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بررسی تاریخی نحوه مالکیت مجموعه میدان نقش
جهان اصفهان*
(از صفویه تا انقالب اسالمی و بر مبنای اسناد وقفی)

احمد امین پور ،1عبداهلل جبل عاملی ،2فریبا خطابخش
 1دانشیار دانشکده معماری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2دکتری معماری ،بازنشسته ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3دانشجوی دکتری مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
**3

(تاریخ دریافت مقاله ،95/2/4 :تاریخ پذیرش نهایی)95/11/13 :

چکیده
یکــی از عناصــر اصلــی در حفــظ ابنیــه تاریخــی و مالکیت و نــوع کارکرد آنهــا در طول تاریخ ایــران ،عنصر
وقف بوده است .بررسی اسناد اوقافی مجموعه میدان نقش جهان اصفهان با رویکرد حفظ و تفکیک
مالکیت امروزی آن ،که هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل میدهد ،یک نمونه عینی و مهم در اثبات
ایــن مدعاســت .در همیــن رابطــه بررســی کارکــرد موقوفههــا در زمان گذشــته و امــروز در حفــظ این اثر
و چگونگــی عمــل متولیــان بــه این موقوفهها از ســؤاالت کلیــدی مقالــه حاضرند .نتایج برآمده نشــان
میدهند که بدون وجود و عمل به اسناد و نظام وقفی ،حفظ و حراست این مجموعه با مشکل مواجه
شــده و برعکــس با بررســی و عمــل به این اســناد ،نیازمندی این اثر بــه منابع مالی مرتفع خواهدشــد.
همچنین درمورد سوال دوم نیز بررسیها مؤید عملکرد ضعیف متولیان امر به محتوا و ضوابط موجود
در اســناد وقفــی در ادوار مختلــف میباشــد .موضوعی که از اســباب بــروز و ظهــور مالکیتهای متعدد
و همچنیــن عــدم صــرف منابع مالی در راســتای حفــظ و تقویت اثر گردیده اســت .دســتیابی به نتایج
مذکــور در ایــن بررســی بــا اســتفاده از دو روش مطالعه اســنادی و بررســی میدانی صورت گرفته اســت.

واژههای کلیدی
وقف ،وقفنامه ،میدان نقش جهان ،مالکیت ،حفاظت.
* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامه دوره دکتری نگارنده ســوم با عنــوان « تدوین برنامه مدیریت یکپارچه در محوطه میــراث جهانی میدان نقش
جهان با رویکردی در جهت حفاظت"  ،است که به راهنمایی سایر نگارندگان در دانشگاه هنر اصفهان در دست انجام است.
**نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: khatabakhsh.fariba@yahoo.com ،031-32241155 :
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مقدمه
میدان نقش جهان از بناهای عصر صفوی محســوب میشود.
مجموعه اجزا و عناصر موجود در این میدان اعم از مساجد ،کاخ و
بازار (که هر یک شاهکاری در طراحی و معماری میباشند) ،بیانگر
نقــش و اهمیــت آن در عرصههــای مختلف اجتماعــی  -فرهنگی،
سیاســی و اقتصــادی اســت .بــه لحاظ ایــن اهمیت ،آنچــه در این
مجموعه از همان زمان پیدایش در اولویت قرار داشته ،حفظ بقاء
و جاودانگی آن بوده است؛ موضوعی که نظام وقف در حل آن تأثیر
بســزایی داشــته اســت .در واقع ماهیت ابــدی ،دائمــی و غیرقابل
انتقــال و فــروش موقوفات از یک ســو و ارزش مالــی و اقتصادی آن
از ســوی دیگــر در ایــن زمینــه اثرگذار بوده اســت .بررســی تاریخچه
این مجموعه در ادوار مختلف نیز نشان میدهد که در ادواری که
بــه ایــن مســئله (وقف) در حفــظ و بقای آن بیتوجهی شــده ،این
مجموعــه مســیری رو بــه زوال را پیمــوده اســت .با توجــه به نقش
وقــف در ایــن زمینــه ،پرس ـشهایی کــه در اینجــا مطــرح میشــود

آن اســت کــه کدامیک از اجــزا و عناصر میدان جزء امــوال و اراضی
وقفی محســوب میشــوند؟ چه تغییر و تحوالتی در موقوفات این
مجموعه در طول زمان به وجود آمده است؟ چه عواملی در ثبات
یا بیثباتی این موقوفات اثر گذار بودهاند؟ درآمد و هزینههای این
موقوفات به چه میزان و صرف چه اموری شده است؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند نگرشی تحلیلی و تاریخی به انواع
مالکیــت در مجموعه میدان نقش جهان و بررســی میزان اثرگذاری
نظــام وقــف در حفــظ و مانــدگاری ایــن مجموعــه در ادوار مختلــف
میباشد .موضوعی که تا کنون در قالب یک تحقیق جامع و مستقل
پیگیری نشــده اســت .تحقیقــات و مکتوبات موجــود در این زمینه
ً
عمدتا به ذکر و توصیف کلی موقوفهها و اسناد آنها در طی ادوار تاریخی
پرداختهاند .اما ویژگی تحقیق حاضر جمع آوری ،بررســی ،تطبیق،
تحلیــل دقیــق وقفنامههــا و اســناد و ارائه پرســشهایی به منظور
تعیین جایگاه و کاربرد صحیح آنها در مسیرهای تعیین شده است.

 -۱مالکیت در میدان نقش جهان
مالکیــت بســیاری از آثــار و عناصــر شــهری کــه در گــروه میــراث
فرهنگــی و تاریخــی کشــور بــه شــمار می رونــد ،وقفی اســت و علت
پایــداری آنهــا را بایــد در نقش فرهنــگ متعالــی کارکردهای متعدد
وقــف جســتجو کــرد (محمــدی) 320 ،1379 ،؛ بــه گون ـهای کــه
بســیاری از فضاهــای عمومــی و عامالمنفعــه کــه بــه عنــوان عامل
اصلــی و پیونددهنــدۀ مجموعــه عناصــر تشــکیلدهنده شــهر
محسوب میشوند ،دارای مالکیتی وقفی میباشند و این فرهنگ
متعالــی ،نــه تنهــا باعث ایجــاد بســیاری از فضاها و عناصــر باارزش
شــهرها بــوده ،بلکه ارتبــاط و پیونــد معنوی و نزدیــک موقوفات با
امور مذهبی ،ســبب ماندگاری و پایداری فضاهای شهری موقوفه
در طی زمان شده است .اسالم با طرح مسأله وقف ،بنای عمران
و آبــادی شــهرها و روســتاها و رفــاه عموم و تقویت زیرســاختهای
اجتماعی را پایهریزی نموده است.
در ایــران ،وقــف در گــذر زمــان کارکردهــای مختلفی داشــته که از
مهمترین آنها می توان به برنامه مدیریت بقاء و جاودانگی موقوفه و
موقوفعلیهاشاره کرد.به گونهای که نگهداریبرخی از ابنیه عمومی،
در درجۀ اول مســتلزم تهیه و تنظیم اســناد رسمی (مانند وقفنامه)
بــوده کــه هــدف اصلــی آن مانــدگاری امــوال وقفــی اســت .اصــول و
ویژگیهــای نظام وقف به گونهای اســت که بســیاری از این فضاها و
عناصر از طریق رقبات درآمدزایی که بر آنها وقف شدهاند ،محافظت و
مرمت شده و در نهایت آباد و دایر باقی ماندهاند (قدیری.)34،1369،
 -۱-۱مالکیت مجموعه میدان نقش جهان در دوران صفویه
امال ک عصر صفوی به طور کلی به چهار نوع تقسیم میشد:
 .۱امال ک خالصه (خاصه یا شاهی)

