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  چكيده

كــه در اي اســت گونهروي، شرايط اقليمي آن بهاي خشك قرار دارد. ازاينوهوايي در ناحيهايران ازنظر آب
بــرداري از آب، اي قرارگرفته اســت. درواقــع چگــونگي اســتفاده و بهرهگذشته و حال، عنصر آب موردتوجه ويژه

بخــش  يــن انديشــههمواره در فرهنگ ايراني از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده است. به همين ســبب، ا
هايي چــون كارگيري ســازهيرانيــان بــا بــهاري ايران را به خود اختصــاص داده اســت. اتوجهي از تاريخ معمقابل
انبار براي ذخيــره آب در فصــول پــر برداري از آب را داشتند. احداث آبسعي در باال بردن ميزان بهره انبارها،آب

هاي گرفت. اين مخازن با توجه به شرايط اقليمي و شاخصــهآب صورت ميهاي كمآب و استفاده از آن در فصل
ي سنتي ساختارها هبي هر منطقه، از طراحي و معماري خاصي برخوردار بوده است. ايناجتماعي، فرهنگي و مذ

آب منــاطق شــرقي برداري عمومي قرارگرفته است. وضعيت اقليمي خشك و كمدر بسياري از نواحي مورد بهره
ت. شهرستان انبارهاي بسياري در اين منطقه شده اسويژه در استان خراسان جنوبي منجر به ساخت آبايران، به

هــا، مانــده اســت. در ميــان آنانبارهــاي متعــددي از آن، برجايفردوس يكي از مناطق اين استان است كــه آب
هاي موقوفي است. ساخت بناهاي وقفي، نشان از انبار سيدي داراي كتيبهانبارهاي قرايي و خانكوك و حوضآب

يــن بناهــا تردگي آباداني اقتصادي هر شــهر بــود. اگس رساندن به ديگر مردم و موجبعالقه نيكوكاران در ياري
شــمندي بــر اند. اما تــاكنون مطالعــه روتوسط ميراث فرهنگي استان خراسان جنوبي موردبررسي اوليه قرارگرفته

نشده و همچنين در هيچ جايي بدان، اشاره نشده است، بنابراين ضرورت و اهميت اين تحقيــق ها انجامروي آن
 و هــدف، بنيــادي ازنظــر قيقتح اين پژوهش، مطالعه و بررسي سه بناي يادشده است. اينگردد. هدف بيان مي

منــابع  و ميــداني دو شــيوه بررســي بــه هــاداده انــدوزييافته. اســت تــاريخي هايتحقيق در زمره روش، ازنظر
توانــد هــا ميهاي آننامههاي معماري بوده و وقفنتايج مطالعات بيانگر تنوع سازه .است گرفتهانجام ايكتابخانه

خت بنا ي دوره سامنابع ارزشمندي جهت تبيين ساختار معماري بنا و همچنين فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگ
   .باشد

  واژگان كليدي:
 .نامه، فردوسانبار، كتيبه، وقفحوض انبار،آب
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  مقدمه

 در نياز ضروري به آب موجب شده كه اين مايه حيات همواره
هم ين م. انگ ايران از جايگاه وااليي برخوردار شودتاريخ و فره

سالم اتوان از جايگاه معنوي آب در ايران قبل و بعد از را مي
مع وجه ويژه جوات بيانگر انبارآب ارزشمند معماري مشاهده نمود.

وده برداري درست و منطقي از آب بروستايي و شهري براي بهره
كه رم و خشك نبوده، بلبه نواحي گ انبار تنها مختصاست. آب

و  مردمان كوهستان و حتي سواحل درياي خزر نيز به اهميت
هاي ازهانبارها از سارزش اين سازه پي برده بودند. بنابراين آب

  اند.هاي تاريخي شهرها بودهعمومي سنتي در بافت
انبارها از مهندسي فن ساختمان و شيوه معماري در سازه آب

سنجي و اكه سازندگان اين بناها با نكتهدقيقي برخوردار است، چر
دقت بسيار به مسائلي چون؛ ميزان فشار آب بر كف و سطح 

انبار، تهويه، تصفيه و بهداشت انبار، پوشش داخلي و بروني آبآب
). اين 1: 1389راستي و ديگران، ( اندآب توجه كامل داشته

ها غلب آنهاي ارزشمندي برخوردار بودند، زيرا اها از ويژگيسازه
كردند. بلكه معماران از يك نقشه و يك شكل واحد پيروي نمي

ها با در نظر گرفتن كليت و كاربري، براي آن اشكال اين سازه
كردند. البته معماري بومي نيز نقش ريزي ميگوناگوني را طرح

بسزايي در چگونگي ساختار اين بناها داشته است. از نكات 
انبارهاي خصوصي و ود انواع آبها وجتوجه اين سازهقابل

ها آب آشاميدني مردم را تأمين همگاني است. ازآنجاكه اين سازه
اي برخوردار بود. به همين دليل بسياري كرد، از اهميت ويژهمي

ويژه خيرين صورت گرفته ها توسط مردم بهاز ساخت اين سازه
توان ياز بناها م ماندههاي برجاينامهاست. اين مهم را از وقف

هاي ذخيره آب دريافت. در ناحيه فردوس شاهد بسياري از سازه
هاي صورت انبارها هستيم. طي بررسيانبارها و حوضازجمله آب

انبار سيدي (اسديان و اسفهرود)، حوض 1383گرفته در سال 
هاي مجدد در توسط سازمان ميراث فرهنگي ثبت و طي بررسي

