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تأثيرات وقف بر پايداري مدارس صفوي

تاريخ دريافت مقاله1389/11/04 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/03/04 :

تأثيرات وقف بر پايداري مدارس صفوي
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امروزه برنامه و روشي که در عين حفظ منابع طبيعي ،نياز نسل هاي کنوني و آينده اجتماع را به صورتي
مستمر تأمين كند ،پايدار محسوب ميشود .نظام وقف در تاريخ جوامع اسالمي نمونهاي از برنامهريزي
پايدار را در سنتي هزار ساله نشان ميدهد .با مطالعه تاريخ اين جوامع ،مجموعه بناهايي را ميتوان يافت
که به دليل اجراي سنت وقف ،1پايداري طوالنيتري از بناهاي ديگر داشتهاند و همچنان با کاربري اوليه
خود ادامه حيات ميدهند؛ بدين صورت که بخشي از درآمد موقوفات صرف حفظ بنا و بخشي نيز صرف
مستمري طالب و مدرسين و عوامل مدرسه ميشود .بررسي و تحليل فضاهاي اين مدارس نشان ميدهد
که کالبد بناها نيز پاسخگوي اين نيازهاي چندگونه بودهاند .بنابراين ميتوان تأثيرات وقف را در مدارس ،به
دو دسته تقسيم كرد :دستة نخست ،آنهايي هستند که جنبه کالبدي ندارند؛ و دستة دوم ،آنهايي که مستقيم ًا
با سيماي فيزيکي و کالبدي مدارس مرتبطاند .در اين مقاله با مطالعه و بررسي وقفنامهها و سفرنامهها
و تحليل فضاي معماري مدارس ،تأثيرات وقف بر برنامه آموزشي و کالبدي مدارس دوره صفوي ،و در
نهايت تأثيرات آن به عنوان یک عامل در پايداري مدارس اين دوره بيان ميشود.
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كليدواژهها :وقف ،دوره صفوي ،پايداري ،معماري پايدار ،مدرسه.

 1دانشجوي کارشناسي ارشد مطالعات معماري ايران ،دانشگاه هنر اصفهان ،استان اصفهان ،شهر اصفهان

E-mail: b_hajebi@yahoo.com

 2عضو هيئت علمي دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران (نویسنده مسئول)
3

E-mail: marzhmand@yahoo.com

اين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد بيتا حاجبي در رشته مطالعات معماري با عنوان «انعطافپذيري
کالبد مدارس صفوي اصفهان» به راهنمايي محمود ارژمند در دانشگاه هنر اصفهان است.
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در قرون اوليه ،عمدت ًا مسجدها محل تدريس بودند و در واقع تا اواخر قرن سوم هجري فضايي
خاص تعليمات ديني وجود نداشت .بهتدريج از اوايل قرن چهارم ،به دليل زياد شدن تعداد طالبي
که از سرزمينهاي دور براي ديدن استاد ميآمدند و به محل اقامت نياز داشتند ،تداخل دو عملکرد
آموزشي و مذهبي در بنايي واحد با مشکالت عديدهاي روبهرو گشت و ضرورت ايجاد فضايي
مستقل را محسوس ساخت .بدين ترتيب ،مدارسي از سوي نيکوکاران و سالطين در پارهاي از
شهرها همچون بلخ ،بخارا ،نيشابور ،غزنه و برخي ديگر برپا گرديدند .مدرسه بيهقيه 2و مدرسه
سعديه در نيشابور ،از اين مواردند که در آنها -عالوه بر فضاي تدريس -حجرههايي براي
سکونت طالب و موقوفاتي براي تأمين مخارج مدرسه در نظر گرفته شده بود.
اين مدارس خصوصي در مراحل نخست ،متشكل از خانة هر استاد به عنوان محل تدريس
وي به دانشجويانش بود .در اين شرايط مراقبت و اداره مدرسه بهوسيلة فردي كه احتما ً
ال هم
مؤسس آن بود و هم مدرس آن ،انجام ميپذيرفته و اين امر به عنوان سنت خانوادگي از نسلي به
نسلي منتقل ميگرديده است (غنيمه .)111 ،1364 ،همچنين تا پيش از قرن چهارم هجري در زمينه
تأسيس خانههاي رايگان براي دانشجويان فعاليتي نشده بود .کهنترين خبري که در اين باب به
ما رسيده است اقدام امام محدث «ابوحاتمبن حبان بستي» ( 354هجري) است ،که منزلگاهي براي
استفاده دانشجويان غريب که نزد وي به تحصيل حديث و فقه اشتغال داشتند در نظر گرفت و
براي آنان از دارايي خود خوراک و مخارج روزانه برقرار ساخت (همان).
همچنين غنيمه از مقريزي نقل ميکند در  387هجري ،خليفه «العزيزباهلل فاطمي» به اشاره وزير
خود «يعقوببن کلس» ،خانهاي را در «جامعاالزهر» مصر براي فقها تأسيس کرد و ارزاقي کافي
برايشان مقرر کرد.
بنابراين ،در پي تأسيس مدارس در قرن چهارم ،نقطه عطفي در زندگي دانشجويان ايجاد شد
و در حقيقت موجبات يک نوع بيمه اجتماعي فراهم گرديد و اين به دليل حقوقهاي معين و روزي
مستمري بود که اوقاف به اين طبقه اختصاص داده بود.
در قرن پنجم هجري نيز هنگامي که مدارس نظاميه بنياد يافتند ،نظامالملک اعالم داشت که
آموزش سراسر رايگان است و گذشته از آن براي دانشجويان کمک هزينه تحصيلي منظمي برقرار
ساخت (سبکي .)2 ،1324 ،در نظاميهها هزينهاي هم براي مدرسان پرداخت ميشد .اين هزينه
بر اساس معلومات و رتبه علمي آنها بود؛ چنانکه در «بدايعاالزمان» در شرح سلطنت سلطان
«محمدبن ارسالن شاه» در کرمان ( 537-551هجري) آمده است:
«در اول سلطنت ،تربيت علما و فقها و اهل هنر کردي ،چون مدارس ساخت و اوقاف
گران برفرمود و مقرري طلبه بر آن قرار داد ...و هر کس که قدوري ياد گيرد ،صد
دينار آقچه ،در دست همت خود واجب کردم که هر سال به وجه ادرار رسانيم و اگر
جامعالصغير ياد گيرد پانصد دينار بدهيم و اگر جامعالکبير ياد بگيرد هزار دينار به وي
رسانيم تا بدين اميد ،هزار مرد ،فقيه و مفتي شدند» (کرماني 28 ،1326 ،و .)29
بعد از سالجقه در دوران ايلخانيان نيز سنت وقف ادامه يافت« ،غازان خان» در اين دوران با
پذيرش اسالم ،برنامه اصالحات پردامنهاي راه انداخت و اقتصاد مملکت را زنده کرد و براي تأسيس
شمار فراواني از بناهاي جديد ،بهويژه بناهاي مذهبي ،مبالغ هنگفتي در نظر گرفت؛ وي دستور
داد در راههاي اصلي کاروانسراهايي برپا دارند و در شهرهاي مختلف حمامهاي عمومي بسازند
و عوايد آنها را موقوفه مساجد ساختهشده ،كنند (بلر و بلوم« .)17 ،1386 ،خواجه رشيدالدين
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نامۀ معماری و شهرسازی

