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وقــف ســنتی پســندیده اســت کــه درطــول زمــان باعــث شــکلگیری بناهــا و مجموعههــای متعــددی شــده،
کــه بســیاری از آنهــا باوجــود گذشــت زمــان ،همچنــان دوام و بقــای خــود را براســاس شــرایط حاکمبــر
آنهــا حفــظ کردهانــد .وقــف باتوجــه بــه ماهیــت خــود ،عالوهبــر اینکــه عامــل ســاخت و احــداث بناهــای
عامالمنفعــه بــوده ،حفاظــت و نگـهداری آن بناهــا و همچنیــن بافــت شــهری پیرامــون آنهــا را نیــز تضمیــن
کــرده اســت .درراســتای تأثیــر وقــف بــر حفــظ و بقــای بناهــای مذهبــی و نظمبخشــی بــه بافــت شــهری
پیرامــون آنهــا ،در ایــن مقالــه بهطــور مــوردی بــه مطالعــۀ مجموعــۀ علیقلیآقــا کــه یــک شــاهکار معمــاری
دورۀ صفــوی در اصفهــان اســت و در چارچــوب وقــف شــکل گرفتــه ،پرداختــه میشــود .ایــن مجموعــه
شــهری پیرامــون خــود ،عامــل حفــظ و بقــای آن نیــز شــده
عالوهبــر نظمبخشــی و فرمدهــی بــه بافــت
ِ
اســت .ایــن مجموعــه در اواخــر دورۀ صفــوی توســط «علیقلیآقــا» از خواجــگان دربــار «شــاه سلطانحســین»
احــداث شــده و شــامل :مســجد ،حمــام ،بــازار ،ســقاخانه ،تیمچــه ،کاروانســرا ،مکتبخانــه و زورخانــه
اســت .هــدف ایــن پژوهــش تأثیــر وقــف و پیامدهــای آن بــر چگونگــی شــکلگیری بناهــای عامالمنفعــه و
بقــای ایــن آثــار تــا زمــان حاضــر ،بــا مطالعــۀ مــوردی مجموعــۀ علیقلیآقــا بهعنــوان یکــی از مجموعههــای
برپاشــده در دورۀ صفــوی اســت .ایــن پژوهــش بهدنبــال پاســخ بــه مســائلی شــامل :چگونگــی تأثیــر وقــف
بــر شــکلگیری ایــن مجموعــه و نقــش آن در فرمدهــی بافــت شــهری پیرامــون خــود و بقــای ایــن مجموعــه
تــا زمانحاضــر ،اســت .ایــن پژوهــش کــه از نــوع تحلیلی-تاریخــی اســت ،حــول محــور اســتخراج مطالــب
وقفنامــۀ مربوطــه و اســتفاده از مندرجــات آن و تطبیــق مــوارد منــدرج در آن بــا وضعیــت موجــود اســت
و بیــان ایــن نکتــه کــه یــک بنــا یــا مجموعهبنــا چگونــه تحتحمایــت وقــف شــکل میگرفتــه و پــس از
احــداث ،ســنت وقــف و شــرایط واقــف چگونــه میتوانســته دوام و بقــای آنرا تضمیــن نمایــد.
کلیدواژگان :وقف ،فرمدهی ،بافت شهری ،معماری صفوی ،حمام علیقلیآقا.
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پیشینۀ پژوهش

بهلحــاظ پیشــنیۀ تحقیــق درخصــوص وقف و نقش آن در حفاظــت از بناهای تاریخی-مذهبی و بافتهای
ً
شــهری قبــا تحقیقاتــی شــامل« :محمدجعفــــر حاتمیــــان» در پایاننامــۀ کارشناسیارشــد خــود بــه نقــش
وقــف در شــکلیابی فضاهــای معمــاری و حفاظــت بافتهــای تاریخــی در تهــران پرداختــه اســت (حاتمیــان،
)1386؛ «محمدتقــی ســالکبیرجندی» در مقالــۀ خــود بــه نقــش وقــف در ایجــاد بناهــای مذهبــی پرداختــه
اســت (ســالکبیرجندی )1381،؛ «محمــود محمــدی» در مقالــۀ خــود بــه تحلیــل نقــش متقابــل وقــف
و شهرســازی و توســعۀ شــهرها و بافتهــای کهــن میپــردازد (محمــدی« ،)1379 ،اصغــر محم دمــرادی»
و همــکاران در مطالعــۀ خــود بــه بررســی مفهــوم وقــف و روش نظــارت و ارزیابــی پایــدار آن در معمــاری و
شهرســازی اســامی پرداختــه ،و بــا مطــرح نمــودن ویژگیهــای وقــف ایــن روش ایرانی-اســامی را بهعنــوان
بهتریــن روش شهرســازی و حفاظــت شــهری در تمــدن ایرانی-اســامی معرفــی میکنــد (محمدمــرادی
و جعفرپورناصــر« ،)1392 ،اشرفالســادات باقــری» در تحقیــق خــود ضمــن مــروری بــر تاریخچــۀ وقــف
درطــول تاریــخ ،بــه نقــش وقــف در احــداث بناهــای عامالمنفعــه و مذهبــی بهخصــوص در طــی دورۀ صفــوی
و ســپس قاجــار پرداختــه و حیــات شــهرها را منبعــث از جریــان داشــتن وقــف عنــوان کــرده اســت (باقــری،
« .)1385کریمیــان» و «مهــدیزاده» نیــز در کتــاب شــهرهای ایــران عصــر ایلخانــی بهطــور مبســوط ضمــن
بیــان پیشــینهای بــرای وقــف درطــول تاریــخ خــود بــه تأثیــر ایــن ســنت پســندیده و واقفــان نیکاندیــش در
شــکلگیری و توســعۀ شــهرهای دورۀ ایلخانــی پرداختهانــد (کریمیــان و مهــدیزاده.)1396 ،
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هــدف از ایــن پژوهــش ،تبییــن چگونگــی تأثیــر وقــف در احــداث بناهــای عامالمنفعــه و حفــظ و بقــای
برپایــی ایــن بناهــا در
تبــع آن تأثیــر
ایندســته از بناهــا درطــول زمــان براســاس شــرایط واقفیــن و به ِ
ِ
شــکلدهی و توســعۀ بافتهــای شــهری اســت؛ بــه اینترتیــب کــه بهطــور مســتقیم فرمیابــی فضاهــای
شــهری پیرامونشــان را باعــث شــدهاند .برهمیــن اســاس ،مجموعــۀ «علیقلیآقــا» در محلــۀ «بیدآبــاد»
اصفهــان در قالــب یــک مرکــز محلــه بــا حفــظ حدا کثــری مجموعــۀ اولیــه بهعنــوان یــک فضــای شــهری
کــه بــا عناصــر کالبــدی خــود بــر شــکلدهی و نظمبخشــی روی بافــت پیرامونــش اثرگــذار بــوده ،بهعنــوان
نمونــۀ مــوردی تحتمطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
باتوجــه بــه اهمیــت مجموعــۀ وقفــی علیقلیآقــا در محلــۀ بیدآبــاد اصفهــان کــه مصــداق بــارزی بــرای
نشــاندادن نقــش وقــف در شــکلگیری ایــن مجموعــه اســت و تأثیــر آن در فرمیابــی بافــت شــهری پیرامــون
ً
خــود کامــا نمایــان اســت و همچنیــن دوام و بقــای ایــن مجموعــه از دورۀ احــداث تــا زمــان حاضــر براســاس
ســنت پســندیدۀ وقــف ،بهعنــوان مطالعــۀ مــوردی در چارچــوب ایــن پژوهــش انتخــاب شــده اســت.
درهمیــن راســتا ،ســند ارزشــمند وقفنامــۀ 1مجموعــۀ علیقلیآقــا نیــز مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و نــکات مهــم
و کلیــدی آن شــامل :چگونگــی وقــف مجموعــه توســط علیقلیآقــا ،موقعیــت قرارگیــری مجموعــه در محلــه،
مکانهــای موقوفــه و رقبــات اختصاصیافتــه بــه موقوفــات ،تعییــن متولــی ،متصــدی و ناظــر ،شــیوۀ
نگـهداری و حفاظــت از مجموعــه ،نــام افــراد حاضــر در جلســه و ســجع ُمهــر آنهــا در پــای وقفنامــه و برخــی
نــکات مهــم دیگــر در ایــن ســند درراســتای اهــداف پژوهــش مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت (تصویــر .)1
یشــوند عبارتنــداز -1 :ســنت وقــف
پرسـشهای پژوهــش :پرسـشهای کــه در ایــن تحقیــق دنبــال م 
مبــر آن چگونــه بــر شــکلگیری مجموعــۀ علیقلیآقــا و فرمدهــی بافــت پیرامــون آن تأثیرگــذار
و شــرایط حاک 
بــوده اســت؟  -2نقــش وقــف در حفــظ و بقــای مجموعــۀ علیقلیآقــا از زمــان احــداث بهبعــد چــه بــوده اســت؟
روش پژوهــش :ایــن تحقیــق از نــوع تاریخی-تحلیلــی اســت و از روش مطالعــۀ کتابخانـهای ازطریــق
مــرور مطالــب مربوطــه و نیــز رجــوع بــه منابــع دســت اول ازجملــه وقفنامــۀ باقیمانــده از مجموعــه و
همچنیــن بررســی و پیمایــش بافــت تاریخــی و بناهــای موجــود آن بــه انجــام رســیده اســت.
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یکــی از آثــار زیبــای دورۀ صفــوی ،مجموعــۀ علیقلیآقــا واقــعدر محلــۀ بیدآبــاد اســت (نقشــۀ  )2کــه در
اواخــر ایــن دوره احــداث شــده اســت و شــامل :مســجد ،مدرســه ،دو حمــام کوچــک و بــزرگ ،بازارچــه ،ســه
ســقاخانه ،کاروانســرا ،زورخانــه و مکتبخانــه بــوده کــه ســه مــورد اخیــر بهمــرور تخریــب شــده و از میــان
رفتــه اســت .ایــن مجموعــه بــا حمایــت مالــی علیقلیآقــا ،یکــی از خواجــگان 2حــرم «شاهســلیمان» (-1105
 1077هـ.ق ).و «شاهسلطانحســین» ( 1105-1135هـ.ق ).در قالــب وقــف احــداث گردیــده اســت؛ وی از
ریشســفیدان و غالمــان خاصــۀ دربــار بــوده و آثــار باقیمانــده از او ،قــدرت و مکنــت مالـیاش را میرســاند.
او دارای منصــب -یوزباشــی غالمــان خاصــه -نیــز بــوده اســت (ایمانیــه .)90 :1380 ،بــا خاتمــۀ احــداث
مجموعــه ،وقفنامــۀ آن در حضــور جمعــی از بــزرگان و علمــای دورۀ مربوطــه بــه تاریــخ  2جمادیاالولــی
 1125هـ.ق .بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت (تصویــر .)1
از نمونــه وقفنامههــای معتبــر و مهــم دورۀ صفــوی« ،وقفنامــۀ علیقلیآقــا» اســت .علیقلیآقــا
در ایــن ســند از وقــف کامــل مجموع ـهای بهنــام خــود شــامل :مدرســه ،مســجد ،بــازار ،دو حمــام و ســایر
مایملــک شــخصی خــود ماننــد :آســیاب ،زمینهــای زراعــی و بــاغ ،ســخن بهمیــان آورده اســت .از مــواردی

