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توسعۀ حیات شهری اصفهان در دورۀ شاه سلطان حسین صفوی و تأثیرات
سنت وقف بر آن
علی زارعی ،1سامان فرزین 2،ژاله کمالیزاد 3،عطیه

جویره4

(دريافت 1399/6/25 :پذيرش)1399/11/10 :

چکیده
بسترهای مناسب زيست محیطي و طبیعي ،تاريخي ،ارتباطي ،نظامي ،تجاری و اقتصادی از
عوامل تحول و پويايي شهر اصفهان از گذشته تاکنون بوده است .روی کار آمدن سلسلۀ صفويه
با حکومت شاه اسماعیل و بعدها انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان در زمان جانشینان وی
ازجمله شاه عباس کبیر (اول) را ميتوان عصر طاليي شهر اصفهان دانست .شاه عباس کبیر
برای رقابت با حکومت عثمانیان به لحاظ نظامي ،اقتصادی ،مذهبي و به خصوص معماری و
شهرسازی در رشد و توسعۀ اصفهان و آراستن آن به بهترين شکل ممکن کوشید .رشد و
توسعۀ شهر اصفهان در زمان ديگر جانشینان شاه عباس کبیر تا عصر شاه سلطان حسین ادامه
داشت .با توجه به اينکه بیشتر محققان و نويسندگان شاه سلطان حسین را مسبب اصلي سقوط
سلسلۀ صفويه دانستهاند ،درنتیجه در ارتباط با معماری و شهرسازی اصفهان عهد وی نیز
مطالعۀ جامع و منسجمي صورت نگرفته است .هدف نوشتار پیشرو «بررسي توسعۀ حیات
شهری اصفهان در دورة شاه سلطان حسین صفوی و تأثیرات سنت وقف بر آن» است .بدين
صورت سعي ميشود تا به اين پرسشها پاسخ گفته شود که شهرسازی و معماری در دوران
شاه سلطان حسین صفويه چه پیشرفتي داشته است؟ و وقفیات چه تأثیری در ساختوسازهای
شهری در دورة شاه سلطان حسین صفوی داشتهاند؟ در نتیجۀ پژوهش حاضر ،که با بهرهگیری
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 . 2استاديار گروه باستانشناسي دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ايران.
 . 3استاديار مدعو گروه باستانشناسي دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
 . 4دانشآموختۀ کارشناسي ارشد باستانشناسي دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ايران.
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 . 1استاديار گروه باستانشناسي دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ايران (نويسنده مسئول)
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از روش اسنادی و میداني انجام شده ،مشخص شد که عصر شاه سلطان حسین در زمینههای
معماری و شهرسازی عصر پويايي بوده است و در اين دوره شهر اصفهان همانند عصر شاه
عباس کبیر رشد و توسعه يافت و حتي بناهای شاخص وقفي مانند مدرسۀ چهارباغ خلق شد
که با بهترين نمونههای عصر شاه عباس کبیر برابری ميکند.
واژههای کلیدی :توسعۀ شهری ،دوران صفويه ،شهر اصفهان ،شاه سلطان حسین صفوی،
وقف.

بیان مسئله
عصر صفويه يکي از مهمترين ادوار تاريخي معاصر ايران محسوب ميشود که با
تاجگذاری شاه اسماعیل ( 907ـ 930ق) در سال 907ق بر ايران شروع و در زمان شاه
عباس سوم ( 1448 -1444ق) خاتمه يافت .در اين دوره صفويان سعي در احیای
سلطنت طلبي ،دستیابي به يک قلمرو به لحاظ تاريخي موجه ،ايجاد ساختار نوين نظامي
و سیاسي ،گسترش آيین شیعه بهمنزلۀ مذهب رسمي کشور ،تداوم فارسي جديد با
هدف تبديل آن به زبان سیاس ي دولت در تاريخ جديد ايران و توسعۀ فرهنگي خاص
که نقطۀ اوج آن در معماری بود ،داشتند .به گونهای که آثار قابل توجهي در حیات
فکری مردم ايران به جای گذاشتند و ايران آن روزگار را از زمان ساسانیان به اين طرف
دوباره به صحنۀ تاريخ جهان وارد کردند .جنگهای آنها با عثمانیان و سیاست اتحاد
آنها با قدرت های غربي دارای اهمیت تاريخي ـ جهاني و همینطور ارتباطي مستقیم با
تاريخ اروپای غربي دارد .مطمئناً سیاستگذاری دولتها در هر دوره بر تمام اوضاع
کشور تأثیر دارد .اين تأثیر را ميتوان در رونق اقتصادی ،معیشت و رفاه اجتماعي مردم
به وضوح مشاهده کرد .ماحصل اين عوامل ،تأثیر فرهنگي را دربر دارد .تأثیر فرهنگي نیز
بهنوبۀ خود در ساختار اجتماعي منعکس ميشود که اثر آن را ميتوان بهصورت خرد و
اجتماعي ـ فرهنگي ،شهرنشیني ،هنر و معماری نیز همگام با سیاست و در مواردی با
آن رشد کرد .شهر اصفهان از مهمترين و بارزترين شهرهای ايران محسوب ميشود که
در دورة اسالمي به دلیل پايتخت بودن در عصر سلجوقیان و صفويان در مطالعات
باستان شناسي ايران جايگاه ممتازی دارد .درنتیجه ،همواره مورد توجه سیاحان،
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کالن در توسعۀ شهری ديد .درمجموع ،ميتوان گفت در دوران صفوی ساختار
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سیاستمداران نظامي ،نويسندگان و محققان داخلي و خارجي قرار گرفته است،
به صورتي که توسعۀ شهری و معماری اصفهان در دورة صفويه بعد از انتخاب شدن آن
بهمنزلۀ پايتخت توسط شاه عباس کبیر صفوی بسیار مشهود و قابل مالحظه است .به
طور کلي ايجاد فضاهای مذهبي مانند مساجد ،مدارس ،آرامگاهها ،بازار ،قنات ،بسط
شبکههای ارتباطي و احداث کاروانسراهای متعدد ،ايجاد میدان و مفهوم خیابان برای
نخستینبار در اين دوره ،گواهي بر فعالیت های عمراني بسیار گسترده است .در اعصار
بعد از شاه عباس کبیر و ازجمله در زمان شاه سلطان حسین (1135 -1105ق) در بازة
حکومت اين پادشاه و رخ دادن شورشهای متعدد و تمرکز حکومت بر خاتمه دادن به
طغیانها ،فعالیتهای عمراني به گونهای کموبیش ادامه پیدا کرد و تا جايي پیش رفت
که آثار معماری شاخصي مانند مدارس علمیۀ متعدد ،مراکز تفريحي ،مساجد ،حمام و
پلهای بر روی رودخانۀ زايندهرود بنا نهاده شد .بهعالوه تعمیر و بازسازی بناها از
ادوار گذشته و از عصر صفويه اصفهان ادامه يافت و ايجاد شهرک نوبنیاد فرحآباد نشان
از رشد و توسعۀ شهری و نگاه ويژة شاه سلطان حسین به ساختوساز و فعالیتهای
عمراني دارد.
با گسترش فرهنگ وقف در جامعه ،بستر مناسبي برای رشد ارزشهای معنوی و
الهي ايجاد شد .اسالم بر سنت حسنۀ وقف بهمنزلۀ يکي از اهرمهای مؤثر اعتقادی و
فرهنگي برای جبران نیازهای مادی و معنوی جامعه تأکید کرده است .از صدها سال
پیش تاکنون واقفان خیرانديش با اختصاص بخشي از اموال خود برای خدمت مستمر به
جامعه در قالب روش پسنديدة وقف ــ که بارزترين و روشنترين مصداق احسان،
انفاق ،صدقۀ جاريه ،تعاون و باقیات الصالحات است ــ منشأ خدمات فراوان علمي،
فرهنگي ،هنری ،رفاهي ،بهداشتي در جامعه بودهاند که وجود صدها درمانگاه،
بیمارستان ،مدرسه  ،دارااليتام ،کتابخانه و هزارها مسجد ،قنات ،پل ،آب انبار و غیره
مذهبي شاه سلطان حسین ،پديدة وقف در اين دوره بسیار متداول شد .وقف يکي از
ارزش های واالی انساني است که با تأثیرپذيری از جهانبیني ديني ،در دوران اسالمي،
از جهات مختلف بر بافت و کارکرد شهرها تأثیرگذار بوده است .نقش وقف بر
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بهترين گواه و شاهد آن است .چنان که شواهد نشان ميدهد با توجه به شخصیت
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شکل گیری کالبد و فضابندی ساختار شهرهای ايران در دوران اسالمي بسیار گسترده و
متنوع بوده و از خردهترين عناصر شهری؛ شامل حمام ،مدرسه ،آبانبار و  ...تا
بزرگترين عناصر مانند بازار و مسجد جامع را دربر ميگرفته است .در اواخر دورة
صفويه و در زمان شاه سلطان حسین (1105ـ 1135ق) پديدة وقف بهمثابۀ يکي از
عناصر چهره پردازی شهرهای ايراني ـ اسالمي ظاهر شد و تأثیر چشمگیری در
شکلدهي به فضاهای کالبدی شهر اصفهان در اواخر اين دوره داشت و به نوعي دورة
مزبور را بهدلیل تعدد و زيادی موقوفات عصر وقف نامیدهاند .عامل عمدة اين موقوفات
عالقۀ شخص شاه سلطان حسین و عدهای از اشراف و خواجگان دربار به امر وقف بود
که جزو طبقات رده باال بودند و از آنجا که فرزندی نداشتند تا ثروت را برای آنان به
ارث بگذارند ،اين ثروت را در سفر عتبات و حرمین شريف خرج و يا صرف خیرات و
مبرات بهصورت احداث مسجد ،تکیه ،مدرسه ،رباط و  ...ميکردند و پس از احداث،
موقوفاتي هم برای تأمین مخارج آنها قرار ميدادند.
روش پژوهش
روش تحقیق از نظر هدف ،بنیادی و از نظر روش ،تلفیقي از روشهای تاريخي ـ
توصیفي و تحلیلي است و در دو مرحلۀ کتابخانهای و میداني به اجرا درآمده است.
مطالعات کتابخانه ای شامل تحقیق و تفحص و بررسي انواع متون جديد و قديم ازجمله
سفرنامهها ،خاطرات ،اشعار ،کتب تاريخي و سیاسي ،آلبوم عکسهای قديمي و
همچنین گزارش بررسيها ،پروندههای ثبتي و کاوشهای باستانشناسي حوزة پژوهش
است .در بررسي میداني ،محوطهها و بناها ضمن تهیۀ نقشه از آثار شاخص معماری و
فضاهای شهری تالش خواهد شد تا تمام اطالعات قابل ثبت فضاهای مورد مطالعه در
قالب فرمهای ثبت دادههای جمعآوری ،عکاسي ،طراحي ،تحلیل آماری و درنهايت با
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استفاده از روشهای علمي تجزيه و تحلیل شود.
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پیشینۀ پژوهش
تاکنون درمورد « بررسي توسعۀ حیات شهری اصفهان در دورة شاه سلطان حسین
صفوی و تأثیرات سنت وقف بر آن» تالش منسجم و هدفمندی انجام نگرفته است و
مطالعات ما در اين مورد بسیار اندک و ناقص است .اين در حالي است که مطالعات
معدودی در ارتباط با بناهای منتسب به زمان شاه سلطان حسین ازجمله مدارس اين
دوره ،بنای فرحآباد و  ...به انجام رسیده است.
کتابها :از بارزترين اين مطالعات ميتوان به کتاب گنجینۀ آثار تاريخي اصفهان اثر
لطفاهلل هنرفر اشاره کرد که در آن نويسنده به بررسي شهر اصفهان از قديمترين ازمنه
تا عصر پهلوی و در فصل هفتم آن «آثار و ابنیۀ تاريخي اصفهان از عهد صفويه» به
تفصیل به آثار و فضاهای شهر عصر شاه سلطان حسین پرداخته است (هنرفر.)1350 ،