نكوك و قرايي مورد ارزيابي انبار خا(عناني) دو آب 1391سال 
شده شهر فردوس بررسي انبارهايقرار گرفت. از ميان تمامي آب

 انبارحوض و خانكوك و انبارهاي قرايي، آب1391در سال 
هرچند تعداد فراواني از اين آثار . نامه هستندوقف داراي سيدي
نامه داشته كه بنا به داليلي از بين رفته و در حال حاضر وقف
 جهت ارزشمندي منابع توانندمي هانامهوقف د نيست. اينموجو
 و اجتماعي سياسي، فضاي همچنين و بنا معماري ساختار تبيين

اين پژوهش در پي يافتن مضامين  .باشند دوران آن فرهنگي

انبارهاي شهرستان فردوس و آمده از آبدستهاي بهكتيبه
  ن بوده است.دار آانبارهاي كتيبهاهداف و عملكرد ساخت آب

ب آدي ازآنجاكه امروزه در كشورمان ايران با بحران بسيار ج
از  برداريمواجه هستيم، ضروري است براي ميزان ذخيره و بهره

هاي گوناگون آب، از روشويژه در مناطق كممنابع آبي به
ها تجربه است، كمك هاي سنتي كه حاصل قرنبخصوص روش

دار انبار كتيبهلعه سه آبگرفت. اين مقاله به معرفي و مطا
پردازد و در صدد است در راستاي اين شهرستان فردوس مي
 هدف گامي مهم بردارد.

  
 انبارها در ايراندرآمدي بر مفهوم و كاركرد آب .1

ها شدن آب رودخانهوهواي خشك، كمبود ريزش باران، فصليآب
ساز انديشه ذخيره آب شدن تدريجي رودها، زمينو خشك

 يان،قباد( انبار در ذهن انسان گرديدرت بند و قنات و آبصوبه
ك ). معماري با شناخت قوانين فيزيكي آب و در298: 1385

ده كر نقش آن در زندگي انسان، آن را در معماري بناها دخيل
  است.

اتي هاي كارواني و بناهاي ميان راه جنبه حيعنصر آب در راه
، تنها سمبل آبگيرهايش نهباد وانبار با گنبد داشت. معماري آب

ها انباربلكه سمبل شهر و آبادي است. معماري شايان توجه آب
قش نبرداري از آب شكل گرفت و به دليل به سبب ذخيره و بهره

صورت كانوني مهمي كه آب در زندگي روزمره مردم داشت به
، سجدزنده براي محالت درآمده و بناهاي مهم شهر از قبيل م

 :1382الهدي، علم( ازار اطراف آن شكل گرفتها و بحسينيه
ا جواري بانبارها در مركز شهر و هم). عالوه بر اين، وجود آب89

. مساجد، عاملي ديگر در بهبود وضع اقتصادي يك شهر بود
 شودانبار محسوب ميزيباسازي شهر نيز از ديگر مزاياي آب

  ).53: 1391صالحي و فرستاده، (
ايران يا به عبارتي مخزن آب در ايران منبع انبار ترين آبقديمي

آب شهر ايالمي دوراونتاش در چغازنبيل خوزستان است كه 
 گرددسال پيش بازمي 3500سابقه تاريخي آن به حدود 

). در دوره تاريخي، شاهان براي رفاه حال 158: 1368ورجاوند، (
هايي معتبر براي خويش و كسب نامي نيك، به ساخت منبع

ترين ). قديمي231: 1387كياني، ( ورزيدندمبادرت مي تأمين آب
شده در دوره اسالمي، در زمان عالءالدوله انبار شناختهمخزن آب

ديلمي (سده چهارم هجري قمري)، در يكي از سه قلعه استخر 
 ).Ghassemi, 2014: 273( ستون بناشده است 20فارس با 
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مانند انبار،  هاي آبي است كه با عناوينيانبار جزء سازهآب
انبار، سردابه، بركه، منبع و گاه آبدان و آبگير ناميده شده حوض

منظور ذخيره آب آشاميدني براي است. اين سازه معماري به
هاي آبي در تابستان، در شهرها، روستاها، دژها، در مسير راهكم

: 1390معماريان، ( است شدهها ساختهكاروانسراها و در دل كوه
حوض، بركه، مصنع، » انبار«ي نقاط چون بيرجند ). در برخ1

هايي چون مرغك در مصنعه و در ديگر شهرهاي ايران با نام
در خور و بيابانك) ( ، احتماالً صورتي ديگر از حوض»هود«ساوه 

انبار ). اصوالً نحوه استقرار آب34: 1386يار، فرخ( شودخوانده مي
 -1ر بوده است: در روستاها و شهرها با توجه به عوامل زي

 - 2انبار. سهولت دسترسي به آب قنات براي تأمين منبع آبي آب
ها در بافت تعداد آن -3انبارها. دسترسي بهتر مردم محل به آب

  ).17: 1390معماريان، ( با توجه به نياز ساكنان
 ه كليانبارها به دو گروبا توجه به مطالعات برخي محققين، آب

). 16: 1383كياني، ( شوندعمومي و خصوصي تقسيم مي
 انبارهايانبارهاي شهر يزد را در سه گروه آبمعماريان نيز آب

: 1390معماريان، ( كندصحرايي، روستايي و شهري خالصه مي
69.(  

 اي نورهانبار از سه قسمت تبسياري از پژوهشگران معتقدند كه آب
 و اپيرني( تشكيل شده است خزينه، بادگير و پاشير و پلكان