فضلاهلل» ،وزير غازان خان ،در محلة «ربع رشيدي» در تبريز ،کوچهاي را به علما اختصاص داد.
وي در نامهاي در «مکاتبات رشيدي» ،نوشت:
«مردم از هر شهر و مملکت به بنياد مزبور منتقل شدهاند  ...و در ميان آنان  200قاري
قرآن است ...و به  400تن از علما و حکما و فقها و محدثان در کوچهاي که به نام خيابان
علما موسوم است ،مسکن دادهايم و به همه آنان مقرري روزانه و مستمري و هزينه
ساليانه اعطا شده است» (ويلبر.)23 ،1365 ،
اين سنت در دوران تيموريان نيز دنبال شد ،اما در دوره صفويه به اوج خود رسيد .با به
حكومت رسيدن صفويان ،مدارس با انگيزههاي جديدي رشد و توسعه يافت .يكي از شاخصهاي
سلسله صفوي ،كه تحوالت سياسي – اجتماعي و مذهبي شگرفي را در ايران رقم زد ،رسميت
يافتن مذهب تشيع بود .نياز تبليغي براي ترويج تشيع در كشور پهناوري كه تا پيش از اين دستكم
رسم ًا زير نفوذ اهل سنت بود ،در بعد مذهبي از يك سو و استفاده از تشيع براي ايجاد وحدت
ملي در جهت مقابله با عثمانيان سني مذهب متعصب كه دشمن صفويان بودند ،ايجاد تشكيالت
سازمانيافتة روحانيون براي ترويج و تحكيم مبناي عقيدتي شيعه اماميه را ايجاب كرد .از اين
رو حكومت صفوي به مدرسه همچون عامل تغذيهكننده و پشتيبان عقيدتي براي پيشبرد اهداف
مذكور توجه كرد و آن را رشد و توسعه بخشيد.
همچنين شاهان صفوي به موضوع تعليم و تربيت عالقه نشان ميدادند؛ در زمان «شاه سلطان
حسين» ،او بهرغم ضعف شخصي در اداره حکومت ،عالقه وافري به علم و تعليم و تربيت داشت و
از اين جهت سرآمد صفويان بود .او يکي از حجرههاي مدرسه چهارباغ را به خود اختصاص داد
و به طور منظم در جلسات بحث و نظر شرکت ميجست (سميعآذر.)117 ،1376 ،
تحول ديگر در عهد صفوي ،استقالل نسبي مدارس بود ،سنت قديمي وقف روشي بود كه با
آن ،مدارس ميتوانستند استقالل نسبي خود را از دربار حفظ كنند .براي تأمين هزينههاي مدرسه،
موقوفاتي بدان منضم ميشد كه از محل درآمد آنها مخارج مدرسه و مستمري شاگردان عايد
ميگرديد و اين باعث ميشد كه پيش از تشكيل سازمان و ادارهاي براي تعليم و تربيت ،مردم خود
به ساخت و احداث مدرسه و مكتب ميپرداختند و آن را وقف مسلمانان ميكردند و شرايط مدرس
و متولي و طلبه و كتب مورد تدريس و نحوة دخل و خرج آن را مشخص و مدون ميساختند.
اوج رقابت ميان واقفان در عهد صفوي به قدري زياد بود كه در اواخر عهد صفوي در اصفهان
براي موقوفات تازه زمين باير و محل قابل خريد وجود نداشته و اهل خير ناچار شدهاند در كاشان و
ساير واليات اطراف به جستوجوي زمينهايي براي وقف مساجد و مدارس بروند و هنوز نيز بعضي
امالك مهم اطراف كاشان وقف مدرسه سلطاني اصفهان (مدرسه چهارباغ) است (سپنتا.)37 ،1346 ،
«شاردن» در گزارش خود در مورد نحوه احداث موقوفات براي مدرسه چنين ميآورد:
« ...اولين قدم معمو ً
ال احداث كاروانسرا بود كه خود درآمد قابل توجهي را عايد
ميساخت .سپس حمام ،قهوهخانه ،بازار و باغ نيز بدان افزون ميگرديد .در نهايت
مدرسهاي برپا ميگشت و از محل درآمدهاي اين موقوفات هزينههاي آن تأمين ميشد»
(شاردن.)45 ،1349 ،
«كمپفر» به رقابت شاه و رجال و ثروتمندان كشور در ساختن تأسيسات عامالمنفعه و
اختصاص موقوفات و اداره آنها اشاره ميكند (كمپفر.)140 ،1363 ،
به طور معمول ،تمام جزئيات اداره مدرسه از انتصاب توليت آن تا ميزان حقوق طالب و
كاركنان و در مواردي حتي موضوعات درسي در وقفنامهها ذكر ميگرديد .بدين ترتيب سنت