بهعالوه ديگری ازجمله آثار و ابنیۀ اصفهان در دوران شاه سلطان حسین صفوی
(1135 -1105ق) (حسیني ،)1383 ،اصول شهرسازی اصفهان در عصر صفوی (شفقي،
 ،)1379تاريخ هنر معماری ايران در دورة اسالمي (کیاني ،)1393 ،سبکشناسي معماری
ايراني و آشنايي با معماری اسالمي ايران (پیرنیا ،)1386 ،1387 ،سیر در هنر ايران از
دوران پیش از تاريخ تا امروز (پوپ و آکرمن )1387 ،ميتوان اشاره کرد.
مقاالت :تطبیق و تحلیل ساختار معماری و تزيینات دو مسجد ـ مدرسۀ چهارباغ و
علیقليآقا (خواجه احمد عطاری و همکاران ،)1397 ،گونهشناسي کتیبههای مسجد ـ
مدرسۀ چهارباغ اصفهان با تأکید بر ويژگيهای ساختاری (آقاداودی ،)1397 ،واکاری
رمز نهفته در سردر مسجد علیقليآقا (پورنادری ،)1390 ،مطالعۀ تطبیقي معماری

کاروانسراهای برونشهری و شهری ناحیۀ اصفهان در دورة صفويه ـ مطالعۀ موردی:
کاروان سراهای مهیار و مادرشاه (حسیني و ارژمند ،)1392 ،جايگاه وقف و وقفنامه در
ساختارشناسي فرهنگــي ،اجتماعي و کالبدی شــهرها و روســتاهای ايران ،مورد:

هستند که در چند دهۀ اخیر به آثار و فضاهای شهری موضوع مورد مطالعه بهصورت
اندک اما در خور توجه پرداختهاند.
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جغرافیای تاريخي شهرســتان تفت در اســتان يزد (مومني )1365 ،و موقوفات ديني و
شهر شرق اسالمي (پروفسور اکارت اهلرز) (ضیاتوانا )1374 ،و  ...از بارزترين منابعي
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نگاهی به شهرسازی و فضاهای معماری عصر شاه سلطان حسین
سلطان حسین در سال 1105ق در آينهخانۀ کاخ چهلستون در ساحل جنوبي زايندهرود
نزديک قصر سعادتآباد بر تخت سلطنت نشست (الکهارت ،1344 ،ص.)17.
خوشبختانه سیاحان ،جهانگردان و نويسندگان عصر شاه سلطان حسین اطالعات مفیدی
از اصفهان اواخر عصر صفوی بهدست داده و بیشتر آنها شاه سلطان حسین را فردی
سست ،نااليق و بيتدبیر در امور حکومت و کشوری معرفي کردهاند (الکهارت،1344 ،
ص37 .؛ مرعشي ،1362 ،ص48 .؛ کروسینسکي ،1363 ،صص91 .ـ .)92حملۀ بلوچها
به کرمان و يزد ،طغیان کُردستان ،شورش افغانیان و درنهايت محاصرة اصفهان بهوسیلۀ
آنها (الکهارت ،1344 ،ص )40 .از مهمترين وقايع عصر سلطان حسین بود .از
بارزترين فعالیت های عمراني اواخر عصر صفويه و عهد شاه سلطان حسین ايجاد
شهرک فرحآباد در جنوب غربي شهر اصفهان و غرب باغ هزار جريب است که غربیان
آن را ورسای ايران نامیدهاند و مدرسۀ مادر شاه بود .شاه سلطان حسین در زمینۀ راه و
پلسازی اقدام به احداث پلهای نظیر چوم ،دشتي و ورگان کرد (سیوری ،1385 ،ص.
165؛ الکهارت ،1344 ،ص )42 .که متأسفانه در حملۀ افغانها به شدت آسیب ديد و
اکنون آثاری از آنها موجود نیست .بدين صورت که محمود افغان در حمله به شهر
اصفهان در اولین اقدام به شهرک فرحآباد رفت و مقر خود را در آن قرار داد و از آنجا
شروع به گرفتن محالتي مانند گسک ،ايروان ،تبريز ،دشتي ،قاراگل ،کچر و جلفا کرد
(گیالننتز ،1371 ،ص ) 59 .که در نتیجۀ آن قحطي ،گراني و شرايط اسفناکي در شهر
بهوجود آمد (همان ،صص67 .ـ .)68الکهارت با توجه به منابع مکتوب دست اول
سیاحان ،سفیران و ديپلماتهای غربي از شرايط رقتانگیزی که در جريان اين حمله
اتفاق افتاد و همچنین از بیماری طاعون بحث ميکند (الکهارت ،1344 ،صص147- .
 .) 148شکوه شهر اصفهان با افول قدرت صفويان و بعدها با انتخاب مشهد و شیراز در
(همان ،ص ،)150 .به گونهای که «پیر لوتي» حدود سیصد سال بعد از شاه عباس اول و
جیمز موريه در اوايل قرن نوزدهم میالدی از اصفهان ديدن کردند و آن را شهری ويران
و مخروبه توصیف کردند (لوتي ،1370 ،ص204 .؛ موريه ،1354 ،ص.)121.
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عهد افشاريه و زنديه و سرانجام تهران در عصر قاجاريه به پايتختي ايران تنزل پیدا کرد
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با وجود اينکه بیشتر منابع به سستي و نااليقي شاه سلطان حسین در امور کشوری و
لشکری اشاره کردهاند و وی را مسبب اصلي سقوط سلسلۀ صفويه دانستهاند ،اما
زمینه های سقوط صفويان را بايد در دورة شاه سلیمان و حتي شاه عباس دوم پیگیری
کرد .بهعالوه شواهد معماری که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ،بیانگر اين است که
با توجه به تخريب و ويراني فضاهای معماری بهوسیلۀ افغانها ،شاه سلطان حسین در
زمینۀ فعالیت های عمراني شخصي پويا و فعال بوده است .در مدت سي سال سلطنت
شاه سلطان حسین آثار معماری مانند مدرسه ـ مسجد چهارباغ و بازار مجاور آن،

کاروانسرای مادر شاه ،مدارس جاللیه ،شمسآباد ،نیمآورد ،مريمبیگم ،مجموعه بناهای
علقلي آقا شامل مسجد ،مدرسه ،حمام و بازار ،تعمیر ،مرمت و بازسازی بناهای امامزاده
احمد ،سردر و الحاقات امامزاده اسماعیل و درب امام باقي ماندهاند که هر کدام از آثار