نُه  انبارها را ازنظر معماري شاملقهرماني، آب ).126 :1370افسر،
، هويهتنه بخش؛ گنبد، راهروي پلكاني، پاشير، شير، بادگير، روز

 تسردر تزييني، سكوي استراحت و كتيبه قلمداد نموده اس
ها و يار نيز ويژگيرخ). حسين ف129-130: 1375قهرماني، (

ت شهر كاشان را در هشت قسمانبار در دهنده آبعناصر تشكيل
هاي ساختماني و ويژگي( اختنحوه س -1كند: بندي ميدسته

 -5پاشير  -4پله) راه( اچينهر - 3انبار خزن آبم -2اجرايي) 
ك با ساختمان فضاهاي مشتر -8بادگير  -7تزيينات -6سردر 

  ).65: 1386يار، فرخ( انبارآب
چهارگوش ساخته تنوره يا خزينه با اشكال هندسي دايره يا 

گرفت كه داراي منفذي بود. شده و بر فراز آن گنبدي قرار ميمي
متر بوده و در زير  9تا  8ها حدود ژرفاي برخي از اين خزينه

شده و براي خنكي و عدم هرزروي آب از كف زمين ساخته مي
پوشاندند. قسمت آن به جاي شفته، آن را با سرب گداخته مي

 به انبارآب ساختمان باالي از است اين سازه بادگير انبارديگر آب
 انبارهاآب بادگيرهاي از برخي. رسدمي آب سطح تا گاه و خزينه

 كه عمودي هايتيغه با و اندبوده گوشهشت بعضي و چهارگوش

 سطح به خنك باد تا اندشده مجهز گفتند،مي پَره اصطالح آن به
 نقاط از برخي رد. شود منتقل بيرون به گرم هواي و برسد آب

 :1370افسر،  و پيرنيا( دارند بادگير طرف چهار از انبارآب ايران
انبار نيز با عبور از سردر پاشير آب به دسترسي . براي)126
شده هايي كه در قسمت راچينه از سنگ تعبيهوسيله پلهبه
ها به پلهترين قسمت راهيافت. در پايينتوان به پاشير دستمي

رسيم كه در آن پاشير گوش ميشكل يا نصف هشتفضاي مربع 
: 1386يار، فرخ( و شير بزرگ برنجي متصل به مخزن قرار دارد

 كرد). تعداد پلكان يك آبگير با ارتفاع خزينه، تغيير مي82
). بسياري پلكان براي دسترسي بهتر به 38: 1390معماريان، (

بار سردر آن ان). يكي ديگر از عناصر آب47همان، ( آب بوده است
هاي آن داراي تزيينات است. بسياري از است كه در اغلب نمونه

اند. در دو شناساييهاي سردر، قابلانبارها به ياري كتيبهاين آب
). 228: 1387كياني، ( سوي سردر نيز، سكوهاي پهني قرار دارد

شدن اين بنا در شهر يا روستا  سردر تزييني، عاملي براي زيباتر
انبار جاي طورمعمول، در سردر بناي آبهاي وقفي بههبود. كتيب

 اند.گرفته و سعي در معرفي بنا داشتهمي

 
 انبارها در خراسانآب .2

راحي طانبارها بسته به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه، آب
ق متفاوتي دارند. همچنين معماري چنين بناهايي در مناط

در  انبارهارفته است. آبمختلف تحت تأثير معماري محلي قرارگ
شدند. يشرق ايران، نيز تحت شرايط اقليمي اين مناطق ساخته م

ان، انبار، قنات و بند در خراسانبار، حوضوجود بناهاي متعدد آب
ه ه بدليلي بر اهميت فراوان آب در ميان اين مناطق با توج

انبار و آبي در آن، بوده است. بايد افزود كه بناهاي آبكم
  د.اي برخوردارنانبار در مناطق خراسان از ساختار ويژهحوض

شد كه انبار، از مصالحي استفاده ميبراي ساخت يك حوض
ريبي انبار را در برابر آثار تخهاي خاص خود، آبهركدام با ويژگي

اند از نمودند. اين مصالح عبارتتر ميرطوبت و گذر زمان مقاوم
). 8: 1356ارشاطر، ي( آهك و ساروجآجر يا سنگ، شفته

ازن اي مخانبارهاي خراسان در مناطقي مانند جام و تايباد، دارآب
 آب ها بهكننده از طريق اين پلكانپلكاني است كه مصرف
ا راهرو و ). اين بناه4: 1390معماريان، ( دسترسي را داشته است

نار كپله ريخته و از پله خارجي نداشته و آب را در مخزني پلهراه
 ).214: 1390پيرنيا، ( داشتندها آب برمياز روي پلهآن، 
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ي با شناخت عناصر كالبدي و شناخت عملكرد ساختار معمار
ذكر است؛ ها در خراسان در پنج ويژگي قابلابنارها، اين سازهآب

ر. پله، پاشير و بادگياند از مخزن، سردر، راهاين عناصر عبارت
را  ن نوعكار نرفته كه ايبه ها پاشيرالبته در بعضي از اين سازه

انبارها نيز وجود دارند كنند. تعدادي از آبانبار معرفي ميحوض
 وفذ كه فاقد بادگير بوده و در قسمت پوشش باالي مخزن، من

. شده استهواكشي جهت تهويه و جلوگيري از آلودگي آب تعبيه
أمين تانبارها نيز از جوي يا قنات، چشمه و چاه منبع آبي، آب