91

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره شش | بهار و تابستان 90

als

Jo

وقفنامهها عالوه بر بيان شيوه مصرف درآمد موقوفهها نکات مهمي از کاربرد و نظام اداره و
برنامه آموزشي مدارس را نيز به دست ميدهد که به شناسايي مراکز آموزشي و چگونگي عملکرد
آنها کمک ميکند .پس ميتوان وقفنامهها را اساسنامهاي دانست که با قرار دادن شروطي ،به
تشويق دانشجويان مستعد و تنبيه دانشجويان سبکسر برميآيد.
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واقفان و بانيان به مواردي از قبيل شرايط احراز منصب استادي و تدريس ،ميزان حقوق و شرح
وظايف مدرس ،شرايط و ضوابط علمي ،اخالقي و مذهبي دانشپژوهان ساكن و ميزان شهريه و
هدايا و نذورات قابل تقسيم بين آنان ،شرايط ادامه سكونت طالبان علم در مدرسه و علوم و متون
مورد تدريس نيز پرداختهاند .در مدخل ايوان غربي مدرسه «شفيعيه» 3از بناهاي دوره شاه عباس
دوم در محله دردشت اصفهان دو لوح سنگي نصب شده كه رقبات موقوفه مدرسه و وظايف متولي
و طالب ساكن مدرسه بر آنها مسطور است .در يكي از آن دو لوح در مورد طالب آمده است:
« ...آنچه از درآمد موقوفات باقي مانده ،متولي ميان طلبه ساكنان حجرات و بيوتات
جنب مدرسه به شرط آنكه طلبه مشغول به طلب علوم دينيه باشند و بيكار نباشند،
فراخور استحقاق و صالح و تقوي و فضل هر يك قسمت نمايند»(هنرفر.)604 ،1344 ،
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وقف باعث خودكفايي مالي و درنتيجه استقالل نسبي در مدارس ميشد .همين امر باعث گرديد تا
بهرغم ضعف و انحطاط نسبي حكومت و دستگاه اداري جامعه در اواخر عصر صفوي و ادوار
پس از آن ،مدارس كماكان فعاليت آموزشي خود را ادامه دهند.
درباره تأثيرات وقف و مخصوص ًا نقش با اهميت آن بر پايداري فضاهاي مدارس مطالعات
چنداني انجام نگرفته است .از اين رو در اين مقاله سعي خواهد شد ،با بررسي تأثيرات وقف
بر معماري و برنامه آموزشي مدارس صفوي ،تأثيرات آن به عنوان عاملي در پايداري مدارس
بيان گردد .از اين جهت در اين تحقيق با روشي تاريخي  -تفسيري و با استفاده از منابع مکتوب
وقفنامه و سفرنامهها به بررسي مدرسههايي مانند چهارباغ که موقوفههاي عظيمي دارند و
مدرسه شفيعيه که داراي درآمد موقوفات کمتري است ،پرداخته ميشود.
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نكته جالب توجه در اين وقفنامهها آن است كه صرفنظر از موارد ياد شده ،بانيان مدارس در
مورد محتواي دروس نيز نظر دادهاند .بهعنوان نمونه در وقفنامه مدرسه مريمبيگم آمده است..« :
و بايد كتاب هاي علوم وهميه يعني علوم شكوك و شبهات كه به علوم عقليه و حكمت مشهور و
معروف است ،مثل شفا ،اشارات ،حكمتالعين ،شرح هدايت و امثال ذلك به شبهه دخول در مقدمات
علوم ديني نخوانند»( 4سپنتا.)299 ،1346 ،

در مورد اکثر مدارس گفته ميشود كه هيچ گونه قيد زماني براي اتمام تحصيل وجود نداشته است،
اما با مطالعه وقفنامهها ميتوان دريافت که برخي از واقفان به اين نكته مهم توجه داشتهاند و

تأثيرات وقف بر پايداري مدارس صفوي
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براي اقامت در مدرسه شرط زماني معين کردهاند:
در وقفنامه مدرسه «مريمبيگم» ،شرط شده است کساني که پس از يک سال آثار ترقي در آنها
ديده ميشود و يا مدرس تشخيص ميدهد که امکان پيشرفت دارند ،بايد پس از پنج سال مدرسه را
ترک کنند و اگر عذري دارند که بر بودن آنان الزام دارد تنها تا دو سال ديگر ميتوانند در مدرسه
بمانند .وي به صراحت قيد کرده است که «نهايتش تا هفت سال؛ اما بعد از هفت سال البته بايد که
به در روند  ...و هر که بعد از هفت سال يک روز بماند غاصب باشد و به غضب خدا و رسول خدا
گرفتار شود» (همان) .همچنين در همين وقفنامه اشاره شده است ،که اگر يک سال بر واحدي
بگذرد که ترقي در حال او به حسب علم و عمل نشده باشد يا مظنون مدرس شود که قابل ترقي
نيست از مدرسه اخراج شود (همان).
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باني هر مدرسه براي اداره مدرسه و موقوفات آن در مدرسهها و مساجد ،براي دانشپژوهاني
كه از شهرها و نقاط دوردست براي فراگرفتن علم آمده بودند ،حجرههايي ميساختند تا از تحمل
هزينه مسكن مصون بمانند .ديگر آنكه براي هر دانشپژوهي كه پذيرفته ميشد مقرري ماهانه
و يا ساالنهاي از محل درآمد موقوفه مدرسه تعيين ميكردند تا بدون دغدغه خاطر براي تهيه
غذا ،به درس و بحث بپردازند و براي آنكه دانشجويان از مهمترين وسيله تحصيل بينياز شوند،
كتابخانهاي هم در مدرسه ترتيب ميدادند.
گاه در وقفنامهها مشاهده ميشود ،در مورد نحوه اداره مدرسه و آنچه متولي انجام ميدهد،
شرايطي تعيين شده است .بهطور نمونه ،در وقفنامه مدرسه «کاسهگران» قيد شده است که متولي
در حيني که حجرات مزبوره را به طلبه ميدهد او ً
ال بايد تحقيق احوال ايشان نمايد که به غير از
تحصيل علوم دينيه به کسب ديگر مشغول نباشد و اگر احدي از ايشان متأهل باشد شرط نمايد
که در هفته چهار شب ،در حجره مدرسه که مختص اوست بيتوته نمايد (اداره اوقاف اصفهان،
وقفنامه مدرسه کاسهگران ،سند شماره  ،)173وي در ازاي شرطي که قرار داده فکر معاش طالب
را نيز کرده است؛ در جايي ديگر از وقفنامه گفته« :هر يوم مبلغ پنجاه دينار به طلبه سکنه 5هر
حجره از حجرات مدرسه مزبور دهند و اگر حاصل موقوفات زياده از حجرهاي پنجاه دينار باشد،
دو شخص را در يک حجره جاي داده ،هر حجره هر يوم مبلغ يک صد دينار تبريزي رسانند» (همان).
معمو ً
ال حقوق طالب به صورت سرانه پرداخت ميشد و يا اينکه به هر حجره مبلغي معين تعلق
6
ميگرفت :در وقفنامه مدرسه چهارباغ که در  1118ه .ق که کار ساختمان در حال اتمام بود ،قيد
شده است که «حجرهاي يکصد دينار تسليم ساکنان آنها نمايد ،خواه در آن حجره يک نفر ،خواه
دو نفر ساکن باشند» (سپنتا .)169 ،1346 ،گاهي نيز ميزان مقرري به طور يکسان تقسيم نميشد،
7
بلکه بر اساس پيشرفت علمي آنها بود.