موجود ازجمله مدرسه ـ مسجد چهارباغ در نگاه نخست نماد شکوه و توجه شاه به
معماری و حتي همپا بودن آن با آثار عصر شاه عباس اول است .عالوه بر آثار مزبور،
شاه سلطان حسین همانند اعقاب خود در ايجاد محالت و شهرکهای جديد مانند
شهرک نوبنیاد فرحآباد ناظر و باني فعالي بوده است.
بناهای شاخص در عصر شاه سلطان حسین
بهطور کلي فضای شهری اصفهان در عصر شاه سلطان حسین را ميتوان در دو بازة

زماني مورد مطالعه قرار داد :نخست ،از زمان به قدرت رسیدن شاه سلطان حسین تا
محاصرة اصفهان توسط افغانها و دوم هنگام تصرف اصفهان بهوسیلۀ افغانها؛ در دورة
اول (1105ـ 1135ق) شاه سلطان حسین با توجه به اندک بودن دوران حکومتش
فرصت چنداني برای توسعۀ شهر اصفهان و انجام فعالیتهای عمراني در سطح شهر
نداشت ،اما در همین بازة زماني اندک اقدام به ساختوسازهای وسیع در داخل شهر مانند
خارج از فضای شهری عصر شاه عباس اول تا شاه سلیمان کرد؛ درنتیجه سهم بسزايي
در توسعۀ شهر داشت همانند آنچه شاه عباس کبیر انجام داده بود .،بهعالوه وی برای
تعمیر و بازسازی عتبات عالیات؛ مانند تعمیر آستانۀ کاظمین (ع) ،روضۀ مقدسۀ کربالی
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معلي ،آستانۀ مقدسۀ مشهد مقدس ،عمارت امامزاده حوالي سبزوار ،و  ...اقدامات زيادی
انجام داد (مستوفي ،1375 ،ص .)137 .در دورة دوم که مطابق با محاصره و تصرف
شهر اصفهان بود فضاهای شهری مانند فرحآباد ازبین رفت و ميتوان آن را سرآغاز
افول شهر اصفهان دانست .فضای شهر اصفهان در ابتدای قرن هجدهم؛ شامل قصرهای
فرحآباد ،چهلستون ،عاليقاپو ،سعادتآباد و هفتدست ،پلهای اهللوردی ،مرنان،
جويي ،خواجو ،شهرستان و ورگان ،مسجد جامع ،مدرسۀ مادر شاه ،مسجد شاه (امام) و
شیخ لطف اهلل ،میدان شاه ،قلعۀ طبرک ،مرکز کمپاني هلندی هند شرقي ،مرکز کمپاني
انگلیسي هند شرقي ،محالت مختلف ،خرابههای شاه دز ،زايندهرود ،کوههای اطراف
شهر ،باغات و بوستانها ،خانههای مسکوني و  ...بود (نک :تصوير  .)1با توجه به حجم
باالی مطالب درخصوص بناهای ذکرشده ،فقط به تعدادی از نمونههای شاخص اشاره
خواهیم کرد.

تصوير  :1استخوانبندی و فضای شهر اصفهان در عصر صفويه (شفقي ،1381 ،ص)34 .

شهرک فرحآباد در جنوبغربي شهر و در غرب باغ هزار جريب در دامنۀ کوه صفه 1در
زمیني وسیع بهوسیلۀ شاه سلطان حسین ــ که نسبتبه ساخت مراکز تفريحي عالقهای
وافر داشت ــ در سال 1122ق و در فاصلۀ  10کیلومتری از مرکز شهر اصفهان عصر
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شهرک نوبنیاد فرحآباد
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صفوی احداث شد (شفقي ،1379 ،ص51 .؛ پوپ و اکرمن ،1387 ،صص.
1674ـ.)1676

محققان زيادی دربارة شهرک فرحآباد مطالعه کردهاند؛ ازجمله مؤلف رستمالتواريخ
نوشته است:
چون پیوسته از راههای دور و نزديک دختراني بهصورت  ...به حضور مبارک شاه
ميرسیدند ،ضروت ايجاب ميکرد که برای آنان مکان وسیعتر و بهتری را برای
گردش امور بنا کند .بدين صورت که بهعلت کمبود مکان و يک فرسنگ دورتر از
شهر اصفهان در دامنۀ کوه صفه ،شاه سلطان حسین شهر مسممي بهنام «فرحآباد» بنا
نهاد .در اين شهر بناها و ساختمانهای باشکوه ،غرفهها ،قصرها ،ايوانها ،کاخها،
رواقها با باغچهها ،گلزارها ،جدولها ،درياچه و حوضها بنا نمود .در ساخت
بنای اين شهر از مصالح سنگ ،آجر و گچ و برای تزيینات کاخها و ديوارها از
طالی خالص و الجورد بدخشان بهره گرفتند .در دولتخانۀ خیاباني به طول هزار
زرع و صد زرع عرض با طاقنماهای خوب بنا در دو سمت اين دولتخانه برای
سکونت وزرا ،امرا ،غالمان خاصه و مقربان درگاه خانههای با اصول مهندسي در
يک رديف احداث کردند .بهعالوه در اين شهر اقدام به احداث درياچههای به
طول هزار و چهل جريب و عرض چهل و بیست جريب کردند و اطراف آنها را
با سنگهای تراشیده با جای شمع ،فوارههای کوچک آبي و مسینه ساخته بودند.
همچنین ،در داخل شهر حمامي وسیع بينظیر و درخور توجه با کاروانسرای بسیار
دلگشا و تکیۀ دلکش پر از گل و الله ،ريحان ،سرو ،صنوبر وجود داشت (محمد
هاشم ،2537 ،ص.)71 .

محلي که برای ساختن فرحآباد درنظر گرفته شد در جنوب زايندهرود و در حدود
يک میلي غرب باغ هزار جريب واقع بود و زمین آن مثل زمین اين باغ از قسمت
فوقاني يا قسمت جنوبي به طرف رودخانه متمايل ميشد و به اين ترتیب ،آب از مجرا
اثر باد و باران ،و همچنین اقدامات کشاورزی ،به ساختمان فرحآباد وارد آمد بهخوبي
نميتوان حدود آن را تعیین کرد ،ولي آنچه باقيمانده است ،نشان ميدهد که فرحآباد تا
چه اندازه وسیع بوده است .در تابستان 1932م مسیو بودوان فرانسوی مدتي به بررسي
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خرابهها پرداخت .ظاهراً در آن وقت بقايای قصر بهسرعت امروزی ازبین نميرفت،
زيرا مشارالیه توانست نقشۀ مفصلي از آن بکشد و با چند طرح به مجلۀ اوربانیسم در
همان سال بدهد (نک :نقشۀ .)1

نقشۀ  :1نقشۀ ساختوسازهای اقامتگاه تابستانۀ شاه سلطان حسین در فرحآباد (پونترمولي،1379 ،
ص)217 .

هندسۀ دقیق آرايش باغهای ايراني و تنوع در استفاده از آب ،بهطور تحسینبرانگیزی در
کاخ فرحآباد به نمايش گذاشته شده است .ساختمانهای کاخ در مستطیلي عرضي در يک
انتها متمرکز بود و باغ مربعشکلي ،دقیقاً در مرکز و در میان دو گروه عمارت منظور شده بود.
از طول محوطۀ خود کاخ ،خیاباني اصلي عبور ميکرد که با محورهای اصلي پارک ،زاويهای
قائمه ميساخت و اين خیابان در سمت شرق ،به حیاطي مستطیلشکل ،تقريب ًا برابر با
دو مربع راه مييافت .اين حیاط نیز به نوبۀ خود ،به میداني با دو برابر عرض ،ولي با
جلوی آن در میان باغ مربع شکل کوشکي بنا شده بود که در مقابل آن نیز ،در کنارة
دورتر از خیابان وسیع ،آبگیری بزرگ در میداني قرار داشت (پوپ و اکرمن،1387 ،
صص1674 .ـ .) 1676تمامي نقشۀ کار ،از مقیاس بسیار بزرگ آن تا کوچکترين
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همان تناسب منتهي ميشد .خیابان دومي بسیار پهنتر و موازی با کنارة باغ بود و
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کوشک با آبنما ،منسجم و منظم بود .بنابراين جزيرهای با کوشکي در آن که راهي که
در انتهای بااليي تا حوضي بزرگ امتداد مييافت به آن ميرسید .فضای مستطیلي با
عرضي دو برابر طول آن محور اصلي حوض را قطع ميکرد .نقشۀ ساخت کاخ و باغ
ال استوار بود و با اجرای تنوعهای ماهرانه در توالي واحدها،
فرحآباد دارای منطقي کام ً
از يکنواختي برکنار ميشد (نک :تصوير و نقشۀ ( )2همان) .بهطور کلي فرحآباد دارای
دو بخش شاهي در جنوب و مسکوني يا عمومي در سمت شمال بود .ارتباط فرحآباد
بهوسیلۀ پل مارنان صورت ميپذيرفت .خیاباني که شهر اصفهان را با فرحآباد مرتبط
ميکرد دارای کاخهای رفیع و عمارات زيبايي بود .حرکت شهرسازی مزبور همانند
احداث چهارباغ عباسي و باغ هزار جريب فاصلۀ بین شهر قديمي و فرحآباد را که
زمینهای بدون گسترش مسکن بود ،از بین برد و درنتیجه برای جلوگیری از سرريز
شدن جمعیت شهر اصفهان شهرک فرحآباد تأسیس شد (تصوير ( )2شفقي ،1379 ،ص.
.)51

تصوير  :2نقاشي از اصفهان عهد صفويه و توسعۀ شهر به سمت جنوب با ايجاد شهرک فرحآباد
(شفقي ،1379 ،ص)51 .