 شد.مي

  
انبارهاي موقوفي در گيري آباهميت و ضرورت شكل .3

 ايران

خصوص در جهان اي از بناهاي مذهبي و هنري بهبخش عمده
 هادن .پيوند عميق و محكمي با سنت وقف داشته است ،اسالم

ه هم وقف ريشه در عقايد ديني مردم دارد و در ميان پيروان
يكي از  گردد.اديان امري پسنديده و شايسته محسوب مي

 ،كاركردهاي وقف در جامعه اسالمي از گذشته دور تاكنون
 وكاركرد وقف در مرمت و نگهداري بناهاي تاريخي مذهبي 

ر دخي المنفعه است. ابعاد نگهداشت بناهاي با ارزش تاريعام
ساختار  ).10: 1343شهابي، ( استبسيار گسترده  ،جوامع اسالمي

ي يك سنت حسنه و وظيفه اجتماععنوان انبار و وقف آن بهآب
صورت  ند،بود كه توسط اغنيا و افرادي كه داراي مكنت مالي بود

شدند و از انبارها توسط اهالي هر محلي اداره ميگرفت. آبمي
: 1384عطارها، ( شدكسي مبلغي براي استفاده از آن گرفته نمي

نظر انبارها ازها در سردر آب). در اين زمينه بررسي كتيبه187
صي شناخت فرهنگ مردم و باورهاي مذهبي آنان از اهميت خا

روده سانبار به شعر ها تاريخ بناي آببرخوردار است. در اين كتيبه
بال ع) و صحراي كر( سينها به امام حشده و در بسياري از آن

  اشاره رفته است.
انبارها با توجه به محل اين بنا، سعي بر آن در برابر سردر آب

ا فضاي باز و مناسبي وجود داشته باشد تا بر جلوه و شكوه بوده ت
انبارهاي هر محله كه اغلب در كنار رو آبسردر بيفزايد و ازاين

: 1387كياني، ( شدها برپا ميقلب محله) و در كنار ميدان( مسجد
). هرچند كه بناهايي همانند بازار و مساجد، محل تجمع 228

سياسي جامعه بوده اما نبايد  مردم و مركز تحوالت اجتماعي و
اين نكته را ناديده گرفت كه بسياري از اين بناها در كنار منابع 

انبارها بعد از ساخت اين اند. آبگرفتهانبارها شكلآبي ازجمله آب
وجود آمده كه به سبب نياز مبرم اين ها بهها در كنار آنمكان

انبارها به از آبمراكز پرجمعيت به منابع آبي بوده است. بسياري 
خصوص سردر ورودي و ها بهسبب هنر تزيين نماي خارجي آن

انتخاب اشعار يا عبارات جالب براي كتيبه باالي سردر، همگي 
ها و روحيات ساكنان دهنده آن است كه اين بناها با ويژگينشان

اند. درنهايت بايد پيرامون خود ارتباط نزديك و مستحكمي داشته
انبارها نقش بسزايي در ويژه آبمنابع آبي به اذعان داشت كه

 تحوالت اجتماعي و سياسي جوامع دوره اسالمي داشته است.

 
  هاي جغرافيايي و اقليمي شهر فردوس. ويژگي4

 و يادشده تون با عنوان 1308 سال تا فردوس شهرستان

شهرستان در يافت. اين  تغيير فردوس نام با ازاين زمان،پس
دقيقه  9درجه و  58و در طول ن خراسان جنوبي غربي استاشمال

 درجه واقع شده است. اين شهرستان از 34و عرض جغرافيايي 
از شرق با شهرستان  بجستان)،( بردسكنشمال با شهرستان 
شهرستان به شهرستان سرايان و از غرب  گناباد، از جنوب با

 5100/56 شهرستانمساحت  .شودطبس و بشرويه محدود مي
اين  .متر است 1293مربع و ارتفاع آن از سطح دريا كيلومتر

كيلومتري بيرجند (مركز استان) قرار  197شهرستان در فاصله 
 عدم و جغرافيايي موقعيت به توجه اين شهر با) 1 تصوير( دارد

علت  به و مناسب هايكوهستان و مرطوب هايتوده وجود
 اييصحر وهوايآب داراي نمك و مركزي كوير دو با مجاورت

 اين شهرستان در بارندگي است. ميانگين كم باران و خشك

 درجه است. ازنظر زمستان فصل در و سال در مترميلي 155

 در دما و حداقل 44.4 تيرماه در دما مطلق حداكثر حرارت

 سبب به شهرستان اين .رسدمي گرادسانتي درجه 13.5 ماهدي

 اقليمي ايطاز شر ايران، مركزي كوير مجاورت در شدنواقع

 كوهستان بخش دو به و است برخوردار بياباني و خشك

 كم ميزان به توجه با .شودمي تفكيك (جنوبي) دشت و (شمالي)

 و طبيعي شرايط ساير و خاك جنس باال، حرارت درجه بارش،
 استپي نوع از گياهي فردوس، پوشش شهرستان در جغرافيايي

 در پوشش اين كند.مي تغيير رطوبت ميزان برحسب كه است

 مراتع به تبديل و بوده مرتفع انبوه و شمالي هايقسمت
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 فردوس، دشت زيرزميني هايآب اصلي تغذيه منبع .شودمي

در  سياه كه كوه منطقه هايبارندگي و باران آب نفوذ
هاي خوردگيشرقي اين شهر است. در اين منطقه چينشمال

شناسي رم زمينگردد كه متعلق به دوران چهاشديد مشاهده مي
  .)www.sk-ferdos.ir( است

  
 

