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نگاهی به ویژگی های معماری آسیاب های شهر بیرجند
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چکیده
ایجاد تعادل بین نیازها و خواسته های انسان با امکانات بالفعل و بالقوه موجود در محیط، از گذشته های 
دور مورد توجه او بوده است. آسیاب یکی از سازه های آبی است که در زندگی اقتصادی و اجتماعی 
گذشته نقش مؤثری ایفا می کرده است. به سبب نیاز شدید به آسیاب، این سازه حتی در مناطق کم آب 
نیز ساخته می شد، ولی صورتی موقتی داشت و در فصول خاصی مورد استفاده قرار می گرفت و یا 
تدابیری خاصی برای تأمین آب آن اندیشیده می شد. در جنوب خراسان و به ویژه بیرجند که آب دائمی 
کم تری داشت از آب بندها و قنات برای گردش آسیاب استفاده می شد و به خاطر وجود این دو عنصر از 
دورۀ قاجار آسیاب های متعددی در اطراف این شهر ساخته شده که نیازهای این شهِر در حال رشد و 
توسعه را برآورده می کرد و متأسفانه اکنون غالباً بقایای آن آسیاب ها به جا مانده است. پژوهش حاضر 
بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف آسیاب های شهر بیرجند می پردازد و آن ها را 
از نظر معماری و اجزای داخلی آن، شیوۀ فراهم کردن آب، ابعاد و اندازه، و موقعیت جغرافیایی بررسی 
می کند و مواد و یافته های آن، بخشی از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و بخش دیگر از مطالعات و 
بررسی های میدانی حاصل آمده است. پرسش اساسی تحقیق حاضر این است که اجزای اصلی معماری 
این آسیاب ها چه بوده و آیا تنوعی در عناصر معماری آسیاب دیده می شود؟ در بررسی و مطالعه ای 
که در بارۀ این آسیاب ها انجام شد، نشان از این دارد که این سازه ها از لحاظ قسمت های مختلف از 
جمله جوی انتقال آب، تنوره، اتاقک آرد گندم و ملحقات آن، و نیز مصالح، شبیه به هم بوده و تغییرات 

اندکی در فضاهای معماری از جمله اتاقک نگهبانی و انبار آن از لحاظ وسعت و اندازه مشهود است.

واژه  های کلیدی 
 بیرجند، آسیاب، آب بر، تنوره، مصالح.

101



مقدمه
بیش ت��ر تمدن هاي بزرگ جه��ان در مجاورت آب ها به وجود 
آمده اند و دسترسي و استفاده از آب را مي توان یکي از عوامل 
پایداري تمدن ها برشمرد. استفادۀ بهینه از آب در شبکه هاي 
آبي قدیمي و تأسیسات مربوط به آن، حکایت از آگاهي کافي 
سازندگان آن ها از اصول و علم مربوط به آب دارد )بهرام زاده 
و عالئی بخ��ش، 1393: 27(. یکی از س��ازه های بس��یار  مهم ِ 
حیاتی که وجودش برای بقای انس��ان عامل��ی ارزنده بوده و 
بشر در صورت بخشیدن بهتر  تنظیِم غذایی در مراحل زندگی 
از آن اس��تفادۀ ش��ایان کرده، آسیاب اس��ت )نصیب، 1360: 
56( آس��یاب یکی از کهن ترین دس��تاوردهای صنعتی انسان 
است. این کارافزار س��ابقۀ درازی در تاریخ حیات انسان دارد 
)بلکو باشی، 1367: 372(. طبق برخی از روایت های اسالمی، 
آدِم ابوالبش��ر نخستین کسی بود که ساختن سنگ های آسیا 
و آسیا کردن با آن ها را آموخت. طبری می نویسد: »نخستین 
 بار جبرئیل آدم را بیاموخت تا آسیاب ها بنهاد به زیر کوه اندر 
و بفرمودش که آن گندم آس کن« )بلعمی، 2/1378: 869(. 
با وجود این آنچه مس��لم اس��ت این است که ساخت آسیاب 
از گذش��ته های دور در ایران رایج بوده اس��ت، تا آنجا که در 
اکثر محوطه های باستانی ایران شاهد انواع دست آس هستیم. 
و به مرور زمان و با پیش��رفت انسان زمینۀ ظهور آسیای آبی 
و نیز نوع بادی آن فراهم ش��ده اس��ت. از جملۀ آس��یاب های 
دوران تاریخی می توان به آسیاب های شوشتر اشاره کرد. روند 

ساخت  آسیاب در دورۀ اسالمي نیز ادامه پیدا کرده است.
ش��اکلۀ آسیاب از قسمت های مختلفی تشکیل شده است 
اما مهم ترین بخش آن قس��مت پاچال و ملحقات آن است که 
در آن قس��مت حرک��ت جریان آب به س��مت تنوره و خروج 
پرش��تاب از مجرای پایینی آن و برخورد با چرخاب )توربین( 
� که با محوری فلزی با پره ها و س��نگ آس��یاب مرتبط است 
� موجب چرخاندن س��نگ باالیی و آرد شدن غالت می شود. 
در ای��ن پژوهش ب��ه معرفی آس��یاب های بیرجند که بیش تر 
در اط��راف کوه باقران واقع ش��ده پرداخت��ه و عناصر موجود 
در آن را ب��ه صورت جداگانه مورد بحث ق��رار می دهیم. این 
آس��یاب ها که امروزه مخروب��ه اند، در گذش��ته بخش اعظم 
گندم مردم ش��هر بیرجند و روستاهای مجاور را آرد می کرده 
است. بررس��ی های میدانی نشان می دهد که بیش تر بخش ها 
و اجزای این آس��یاب ها در دل زمین واقع بوده و تنها ورودی 
آن ها در سطح زمین مشخص است. الزم به ذکر است قبل از 
اینکه به معرفی آسیاب های شهر بیرجند بپردازیم، انواع آس 

را به اختصار توضیح می دهیم.

پیشینۀ پژوهش
اولین کسی که از وجود آسیا در بیرجند نام بُرد، هاینریش فن 

پ��وزر س��فرنامه نویس آلمان��ی اس��ت. او از طبس گلش��ن از 
طری��ق بیرجند به افغانس��تان رفت��ه و از آس بادهای بیرجند 
نام می برد ک��ه امروز وجود ندارد )گابری��ل، 1348: 91(. در 
گزارش انگلیس��ی ها در اواخر دورۀ قاجار نیز از دو آسیاب در 
ش��هر بیرجند و چهار آسیاب در بند عمرشاه یاد شده که سه 
تومان و ش��ش َقَران مالیات می دادند. بر اس��اس این گزارش، 
آسیاب های آبی مزرعه ها و کالته های نزدیک شهر � که تعداد 
آن ها ذکر نشده � دوازده تومان مالیات می پرداختند )کارکنان 
وزارت جنگ انگلستان در هندوستان، 1380: 708 و 599(. 
در این گزارش نام آس��یاب ها ذکر نشده اما احتمال دارد یکی 
از آسیاب های مزارع اطراف بیرجند، آسیاب شوکت آباد باشد، 
زیرا یکی از مهم ترین آسیاب های نزدیک به شهر بوده است. 
اما مهم ترین پژوهش��ی که در آن از آسیاهای بیرجند یاد 
ش��ده، کتاب بیرجندنامه اثر جمال رضایی اس��ت. این کتاب 
فقط به معرفی برخی آس��یاها پرداخته و نُه باب از آس��یاهای 
ش��هر و اطراف آن را نام برده که از این تعداد دو مورد آسباد 
و بقیه آسیاب هستند. از آسیاب های مذکور یک باب در شهر 
بیرجند و پنج باب در محدودۀ اطراف شهر واقع اند که امروز 
همۀ آن ها متروک و ویران ش��ده اند )رضایی، 1381: 207(. 
بررس��ی دقیق میدانی در بیرجند و حومۀ شهر نشان داد سه 
آس��باد و ش��انزده آس��یاب در بیرجند قدیم وجود داشته که 
بیش از دو برابر تعداد ذکرش��ده در کتاب بیرجندنامه اس��ت. 
عالوه ب��ر این موارد می توان به گزارش بررس��ی شهرس��تان 
بیرجن��د )بهار 1391( اش��اره کرد که در آن گزارش��ی کوتاه 
از بعضی از این آس��یاب ها تهیه شده است )حیدری، 1391(. 
این مقاله در پی آن اس��ت تا با ارائه اطالعاتی دقیق و مستند 
همراه تصاویر به معرفی بیش تر و وجوه اهمیت این سازه های 

آبی در بیرجند بپردازد.

روش تحقیق
مواد و یافته های این تحقیق به دو روش کتابخانه ای و میدانی 
فراهم شده است. در روش کتابخانه ای به مطالعۀ منابع مرتبط 
با معماری آس و انواع آن پرداخته شده و در مطالعات میدانی 
عکس برداری و برداش��ت آس��یاب ها و گفت وگو با افراد مطلع 
محلی راجع به اسم آسیاب ها و منبع آب آن مورد توجه قرار 

گرفته است.

موقعیت جغرافیایی شهر بیرجند
ش��هر بیرجند مرکز اس��تان خراس��ان جنوبی و شهرس��تان 
بیرجند با مس��احت 34،893 کیلومتر مربع در ش��رق کشور 
در مختص��ات  59 درج��ه و 13  دقیقۀ ط��ول جغرافیایی و 
در 32 درجه و 53 دقیقۀ عرض جغرافیایی واقع ش��ده است 
)س��عیدیان، 1387: 261( و ارتفاعش از س��طح دریا 1480 
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متر اس��ت )احمدیان، 1374: 21(. بیرجن��د در انتهای یکی 
از دش��ت های میان کوهی بی��ن کوه باقران ب��ا ارتفاع 2720 
متر و ش��کراب با ارتفاع 2212 )منص��ف، 1354: 19( متر از 
س��طح دریا روی تپه های کم ارتفاعی با چشم انداز مطلوب به 
وجود آمده اس��ت )حاجی صادق��ی، 1386: 38(. بخش عمدۀ 
شهرس��تان بیرجند کوهستانی اس��ت و در آن کوه ها و دره ها 
عمیق حاصلخیزی وجود دارد )یزدانی ش��واکند، 1378: 3( و 
از لحاظ آب وهوایی در خشک ترین بخِش تقسیم بندي  اقلیمي  
ایران قرار دارد. علت این امر  را  مي توان  دوري  از  مسیر بادهاي 
ب��اران آور ، ع��دم وجود ارتفاعات مه��م در تعدیل آب و هوا، و 

مجاورت با دشت لوت بیان کرد )احمدیان ، 1374 : 30 (. 