هنگام حملۀ افغانها ،قزلباشها که پنج قبضه توپ را در فرحآباد نصب کرده بودند،
خندقي عمیق داشت و افاغنه در اولین اقدام آن را تصرف و در آنجا به فکر آذوقه و
تدارک حمله به اصفهان برآمدند (کروسینسکي ،1363 ،ص .)55 .در حال حاضر از
شهرک فرحآباد اثری باقينمانده و در دهههای گذشته زمینهای آن به بخش نظامي
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اختصاص يافته و استاديوم ورزشي سي هزار نفری ،آکادمي و مرکز توپخانه نیز بدان
اضافه شد (نک :تصوير ( )3شفقي ،1379 ،ص.)51 .

تصوير  :3ديوار نمای شرقي حیاط بزرگ اندروني ويرانههای فرحآباد (پونترمولي ،1379 ،ص.
)216

مدرسۀ چهارباغ
مدرسۀ چهارباغ در ضلع شرقي خیابان چهارباغ و در داخل فضای شهری عصر صفويه
واقع شده است (تصوير  .)4مدرسۀ چهارباغ با نامهای چون سلطاني ،مادر شاه و حتي
امام صادق

(ع)

نیز خوانده ميشود (حسیني ،1383 ،ص .)56 .در ارتباط با سبب اين

نامگذاری ها بايد گفت که چون اين بنا در عصر شاه سلطان حسین و با حمايت مالي
مادر شاه بنا شده و در کنار خیابان چهارباغ عصر صفويه واقع شده است به اين اسامي
معروف شده است .اين بنا در دورة شاه سلطان حسین صفوی با هزينۀ مادر سلطان و
تحت نظارت وی بنا شد و بعد از مدتي کاروانسرايي نیز به همین نام ساخته شد که
درآمد آن هزينههای طالب را تأمین ميکرد (کیاني ،1386 ،ص111 .؛ سیوری،1372 ،
ص.)165 .
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تصوير  :4تصوير هوايي از مجموعۀ چهارباغ و مدرسۀ آن ).(Google Earth
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با توجه به زيبايي و هیبت ،بنای مدرسۀ چهارباغ توسط محققان و پژوهشگران
زيادی مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است .بدين صورت که بلر و امبلوم در ارتباط
با اين بنا نوشتهاند « :مجموعۀ مادرشاه يادآور شکوه آثار شاه عباس اول و در بردارندة
يک مسجد  -مدرسه به نام مادرشاه ،يک کاروانسرا ،و يک بازار است» ( ،1381ص.
 .)491موسوی فريدني ( ،1378ص )107 .مسجد -مدرسۀ چهارباغ را مهمترين و
شاخص ترين بنای مجموعۀ مادرشاه به حساب آورده که حدفاصل خیابان چهارباغ و
کاروانسرای عباسي واقع و در فاصلۀ سالهای  1116تا 1126ق به دستور شاه سلطان
حسین و با حمايت و نظارت مستقیم وی ،برای تدريس و تعلیم طالب علوم ديني بنا
شده است .راجر سیوری ( ،1372ص )165 .مسجد ـ مدرسه چهارباغ را باشکوهترين
بنايي ميداند که به دست جانشینان شاه عباس اول در اصفهان ساخته شده است .نصر
( ،1359ص )64 .مدرسۀ سلطاني را حاصل شکوفايي سازمانهای تعلیماتي شیعه و
جزو شاهکارهای هنر اسالمي ميداند .پیرنیا مدرسۀ چهارباغ اصفهان را يکي از
زيباترين مدرسه های ايران به سبک معماری اصفهاني دانسته که در زمان شاه سلطان
حسین ساخته شده است .ساختمان در شرق خیابان چهارباغ جای دارد .در شمال آن
بازارچۀ بلند و در شرق آن کاروانسرای مادر شاه جای دارد .در میان بازار ،چهارسويي
با گنبد بزرگ است که درآيگاه مدرسه نیز به آن باز ميشود (پالن  .)1الکهارت نیز
نوشته که اين مدرسه بنايي است باهیبت ،زيبا و با تشخص و آخرين بنايي است که در
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دوران صفويه شايستۀ لقب بزرگ است .ساخت اين مدرسه از سال 1118ق شروع و در
سال 1126ق پايان يافته است (الکهارت ،1344 ،ص.)421 .

پالن  :1مجموعه بناهای چهارباغ عصر شاه سلطان حسین (پیرنیا ،1387 ،ص)332 .
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مدرسه دارای چهار ايوان در چهار جهت که در حکم مسجد ،بنای مدرسهاند .از
مهمترين ايوانهای مدرسه ،ايوان ضلع جنوبي (سمت قبله) است ،ايوان مزبور از تمام
ايوانها رفیع تر و بر باالی آن گنبدی وسیع بنا کردهاند .داخل فضای گنبد را کاشيکاری
و با نقاشيهای نفیس مزين کردهاند و به نوعي نقشمايههای آن را از تزيینات مسجد
ساروتقي طرح کردهاند .درمجموع ،مدرسه عالوه بر بزرگي ،وسعت گنبد و ايوان
خوش نماتر از ايوان و گنبد مسجد شاه است .در داخل ايوان جنوبي و در زير گنبد در
کنار محراب منبری از سنگ مرمر ساختهاند .ازارههای ايوان و گنبد نیز از سنگ مرمر
است .طول مدرسۀ سلطاني از شرق به غرب و عرض آن از شمال به جنوب است .به
غیر از حجرات زوايه های مدرسه و سمت چهارباغ و بازارچۀ بلند ،صحن مدرسه 72
حجره دارد که تماماً بزرگ ،خوشنما و استوار هستند (پالن  .)2نمای کلي سردر
حجرهها با کاشيکاری و ازارههای ايوان پیشروی حجرات با سنگ مرمر و حجرهها با
سفیدکاری تزيین شدهاند .بهعالوه مدرسۀ سلطاني در سمت چهارباغ دارای سردر عالي
با کاشيکاری زيبا و دارای دری با تزيینات نقره و کتیبه است (رضا اصفهاني،1368 ،
صص69 .ـ .)71
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پالن  :2نما ،برش و سه بعدی از مدرسۀ چهارباغ اصفهان (پیرنیا ،1387 ،ص)334 .

حمام علیقلیآقا
حمام علیقليآقا در محلۀ موسوم به بیدآباد ،يکي از محالت بزرگ شمال شهر اصفهان
واقع شده است که قدمت آن به پیش از دورة سلجوقي باز ميگردد .به بیان ديگر محلۀ
بیدآباد از شمال به خیابانهای جامي و قبلهدعا ،از شرق به خیابان چهارباغ پايین ،از
جنوب به خیابان مسجد و از غرب به خیابان آيتاهلل کاشاني محدود است .مجموعۀ
بناهای علیقليآقا پس از مجموعۀ مدرسه ،کاروانسرا و بازار سلطاني چهارباغ از
بارزترين بنای دورة سلطان حسین صفوی است که کارهای ساختماني آن تا دو سال
پس از بهرهبرداری و اتمام سردر مدرسۀ چهارباغ همزمان بوده است .بهطور کلي
مجموعۀ علیقليآقا؛ شامل مسجد ،مدرسه ،حمام ،دکاکین ،بازارچه و چهارسوق بوده که
توسط شخصي به همین نام از درباريان عصر شاه سلطان حسین احداث شده است و با
شمارة  226در تاريخ  1313/2/29در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسیده است
(طبسي ،1381 ،صص93 .ـ  .)121با تکیه بر اسناد موجود و متن وقفنامه کتیبۀ مسجد،
علیقلي آقا ،برادر خسرو آقا باني حمامي به همین نام يکي از خواجگان و محارم دربار
خواجه سرايان دربار بوده ،به مطلبي اشاره نشده است ،تنها آنچه در منابع ثبت شده
است اينکه اي ن دو برادر در کودکي و جواني در حرم شاه سلیمان بودند و بعدها نیز از
خواجهسرايان صاحبنفوذ حرم سلطان حسین بهشمار ميآمدهاند .علیقليآقا در ساختار
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شاه سلیمان و شاه سلطان حسین بوده است ،اما دربارة خسروآقا که او نیز از
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حکومتي صفويه به طبقۀ خواجگان و مستخدمان حرمسرا تعلق داشته ،اما بهواسطۀ
ذکاوت و نشان دادن لیاقت و بهواسطۀ بهرهگیری از استطاعت مالي خود توانست به
جرگۀ غالمان باني صفويه درآيد و در نزد شاه و درباريان از اعتبار و نفوذ زيادی
برخوردار شود.
حمام علیقلي آقا بر سرشاخۀ بزرگ نهر فدين بنا شده ،و چنان که مسجد مشتمل بر
مدرسه بهوسیلۀ علیقلي آقا بنا شده بود با گذشت زمان بازارچه ،چهارسو و حمام مزبور
نیز احداث و وقف مسجد علیقلي آقا شدند .بنا از دو حمام کوچک و بزرگ تشکیل
شده ،هريک از اين دو حمام مانند ديگر حمامهای سنتي؛ شامل دو فضای اصلي سربینه
و گرمخانه است و در حمام بزرگ فضای مهم ديگری موسوم به چال حوض وجود
دارد (نک :تصوير .)7

