كتابچة مشخصات مدارس

اصفهان*

قدرتاهلل پيشنماززاده
در فهرست کتب خطی کتابخانۀ جلسۀش رۀیراس اسۀ جی
نسخهاس است با عنیان کتابچ جدارس اصفهان به رمارة 1020
که بدینگینه وصف رده اسۀت کتابچۀ جصختۀاد جۀدارس
اصفهان (فارسی ۀ تۀاری) اط عۀاتی ا جۀدارس جومۀیره و
جخروبۀۀه و بانیۀۀان و تۀۀاری) بنۀۀا و سۀۀۀن آنلاسۀۀتک کۀۀه بۀۀراس
ظلالسسطان نیرته رده است ک
نستوسیق سدة چهۀاردم در 8بۀر

 19-17سۀطر و انۀدا ة

 13×7و  22×14کاغذ سفید ،جسد گالینگیر (17085

(1

ظلالسسطان جسویدجیر ا حاک وقت اصفهان درخیاست جیکند تا گزارری
ا جدارس دایر و آباد اصفهان را به او ارائه نمایندک نگارندة گۀزار

آورده جیۀر ا

حیدرعسی راق کتابچه ولد جناب آقا جیر ا جهدس در حلۀرة جرحۀیآ آقۀا ج مۀد
کاظ والد که ا بهترین حلراد است و به وضع خیب و با سۀسیههاس بنۀا رۀده
* اشراقینامه ،بزرگدارت دکتر احسان ارراقی ،یر نظۀر دکتۀر ج مۀد دبیرسۀیاقی ،قۀزوین ،انتصۀاراد
حدیث اجرو ( ، 1381قدرداهلل پیصنما اده ،صص236-227ک
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جدرس جهدجاد و عسیآ ادبیه است و نیز تاری) نگار

کتابچه را در ررح جدرس

صدر دارد که قریب مفتاد سال است که ا تاری) بناس آن جیگذرد و تاری) بناس
آن را  1237نیرته استک ا آنلایی که ظلالسسطان در( 1291بار دوآ جۀدد 34
سال تا اوایل انه ب جصروطیت حاک اصفهان بیده لذا ،مفتاد سال پۀش ا بنۀاس
جدرس صدر جهارن با  1307م ک قک است که راق کتابچۀه جۀدرس جدرسۀ جۀدة
بزر  ،جیر ا حیدرعسی به نگۀار
جدرسه گزار

آن پرداختۀه اسۀتک در کتابچۀه میلۀده بۀاب

رده است

1ۀ نیریّه 2ۀ کاسه گران 3ۀ نماور 4ۀ صدر 5ۀ جَدة بزر

6ۀ جَدة کیچک

7ۀ جبارکیه 8ۀ ج عبداهلل 9ۀ الماسیه 10ۀ جری بیگ 11ۀ چهار باغ 12ۀ رامزادهما
13ۀ ج س بابالهتر 14ۀ عسیقسیآغا 15ۀ جیر ا جهدس 16ۀۀ جیۀر ا حسۀین 17ۀۀ
جیر ا باقر 18ۀ حاجی حسن
در جورفی جدارس ترتیب خاصی جانند الفبایی یا تهدآ وتۀخخر بنۀا در نظۀر
گرفته نصده استک گییا رییة ترتیب نگار
گزار

بیده باردک گزار

آن بر اساس جۀان رۀرو بردارۀت

با ذکر اساجی ناجهاس خیابان و ج سه ممراه استک با ار

صباغان ،نهش جهان ،چهارسیق راه ،بابالدرت ،حسۀن آبۀاد ،بۀا ار عاجۀه ککک و
ناجهاس جدرسین و جتیلیان و بانیان جدارس
مدرسۀ نوريّه جیر ا نیرالدین ج مد انتارس و جیر ا عبدال سین مرندس و جیر ا
رضی
مدرسۀ کاسهگران جیر ا جهدس اردستانی حۀی المسک ،خسف جرحیآ سید جوفر
دارابی
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مدرسۀ نماور نماورسسطان وج جرحیآ حۀی المسک و جیر ا بدیع درب اجۀاجی
و عبدالر اق ررتی و آقاجمال خیانسارس
مدرسۀ صدر :آخیند ج ج مد کارانی (حۀی و امد جوروف جتۀیفی 1333ق
و جهانگیرخان قصهایی وحاجی جیر ا ابیالهاس کسباسی ری) الوراقین
مدرسۀ جدة کوچک جیر ا ج مدعسی مرندس
مدرسۀ جدة بزرگ راه عباس ثانی و ج مدعسی کارانی (احفاد جرحیآ نراقی و
ج مدحسین ممدانی و جیر ا حیدرعسی ولد جیر ا جهۀدس و جیۀر ا ج مۀد
عسی ا احفاد آقاجمال خیانسارس
مدرسۀ مبارکیه جصیر المسک
مدرسۀ مالعبداهلل ج عبداهلل ریرترس وحاجی جیر ا بهاء و ج صادق خیانسارس
و راه سسیمان
مدرسۀ الماسیه جیر ا ابیالهاس ری)الوراقین و جیر ا عبداللیاد کسباسی
مدرسۀ مريمبیگم جیر ا سسیمانخان رکنالمسک و حاجی جیر ا جوفر ولد جیۀر ا
ج مدعسی اجاآ جموه سابق
مدرسۀ چهار باغ جیر ا جهدس جدرس و راه سسطان حسین
مدرسۀ شاهزادهها جیر ا ابیالهاس کسباسی
مدرسۀ محلۀ بابالقصر حاجی سید اسداهلل و جری بیگ
مدرسۀ علیقلیآغا حاجی ری) ابیالهاس قاضی
مدرسۀ میرزا مهدی جیر ا سیدعسی ولد جیر ا سیدحسن
مدرسۀ میرزا حسین سیدج مد باقر و حاجی سیدجوفر
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مدرسۀ میرزا باقر ج عسیاکبر خیانسارس
مدرسۀ حاجی حسن جیر ا ابیالهاس کسباسی
متن
چین رأس بیضاضیاس بندگان حضرد جُسستطاب اررف احمد ارفع اسۀود
واال ظلالسسطان ارواحنا فداه اقتضا نمیده که اط