وجه تسمیۀ آسیاب 
آس بر وزن طاس، مطلق آسیا را گویند )تبریزی، 1342: 39( 
و دو س��نگ ِگرد و پخ بَرَهم نه��اده و زیرین را در میان میلي 
آهنین و جز آن از س��وراخ میان زبرین درگذش��ته و س��نگ 
زبرین به قوت دست آدمی یا ستور یا باد یا آب و بخار و برق 
گردد و حبوب و جز آن را خرد یا آرد س��ازد )دهخدا، 1325: 
98(. فرآورده های آس��یا آس اس��ت که همان له و خردشدۀ 
چیزی اس��ت که از زیر سنگ آسیا بیرون می آید )جواهری و 

جواهری، 1385، 115(.

معرفی انواع آس 
الف.  آس دستی

بی ش��ک اختراع ساده ترین نوع آس��یا به دوران پیش از 
تاریخ و به زمانی باز می گردد که انس��ان از راه گردآوری 
دانه های گیاهی گذران زندگی مي کرده اس��ت. به دست 
آمدن س��نگ های آس��یا در کاوش های باستان شناس��ی 
در ایران از جمل��ه در تپه حصار دامغان این نظر را تأیید 
می کند و نش��ان می ده��د که مردم ای��ران از زمان های 
بس��یار دور از چنین کارافزارهای سنگی برای خرد و نرم 
کردن دانه های خوراکی اس��تفاده می ک��رده  اند. احتماالً 
نخس��تین آسی که انسان برای خرد کردن دانه ها به کار 
می برده، سنگ ناس��فته بوده که یکی را بر روی دیگری 
می غلتانده و دانه ها را در میان آن دو خرد و نرم می کرده 
است1 )بلکوباشی، 1367: 372( که این آس را دست آس 
یا آس دست می نامند. آسی که با دست بِگردد را دست آس 
گویند )دهخدا ،1325: 98(؛ )تصویر 1(. وجود آسیاب  دستی 
و ه��اون در اکثر محوطه های باس��تانی و پیش از تاریخ ایران 
حاکی از این اس��ت که از گذشته های دور ایرانیان جهت آرد 
ک��ردن غ��الت خود از دس��ت آس و به م��رور از انواع آس ها 
اس��تفاده می کرده اند و هنوز هم در بعضی از مناطق ایران  از 

جمله روس��تاهای اطراف بیرجند از آس های سنگی استفاده 
می شود.

تصویر 1. دست آس، موزۀ بیرجند 
)عکس از: محمودی نسب، 1390(.

ب. آسباد
آسیا را باید نیرویی بچرخاند و اگر آس سنگی با باد گردانیده 
ش��ود، آس��یاب  نگویند، بلکه بادآس یا آسباد خوانند )فرصت 
شیرازی، 1377: 165(؛ )تصویر 2(. احتماالً اولین استفاده از 
دستگاه های آس��باد برای آرد کردن  غالت  بوده  است. در این 
ارتباط هم مس��تندات صریح  تاریخی وجود دارد، هم توصیف 
ساخت آن و ترسیمات مناسب  در  دسترس  است. به  ویژه  آنکه 
هنوز آثار و بقایای این نوع آس��یاها در ناحیۀ سیستان وجود 
دارد )رحیمی، 1386: 7(. اختراع آس��باد در ناحیۀ سیستان 
ایران، نوعی  انطباق  با  وضع ویژۀ مناطقی اس��ت که منابع آب 
کافی  نداش��ته ، ولی در ع��وض بادخیز بوده  ان��د )همان: 8(. 
اصطخری در کتاب مس��الک و ممال��ک )قرن چهارم هجری( 
خود این طور نوش��ته: »در سیستان پیوسته باد سخت وزد و 
آس��یا بر باد ساخته باشند« و از آن به عنوان »آسیا گرد« نام 
برده اس��ت )اصطخ��ری، 1347: 194(. در یکی از کتاب های 
مس��عودی به داستانی اشاره می شود که در آن یک ایرانی در 
نزد خلیفۀ دوم ادعا می کند که می تواند یک آس باد بسازد، و 
عمر نیز برای ثابت ش��دن این ادعا از او می خواهد تا این کار 
را انجام دهد و او نیز موفق می ش��ود )عس��کری عمروآبادی، 
1392:( و این نشانۀ پیشینۀ آس باد در ایران است. طی دورۀ 
متأخرتر نیز سفرنامه نویس��ان اروپایی به آس��یاب های ش��رق 
ایران و از جمله خراس��ان جنوبی اشاره کرده اند. در سفرنامۀ 
سیستان و خراسان این طور آمده که در نهبندان و در شمال 
آن حدوداً پنجاه آس��یاب  بادی وجود داش��ت که در تابستان 
و در مواقع وزش باد ش��مال مورد اس��تفاده ق��رار می گرفت. 
س��اختمان این آس��یاب ها بدین  ترتیب اس��ت که یک ستون 
به طور قائم ق��رار می گیرد و دو دیوار آن را در جهات جانبی 
مه��ار می کنند، ب��ه ترتیبی که فضای رو ب��ه جنوب آن باز و 
دو س��وم فضای رو به شمال آن بسته اس��ت. از باالی ستون 
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و وس��ط آن یک تیر عرضی عبور می کند، ستون در پایین از 
سنگ های آس��یاب  عبور کرده و در جایی که برای آن تعبیه 
ش��ده است، قرار می گیرد. سنگ باالیی آسیا توسط گوه هایی 
به س��تون متصل می شود و همراه با آن به چرخش درمی آید، 
حال آنکه س��نگ زیرین در تمام م��دت ثابت و بدون حرکت 
می ماند. ارتفاع ستون به 6 متر می رسد و در باال پره هایی که 
توس��ط نی و تیرهای افقی ساخته  شده  به آن متصل است. از 
محفظه ای که رو به شمال باز است، باد به پره ها برخورد کرده 
و آن را ب��ه گردش درمی آورد )ییت، 1365: 70(. بقایای این 
آس بادها در اکثر مناطق خراسان از جمله خوان شرف، طبس 
مس��ینا )تصویر 2(، دستگرد، محمدآباد و... به جا مانده است. 
علت آنکه بیش تر آس��یاهای این منطقه آس باد هس��تند این 
اس��ت که جنوب خراسان در مس��یر وزش بادهای 120 روزۀ 
سیس��تان قرار دارد اما بیرجند به سبب محصور بودنش بین 
رش��تۀ کوه های باقران، شکراب و مؤمن آباد کم تر تحت شعاع 
وزش این بادها بوده است. هر چند در گذشته آس بادهایی در 
اطراف ش��هر وجود داشته اما با توجه به دسترسی بیش تر به 
آب در رش��ته کوه باقران و همین طور عدم وزش باد، بیش تر 

آسیاها موجود از نوع آسیاب بوده است. 
با این حال وزش باد و وجود تپه های مرتفع در این ش��هر 
ش��رایط مختصری برای ایجاد آس��باد فراهم ساخته است. از 
جمل��ه این آس باده��ا می توان به آس باده��ای محلۀ خیرآباد 
قدیم اش��اره کرد )گنجی، 1382: 25( که بر فراز تپۀ نس��بتاً 
بلندی قرار داش��ت که دقیقاً در شمال شرقی محلۀ داشگران 
بود )رضایی، 1381: 209(. این آسباد با پره های چوبی بزرگ 
خ��ود از دور نیز نمایان بود و اکن��ون از بین رفته و تقریباً در 
ج��ای دکل مخابرات ش��مال قلعه قدیم بیرجن��د بود و گویا 
متعلق به حاجی حس��ن رضا کلوخ مقدم بود. یک آسباد دیگر 
در ارتفاعات شرق ش��هر بیرجند در محله امروزی موسی بن 
جعفر)ع( نزدیک پل آزادی قرار داشت. این آسبادهای بیرجند 
در مقایس��ه با آس��یاب ها اهمی��ت کمتری داش��تند، زیرا در 
بیرجند وزش باد چندان منظم و دائمی نبود و نمی توانستند 
زمان بیش تری فعال باشند )مصاحبه با بذرکار، 1393/2/10(.

ج. آسیاب
آس��ی که با آب گردد را آس��یاب  گوین��د. مخفف آن آس آب 
است )زمچی اسفزاری ، 1338: 234(. در کتاب ایران در زمان 
ساس��انیان آمده که هنگامی که یزدگرد سوم آخرین پادشاه 
ساس��انی به مرو فرار کرده بود، به آس��یابی در آن ناحیه پناه 
برد و از آس��یابان مکانی برای گذران شب خواست )کریستن 
سن، 1368: 658(. آس��یابان با مشاهده او از زیبایی و جالل 
و نفاس��ت لباس و رائحه مطبوعش متعّجب شد. یزدگرد او را 
گفت: »درب آس��یاب را ببند و مرا مخفی کن. تو را پاداش��ی 
بس��زا خواهم داد«. آس��یابان جواب داد: »روزی چهار درهم 
خس��روی مالیات آس��یاب اس��ت، اگر مي دهی من آسیاب را 
خوابانیده درب آن را می بندم و تو را مي گذارم در آن بمانی«. 
یزدگ��رد گفت: »من درهم ب��ا خود ندارم ول��ی این کمربند 
جواهرنش��ان را که بیش از پنجاه هزار دینار ارزش آن اس��ت 
ب��ه تو مي ده��م« )ثعالبی، 1384: 362(. این گزارش نش��ان 
می دهد که قبل از دورۀ ساسانی نیز این سازه های آبی وجود 
داش��ته و در دورۀ ساسانیان آس��یابانی یک حرفه بوده است. 
روند آسیاب س��ازی در دورۀ اس��المی نیز ادام��ه پیدا کرد به 
طوری که مشهور است فیروز ابولؤلؤ )قاتل خلیفۀ دوم( آسیاب  
می ساخت )افضل الملک، 1361: 273(. به گفته ابن بلخی در 
قرن ششم، ساختن سنگ آسیاب  صنعت پر مداخلی بوده و از 
»دیه خاّلر« فارس به بیش تر والیت پارس، سنگ آسیا صادر 

می کرده  اند )راوندی، 1382/ 3: 261(. 
این ن��وع آس ها با نی��روی آب کار می کن��د. در کل این 
آس��یاب ها از قس��مت های مختلفی از جمله جوی انتقال آب، 
تن��وره، اتاقک آرد گن��دم و ملحقات آن، اتاق��ک وزن و انبار 
گندم، مردخانه، طویله، و... تش��کیل شده است. رکن اصلی 
آس��یاب یک چرخ چوبی است که با نیروی آب می گردد. 
َچْرخاب )توربی��ن آب( که به آن »پَر« هم می گویند، به 
سنگ باالیی آسیا وصل است و آن را می گرداند. چرخاب 