تصوير  :7نمای از بینۀ حمام علیقليآقا (منبع :نگارندگان)

حمام دوقلوی علیقليآقا درمجموع  1128متر مربع مساحت دارد (پالن  .)3سربینۀ
حمام بزرگ بهصورت هشتضلعي به طول و عرض  12متر ،ارتفاع  6/6سانتيمتر و
درمجموع با  119/5مترمربع مساحت بنا شده است به عالوه گرمخانه آن نیز به طول
مساحت دارد (طبسي و همکاران ،1386 ،ص .)53 .حمام مزبور دارای فضاهای اصلي
بینه ،شاهنشین بینه ،گرمخانه ،شاهنشین گرمخانه و چال حوض و دارای فضاهای
ارتباطي ور ودی و سردر ،هشتي ،میاندر با فضاهای خدماتي سرويس بهداشتي ،اتاق
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 11متر ،عرض  7/2سانتيمتر و  4/6سانتيمتر ارتفاع به شکل مستطیل و  79/2مترمربع
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نظافت ،خزينه ،و گلخن است .مجموعاً حمام دوازده فضا دارد که در آن سلسلهمراتب
و سیرکوالسیون رعايت شده است (همان).

پالن  :3پالن حمام علیقليآقا (طبسي و همکاران ،1386 ،ص)55 .

کاروانسرای مادرشاه
از ديگر فعالیت های عمراني شاه سلطان حسین در زمینۀ تجارت و بازرگاني ميتوان به
کاروان سرای پشت مدرسۀ چهارباغ معروف به بازارچۀ شاهي يا بلند اشاره کرد (فلور،
 ،1365ص .)13 .کاروانسرای مادرشاه که به نامهای جده و فتحیه نیز مشهور است ،در
ضلع شرقي مدرسۀ چهارباغ قرار گرفته و عوايد آن به مصرف طالب و نگهداری
مدرسه ميرسیده است (پالن ( )4کیاني.)1386 ،

 ،1392ص)48 .
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پالن  :4موقعیت قرارگیری کاروانسرای مادر شاه (اردالن ،1390 ،ص156 .؛ حسیني و ارژمند،
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بنای کاروانسرا قبل از انقراض سلسلۀ صفويه به دستور مادر شاه سلطان حسین و
در حدود سالهای 1128 -1112ق ،همزمان با احداث مدرسۀ چهارباغ ساخته شده
است (رفیعي مهرآبادی .)1352 ،محمد مهدی بن محمد رضا اصفهاني دربارة
کاروانسرای مادر شاه نوشته است:
که از بازارهای معروف اصفهان عصر صفوی ،بازارچۀ بلند است که يک درب آن
به چهارباغ کهنۀ جنب مدرسۀ سلطاني و درب ديگر آن به عمارت قديم پشت
مطبخ در کنار نهر فرشادی متصل ميشود .اين بازارچه در کمال خوبي با ارتفاع
بلند در دو طبقه و طويل بنا شده است و بعد از بازار قیصريه ،به اين خوبي بازار
نیست .بازارچۀ مزبور دارای مدرسه و کاروانسرا بوده و بعد از حملۀ افغانها که
تخريب و ويران گشته بود به توسط نواب اشرف واال مرمت و بازسازی گشته و
محل غالمان لشکری شده است (رضا اصفهاني ،1368 ،ص.)50 .

تصوير  :10نمای از کاروانسرای مادر شاه و محور مادی داخل آن (حسیني و ارژمند ،1392 ،ص.
48؛ کست ،1390 ،ص)86 .
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ايوان شمالي کاروانسرا به بازارچۀ بلند (شاهي) و ايوان جنوبي به باغ فتحآباد باز
ميشده ،امام هماکنون با تبديل آن به مهمانسرای عباسي ،ورودی اصلي آن در خیابان
شاه عباس بزرگ (آمادگاه) واقع شده است .ورودی اصلي در اين بنا منطبق بر محور
میاني صحن است .همچنین ،ورودی گود و تورفته (دعوتکننده) نسبتبه کالبد
خارجي بنا از ديگر ويژگي ورودی بنای کاروانسراست ،ورود به داخل کاروانسرا پس
از عبور از جلوخان يا چهارسو ،پیشطاق ،درگاه ،داالن و ايوان میسر ميشود (پالن )5
(حسیني و ارژمند ،1392 ،صص48 .ـ .)51
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پالن  : 5پالن کاروانسرای مادرشاه و اجزای تشکیلدهندة آن (سیرو ،1362 ،ص)212 .

کاروانسرای مادرشاه به سبک چهار ايواني و تقريباً  99×140ابعاد دارد و با توجه به
نوع کاربری (حکومتي) دارای ابعاد قابل توجهي است .کاروانسرا میانسرايي
مربعشکل به طول حدود  80متر دارد .به عالوه در اين بنا با اختصاص يافتن فضايي
مستقل به اصطبلها ،عالوه بر میانسرای اصلي ،میانسرای مستطیلشکل نیز ايجاد شده
است .دور تا دور میانسرا سکويي به عرض  2/80متر و زيرزمینهايي در زير اين
ايوانها و حجرهها قرار دارند .در مرکز میانسرا يک سکوی هشتضلعي به منظور پیاده
کردن بارها وجود داشت .اين سکو محل اجتماع سوداگران نیز بود .فرم میانسرا در اين
کاروانسرا بهصورت مربع با گوشههای پخ (هشت و نیم هشت) است .ايوانها و
ايوانچههايي اطراف میانسرا را احاطه کردهاند که بیانگر قرينهسازی در اين
کاروانسراست .در پشت اين ايوانها و ايوانچهها ،حدود  140حجره و شاهنشین در دو
طبقه برای سکونت بازرگانان و کاروانیان بنا شده است که برای دسترسي به حجرههای
طبقۀ دوم راهپلههايي تعبیه شده است .محل اين راهپلهها به صورت نمايان ،در میانسرا
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و در طرفین ايوانهاست (پالن .)6
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پالن  :6پستوهای پشت حجرهها و محل قرارگیری راهپلۀ دسترسي حجرههای فوقاني در
کاروانسرای مادر شاه (حسیني و ارژمند ،1392 ،صص52 .ـ)53