تصویر  .1بخشی از سند وقفنامۀ علیقلیآقا (مرکز اسناد سازمان اوقاف و امور خیریه اصفهان.)1381 ،
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دربــارۀ حمــام و مجموعــۀ علیقلیآقــا ،تحقیقــات و مطالعاتــی بهشــرح ذیــل بــه انجــام رســیده اســت؛
بهعنــوان یکــی از نخســتین کارهــای مطالعاتـ ِـی انجامشــده روی ایــن مجموعــه ،بایــد بــه مقالــۀ «محســن
طبســی» اشــاره کــرد؛ وی در مقالــۀ خــود بــه بازخوانــی وقفنامــۀ علیقلیآقــا و چگونگــی مصــارف آن و
معرفــی عناصــر ایــن مجموعــه در محلــۀ بیدآبــاد پرداختــه اســت (طبســی« ،)1381 ،ســهیال انتشــاری» و
«هــادی دانــش» در مقالــۀ خــود بــه جایــگاه معمــاری اجتماعــی در احــداث گرمابههــای دورۀ صفــوی بــا
مطالعــۀ مــوردی حمــام علیقلیآقــا پرداختــه اســت (انتشــاری و دانــش« ،)1394 ،خانــم شــیرین» طــی
مقالـهای تزئینــات وابســته بــه معمــاری بهکاررفتــه در علیقلیآقــا را معرفــی نمــوده اســت (شــیرین،)1394 ،
«زارعــی» و «محمدصالحــی» در مقال ـهای مجموعــۀ علیقلیآقــا و بافــت پیرامــون و ایــن بخــش از محلــۀ
بیدآبــاد را بهلحــاظ کالبــدی بــا تأ کیــد بــر نقــش ســرمایههای اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد (زارعــی
و محمدصالحــی« ،)1392 ،عطریــان» و «نــوری» نیــز در مقال ـهای بــه مطالعــۀ محلــۀ علیقلیآقــا و بافــت
شــهری پیرامــون آن و ارتبــاط شــاخصههای توســعۀ پایــدار اجتماعــی بــا الگوهــای معمــاری ســنتی در ایــن
محــدوده از شــهر اصفهــان پرداختهانــد (عطریــان و نــوری« ،)1392 ،امامیمیبــدی» و همــکاران نیــز در
مقال ـهای بــا بررســی عناصــر معمــاری حمــام علیقلیآقــا بــه جایــگاه احــداث حمامهــا در معمــاری ســنتی و
نقــش آنهــا در حفــظ صحــت و ســامت جوامــع شــهری پرداختهانــد (امامیمیبــدی و همــکاران،)1394 ،
درخصــوص وقفنامــۀ حمــام علیقلیآقــا« ،حســین مســجدی» در کتــاب خــود بــه معرفــی و شــرح وقفنامــۀ
مســجد و حمــام علیقلیآقــا پرداختــه اســت (مســجدی.)1398 ،
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موقعیت مکانی مجموعه در وقفنامه

نقشۀ  .1وضعیت عناصر تاریخی و بافت امروزی محلۀ علیقلیآقا (نگارندگان).
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ایــن مجموعــۀ ارزشــمند در محلــۀ بیدآبــاد اصفهــان از محــات بــزرگ دورۀ صفــوی واق عشــده اســت.
موقعیــت مکانــی ایــن بنــا و متعلقــات آن برطبــق وقفنامــه عبارتنــداز:
 دو باب حمام متصلین به یکدیگر واقعدر نزدیک محلۀ «شیخابومسعود» اصفهان. چهارباب دکان واقعدر جنب مسجد ،حجرات معینه و سقاخانۀ مربوط به مسجد مزبور. یــک بــاب دکان حمصــی (نخــود و حبوباتفروشــی) قــرب مدرســۀ «مالعبــداهلل» و رقباتــی کــه همگــیدر اصفهــان و حومـهاش قــرار داشــتهاند.
ً
تولیــت ایــن مجموعــه برطبــق وقفنامــه ،اوال بــه خــود علیقلیآقــا واگــذار شــده اســت و بعــد از فــوت
نامبــرده بــه «محمداســماعیل بیــکا» ،جبادارباشــی و بعــد از او بــه هــر کــه از آقایــان «ســفید» 3.و نظــارت
موقوفــات بــه «میرمحمــد حســینا» پــدر واقــف کــه از او بــا نــام «میرمحمــد صالحاالحســنی الحســینی»
نامبــرده شــده و بعــد از او بــه اشــخاص ذکرشــده در وقفنامــه تفویــض شــود .بعــد از تعییــن وظایــف و
چگونگــی صــرف درآمــد حاصلــه از موقوفــات ،در ایــن بخــش از وقفنامــه ،شــرایط دیگــر بانــی (علیقلیآقــا)
مکتــوب شــده و در ضمــن عقــد وقــف ،شــرط کــرده تــا زمانــی کــه خــود امــر تولیــت موقوفــات را بهعهــده
دارد ،جنــاب ناظــر حــق دخالــت در امــور او را نداشــته و از او نخواهنــد کــه در امــور موقوفــات و درآمــد آن
حســاب پــس بدهــد و نیــت اصلــی او از وقــف اموالــش ،صدقــۀ جاریــه باشــد و ثــواب آن بــه روح مقــدس
خاقــان سلســلۀ صفــوی عایــد گــردد و در ایــن ســند از مســئوالن حکومــت در هــر دوره درخواســت کــرده
کــه ا گــر متولیــان بعــد از خــودش در امــور موقوفــات ســهلانگاری نماینــد و متوجــه نظــم و آبادانــی امــاک
موقوفــه نباشــند ،ناظــران همــان دوره حــق بازخواســت و مؤاخــذۀ متولــی را دارنــد؛ همچنیــن شــرط نمــوده
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کــه بــه ایــن وقفنامــه اعتبــار میبخشــد ،ســجع ُمهــر عــدهای از بــزرگان و علمــا و شــخصیتهای معتبــر
در قســمتهای مختلــف ایــن وقفنامــه اســت .از مطالــب قابلتوجــه ایــن وقفنامــه کــه بــرای معرفــی
مجموعــۀ تاریخــی علیقلیآقــا میتــوان بــه آن اســتناد کــرد ،مــواردی اســت بــه شــرح ذیــل:
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تاریخچۀ بنا