تصویر 2. نمای کلی از آس بادهای طبس مسینا )عکس از: محمودی نسب، 1394(.
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محوری اس��توانه ای دارد که در یک سر آن نوکی فلزی و 
بر سر دیگرش میله ای آهنی فرو شده و پّره هایی به سطح 
دور آن وصل است. این چرخاب زیر سنگ های آسیا کار 
گذاشته می ش��ود. طرز قرار گرفتن چرخاب چنین است 
که نوِک فلزِی س��ِر پایین محور در سوراخ سنگی که بر 
ک��ف آب قرار داده ش��ده، فرو می رود و میلۀ آهنی س��ر 
ب��االی آن از میان س��نگ ثابت زیرین آس��یا می گذرد و 
در گلوی س��نگ َگردان آسیا محکم می شود )بلکوباشی، 
1367: 373(. در انتهای تنوره سوراخی باریک بود. آبی که 
در این تنوره داخل می ش��د، با فشار بر پره ها، چرخی چوبین 
را ک��ه در برابرش بود می گردانید و با گردش چرخ، س��نگی 
عظیم � که بر باالی میله وسط آن چرخ کار گذارده شده بود 
� به چرخش درمی آمد. و این س��نگ گردان بر س��نگی ثابت 
که زیر آن قرار گرفته بود، مماس بود و دانه ای که از س��وراخ 
س��نگ گردان بین این دو س��نگ قرار می گرفت، آرد می شد 
و از اطراف س��نگ زیرین فرو می ریخت و در محفظه ای قرار 
می گرفت  )راوندی، 1382ج3: 261(؛ )شکل 1(. آسیاب های 
تنوره ای بیش تر در جاهای کم آب س��اخته می ش��ده و با 
آب قنات و چشمه به گردش درمی آمده است )بلکوباشی، 
1367: 373(. هنگامی که می خواس��تند میزان آب رودخانه 
یا قناتی را اندازه بگیرند، با همین کلمۀ آس��یا بیان می کردند 
و فی المثل می گفتند فالن قنات سه یا چهار آسیاگردان آب 

دارد )باستانی پاریزی، 1346: 617(.

شکل 1. ملحقات اتاقک آرد گندم 
)طرح از: برآبادی و مکرمی فر، 1374(.

د. خرآس
آس س��نگی، آسی است که با خر گردد، آن را خرآس گویند 
)زمچی اس��فزاری ، 1338: 234(؛ )تصوی��ر 3(. این نوع آس 
به ق��وت حیوانات به حرکت می آید که آن را آس��یاب  گاوی 
نی��ز می نامند. از دیرباز، آس��یاهایی که به ی��اری چهارپایان 
کاری )گاو و خر( به حرکت در می آمده و یا به وس��یلۀ دست 
می چرخیده، در ایران وجود داشته است )راوندی، 1382ج3: 
261(. در بیش ت��ر متون واژۀ خراس به دس��تگاه روغن گیري 
اطالق شده است و هنوز فارسی زبانان آسیای مرکزی دستگاه 
روغن گی��ری را به این نام می خوانند )پاپلي یزدی و خانیکي، 

.)69 :1375

تصویر 3. خراس )گاوآس( موزۀ گناباد 
)عکس از: محمودی نسب، 1393(.

ب��ا تعریفي که ارائه ش��د کاماًل مش��خص اس��ت که وجه 
مش��ترک تمام آسیاها واژۀ آس است و س��ازوکار هر کدام از 
انواع آس��یاها با توجه به کارکرد و شرایط محیطي و نیازهاي 
اس��تفاده کنندگان کاماًل متفاوت بوده اس��ت. ه��ر چند اکثر 
آس های م��ورد مطالعه در بیرجند وجود داش��ته اس��ت، اما 
امروزه فقط بقایای آس��یاب ها باقی مانده که در ادامه به آن ها 

خواهیم پرداخت.

معرفی عناصر معماری آسیاب های بیرجند
آس��یاب ها را از می ت��وان از وج��وه گوناگ��ون بررس��ی کرد. 
آسیاب های بیرجند از لحاظ شیوۀ تأمین آب، دو نوع بودند و 
به آس��یاب های رودخانه ای و قناتی تقسیم می شوند. با اینکه 
بیرجند در منطقۀ جغرافیایی کم باران قرار گرفته اس��ت، ولی 
مج��اورت با کوه باقران باعث احداث چن��د بند در دامنۀ این 
کوه ش��ده که بند دره )تصویر 4( و بند عمرش��اه )تصویر 5( 
مهم ترین آن هاس��ت. قدمت یکی از ای��ن بندها به چند قرن 
پیش می رس��د. این بندها به خاطر ق��رار گرفتن در نزدیکی 
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ش��هر نقش مهمی در تأمین آب بیرجند داشته اند. این بندها 
عالوه بر تأمین آب آش��امیدنی و کش��اورزی، قبل از رسیدن 
به ش��هر آس��یاب های متعددی را به چرخ��ش درمی آوردند 
و در تهیۀ آرد مصرفی اهالی نقش��ی بس��زا داشتند. مقداری 
از آب زمس��تانی و به��اری این بندها برای تابس��تان و فصول 
کم باران ذخیره می ش��د و تا پیش از لوله کش��ی منبع اصلی 
آب در بیرجند قدیم بود. آس��یاب های آب��ی بیرجند بیش تر 
در مس��یر این دو رودخانۀ فصلی و بندها س��اخته شده اند تا 
بتوانند از آب ذخیره آن ها استفاده کنند. عالوه بر آسیاب های 
رودخانه ای در مس��یر بند عمرشاه و بند دره، برخی از آن ها با 
آب قنات به چرخ��ش درمی آمدند. از آنجا که آب رودخانه ها 
و ذخای��ر بندهای بیرجند دائمی نبود، اس��تفاده از آب منظم 
ض��رورت بیش تری پی��دا می کرد. به همی��ن جهت چند باب 
از آسیاب های بیرجند در مس��یر قنات ها ساخته شده بودند. 
آسیاب قنات شوکت آباد و قنات های کشمان از این نوع بودند.

تصویر 4. نمای کلی از بند دره )مأخذ: آرشیو ادارۀ کل سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 1394(.

تصویر 5. نمای کلی از بند عمرشاه )مأخذ: آرشیو ادارۀ کل سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، 1394(.

در  بیرجند برخی از آس��یاب های که در باالدست بندها، 
یا نزدیک به بند قرار گرفته و در حاش��یۀ رودخانه واقع شده 
اند، جوی »آب بر« دارند )تصویر 6(. از آن جمله س��ه آسیاب 

در بن��د دره، دو آس��یاب در روس��تای کاسه س��نگی، و یک 
آس��یاب در پایین بند عمرشاه، آب بر دارند. یکی از نکات قابل 
تأمل دربارۀ موقعیت آس��یاب ها و آب بره��ا جهت جغرافیایی 
آن هاس��ت. آس��یاب های بند دره و بند عمرش��اه یا در داخل 
دره یا در مدخل ورودی رودخانه به دش��ت ساخته شده اند. 
آس��یاب هایی که در داخل دره هستند در حاشیۀ سمت چپ 
رودخانه و کرانۀ غربی دره قرار گرفته اند. دو آسیاب روستای 
کاسه س��نگی و دو آس��یاب های بند دره )یکی باالتر از بند و 
یک��ی در پای بند( همین وضع را دارن��د، ولی وقتی رودخانه 
وارد دش��ت می شود، آس��یاب ها در کرانۀ راست رودخانه قرار 
می گیرند. یکی از آس��یاب های بند دره و دو آس��یاب در بند 
عمرش��اه در دامنۀ سمت راس��ت کوه ها )تا رسیدن به دشت( 
واقع ش��ده اند و بقیۀ آسیاب های مسیر بند عمرشاه در دشت 

ساخته شده اند.

تصویر 6. جوی آب بر بند عمرشاه به آسیاب کربالیی غالم 
)عکس از: مسعودی، 1394(.

آب بر یکی از اجزای آس��یاب اس��ت. آب بر از جایی که آب از 
رودخانه یا بند جدا می ش��ود تا جایی که به نیروگاه یا آسیاب 
می رسد، ساخته می شد )جواهری و جواهری، 1385: 119(. 
بدین صورت که وقتی آب از مظهر خارج می ش��ود، بالفاصله 
وارد تنوره نمی شود. بلکه چند صد متر در روی زمین حرکت 
می کند و چون  زمین  دارای شیب است، آب را سوار بر جویی 
که از س��طح زمین بلندتر است، می کنند. این جوی در روی 
خاکری��زی قرار دارد که کم کم بر ارتفاع آن اضافه می ش��ود و 
تا س��ه  متر  از  س��طح زمین ارتفاع می گیرد. در  حقیقت  شیب  
جوی کم تر از ش��یب زمین است. آب که داخل تنوره آسیاب 
می شود، پس از  چرخاندن  پّره های آسیاب دوباره داخل کانال 
زیرزمینی می ش��ود و پس از پیمودن مس��افتی در زیر زمین 
دوباره در مظهر جدید ظاهر  می شود . بار  دیگر آب در مسافتی 
در روی زمین و در جویی سوار  شده بر خاکریز جریان می یابد 

106



و س��پس وارد تنورۀ بعدی میشود و چرخ آسیاب بعدی را به 
حرکت درمی آورد )پاپلی یزدی، 1364: 19(.