 
 

 موقعيت فردوس در استان خراسان جنوبي  1 تصوير

 
 بَلده آب كه هستند قنواتي مجموعه منطقه آبي منبع ترينمهم

 استمرار حيات كه گفت توانمي جرأت دهند. بهمي تشكيل را
 از لدهبَ  .است بوده آب اين حيات به بسته يختار طول در »تون«

 35 و حدود گرفته سرچشمه فردوس شرقيشمال هايكوه

 باغستان، كشاورزي هايزمين و باغات و كندمي طي را كيلومتر

). 134: 1387جوادي، ( كندمي سيراب را فردوس و اسالميه
 منطقه در تسكون الگوي براي كنندهتعيين عامل ترينمهم

 مصنوعي آبياري ويژهو به طبيعي واحوالاوضاع جنوبي، خراسان

 كه است هياست. بدي آب تأمين وسيله ترينمهم عنوانبه

 اداري امنظ و اراضي از وريبهره خاص و شيوه تاريخي تحوالت

مسير  در تنداش قرار ارتباطات مسئله خصوصبه و ايراني جامعه
 اين در سكونت ويالگ به دادنشكل بر نيز روكاروان هايجاده

 ).132: 1374و بوذرجمهري،  ياحقي( است بوده مؤثر ناحيه

 
  انبارهاي فردوس. معرفي آب5

انبار و آب 37در بررسي اخير شهرستان فردوس، حدود 
 وها موردمطالعه انبار شناسايي گرديد كه تاكنون اين سازهحوض

لي ارزيابي قرار نگرفته و تنها تعدادي در فهرست آثار م
 و نكوكخا قرايي، انبارهايآب اند. در اين ميانشدهبتث

اي است كه به نحوي نامه و كتيبهوقف داراي سيدي انبارحوض
سه  ناي پژوهش ادامه در بيانگر زمان احداث اين بناها است.

 سازه معماري مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.
  

  انبار قرائيآب  5-1
شرقي دهستان سرند در بخش انبار قرائي در ناحيه شمالآب

متري از  1514انبار در ارتفاع مركزي فردوس، قرار دارد. اين آب
 627673سطح دريا قرارگرفته است. طول مختصات جغرافيايي 

 تصوير( درجه شمالي است 3760451درجه شرقي و عرض آن 
2.( 
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  GPS ه ترسيمانبار قرايي (در روستاي سرند) بر پايجانمايي آب  2 تصوير
  )1392(نگارندگان، 

 
). فضاي ورودي آن 3 تصوير( اي شكل استمخزن آن دايره

پله  19). 4 تصوير( متر است 6در  20مستطيل شكل و به ابعاد 
متري، سطح بيروني را به فضاي پاشير متصل سانتي 25با ارتفاع 

  گيرد.وسيله قنات صورت ميكند. منبع تأمين آب آن بهمي

  
  انبار قرايييك آبنماي شمات -3 تصوير

  )1392(نگارندگان، 

  
  انبار قراييماتيك روبرو آبنماي ش -4 تصوير

 )1392(نگارندگان، 
  

فضاي پاشير داراي طاق گنبدي شكل است كه در هر ديوار آن 
). گنبد 5 تصوير( شودنما با قوس جناغي مشاهده مييك طاق

د. ساقه اين گنبد با اي دارانبار آجركاري سادهسقف مخزن آب
سنگ قواره پوشيده شده است. سه روزنه در طرفين ساقه اين 

انبار در قسمت ). هواكش اين آب6 تصوير( شده استگنبد تعبيه
بااليي پوشش گنبدي شكل آن قرار دارد. يك روزنه پنجره مانند 
نيز با شيوه تزيين آجركاري فخر و مدين در بدنه اين گنبد 

  قرارگرفته است.

  
  پلكان بنا با راه دسترسي به پاشير  5 تصوير

  )1392(نگارندگان، 

  
  انبار با سقف گنبدي و روزنه آنمخزن آب  6 تصوير

  )1392(نگارندگان، 
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چهار تزيين فرو رفته متقارن در نماي آجري قسمت سردر بنا و 
كاررفته است. دو تزيين مشابه در قسمت طاق داخل سردر بنا به

ينات آجركاري اين بنا، به شيوه آجرچيني آبشاري همچنين تزي
اي است. كتيبه متر 5/5 سازه اين سردر ). ارتفاع7 تصوير( است

ها در سردر ورودي بنا و ضلع جنوب در باالي درب ورودي پله

 در سردر دارتيزه هايقوس .)8 تصوير( غربي آن قرار دارد
 پاشير رافاط نماهايطاق ها وپله سقف ورودي، ورودي، درب

 20×20× 5در اين بنا  كاررفتهبه آجرهاي شود. ابعادمي مشاهده
  .متر استسانتي

  
  انبار قرائيتزيينات آجركاري داخل سردر آب  7 تصوير

  )1392(نگارندگان، 

  
  انبار قرايي و محل قرارگيري كتيبهسردر بزرگ آب  8 تصوير

  )1392(نگارندگان، 
دار و در يك قاب مستطيل لي طاقشكل لوح اين كتيبه، مستطي

مانند قرارگرفته و خط آن نستعليق است. متن كتيبه بدين شرح 
هو الواقف. اين بنيان معظم را جناب خير الزوار كرباليي «است: 
خان در قريه قليخان قرائي فردوسي ولد مرحوم اهللاعليحسين

