اساسی در شبکۀ موقوفات شهری پدید آید و موقوفات
سرنوشت متفاوتی پیدا کنند:
 .1حفظ کالبد و ادامۀ کارکرد :بخشی از موقوفات عصر صفوی
با حفظ کامل کارکرد یا با بازسازی کالبد به کارکرد خود تا عصر
حاضر ادامه دادهاند .این دسته از موقوفات بیشتر کارکرد مذهبی
داشته و دو مدرسه را نیز شامل میشوند .مدرسۀ عباسقلیخان،
مدرسۀ نواب ،مسجد محرابخان ،مسجد نائب ،مسجد حیدریها،
مسجد مقبره ،گنبد خشتی ،مقبرۀ پیر پاالندوز ،گنبد سبز از
جملۀ این دسته موقوفات هستند.
 .2حفظ کالبد و تغییر کارکرد :برخی از موقوفات نظیر حمام
مهدی قلی بیک با توجه به گذر زمان و از رده خارج شدن
حمامهای عمومی تغییر کارکرد داده و تبدیل به موزه شدهاند.
 .3ادغام در مجموعه فضاهای زیارتی حرم مطهر :موقوفاتی نظیر
مدرسۀ پایینپا در اثر توسعۀ حرم مطهر ،تخریب و در آن ادغام و
به فضای جدید تبدیل شدند.
 .4تخریب :بخشی از موقوفات در اثر توسعۀکالبدی شهر و احداث
معابر شمالی و جنوبی و دو فلکه با شعاع  180و  320متری از
گنبد مطهر ،از بین رفتند مانند مدارس ابدالخان ،فاضلخان و ...
با بررسیهای انجامشده میتوان نتیجه گرفت نهاد اقتصادی-
اجتماعی وقف طی چهار سدۀ اخیر یکپارچگی تنگاتنگی با
سازمان فضایی شهر داشته به نحوی که در برخی موارد باعث
تغییر اساسی ساختار و سازمان شهر در مقیاس کالن شده است.

پی نوشتها

 .1یعنی واقف ،مال را در وضعیتی قرار دهد که شرعاً نتوان در آن تصرفی کرد که
موجب خروج مال از ملک شود مگر در مواردی که چنین تصرفی استثنا شده است
(دادمرزی.)226 ،1378 ،
 .2کاویانیان ( )217-213 ،1354از  9سفر شاه عباس به مشهد در طی بیش از
چهار دهه زمامداری خود نام میبرد که خالصه آن بدین شرح است .1 :سال 984ق
برای دفن شاه طهماسب صفوی (شاه عباس در آن زمان حاکم هرات بود)  .2سال
987ق برای سرکوب غائلۀ مرتضی قلی خان ترکمان  .3سال 1008ق برای زیارت
 .4سال 1009ق سفر پیاده از اصفهان به مشهد (پس از پیروزی بر ازبکان)  .5پس
از فتح بلخ در سال 1011ق (وقف اراضی پایین پا در این سفر انجام شد)  .6سفر از
قزوین به مشهد در سال 1016ق (در این سفر نفایس ،اشیا و امالک متعدد را وقف
حرم مطهر کرد)  .7سفر سال 1021ق (در این سفر دستور به توسعۀ صحن کهنه
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و احداث خیابان داد)  .8سفر سال 1023ق (در این سفر امر به جاری ساختن آب
چشمۀ گلسب در خیابان و رساندن آن به حرم مطهر کرد)  .9در سال 1031ق و پس
از فتح قندهار (در این سفر میرزا سید ابوطالب رضوی واقف موقوفه سادات رضوی را
متولی باشی آستانه نمود)
 .3کاویانی محل دفن او را در صفۀ شاه طهماسب در حرم مطهر میداند (کاویانی،
 .)220 ،1354با این حال گفته میشود مدفن شاه طهماسب اول چندبار مورد تعرض
ازبکها قرار گرفت اما هر بار گفته میشد این قبر متعلق به او نبوده است.
 .4اهللوردیخان گنبدی زیبا در ضلع شمال شرقی مرقد مطهر احداث کرده بود که بعد
از فوتش او را از اصفهان به مشهد آورده و در زیر گنبد دفن کردند.
 .5در رواق شیخ بهایی حرم مطهر دفن شده است.
 .6برخی منابع احداث اولیه بارو را به شاه اسماعیل و مرمت و تکمیل آن را به شاه
طهماسب نسبت دادهاند.
 .7یکی از دالیل اختصاص این بخش از بازار به سنگتراشها ،مجاورت آن با گورستان
تاریخی قتلگاه (باغ رضوان) و تأمین سنگ قبور بوده است (بنگرید به ماهوان،1383 ،
425و.)426
 .8با استفاده از عکس ماهواره ای گوگل ارث2019 ،؛ متولی حقیقی1392 ،؛ پاکزاد،
1390؛ رهنما1390 ،؛ مدرس رضوی و همکاران1385 ،؛ مهندسین مشاور طاش،
13 ،1385؛ ماهوان1383 ،؛ کاویانیان1354 ،؛ مک گرگور1336 ،؛ عکس هوایی شهر
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