جوی آب بر غالباً جوی مس��تقیمی اس��ت که متناس��ب 
ب��ا ریخت زمین، دامنۀ تپه را برای رس��یدن به آس��یاب طی 
می کند. مهم ترین جوی آب بر در میان آس��یاب های بیرجند 
در آس��یاب پایین تر از بند دره است که به علت وضع طبیعِی 
بس��تِر زمین و ق��رار گرفتن جوی آب در مس��یر صخره های 
بزرگ، در زیرس��ازی آن دقت بس��یار ش��ده است. جوی های 
آب بر در آس��یاب های بیرجند بیش تر روباز ساخته می شدند 
و در قس��متی که آب را از دامنۀ تپه یا کف دش��ت به تنوره 
می رساندند، برای تراز کردن مسیر آب، سطح آن باالتر ساخته 
می ش��د و فقط در آس��یاب پای بند دره، سطح جوی آب بر با 
قطعات س��نگ پوشیده شده اس��ت. در این مورد سطح جوی 
آب بر را با تخته سنگ هایی پوشانده اند و علت آن قرار گرفتن 
بناهای مسکونی در دامنۀ تپه و باالدست تنورۀ آسیاب و واقع 
شدنشان در دامنۀ شیب دار تپه است که احتمال ریزش خاک 
در آن وجود داشته است. علی رغم اینکه در بیش تر آسیاب ها 
تأسیس��ات فرعی بیش��تر در کنار و پایین تر از آسیاب ساخته 
می شد، در این مورد برخی تأسیسات اقامتی در سطحی باالتر 

در نظر گرفته شده است.
مصالح به کاررفت��ه در جوی آب بر آس��یاب های بیرجند، 
همان مصالح آسیاب است و آب برها از سنگ و ساروج ساخته 
ش��ده اند. قسمت داخلی آن ها از ساروج است تا مانع از نفوذ 
آب به بیرون ش��ود. در جاهایی که سطح زمین هموارتر بوده 
برای یکدس��ت کردن مکان ])زیرس��اخت([ آب بر از سنگ به 
صورت خشکه چین استفاده شده است. آب برهای آسیاب های 
بیرجن��د بیش تر تخریب ش��ده ان��د. به علت اینک��ه بیش تر 
آسیاب ها در کناره های منتهی به بندها و روستاهای باالدست 
قرار داش��ته اند و در مس��یر راه س��ازی واقع بوده اند و بدون 
توجه به اهمیت تاریخی ش��ان بر اثر طرح های توسعه تخریب 
ش��ده اند. آب در انتهای آب بر وارد تنوره می ش��د، اما قبل از 
آن »س��رریز« کناری یا »خالب« در آسیاب ها و نیروگاه های 
در نظر گرفته ش��ده و تعبیه می شد. کارکرد خالب یا سرریز 
بیرون راندن آب مازاد بود. هرگاه که می خواستند آب کم تری 
به نیروگاه برس��د یا هیچ آبی وارد چرخه نشود، از این راه آب 

را دوباره به رودخانه بازمی گرداندند.
تنوره یکی دیگر از اجزای مهم آسیاب بود. علت نامگذاری 
این قسمت از آس��یاب به تنوره به خاطر شباهت ظاهری آن 
به تنور اس��ت. همۀ آسیاب های بیرجند دارای تنوره هستند. 
مصالح مورد اس��تفاده در تنوره ها س��نگ و ساروج است و در 
برخ��ی م��وارد الیه هایی از آجر نیز در آن به کار رفته اس��ت. 
اصوالً ابتدا تنوره را با آجر ساخته و داخل آن با ساروج اندود 
می کردند و س��پس دیوارۀ س��نگی قطوری بر گرد آن افزوده 

می ش��د تا ضامن افزایش اس��تقامت آن و تحمل بهتر نیروی 
زیاد آب باش��د. یکی از ویژگی های اساس��ی در ساخت تنوره 
این بود که این س��ازه ها را روی بس��تری صخره ای که از یک 
ط��رف تکیه به کوه دارد، می س��اختند و علت این کار آن بود 
که رطوبت موجود در تنوره موجب نشست آن نشود و دیوارۀ 

آن ترک بر ندارد.

تصویر 7. تنورۀ آسیاب کربالیی غالم با قطر کم 
)عکس از: نجف زاده، 1394(.

تصویر 8. تنورۀ آسیاب پایین حاجی عباسعلی کاسه سنگی با قطر زیاد 
)عکس از: نجف زاده، 1394(.

تنورۀ آس��یاب های بیرجند دو دس��ته اند: الف. تنوره های 
دارای قط��ر کم و ارتفاع زیاد )تصویر 7(، ب. تنوره های دارای 
قط��ر زیاد و ارتفاع کم )تصویر 8(. علت ایجاد تنوره های بلند 
ای��ن بوده که آب بیش تری روی هم ذخیره ش��ود و قدرت و 
نیروی بیش تری ایجاد شود. آسیاب هایی که چنین تنوره هایی 
دارن��د از آب دائمی برخ��وردار بوده ان��د و در نتیجه احتیاج 
کم تری به ذخیرۀ آب در تنوره داشته اند. سطح ارتفاع آبی که 
وارد تنوره می ش��د � تا جایی که پره ها را می چرخاند � نقش 
اساس��ی در میزان قطر تنوره داش��ت. هر چه تنوره باریکتر و 
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عمیق تر بود بر قدرت و انرژی آب افزوده می شد. قطر این نوع 
از تنوره ها نهایتاً به یک متر و ارتفاع آن ها 8 تا 15 متر است. 
بیش تر آس��یاب های بیرجند تنوره های عمیق و باریک دارند. 
گ��روه دوم تنوره ه��ای دارای قطر زیاد و ارتفاع کم هس��تند. 
ارتفاع آن ها در نهایت به 6 متر می رسد ولی قطر تنوره از یک 
تا 3 متر اس��ت. آسیاب شوکت آباد، آس��یاب باالتر از بنددره، 
و آس��یاب پایین حاجی عباس��علی کاسه س��نگی از مهم ترین 
نمونه های تنورۀ قطوِر کوتاه هس��تند. در آسیاب ها آب داخل 
تنوره از طریق یک س��وراخ وارد فضایی می ش��د که پره هایی 
چوبی روبه روی آن قرار داش��ت و باعث چرخاندن آن می شد. 
پره ها به سنگ باالیی آسیاب متصل بودند و با چرخش پره ها 
س��نگ آس��یاب نیز به چرخش درمی آمد و با چرخش سنگ 

غالت را آرد می کرد.
ساختمان اکثر آسیاب های مطالعه شده امروزه نیمه ویران 
و متروکه اس��ت و قس��مت هایی مختلف آن ها از بین رفته و 
فق��ط بقایای جوی آب ب��ر و تنوره به جا مانده اس��ت، اما در 
بعضی نمونه ها، س��ایر عناص��ر معماری از جمل��ه اتاقِک آرد 
گن��دم که از آن به عنوان پاچال نیز یاد می ش��ود، باقی مانده 
اس��ت. این قسمت مهم ترین بخش آسیاب بوده و از ملحقاتی 
برخودار بوده اس��ت. از جمله بخش های کلیدی اتاقک، سنگ 
آن اس��ت که در ادبیات و فرهنگ عامه بیش تر به آن اش��اره 
می ش��ود و مظهر صبوری و مقاومت است. سنگ آسیاب های 
بیرجند از مزار بلنجیر در مجاورت  روس��تای بین آباد خوسف 
آورده می ش��د. سنگ آسیاب در آنجا ساخته می شد و سپس 
به وسیلۀ گاو و خر با تحمل مشکالت فراوان به بیرجند حمل 
می شد. این س��نگ ها حاصل چکش کاری حجاران بود. اندازۀ 
سنگ ها قدرت آس��یاب را تعیین می کرد و بستگی به میزان 
آبی داش��ت که بتواند آن را بچرخاند. با توجه میزان چرخش 
س��نگ ضخامت و قطر آن تعیین می ش��د. در منطقۀ جنوب 
خراس��ان سنگ آسیاب های بزرگی نیز مشاهده شده که قطر 
آن گاه س��ه یا چهار برابر س��نگ آس��یاب های بیرجند است. 
ای��ن نمونه س��نگ ها بیش تر برای آس بادها ب��ه کار می رفت. 
علت بزرگی س��نگ آس ب��اد بدین جهت بود ک��ه پره بزرگ 
آس باده��ا قدرت زیادی را انتقال می کردند و اگر س��نگ آن 
مثل آس��یاب ها کوچک ساخته می ش��د، خطر سقوط آسباد 
وجود داش��ت. س��نگ بیش تر آس��یاب های مورد مطالعه در 
بیرجن��د از بی��ن رفته و یا زیر خاک مدفون ش��ده اند و فقط 
یک مورد از آن ها )آس��یاب کربالیی عباس��علی کاسه سنگی( 
موجود اس��ت که ضخامتش حدود 30 س��انتی متر و قطرش 
1/5 متر اس��ت )تصوی��ر 9(. یکی از ویژگی های س��نگ های 
آس��یاب ارتباط آن با کیفیت آرد بود. س��نگ آس��یاب خوب 
آرد باکیفیت��ی تولید می کرد و باعث اس��تقبال بیش تر مردم 
از آن آس��یاب و تضمین فعالیت آن بود. کیفیت جنس سنگ 

ضامن ماندگاری آن بود. از دیگر عناصر اتاقک آرد می توان به 
»دولبره« که ش��کلی هندسی )هرمی( داشته اشاره کرد. 
آس��یابان گندم را درون دولبره می ریخت و گندم نیز از 
طریق آن به حدفاصل دو س��نگ )ب��ا توجه به چرخش 
سنگ( انتقال داده شده و نرم می شد و پس از نرم شدن 
و تبدیل ش��دن به آرد از الی سنگ ها در فضایی گود که 

شبیه به حوضچه ای بود، انباشته می شد. 
از دیگ��ر فضاهای موجود در این آس��یاب ها می توان 
ب��ه اتاقک انبار و وزن گندم و اتاقک نگهبانی یا مردخانه 
اشاره کرد. از مطالعۀ دیگر آسیاب های استان معلوم شد 
که قس��مت ورودی بعضی از این آسیاب ها دوطبقه بوده 
اس��ت؛ طبقۀ باال محل اس��تراحت مالک ب��وده و فضای 
اس��تقرار آسیابان نیز مس��تقل بوده است. تنور پخت وپز 
� که آن را در آس��یاب شوکت آباد می توان دید � و محل 
ماندن چهارپایان که بار گندم را می آورند، از دیگر عناصر 

و فضاهای آسیاب بوده است. 

تصویر 9. سنگ های آسیاب عباسعلی کاسه سنگی 
)عکس از: مسعودی، 1394(.

1. معرفی آسیاب های بیرجند
الف. آسیاب کشمان

این آسیاب در کشمان ته ده )پایین شهر( در فاصلۀ باغ اناری 
کربالیی محمد و باغ پسته ای فرزانه که در زمین پستی واقع 
بود، قرار داش��ت. در نقطه ای از کش��مان ک��ه زمین ها و باغ 
فرزان��ه از زمین ها و باغ ش��رقی )کربالیی محمد( پس��ت تر و 
پایین تر بود، یک آس��یاب درست کرده بودند که با آب اضافه 
قنات قصبه و آب کوه باغران که از بند عمرشاه سرریز می شد 
و نزدیکی ش��هر می رس��ید، کار می کرد و در مدتی که آب به 
دشت یا اراضی زراعی غرب کشمان برده می شد، این آسیاب 
می چرخید و این تنها آس��یاب در شهر بیرجند بود )رضایی، 
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ف��رو می رود. حجم این آب در تاریخ 24 آذر 1325 � 
که در آن مکان اندازه گیری به عمل آمده � در حدود 
2/3 لیتر در ثانیه بوده اس��ت. البته در فصل بهار که 
آب فراوان است با اینکه تلف آب نیز زیاد است باز هم 
مقداری از آن قابل اس��تفادۀ زراعتی است. منبع آب 
فعلی که از زیر س��د عب��ور می کند، از دره های باالی 
کاسه س��نگی می باشد و در حدود دو الی سه کیلومتر 
از بستر س��نگالخی عبور نموده و بعد مقداری از آن 
ب��ه زمین فرو می رود و در نزدیکی دهکده قناتی زده 
ش��ده که آب آن در تاریخ بازدید به یک لیتر در ثانیه 
تخمین زده ش��د. این آب هم بع��د از طی 200 متر 
به زمین فرو رفته و از داخل س��د به مقدار 2/3 لیتر 
در ثانیه بی��رون آمده و می توان گفت آبی که فعاًل از 
زیر سد عبور می نماید، در اثر نفوذ آب های باالدست 
می باشد )مرکز اسناد آستان قدس، سند 5775/4(. 