اني سرند بنا فرمودند كه عموم مسلمين استفاده كرده و دربان ب
قمري ذكر گرديده  1247، سال ساخت بنا »دعاي خير نمايند

كرباليي «). به دليل آنكه اين بنا را 9 تصوير( است
اند. انبار قرائي ناميدهبنا نموده، آن را آب» خان قرائيعليحسين

شده شروع خداوند اسماء از يكي» هوالواقف«ابتداي كتيبه با 
قيقي تنها خداوند است. است و به معناي اين است كه واقف ح

پس از آن اسم سازنده بنا كرباليي حسين علي خان قرائي 

آيد. اين شخص از افراد بومي فردوسي با صفت خيرالزوار مي
رسد ايشان اين بنا را براي زايراني كه در بوده است و به نظر مي

مسير شرق بوده، وقف نموده است. با توجه به شواهد موجود و 
قوي اين اثر متعلق به دوران قاجار احتمالا، بهتاريخ ساخت بن

انبار قرائي، بناي متقارني است كه در امتداد محور آباست. 
 در آجري تزيينات است. گرديده برپا غربي –تقارن شرقي

شود. اين اثر فاقد مي مشاهده بنا اين مختلف هايقسمت
اين هاي فرهنگي منقول از قبيل سفال است. در حال حاضر يافته
هاي كشاورزي پيرامون انبار فعال بوده و براي آبياري زمينآب

  گيرد.آن مورد مصرف قرار مي

  
  انبار قرائيكتيبه سردر بناي آب  9 تصوير

  )1392(نگارندگان، 
[



  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ
 

20

و  13هاي انبار باقيمانــده از ســدهاين مجموعه شامل چندين آب  انبارهاي خانكوكآب  5-2
 1252ســتان فــردوس و در ارتفــاع هجري است كــه در شهر 14

  ).10 تصوير( متري از سطح دريا قرار دارد
 

  
  انبارهاي خانكوكنماي جنوبي آب  9 تصوير

 )1392(نگارندگان، 
  

درجه شــرقي و  602226مختصات طول جغرافيايي اين سازه در 
ها در ضلع شمالي درجه شمالي است. اين سازه 3766217عرض 

كيلومتري غــرب فــردوس قــرار  5اصله روستاي خانكوك و در ف
هاي ســوي خانــهانداز بنا در جنوب، شرق و غــرب، بهدارد. چشم

هــاي كشــاورزي و جــوي مسكوني اهالي روستا و از شمال زمين
هاي خار محلــي پوشــش ). بوته11 تصوير( گيردقنات را دربر مي

  دهد.گياهي اطراف را تشكيل مي

 

  
  GPSبر پايه ترسيم  خانكوك ايانبارهآبجانمايي   11 تصوير

 )1392(نگارندگان، 
  

اي شكل است. فضاي ورودي مستطيل انبار، دايرهمخزن اين آب
). پــالن كلــي 12 تصــوير( متــر اســت 6در  12شكل و با ابعــاد 

  مشاهده است.قابل 13مجموعه نيز در تصوير شماره 
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  وكانبارهاي خانكمقطع يكي از آب  12 تصوير

  )1391راث فرهنگي بيرجند، (آرشيو مي

 
  انبارهاي خانكوكپالن مجموعه آب  13 تصوير

  )1391(آرشيو ميراث فرهنگي بيرجند، 
متر است. اين بنــا داراي پوشــش جنــاقي  6ارتفاع سر در آن نيز 

شده اســت. دو تــزيين فــرو رفتــه شكل و از آجر و ساروج ساخته
ديگــر در قســمت آجري در ديواره بيروني سردر بنــا و دو تــزيين 

). شيوه تزيين نمــاي ســر 14 تصوير( داخل طاقي شكل قرار دارد
 تصــوير( در آن به شيوه آجركاري خفته راســته (آبشــاري) اســت

15.(  
 

  
  انبار خانكوكسردر آب  14 تصوير

 )1392(نگارندگان، 
  

 

  
 

 انبارتزيينات آجركاري سردر آب   15 تصوير

  دار خانكوككتيبه
  )1392(نگارندگان، 

ها معماري اصيل ايراني اســت معماري اين بنا حاصل تجربه قرن
انبارها جلوه نموده است. با توجــه بــه اينكــه كه در قامت اين آب

شده است، توانسته خود را اين بناها از مواد و مصالح بومي ساخته
با شرايط اقليمي منطقه وفق دهد. عالوه بر اين، ساكنين روســتا 

انــد. ايــن عوامــل اين بناها بسيار كوشا بوده در حفظ و نگهداري
باعث گرديده است كه امروزه ايــن مجموعــه از وضــعيت خــوبي 

هاي انــدكي هاي واردشده تنها در قســمتبرخوردار باشد و آسيب
هاي ديوارهــا بــه از گنبدها و ريختن اندود گلــي بعضــي قســمت

ول گونه داده فرهنگــي منقــخورد. از اطراف اين اثر هيچچشم مي
انبارهاي خــانكوك داراي از قبيل سفال يافت نگرديد. يكي از آب

مستطيلي است كــه  صورتبه لوح سنگي اين شكلكتيبه است. 
 است. اين كتيبه به خط نستعليق شكل در قسمت فوقاني، مثلثي

 صــورت حكــاكي اســت.شده و روش اجراي نگارش آن بهنوشته
امام محمدباقر ): «16 تصوير( متن آن بدين شرح استموضوع 