بحث و تحلیل
بهطور کلي تمام موارد ذکرشده نشان ميدهد که شهر اصفهان در زمان شاه سلطان
حسین رشد و توسعۀ منجسمي يافته است .شاه سلطان حسین عالوه بر بنا نهادن
شهرک فرح آباد سعي زيادی در احداث بناهای مذهبي ازجمله مدارس ،مساجد و مقابر
و حتي تعمیر و مرمت بناهای ديگری از ادوار گذشته در شهر اصفهان داشت که
متأسفانه حمله های مغول باعث وقفۀ آن و حتي افول ستارة بخت اصفهان بهعنوان
پايتخت ايران شد .درمجموع ،ميتوان گفت با توجه به آثار و شواهدی که از دورة
مزبور باقي مانده و ميتوان آنها را همپای آثار شاه عباس کبیر مانند مدرسۀ چهارباغ و
حتي فراتر از آنها دانست ،ميتوان از منظر ديگری به دورة شاه سلطان حسین
نگريست.
اطالعات بهدست آمده از منابع مکتوب و مطالعات میدانيای که ارائه شد اين امکان
را فراهم ساخته تا بتوان درخصوص روند رشد و توسعۀ شهر اصفهان و فضاهای
شهری آن در عصر شاه سلطان حسین اظهارنظر کرد .شواهد تاريخي و دادههای
نوعي مي توان شخص شاه سلطان حسین را مسبب اصلي سقوط سلسلۀ صفوی دانست،
اما وی در زمینۀ معماری و حتي سیاست و امور اجتماعي اصفهان آن روزگار اقدامات
ارزنده و درخور توجهي انجام داد .بهطور کلي آثار و فضاهای شهر اصفهان عصر شاه
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باستانشناسي نشان از عالقۀ وافر وی به ايجاد فعالیتهای عمراني دارد .هر چند به
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سلطان حسین را مي توان در دو بازة متفاوت و جدا از هم مورد مطالعه و تفحص قرار
داد .نخست ،از زمان به قدرت رسیدن شاه سلطان حسین تا غلبۀ افغانها بر شهر
اصفهان که در اين مدت هر چند شاه سلطان حسین میراثدار شهری عظیم از زمان شاه
عباس کبیر و ديگر جانشینان آن بود ،اما وی نیز سعي و کوشش زيادی در زمینههای
مشابه انجام داد و حتي به نوعي بناهای احداثشدة وی ازجمله مدرسۀ چهارباغ و
شهرک فرحآباد که متأسفانه از آن آثار باقي نمانده است با بهترين آثار عصر شاه عباس
کبیر (اول) برابری ميکند .با توجه به عالقۀ شاه سلطان حسین در ايجاد بناها و شهرک
جديد ،وی شخصي مذهبي و بسیار طبع لطیفي داشت که اين نیز خود موجب بیشترين
احداث فضاهای مذهبي مانند مدارس در سطح شهر اصفهان آن روزگار شد .به گواه
منابع تاريخي در دورة شاه سلطان حسین و حتي شاه سلیمان خواجگان دربار صاحب
قدرت و نفوذ بسیار زيادی در دربا ر و دستگاه سلطنتي بودند و حتي در تعیین شاه
سلطان حسین به منزلۀ پادشاه نقش کلیدی داشتند .در اين دوره خواجگان ازجمله
خسروآقا و علیقليآقا نیز بهدلیل عالقۀ مذهبي و اينکه از آنها وارثاني موجود نبود در
اصفهان عصر شاه سلطان حسین اقدام به بنیاد مجموعههای بزرگي شامل مسجد،
مدرسه ،حمام ،بازار و  ...کردند .دوم ،در اين دوره با محاصرة اصفهان توسط افاغنه به
مدت چندين ماه مردم شهر دچار قحطي و شرايط اسفناکي شدند و بهشدت از جمعیت
آن کاسته شد .سرانجام با تصرف کامل شهر ،تخريب و ويرانيهای زيادی در آن
صورت گرفت و شهرک نوبنیاد فرح آباد که بسیار زيبا و پرجنب و جوش بود ،به کلي
نابود شد .متأسفانه اصفهان با به قدرت رسیدن افغانها بهتدريج اهمیت و اعتبار خود را
ازدست داد و جمعیت آن رو به کاستي نهاد و سرانجام شاهان افشاريه ،زنديه و قاجاريه
با انتخاب شهرهای مشهد ،شیراز و تهران عامل ديگری از بيرونقي و شکوه و منزلت
اين شهر مهم بودند.
متفاوت مورد مطالعه قرار داد .در دورة اول شاه سلطان حسین شهرک فرحآباد را بنا
نهاد و به نوعي باعث رشد و توسعۀ شهر اصفهان شد .همچنین ،در داخل فضاهای
ديگر شاهان صفوی همراه با خواجگان دربار فعالیتهای زيادی در احداث بناهای
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همانگونه که مطرح شد اقدامات شاه سلطان حسین را ميتوان در دو دوره و دو بازة
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مذهبي انجام داد که به نوعي پديدة وقف در تمام فضاهای عصر مزبور نقش کلیدی
داشت .بهعالوه در اواخر اين دوره با حملۀ افغانها اصفهان دچار قحطي و تخريبهای
بسیاری شد که در ادامه بهتفصیل به رشد و توسعۀ شهر ،دلیل فضاهای مذهبي متعدد در
سطح شهر و اوضاع شهر در هنگام تسلط افغانها خواهیم پرداخت.
شاه سلطان حسین به احتمال زياد به تبعیت از شاه عباس کبیر در ايجاد شهر فرحآباد
ساری شمال ايران و يا بهدلیل عالقۀ شخصي در دامنۀ کوه صفه ــ که در حال حاضر
تفرجگاه مردم شهر اصفهان محسوب ميشود ــ اقدام به بنا نهادن شهرک نوبنیادی با
عنوان «فرحآباد» کرد .ايجاد شهر جديد در اين قسمت از اصفهان آن روزگار بسیار
مهندسي و حسابشده بهشمار ميآيد .دامنۀ کوه صفه و قلۀ آن بهلحاظ نظامي دارای
موقعیت بسیار استراتژيکي است.
شاه سلطان حسین عالقۀ وافری به علم و تعلیم و تربیت داشت و از اين جهت
سرآمد صفويان بود و يکي از حجرههای مدرسۀ چهارباغ را به خود اختصاص داد و
بهطور منظم در جلسات بحث و نظر شرکت ميکرد (سمیعآذر ،1376 ،ص .)117 .از
مهمترين تحوالت در عهد صفوی ،استقالل نسبي مدارس بود .سنت وقف روشي بود
که مدارس ميتوانستند استقالل نسبي خود را از دربار حفظ کنند .برای تأمین هزينههای
مدرسه ،موقوفاتي بدان منضم ميشد که از محل درآمد آنها مخارج مدرسه و مستمری
شاگردان عايد ميشد .درنتیجه ،پیش از تشکیل سازمان و ادارهای برای تعلیم و تربیت،
مردم خود به ساخت و احداث مدرسه و مکتب ميپرداختند و آن را وقف مسلمانان
مي کردند و شرايط مدرس ،متولي ،طللبه ،کتب تدريس و نحوة دخل و خرج آن را
مشخص و مدون ميساختند (حاجبي و آرژمند ،1390 ،ص .)91 .اوج رقابت میان
واقفان در عهد صفو ی و ازجمله شاه سلطان حسین به قدری زياد بود که در اصفهان آن
روزگار برای موقوفات تازه ،زمین باير و محل قابل خريد وجود نداشت و خیّران ناچار
مدارس بروند ،به صورتي که هنوز بعضي از امالک مهم اطراف کاشان وقف مدرسۀ
سلطاني (چهارباغ) هستند (سپنتا ،1346 ،ص .)37 .شاردن دربارة احداث موقوفات
برای مدارس نوشته است« :که اولین قدم معموالً احداث کاروانسرا بود که خود درآمد
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قابلتوجهي را عايد ميساخت .سپس ساخت حمام ،قهوهخانه ،بازار و باغ نیز بدان
افزون ميگرديد .درنهايت مدرسهای برپا ميگشت و از محل درآمدهای اين موقوفات
هزينههای آن تأمین ميشد» ( ،1349ص .)45 .مجموعۀ چهارباغ و علیقليآقا از
نمونه های بارز موقوفات عصر شاه سلطان حسین بدين شکل بودند .همچنین ،کمپفر
( ،1363ص )140 .نیز به رقابت شاه ،رجال و ثروتمندان کشور در ساختن تأسیسات
عامالمنفعه و اختصاص موقوفات و ادارة آنها اشاره ميکند .بهطور معمول ،تمام
جزئیات ادارة مدرسه از انتصاب تولیت آن تا میزان حقوق طالب و کارکنان و در
مواردی حتي موضوعات درسي در وقفنامهها ذکر ميشد .بدين ترتیب سنت وقف
باعث خودکفايي مالي و درنتیجه استقالل نسبي در مدارس ميشد .همین امر سبب شد
تا به رغم ضعف و انحطاط نسبي حکومت و دستگاه اداری جامعه در اواخر عصر
صفوی و ادوار پس از آن ،مدارس کماکان فعالیت آموزشي خود را ادامه دهند (حاجبي
و آرژمند ،1390 ،صص91 .ـ .)92بهطور کلي وقف در شرايط خود بر استفادة عموم
محلي از مکانها بهعنوان مسجد و اقامۀ نمازهای يومیه و خواندن «روضۀ الشهدا» در
روزهای عاشورا و بیست و يکم ماه رمضان هر سال اشاره دارد و حتي محل اعتبار مالي
آن نیز مشخص شده که اين نیز تأکید مجددی بر کارکرد مذهبي ـ اجتماعي اين نوع
بناها در زمان خود است که بدين لحاظ به مدرسه جنبههای عمومي و مردمي داده
است .از رونوشت تقسیم عايدات وقفنامۀ مدرسۀ چهارباغ ميتوان ديد که برای
برگزاری مراسم احیا در ماه رمضان (روز بیست ويکم ماه رمضان) و جشنهايي که
بدانها اشاره شده ،در مدرسه برای عموم شیعیان مقرری درنظر گرفته شده است (نک:
جدول ( )1حاجبي و آرژمند ،1390 ،ص .)96 .ميتوان گفت کالبد بنای مدرسۀ
چهارباغ کامالً جوابگوی نیازهای فوق بود و بهگونهای نبود که با چندمنظوره شدن و
کاربری های اضافه ،آرامش فضای مدرسه مختل شود و يا درس و بحث طالب علم با
جنوب غربي مدرسه ،دسترسي آسان به نمازخانه برای عموم ممکن ميشد و فضاهای
بهداشتي و وضوخانه نیز در نزديکي نمازخانه ساخته شده بود تا کساني که از بیرون بنا
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جامعهشناسي تاريخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

برای اقامۀ نماز مراجعه ميکنند ،ناگزير از رفتن به درون صحن و ايجاد اخالل در
زندگي آرام طالب نباشند (تصوير .)11

تصوير  :11موقعیت نمازخانه با کاربری عمومي در مدرسۀ چهارباغ (حاجبي و آرژمند ،1390 ،ص.
)98
جدول  :1چگونگي تقسیم درآمد موقوفات مدرسۀ چهارباغ (نظريان ،1384 ،ص)80 .
محل مصرف درآمد
يک دهم