هم چنان که در گزارش آذر 1325ش اعالم شده استفاده 
از این بند مس��تلزم تعمیر و مرمت ب��ود و این عمل هر چند 
سال یکبار ضرورت داش��ت. بر اساس اسناد باقی مانده تعمیر 
بندعمر ش��اه یک بار در س��ال 1312ش انجام گرفته اس��ت. 
طبق صورت مخارج، تعمیرات تحت مباش��رت غالمحس��ین 
فراش از پنجش��نبه 13 مهر 1312ش ش��روع ش��د تا 3 آذر 
1312ش. بخشی از جزئیات صورت مخارج بدین شرح است: 
یوم پنجشنبه 13 مهر 10/500 قران شامل: عمله بیلی 

6 نفر 9 قران و مباشر 1/500 قران؛
یوم جمعه 14 مهر 13/500 قران؛

شنبه 15 مهر 16/506 قران؛
یکشنبه 16 مهر 13/500 قران؛
دوشنبه 17 مهر 13/500 قران؛

سهشنبه  18 مهر 10/500 قران؛
چهارشنبه 19 دی 28/500 قران؛

پنجش��نبه 20 دی 33 قران شامل: عمله بیلی 9 قران، 
مباشر 1/500 قران، 5 االغ دار 22/500 قران؛

جمعه 21 مهر 31/500 قران؛
ش��نبه 22 مهر 70 قران شامل: استاد حسن10 قران و 
مباشر1/500 قران و 32 االغ دار 48 قران )مرکز اسناد آستان 

قدس، سند 5220/1(.
آب بن��د عمرش��اه و رودخانۀ فصلی ای که در روس��تای 
کاسه س��نگی جاری بود بیش ت��ر آس��یاب های بیرجند را به 
چرخ��ش درمی آورد )تصوی��ر 10(. دربارۀ وجود آس��یاب در 
مس��یر بند عمرش��اه، جمال رضایی از وجود یک آس��یاب در 
کنارۀ ش��رقی ابت��دای دره یاد کرده که ب��ا آِب این بند فعال 
بوده و خرابه های آن هنوز باقی است )رضایی، 1381: 167(. 
وی درباره یکی دیگر از آس��یای بند عمرش��اه نیز نوشته: در 

1381: 208(. این آس��یاب که گوی��ا متعلق به آقای مزروعی 
ب��وده به طور دقیق در ش��رق باغ مزروعی قرار داش��ت و آب 
قب��ل از ورود به ب��اغ وی، آن را می چرخاند. محدودۀ تقریبی 
این آسیاب در حدود کوچۀ انقالب 9 کنونی بود که متأسفانه 
با توس��عۀ ش��هر بیرجند و از بین رفتن مزارِع کشمان از بین 
رفت و ش��واهدی از ساختمان آن به دست نیامد. این آسیاب 
و دو آس��یاب دیگر در پایین دس��ت آن به ط��رف حاجی آباد، 
فقط در فصل زمستان و اوایل بهار که آب قنات قصبه زیادتر 
بود و برای کش��اورزی مورد استفاده قرار نمی گرفت، فعالیت 
می کردند و سپس در تابستان که میزان آب کاهش می یافت 
و در کش��مان استفاده می ش��د، فعالیت آن ها متوقف می شد. 
یکی از دو آس��یاب های پایین دست آسیاب کشمان به آسیاب 
»مرتضی« معروف بود و دیگری »اس��ماعیلو )اس��ماعیلی(« 
خوانده می ش��د. این دو آس��یاب در دش��ت غرب کشمان تا 
حاجی آب��اد قرار داش��تند و فقط در فصلی )زمس��تان و اوایل 

بهار( فعال بودند )بذرکار، 1393/2/10(. 

2. آسیاب های بند عمرشاه
بند عمرش��اه در دامنۀ ش��مالی کوه باق��ران و دو کیلومتری 
جنوب غربی ش��هر بیرجند قرار دارد. اعتصام الملک از جمله 
س��یاحانی اس��ت که در س��ال 1293ق در زمان میرعلم خاِن 
حش��مت الملک از این بند دی��دن کرد و دربارۀ آن نوش��ته: 
»میان دره ها و شعب این کوه ]باقران[، چشمه سار و اشجار و 
تک تک خانه های رعیتی بسیار است. در یکی از آن شعب که 
محاذی ش��هر بیرجند است و نیم فرسخ تا شهر مسافت دارد، 
سدی بس��ته  اند از قدیم که فاضالب چشمه سارها آنجا جمع 
می ش��ود، و به قدر حاجت به اراضی و زراعت ش��هر می آید، و 
آن سد معروف است به بند عمرشاه« )اعتصام الملک، 1351: 
196(. ارتف��اع بند در حدود 10 مت��ر و گنجایش مخزن آن 
کم ت��ر حدود 60000 متر مکعب گزارش ش��ده اس��ت که از 
آب های بهاری پر می ش��د. این بند ش��کل قوس��ی دارد و در 
وس��ط آن دو دیوار، سد را در مقابل فشار آب تقویت می کند 

)محمودیان، 1350، 186( 
در گزارش آس��تان قدس در سال 1325ش دربارۀ وضع 

بند عمرشاه چنین آمده است:
به علت ش��کافی که در داخل سد پیدا شده در وضع 
فعلی آب چش��مۀ باالی بند عمرش��اه از داخل خود 
س��د عبور کرده به تونل تخلیه ریخته و از آنجا خارج 
می شود. سد عمرش��اه از آب های بهاری پر شده ولی 
ب��ه علت همی��ن خرابی که در س��د پیدا ش��ده آب 
ذخیره شدۀ آن تا تابستان نمی ماند و بنابرین در فصل 
گرما از ذخیرۀ آن نمی توان اس��تفاده کرد. آبی که از 
زیر س��د عبور می کند بعد از طی 700 متر به زمین 
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آغاز بند عمرشاه و در کنار تپۀ شرقی دره که به کوه پیوسته 
بود، آس��یابی بود که با آب بند عمرش��اه می گشت و بعدها به 
سبب بی آبی و کم آبی بند مزبور متروک شد و به تدریج ویران 
گردید )همان: 209(. برخالف نوش��ته های جمال رضایی، از 
بیرجن��د ت��ا بند عمرش��اه در کنارۀ راهی که ش��هر را به بند 
عمرش��اه می رساند، تعداد زیادی آسیاب وجود داشت ازجمله 
آسیاب شوکت الملک، قربانا، امیرآباد شیبانی، ساالر، کربالیی 
غالم، خواجه س��عید، و چند آس��یاب دیگر. و به همین جهت 
راهی که از کنار این آسیاب ها به بند عمرشاه منتهی می شد، 
پرتردد بود. از برخی آسیاب های این مسیر اطالع چندانی در 
دست نیس��ت و به علت توسعۀ شهر بیرجند به سوی جنوب 
و مس��یر بند عمرش��اه، آثار آن ها نیز از بین رفته و آنچه قابل 
ذکر اس��ت آسیاب شوکت الملک اس��ت که در اجارۀ برزگران 

بیرجند بود.  

تصویر 10. موقعیت آسیاب های بیرجند منتهی به بند عمرشاه در تصویر 
  .)Google Earth :ماهواره ای )مأخذ

الف.  آسیاب امیرآباد شیبانی
این آس��یاب در ضلع غربی باغ خانم شیبانی قرار دارد. ارتفاع 
آن از سطح دریا 1540 متر و در 59 درجه و 11 دقیقه طول 
ش��رقی و 32 درجه و 50 دقیقه عرض ش��مالی قرار داشته و 
ارتفاع آن از س��طح دریا 1553 متر اس��ت. آب این آسیاب از 
دو منبع تأمین می ش��د. آب جاری بند عمرش��اه که تا کالتۀ 
امیرآباد شیبانی سه آسیاب را به چرخش درمی آورد از کنارۀ 
جنوب��ی باغ با آب قنات کالتۀ ش��یبانی )تصویر 11( مخلوط 
می شد و در جهت غرب به آب بر آسیاب می رفت و تنها آسیاب 
این مس��یر بود که از دو منبع تغذیه می ش��د. آب حاصل شده 
قبل از ورود به آس��یاب در اس��تخری جمع آوری می شد. این 
آس��یاب تنها نمونه ای اس��ت که هم چ��ون نیروگاه های آبی، 
حوضچ��ه تعادل )جواهری و جواه��ری، 185: 119( یا محل 
ذخی��رۀ آب دارد. جوی آب بر این آس��یاب ب��رای ترازبندی و 
ارتفاع دادن تنوره یک متر باالتر سطح زمین قرار گرفته است. 
عمق تنورۀ این آس��یاب حدود 15 متر اس��ت و علت مرتفع 
ب��ودن تنوره باریک بودن قطر آن اس��ت که بیش تر یک متر 

نیس��ت. تنورۀ این آسیاب از الشه س��نگ و به صورت دوالیه 
ساخته شده اس��ت )تصویر 12(. نیمۀ اول تنوره که به ظاهر 
در س��طح زمین قرار گرفته کمی عمق دارد. این نیمه بسیار 
قطورتر از نیمۀ دوم اس��ت و با سنگ های رودخانه ای به شکل 
دایره ای ساخته شده است. در نیمۀ دوم قطر تنوره کم تر شده 
اس��ت. آس��یاب در زیرزمین قرار گرفته است به همین جهت 
به فاصل��ه ای طوالنی از تنوره، دهلیزی عمیق در زمین کنده 
ش��ده که راه ورود به آسیاب بوده و جهتش شمالی � جنوبی 
اس��ت. آب این قنات پس از چرخاندن سنگ آسیاب بیش از 
500 متر در زیر زمین جاری می شد و سپس در سطح زمین 
ظاهر می ش��د و دوباره آسیاب قربانا را به چرخش درمی آورد. 
چاه های این قنات امروزه نیز مش��هود است و قابل استفاده به 
نظر می رس��د. بقیۀ قسمت های این آس��یاب به کلی تخریب 
ش��ده و ویژگی های معماری آن به خاط��ر تخریب زیاد قابل 

بیان نیست. 