اصفهانــی در کتــاب نصفجهــان فیتعریــف اصفهــان درخصــوص ایــن بنــا مینویســد ...« :دوم حمــام
علیقلیآقــا اســت کــه محــل معــروف بنــام خــود او کــه از محــات جــزء بیدآبــاد اســت ،میباشــد .آنرا برســر شــاخه
بــزرگ فــدن ســاخته اســت و چــون در آنجــا مســجد مشــتملبر مدرســه هــم ســاخته ،چنانکــه گذشــت ،بازارچــه
و چهارســو و ایــن حمــام را هــم بنــا نمــوده و وقــف آن مســجد کــرده اســت .حمــام مذکــور از ســطح زمیــن ب هقــدر
یــک زمینــه بلندتــر اســت و میتــوان گفــت کــه بعــد از حمــام نوســاز قزویــن ،دیگــر مثل این دو ســه حمــام (حمام
علیقلیآقــا و حمــام خســروآقا) در ســایر بــاد ایــران ســاخته نشــده اســت» (االصفهانــی.)79 :1368 ،
مجموعــۀ علیقلیآقــا ،طــی زمــان حکومــت شاهســلیمان (1105-1077ه ـ.ق ).و شــاه سلطانحســین
صفــوی (1105-1135هــ.ق ).احــداث شــده اســت .بانــی مجموعــه ،علیقلیآقــا از خواجــگان و
صاحبمنصبــان مشــهور اواخــر دورۀ صفــوی بــوده اســت (آقاجانــی و همــکاران .)11 :1382 ،علیقلیآقــا
از خواجــگان ارشــد سفیدپوســت و باســابقۀ حــرم و دربــار صفــوی اســت .برطبــق وقفنامــۀ مجموعــه
میتــوان اســتنباط کــرد کــه علیقلیآقــا دارای نفــوذ و قــدرت مالــی بــوده اســت کــه از زمــان شاهســلیمان
صفــوی وارد دربــار و حرمســرا میشــود و در آنجــا مقــام واال کســب کــرده و در اواخــر دورۀ صفــوی بــه موقعیــت
ممتــازی دســتمییابد و مجموعــهای خدماتــی و عامالمنفعــه احــداث مینمایــد.

شناخت کلی محلۀ علیقلیآقا

ً
محلــۀ علیقلیآقــا کــه در حالحاضــر در بخــش مرکــزی شــهر اصفهــان واقــع شــده اســت ،قبــا جزئــی از محلــۀ
بــزرگ بیدآبــاد بــوده کــه تــا اواخــر دورۀ صفــوی بهعنــوان بخشــی از محلــۀ شیخابومســعود شــناخته میشــد.
محلــۀ بــزرگ بیدآبــاد ،جــزو محــات و نواحــی شــمال رودخانــۀ زاینــدهرود بــوده و در گذشــته بهصــورت یــک
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تصویــر  .2بخشــی از وقفنامــه ،ســال عقــد وقــف و ســجع ُمهــر علیقلیآقــا در کنــار ســند (مرکــز اســناد ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه اصفهــان.)1381 ،
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کــه صدراعظــم و مباشــرین موقوفــات ،حــق دخالــت در موقوفــات را ندارنــد و از متولــی ،ناظــر و متصــدی
بابــت حســاب و کتــاب بازخواســت ننماینــد.
در پایــان ،علیقلیآقــا ،جــاری شــدن صیغــۀ وقــف در جلســه و وقــف مــال خویــش را در نهایـ ِـت صحــت
و ســامت عنــوان مـیدارد؛ و تاریــخ عقــد ســند و محــل ُمهــر واقــف بــه ســال  1125هـ.ق .اســت (تصویــر .)2
در ایــن بخــشُ ،مهــر علیقلیآقــا ثبــت شــده ،امــا قبــل از آن واقــف از اموالــی هــم ســخن بهمیــان آورده
َ
کــه بهصــورت فهرســت عنــوان میگــردد :قهوهخانــه ،کارخانــۀ صباغــی (رنگــرزی) ،کارخانــۀ شــعربافی
مــوازی ســیباب دکان و مــوازی  8بــاب حجــرات فوقانــی ،ســقاخانۀ داخــل بــازار و دو ســقاخانه (یکــی
متصــل بــه مســجد و دیگــری در ضلــع شــرقی چهارســوق) و تمامــی عرصــه و اعیــان و درب و تختــه و ورودی
و باالخانهــای دکان و توابــع و ملحقــات آن.
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ناحیــۀ شــهری عمــل میکــرده و محلــۀ بزرگــی بــوده کــه شــامل تقســیمات و محــات کوچکتــری نیــز بــوده
اســت .محلــۀ بیدآبــاد در حالحاضــر بهعلــت ایجــاد خیابانهــا و معابــر جدیــد ،چندپــاره شــده و محــات
ّ
کوچکتـ ِـر آن بهنحــوی درهــم آمیختــه کــه تعییــن محــدودۀ اصلــی آن کمــی مشــکل اســت .آنچــه مســلم
اســت اینســت کــه محلــه در گــذر تاریــخ ،تحــول یافتــه و شــکل گرفتــه اســت .قدیمیتریــن کتابــی کــه
در آن محلــۀ بیدآبــاد را توصیــف کــرده اســت ،کتــاب محاســن اصفهــان «مافروخــی» اســت .طبــق نوشــتۀ
مافروخــی« :عالءالدولــه کاکویــه» حاکــم اصفهــان (قــرن چهــارم ه ـ.ق ).بــاروی معــروف خــود را ب هطــول
بیــش از  15هــزار گام و بــا دوازده دروازه بــه دور اصفهــان احــداث میکنــد .در ایــن هنــگام محلــۀ پشـ ِـتبارو
یشــود کــه از
حــد خارجــی بــاروی عالءالدولــه بــوده اســت (مافروخــی .)77 :1385 ،بــا اینوصــف معلــوم م 
قــرن چهــارم هـ.ق .بدونشــک تمــام محلــۀ بیدآبــاد کــه ا کثــر مســاحت آن گورســتان شــهر بــوده ،خــارج از
حصــار عالءالدولــه قــرار داشــته اســت؛ چرا کــه وقتــی محلــۀ پشـ ِـتبارو بیــرون حصــار باشــد ،بهتبــع محلــۀ
ً
بیدآبــاد کــه در غــرب محلــۀ پشـ ِـتبارو قــرار دارد ،مســلما خــارج از حصــار بــوده اســت .امــا در قــرن پنجــم
هـ.ق .مطابــق نظــر مافروخــی بعضــی از آن (محلــۀ بیدآبــاد) بنیــاد شــهر اســت؛ یعنــی بــه شــهر پیوســته و
جــزو شــهر محســوب میشــده اســت (مافروخــی.)103 :1385 ،
درمــورد موقعیــت ایــن محلــه ،اســنادی وجــود نــدارد کــه مشــخص کنــد چهمیــزان از محلــه در درون
حصــار اصلــی شــهر قــرار داشــته اســت؛ امــا بهطــور یقیــن ،محلــۀ بیدآبــاد در درون شــهر قــرار داشــته و از
بزرگتریــن محــات شــهر اصفهــان محســوب میشــده اســت« .شــاردن» ســیاح فرانســوی در اینبــاره
میگویــد« :دروازۀ عباســی از طــرف شــرق محلــۀ بیدآبــاد بــه محلــۀ بزرگــی بــه اســم بیدآبــاد متصــل میشــود.
بیدآبــاد هشــتصد و هشــتاد و دو خانــه ،هشــت مســجد و یــازده کاروانســرا و پنــج بــازار و چهــار گرمابــه دارد
(شــاردن .)1582 :1374 ،از روی اعــداد و ارقامــی کــه شــاردن ذکــر کــرده ،میتــوان بــه بزرگــی محلــۀ بیدآبــاد
در دورۀ طالیــی شــهر اصفهــان ،یعنــی زمــان صفــوی پیبــرد« .محمدمهدیبــن محمدرضــا اصفهانــی» در
یبــرد (اصفهانــی،
کتــاب تاریــخ اصفهــان از محلــۀ بیدآبــاد بهعنــوان یکــی از محــات بــزرگ اصفهــان نامم 
 25 :1368و  )26و درنهایــت «میرســیدعلی جنــاب» در کتــاب اصفهــان ضمــن اشــاره بــه محلــۀ بیدآبــاد بــه
تعــداد جمعیــت محلــه نیــز اشــاره دارد (جناباصفهانــی و پورعصــار.)184 :1385 ،
علیقلیآقــا ،کار احــداث بناهــای عامالمنفعــه (مســجد ،حمــام ،چهارســوق و بازارچــه) را بــا تکمیــل
و احــداث مســجد نیمهســاخت محــل آغــاز و ســپس بهفاصلــۀ کوتاهــی ،حمــام و چهارحــوض را احــداث
ً
نمــود و پــس از آن چهارســوق و بازارچــه و تمامــا آنهــا را وقــف نمــوده کــه تاکنــون پابرجــا و فعــال بهیــادگار
ماندهانــد .محلــۀ مزبــور در حالحاضــر ،جــزو محــات و مناطــق تاریخــی شــهر محســوب شــده و براســاس
موقعیــت خــاص خــود و اســتقرار در بخــش مرکــزی شــهر و در مجــاورت بــا محورهــای شــریانی و اصلــی شــهر
ازجملــه محــور چهاربــاغ (محــور شــمالی-جنوبی) و نیــز خیابــان مســجد ســید (محــور شــرقی-غربی) دارای
موقعیتــی متوازنکننــده و تعادلبخــش بــوده و بهعنــوان حائــل و مفصــل میــان کالبــد قدیــم و کالبــد
امــروز ،دارای نقشــی تأثیرگــذار و مهــم اســت.
مجموعــۀ تاریخــی علیقلیآقــا بــا قدمــت 300ســاله ،مجموعـهای اســت ســازمانیافته و تعریفشــده بــا
عناصــر مکمــل شــهری و کامــل کــه تاکنــون هویــت و کارکــرد اصیــل خــود را براســاس شــرایط وقــف حفــظ
نمــوده اســت؛ در حالحاضــر ،بازارچــۀ علیقلیآقــا نقــش اســکلت و اســتخوانبندی مجموعــه را ایفــا نمــوده
و ســایر عناصــر در کنــار بازارچــه جانمایــی و اســتقرار یافتهانــد و بدینترتیــب بــا اتصــال شــبکۀ معابــر محلــه
بــه چهارســوق ،بــازار و ســپس معابــر دیگــر ،عامــل فرمیابــی بافــت پیرامــون خــود بهعنــوان یــک مرکــز محلــه
و ایجــاد یــک تمرکــز جمعیــت و ترا کــم بافــت مســکونی شــده اســت (نقشــۀ  .)1ایــن مجموعــه شــامل عناصــر
«تاریخــی» و «فرهنگــی» و «خدماتــی» بهشــرح ذیــل اســت:
الــف :عناصــر تاریخــی موجــود ،شــامل :مســجد (مسجد-مدرســه) ،حمــام ،چهارســوق و بازارچــه،
تیمچــه و ســقاخانه.
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از عناصــر مهــم و وابســته بــه مجموعــۀ علیقلیآقــا «مســجد» مجموعــه اســت (نقشــۀ )2؛ کــه شــامل:
مســجد ،مدرســه ،حجــرات مدرســه (بــرای  14تــا  28طلبــه) ،چهــار بــاب دکان جنــب مدرســه و ســقاخانه
(ذکرشــده در وقفنامــه) ،گلدســتۀ مســجد بــر بــاالی ســردر و مســجد بــا کاشـیهای الــوان و نقــوش هندســی
و گــره ،تزئیــن گردیــده اســت .کتیبــۀ ســردر مســجد بــه خــط ثلــث بهشــرح ذیــل کــه نــام علیقلیآقــا نیــز در
قــاب قهــوهای از جنــس مرمــر مشــهود اســت (تصاویــر  3و .)4