قاه اهللا مــن الرَحيــق  العلوم فرمود؛ من سقي مؤمنأ مــن ظلمــأ ســَ
المَختوم وقف است بــر عمــوم مســلمين ســپاه تشــنگان كــربال 
بياشــامد و خــدابخش پســر نــوروزعلي را بــه دعــاي خيــر شــاد 

نامه در ابتدا با حديثي از اين وقف». هجري قمري 1374فرمايند،
اي را ســيراب (هركس مؤمن تشــنهشده است ع) شروع( امام باقر

نوشــاند). در نمايد، خداوند در قيامت به او شراب ناب بهشــت مي
ادامه متن به شخصي با نــام خــدابخش اشــاره رفتــه كــه فرزنــد 

ويژه يــاران نوروزعلي است و اين بنا را وقف عموم مســلمين بــه
ع) كرده است. اين مجموعه بنا متعلــق بــه ( لب امام حسينتشنه

انبارها فعال هستند. دوره قاجار است. در حال حاضر اين آباواخر 
شود و براي آبيــاري انبار با استفاده از قنات تأمين ميآب اين آب

  گيرد.هاي كشاورزي مورداستفاده قرار ميزمين
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  انبار خانكوككتيبه سردر آب  16 تصوير

 )1392(نگارندگان، 
  

  انبار سيديحوض  5-3
غربي محله سادات، در جنوب» تون«قديم  اين اثر در شهر

به عراق در  نزديك دروازه طبس و بر سر راه كارواني خراسان
اكنون به بخش مركزي فردوس واقع بوده است. اين سازه هم

و متروك شدن بناها در ميان » تون«دليل تخليه شهر قديم 

در  آبي هاي كشاورزي قرار دارد. در مقابل بنا جويباغات و زمين
شود. اين بنا در جريان است كه براي آبياري مزارع استفاده مي

متري از سطح دريا واقع شده است. مختصات طول  1279ارتفاع 
درجه  3763076 درجه شرقي و عرض 606770جغرافيايي آن 
  ).17 تصوير( شمالي است

 

  
  GPSر پايه ترسيم بدرون شهر فردوس)، ( انبار سيديجانمايي حوض   17 تصوير

 )1392(نگارندگان، 
  

انبار به شكل مستطيل بوده و به آب اين حوض ذخيره مخزن
 20و  19متر است كه پالن آن در تصاوير  70/5در  6/7ابعاد 

  شود.مشاهده مي
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  انبارسيديپالن نماي باالي حوض  18 تصوير

)1383اسفهرود،(غالمي  

  
  انبارسيديبرش مقطعي از پالن حوض  19 تصوير

 )1383اسفهرود،المي(غ
  

متر، داراي پوششي با طاقي جناغي  7سردر ورودي آن با ارتفاع 
شده است شش تزيين است كه با مصالح آجر و ساروج ساخته

 شودفرورفته آجري متقارن در نماي بيروني آن مشاهده مي
 17). راه دسترسي به مخزن و محل برداشت آب با 19 تصوير(

لكان بنا يك متر جلوتر از سردر ورودي پذير است. پپله امكان
ها فاقد پوشش جداگانه است. شده و برخالف ساير حوضشروع

فقط شش پله منتهي به مخزن داراي درگاهي است كه از كف 

نمايد و اين درگاه داراي دو تويزه آجري است كه پله رفيع مي
اند. شدهآهنگ پوشش دادهصورت طاقبين آن با آجر و به

ها در سطح كف خارج بوده و وجود پلهدو طرف پله همسكوهاي 
كند. در ديوار مقابل ورودي ها را مشخص ميوسط ورودي آن

شده كه به فضاي بيرون راه داشته و مانع اي تعبيهمخزن دريچه
اي در ضلع شرقي مخزن گردد. چنين دريچهاز آلودگي آب مي

  ).20 رتصوي( شده استنيز وجود دارد كه درگاه آن بسته
 

  
هاي سردر ورودي و محل كتيبه  19 تصوير

  انبارسيديحوض
  (عكس از نگارندگان)

 

  
طاق رومي بر قسمت ورودي و سكوهاي   20 تصوير

  پلكان اين بنا
 )1383(غالمي اسفهرود،

  

هايي است انبار داراي دريچهپوشش و بدنه گنبدي مخزن حوض
نات شده است. تزييكه براي جلوگيري از آلوده شدن آب، تعبيه

 ييناتتوجه اين بنا است. اين تزآجركاري آن نيز از نكات قابل
صورت خفته راسته در باالي سقف و نماي طاق ورودي به

  ).21 تصوير( اجراشده است
[
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  تزيينات خفته راسته آجري در زير طاق اين بنا  21 تصوير

 )1383(غالمي اسفهرود،
  

انبارهاي استان خراسان ضترين حوحوض سيدي از قديمي
 890اي به سال شود. اين حوض داراي كتيبهجنوبي محسوب مي

 رد.هجري قمري است كه در حاضر در جاي اصلي خود قرار ندا
 ماالً انبار قرار دارد كه احتمسجدي به همين نام در كنار حوض

ر دوض حتاريخ ساخت آن نيز متعلق به همين زمان باشد. ايوان 
مرمتي  تا حد زيادي آسيب ديد كه در اقدامات 1347زلزله سال 

رست در فه 11991مرمت گرديد. اين اثر با شماره  1385سال 
  آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.