 .۲امال ک دولتی ُ(ملک)
 .۳امال ک شخصی (بندرت و به صورت ملکیت تصرفی)
 .۴امال ک موقوفه
امال ک موقوفه در این دوران خود بر دو نوع «موقوفات خاصه»
و «موقوفــات عامــه» تفکیک میشــد (میر احمــدی.)220، 1371 ،
دوران صفویه را میتوان یکی از ادوار رشــد و توســعه وقف در ایران
بــه شــمار آورد .اســناد و شــواهد تاریخــی متعــددی از موقوفــات
ســاطین و شاهزادگان این سلســله از زمان شاه طهماسب تا شاه
عبــاس صفــوی وجود دارد که مؤید این مطلب اســت .هر کدام به
دلیلی؛ یکی از روی عشق به اهل بیت علیهمالسالم ،دیگری عشق
بــه درس و تحصیل طالبان علوم دیــن و یا برای رها کردن اموالش
از تصاحب حکومت و همچنین جهت ماندگاری ابنیه باارزش ،به
وقف خاص آنها میپرداختند .تصرف مال وقف در این دوره بسیار
ناممکن بود .در ادامه تالش دولت تیموری ،صفویان نیز دســتگاه
عریــض و طویلــی بــرای وقــف ایجــاد نمودند کــه به امــور مربوط به
اوقاف خاصه و عامه رســیدگی مینمــود .اداره امور امال ک موقوفه
را شخص شاه بر عهدۀ مقامات روحانی میگذاشت و خود نظارت
عالیه بر آنها را داشت (باستانی پاریزی .)74، 1362 ،در این دوران،
ً
بســیاری از امال ک ،وقف مقاصد خیریه میشــد و تشکیالت نسبتا
وسیعی برای اداره اوقاف ایجاد شد .مأموران امور اوقاف ،مستوفی
نامیده میشــدند .در رأس این گــروه «صدر» یا «صدرالصدور» قرار
داشــت که از نفوذ زیادی برخوردار بود و همین امر از نابســامانی و
هــرج و مــرج در امر اوقــاف جلوگیری میکرد (کمپفــر.)122 ،1350 ،
اهمیــت وقــف در عصر صفویه بــه ویژه در زمان «شــاه عباس اول»
سبب شد تا وی به دالیل مختلف تمامی امال ک و مستغالت خود
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را وقف کند (ســیوری .)182، 1372 ،در اواخر دوران صفویه و عصر
حکومت «شــاه سلطان حســین» ( 1135-1105ه.ق ) ،کلیه اراضی
و امال کــی کــه از نظــر شــرعی امــکان وقــف داشــتند جــزو موقوفات
مکانهــای عامالمنفعه (مانند حمامها ،مســاجد ،بازار و مدارس)
قرار گرفته بود ( سپنتا.)37 ،1346 ،
تغییرات وقف در این دوره را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد:
مرحلــه اول :از دوران ســلطنت شــاه اســماعیل اول تــا دوره
سلطنت شاه عباس اول (مرحله آغازین گسترش موقوفات)
مرحله دوم :دوره شاه عباس اول که دورهی گسترش موقوفات
و شکوفایی نهاد وقف است.
مرحلــه ســوم :فاصلــه زمانــی بعــد از شــاه عبــاس اول تــا شــاه
سلیمان که دورهی استقرار نهاد وقف است.
مرحلــه چهــارم :از ســلطنت شــاه ســلیمان تــا ســقوط صفویــه
در ســال 1135ه ق اســت کــه بــه دلیــل ضعــف اقتــدار و عملکــرد
نادرســت شــاهان صفوی ،نهاد وقف هم چون ارکان دیگر در نظام
تشکیالتی ،دچار آشفتگی و رکود میشود (کریمیان.) 67 ،1380 ،
در ایــن زمینــه و در ارتباط بــا تحقیق حاضر آنچــه اهمیت دارد
ً
وقفنامههایی اســت که مستقیما با حفظ مجموعه میدان نقش
جهــان در ارتبــاط اســت .در خصــوص یکــی از ایــن وقفنامههــا،
صاحــب «تاریخ عباســی» میگویــد که وقتی مجموعۀ بــازار میدان
ســاخته شــد ،شــاه همۀ آن را «وقف حضرات ائمۀ معصومین (ع)
کــرد» (منجــم یــزدی .)1366 ،منظــور نویســنده از ایــن وقفنامه،
وقفنامه شــاه عباس اول میباشــد که در آن کاروانســرای واقع در
صــدر میــدان نقش جهان اصفهــان به همراه بــازار قیصریۀ متصل
بــدان و کل بــازار دور میــدان مذکــور و حمــام واقــع در حوالــی آن
مشــهور به حمام شاهی را وقف نموده است .این موقوفات به نام

تصویــر  – 1بخشــی از وقفنامه شــاه عبــاس اول (وقفنامه بازار قیصریــه ،بازارهای میدان
نقش جهان ،کاروانسرا مادر شاه و حمام شاه)
ماخذ( :ستوده)11، 1383 ،

موقوفــات چهــارده معصــوم – علیهم الســام – مشــهور شــدهاند.
موضوعی که اسکندر بیک ترکمان نیز در قالب وقفنامه مجموعه
بازار به آن اشــاره میکند (ترکمان .)760-762 ،1387 ،از گزارشــی
که ولی قلیخان شــاملو ،مؤلف اوایل ســدۀ دوازدهم ق /هفدهم
م ،در کتاب قصص الخاقانی از این وقفنامه کرده – و تنها منبعی
است که آشکارا بر مدارک مستند متکی است -معلوم میشود که
عوایــد همۀ این منابع وقفی ،چه تجاری و چه زراعی ،چه از اموال
خصوصــی شــاه و چــه امــوال دولتــی ،در وهلــۀ اول و پیــش از آنکه
ٌ
صرف موقوف له گردد ،در نگهداری و تجدید سرمایۀ ساختههای
تجاری هزینه میشده است (شاملو.)45 ،1371 ،
شــاه عبــاس اول بــرای آن که بر این امال ک بعد از جاری شــدن
صیغــۀ وقــف ،همچنــان اشــراف داشــته باشــد و نظــارت کنــد ،در
وقفنام ـهی مذکــور ،تولیــت موقوفــه را «مادامالحیــوه» خوانــد و
مسئولیت تعیین تکلیف آن را در هر دوره بر عهده پادشاهان وقت
گذاشــت .ایــن وقفنامــه به خــط شــیخ بهاءالدین عاملی نوشــته
شــده اســت (باســتانی پاریــزی .)74 ،1362 ،در وقفنامههــای
ایــن دوره ،مکــرر به مــواردی برخــورد میکنیــم کــه وقفکنندگان،
نهایــت دقت خویش را به کار بســتهاند تا از اتــاف عواید موقوفات
و بــه مصــرف نادرســت آن جلوگیری کننــد .این بهرهگیــری از وقف
پشتیبان عمدۀ مالی برای توسعۀ تجاری ،حفظ مجموعۀ میدان،
ابــزار اقتصــادی مؤثری به منظور جذب افراد بــرای فعالیت در این
مجموعه و برتری بخشیدن آن بر بازار هارون والیت بود .مدیریت
وقــف میــدان نقــش جهــان و نظــارت مســتقیم شــاه بــر آن مزینی
بالقــوه بــر مایملــک تجــاری خصوصــی ،حفــظ اثــر و تضمین حفظ
مســتأجران و منافع آنها داشــته اســت .آر.دی .مک جسنی با اتکا
به متن کتاب روضه الصفویه اثر میرزا بیگ بن حسن جون آبادی،
هــدف شــاه عبــاس از ایــن وقفنامه را ،در راســتای سیاســتهای
وی بــر تســلط بــر بــازار توصیف نموده و آورده اســت :این اســتفاده
از وقــف ،همچــون پشــتیبان عمــده مالــی بــرای توســعه تجــاری
مجموعــه میدان ابــزاری اقتصادی بود که شــاه بــرای جذبکردن
محلۀ تجاری جدید برای کســانی کــه جایی در آن اجاره میکردند
و از آن مهمتر برای این که این محله را بر بازار هارون والیت تفوق
اقتصادی بخشد ،اعمال میکرد (مک چسنی.)78 -77 ،1377 ،
در این وقفنامه هم مانند تمام وقفنامههای دیگر ،تعمیر بنا به
منظور حفظ و پایداری آن پیوسته در نظر گرفته شده و با صراحت
در آن قیــد گردیــده بودکــه تــا موقعی که مخــارج احیــای بنا وجود
دارد ،دینــاری در جــای دیگــر خــرج نشــود .در ایــن خصوص حتی
حکــم مصرف نادرســت درآمدها نیز در وقفنامه لحاظ شــده بود.
این موضوع ،هدف وقفنامه را نشان میدهد که چیزی جز حفظ
کامل اثر قبل از هر اقدام دیگری نیست.
صاحــب تاریــخ عباســی در جایــی دیگــر فهرســتی مفصــل از
موقوفــات شــاه عبــاس بــرای چهــارده معصــوم ارائــه میدهــد کــه
افــزون بــر امــا ک تجــاری ،چندیــن موقوفه زراعــی به عــاوه عواید
حکومتــی از زمینهای زارعی را هم دربردارد .این موقوفهها ،همان
اموالی بود که وقف مســجد عتیق جدیدالســلطانی (مسجد جامع
عباســی) شــده بــود (منجــم یــزدی .)269 -267 ،1366 ،در جلد
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ششــم اسناد موقوفات اصفهان ،رونوشــتی از این وقفنامه که در
ســال 1023ق 1614/م نوشــته شده ،چاپ گردیده است (حسینی
اشکوری .)207 ،1388 ،این «رونوشت» را شیخ بهاءالدین عاملی
دوســال پیــش از اتمــام بنــای مســجد تهیــه کــرده اســت .در ایــن
فهرســت 47 ،ملک یا محل درآمد مجزا ،چه واقع در شــهر و چه در
حومه ذکر شــده اســت .در دیباچۀ مختصر وقفنامه ،شــاه عباس
اول را واقــف خوانده؛ اما در متن ســند ،چهارده مــورد از امال ک را،
موقوفات محب علی بیگ هلل ۱ذکر کرده اســت .بنابراین ،میتوان
این طور انگاشــت که  33مورد دیگر را شاه وقف کرده است .سهم
چش ـمگیر محب علی در موقوفات را میتوان سبب متولی شدن او
بر کل موقوفات [مسجد] دانست .در این وقفنامه ،تعمیر مسجد،
تنقیــه قناتهــا و مســتغالت و بــذر امــا ک موقوفــه علیــه بــر ســایر
مصارف مقدم شمرده شده است .بر اساس مدارک و اسناد موقوفه
موجــود از مســجد جامــع عباســی در ســازمان حج و اوقــاف و امور
ً
خیریه اســتان اصفهان ،تعــداد زیادی از ایــن موقوفهها مخصوصا
زمین ـهای زراعــی وقــف شــده ،از بیــن رفته اســت و از تعــداد رقبات
ایــن وقفنامه ،تنها مغازههای واقع در میدان نقش جهان پابرجا
میباشند و بقیه موقوفات به واحدهای مسکونی تبدیل شدهاند.
ً
موقوفــات و مجموعههــای وقفــی معمــوال جهــت تأمیــن
هزینههای حفظ ،نگهداری و امور جاری خود دارا رقباتی هســتند
که درآمد آنها صرف امور موقوفه میشود (محمدی.)103، 1379 ،