نقشۀ  .2برش نمای بیرونی مسجد علیقلیآقا (مرکز اسناد میراثفرهنگی اصفهان.)1378 ،
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ب -عناصر تاریخی از میانرفته ،شامل :مکتبخانه ،زورخانه و کاروانسرا.
ً
شــایان ذکــر اســت کــه در حالحاضــر ،مرکــز محلــۀ علیقلیآقــا صرفــا محــدود بــه مجموعــۀ تاریخـ ِـی مذکــور
نیســت و ایــن محــدوده نســبت بــه گذشــته وســعتیافته و عناصــر خدماتــی دیگــری از قبیــل :درمانــگاه،
حســینیه ،فضایســبز وکتابخانــه نیــز در مجــاورت و متصــل بــه مجموعــۀ تاریخــی شــکل گرفتــه اســت؛
بهعبــارت دیگــر ،تــداوم حیــات ایــن مجموعــه حتــی در زمانحاضــر نیــز بــر شــکلگیری عناصــر شــهری
جدیــد از قبیــل مــوارد عامالمنفعــۀ جدیــد فوقالذکــر تأثیرگــذار اســت و نقــش فرمدهــی محــدوده و بافــت
پیرامــون مجموعههــای وقفــی بهعنــوان یــک اصــل (کریمیــان و مهــدیزاده ،)66 :1396 ،پــس از چنــد
قــرن همچنــان اثرگــذاری خــود را حفــظ کــرده اســت .در ادامــه ،عناصــر مجموعــه بهترتیــب شــکلگیری
ازلحــاظ معمــاری تعریــف میشــود.
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تصویر  .4نام علیقلیآقا به خط ثلث بر روی کتیبۀ سردر مسجد (نگارندگان.)1394 ،

«بســماهلل الرحمــن الرحیــم ،لقــد تصــدی االتمــام هــذا المســجد الشــریف و
اختتــام هــذا المعبــد...
فــی زمــن  ...الشــاه ســلطان حســین  ...اهلل ملکــه و افاضــل علــی العالمیــن بــره
عالیجنــاب الموفــق و بالتوفیقــات الربانیــه و المؤیــد بالتائیــدات الســبحانیه محــرم
حریــم الدولــه الســنیه العظمــی  ...الحــاج علیقلیآقــا وقفــه اهلل تعالــی علــی قلــی
آقــا ســنه « .»1122جابریانصــاری» در کتــاب تاریــخ اصفهــان دربــارۀ ایــن مســجد
میگویــد« :دیگــر از مســاجد صفویــه مســجد علیقلیآغاســت ،و ایــن علیقلیآغــا و
خســروآغا دو بــرادر بودنــد و هــر دو خواجههــای حــرم شاهســلیمان صفــوی و از هــردو
مبانــی خیریــه موقوفــه بســیار اســت .چهارســوق علیقلیآقــا و ســرای علیقلیآقــا و
حمــام علیقلیآقــا ...و مســاحت مســجد علیقلیآقــا نزدیــک بــه هــزار و دویســت ذرع
اســت ...بنــای حمــام علیقلیآقــا یکهــزار و یکصــد و دوازده» (جابریانصــاری،
.)130 :1378
در وقفنامــه اینگونــه آمــده اســت ...« :بــر مســجد معیــن معلــوم کــه مشــتمل اســت بــر حجــرات معینــه
مشــخصه فوقانیــه و ســقاخانه مربــوط بــه مســجد مزبــور کــه واقــع اســت در محلــۀ شیخابومســعود رازی مــن
محــات دارالســلطنه اصفهــان و لغایهالشــهره از توصیــف مســتغنی اســت و عالیحضــرت واقــف موفــق در
کمــال اســتحکام همگــی آنهــا را بــه اتمــام رســانیده ...فــی دوم شــهر جمــادی االول مــن شــهور ســنه خمــس
و مــاءه عشــرین بعــد االلــف ».1125
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تصویر  .3کتیبۀ سردر مسجد به خط ثلث و نمای کاشی با خطوط هندسی (نگارندگان.)1394 ،
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تصویر  .6اشعار ماده تاریخ کاشیکاریشده سردر مسجد علیقلیآقا (نگارندگان.)1394 ،

صحــن مســجد مســتطیل و طولــش از شــمال بــه جنــوب اســت و حــوض ســنگی و زیبایــی بــا کتیبـهای
در حاشــیۀ بیرونــی آن در وســط صحــن جــای گرفتــه اســت .در طــرف جنــوب ،ایــوان و محرابــی دارد کــه
از جنــس ســنگ مرمــر در بــاال دارای حاشــیهکاری معــرق نفیــس اســت ،در ســمت مشــرق دارای شبســتان
کوچکــی اســت کــه در اواخــر قــرن  13هـ.ق .بــه مســجد اضافــه شــده اســت .ایــن مســجد طــی شــمارۀ -225
 1314/9/22بــه ثبــت تاریخــی رســیده اســت.