در وقفنامهها ،از عملکردهاي مختلف مدارس سخن گفته شده است :هرچند مدارس داراي عملکرد
آموزشي بودند ولي همانطور که در مدرسه مريمبيگم ديده شد ،اين آموزش در چارچوب مسائل
مذهبي صورت ميگرفت .لذا در مدارس ،محلي به عنوان نمازخانه اختصاص مييافت ،اما اين
نمازخانهها در اغلب موارد عموميت نداشت و مختص ساکنان مدرسه بود .از طرفي هم بر اساس
نياز به وجود آرامش در چنين محيطهاي آموزشي و هم بر اساس شرايط وقفنامه ،جنبه

نامۀ معماری و شهرسازی
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تعيين نحوه اداره مدارس در وقفنامهها
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آنها مسجد  -مدرسه گفته ميشود؛ مانند مسجد  -مدرسه چهارباغ .اين نکته در وقفنامه مدرسه
چهارباغ ذکر شده است:
«همگي و تمامي زمين آن را که به مساحت موازي نه جريب و کسري است با تمامي
اعيان مستحدثه در آن به اين تفصيل که اصل گنبد و ايوان و شبستان متصل به آن و
ايوان جنوبي قرينه آن و صفه مغربي قرينه در را به صيغه مسجد وقف موبد نمودند
بر کافه شيعيان اثنيعشريه که در آن اماکن صدق مواطن به اقامت صلوات و ساير
طاعات و عبادات جناب مجيبالدعوات قيام و به نشر علوم دينيه و معارف يقينيه و
مواعظ دلنشين موافق طرق ائمه طاهرين -عليهم افضل صلوات المصلين -اقدام نمايند.
حجرههاي تحتاني و فوقاني را وقف موبد نمودند بر طالبان علوم دينيه که اثنيعشري
المذهب و صحيحاالعتقاد باشند و به دستور معمول در آن حجرهها سکني و به تحصيل
علوم شرعيه اشتغال نمايند و عرصههاي مدرسه و حوضها و چاه و مطبخ و باقي
اعيان و آالت و عماراتي که در آنجا ساخته شده ،هر يک را وقف موبد نمودند که در
مصالح طالب علمان و نمازکنندگان در مسجد و ساير صادرين و والدين صرف شود»
(نصيري مقدم.)116 ،1373 ،
البته قابل ذکر است که به گفته صاحب کتاب «نصف جهان في تعريف االصفهان» هر چهار
ايواني که در مدرسه قرار دارد« ،همه مساجد آن مدرسه است» (اصفهاني( )69 ،1368 ،شکل .)1
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عموميت و کارکردهاي اجتماعي از مدارس سلب ميگشت (جاوري )137 ،1378 ،مگر در پارهاي
از مدرسههاي بزرگ که کارکرد عبادي آنها بر کارکرد آموزشيشان تفوق داشت که اصطالح ًا به

9

10

شکل  .1پالن همکف مدرسه سلطاني

راهنماي نقشه .1 :ورودي؛  .2هشتي؛  .3ايوان؛  .4حجره؛  .5صحن؛  .6مدرس؛
 .7گنبدخانه؛  . 8شبستان؛  .9وضوخانه؛ و  .10حياط خدماتي

als

Jo

urn

.ir

7

5

w.

6

niv

ww

4

ers

ity

3

.ac

1

art

2

4

شکل .2پالن مدرسه شفيعيه
منبع :گزارش ميراث فرهنگي8 ،1376 ،

Ar
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راهنماي نقشه .1 :ورودي؛  .2هشتي؛  .3ايوان؛  .4حجره؛  .5صحن؛  .6نمازخانه؛ و  .7مسجد

نامۀ معماری و شهرسازی

4

3

تأثيرات وقف بر پايداري مدارس صفوي

در مدرسه شفيعيه نيز دو فضا به مسجد اختصاص داده شده :يکي از اين فضاها با لفظ «چهار
صفه» پشت ايوان غربي (شکل  2و شکل  )3به عنوان يکي از دو مسجد موجود در مدرسه بدين
ترتيب معرفي ميشود ...« :براي اداي نماز فريضه و مستحبه در مسجد که عبارت است از چهار
صفه معينه بزرگ که روبهروي مشرق واقع است از مدرسه مذکوره و شبستان که آن نيز مسجد
است ( »...اداره اوقاف اصفهان ،وقفنامه مدرسه شفيعيه ،سند شماره  .)116عالوه بر آن ،بر کتيبه
نصبشده بر ديوار شمالي ايوان غربي مدرسه اين متون ديده ميشود« :و ممر بيوتات مذکور از
ميان مدرسه مسطوره است و اين چهار صفه و شبستان متصله به کرياس مسجد در مدرسه است
بر طلبه علوم دينيه اثني عشر براي اداي صلوات» (ميبينيم در وقفنامه افزون بر معرفي اين فضا
به عنوان مسجد ،شبستان واقع در جبهه شرقي (شکل  )4ساختمان را هم مسجد معرفي ميكند که
اين نيز اهميت وجود مسجد و نمازخانه را در مدرسه مورد بحث نشان ميدهد).
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عالوه بر آن ميتوان ديد كه واقف در شرايط خود بر استفاده عموم اهالي محلي از اين
مکانها به عنوان مسجد و اقامه نمازهاي يوميه و خواندن «روضة الشهدا» در روزهاي عاشورا و
بيستويکم ماه رمضان هر سال اشاره دارد و حتي محل اعتبار مالي آن نيز مشخص شده که اين
نيز تأکيد مجددي بر کارکرد مذهبي -اجتماعي اين بنا در زمان خود است (همان) که بدين لحاظ
به مدرسه جنبههاي عمومي و مردمي داده شده است 8.اين نکته در مدرسه چهارباغ نيز مشاهده
ميشود :در جدول تقسيم عايدات موقوفات (جدول  )1که از رونوشت وقفنامه تهيه شده است،
ميتوان ديد كه براي برگزاري مراسم احيا در ماه رمضان ،روز  21ماه رمضان و جشنهايي که
بدانها اشاره شده ،در مدرسه براي عموم شيعيان مقرري در نظر گرفته شده است.