تصویر 11. مظهر قنات امیرآباد شیبانی 
)عکس از: محمودی نسب، 1392(.

تصویر 12. مصالح تنورۀ آسیاب امیرآباد شیبانی 
)عکس از: محمودی نسب، 1392(.
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ب. آسیاب ساالر
این آس��یاب حدود 600 متر پایین تر از آسیاب کربالیی غالم 
و در داخل دش��ت ساخته شده است. آسیاب ساالر در ارتفاع 
1584 متری از س��طح دریا و در 59 درجه و 11 دقیقه طول 
ش��رقی و 32 درج��ه و 50 دقیقه عرض ش��مالی قرار دارد و 
امروزه هیکل آن در بین زباله و نخاله های ساختمانی چندان 
پیدا نیست. فضاهای معماری این آسیاب به دلیل سوار شدن 
آب قن��ات به داخل تن��وره، در زیر زمین ق��رار گرفته و فعاًل 
قس��متی از تنورۀ آن بروی س��طح زمین پیدا ست. آب مسیر 
بند عمرش��اه پس از آنکه از قنات خروجی آس��یاب کربالیی 
غ��الم بی��رون می آمد، از طری��ق جوی به تنورۀ این آس��یاب 
می ریخت. قطر تنوره این آسیاب در سطح باالیی حدود 1/80 
متر و عمق آن حدود 5/5 متر است و هر چه عمیق تر می شود 
از قطر آن کاسته می ش��ود. این تدبیر برای افزایش فشار آب 
در هنگام چرخاندن پره ها و همین طور استحکام دیوارۀ تنوره 
به کار گرفته ش��ده است. از آنجا که آسیاب در زیر زمین قرار 
گرفته راه خروجی آب نیز همچون آس��یاب امیرآباد شیبانی 
به ش��کل قنات ساخته شده اس��ت و هنوز چاه های قنات آن 
موجود اس��ت. راه ورودی این آس��یاب از س��طح زمین بسیار 
فاصله دارد و در حدود 50 متر به شکل دهلیز در داخل زمین 
کنده ش��ده اس��ت که بقایای آن هنوز مش��هود است )تصویر 
13(. بخش��ی از سقف این بنا با آجر ساخته شده و طاق های 
ضرب��ی کنار یکدیگر قرار گرفت��ه اند )تصویر 14( ولی از آنجا 
بخش زیادی از س��قف آن ریخته س��اختار معماری و فضای 

داخل آسیاب چندان قابل شناسایی نیست.

تصویر 13. راه ورودی به آسیاب ساالر 
)عکس از: محمودی نسب، 1392(.

         

تصویر 14. پوشش سقف آسیاب ساالر 
)عکس از: محمودی نسب، 1392(.

ج. آسیاب کربالیی غالم
آسیاب کربالیی غالم مش��هور به کلب غالم در کنارۀ جنوبی 
جادۀ بیرجند � بند عمرش��اه واقع است. این آسیاب و در 59 
درجه و 11 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 50 دقیقه عرض 
ش��مالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1581 متر است 
و س��الم ترین آسیاب است که س��قف گنبدی آن هنوز وجود 
دارد )تصویر 15( و س��اختار معم��اری آن را می توان طراحی 
کرد. پوش��ش این فضاها به این شکل است که در چهار طرف 
تویزه ه��ای آجری با قوس جناقی کند ب��ه صورت ضربی برپا 
ش��ده و گنبد )عرقچین( با اس��تفاده از سنگ و مالت خاک و 
گچ روی آن قرار گرفته است. این آسیاب متعلق به پدربزرگ 
آقای یوسف مدبری بوده است. عمق تنورۀ آسیاب حدود 13 
متر و قطر آن 2/20 متر است. این قطر زیاد به منظور افزایش 
فش��ار آب در نظر گرفته شده اس��ت. جوی سنگی منتهی به 
تنوره هنوز س��الم است )تصویر 16(. آب خروجی این آسیاب 
همچون دو آس��یاب امیرآباد شیبانی و ساالر به صورت قنات 
بعد از طی حدود 100 متر از زیر زمین بیرون می آمده است. 
آب قنات بعد از خروج از آسیاب دو مسیر پیدا می کرد. آب در 
مجرای اصلی قنات در جهت ش��مالی به سوی شهر بیرجند و 
آسیاب های پایین دست می رفت و در نهایت برزگران بیرجند 
و پایی��ن ده از آن اس��تفاده می کردند. اما مس��یر دیگر آب به 
سوی ش��رق و باغ اکبریه بود و قبل از خروج از قنات، جویی 
زیرزمینی آن را به طرف ش��رق هدایت می کرد و مسیر آن تا 
ب��اغ اکبریه جوی ناودانی بود. این آس��یاب فضای بزرگ تری 

داشت و سه خانه در اطرافش ساخته شده بود. 
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تصویر 15. پوشش سقف فضای آسیاب کربالیی غالم 
)عکس از: محمودی نسب، 1392(.

تصویر 16. آب بر و تنورۀ آسیاب کربالیی غالم 
)عکس از: محمودی نسب، 1392(.

د. آسیاب خواجه سعید
این آسیاب در ده متری س��مت چپ حاشیۀ جاده بیرجند � 
بند عمرش��اه و نزدیک به پانصد متر باالتر از آسیاب کربالیی 
غالم قرار دارد. این آس��یاب و در 59 درجه و 11 دقیقه طول 
ش��رقی و 32 درج��ه و 50 دقیقه عرض ش��مالی قرار دارد و 
ارتف��اع آن از س��طح دریا 1598 متر اس��ت. بخش مهم این 
آس��یاب زیر خاکریز جدی��دی که ادارۀ راه در کنارۀ ش��مال 
ش��رقی جاده ایجاد کرده، مدفون شده و تنها تنورۀ آن دیده 
می ش��ود )تصویر 17(. قطر تنورۀ این آسیاب 1 تا 1/10 متر 
و عمق آن حدود 14 متر اس��ت. جوی آب در س��مت جنوبی 
آسیاب در دامنۀ کوه قرار دارد و پس از ورود به تنورۀ آسیاب 
به س��مت ش��مال جاری می شده و به آس��یاب کربالیی غالم 
می رف��ت. این آس��یاب عالوه بر جوی اصل��ی که از طرف بند 
عمرش��اه به آن می رس��ید،  دارای جویی فرعی نیز بود که از 

دامنۀ شرقی کوه باقران به آسیاب منتهی می شد. بنا بر گفتۀ 
مؤیدی مالک مورثی آس��یاب، این آسیاب سالم تر از بقیه های 
آسیاب های آبی بیرجند اس��ت ولی زیر خاکریز مدفون شده 
است. قس��مت تنورۀ این آسیاب چهار مرحلۀ مرمت را نشان 
می دهد. از آنجا که این آس��یاب زیر خاک مدفون شده دربارۀ 

ویژگی های معماری آن را نمی توان بحث کرد.  

 
تصویر 17. بقایای معماری آسیاب خواجه سعید 

)عکس از: نجف زاده، 1395(.

ه . آسیاب پایین حاجی عباسعلی کاسه سنگی
آسیاب پایین حاجی عباسعلی در حاشیۀ چپ رودخانه باالتر 
از روس��تای کاسه سنگی، در دامنۀ شمالی کوه و در درون باغ 
حاج عباس��علی کاسه سنگی قرار گرفته و در 59 درجه و 11 
دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 49 دقیقه عرض شمالی قرار 
دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1686 متر است. قطر تنورۀ این 
آسیاب حدود 2/10 س��انتی متر، عمق آن 8 متر و جنس آن 
از ساروج اس��ت. آب مورد نیاز پس از مشروب کردن آسیابی 
در باالدس��ت که ح��دود 30 متر با این آس��یاب فاصله دارد، 
وارد تنورۀ این آسیاب می شده است. چند نمونه از سنگ های 
آس��یاب در مدخل ورودی آسیاب افتاده است )تصویر 9( که 
تعویضی هس��تند و سنگ های اصلی این آسیاب در زیر زمین 
مدفون ش��ده اند. این سنگ ها از معدود سنگ های باقی مانده 
آسیاب های بیرجند اس��ت که در معرض دید است. قطر این 
س��نگ ها یک متر و ضخامت شان حدود 20 سانتی متر است. 
در ورودی آس��یاب 1/50 متر عرض دارد )تصویر 18(. فضای 
اصلی س��ه ایوانه است که گنبد روی آن قرار می گرفته است. 
در مقابل در ورودی دری دیگر به محل اصلی آس��یاب )محل 
قرار گرفتن س��نگ آسیاب( باز می ش��ود که سقف آن طاقی 
س��نگی اس��ت )تصویر 19(. در طرفین چپ و راست دو اتاق 
کوچک وجود دارد که طول آن 2/50 و عرض آن 2 متر است. 
فضای اصلی آس��یاب 3 × 3 متر اس��ت. قس��مت قرار گرفتن 
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سنگ آسیاب نیز فضایی 2 × 2/50 متر است. آسیاب حاجی 
عباسعلی کاسه س��نگی مهم ترین نمونۀ آس��یاب های منطقه 
است که اسکلت معماری آن سالم تر مانده و نقشۀ بنای تغییر 
نکرده است. مصالح بنا نوعی الشه سنگ سیاه رنگ موجود در 
مس��یر رودخانۀ کاسه سنگ اس��ت و تمام دیوار بنا و پوشش 
طاق بنا از س��نگ ساخته شده اس��ت. فقط در سقف مدخل 
ورودی به جای س��نگ، چوب به کار رفته اس��ت. معمار این 

آسیاب پدربزرگ آقای مدبری بوده است.

تصویر 18. فضای بیرونی آسیاب پایین حاجی عباسعلی کاسه سنگی 
)عکس از: نجف زاده، 1395(.

تصویر 19. بقایای فضاهای معماری آسیاب پایین حاجی عباسعلی 
کاسه سنگی )عکس از: نجف زاده، 1395(.

و. آسیاب باال حاجی عباسعلی کاسه سنگی
آخرین آس��یاب آب��ی بند عمرش��اه در داخل باغ عباس��علی 
کاسه سنگی قرار دارد. این آسیاب و در 59 درجه و 11 دقیقه 
طول ش��رقی و 32 درجه و 49 دقیقه عرض شمالی قرار دارد 
و ارتفاع آن از س��طح دریا 1692 متر است. مصالح به کاررفته 
در آن س��نگ و مالت س��اروج و گچ و آهک است. در قسمت 
ورودی آن منفذی برای قفل در چوبی از بیرون تعبیه ش��ده 

اس��ت. قطر تنورۀ این آسیاب حدود 70 سانتی متر و عمق آن 
حدود 16 متر اس��ت. قطر تنورۀ این آسیاب کوچک و دیوارۀ 
آن چسبیده به کوه است و نسبت به بقیۀ فضاها سالم تر است 

)تصویر 20 و 21(. 