بازار

بازارچــه و چهارســوق علیقلیآقــا کــه بهعنــوان ســتونفقرات و مرکــز محلــۀ علیقلیآقــا محســوب میشــود
نیــز بــه همــت او در اوایــل قــرن دوازدهــم هجــری قمــری احــداث شــد .بازارچــه و چهارســوق کــه مطابــق
نــص حاشــیۀ وقفنامــه ،ســاخت آن در ســال  1127هـ.ق .بــه اتمــام رســید؛ تــا امــروز پابرجــا و فعــال ب ـهکار
خــود ادامــه میدهــد (تصویــر  .)7بازارچــۀ مزبــور در مرکزیــت و در امتــداد گــذر محلــۀ علیقلیآقــا واقعشــده و
دارای  2بــازوی اصلــی و بــزرگ و یــک بــازوی فرعــی و کوچــک و نیــز یــک چهارســوق رفیــع و زیبــا ،ســقاخانه
ً
و تیمچــه اســت و هماکنــون بــازار دارای  62دهنــۀ مغــازه (مجموعــا  58بــاب مغــازه) اســت (تصویــر .)8
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در درون مقرنسهــای ســردر دو بیــت بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر زمینــۀ کاشــی الجــوردی و بــه خطاطی
«محمدصالــح» مــاده تاریــخ احــداث بنــا بهشــرح ذیــل نوشــته شــده اســت (تصاویــر  5و :)6
«شد بنا این مسجد و تاریخ گفت
رحمت حق وقف این مسجد بود»
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سقاخانه

ســقاخانۀ زیــر چهارســوق ،بزرگتریــن و زیباتریــن ســقاخانۀ مجموعــۀ علیقلیآقــا اســت .مطابــق وقفنامــه،

تصویر  .9نمایی از چهارسوق علیقلیآقا (نگارندگان.)1394 ،
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در مرکــز بازارچــۀ مزبــور یــک چهارســوق بــزرگ آجــری و بهشــکل هشــتضلعی و بهابعــاد قطــر  11/2متــر
موجــود اســت کــه نقــش َمفصــل و اتصالدهنــدۀ بازوهــای بازارچــه را ایفــا نمــوده و بهعنــوان مرکــز ثقــل
بازارچــه و عامــل ارتبــاط میــان شــبکۀ معابــر محلــه عمــل مینمایــد .در ضلــع جنوبشــرقی چهارســوق یــک
ســقاخانۀ بــزرگ و فعــال موجــود اســت (تصاویــر  9و  .)10در حاشــیۀ وقفنامــه ،علیقلیآقــا ،بازارچــه و
چهارســوق را اینگونــه توصیــف مینمایــد ...« :و بــازارگاه رفیعــی محــازی مســجد مزبــور در جنــب حمــام
مزبــور مشــتملبر یــک بــاب قهوهخانــه و کارخانــۀ صباغــی و کارخانــه شــعربافی و مــوازی ســی بــاب دکان و
مــوازی بیســت بــاب حجــرات فوقانیــه دکاکیــن مزبــور.»...
باتوجــه بــه متــن وقفنامــه و تعــداد مغازههــای بازارچــه در گذشــته و نیــز تعــداد فعلــی و باتوجــه بــه
حــدود و اســتقرار عناصــر تاریخــی مجموعــه ،ماننــد حمــام و کاروانســرا ،بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن حــدود
فعلــی بازارچــه نســبت بــه گذشــته تغییــر چندانــی نکــرده اســت (بینــا ،چهــار ســوق .ســازمان نوســازی
و بهســازی .)1382 ،ایــن چهارســوق ازنظــر کالبــدی ،بــا یــک نقــش شــریانی ،شــبکۀ معابــر فرعــی را بــه
خــود متصــل کــرده و بدینترتیــب نقشــی فرمدهنــده بــر بافــت پیرامــون خــود دارد و تمامــی دسترس ـیها،
ارتباطهــا و ترددهــا را راهبــری مینمایــد .ایــن چهارســوق در درجــۀ اول اهمیــت ازنظــر طراحــی فضــای
شــهری محســوب میشــود؛ زیــرا شــاکلۀ اســکلتبندی ایــن مجموعــه برمبنــای آن شــکلگرفته و ســایر
عناصــر دیگــر از آن تبعیــت میکننــد.
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چهارســوق و ســقاخانۀ آن در ســال  1127هـ.ق .بــه پایــان رســیده اســت .در حاشــیۀ وقفنامــه ،اینگونــه بــه
آن اشــاره شــده اســت ...« :و چهارســوق رفیعــی کــه در یــک ضلــع آن ســقاخانه منقحــی ســاخته بنــا بــه اتمــام
رســانده و ســقاخانه بــرای عــام مســلمین شــیعه اثنیعشــری وقــف فرمــود و ثــواب آن را بــه روح مقــدس
سیدالشــهدا و خامــس آلعبــا صلــواتاهلل علیــه قربــت نمــود» .یــک ســقاخانۀ کوچــک نیــز در منتهیالیــه
جنوبــی بــازار وجــود دارد کــه در دورۀ قاجــار بــدان الحــاق شــده اســت.

تیمچه

بازارچــۀ علیقلیآقــا دارای یــک بــاب تیمچــه اســت کــه بــا مســاحتی حــدود  400مترمربــع در شــرق بازارچــه
(جنوبشــرق چهارســوق) واقعشــده و در حالحاضــر نیمهمخروبــه و متروکــه اســت.

کاروانسرا

کاروانســرا از دیگــر عناصــر وابســته بــه مجموعــۀ علیقلیآقــا اســت کــه برطبــق متــن وقفنامــه ،وجــود آن
ثابــت شــده اســت ،امــا ایــن کاروانســرا تخریــب گردیــده و اثــری از آن امــروزه موجــود نیســت.4

زورخانه

از دیگــر عناصــر وابســته بــه مجموعــه ،یــک زورخانــه اســت کــه درمــورد زمــان دقیــق ســاخت آن اطالعــات
قابلدسترســی موجــود نیســت .محــل زورخانــه در ضلــع غربــی مجموعــه و در کنــار کاروانســرا قــرار داشــته
در آن از داخــل چهارســوق بــاز میشــده و البتــه بــه داخــل کاروانســرا نیــز راه داشــته اســت (طبســی،
اســت و ِ
.)99-100 :1381

مکتبخانه

آقــای جنــاب در کتــاب االصفهــان مکتبخانههــای محلــۀ بیدآبــاد را نامبــرده و بــه محــل تشــکیل
جلسـههای مربوطــه در مســجد و محلــۀ علیقلیآقــا اشــاره کــرده کــه تــا اواخــر دورۀ قاجــار فعــال بــوده اســت
(طبســی.)101-102 :1381 ،