میزان یا مبلغ
حقالتولیه متولي شرعي

 351تومان و  8100دينار روی صرف خیرات و مبرات مدرسه
هم 1097ريال
 296/1ريال

برای افطار مستحقان در ماه رمضان در مدرسه

 6000دينار

برگزاری مراسم احیای ماه رمضان برای  60نفر
شیعۀ اثني عشری

 5ريال

خريد ظروف برای مراسم ماه رمضان

يک تومان و پل هزار دينار

روز  21ماه رمضان برای تعزيۀ امام

 81تومان

صرف ماه رمضان هر سال

 46تومان

پذيرايي اعیاد

 28تومان

جشن روز تولد پیامبر و جشن عید غدير
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در شب عید فطر برای افطار  41نفر در مدرسه
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 301ريال

جشن عید قربان

 341ريال

تعزيۀ ايام مذکور

 30تومان

تعزيۀ محرم در مدرسه

 101ريال

خرج عصر روز عاشورا

 30تومان

اربعین

 2421ريال

ضروريات و خدمات مدرسه (کارکنان و عمله)

 2800دينار

حقالتالوۀ  14نفر قاری

 441ريال

صرف ضروريات مسجد

 29ريال

هزينۀ روشنايي مسجد و مدرسه

 8تومان

تعمیرات و فرش مسجد و مدرسه

 50تومان تبريزی

حقوق مدرسه

 197تومان

جمع حقوق بقیۀ کارکنان (خدمه ،کتابدار،مؤذن و
جز اينها)

 12000دينار تبريزيش

در صورت اضافه آمدن درآمد :صرف عتبات و
حرمین شريفین

با نگاهي به وقفنامهها ميتوان گفت فضا و فعالیت مدرسهها از زندگي اجتماعي و
مذهبي جدا و منفک نبود ،بلکه در روزهای خاص مذهبي برای انجام مراسم عمومي به
روی همگان باز مي شد و در برخي از مدارس اوقات خاصي برای وعظ همگان
اختصاص مي يافت .اين عملکرد در کنار دو نکتۀ قبلي (عبادی ـ آموزشي) اهمیت
محوری مدرسه را بهمنزلۀ بنای چندمنظوره در بافت شهری خاطر نشان ميسازد .در
حالي که امروزه ،ارتباط میان مدرسه و محیط اجتماعي از نکتههای مورد توجه است.
بهطور خالصه ،مي توان گفت قائل شدن عملکردهای عمومي برای اين مدارس و تأکید
بر اين امر در وقفنامهها ،باعث تداوم ارتباط آنها با جامعه و پايداری هر چه بیشتر
از درآمد موقوفات ،نخست مقداری را که مربوط به حفاظت و نگهداری اصل وقف
ميشد ،کنار مي گذاشتند و سپس حقوق هر يک از افراد را بر حسب متن وقفنامه يا
عرف جاری ميپرداختند ،مانند آنچه در وقفنامۀ مدرسۀ کاسهگران آمده است
267

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

آنها خواهد شد .از نکتههای مورد توجه ديگر در وقفنامههای مدارس ،اين است که
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(سلطانيزاده ،1364 ،ص .)398 .اين امر باعث ميشد مجموعههايي مانند کاروانسرا و
بازار که عايدات آنها صرف موقوفه ميشدند در کنار موقوفه (مدرسه) قرار گیرند ،و
بهصورت مستقل پايدار بمانند و سالها موقوفۀ خود را حفظ کنند؛ مانند مجموعۀ
چهارباغ که هماکنون نیز با همان کاربری اولیه به تربیت طالب ميپردازد.
مجموعۀ وقفي چهارباغ در شرق خیاباني به همین نام واقع شده ،و در اواخر صفوی
در عهد حکومت شاه سلطان حسین (1135ـ 1105ق) ايجاد شده است .در شمال
مدرسه بازارچهای بلند يا شاهي و در شرق آن کاروانسرای فتحیه وجود دارد که مادر
شاه سلطان حسین آنها را وقف مدرسه کرده بود .بهعالوه عايدات دو بنای مزبور با
مزرعۀ باغ ملک در چهارمحال بختیاری و احمدآباد کاشان خرج بازسازی مدرسه،
تأسیسات ،امور مربوط به طالب مدرسان و ديگر امکانات خدماتي مانند؛ مطبخ،
کتابخانه و خدام ميشد (سپنتا ،1346 ،ص .)150 .امکانات مدرسه حاصل از عوايد آن
در سطحي باال قرار داشته ،به گونهای که نوشتهاند؛ «اين مدرسه را تنعم بسیار بوده و از
جهت مادی هیچگونه مشکلي نداشتهاند ،به طوری که آشپزخانۀ مدرسه از جهت تأمین
مايحتا ج خوراک طالب و مدرسان در زمان شاه صفوی همواره برقرار بوده است
(جابری انصاری ،1378 ،ص .)138 .بهعالوه مدرسۀ چهارباغ بهدلیل عايدات و
پشتوانههای زياد حاصل از رقابت دارای کتابخانۀ باارزشي بوده که نهتنها به طالب
مدرسه ،بلکه به ديگر شیعیان غیرساکن آن مدرسه که محتاج به آنها بودند ،بعد از
تجويز استاد به امانت داده ميشد .در وقفنامۀ کتب مدرسه ذکر شده است که اين
کتابها وقف بر شیعیان اثني عشری است و روش استفاده از آن هم بدين صورت است
که بايد همیشه در ضبط کتابداری باشد و با تجويز مدرس ،کتاب را بگیرند و به قدر
احت یاج آن را نزد خود نگه دارند .اگر کسي طلبه نباشد ،ولي کتاب نیاز داشته باشد ،باز
بايد مدرس مدرسه اجازه دهد (مختاری ،1375 ،ص .)74 .آنچه قابل تأمل است امکان
ارائۀ خدمات عمومي نوعي پیوند مستحکم با جامعه برقرار کرده است .همچنین،
بررسي مدارس نشان مي دهد که میزان رقابت و پشتوانۀ مالي مدارس بر ابعاد ،پالن،
مصالح ،ظرفیت اسکان طالب ،تزئینات ،و  ...تأثیر گذاشته است .بهطوری که مدرسۀ
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چهارباغ با ابعاد  95×90متر که با حمايت مالي افراد ثروتمند بنا شده است با ابعادی
بزرگ با نقشۀ مفصل و تزيینات پرهزينه بنا و از نظر شیوة ساختمان ،با ديگر مدارس
همزمان خود قابل مقايسه نیست (حاجبي و آرژمند ،1390 ،ص.)99 .
پديدة وقف که سبب بنا نهادن بناهای مذهبي مانند مدارس و مساجد شده از دو
عامل دينداری شخص شاه سلطان حسین و حضور پررنگ خواجگان دربار نشئت
گرفته است .دينداری و توجه شاه سلطان حسین به آموزش نشان ميدهد که وی توجه
ويژهای به تعلیم و تربیت در سطح جامعۀ اصفهان و کشور ايران داشتند .البته ،احداث
متعدد مدارس در دورة صفويه بیشتر جنبۀ مذهبي داشت؛ چرا که اصول و مباني تشییع
در برابر اصول و مباني تسنن عثمانیان ضعیف بود و درنتیجه شاهان صفويه و ازجمله
شاه عباس اول روحانیان متنفذی مانند شیخ لطفاهلل را از کشور لبنان کوچاند و در
اصفهان اسکان داد.
عالوه بر توجه شاه سلطان حسین و خواجگان دربار به پديدة وقف و تأثیر آن در
احداث فضاهای مذهبي و عام المنفعه ،شخص شاه در تعمیر ،مرمت و بازسازی بناهای
ادوار گذشتۀ اصفهان و عتبات عالیات نیز نقش مهمي بر عهده داشته است .براساس
منابع مکتوب و دادههای باستانشناسي ازجمله کتیبهها در مجموع در دورة پادشاهي
شاه سلطان حسین بناهای شامل امامزاده اسماعیل ،درب امام و احمد ،مسجد مصری،
کاخ چهلستون و باغ سعادت آباد مورد مرمت ،بازسازی ،تعمیر و در واقع افزودههای به
آنها ازجمله باغ سعادتآباد اضافه شد.
شاه سلطان حسین بهسبب عالقۀ شديدی که به امور مذهبي داشت ،در تعمیر،
مرمت و کمک مالي به بناهای عتبات عالیات هم نقش مهمي داشت .براساس کتاب