الزم بــه ذکــر اســت بــا توجه بــه اینکه تمــام مســاجد دوران صفویه
وقف بوده و همه آنها دارای رقباتی میباشند ،در خصوص مسجد
شیخ لطفاهلل هم این امکان وجود دارد که بنای مذکور نیز دارای
رقباتــی باشــد بــا بررســیهای انجــام شــده در اداره حــج و اوقاف و
امــور خیریــه اســتان اصفهان تعــدادی از رقبات این مســجد طبق
جــدول 2ارائــه گردیده اســت .عایدات این رقبات بر اســاس صدور
نظریــه مــورخ  1363/10/6ه .ش بــه مصــرف تعمیــرات و حقــوق
خادم و مصارف روشنایی این مسجد میرسد.
در خصوص مالکیت عمارت عالی قاپو ،از دیگر بناهای موجود در
این مجموعه در دوران صفویه ،این بنا جزئی از دولت خانه صفوی
بــوده و از امــا ک دولتی در این دوران به حســاب می آمده اســت.
 -۱-۲مالکیــت مجموعــه میــدان نقــش جهــان در دوران
افشاریه و زندیه
پــس از مدتــی رکود و نابســامانی در این زمینه ،بــا روی کار آمدن
نادرشاه افشار و اخراج افغانها توسط وی از ایران ،رویکرد جدیدی
در زمینــه امــا ک اوقافــی بــه وجــود آمــد .در ایــن دوران ،بــه منظور
تأمیــن هزینههــای لشکرکشــی و فتوحات ،اوقاف به صــورت امال ک
خالصــه درآمده و تحت عنــوان «رقبات نادری» در دفاتر مخصوصی
ثبــت شــد .با توجــه به اوضــاع و احــوال پیش آمــده در ایــن دوران،
برخی از متولیان نیز به دلیل فرصتطلبی یا عدم موافقت با فرمان
جدول  -2تعداد موقوفه های مسجد شیخ لطف اهلل.

ردیف

نوع موقوفه

تعداد

1

مغازه

 7باب

تصویر  - 2وقفنامه مسجد عتیق جدیدالسلطانی (مسجد جامع عباسی).
ماخذ( :حسینی اشکوری ،1388 ،ج )207 ، 6
جدول  -1تعداد موقوفههای مسجد جامع عباسی.