ity
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شکل .3مسجد مدرسه شفيعيه

شکل  .4شبستان شرقي مدرسه شفيعيه

جدول  .1چگونگي تقسيم درآمد موقوفات مدرسه چهارباغ
محل مصرف درآمد

صرف خيرات و مبرات مدرسه
براي افطار مستحقان در ماه رمضان در مدرسه

tU

حقالتوليه متولي شرعي

يکدهم

 351تومان و  8100دينار روي هم  1097ريال
 296/1ريال
 6000دينار

Ar

برگزاري مراسم احياي ماه رمضان براي  60نفر شيعه اثنيعشري
در شب عيد فطر براي افطار  41نفر در مدرسه

ميزان يا مبلغ

 4100دينار

خريد ظروف براي مراسم ماه رمضان

 5ريال

روز  21ماه رمضان براي تعزيه امام

يک تومان و چهل هزار دينار

ميزان يا مبلغ

محل مصرف درآمد

پذيرايي اعياد

 46تومان

جشن روز تولد پيامبر و جشن عيد غدير

 28تومان

جشن عيد قربان

 301ريال

als

صرف ماه رمضان هر سال

 81تومان

تعزيه ايام مذكور

 341ريال

urn

صرف ضروريات مسجد

هزينه روشنايي مسجد و مدرسه

 8تومان

 50تومان تبريزي

در صورت اضافه آمدن درآمد :صرف عتبات و حرمين شرفين

 197تومان

ww

ers

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

منبع :نظريان80 ،1384 ،

 441ريال

w.

حقوق ُمدرس

 2800دينار

 29ريال
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تعميرات و فرش مسجد و مدرسه

 2421ريال
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حقالتالوه  14نفر قاري

 30تومان
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ضروريات و خدمات مدرسه (کارکنان و عمله)

 101ريال

 12000دينار تبريزي
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ميتوان گفت کالبد اين دو بنا نيز کام ً
ال جوابگوي اين نياز بود و به گونهاي نبود که با چندمنظوره
شدن و کاربريهاي اضافه ،آرامش فضاي مدرسه مختل شود و يا درس و بحث طالب علم با
اشکال مواجه گردد .مث ً
ال در مدرسه سلطاني (چهارباغ) به دليل وجود ورودي مجزا در ضلع
جنوب غربي مدرسه ،دسترسي آسان به نمازخانه براي عموم ممکن ميشد و فضاهاي بهداشتي
و وضوخانه نيز در نزديکي نمازخانه ساخته شده بود تا کساني که از بيرون بنا براي اقامه نماز
مراجعه ميکنند ناگزير از رفتن به درون صحن و ايجاد اخالل در زندگي آرام طالب نباشند .در
مدرسه شفيعيه نيز ميتوان ديد كه ورودي به شبستان از هشتي است و نمازگزاران عمومي بدون
وارد شدن به صحن ،وارد شبستان ميشوند (شکلهاي  5و .)6

نامۀ معماری و شهرسازی

اربعين

 30تومان

.ir

تعزيه محرم در مدرسه

خرج عصر روز عاشورا

تأثيرات وقف بر پايداري مدارس صفوي

جدول  .1چگونگي تقسيم درآمد موقوفات مدرسه چهارباغ (ادامه)
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در نهايت با نگاهي به وقفنامهها ميتوان گفت ،فضا و فعاليت مدرسهها از زندگي اجتماعي و
مذهبي جدا و منفک نبود ،بلکه در روزهاي خاص مذهبي براي انجام مراسم عمومي به روي همگان
باز ميشد و در برخي از مدارس اوقات خاصي براي وعظ همگان اختصاص مييافت .اين عملکرد
در کنار دو نکته قبلي (عبادي و آموزشي) اهميت محوري مدرسه را به عنوان بناي چندمنظوره
در بافت شهري خاطر نشان ميسازد .در حالي که امروزه ،ارتباط ميان مدرسه و محيط اجتماعي
از نكات مورد توجه است (مدارسي که ارتباط خود را با شهر حفظ کنند و خدمات عموميتري
بدهند ،همچنين دانشآموزان را با فعاليتهاي اجتماعي آشنا کنند) .به طور خالصه ميتوان گفت
قائل شدن عملکردهاي عمومي براي اين مدارس و تأکيد بر اين امر در وقفنامهها ،باعث تداوم
ارتباط آنها با جامعه و باعث پايداري هرچه بيشتر آنها خواهد شد .از نکات مورد توجه ديگر در
وقفنامههاي مدارس ،اين است که از درآمد موقوفات ،نخست مقداري را که مربوط به حفاظت
و نگهداري اصل وقف ميشد کنار ميگذاشتند و سپس حقوق هر يک از افراد را بر حسب متن
وقفنامه يا عرف جاري ميپرداختند ،مانند آنچه در وقفنامه مدرسه کاسهگران ()1096-1105
آمده است (سلطانزاده .)398 ،1364 ،اين امر باعث ميشد ،مجموعههايي که رقبات آنها (مثل
کاروانسراها و بازار که عايدات آنها صرف موقوفه ميشوند) در کنار موقوفه (مدرسه) واقع
هستند ،به صورت مستقل پايدار بمانند و سالها موقوفه خود را حفظ کنند؛ مانند مجموعه چهارباغ
که هم اکنون با همان کاربري اوليه به تربيت طالب ميپردازد (شکل .)7
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شکلهاي  5و  . 6جايگيري نمازخانه با کاربري عمومي در مدرسه شفيعيه و چهارباغ

شکل .7پالن مدرسه و کاروانسرا و بازار

als

Jo

urn

.ir

.ac

tU

niv

ers

ity

art

w.