. هاي فرهنگي منقول از قبيل سفال استحوض سيدي فاقد داده
ات عمده تزيينات بنا بر اساس كتب تاريخي كتيبه و تزيين

طوركلي هيمي بوده كه متأسفانه بهاي اسلگچبري با طرح
ق انبار مذكور متعلشده است. با توجه به كتيبه بنا، حوضتخريب

اخل دهجري است. اين كتيبه در  890به دوران تيموري و سال 
دين ه بدو قاب مربع و مستطيل شكل قرار داشته است. متن كتيب

ل ب سااتفاق افتاد اين حوض پاك در تاريخ ماه رج«شرح است: 
 هجري قمري در زمان شاه اسالم سلطان بهادرخان به 890

 جانسعي سيد بن طاهر بن يحيي و وقف گرديد، مقدار پنج فن
حان سيا كثرا». آب از كاريز بلده تون اللّهم اغفر غفران الخيرات

ض اند در مورد حوو مورخان كه در گذشته از آن حدود گذشته
آب بلده  كه سنت وقفدهد اند. اين كتيبه نشان ميمطلبي نوشته
انبارهاي تون پيش از عصر صفويان هم ها و آببراي حوض

تن م). در 70: 1374ياحقي و بوذرجمهري، ( مرسوم بوده است
كننده، نامه نام پادشاه وقت و سپس اسم شخص وقفاين وقف

ب آاي به واقعه كربال نشده است. همچنين ذكرشده اما اشاره
 .ه استنبار همان قنات بلده بودامورداستفاده براي اين آب

  

  گيرينتيجه
 انبــار با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روي اين ســه آب

شــده و همــه مشخص گرديد كه جملگي از مصالح بــومي ساخته
ها فاقد بادگير هستند. بدين دليل با ايجاد چندين روزنه، عمل آن

خــازن گرفت. آب اين مها صورت ميتهويه هوا بر روي گنبد آن
شود و در حال حاضــر نيــز بــراي مصــارف از آب قنات تأمين مي

توجــه ديگــر گيرند. از نكــات قابلكشاورزي مورداستفاده قرار مي
ها، اينكه، با وجود استفاده از مصالح و كاربري يكسان ايــن ســازه

هاي متنوع هستند كه اين خود بيانگر وجود معمــاران داراي پالن
انبارهــاي المي بــوده اســت. مخــزن آبخالق و كاربلد دوران اس
انبار سيدي بــه اي شكل و مخزن آبي آبقرائي و خانكوك، دايره

شكل مستطيل است. هرسه بنا داراي گنبد با تهويه، ســردري بــا 
نما و قوس جناغي و تزيين آجركــاري بــه شــيوه آجرچينــي طاق
انبارهــاي آبشــاري) اســت. ايــن ســه بنــا جــزء آب( راسته -خفته

اعيــان يــا مــردان  هاآنسازندگان شوند كه حسوب ميعمومي م
المــال يــا از را از بيتبنــا  هزينه ســاخت واند نيكوكار محلي بوده
. در منطقه فردوس سنت وقــف تنهــا اندپرداختهاموال خويش مي

شامل قرون متأخر نيست بلكــه شــواهد بيــانگر آن اســت كــه از 
نامه حــوض وقفها پيش، اين سنت رايج بوده است. مقايسه قرن

هاي نامــهانبار سيدي كه در قرن نهم نگاشته شده است بــا وقف
قرائي و خانكوك كــه مخــتص بــه قــرون متــأخر اســت فضــاي 

گــردد. در ها را تــا حــدودي تبيــين ميسياسي اجتماعي اين دوره
ــام شــخص وقف ــام پادشــاه قبــل از ن نامــه ســيدي ازآنجاكــه ن
سي آن زمان اســت، امــاكننده آمده، بيانگر فضاي بسته سياوقف
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اي به نام حاكم نشــده و هاي قرائي و خانكوك اشارهنامهدر وقف

نشانگر آزادي عمل خيرين بوده است. همچنين در كتيبه ســيدي 
اي به واقعه كــربال هاي قرائي و خانكوك اشارهنامهبرخالف وقف
احتمال كه در آن دوره، در اين مكان تفكر شــيعي نرفته است. به

ها در اين ت گسترده وجود نداشته است. فراواني اين سازهصوربه
منطقه نشان از اهميــت اســتفاده درســت از آب در طــول دوران 
مختلف بوده و مردمــان ايــن ديــار بــراي جلــوگيري از مصــرف 

رويه و نيز ذخيره آب موردنياز خــود در ايــن منــاطق كــم آب بي
اهميــت اســتفاده از  اند.انبار نمودهانبار و حوضاقدام به ايجاد آب

شود كــه بــدانيم حتــي در همــين انبارها وقتي روشن مياين آب

ها در شهرهاي اين منطقه مورداســتفاده زمان حاضر نيز اين سازه
گيرند و مردم براي آب آشاميدني خود و يا برخي مصارف قرار مي

گيرنــد. كــاربرد فــراوان ايــن روش بهره ميكشاورزي هنوز ازاين
صارفي مانند كشاورزي و نيز وقف اين آثار در طــول ها در مسازه
نمايد. با توجه به ازپيش بيان ميها، اهميت اين بناها را بيشقرن
 و ايــران مركــزي به مناطق خراسان راه ميانه در فردوس اينكه
 ضــرورت داشــته، قرار كاروانيان راه سر در و گرديده واقع عراق

 اطراف مسيرهاي ردمان دربراي م انبار راآب و كاروانسرا ساخت

 نمود بيشــتري صفوي دوره در امر سازد. اينمي ايجاب فردوس

 يابد.يافته و در دوره قاجار نيز تداوم مي
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