ردیف

نوع موقوفه

تعداد

1

مغازه

 83باب

2

مسکونی

 13واحد

تصویر–3تصویریاز صدورنظریههزینهعایداتمغازههایوقفیجنبمسجدشیخلطفاهلل.
ماخذ( :اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه)
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دولــت ،وقفی بودن امال ک تحت تولیت خــود را انکار کرده و یا برای
جلوگیری از تصرف دولت به نام خود ثبت مینمودند .بدین ترتیب
از زمــان نادرشــاه ،حرمت و قداســت وقــف و قبح موقوفه خــواری از
بیــن رفــت و در واقــع از آن تاریــخ بــه بعد هیــچ گاه اوقــاف عظمت و
شــکوه قبلــی خــود را بازنیافــت (ریاحــی .)192 ،1376 ،در دورهی
زندیه ،شیوهی اداره موقوفات به دلیل ناامنی و جنگهای داخلی
مطلــوب نبــود؛ بــا ایــن وصف کریم خــان به منظــور تأییــد و احیای
دوبــارهی موقوفــات ،فرمان تأســیس دیوان اوقاف را به ســال 1177
ه.ق .صــادر کــرد (ورهــرام .)56 ،1368 ،در نتیجــه بــا توجــه بــه این
کــه مجموعــه میــدان نقش جهــان جزء موقوفــات بوده اســت ،این
مجموعه هم مانند دیگر موقوفات در مسیر ناامنی بسر برده است.
 -۱-۳مالکیت مجموعه میدان نقش جهان در دوران قاجار
در دورهی قاجــار ،امــا ک وقفــی رو بــه فزونــی نهــاد .مهمترین
مســألهای که در زمینه موقوفات ایــن دوره باید بدان توجه نمود،
نگــرش دولتمردان این سلســله به نهاد وقف میباشــد .در زمان
قاجاریه به دلیل بافت ســنتی جامعه ،بســیاری از موقوفات صرف
روشــنایی عتبــات عالیــات ،تهیــه بوریــا و شــمع مســاجد میشــد
(طباطبائیــان .)5 ،1389 ،بــا وقــوع قحطی از ســال  1286تا 1288
ه .ق .در اصفهــان وکشــتار و ویرانیهای حاصــل از آن ،تا مدتها
بعد وضع اوقاف و موقوفات دچار بحران و خســارات زیادی گردید
(سپنتا.)344 ،1342 ،
در این دوره ،ســاختار سیاســی و اداری کشــور پیوســته درحال
تغییــر بود .در ســال  1274قمری ،ناصرالدین شــاه برای جلوگیری
از تمرکــز قــدرت و اختیــارات ،امــور مملکتی را بین شــش وزارتخانه
تقسیم کرد که یکی از آنها وزارت اوقاف بود .نظارت بر مستمریها،
درآمــد و عایــدات اوقــاف ،از وظایــف ایــن وزارتخانــه بــود .بــه طــور
کلــی وضعیــت موقوفــات کشــور تــا دوره مظفرالدین شــاه و انقالب
مشروطه ،کم و بیش به همین شیوه اداره میشد (شمیم،1380 ،
 .)343بعد از برقراری مشــروطیت نیز با وجود ایجاد وزارت معارف
و اوقاف و صنایع مســتظرفه ،سیاســت خاص و ســازندهای درباره
اوقاف به اجرا در نیامد .در سال  1285ه .ش ،با تشکیل حکومت
مشروطه در ایران ،تغییر و استقرار نظامات اداری جدید به شدت
مورد مباحثه قرار گرفت .از همین رو در همین سال بالفاصله پس
از تصویب قانون اساســی ،ســه قانون دیگر نیز تصویب شد که یکی
از ایــن قوانین ،قانون بلدیه بود (نیامی .)9 ،1349 ،قانون بلدیه را
میتوان اولین مجوز قانونی تشــکیل شــهرداری در ایران برشمرد و
بــه عبــارت دیگر ،اولین اقدام برای تشــکیل یک نهاد رســمی برای
مدیریت شــهری در قالب نظام جدید اداری در ایران تشــکیل شد
(کاظمیــان و ســعیدی .) 34 ،1387 ،در اصفهــان ،ســه ماه پس از
تصویــب قانون بلدیه ،مقدمات تشــکیل انجمن بلدیه انجام شــد
(رجایــی .)182 ،1386 ،بــا تشــکیل اداره انجمن بلدیه ،مشــکالت
ایــن نهــاد نیــز آغــاز گردیــد .بــی اطالعــی مــردم از وظایــف و حیطه
عملکــرد بلدیــه ،عــدم وجود منابــع درآمدی جهت انجــام امور و از
طرفــی عــدم تمایل حا کم شــهر بــه دخالت نهادی چــون بلدیه در
امــور شــهر باعــث گردیــد کــه اداره بلدیــه از همــان ابتدا با چالشــی

عظیــم روبــرو گــردد .اعضــای بلدیــه در اولین اقــدام خــود تصمیم
گرفتنــد بــرای ایجــاد منابــع درآمــدی ،کرایــه دکانهــای میــدان
نقــش جهــان را که تــا این زمان بــه جیب دخل و خرج هــر کدام از
شــاهزادگان و اطرافیــان ظلالســلطان میرفت ،بــه نفع اصالحات
عمرانی ضبط نمایند که با تندی حا کم شــهر مواجه شــد (روزنامه
انجمن بلدیه 15 ،مهر  .)1286به دنبال آن بلدیه با توجه به ســند
شــماره  12مــورخ ( 1286 / 7 /22روزنامــه انجمــن بلدیــه 15 ،مهر
 )1286که در آن مقرر شده اختیارات ابنیه دولتی با انجمن بلدیه
اســت و از جمله آن ،میدان نقش جهان ،موفق شــد در جلســهای
قســمتی از مخارج خود را از مســتغالت میدان نقش جهان تأمین
کند (روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان 29 ،ذیالقعده .)1325
بر اســاس این ســند ،تا ایــن زمان درآمــد مغازههای میــدان نقش
جهان به چند قسمت تقسیم شده که یک قسمت آن را شاهزاده
فریــدون میــرزا یــک قســمت را غریــب خان یــک قســمت را حاجی
علی رضا خان یک قســمت را حاجی عبداهلل خان و یک قســمت را
محمدحســین خان سرتیپ به خود اختصاص داده بودند و مبلغ
اجــاره را از مغازههای میدان دریافت میکردند (هاشــمی فشــارکی
ً
و زمانــی .) 87 ،1391 ،وقفنامــهای کــه در ایــن دوران مســتقیما
بــا حفــظ مجموعــه میــدان نقــش جهــان در ارتبــاط اســت ،یکــی
وقفنامــه بازار قیصریــه و دیگــری وقفنامه صارمالدوله میباشــد
کــه مالکیت قســمتی از این مجموعه را آشــکار میکنــد .با توجه به
اینکــه بــازار قیصریه و مغازههای دور میدان نقــش جهان از رقبات
ً
وقفنامــه شــاه عباس اول بودند ،ولی دقیقا مشــخص نیســت که

تصویر  – 4وقفنامه قیصریه در سال  1216ه .ق.
ماخذ( :حسینی اشکوری ،1388 ،ج) 241، 5
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موضوعیت این وقفنامه از چه تاریخی به بیاعتنایی سپرده شد؛
نکتــۀ جالــب توجه آن اســت کــه در بایگانــی ادارۀ کل اوقاف و امور
خیریۀ اســتان اصفهــان ،رونوشــت وقفنامهای وجــود دارد مبنی
بــر آن کــه در ســنۀ  1216ه .ق (بعد از حدود دویســت ســال از وقف
قیصریه در دوران شاه عباس اول) ،فردی به نام آقا سیدعلیا خلف
حاجــی میر حســن کل بــازار قیصریه را بــرای اوالد ذکــور خود وقف
مینمایــد (کبیــر صابــر .)1379 ،در ایــن پرونده ،نامهای به شــماره
 1317/3/11به امضای رئیس ادارۀ کل اوقاف و مهر آن اداره مبنی
بــر پیگیری و روشــن نمودن وضعیت موقوفــات مزبور وجود دارد و
دیگر هیچ ســندی که گویای فرجام این موقوفات باشد ،به چشم
نمیخورد (حسینی اشکوری.)241 ،1388 ،
همچنیــن ا کبرمیــرزا مســعود معــروف بــه صارمالدولــه فرزنــد
ظلالسلطان در سال  1298ه .ش ( 1338ه .ق) ،رقباتی را بر مدرسه
متوســط صارمیه وقف نمود که در همان زمان ثبت شــد .یکی از این
رقبات شــامل دویســت باب از مغــازۀ میدان نقش جهــان بوده که بر
اســاس مفــاد وقفنامه مزبور ،تولیــت موقوفه در هر عصــری با حا کم
وقــت اصفهــان بــوده و رئیــس اداره معــارف و رئیس مدرســه صارمیه
و اوالد ذکــور ظلالســلطان ا کبرمیــرزا (بــه شــرط اقامــت در اصفهان)
بعنــوان ناظرینش تعیین گردیدهانــد (اشــکوری ،1388 ،ج .)367 ،1
بر اســاس مفاد این وقفنامه ،عایدات مجموعه میدان نقش جهان
میبایســت در جهت تأسیس مدرسۀ متوســطه برای تحصیل علوم
ً
مشروعۀ متداول و متعارف در هر عصری ،مخصوصا مسائل شرعی و
احــکام دینی با رعایت قوانین و مقررات وزارت معارف دولت اســامی
هــر عصری صرف شــود .به منظور اجــرای مفاد وقفنامه نیز شــرایط
دهگانه ای از جمله مشخصکردن تولیت و ناظرین ،شرح وظایف هر

تصویر – 5وقفنامه صارمالدوله.
ماخذ( :استانداری اصفهان دفتر موقوفات صارمیه)