حمام علیقلیآقا

حمــام دوقلــوی علیقلیآقــا کــه از زیباتریــن عناصــر معمــاری مجموعــه بهحســاب میآیــد ،در کنــار بــازار
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بنیــان وقــف بهطــور صریــح و روشــن علــت وجــود تعــداد زیــادی از پدیدههــای معمــاری از ابتــدای دورۀ
اســامی تــا زمــان معاصــر اســت کــه بــا کاربریهــای معیــن در خدمــت مــردم و جامعــه قــرار گرفتهانــد .بینــش
اســامی وقــف نهتنهــا بهرهبــرداری از داراییهــا و امــاک موقوفــه را در زمــان زندگــی واقــف در مســیر اهــداف
ویــژه مشــخص کــرده اســت؛ بلکــه منافــع اجتماعــی و مردمــی موقوفــات را در قالــب قوانیــن شــرعی و عرفــی،
ســالیان طوالنــی پــس از درگذشــت واقفــان نیــز تضمیــن میکنــد .در اینمیــان ،طــی دورۀ صفــوی ،بناهــا
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علیقلیآقــا قــرار دارد .ایــن حمــام نیــز از احداثــات علیقلیآقــا اســت کــه وقــف بقیــۀ مجموعــه شــده اســت.
کار ســاختمان حمامهــای بــزرگ و کوچــک علیقلیآقــا بــه ســال  1125هـ.ق .بــه پایــان رســیده اســت .بــرای
معرفــی تاریخچــۀ حمــام گوشــهای از وقفنامــۀ آن ذکــر میگــردد« :و قاطبــه و جملگــی دو بــاب حمــام
متصلیــن بــه یکدیگــر واقعیــن در محلــۀ شیخابومســعود اصفهــان محــاذی مســجد متعلقــه بــه عالیقــدر
واقــف مومیالیــه و از راه انتســاب بــه عالــم حضــرت واقــف مشــارالیه حمامیــن مزبوریــن مســتغنی از ذکــر
حــد و وصفانــد بــا جمیــع توابــع شــرعیه و لواحــق ملیــه از مهــر و مدخــل و گلخــن و چــاه و منبــع و غیــر ذکــر
منالتوابــع کــه در ایــن قــوت از مــال خــود احــداث نمــوده و تمامــت مــوازی چهــار بــاب دکاکیــن معینــه واقعــه
در جنــب مســجد مرقومــه بعــد کــه از تحریرانــه بــا جمیــع توابــع از ممــر و مدخــل و دروب و غیرذلــک و کلیــت
اعیــان چوبپــوش و تختهپــوش و طــاق آجــری نمخانــه  ...در قــرب مدرســه مالعبــداهلل معــروف بــه دکان
حاجمیــرزا نخودبریــز محــدوده بــه خــان علیقلیخــان و بــه شــارع و بــه خــان وقفــی مرحــوم میرجملــه اســت
بــر مســجد معیــن معلومــه کــه مشــتمل اســت بــر حجــرات معینــه مشــخصه فوقانیــه و ســقاخانه مربــوط
بــه مســجد مزبــور کــه واقــع اســت در محلــۀ شیخابومســعود رازی مــن محــات دارالســلطنه اصفهــان ...و
عالیحضــرت واقــف موفــق در کمــال اســتحکام همگــی آنهــا را بــه اتمــام رســانیده ...و مــن جمــادیاالول
مــن مشــهور ســنه خمــس و عشــرین و مائــه بعــد االلــف .»1125
و بهنقل از حاشیۀ وقفنامه:
«بسم اهلل خیر االسماء
هلل الحمـدهلل و کفــی والســام علــی عبــاده الــذی المصطفــی محمــد و الــه خیــره
الــوری و بعــد چــون بــه دســتیاری قایــد توفیــق ســبحانی عالیجــاه واقــف موفــق مــن
ً
بعــد از اتمــام مســجد و حمــام مزبوریــن شــروع نمــود .اوال در جنــب حمــام بــزرگ
مزبــور دریاچــه بــا ســلح مختصــری در نهایــت تقطیــع و تزئیــن بــه اتمــام رســانیده و
بــه حمــام مزبــور ملحــق ســاخته آنــرا نیــز بــه طریــق حمــام مزبــور ملحــق ســاخته آنــرا
ً
نیــز بــه طریــق حمــام مزبــور وقــف و بــه تصــرف وقــف داده ثانیــا  ...و کان ذلــک فــی
تاســع شــهر الشــوال المکــرم مــن شــهور ســنه ســبعه و عشــرین و مائــه و الــف .»1127
میتــوان از ایــن قســمت وقفنامــه ایــن نتیجــه را گرفــت؛ کــه حمــام متشــکل از یــک حمــام بــزرگ و یــک
حمــام کوچــک اســت کــه مطابــق متــن وقفنامــه در  1125هـ.ق .ســاخت آن بــه پایــان رســیده و تصریــح
میکنــد کــه علیقلیآقــا آنهــا را از مــال خــود احــداث نمــوده و درآمدهــای آن وقــف مســجد و حجــرات شــده
اســت و دریاچــه یــا چهارحــوض حمــام مطابــق نــص صریــح حاشــیۀ وقفنامــه در ســال  1127ه ـ.ق .بــه
پایــان رســیده و بــه حمــام متصلشــده و ماننــد حمــام وقــف مســجد گردیــده اســت.
حمــام علیقلیآقــا در زمینــی بهابعــاد  30×20متــر و مســاحت  981مترمربــع ســاخته شــده و متشــکل از دو
حمــام بــزرگ اصلــی و حمــام کوچــک اســت کــه یــا همزمــان و یــا بهتنــاوب مــورد اســتفادۀ زنــان و مــردان قــرار
میگرفتــه اســت (تصاویــر  11و .)12از قســمتها و فضاهــای دیگــر حمــام میتــوان بــه :ســربینه ،گرمخانــه،
خزینــه و حمــام کوچــک یــا حمــام دوم کــه درنهایـ ِـت زیبایــی ســاخته و بــا تزئینــات مختلــف کاش ـیکاری و
ســاروجبری و نقاشــی تزئیــن شــدهاند ،اشــاره نمــود.
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و مجموعههــای متعــددی براســاس وقــف بهخصــوص در شــهر اصفهــان شــکلگرفتهاند کــه بســیاری
از آنهــا همچنــان پابرجــا هســتند .ایــن موقوفــات در اصفهــان اغلــب دارای رقباتــی از قبیــل :زمینهــای
زراعــی ،بــاغ ،طاحونــه ،قنــات و کاروانســرا ،در خــارج از شــهر بــوده کــه درآمــد حاصــل از آنهــا برطبــق شــروط
طر حشــده از ســوی واقفیــن در وقفنامههــا ،بهمنظــور حفــظ و نگـهداری موقوفــات درنظــر گرفتــه میشــده
اســت .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه باتوجــه بــه نقــش مهــم وقــف بهعنــوان یــک عامــل شــکلدهندۀ
فضاهــای شــهری (کریمیــان و مهــدیزاده )66 :1396 ،کــه باتوجــه بــه موقعیــت محــدودۀ پیرامــون خــود
را تحتتأثیــر قــرار م ـیداده ،توســعه و گســترش شــهر اصفهــان بهخصــوص در دورۀ صفــوی بیارتبــاط بــا
موقوفــات ایــن دوره نبــوده اســت .محالتــی ماننــد بیدآبــاد و محلــۀ دردشــت کــه بیشــترین موقوفــات اعـماز:
مســجد ،مدرســه ،کاروانســرا و حمــام و بازارچــه را در اصفهــان در خــود جــای داده و تشــکیل مجموعههــای
عامالمنفعــه را داده بودنــد بــا بررســی موقعیــت آثــار و مجموعههــای وقفــی میتــوان تأثیــر فرمدهــی آنهــا
بــر بافــت پیرامونشــان را بهخوبــی دریافــت ،تأثیــری کــه پــس از گذشــت چنــد قــرن همچنــان خاصیــت خــود
را حفــظ کــرده و بهخصــوص بــا حضــور بنــای اصلــی و مســتحدثات وابســته بــه آن اعـماز :مســجد ،بازارچــه،
حمــام و شــبکۀ معابــر تــدوام فرمدهــی خــود را حفــظ کــرده اســت.
در کنــار اندیش ـههای مذهبــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در موقوفــات ،تعییــن رقبــات بــر آنهــا رونــق و
مانــدگاری آنهــا را تــا ســالیان متمــادی تأمیــن و تضمیــن میکــرده اســت (شــفقی .)33 :1376 ،اختصــاص
رقبــات متعــدد و شــرایط ســخت و دقیــق بــرای مصــرف درآمدهــای حاصلــه بــرای مقاصــد مشــخص و معیــن
ّ
واقــف اع ـماز نگ ـهداری و تعمیــر و مرمــت بهصــورت ٌمو ّبــد و مخلــد طــی گذشــت زمــان بهخوبــی توانســته
بخــش اعظــم کالبــد ایــن مجموعــه را حفاظــت و صیانــت نمایــد .در اینمیــان نقــش وقفنامههــا و
مفــاد و شــرایط واقفیــن آنهــا را بــرای بقــای مجموعههــای عامالمنفعــه نبایــد نادیــده گرفــت؛ بهویــژه
کــه هرگونــه تغییــر در عملکــرد و ســازه را نیــز ناممکــن میســاخت و خــود عاملــی بــرای مانــدگاری بنــا بــود
(کریمیــان و مهــدیزاده .)66 :1396 ،در وقفنامههــا تعمیــر و مرمــت بنــا بهمنظــور حفــظ و پایــداری