ww

Ar

در دوره صفوي ،رونق موقوفات به شكوفايي فراواني انجاميد و بخش اعظم اين موقوفات درآمد
سرشار داشتند و همين امر سبب شكوفايي ساختار آموزشي و علمي ديني آن عصر گرديد .به
طور کلي ميتوان تأثيرات وقف را بر پايداري مدارس صفوي ،اينگونه بيان کرد:
سنت وقف روشي بود كه مدارس از آن طريق ميتوانستند استقالل نسبي خود را از دربار
حفظ كنند .تأمين هزينههاي مدرسه ،از محل درآمد رقبات متصل به موقوفه باعث ميشد پيش از
تشكيل سازمان و ادارهاي براي تعليم و تربيت ،مردم خود به ساخت و احداث مدرسه و مكتب
بپردازند .با اين کار بر مردمواري بناها تأکيد ميگرديد که اين خود باعث پايداري بيشتر بناها در
طول زمان ميشد.
در مدارس صفوي ،مدرسان و طالب با عنايت به مقدار موقوفات ،رفاه و آسايش داشتند و اين

تأثيرات وقف بر پايداري مدارس صفوي
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اين مجموعه وقفي در شرق خيابان چهارباغ واقع شده و در اواخر صفوي در عهد حکومت شاه
سلطان حسين ( 1105-1135ه.ق ).ايجاد گرديده است .9در شمال مدرسه چهارباغ بازارچهاي زيبا
و مرتفع وجود دارد که در عصر صفويه بازارچه بلند و بازارچه شاهي نيز ناميده ميشد .در شرق
مدرسه چهارباغ کاروانسرايي که به نام سراي فتحيه 10مشهور است ،قرار دارد و اين هر دو يعني
سرا و بازارچه را مادر شاه سلطان حسين وقف بر مدرسه کرده است که عايدات آنها به اضافه
عايدات ساير موقوفات مدرسه 11نظير مزرعه باغ ملک در چهارمحال بختياري و احمدآباد کاشان
خرج بازسازي مدرسه و تأسيسات آن و امور مربوط به طالب مدرسان ،و ديگر امکانات خدماتي
مدرسه مانند مطبخ ،کتابخانه و خدام اين نهاد آموزشي ميشده است (سپنتا .)150 ،1346 ،امکانات
مدرسه حاصل از عوايد مدرسه در سطحي باال قرار داشته ،بهطوريکه نوشتهاند؛ اين مدرسه را
تنعم بسيار بوده و از جهت مادي هيچگونه مشکلي نداشتهاند :به گونهاي که آشپزخانه مدرسه
از جهت تأمين مايحتاج خوراک طالب و مدرسان در زمان شاه صفوي همواره برقرار بوده است
(جابري انصاري.)138 ،1378 ،
همچنين مدرسه چهارباغ به دليل عايدات و پشتوانههاي زياد حاصل از رقبات داراي کتابخانة
باارزشي بوده که نه تنها به طالب مدرسه بلکه به ديگر شيعيان غير ساکن آن مدرسه که محتاج به
آنها بودند ،بعد از تجويز استاد ،به امانت داده ميشد .در وقفنامه کتب مدرسه چهارباغ ذکر شده
است که اين کتابها وقف بر شيعيان اثنيعشري است و طريقه استفاده از آن هم بدين صورت
است که بايد هميشه در ضبط کتابداري باشد و با تجويز مدرس ،کتاب را بگيرند و به قدر احتياج
آن را نزد خود نگه دارند .اگر کسي طلبه مدرسه نباشد ،ولي کتاب نياز داشته باشد ،باز بايد
مدرس مدرسه اجازه دهد (مختاري .)74 ،1375 ،در اينجا نيز ميبينيم امکان امانت کتابها به افراد
ديگر در وقفنامه اشاره شده و در نتيجه با خدماتي عمومي ،پيوند خود را با جامعه مستحکمتر
ميکرده است.
به عالوه بررسي مدارس نشان ميدهد كه ميزان رقبات و پشتوانه مالي مدارس بر ابعاد و
اندازههاي بنا ،شيوه ساختمان ،مصالح ،ظرفيت اسكان طالب ،و تزئينات مدارس تأثير ميگذاشته
است .براي نمونه ،مدرسه چهارباغ با ابعاد ( 90×95متر) كه با حمايت مالي افراد ثروتمند زمان
خود ساخته شدهاند در ابعادي بزرگ با نقشهاي مفصل و تزئينات پرهزينه ساخته شده و از نظر
شيوه ساختمان ،به هيچ عنوان با مدرسههاي كوچك و كمآرايه شفيعيه -كه در همان زمان به
سفارش افراد كماعتبارتر بنا شدهاند -قابل مقايسه نيست.
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امر به گسترش فعاليتهاي علمي و امور فرهنگي كمك بسياري كرده است ،به طوريكه به گفتة
كمپفر حقوق مدرس كام ً
ال مكفي بود و ساالنه در روز مقرر و بدون كم و كاست پرداخت ميشد.
رفاه و آسايش در مدارس درجه يك كه وقفيات بيشتري داشتند درباره دانشپژوهان و طالب نيز
مصداق مييافت .همچنين در وقفنامهها ،شرايط مدرس و متولي و طلبه و كتب مورد تدريس
و نحوة دخل و خرج آن را مشخص و مدون ميكردند .در واقع وقفنامهها مشابه اساسنامهاي
بودند که با قرار دادن شروطي ،به تشويق دانشجويان مستعد ميپرداختند.
در وقفنامهها مبالغي نيز براي تهيه و استنساخ کتاب براي مدارس ،احداث کتابخانه ،و تعمير
و حفظ کتابخانه در نظر ميگرفتند .اين امکانات در مدارسي که وقفيات بيشتري داشتند نيز
محسوستر بوده است؛ مثل مدرسه چهارباغ که -همانطور که گفته شد -به دليل همين پشتوانهها
کتابخانه مجهزي داشتند که نه تنها به طالب مدارس ،بلکه به ديگر شيعيان غيرساكن آن مدرسه
که محتاج به آنها باشند ،بعد از تجويز استاد ،ميتوانست به امانت داده شود.
با بررسي وقفنامهها ديده شد که در آنها بر پيوند زندگي اجتماعي و مذهبي در مدارس
تأکيد ميشد .در آنها حتي اشاره شده كه مدارس بايد در روزهاي خاص مذهبي براي انجام
مراسم عمومي به روي همگان باز شود و در برخي از مدارس ،اوقات خاصي براي وعظ همگان
اختصاص بيابد .اين عملکرد در کنار کاربريهاي «عبادي و آموزشي» مدارس ،اهميت محوري
مدرسه را به عنوان بناي چندمنظوره در بافت شهري خاطر نشان ميسازد .اين چيزي است که در
سالهاي اخير در ارتباط ميان مدرسه و اجتماع مورد توجه واقع شده است و توصيه ميشود که
مدارس ارتباطشان را با شهر تقويت کنند و خدمات عموميتري بدهند ،تا بستري باشد براي اينکه
دانشآموزان با فعاليتهاي اجتماعي بيشتر آشنا شوند و با تحقق چنين امري (يعني مستحکمتر
شدن پيوند مدرسه و اجتماع) مدارسي پايدار پاي گيرند.
مهمترين نکته در مورد وقف اين فضاها اين است که وسعت وقفيات نه تنها باعث تأمين منابع
مالي براي ترميم و تعمير اين مؤسسات آموزشي ميشده ،بلكه بقا ،تداوم و توسعه آن را نيز دربر
داشته است .تا جايي که از درآمد موقوفات ،نخست مقداري را که مربوط به حفاظت و نگهداري
اصل وقف ميشد کنار ميگذاشتند و سپس حقوق هر يک از افراد را بر حسب متن وقفنامه يا