کدام ،نحوۀ اداره مدرسه متوسطه ،نحوه محاسبه مصارف عایدات و
شــرایط مدت زمان وا گذاری موقوفه در آن ثبت شــده اســت .در بین
شرایط ثبت شده در بند هشتم ،چنین عنوان شده است که «مخارج
حفــظ اعیــان موقوفــه از ترمیمات و تعمیــرات مقدم بر ســایر مخارج
و شــخص متولــی و ناظر در هــر عصری از اعصار بایــد نهایت مراقبت و
مواظبت را داشته باشند که اعیان موقوفه ،مصون از انهدام و اندراس
و موجبات تعطیلی مدرسه فراهم نشود» .اهتمام واقفان به تعمیرات
و مقدم دانســتن این امر بر ســایر مخــارج موقوفه ،بیانگــر توجه ویژه
آنها به حفظ و حراست این موقوفات و تالش آن به منظور جلوگیری
از تخریــب و نابــودی آنهاســت .امــا بــا توجــه به رکــودی کــه در دوران
قاجاریه در تمامی ابعاد مجموعه میدان نقش جهان از جمله سالمت
ابنیه ،فعالیتهای اقتصادی و شهری به وجود آمد ،میتوان چنین
اســتنباط نمود که در ایــن دوران ،هیچگونه فعالیتی در جهت حفظ
این مجموعه صورت نگرفته اســت .البته این مطلب به معنای انکار
برخــی اقدامات جزئی صورت گرفته در این دوران نیســت ،چنان که
در اوایل سال 1300ه  .ش ،اولین مدرسه متوسطه در اصفهان توسط
میــرزا صارمالدولــه در منــزل پــدری وی در خیابان صارمیه ۲تأســیس
می گردد .هزینههای احداث این مدرســه از محل عایدات موقوفات
وقفنامۀ مذکور تأمین گردیده است (زیویار.) 6 ،1392 ،
در ایــن دوران ،تخریبهایــی که در این مجموعــه بوجود آمد،
نشــاندهنده ایــن امر بــود که اعتبــاری از عایدات بدســت آمده از
مجموعههــای تجــاری میــدان نقش جهان (دویســت بــاب مغازه
موقوفه) ،صرف نگهداری و مرمت مجموعه مذکور نگردیده است.
البتــه باید ذکــر کرد که این وقفنامه در اواخــر دوران قاجار تنظیم
شــده بــود و در این زمان بــا توجه به هرج و مر جهای ایجادشــده،

93
بررسی تاریخی نحوه مالکیت مجموعه میدان نقش جهان اصفهان

انتظــار اقدامات اساســی هــم نبوده اســت .مالکیت بناهــای دیگر
میدان هم به همان روش دوره صفویه دنبال شد.
 -۱-۴مالکیت مجموعه میدان نقش جهان در دوران پهلوی
در دوران حکومــت پهلوی نیز رضا شــاه برای پیشــبرد سیاســت
مدرنســازی ایران کوشید با تغییر سیســتم آموزشی و وضع قوانین
ارضــی ،نفــوذ روحانیــت و قــدرت آنهــا را کــم کنــد .در واقــع دوره
شانزدهساله حکومت وی را میتوان دوره دشمنی جدی و علنی با
فرهنگ و نهادهای ســنتی ایران تلقی نمود .او با گسترش سیستم
بروکراتیک ،کنترل حوزههای عمومی را به دست گرفت و با تصویب
قوانیــن ،قدرت تصمیمگیــری حکومت را درمورد موقوفــات باال برد
(ریاحــی .)56 ،1376 ،همزمــان بــا آغــاز اقدامــات بلدیــه در میــدان
نقــش جهــان ،صارمالدولــه نیز ادعــای مالکیــت بر ایــن مجموعه را
نمــود که ایــن امر مورد اعتــراض اعزاز نیک پی ،عضــو انجمن بلدیه
قــرار گرفــت .بــا این وجود ،شــهرداری اصفهــان ،بهتریــن راه چاره را
در اجــاره دکا کین موقوفه صارمیــه از صارمالدوله دید .بدین ترتیب
انجمــن بلدیــه در  30آبــان مــاه  1312ه .ش ،بــا حضــور حا کــم شــهر
اصفهــان آقــای میــرزا رضــا خان افشــار بــه عنــوان متولــی موقوفه با
نظارت ســید تاجالدین خان امامزاده رئیس اداره معارف اصفهان،
آقای حاجی آقا حســامالدین دولت آبادی مدیر مدرســه متوسطه،
و همایــون میــرزا مســعود و آقــای فریدونــی نماینــده وزارت داخلــه
و شــهردار اصفهــان میــرزا فخرالدیــن وفــا جلس ـهای تشــکیل و طی
قــراردادی مغازههــای موقوفه صارمالدوله را به مدت نود و نه ســال
به مبلغ ماهی دویســت و پنجاه تومان با موافقت نظر ادارۀ معارف،
متولی و ناظر مدرسه به اجاره شهرداری درآوردند (هاشمی فشارکی
و زمانــی .)283 -282 ،1360 ،از آن زمــان بــه بعــد مغازههای مذکور
یا به وســیله خود بلدیه و یا با وا گذاری مشــروط آنها به افراد متفرقه
اداره میشــدند .بدیــن ترتیــب مغازههــای میــدان نقــش جهان به
اجــاره شــهرداری درآمد تا بتوانــد تغییرات را بدون مشــکل مالکیت
انجــام دهد (روزنامه اخگر ،ش  ،898آبان  .)1312الزم به ذکر اســت

کــه در ایــن زمان ،مبلغ اجاره در اختیار مدیر مدرســه متوســطه قرار
میگرفته است وکلیه اقدامات عمرانی و همچنین تأمین هزینههای
تعمیــر و مرمت مجموعــه میدان نقش جهان توســط بلدیه صورت
میگرفته اســت .افزون بر این ،در این دوران تعدادی از مغازههایی
که جزء موقوفه صارمالدوله نبودند تعمیر و به فروش میرسد و برای
آنها سند مالکیت صادر میگردد (رجایی.)1390 ،
در اســناد بلدیه و شهرداری اصفهان ،سندی مبنی بر تفکیک
ســهم شــهرداری و اوقاف از مغازههای میدان نقش جهان توســط
شــهردار وقت آقای مختاری برای اســتاندار اصفهان ارســال شــده
اســت کــه نشــاندهنده این اســت به غیــر از مغازههــای در تملک
موقوفــه صارمالدولــه ،بقیــه مغازهها در تملک شــهرداری اصفهان
بوده است (هاشمی فشارکی وزمانی.)163 ،1360 ،
در خصوص مالکیت عمارت عالی قاپو در این دوران باید اذعان
داشت که بر اساس خاطرات شریف همایون معاون بلدیه اصفهان،
پــس از صادرشــدن حکــم ایشــان در مردادمــاه ســال 1305ه .ش،.
مکان بلدیه را به عمارت عالی قاپو انتقالداده آنجا را متصرفشــده
و نسبت به تعمیر این بنا اقداماتی انجام میدهند (هاشمی فشارکی
و زمانی .)139 ،1360 ،این بنا بر اساس مدارک موجود در  18تیرماه
ســال  ،1309ادارۀ بلدیــه از عمــارت عالــی قاپــو به عمــارت تیموری و
کتابخانــه بلدیــه که در عمارت تیموری بود به عالی قاپو انتقال پیدا
میکنــد (روزنامه اخگر 18 ،تیر ماه  .)1309این مطلب نشــاندهنده
این امر میباشد که تا این تاریخ ،این بنا در اختیار بلدیه بوده است.
تا اینکه بر اســاس مدارک موجود در اداره ثبت اسناد و امال ک کشور
در  14آبــان مــاه ســال 1309ه .ش ،ایــن بنــا جــزء اموال دولــت ایران
بــه ثبــت میرســد .در تاریخ  12خــرداد ســال  1310ه  .ش ،کتابخانۀ
بلدیــه از محل عالی قاپو به طبقۀ باالی بلدیه انتقال پیدا میکند و
در  26مرداد ماه  ،1315عمارت عالی قاپو بنا بر دســتور مرکز از بلدیه
به اداره معارف اصفهان که یکی از ادارات وزارتخانه اوقاف و صنایع
مســتظرفه بود ،تحویل داده شــد (رجایی .)245 - 258 ،1390 ،در
جریــان تصویــب قوانین نیز گاه قوانینی وضع شــدند کــه از نظر فقه