آن از محــل درآمــد حاصــل از رقبــات مربوطــه پیوســته در هنــگام تنظیــم ســند وقفنامــه بــا دقــت تمــام
درنظــر گرفتــه میشــد تــا کوچکتریــن خللــی در تــداوم مجموعــه ایجــاد نشــود .امــروزه بــا مجموعههــای
ارزشــمندی در اغلــب شــهرها روب ـهرو هســتیم کــه در نتیجــۀ جــاری بــودن ســنت وقــف و بــا رعایــت مفــاد
وقفنامــه در جهــت دوام بنــا و تعمیــر و نگ ـهداری آنهــا پابرجــا ماندهانــد کــه نهتنهــا هویــت بنــا ،بلکــه
هویــت محلـهای هــم کــه در آنجــا قــرار گرفتهانــد را تضمیــن کردهانــد .مجموعــۀ علیقلیآقــا ،یکــی از همیــن
مجموعههاســت کــه در اواخــر ایــن دوره بــا ایجــاد هســتۀ اولیــۀ مجموعــه ،یعنــی یــک مســجد محلــه بــه
تاریــخ 1123هـ.ق .احــداث میشــود و بهترتیــب ،دیگــر عناصــر وابســته بــه مجموعــه شــامل :حمــام ،بــازار،
ســقاخانه ،کاروانســرا ،مکتبخانــه و زورخانــه بــه آن اضافــه شــده کــه ســه مــورد اخیــر بــر اثــر ســودجویی و
برهــم خــوردن وضعیــت وقــف ناشــی از متمرکــز شــدن آن تحــت یــک دســتگاه اداری طــی ســه دهــۀ اخیــر
تخریــب و امحــاء شــدهاند (نقشــۀ  .)1تأثیــر فرمدهــی بافــت ایــن مجموعــه بهخوبــی در وضعیــت شــبکۀ
معابــر محلــه کــه همگــی بــه چهارســوق بــازار آن بهعنــوان یــک مرکــز محلــه متصــل میشــوند ،مشــهود
اســت .ازطرفــی تمامــی نیازهــای الزم اعـماز :مذهبــی و آموزشــی بــا احــداث مسجد-مدرســه و مکتبخانــه،
اقتصــادی بــا احــداث بازارچــه و کاروانســرا و تیمچــه ،تنظیــف و نظافــت فــردی بــا احــداث حمــام و حتــی
پــرورش جســم بــا احــداث زورخانــه و دسترســی بــه آب روان بــا طراحــی مجموعــه در کنــار یکــی از مادیهــای
متصــل بــه زاینــدهرود (مــادی فــدن) در ایــن مجموعــه مطمــع نظــر واقــف قــرار داشــته و آنرا بهعنــوان یــک
مرکــز محلــه کــه تمامــی نیازهــای ســاکنین را در همــان محــدودۀ ســکونت تأمیــن و بــرآورده میســاخته ،لــذا
بهعنــوان عنصــری تعیینکننــده بهخصــوص بــا انتظــام عناصــر کالبــدی یادشــده و شــبکۀ معابــر کــه بــه
چهارســوق ختــم میشــده و در عمــل تمامــی معابــر متصــل و دسترس ـیها ازطریــق آن مدیریــت میشــده،
تأثیــر فرمدهــی و نظمبخشــی بافــت پیرامــون خــود را پررنگتــر نمــوده اســت؛ ازســویی ،ترا کــم و فشــردگی
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معرفــی یــک مجموعــۀ تاریخــی بهیــادگار مانــده از دورۀ صفــوی بــا قدمتــی در حــدود  325ســال واق ـعدر
محلــۀ بیدآبــاد اصفهــان ،و بررســی نقــش و تأثیــر ســنت وقــف و پیامدهــای حاصــل از آن بــر مانــدگاری
ایــن مجموعــه از یکســو ،عملکــرد فرمدهنــدۀ بافــت شــهری پیرامــون مجموعــه و از ســویدیگر ،از
اهــداف دنبالشــده در ایــن پژوهــش بــود .بــا احــداث مســجد در محلــۀ بیدآبــاد و کاملشــدن بنــای آن
بهدســتور علیقلیآقــا ،یکــی از خواجــگان مشــهور و واقفــان اواخــر دورۀ صفــوی ،دیگــر عناصــر وابســته بــه
مجموعــه بهمــرور زمــان در کنــار هــم شــکل گرفتهانــد .بــا برقــراری ایــن مجموعــه در محلــۀ بیدآبــاد کــه
برطبــق وقفنامــه از محــات دارالســلطنۀ اصفهــان بــوده اســت ،ایــن محلــه بهلحــاظ مذهبــی ،فرهنگــی،
اجتماعــی و اقتصــادی دچــار تغییــر و تحــوالت عمــدهای شــد و بافــت شــهری پیرامــون خــود را دگرگــون
نمــود؛ بهطوریکــه بــا تعریــف یــک فضــای شــهری شــریانی ،یعنــی چهارســوق شــبکۀ معابــر فرعــی دیگــر
را ازنظــر دسترســی ،ارتبــاط و اتصــال جهتدهــی نمــود و ترا کــم منــازل مســکونی پیرامــون مجموعــه را
بهعنــوان یــک مرکــز محلــه باعــث شــد و بــه اینترتیــب موجــب توســعه و شــکلپذیری فیزیکــی بافــت
شــهری پیرامــون خــود گردیــد و بــر همیناســاس بهتدریــج بــه یکــی از محــات مهــم و پررونــق در شــهر
اصفهــان مبــدل گشــت .در ذیــل نتایــج ایــن پژوهــش تبیــن میگــردد.
ســنت وقــف در شــکلگیری مجموعــۀ علیقلیآقــا و تــداوم و بقــای آن در دورههــای بعــدی ،اثــر بنیــادی
داشــته اســت .بنیــان وقــف بهعنــوان یــک هنجــار مذهبــی بــا رویکــرد اقتصــادی بهطــور صریــح و روشــن
علــت وجــود بســیاری از پدیدههــای معمــاری بهویــژه مجموعههــای عامالمنفعــه درطــول زمــان بــوده
اســت کــه در دورۀ صفــوی بهطــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .موقوفــات در قالــب قوانیــن شــر ع و
عــرف جامعــه ،تنظیــم و ثبــت آنهــا در اســناد وقفــی یــا وقفنامههــا ،بهرهبــرداری از داراییهــا و امــاک
موقوفــه و حراســت و حفاظــت از آنهــا را نهتنهــا در زمــان زندگــی واقــف ،بلکــه ســالیان طوالنــی پــس از فــوت
واقفیــن نیــز تضمیــن مینمــود؛ زیــرا وقــف براســاس شــرایط منــدرج در ســند مکتــوب در تمامــی حکومتهــا
محتــرم شــمرده میشــد و جــاری بــودن آن طبــق شــرایط واقــف تضمیــن میگردیــد .بانــی مجموعــه
علیقلیآقــا بــا تنظیــم یــک وقفنامــه کــه تــا امــروزه بهعنــوان یــک اثــر ارزشــمند تاریخــی برجــای مانــده
اســت ،شــرایطی را در وقفنامــه ثبــت کــرده کــه براســاس آن رقبــات فراوانــی را بــه مجموعــۀ علیقلیآقــا
اختصــاص میدهــد کــه تــا ســالیان طوالنــی صــرف نگــهداری ایــن مجموعــه ،بهویــژه حمــام آن شــود.
واقــف در ایــن وقفنامــه بــرای امــاک موقوفـهاش ،متولــی ،ناظــر و متصــدی تعییــن کــرده کــه بــر مجموعــۀ
موقوفاتــش نظــارت کامــل داشــته باشــند و در ݣݣنگـهداری از بناهــای ایــن مجموعــه متولیــان و یــا متصدیــان
در همــان عصــر و بعــد از آن بهجــد تــام اهتمــام ورزنــد و پــس از انجــام محاســبات ســاالنه ،عوایــد و درآمــد
حاصــل از موقوفــات را صــرف تعمیــر ،نگـهداری و حفاظــت از بنــا بنماینــد .شــرایط متعــدد واقــف و قوانیــن
ســخت و منظــم منــدرج در وقفنامــه و نظــارت بــر اجــرای آن ،تضمینکننــدۀ بقــای مجموعــه تــا دورۀ
معاصــر بــوده و همــواره نگ ـهداری و مرمــت آنرا بهدنبــال داشــته اســت.
ازســویدیگــر مــکان حمــام بــا توجــه بــه اهمیــت محلــۀ بیدآبــاد و همجــواری دیگــر عناصــر وابســته بــه
مجموعــه در کنــار حمایــت وقــف ،در دوام و بقــای آن تأثیرگــذار بــوده اســت .مجموعــۀ علیقلیآقــا در محلــۀ
بیدآبــاد از محــات دارالســلطنۀ اصفهــان کــه در دورۀ صفــوی احــداث شــده ،بهعنــوان یــک مرکــز محلــۀ
برجســته بــوده و دارای نقشــی محــوری بــرای فرمدهــی بافــت شــهری پیرامــون خــود اع ـماز شــکلدهی
بــه شــبکۀ معابــر و تشــکیل متراکــم منــازل مســکونی بــوده اســت؛ ازســوییدیگــر ،بهدلیــل وجــود :مســجد،
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بافــت مســکونی پیرامــون مجموعــه ،از مرغوبیــت خــاص آن خبــر میدهــد و وابســتگی ســاکنین بــه ایــن
مجموعــه در ابعــاد مختلـ ِـف مذکــور را گــوشزد مینمایــد کــه ایــن نیــز خــود بهعنــوان یــک عامــل مهــم بــر
دوام آن تــا زمــان حاضــر اثرگــذار بــوده اســت.
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پی نوشت