زُبدۀ التواريخ اثر محمد محسن مستوفي شاه اقداماتي شامل ضريح فوالد روضۀ
کاظمین(ع) ،تعمیر آستانۀ کاظمین(ع) ،تعمیر روضۀ مقدسۀ کربالی معلي ،شمشادی
سب زوار ،چهار عدد شمعدان نقره برای روضۀ مقدسۀ رضويه ،قنات محراب خان و
ابراهیم آباد ،وقف کردن سر طوق مرصع باالی ضريح مطهر ،رباط خیرآباد دو منزلي
اصفهان ،غسالخانۀ سرسنگ مشهد مقدس و  ...انجام داد (مستوفي ،1375 ،ص.)138 .
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تمام موارد فوق در ارتباط با اقدامات شاه نشان ميدهد که وی نیز مانند اسالف خود
نگاه ويژهای به عتبات عالیات داشته است.
نتیجه
هدف از اين پژوهش  -که دستاوردهای آن در نوشتار حاضر ارائه شده  -آن بود تا
« بررسي توسعۀ حیات شهری اصفهان در دورة شاه سلطان حسین صفوی و تأثیرات
سنت وقف بر آن» را روشن سازد .بدين منظور پرسشهايي مطرح شد که اينک با اتکا
به نتیجۀ تحقیقات میداني و بهرهگیری از دادههای باستانشناسي و منابع مکتوب ميتوان
به آنها پاسخ گفت و فرضیات را مورد ارزيابي قرار داد .پرسش اول در ارتباط با
پیشرفت شهرسازی و معماری در دوران شاه سلطان حسین بود که با توجه به منابع
نوشتاری و دادههای باستانشناسي به اين نتیجه رسیديم که هر چند در اواخر دوران
صفوی مانند دوران شاه عباس اول بر آباداني و شکوه اصفهان افزوده نشد ،اما نميتوان
آثار و ابنیه ای را که در دورة اندک سلطنت شاه سلطان حسین بنا شدند ،ناديده گرفت.
در اين دوره همانند دورة شاه عباس اول شهرسازان صفويه اقدام به بنا نهادن شهری
جديد با عنوان فرحآباد کردند که در ارتباط با پديدة شهرسازی بهدلیل ارتباط با اصفهان
قديم و بافت شهری ديگر شاهان صفوی و همچنین بهدلیل در خود قرار دادن افزايش
جمعیت اصفهان آن روزگار در نوع خود بينظیر است .درنتیجه ،در اين دوره در شهر
اصفهان مدارس ،مساجد ،حمام ،کاروانسرا ،مرمت و تعمیراتي در بناهای قبل از دورة
شاه سلطان حسین صورت گرفت ،که در نوع خود بينظیرند .برای مثال؛ «از نظر تناسب
معماری و زيبايي طرح کاشيکاری ،گنبد مدرسۀ چهارباغ بعد از گنبد مسجد شیخ
لطف اهلل قرار دارد ،ولي درب مجلل آن که با طال و نقره تزيین شده است از لحاظ
زرگری ،طالکاری ،طراحي و قلمزني در نظر استادان بزرگ اين فن از شاهکارهای
پرسش دوم درپي آن بود تا دورة شاه سلطان حسین را بهسبب تعدد وقفیات ،عصر
وقف مينامند و اينکه ،اين وقفیات شامل ساختوسازهای مانند؛ مدرسه ،کاروانسرا،
بازار ،حمام و  ...بوده و به بهترين شکل ممکن در مدارس خود را نشان داده است،
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صنايع ظريفه محسوب ميشود و نظیر ندارد»(هنرفر ،1350 ،ص)79 .
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روشن سازد .در نتیجۀ پژوهش معلوم شد که در دورة شاه سلطان حسین ،رونق
موقوفات به شکوفايي فراواني انجامید و بخش اعظم اين موقوفات درآمد سرشار
داشتند و همین امر سبب شکوفايي ساختار آموزشي و علمي ديني آن عصر شد .سنت
وقف روشي بود که مدارس از طريق آن ميتوانستند استقالل نسبي خود را از دربار
حفظ کنند .تأمین هزينههای مدرسه از محل درآمد رقبات متصل به موقوفه باعث
ميشد پیش از تشکیل سازمان و ادارهای برای تعلیم و تربیت ،مردم خود به ساخت و
احداث مدرسه و مکتب بپردازند .با اين کار بر مردمواری بناها تأکید ميشد که اين
خود باعث پايداری بیشتر بناها در طول زمان ميشد .در مدارس عصر شاه سلطان
حسین مدرسان و طالب با توجه به مقدار موقوفات ،رفاه و آسايش داشتند و اين امر به
گسترش فعالیتهای علمي و امور فرهنگي کمک بسیاری کرده است ،طوری که به
گفتۀ کمپفر حقوق مدرس کامالً مکفي و ساالنه در روز مقرر و بدون کم و کاست
پرداخت ميشد .رفاه و آسايش در مدارس درجۀ يک که وقفیات بیشتری داشتند دربارة
دانشپژوهان و طالب نیز مصداق مييافت .همچنین ،در وقفنامهها ،شرايط مدرس،
متولي ،طلبه و کتب مورد تدريس و نحوة دخل و خرج آن را مشخص و مدون
ميکردند .درواقع ،وقفنامهها مشابه اساسنامهای بودند که با قرار دادن شروطي ،به
تشويق دانشجويان مستعد ميپرداختند .در وقفنامه مبالغي نیز برای تهیه و استنساخ
کتاب برای مدرس ،احداث کتابخانه ،تعمیر و حفظ کتابخانه درنظر ميگرفتند .اين
امکانات در مدارسي که وقفیات بیشتری داشتند نیز محسوستر بوده است ،بهطوری که
مدرسۀ چهارباغ بهدلیل همین پشتوانهها ،کتابخانۀ مجهزی داشت که نهتنها به طالب
مدارس ،بلکه به ديگر شیعیان غیرساکن آن مدرسه که محتاج به آنها باشند ،بعد از
تجويز استاد ،به امانت داده ميشد .با بررسي وقفنامهها مشاهده ميشود که در آنها بر
پیوند زندگي اجتماعي و مذهبي در مدارس تأکید ميشود .بدين صورت که اشاره شده
باز شود و در برخي از مدارس ،اوقات خاصي برای وعظ همگان اختصاص بیابد .اين
عملکرد در کنار کاربری های عبادی و آموزشي مدارس ،اهمیت محوری مدرسه را
بهمنزلۀ بنای چندمنظوره در بافت شهری يادآور ميشود .اين چیزی است که باعث
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ارتباط مستحکم بین مدرسه و اجتماع ميشود .بارزترين نکته در ارتباط با وقف اين
نوع فضاها اين است که وسعت وقفیات نهتنها باعث تأمین منابع مالي برای ترمیم و
تعمیر اين مؤسسات آموزشي ميشده ،بلکه بقا تدا وم و توسعۀ آن را نیز دربر داشته
است .تا جايي که از درآمد موقوفات ،نخست مقداری را که مربوط به حفاظت و
نگهداری اصل وقف ميشد ،کنار مي گذاشتند و سپس حقوق هر يک از افراد را بر
حسب متن وقفنامه يا عرف جاری ميپرداختند .درمجموع ،ميتوان گفت که حفاظت
از بناهای وقفي دادن کاربری به بناست تا موجب احیا و پويايي بنا در طول زمان باشد.
دقت در وقفنامهها نشان مي دهد که واقفان با تخصیص عايدات رقبات به حفاظت از
بنا و همچنین با درنظر گرفتن شروطي مبني بر عدم تغیر کاربری بنا در زمان مقرر ،به
اين امر کمک فراواني ميکردند و بدين گونه آن را همواره زنده نگاه ميداشتند .در اين
میان مجموعه هايي مانند چهارباغ که رقبات آن در کنار موقوفه (مدرسه) واقع شده
است ميتواند بهصورت مستقل پايدار بماند و سالها موقوفۀ خود را حفظ کند و
تاکنون نیز با همان کاربری اولیه به تربیت طالب بپردازد .الگوی مدرسۀ چهارباغ بعدها
بر معماری مدارس قاجاريه در مدرسۀ صدر بازار اصفهان و سپهساالر تهران تأثیر
گذاشته است.
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Isfahan is one of the most prominent cities in Iran's central plateau for
centuries and during the rule of Al-Buyih, Seljuqyan and Safavid, Iran was
the capital and center of Iran. Isfahan's special position in the Center of Iran
and its connection with other parts of the interior and exits and the flow of
the Zayandeh-e Rood River as the most important natural disorder made it
possible for Isfahan, Stay up to date with the most ancient days of human
habitation and the attention of different governments. The appropriate
environmental and natural, historical, communicational, military,
commercial and economical substrates have been the factors of the evolution
and dynamics of the city of Isfahan from the past. King Abbas tried to
compete with the Ottoman government in a military, economic, religious and
especially architecture and urban environment in the development of Isfahan
and bestowed it. Growth and development of Isfahan city at the time
continued the successors of Shah Abbas-Kabir until Shah Sultan Hussein's
time. Considering that most scholars and writers of Shah Sultan Hussein
have been considered as the main cause of the collapse of the Safavid
dynasty. Consequently, in connection with the architecture and urbanization
of Isfahan, his covenant has not been studied comprehensively. The purpose
of the present paper is "The study of the development of urban life of Isfahan
during the era of Shah Sultan Hussein Safavi and the effects of the
endowment tradition on it." In this way, we try to answer these questions;
what has progressed in urban planning and architecture during Shah Sultan
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زارعي و همکاران....... توسعۀ حیات شهری اصفهان در
Hussein Safavid? How did the devotees influence urban construction during
the era of Shah Sultan Hussein Safavi? As a result of this study, which was
carried out using library and field method, which was the era of Shah Sultan
Hussein in the field of architecture and urban development of the dynamic
era, and during this period, the city of Isfahan, as the era of King Shah
Abbas grew and even the iconic buildings such as the Chaharbagh School
were created that equal the best examples of the King Shah Abbas age.
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