تصویر  –6سند وا گذاری به شرط تملک میدان نقش جهان به شهرداری از طرف ا کبر صارمالدوله (پسر ظلالسلطان).
ماخذ( :هاشمی فشارکی و زمانی)284 -285 ،1391 ،
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اسالمی غیرشرعی بودند و این امر به دلیل عدم اشراف قانونگذاران
بــه شــرع و غیردینــی بــودن حکومــت بــود؛ بــه عنــوان مثــال در 14
اردیبهشــت مــاه  1320ه ش ،قانونی مبنی بر فــروش امال ک موقوفه
ً
تصویب شد که بر اساس آن وزارت دارایی رسما مجوز فروش تعداد
زیــادی از موقوفهها را دریافت کرد .این قانون در  8آبان ســال 1320
لغو گردید (مصطفوی رجالی.)65 ، 1351 ،
در  29فروردیــن ســال 1350ه .ش ،مــاده واحدهــای بــه تصویب
مجلس شورای ملی رسید که بر اساس آن ،تصرف و فروش موقوفات
جنبه قانونی به خود گرفت .با تصویب این قانون ،ضربات ســختی
بــر پیکره وقف وارد آمد به گونهای که بســیاری از موقوفات به بهانه
تبدیل به احســن فروخته شــدند .یکــی دیگر از آســیبها در جریان
اصالحات ارضی بر اوقاف وارد شــد .الیحــه قانونی اصالحات اراضی
در دورۀ پهلــوی کــه اراضی موقوفه را هم دربرمیگرفت ،ســبب شــد
کــه بســیاری از اراضی موقوفه از حالت وقفی خارج شــوند (صادقی،
 .)100 ،1387از جملــه در بررســیهای اســناد موجــود در اداره کل
ثبــت اســناد و امــا ک اســتان اصفهــان ،ســندی مربــوط بــه تاریــخ
 1344/9/27ه  .ش وجــود دارد کــه وا گــذاری مالکیــت قســمتی از
سر در قیصریه از طرف محمد حسین سجادی را نشان میدهد .در
این سند ،اطالعاتی در مورد مالکیت قبلی این بنا وجود ندارد اما به
موجب اجارهنامه رسمی شمارۀ  ،58745این مکان از طرف مالکین
وقــت (فلــورا ،فریبرز ،فریور و مرتضی حکمی) به مدت ســه ســال به
ادارۀ فرهنگ و هنر اجاره داده شده است (بخش حقوقی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان).

وجه قانونی و خالف نظر واقف بوده است به همین دلیل اجارهنامه
مذکــور در ســال  1361ه .ش فســخ و مغازههــای میــدان در اختیــار
موقوفــه صارمیــه قــرار گرفــت (زیویــار .)15 ،1392 ،در دوم دی مــاه
ســال  1363ه.ش ،قانون تشــکیالت و اختیارات ســازمان اوقاف به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .بر طبق این قانون ،سازمانی
بــا نام «ســازمان حج و اوقاف و امور خیریه» تشــکیل شــد و وقف در
چارچــوب مبانــی اســامی جــای گرفت .ریاســت ســازمان مذکــور با
ً
عنــوان سرپرســت این نهــاد و نماینده ولی فقیه مســتقیما از ناحیه
مقام عظمای والیت تعیین میشود .این سازمان عالوه بر اداره امور
موقوفات ،عهدهدار امور اما کن مذهبی ،امامزادگان و مساجد کشور
نیز میباشد که این امر طی قانون و مصوبات مجلس شورای اسالمی
تصویب و ابالغ گردیده اســت .از تاریخ تصویب قانون ،ابطال اســناد
فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه در  28فروردین ماه  1363ه.ش،
کلیــه مغازههــای موقوفــه که بــدون مجوز شــرعی به فروش رســیده
یــا بــه صورتی به ملکیــت درآمده بودند ،بــه وقفیت خــود برگردانده
شــدند و اســناد مالکیت صادر شــده ،باطل و از درجه اعتبار ســاقط
گردیــد .همچنیــن بر اســاس تبصره ایــن قانون ،متصرفیــن مغازهها
تقاضای اجاره نمودند که با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه
متصرفیــن ،قــرارداد اجــاره بــا آنهــا تنظیم شــد .البتــه تا ســال 1371
ه.ش ،هیئــت امنــای موقوفه صارمیه تشــکیل نشــده بــود و تمامی
وظایــف آن از طــرف تولیــت بــه اداره کل آمــوزش و پــرورش تفویــض
شــده و آن اداره نیز موقوفه را به شــهرداری اصفهان اجاره داده بود.
از  7مردادمــاه ســال 1371ه .ش ،بــا تشــکیل هیــأت امنــای موقوفه
صارمیــه در اســتانداری اصفهــان ،تولیــت مغازههای میــدان نقش

تصویر - 7سند درخواست تفکیک سهم شهرداری و اوقاف از مغازههای میدان نقش جهان.
ماخذ( :هاشمی فشارکی و زمانی)123 ،1391 ،

تصویر  -8سند مالکیت عمارت عالی قاپو در سال  1309ه  .ش.
ماخذ( :بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )

 -۱-۵مالکیــت مجموعه میدان نقش جهــان در دوران انقالب
اسالمی
پــس از حا کمیــت جمهــوری اســامی و اجــرای قوانیــن شــرعی،
اداره امــور موقوفــه از وضعیت ســابق خــارج و تحوالتــی در آن ایجاد
گردید .از جمله با توجه به مفاد وقفنامه ،اجارهنامههای تنظیمی
حدا کثر بمدت سه سال اعتبار داشتند و پس از پایان مدت قرارداد،
بایــد تجدیــد میشــدند .بر ایــن اســاس ،قــرارداد ســال  1312ه .ش
شــهرداری در خصوص اجاره مغازههای میــدان نقش جهان ،فاقد
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جهان در اختیار اســتاندار اصفهان  ،نظارت آن در دســت مدیرکل
آموزش و پرورش اســتان اصفهان و اداره اوقاف قرار گرفت .در مورد
نظارت اوالد ذکور صارمالدوله نیز بدلیل اینکه تنها فرزند ذکور واقف
در خارج از ایران ســا کن میباشــد و نمیتواند نظارتی بر امور اوقاف
ایران داشــته باشــد ،لذا عواید موقوفه با نظرتولیت و نظارت ادارات
فــوق الذکــر ،صــرف هزینههــای مدرسهســازی و پیشــرفت فرهنــگ
یگــردد .از آن ســال تــا کنــون اقدمات بســیاری براســاس
اســامی م 
عایــدات موقوفــه صارمیــه در جهــت گســترش فرهنــگ اســامی و
احداث مدرسه انجام گرفته است (جداول  3و .)4
بــا بررســیهای انجــام شــده در اداره کل اوقــاف و حــج و زیــارت
اســتان اصفهان ،دفتــر موقوفه صارمالدوله در اســتانداری اصفهان
و همچنین اســناد شــخصی صاحبــان مغازههــای مجموعه میدان
نقــش جهــان مالکیت این مجموعــه در حال حاضــر طبق جدول5

ارائــه شــده اســت .نکتۀ دیگــر آن کــه از مجمــوع  501مغــازۀ واقع در
مجموعــه میــدان نقش جهان ،در حال حاضــر  232باب از مغازهها
مربــوط به مغازههای با مالکیت موقوفه صارمالدوله هســتند223 .
بــاب از مغازهها دارای مالکیت شــخصی 39 ،باب از مغازهها مربوط
به مغازههای با مالکیت اوقافی و  13باب از مغازهها در مالکیت بانک
ملــی و اداره کل ارشــاد اســامی میباشــد (جــدول  .)5در خصــوص
مالکیــت بخشــی از ســر در قیصریــه در ســال 1388ه .ش ،مالکیــن
تقاضای تخلیۀ قسمتی از سر در قیصریه را که در سال 1344ه .ش به
ادارۀ فرهنگ و هنر اجاره داده بودند ،نمودند .علت این امر ،انقضای
مدت زمان اجاره و غیرقانونی بودن تصرف این قسمت توسط اداره
کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان بود .پیرو ایــن تقاضا ،اداره کل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در تاریخ
 1390/9/28ه .ش ،ایــن قســمت از ســر در قیصریــه را بــا پرداخــت

جدول  -3درآمدها و هزینههای موقوفه صارمالدوله.