تصویر 20. بقایای فضاهای معماری آسیاب باال حاجی عباسعلی 
کاسه سنگی )عکس از: مسعودی، 1395(.

تصویر 21. تنورۀ آسیاب باال حاجی عباسعلی کاسه سنگی 
)عکس از: مسعودی، 1395(.

3. آسیاب های بند دره
بند دره مهم ترین ]س��د منطقه است که[ در 2/5 کیلومتری 
جنوب بیرجند واقع ش��ده اس��ت. اعتصام الملک که در سال 
1293ق به بیرجند س��فر کرده، گزارش��ی از ساخت این سد 
نوش��ته است. وی که از مسیر دره باال می رفت، بعضی خانه ها 
و رعیت ه��ا را دی��د و چن��د زن و بچه دور وی جمع ش��دند. 
اعتصام الملک از وضع زندگانی آن ها جویا شد و آنان به تفصیل 
گفتن��د ک��ه زندگی را ب��ه عس��رت می گذرانن��د. می گفتند: 
»مردهای ما را می برند. برای  امیر س��د جدیدی می س��ازند و 
روزی ص��د دینار اجرت به آن ها می دهند. که س��یصد دینار 
یا پنج ش��اهی رایج باش��د و اگ��ر نروند آن ه��ا را به ضرب و 
ش��تم می برند و اج��رت نمی دهن��د« )اعتصام الملک، 1351: 

113



197(. آب این بند در زمان قدیم جهت کش��اورزی قس��مت 
عمده ای از زمین های زیر کش��ت اکبریه و دش��ت وابسته به 
آن مصرف می ش��ده است. آب رودخانۀ فصلی بند دره که در 
مس��یر خود از آبادی های آروش��ه کالته کریم، ِدزگ، نوک، و 
دره باال می گذرد، در تنگۀ مشرف بر درۀ پایین توسط این بند 
مهار می شود. س��اختمان این بند با متابعت از شیارهای کوه 
و ش��الوده آن در مناسب ترین قسمت این دره بر روی طبقات 
رسوبی کف رودخانه شکل گرفته است. مصالح مورد استفاده 
در بند س��نگ و آجر و س��اروج اس��ت. ارتفاع بند دره از کف 
رودخان��ه 15/5 متر و طولش 35 متر بوده و برج آبگیر آن با 
فاصلۀ حدود نه متر از لبۀ کوه غربی بر بدنۀ آن جاسازی شده 
اس��ت. این برج آبگیر از کف رودخانه تا ت��اج بند ادامه یافته 
اس��ت و قدرت نگهداری 150هزار متر مکعب آب در دریاچه 
پش��ت بند را دارد )موسوی، 1373: 97(. در ادامه مشخصات 
آس��یاب هایی که با آب ذخیره ش��ده در پشت بند دره فعالیت 

می کرده اند را ذکر می کنیم.

الف. آسیاب دهنۀ بند دره
این آس��یاب در آغاز دهانۀ بند دره در کنار تپۀ ش��رقی که به 
کوه پیوسته است واقع است و در  این آسیاب و در 59 درجه 
و 13 دقیق��ه ط��ول ش��رقی و 32 درج��ه و 49 دقیقه عرض 
ش��مالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1634 متر است. 
این آس��یاب با آِب بند دره که به طرف دشت و کالتۀ اکبریه 
می رف��ت، فعال ب��وده و بعدها به علت کم آب��ی و بی آبِی بند، 
متروک و پس از مدتی ویران ش��د )رضای��ی، 1381: 208(. 
ویرانۀ این آس��یاب در س��مت راست جادۀ آس��فالت های که 
از ش��هر به درون بن��ده دره می رود، ق��رار دارد )تصویر 22(. 
جاده سازی باعث شده قسمت جوی آب بر این آسیاب تخریب 
ش��ود. تنورۀ آسیاب امروزه هم سطح جاده است و عمق آن تا 
کف دره بیش از 10 متر می ش��ود که نش��ان می دهد ارتفاع 
تنوره باید حدود 15 متر بوده باشد. تنوره این آسیاب که یک 
متر قطر دارد و از نوع عمیق است تقریباً سالم مانده است. آِب 
بند دره از کنارۀ راست دره به سوی شمال سرازیر می شد و از 
طریق جویی که بیش از 30 تا 50 س��انتی متر عرض و حدود 
نیم متر عمق داش��ت به تنوره سرازیر می شد. قسمت داخلی 
تنوره از آجر و س��اروج و آهک ساخته شده و الیۀ بیرونی آن 
س��نگی است. با اینکه مصالح اصلی تنوره سنگی بوده ولی به 
مرور زمان در زمان بازس��اری قسمت های باالیی تنوره از آجر 
نیز استفاده شده است. ساختمان این آسیاب در کف دره و رو 
به غرب بوده و مصالح آن ترکیبی از آجر و س��نگ بوده است. 
آجرکاری سردر ساختمان آسیاب و کیفیت بخش سنگی آن 
نش��ان می دهد که سقف بنا از آجر و دیوارهای بدنه از سنگ 

بوده که متأسفانه از بین رفته است.

تصویر 22. بقایای معماری آسیاب دهنۀ بند دره 
)عکس از: محمودی نسب، 1395(.

ب. آسیاب پاِی بند دره
این آس��یاب در پایین و نزدیک دیوارۀ بند دره در کنارۀ چپ 
دره و در مجاورت کوه س��اخته شده اس��ت و با آب خروجی 
از بند دره ب��ه چرخش درمی آمد ولی بعد متروک و به تدریج 
ویران ش��د )رضای��ی، 1381:  208(. از این آس��یاب امروزه 

شواهدی در دست نیست.

ج. آسیاب باالتر از بند دره
س��ومین آس��یاِب بند دره حدود دویس��ت متر باالتر از بند و 
چش��مۀ آب، در حاش��یۀ س��مت چپ رودخانه قرار دارد. این 
آس��یاب و در 59 درجه و 12 دقیقه طول شرقی و 32 درجه 
و 48 دقیق��ه عرض ش��مالی قرار دارد و ارتفاع آن از س��طح 
دریا 1722 متر اس��ت. فضاهای این آسیاب و تمام تنورۀ آن 
از س��نگ و ساروج ساخته ش��ده و هنوز دو سه متر از تنورۀ 
آن باقی مانده اس��ت )تصویر 23(. تنورۀ بزرگ این آس��یاب 
بیش از 2 متر ارتفاع دارد. مس��یر آب در کنارۀ کوه با س��نگ 
و س��اروج ساخته شده و بخش��ی از بقایای آن باقی مانده که 
نش��ان می دهد برای ایجاد آن حدود 1 متر زیرس��ازی ش��ده 
اس��ت. نقشه و پالن این آس��یاب به سبب تخریب آن چندان 
مشهود نیس��ت. اتاق آسیاب نباید خیلی بزرگ باشد، زیرا در 
اطراف آن تخته س��نگ های بزرگ قرار گرفته اس��ت. جهت 

ساختمان و در ورودی آن رو به شمال بوده است. 
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تصویر 23. تنورۀ آسیاب باالتر از بند دره 
)عکس از: محمودی نسب، 1395(.

د. آسیاب قلعۀ بند دره )قلعۀ حوِض غالمکش(
از جملۀ آسیاب های بیرجند، آسیاِب قلعۀ بند دره است که در 
باالی دره در شرق بند دره واقع شده است. وجود این آسیاِب 
در باالی کوه نش��ان دهندۀ این است که قلعه نشینان آب را از 
باالی دره از محلی که امروز به نام »حوزن« خوانده می شود، 
به طرف آسیاب هدایت می کرده اند و پس از استفاده از نیروی 
آن، آن به آب انبار جلوی آس��یاب می ریخته و پس از پرکردن 
آب انبارهای کنارۀ جنوبی قلعه، مازاد آن را به آب انبار ش��رقی 
قلع��ه یا )حوِض غالم کش( هدایت کرده و بقیۀ آن به مصرف 
کشاورزی می رسیده است )فرقانی، 1381: 350(. قسمتی از 
تنورۀ آس��یاب در پانصد متری دیوارۀ شرقی قلۀ کوه بند دره 
ق��رار دارد. آبی که به این تنوره وارد می ش��ده از طریق س��ه 
جوی معمولی که در برخی قسمت ها با الشه سنگ های محلی 
زیرسازی شده اند، به داخل تنوره هدایت شده و آسیاب را به 
راه می انداخته است. اتاقی که به عنوان انبار در زیر این تنوره 
قرار گرفته و با الشه س��نگ و مالت گل س��اخته شده به طور 

کامل تخریب شده است )فرجامی، بی تا؛ تصویر 24(.

 
تصویر 24. تنورۀ آسیاب قلعۀ بند دره )عکس از: فرجامی، بیتا(.

4. آسیاب شوکت آباد
ش��وکت آباد یکی از کالته های مهم اط��راف بیرجند در دورۀ 
امیر اسماعیل خان )شوکت الملک اول( ساخته شد و مهم ترین 
منبع آب آن قنات ش��وکت آباد اس��ت. چاه های این قنات در 
اراضی پایین دست روستای بُجد قرار دارد و مظهر قنات باالتر 
از باغ شوکت آباد است و از قنات های پرآب محسوب می شد و 
به خاطر آب فراوان، قدرت زیادی داش��ت و مهم ترین آسیاب 

بیرجند را به گردش درمی آورد )تصویر 25(. 

      
تصویر 25. نمای کلی فضاهای آسیاب شوکت آباد 

)عکس از: نجف زاده، 1393(.