عرف جاري ميپرداختند .امروزه يکي از روشهاي حفاظت از بناهاي واجد ارزش تاريخي ،دادن
کاربري به بنا دانسته شده است که موجب احياي 12بنا ميشود .اين در حالي است که دقت در
وقفنامهها نشان ميدهد که واقفان با تخصيص عايدات رقبات به حفاظت از بنا و همچنين با در
نظر گرفتن شروطي مبني بر عدم تغيير کاربري بنا در طول زمان مقرر ،به اين امر کمک فراواني
ميکردند و بدينگونه آن را همواره زنده نگاه ميداشتند .در اين ميان مجموعههايي که رقبات در
کنار موقوفه (مدرسه) واقع شوند ،ميتوانند به صورت مستقل پايدار بمانند و سالها موقوفه خود
را حفظ کنند .مانند مجموعه وقفي چهارباغ که هماکنون با همان کاربري اوليه به تربيت طالب
ميپردازد و همچنان مأواي طالب و دانشجويان است .ميتوان ادامة الگوي مدرسه چهارباغ را در
معماري مدارس دورة قاجار به طور اعم و در مدرسة صدر بازار اصفهان و مدرسة سپهساالر
تهران به طور اخص ديد.
درنهايت ميتوان گفت به دليل تطابق نظام آموزشي (که در وقفنامهها نيز بدانها اشارهشده)
با کالبد فضاهاي آموزشي در دوران صفوي ،و چندمنظوره بودن اين بناها که نيازهاي آموزشي،
عبادي و اجتماعي ،اقامتي افراد را تأمين ميکرده و هم به دليل پشتوانه مالي که از طريق رقبات
وقفها تأمين ميشده است ،ميتوان اين بناها را بناهاي پايدار دانست.
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 .1وقف عبارت است از اينکه عين ملک و مالي از طرف مالک آن هرگز فروخته و يا به گرو گذاشته نشود و سود
و بهره آن در راه خدا ،موافق نظر واقف به مصارف خير برسد (شهابي .)1266 ،1342 ،اصو ً
ال وقف امري است
هميشگي و تغييرناپذير.
 .2مدرسه معروف بيهقيه از کهن ترين مدارس نيشابور که حدود يکصد سال بر نظاميه قدمت و سبقت داشت تا سده
ششم و حمله ترکان غز بر نيشابور همچنان داير بود.
 .3شفيعيه را ميرزا محمدشفيع اصفهاني فرزند جمالالدين خوزاني بنا نهاده است؛ کتيبه سردر مدرسه تاريخ تکميل
ساختمان را  1067هجري نشان ميدهد؛ بر طبق تاريخ وقفنامه آغاز کارهاي ساختماني مدرسه از سال 1064
شروع و تا سال  1067بوده است .دو کتيبه با خطاطي محمدرضا امامي به تاريخ  1067بر ايوان غربي وجود دارد
که مفاد وقفنامه مدرسه را شامل ميشود.
«هو الواقف علي الضمائر بسماهلل الرحمن الرحيم وقف نمود احوج المحتاجين الي غفور به الغفور محمد شفيع ابن
جمالالدين محمد خوزاني اصفاهاني کل اين مدرسه حقيره محدثه خود را با بيوتات معينه»« ،معلومه مربوطه به
آنکه بيوتات مسفوره مشتمل است بر سه باب شاخه و حجرات تحتاني و فوقاني اطراف آنها و غسالخانه مربوط
به مدرسه و فضاي ديگر که کر و چاه و مستراح در آن واقع است»« ،و ممر بيوتات مذکور از ميان مدرسه
مسطوره است و اين چهار صفه و شبستان متصله به کرياس مسجد در مدرسه است بر طلبه علوم دينيه اثني
عشر براي اداي صلوات».
 .4در وقفنامه مدرسه چهارباغ نيز اشاره شده که طالب بايد به علوم شرعي مانند احاديث اهل بيت ،تفسير ،فقه و
اصول و همچنين فراگيري مقدمات آن مانند صرف و نحو اشتغال داشته باشند و حداقل يک درس طالب بايد يکي
از کتابهاي مشهور احاديث اهل بيت باشد و نيز تصريح شده است که طالب بايد از مباحثه درباره کتاب هاي
حکمت بپرهيزند (سپنتا.)144 ،1346 ،
 .5قيد طلبة سکنه به اين دليل است که روزانه افرادي پاي درس مدرسين حاضر ميشدند که در زمرة طالب اصلي
مدرسه نبودند.
 .6نسخة اصل وقفنامه مزبور اکنون به شماره  8549در موزه ايران باستان موجود است و محمدتقي دانشپژوه در
جلد دوم نشريه نسخههاي خطي طي فهرستي که از نسخههاي خطي موزه ايران باستان ارائه كرده در خصوص
اين وقفنامه چنين نگاشته است :وقفنامه شماره  ،8549رقاع با قلم ميرزااحمد نيريزي مورخ  ،1129با گواهي به
اين مطلب با سرلوح و حاشيهسازي و جدول و ستونبندي به زر و الجورد و شنگرف .عنوان زرين ،کاغذ فرنگي،
جلد تيماج سرخ با آستر چرمي سبز ،در  1259در کتابخانه بهمن ميرزا پسر عباس ميرزا بوده است .درباره وقف
ابوالمظفر ابوالمنصور شاه سلطان حسين موسوي حسيني صفوي بهادرخان است زمين مسجد و مدرسه پهلوي
چهارباغ شهر سپاهان را که نزديک به نه جريب است با توليت پادشاه وقت و مورخ رجب  1118با گواهي محمد
مؤمن وزير ديوان و جمالالدين محمد خوانساري و محمدباقر پسر اسماعيل حسيني خاتونآبادي مدرس همين
مدرسه سلطاني و محمد زمان حسني حسيني (دانشپژوه .)218 ،1340 ،در کتاب تاريخچه اوقاف از عبدالحسين
سپنتا رونوشتي از وقفنامه موجود در صفحه  144نيز قرار داده شده است.
 .7چنين مسئلهاي ميتوانست براي پيشرفت کار بسيار مؤثر باشد؛ اما چنين دقتي ،كمتر از سوي واقفان شده است.
 .8توجه به جنبههاي عمومي در مدارس ،در وقفنامه مدرسه مريمبيگم نيز ديده شده است و درآن از روضهخواني
و مراسم تعزيه شهداي کربال در دهه اول محرم و شبهاي نوزدهم ،بيستويکم ،بيستوسوم ،بيستوهفتم و
بيستوهشتم ماه مبارک رمضان و همچنين اطعام شيعيان البته در مسجد کنار مدرسه سخن گفته شده است.
 .9کتاب وقايع السنين و االعوام اثر سيد عبدالحسين خاتونآبادي اصفهاني ( 1039-1105ه.ق ).از مدرسين مدرسه،
سال بناي مدرسه را  1116و  1118هجري ثبت کرده است (خاتونآبادي 556 ،1352 ،و  )661ولي بنابر تاريخهايي
که در خود مدرسه بر کتيبههاي مختلف زمان سلطان حسين ديده ميشود ،تاريخ ساختمان اين مدرسه را ميتوان
بين  1116تا  1122هجري قمري دانست (سپنتا.)118 ،1346 ،
 .10کاروانسراي فتحيه را امروز مهمانسراي عباسي گويند.
 .11غير از رقبات باقيمانده که ذكر شد ،مدرسة چهارباغ داراي موقوفات زيادي بوده كه پس از استيالي افغان بر
اصفهان و ظهور نادر ،چگونگي بسياري از آن موقوفات نامعلوم بوده است.
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 -اداره اوقاف اصفهان ،وقفنامه مدرسه شفيعيه ،سند شماره .116