ردیف

سال

درآمد حاصل از حق
وا گذاری( میلیون ریال )

1

1384

200

800

2

1385

900

900

1600

3

1386

1100

1250

2100

-

4

1387

700

1750

2300

-

800

5

1388

1500

1100

3000

580

-

6

1389

1300

1250

2800

1600

1400

7

1390

6300

2300

8800

430

3400

8

1391

6100

2150

8700

470

6900

18100

11500

31200

3080

15600

جمع کل

هزینه مساعدت در امور
فرهنگی ( میلیون ریال )

هزینه مدرسه سازی
( میلیون ریال )

درآمد حاصل از اجاره جمع کل خالص درآمد
( میلیون ریال )
( میلیون ریال )
1900

-

-

-

1500
1600

جدول  -4مدارس و مرا کز احداث شده با اعتبارات وقفنامه صارمالدوله.

ردیف

تاریخ

مدارس احداث شده

سایر

1

دولت اول تا پنجم ( 1360 - 1358ه.ش)

-

-

2

دولت ششم از (  1376 -1372ه .ش)

1

-

3

دولت هفتم (  1380 - 1376ه.ش)

1

-

4

دولت هشتم (  1384 - 1380ه .ش )

1

-

5

دولت نهم (  1388 - 1384ه .ش )

-

 1سالن ورزشی

6

دولت دهم (  1392 - 1388ه .ش)

5

-

7

دولت یازدهم ( 1392ه .ش در حال فعالیت )

-

-

جدول  -5تعداد مغازه های کل میدان نقش جهان.

ردیف

موقعیت مغازهها

تعدادکل
مغازهها

مغازههای با
مالکیت اوقافی

مغازههای با مالکیت
موقوفه صارم الدوله

مغازههای با مالکیت
حقیقی

مغازههای با
مالکیت سایر

1

عرصه میدان نقش جهان

501

39

232

223

13
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دو میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان بــه تملــک خــود در آورد.
در خصــوص مالکیــت عمــارت عالــی قاپو نیــز بر اســاس مدارک
موجــود در بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دســتی
و گردشــگری اســتان اصفهــان ،مشــخص گردیــد این بنــا در تاریخ
 1383/2/19ه .ش ،بــه مالکیــت ایــن اداره کل درآمــده اســت.
مالکیــت مســاجد ایــن مجموعــه بر اســاس قوانیــن اداره اوقاف در
اختیار اداره مذکور قرار گرفت (تصویر .)11

تصویر  -9سند مالکیت عمارت سر در قیصریه در سال  1390ه  .ش.
ماخذ( :بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )

تصویر  -10سند مالکیت عمارت عمارت عالی قاپو در سال  1383ه .ش.
ماخذ( :بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان)

جدول  -6جمعبندی مالکیت میدان نقش جهان از دوره صفویه تا حال حاضر.
ردیف

دوره تاریخی

1

صفوی

2

افشار وزندیه

3

قاجار

4

پهلوی

وقفنامه

تداوم و پیشینه تاریخی
(در حال حاضر)

 -۱وقفنامه شاه عباس اول

عدم تداوم تاریخی

 -۲وقفنامه مسجد عتیق
جدیدالسلطانی
(مسجد جامع عباسی)

تداوم تاریخی

  47ملــک یــا محــل درآمــد مجــزا ،چــه واقــع در شــهر و چــه در حومــه جــزموقوفات مسجد جامع عباسی بوده است.
 -مالکیت مسجد جامع عباسی وقفی میباشد.

 -۳وقفنامه مسجد شیخ لطفاهلل
( ایــن وقــف نامــه وجــود نــدارد )

تداوم تاریخی
( از لحاظ اجرای وقفنامه تداوم تاریخی
دارد)

 هفــت بــاب از مغازههــای میــدان نقــش جهــان موقوفــه مســجد شــیخلطفاهلل میباشد.
 -مالکیت مسجد شیخ لطفاهلل وقفی میباشد.

-

عدم تداوم تاریخی
کل موقوفات

 در دوره افشــاریه وقــف نامههــا به صــورت امال ک خالصــه درآمده و تحتعنوان " رقبات نادری " در دفاتر مخصوصی ثبت شد.
 در دوره زندیه فرمان تأسیس دیوان اوقاف را به سال  1177ه  .ق صادر شد. در ایــن دوران بیشــتر وقفنامههــا از بیــن مــی رود و مالکیــت مجموعــهمیدان نقش جهان مشخص نمیباشد.

 -۴وقفنامه صارمالدوله

تداوم تاریخی

وقف دویســت باب از مغازۀ میدان نقش جهان در جهت ســاخت مدرســه
متوسط صارمیه

 -۵وقفنامه بازار قیصریه

عدم تداوم تاریخی

وقــف کل بــازار قیصریــه توســط آقا ســید علیا خلــف حاجی میرحســن برای
اوالد ذکور خود

 -۶اجرای وقفنامه صارمالدوله

تداوم تاریخی

سایر توضیحات
 این وقفنامه شــامل موقوفات از جمله کاروانسرای واقع در صدر میداننقــش جهــان به نــام کاروانســرای مادر شــاه به همــراه بــازار قیصریۀ متصل
بــدان و کل بــازار دور میــدان مذکــور و حمــام واقــع در حوالی آن مشــهور به
حمام شاهی میباشد.
 بــر اســاس ایــن وقفنامــه در دوره صفویه مالکیــت کل مغازههای میداننقش جهان وقف بوده است.

 اجاره دویست باب مغازههای موقوفه صارمالدوله توسط بلدیه کلیــه اقدامــات عمرانــی و همچنیــن تأمیــن هزینههــای تعمیــر و مرمــتمجموعه میدان نقش جهان توسط بلدیه صورت میگرفته است.
 تملــک بقیــه مغازههای میدان نقش جهان توســط بلدیه و وا گذاری آنهابه اشخاص حقیقی
 در  26مرداد ماه  1315عمارت عالیقاپو بنا بر دستور مرکز از بلدیه به ادارهمعارف اصفهان که یکی از ادارات وزارتخانه اوقاف و صنایع مســتظرفه بود
تحویل داده شد.
 -وا گذاری مالکیت قسمتی از سر در قیصریه از طرف محمد حسین سجادی
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ادامه جدول .6

5

جمهوری
اسالمی

 -۷اجرای وقفنامه صارمالدوله

تداوم تاریخی

 اجارهنامه مغازههای میدان توســط بلدیه در ســال  1361ه .ش فســخ ودویست باب مغازهای میدان در اختیار موقوفه صارمیه قرار گرفت.
 قــرار گرفتــن تولیــت مغازههــای میــدان نقــش جهــان در اختیار اســتانداراصفهان ( مغازههای موقوفه صارمالدوله )
 از مجموع  501مغازۀ واقع در مجموعه میدان نقش جهان در حال حاضر 232بــاب از مغازههــا مربوط بــه مغازههای با مالکیــت موقوفه صارمالدوله
هســتند 223 .باب از مغازهها دارای مالکیت شــخصی 39 ،باب از مغازهها
مربــوط بــه مغازههــای بــا مالکیت اوقافــی و  13بــاب از مغازههــا در مالکیت
بانک ملی و اداره کل ارشاد اسالمی میباشد
 تملک ســر در قیصریه توســط اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی وگردشگری استان اصفهان
 عمــارت عالــی قاپــو در تاریــخ  1383/2/19ه .ش بــه مالکیــت اداره کلمیراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان درآمده است.
 مالکیــت مســاجد این مجموعه بر اســاس قوانیــن اداره اوقاف دراختیاراداره مذکور قرار گرفت.