آسیاب ش��وکت آباد برخالف دیگر آسیاب های بیرجند از 
نوع قناتی بود. البته در مقایس��ه با آسیاب های قناتی یزد که 
در مس��یر قنات در زیرزمین قرار داشتند، آسیاب شوکت آباد 
همچنان که پاپلی یزدی دربارۀ آسیاب های قناتی نوشته، در 
مطالع��ات و پژوهش های مربوط به قنات نادیده گرفته ش��ده 
اند. با اینکه تعدادی زیادی از این نوع آسیاب ها در یزد و میبد 
وجود دارد ولی پراکندگی آن بسیار بیشتر از آن منطقه است. 
پاپلی یزدی دربارۀ گس��تردگی آن نوش��ته: »آسیاب های آبی 
قنوات منحصر به منطقۀ یزد نیس��ت. در بش��رویه، اردستان، 
بیرجن��د، اراک، ورامین، درگ��ز، و در جاهای دیگر نیز وجود 
دارد« )پاپل��ی، 1364: 9 و 18(. جم��ال رضای��ی دربارۀ این 
آس��یاب نوش��ته: »در روس��تای بزرگ و پرآب شوکت آباد که 
در ش��رق بیرجند واقع اس��ت، قرار داش��ت و آسیاب بزرگ و 
نیرومندی بود که با آب قنات این روس��تا می گشت و قسمت 
اعظم غالت آن حدود را آرد می کرد« )رضایی، 1381: 207(. 
این آس��یاب که جزء مجموعۀ ش��وکت آباد بود در زمان فعال 
بودن درآمد قابل توجهی داش��ت. روزنام��ۀ آزادی قاینات در 
س��ال 1331ش ضمن تأیید اهمیت این آس��یاب، خطاب به 
پیشکاری دارایی بیرجند نوش��ته است: مالیات اجاره کاری از 
م��ردم بیچارۀ ش��هر و دهات گرفته می ش��ود و به ویژه درآمد 
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طاحونه ها )آس��یاب( و مقدار اجاره کاری آس��یاب شوکت آباد 
را 140 خروار اس��ت که اجاره داده می ش��ود ولی درآمد آن 
محاسبه نمی ش��ود )آزادی قاینات، شمارۀ 45، سال اول: 4(. 
آسیاب ش��وکت آباد از لحاظ ابعاد و ش��کل معماری در میان 
آسیاب های بیرجند منحصربه فرد اس��ت، زیرا از لحاظ اندازه 
بزرگ ترین و مهم ترین آن ها محسوب می شود و میزان زیادی 
غالت را آرد می کرده اس��ت. تنها آس��یابی منطقه است که با 
آب قنات به چرخش درمی آمد و هم چون بسیاری از آسیاب ها 
بیرجند در زیرزمین س��اخته شده است. از لحاظ معماری نیز 
این آسیاب مهم ترین آسیاب محسوب می شود، زیرا به خاطر 
تعلق آن به حاکم، دقیق و منظم س��اخته ش��ده است. برای 
س��اخت آن ابتدا گودبرداری عمیقی ش��ده و سپس فضاها با 
خش��ت و آجر س��اخته ش��ده اند. ابتدا یک تاالر با طاق های 
ضربی س��اخته شده است که عرض دهانۀ طاق 2 متر است و 
ارتفاع آن به 3 متر می رسد )تصویر 26(. طول این تاالر بیش 
از 12 متر و عرض آن 2 متر اس��ت و به اتاق مرکزی آس��یاب 
منتهی می ش��ود که گنبد آن بر چند طاق اس��توار است که 
عم��ق طاق در هر طرف متفاوت اس��ت. طاق روبه روی راهرو 
ورودی محل قرار گرفتن س��نگ آس��یاب 2 متر عمق دارد و 
طاقی ضربی اس��ت. طاق طرف راس��ت 2 متر عمق دارد ولی 
طاق طرف چپ عمق کم تری دارد. اگرچه سقف این طاق فرو 
ریخته ولی هنوز آجرکاری آن قابل مشاهده است. این آسیاب 
تنها موردی است که تنورخانۀ بزرگی در مدخل ورودی خود 

دارد که نان مورد نیاز شوکت آباد را تأمین می کرد.

تصویر 26. پوشش فضاهای آسیاب شوکت آباد 
)عکس از: نجف زاده، 1393(.

نتیجه گیری
بررس��ی های انجام گرفته در منطقۀ بیرجند نشان از این دارد 
که در گذشته نیز عالوه بر آسیاب، آسبادهایی نیز در محدودۀ 
شهر وجود داشته اما از آنجا که بیرجند در منطقه ای محصور 
قرار گرفته تعداد آن ها نس��بت به سایر مناطق خراسان کم تر  

بوده اس��ت و به س��بب وضع بهتر آب و هوایی و دسترس��ی 
بیش ت��ر به منابع آب در رش��ته کوه باقران نس��بت به مناطق 
همجوار بیش تر به س��اخت آس��یاب روی آوردند. آسیاب های 
م��ورد مطالعه دارای بخش های مختلفی اس��ت که تقریباً در 
بیش تر آن ها مش��ترک بود. ج��وی انتقال آب یا آب بر یکی از 
بخش های، این آس��یاب ها است که آب را در ترازی مشخص 
از محل ذخیرۀ آب )بند( و قنات به تنورۀ آس��یاب می رساند. 
در آسیاب های رودخانه ای بیرجند چنین بندی الزم بود، زیرا 
آس��یاب هایی که در مسیر رودخانه ها قرار داشتند بیش تر در 
پایین دست بند دره و بند عمرشاه قرار گرفته بودند. این گونه 
آسیاب ها از منبع جمع آوری و ذخیرۀ آب استفاده می کردند. 
بند عمرش��اه و بند دره تأمین کنندۀ آب بیش تر آس��یاب های 
بیرجند بودند و البته تنها نزدیک ترین آس��یاب پایین دس��ت 
بن��د از بندگ��ردان اس��تفاده می کردند و بقیه ک��ه در ارتفاع 
پایین تری از آس��یاب اول قرار داشتند به صورت پیاپی از یک 
بندگ��ردان اس��تفاده می کردند و دیگر احتی��اج به بندگردان 
جدیدی نداش��تند. قابل ذکر است آسیاب قنات شوکت آباد و 
آسیاب های باالدسِت بندهای عمرشاه و بند دره از بندگردان 
برخ��وردار نبودند، زیرا آب در مس��یر این آس��یاب ها همواره 
جریان داشت و کم تر ضرورِت ذخیره کردن آب پیش می آمد. 
]در جاهایی که[ آب دائمی کم تری داشت از آب بندها و قنات 
برای گردش آس��یاب استفاده می شد و به سبب وجود این دو 
عامل از دورۀ قاجار تا چند دهۀ اخیر، آس��یاب های متعددی 
در اطراف بیرجند س��اخته شد که نیازهای این شهر در حال 

رشد و توسعه را تأمین می کرد.
بیرجن��د از دورۀ صفوی به عنوان مرکز منطقۀ قهس��تان 
انتخاب می ش��ود و از دورۀ قاجار با توجه به رشد و رونق شهر 
و قرارگیری آن در مس��یر تجاری شمال و جنوب و تردد زیاد 
تجار نیاز به مواد اولیه به ویژه نان موجب شده که آسیاب های 
زی��ادی در اطراف رش��ته کوه باقران احداث ش��ود. از این رو 
می ت��وان تاریخ س��اخت اکثر این آس��یاب ها را در این فاصلۀ 
زمانی دانس��ت. هر چند آس��یاب قلعۀ بند دره دارای قدمت 
بیش تری است، اما تفاوت اندکی در جزئیات معماری با سایر 
آس��یاب ها دارد و این نش��ان از این امر دارد که آسیاب ها در 
دوره های مختلف تقریباً دارای عناصر معماری مشترکی بوده 
ان��د و تغییرات و کیفیت فضاهای آن با توجه به س��رمایه ای 
که مالک در س��اخت آن صرف می کرده تغییر می کرده است. 
مثاًل آس��یاب شوکت آباد که متعلق به حاکم بوده چه از لحاظ 
مصالح و چه از لحاظ نقش��ه و بناهای وابسته به آن نسبت به 
س��ایر آس��یاب ها کامل تر و مجهزتر بوده اس��ت. مصالح مورد 
اس��تفاده نیز در اکثر آس��یاب ها آجر و سنگ و مالت ساروج 
و گچ و آهک و کاهگل بوده اس��ت. از آجر بیش تر در پوس��تۀ 
درون��ی تن��وره و همین طور پوش��ش اتاق��ک آرد گندم بهره 
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می بردند و بقیۀ قس��مت های بنا را با سنگ احداث می کردند 
و مالت س��اروج هم به س��بب هزینۀ زیاد، بیش تر در ساخت 

تنوره و اندود آن به کار می رفته است.

پی نوشت
قابل ذکر اس��ت که قبل از آس به ویژه دست آس، سنگ ساب هایی 
جهت آرد غالت در جوامع باستان مورد استفاده قرار می گرفته است 
و در کاوش های باستان شناس��ی نمونه های فراوانی از سنگ ساب ها 
به دس��ت آمده که از آن برای آرد ک��ردن غالت به روش کوبش و 

سایش استفاده می کردند. 
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Abstract
Human being has always endeavored to keep a balance 
between his needs, demands, latent and active facilities 
in the environment since millennia. Watermill has, as an 
environmental hydraulic structure, played a vital role in the 
man’s socio-economic life even in arid areas where it was 
temporarily constructed for being used in certain seasons 
and or specific measures were devised to supply water. In 
the south of Khorasan especially in Birjand where water is 
noticeably scarce, solid dikes and qanats, that their relics are 
accessible, were used to satisfy the needs of a developing 
city through its circulation. The investigations which were 
carried out in Birjand region revealed that in addition to 
watermills, some windmills had been around the town. As 
Birjand has been located in a closed region, a number of its 
windmills is less than any other areas of Khorasan. Due to 
a better climate and more accessibility to water in Bāgherān 
Mountain range in comparison with its neighboring regions, 
the locals mostly made watermills. Omar Shāh Dike and 
Band-e Darreh (Dareh Dike) supplied water for a majority 
of watermills in Birjand. The nearest watermill to the dyke 
was equipped with an instrument to return water, and other 
watermills which were in a lower position than the first one 
regarding height used consecutively used the same water-
returning instrument, and there was no need for a new water-
returning device. The largest parts of theses watermills have 
been constructed in the ground, and the light needed for 
such structure is supplied through the entrance and openings 
which have been installed in the ceiling. In terms of age, 
the structures under study like the ones that are in Birjand 
date back to the Safavid era which their capital was Qahestan 
Region. From the Qajar period, as this region was across 
the south-north commercial route, commercial activities 
have been on upswing. Due to heavy traffic of traders and 
their needs for necessary materials especially for bread, a 
large number of watermills have been constructed around 
Bāgherān Mountain range.

Architectural Spaces of Showkat-ābād Water mill

For the same reason, most of these watermills belong to the 
period mentioned above. The present paper tries to study 
different aspects of watermills of Birjand through descriptive-
analytic method. In doing so, the authors examined the 
followings issues: architectural points, indoor details, water 
supply method, dimensions, size and geographical situation. 
Library studies and field work provided data. The critical 
question of this research is: “What are the main architectural 
components of this type of architecture? Is there any variety 
in architectural components of the watermills?” The studies 
show these structures are similar in terms of architecture, 
aqueduct, headrace, wheat mill chamber, its annexes as well 
as the materials used for their construction. Although there 
exist some minor changes in some spaces like guard cabinet, 
storage house concerning area and size which depend on the 
owner’s budget for the development of such structures.  

Keywords: Birjand, watermill, basin, headrace, materials  

A Glance on Architectural Particularities of Watermills in Town of Birjan
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