 -اداره اوقاف اصفهان ،وقفنامه مدرسه کاسهگران ،سند شماره .173

 اصفهاني ،محمدمهدي بن رضا ( )1368نصف جهان في تعريف االصفهان ،به تصحيح و تحشيه منوچهرستوده ،اميرکبير ،تهران.

 بلر و بلوم ( )1386هنر و معماري اسالمي ( ،)2ترجمه يعقوب آژند ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علومانساني (سمت) ،تهران.
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 جابري انصاري ،حسن ( )1378تاريخ اصفهان ،ترتيب و تصحيح و تعليق :جمشيد مظاهري (سروش يار)،مشعل ،اصفهان.

urn

 جاوري ،محسن (« )1378معرفي مدرسه شفيعيه و تطبيق وضعيت موجود آن با وقفنامه مربوطه» ،مجموعهمقاالت دومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران ،ارگ بم ،به كوشش باقر آيت اهلل زاده شيرازي ،ج ،2
سازمان ميراث فرهنگي كشور ،تهران.
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 -خاتونآبادي ،عبدالحسين ( )1352وقايع السنين و االعوام ،تصحيح محمد باقر بهبودي ،اسالميه ،تهران.

 -سلطانزاده ،حسين ( )1364تاريخ مدارس ايران از عهد باستان تا تأسيس دارالفنون ،نشر آگه ،تهران.
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 -شاردن ،ژان ( )1349سفرنامه ،ترجمه محمد عباسي ،اميرکبير ،تهران.

.ac

نامۀ معماری و شهرسازی

 دانشپژوه ،محمدتقي ( )1340فهرست نسخههاي خطي کتابخانه موزه ملي ايران باستان ،نسخههاي خطي ،ج. ،2تهران.
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 -سبکي ،تاجالدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافي ( 1324ه.ق ).طبقات الشافعيه الکبري ،چاپ الحسينيه ،قاهره.
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 سپنتا عبدالحسين ( )1346تاريخچه اوقاف اصفهان ،انتشارات اداره كل اوقاف اصفهان ،اصفهان. -سميعآذر ،عليرضا ( )1376تاريخ تحوالت مدارس در ايران ،انتشارات نوسازي مدارس ،تهران.
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 -شهابي ،علياکبر ( )1342اوقاف ،ايرانشهر ،کميسيون ملي يونسکو در ايران.

 -غنيمه ،عبدالرحيم ( )1364تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسالمي ،ترجمه نوراهلل کسائي ،انتشارات يزدان.
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	-کرماني ،افضلالدين ابوحامد ( )1326تاريخ افضل ،به کوشش دکتر مهدي بياني ،دانشگاه تهران ،تهران.
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	-کمپفر ،انگلبرت ( )1363سفرنامه کمپفر ،ترجمه کيکاوس جهانداري ،چ .سوم ،خوارزمي ،تهران.

 -گزارش سازمان ميراث فرهنگي ( )1378سازمان ميراث فرهنگي (مدرسه شفيعيه) ،اصفهان.

 -مختاري ،رضا ( )1375دو وقفنامه کتاب از عهد صفوي ،وقف ميراث جاويدان.72-75 :13 ،

niv

 -نصيري مقدم ( )1373وقفنامه مدرسه چهارباغ اصفهان ،وقف ميراث جاويدان.112-118 :4 ،

 نظريان ،جواد ( )1384نظام آموزشي عصر شاه سلطان حسين صفوي ،مطالعه موردي مدرسه سلطاني،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس.
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 ویلبر ،دونالد ( )1365معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان ،ترجمه عبداهلل فریار ،انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران.

 -هنرفر ،لطفاهلل ( )1344گنجينه آثار تاريخي اصفهان ،کتابفروشي ثقفي ،اصفهان.
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