نتیجه
فار غ از قدرت و جسارت طراحانهای که در طرح مجموعۀ میدان
نقــش جهــان دیده مــی شــود ،این میــدان نقــش مرکــز حکومتی را
داشته و محل اتصال و ارتباط حکومت با مردم ،از طریق اعالنهای
حکومتــی ،رژههــا و در زمــان مراســم و جشــنها بوده اســت .حجم
وســیع ســاخت و ســازها و چگونگــی مدیریت آنهــا نیــز اعجابانگیز
ً
اســت .اجــرای بخش اصلی میــدان تقریبا بــه صورت هــم زمان (در
حــدود  20ســال) ،وجــود مدیریتی قــوی در همۀ مراتب پشــت پردۀ
طرح و اجرا را نمایان میسازد .مدیریتی که توانایی بر پایی و اتصال
چنیــن مجموع ـهای را  -کــه هــر بخــش آن شــاهکاری در طراحــی و
یشــک عواملــی
معمــاری اســت -در زمانــی کوتــاه داشــته اســت .ب 
همچــون قدرت تفکــر و تصمیمگیری ،اعتماد به دســت انــدرکاران،
حمایــت از هنرمندان و دقت در تنظیم امور مالــی و اداری ،تا اندازه
زیادی در شــکلگیری چنین دســتاوردهای عظیمی تأثیرگذار بوده
اســت .از ســوی دیگــر ،آنچه در این مجموعــه در اولویــت قرارگرفته،
حفظ بقاء و جاودانگی آن است که در همان زمان پیدایش با وقف
آن ،راهکار اساسی در این زمینه پایهریزی شده است .با نگاهی گذرا
بــه مجموعه میــدان نقش جهان ،میتوان مشــاهده کــرد که نظام
وقف در عملکرد و حیات آن نقش بسزایی داشته است .این تأثیر به
گونهای اســت که ا گر این نظام در آن حذف میشــد ،چیزی جز یک
مجموعه گسســته از آن باقی نمیماند؛ موضوعی که باید با بررســی
تاریخچــه ایــن مجموعه در ادوار مختلف نیز میتــوان بدان پی برد.
زمانی که عملکرد و نوع اســتفاده و بهرهبرداری از امال ک و فضاهای
وقفی این مجموعه در مغایرت با مصالح عمومی و توســعه شــهری
قرار گرفته است ،بدون توجه به امور و احکام وقف اقدام به تخریب
آن شــده و مســایل و مشــکالت متعــددی در برابر توســعۀ فضاهای
وقفــی و همچنیــن توســعه طر حهای شــهری بوجود آمده اســت .از
ســوی دیگر در زمان توســعه شــهری و به هنگام ایجاد دسترســیها
ً
و معابــر ،معمــوال مجموعههــای موقوفه صدمات کمتــر ولی رقبات
آن آســیبهای بیشتری متحمل میشــدند .علت این امر آن است
کــه رقبات اغلب ســیمای کالبدی مشــخص و متمایــز کنندهای که
نشــاندهنده رقبه بودن آنها باشــد ،ندارند .این در حالی اســت که

رقبــات در تأمیــن هزینههــای موقوفات نقش مهمی دارنــد .در این
زمینــه میتــوان به احــداث دسترســیها در مجموعه میــدان نقش
جهان اشــاره کرد که با تخریب تعــدادی از مغازههای این میدان با
عنوان رقبههای وقفنامه شــاه عباس اول و وقف نامه صارمالدوله
همراه بوده است.
نکته دیگر آن که آشنایی و توجه به امور و احکام وقف یک ضرورت
اساسی است .همچنان که وقف ،بذل سادۀ مال و ملک جهت هزینه
در امور خیریه نیســت ،بلکه دارای محتوای غنی و پیچیدهای اســت
که ابعاد گســتردۀ آن را میتوان در تمام زوایای جامعه مشــاهده کرد.
ً
دقیقا به همین دلیل اســت که در بحث از اوقاف ،از آن به مثابۀ یک
«نظــام» ،یعنــی مجموع ـهای از عناصــر ،اهــداف و اقدامات بــا روابط
منســجم و بههم پیوســته که در فرآیندهای جامعه نقش مهمی ایفا
میکنــد ،نام برده میشــود .در مورد انگیــزهی وقف مجموعه میدان
نقــش جهــان ،اطــاع دقیقی در دســت نیســت .بنابر ســنت رایج در
سایر وقفنامهها ،واقفان این مجموعه نیز انگیزۀ اصلی خود را کسب
ثواب اخروی بیان کردهاند ولی با بررسی دقیقتر ،هدف اصلی واقفان
ایــن مجموعه را میتوان حفظ اموال خود ذکر نمود ،به خصوص که
از شــروع طراحی تا ســاخت کامــل و حفظ مادامالعمر آن ،در دســتور
کار مدیریــت شــاه عبــاس اول قرار داشــته اســت .نکتۀ حائــز اهمیت
دیگــر میزان اعتبــار وقفنامههــای شــاه عبــاس اول و صارمالدوله در
خصوص مغازههای میدان نقش جهان است .در این خصوص باید
گفت ا گر وقفنامهى جدایى با رقبات جدید تنظیم شــده باشــد ،در
آن صــورت شــرایط وقفنام ـهى ّاول معتبر و در ّ
بقیــهى رقبات ،مفاد
وقفنامهى ّ
دوم با شرایط جدید مورد عمل قرار خواهد گرفت .بدین
ترتیب شرایط رقبات وقفنامه شاه عباس در خصوص میدان نقش
جهان معتبر میباشــد و شــرایط این رقبات در وقفنامه صارمالدوله
فاقد اعتبار است .افزون بر این در هر دو وقفنامهی مجموعه میدان
نقــش جهــان ،اولویت هزینه عایدات با صراحــت در خصوص حفظ،
نگهداری و مرمت مجموعه عنوان شده است ولی متأسفانه متولیان
و واقفــان ،بــه صــرف اینکه عواید حاصــل از موقوفــات و امال ک وقفی
صــرف امور خیریه میشــود ،به رعایــت و اجرای ضوابط و مقــررات در
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خصوص حفظ و نگهداری اثر توجهی نکردهاند.
با یک نگاه اجمالی به ارزش مالی و اقتصادی عناصر و فضاهای
موقوفه مجموعه میدان نقش جهان و مبالغی که هر ســاله از امور
ً
اوقافی بدست میآید ،به خوبی میتوان به توان و پتانسیل نسبتا
باالیــی در جهت تحقق اهداف برنامههــای این مجموعه پی برد.
در حالی که هم ا کنون بسیاری از طر حهای عمرانی شهری از نظر
کمبود اعتبارات و منابع مالی با موانع و مشــکالت عدیدهای رو به
رو هستند ،اوقاف از جمله معدود اموری است که به نظر میرسد

کمتــر بــا ایــن مانــع مواجــه باشــد .بــه طــور کلی از ســه ضلــع نظام
برنامهریــزی شــامل منابع مالی ،زمین و طرح و برنامه ،مشــکالتی
کــه در ایــن مجموعــه در خصــوص بهــرهوری بهینــه از موقوفــات
مشــاهده میشــود ،مربــوط به ضلع ســوم ،یعنی «طــرح و برنامه»
است .ضعف در ضلع برنامهریزی باعث شده تا مثلث برنامهریزی
و بهرهوری بهینه از موقوفات در این مجموعه به طور کامل شکل
نگرفته و وقف نتواند به صورت شایسته و بایسته در برنامه عمرانی
مجموعه میدان نقش جهان ،نقش فعالی ایفا نماید.

پینوشتها
 1محب علی بیگ هلل داروغه شهر اصفهان و مرشد غالمان شاه عباس اول بود.
 2مدرسه صارمیه در زمان احداث جاده نجف آباد تخریب شد .این مدرسه
بــه خیابــان چهاربــاغ خواجو منتقل شــد .در زمــان جنگ تحمیلی این مدرســه
مورد آسیب واقع شد و سپس توسط اداره آموزش و پرورش به طور کلی تخریب
گردید و ساختمان جدید فعلی بنا گردید.
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