کتابنامه

 آقاجانــی ،حســین؛ روانفــر ،حســن؛ و حمیدیکجــوری ،ســاغر« .)1382( ،مرمــت تزئینــات وابســتهبــه معمــاری حمــام تاریخــی علیقلیآقــا مربــوط بــه دوران صفویــه در اصفهــان» .مجموعــه مقــاالت
ششــمین همایــش حفاظــت و مرمــت اشــیاء تاریخی-فرهنگــی و تزئینــات وابســته بــه معمــاری ،بهکوشــش:
عبدالرســول وطندوســت ،تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی.
 اصفهانی ،محمدمهدی بن محمدرضا .)1368( ،نصف جهان .تهران :امیر کبیر. امامیمیبــدی ،مرضیــه؛ صیــادی ،مهــدی؛ دیوانــدری ،جــواد؛ دانایینیــا ،احمــد؛ و کثیــری ،مســعود،(« .)1394بررســی چهارخانــۀ گرمابــه در حمــام علیقلیآقــا اصفهــان» .مجموعــه مقــاالت کنفرانــس
بینالمللــی شهرســازی ،عمــران و محیطزیســت ،تهــران ،صــص.84-93 :
 انتشــاری ،ســهیال؛ و دانــش ،هــادی« .)1394( ،تعامــل هنــر و معمــاری اجتماعــی در گرمابههــایعصــر صفــوی ،مطالعــۀ مــوردی حمــام علیقلیآقــا» .مجموعــه مقــاالت همایــش كنفرانــس بینالمللــی
مدیریــت و علــوم اجتماعــی ،اصفهــان :دانشــگاه آزاد اســامی ،صــص.21-30 :
 ایمانیــه ،مجتبــی« .)1380( ،نقــش خواجــگان در دربــار صفــوی» .مجموعــه مقــاالت همایــشاصفهــان و صفــوی ،اصفهــان :دانشــگاه اصفهــان.
 بینا (« .)1378چهارسوق» .اصفهان :سازمان نوسازی و بهسازی. باقــری ،اشرفالســادات« .)1385( ،نقــش وقــف در آبــادی شــهرها» .فصلنامــۀ وقــف میــراثجاویــدان ،شــمارۀ  ،55صــص.57-66 :
 باســتانیپاریزی ،محمدابراهیــم .)1357( ،سیاســت و اقتصــاد عصــر صفــوی .تهــران :نشــرصفیعلیشــا ه .
 -جابریانصاری ،محمدحسن .)1378( ،تاریخ اصفهان .اصفهان :بهی و مشعل.
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 -1ایــن وقفنامــه توســط ســازمان اوقــاف و امــور خیریــۀ اســتان اصفهــان بهشــمارۀ ســند  084بازخوانــی گردیــده اســت .اصــل ایــن
ســند در مرکــز اســناد ایــن ســازمان نگ ـهداری میشــود.
 -2در بررســیهای تاریخــی سلســلههای حکومتــی ایــران همــواره بــه گروههــای ذینفــوذ و قدرتمنــدی برمیخوریــم کــه نقــش
ً
مهمــی در شــکلگیری حــوادث تاریخــی داشــتهاند کــه ایــن رونــد در دورۀ صفویــه بــه اوج خــود میرســد؛ زیــرا تشــکیل دولــت صفــوی اساســا
ً
بــا حمایــت قبایلــی کــه بــا عنــوان «قزلبــاش» بــه یــاری «شاهاســماعیل» برخواســته بودنــد ،شــکلگرفت و طبیعتــا پــس از بهقــدرت رســیدن
او ،گروههــا خــود را صاحــب حــق میدانســتند« .شــاهعباس اول» بهخوبــی دریافتــه بــود کــه بــرای رهایــی از ایــن قیدوبندهــا تشــکیل
نیــروی جدیــد بــدون وابســتگی بــه گروههــای نامبــرده ضــروری مینمایــد و بــر ایناســاس در همــان ســالهای اول حکومــت خــود اقــدام
بــه تشــکیل نیــروی «غالمــان ســلطنتی» نمــود و در اینمیــان خواجههــا از قدرتمندتریــن طبقــه در تشــکیالت جدیــد بودنــد (ایمانیــه:1380 ،
 .)77رشــد و بســط قــدرت و نفــوذ خواجــگان در دورۀ ســاطین بعــدی صفــوی بیشــتر شــد ،بهطوریکــه ایشــان را بــه گروهــی قدرتمنــد و
تأثیرگــذار در زمینههــای مختلــف حکومتــی بــدل کــرد ،کــه در رســیدگی بــه امــور مملکــت هیــچ امــری بــدون شــرکت خواجــگان و بهویــژه
خواج ـهای کــه مســتحفظ خزانــۀ شــاه اســت ،انجــام نمیشــود (باســتانیپاریزی)70 :1357 ،؛ از جملــه خواجــگان صاحبنــام ایــن دوره
عالوهبــر «علیقلیآقــا» از افــراد دیگــری همچــون« :خســروآقا»« ،مبارکآقــا» و «خواجــه محــرم» میتــوان نامبــرد.
 -3منظور خواجههای سفیدپوست است.
 -4ایــن کاروانســرا در ســال  1381هـ.ش .بنابــه درخواســت و شــکایت اهالــی محــل و پیگیریهــای مکــرر بــه شــهرداری و جمـعآوری
استشــهاد محلــی مبنیبــر تبدیــل آنجــا بــه محــل تجمــع اراذل و اوبــاش و افــراد نابــاب ،تخریــب میشــود و مدتــی بعــد بــا یــک خیابــان و
چنــد بــاب مغــازه جایگزیــن میگــردد.
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حمــام ،بــازار ،ســقاخانه ،کاروانســرا و مکتبخانــه ،نیازهــای مذهبــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
محلــۀ بیدآبــاد را تأمیــن میکــرده ،و باعــث رونــق محلــه و پرجمعیتشــدن آن میشــده کــه خــود یــک
عامــل مشـ ّـوق بــرای جلبتوجــه عامــۀ مــردم در حفــظ و حراســت از آن درطــول تاریــخ ایــن محلــه بــوده
اســت.
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 جناباصفهانــی ،علــی؛ و پورعصــار ،رضــوان .)1385( ،االصفهــان .اصفهــان :ســازمان فرهنگــیتفریحــی و رفاهــی شــهرداری اصفهــان.
 حاتمیــان ،محمدجعفــر« .)1386( ،نقــش وقــف در شــکلیابی فضاهــای معمــاری و حفاظــت بافــتکهــن شــهر تهــران ،محــدودۀ ارک و بــازار» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران
(منتشرنشــده).
 ســالکبیرجندی ،محمدتقــی« .)1381( ،نقــش وقــف در ایجــاد بناهــای مذهبــی و میراثهــایهنــری و معمــاری جهــان» .فصلنامــۀ وقــف میــراث جاویــدان ،شــمارۀ  39و  ،40صــص.94-101 :
 شــفقی ،ســیروس« .)1376( ،وقــف در اصفهــان» .فصلنامــۀ وقــف میــراث جاویــدان ،شــمارۀ  3و ،4صــص.51-86 :
 شاردن،ژان .)1375( ،سفرنامۀ شوالیه شاردن .جلد چهارم ،تهران :توس. شــیرین ،شــیرین« .)1394( ،بررســی وتحلیــل تزئینــات معمــاری در گرمابههــا :گرمابــۀ علیقلیآقــاشــاهکاری از هنــر عصــر صفــوی» .مجموعــه مقــاالت ســومین همایــش ملــی الگــوی معمــاری و شهرســازی
اســامی افــق  ،1404صــص.55-62 :
 زارعــی ،مجیــد؛ و محمدصالحــی ،فــروغ« .)1392( ،ارزیابــی کیفیــت محیــط کالبــدی محــاتشــهری بــا تأ کیــد بــر نقــش ســرمایههای اجتماعــی ،مطالعــۀ مــوردی محلــۀ علیقلیآقــا اصفهــان» .مطالعــات
شهــای شــهری و منطق ـهای ،شــمارۀ  ،18صــص.155-174 :
و پژوه 
 طبســی ،محســن« .)1381( ،بازخوانــی وقفنامــه و بررســی کالبــدی مرکــز محلــۀ علیقلیآقــا».ماهنامــۀ صفــه ،شــمارۀ  ،35صــص.93-121 :
 عطریــان ،علــی؛ و نــوری ،مریــم« .)1392( ،ارتبــاط شــاخصههای توســعۀ پایــدار اجتماعــی بــاالگوهــای معمــاری ســنتی نمونــۀ مــوردی محلــۀ علیقلیآقــا در اصفهــان» .مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی
معمــاری پایــدار و توســعۀ شــهری ،صــص.79-91 :
 کریمیــان ،حســن؛ و مهــدیزاده ،بهــزاد .)1396( ،شــهرهای ایــران عصــر ایلخانــی .تهــران :جهــاددانشــگاهی.
 مافروخــی ،مفضلبــن ســعد .)1385( ،محاســن اصفهــان .گــردآوری :عبــاس اقبالآشــتیانی،اصفهــان :ســازمان فرهنگــی رفاهــی و تفریحــی شــهرداری اصفهــان.
 محمــدی ،محمــود« .)1379( ،تحلیــل نقــش متقابــل وقــف و شهرســازی ،برنامهریــزی فضــایکالبــدی -راهبــردی در توســعه و بهــرهوری بهینــۀ موقوفــات» .فصلنامــۀ وقــف میــراث جاویــدان ،شــمارۀ
 ،30صــص.94-105 :
 محمدمــرادی ،اصغــر؛ و جعفرپورناصــر ،ســاناز« .)1392( ،تأثیــر مکتــب شهرســازی ایلخانــی بــرتکویــن نظــام ســاختاری شــهرهای عثمانــی طــی قــرن چهاردهــم میــادی مطالعــۀ تطبیقــی بورســا» .تبریــز:
دانشــگاه هنــر تبریــز ،مجموعــه مقــاالت منتخــب اولیــن همایــش معمــاری و شهرســازی تبریــز ،صــص-81 :
.74
 مســجدی ،حســین .)1398( ،وقفنامــۀ حمــام و مســجد علیقلیآقــا .اصفهــان :ســازمان فرهنگــیاجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان.