بر جۀدارس اصۀفهان حاصۀل

فرجایند ا بانی و تاری) بنا و سۀنه و خرابۀی و آبۀادس مریۀک ،لهۀذا در کمۀال
ت هیق ا روس بتیرد ت هیق رده و به عرض حضۀیر جیمنۀتظهیر جیرسۀاند
جدارسی که در حۀ جومیره است ا این قراراست
مدرسۀ نوريّه :واقوه در طریق با ار جنب جسلد جاجع عتیۀق اصۀفهان ا
بناماس جیر ا نیرالدین ج مد انتۀارس کۀه ا احفۀاد جۀابر بۀن عبۀداهلل انتۀارس
رحمةهللا عسیه بیده ،در جان راه سسیمان بنا کرده ،گییا رتبه و ارد دارته ،بناس
آنلا ا گچ و آجر جیباردک میلده باب حلره داردک دو صفه نما خانۀه ،حۀیض
آب در وسط جدرسه استک سۀن جدرسه ممیصه ادبا و فت اء و خطاطین و امل
منر بیدهاندک حاال به ممان وتیره جودودس ا آن جماعت جنزل دارندک
جناب جیر ا عبدال سین مرندس در آن جدرسه سۀنی داردک رو ما چند نفر
ط ب ا خارج جدرسه جیآیندک درس جهدجاد جیگییندک
جیقیفاد بسیار داردک ولی در تترف وقف نیستک فو بهقدر پنلاه تیجان
جنافع جستغ د دارد که به جتارف خادآ و صرف رورۀنایی و آبۀصۀی جدرسۀه
جیرسد و بیست تیجان ا این پنلاه تیجان را کارگزاران حضرد جستطاب اررف
واال قریب به ده سال است که جستمراً نباد جزرعه جصۀیران کۀرون کۀه جخروبۀه
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بیده است و به قیاعد رر اجاره فرجیدهاند ،جستمراً مرساله جرحمت جیفرجاینۀد
تاری) بناس جدرسه جطابق وقفناجچه و کتیبه در جدرسه سن اربع و ستین و الۀف
جائ ملرس است 1164ک جتیلی حالیه آقۀاجیر ا رضۀی ا احفۀاد جیۀر ا نیرالۀدین
ج مد انتارس استک
مدرسۀ کاسه گران :به فاصس پانتد قدآ ا جدرس نیریّه در سمت یسۀار
طریق با ار عاجه استک ا بناماس جرحیآ آقۀا جیۀر ا جهۀدس اردسۀتانی جسهۀب بۀه
حۀی المسک است کدر جان راه سسیمان به طریق اعراض سۀفر مندوسۀتان کۀرده
جدتها در آن حدود تیقف کرده جصغیل طبابت بیده ا آنلا تدارک بنۀاس جدرسۀه
را نمیده و در غیاب جصارالیه ساخته رده پنلاه و مصت بۀاب حلۀرة فیقۀانی و
ت تانی داردک وسط جدرسه حیض آب داردک میلده نفر طسبه داردک صف نما خانه
داردک جدرس جناب جُستطاب آقا سید (سینا

(2

خسف جرحیآ آقا سیدجوفر دارابی

اعسیاهلل جهاجه در آنلا جدرس جیبارد ک جیقیفۀاد آن در اردسۀتان اسۀتک تهریبۀاً
دویست تیجان عاید جیریدک تاری) بناس جدرسه ث ث جائ بود الف است 1103ک
جتیلی حالیه احفاد حۀی المسک ساداد اردستانی مستندک
مدرسۀ نماور :دروسط رهر اصفهان در کنار با ار عاجه به فاصس صد قدآ
که به طریق ج س بابالدرت جیرودک آنچه جصهیر است بیناالمۀالی چۀین بۀانی
آنلا نماورسسطان وجۀ جرحۀیآ جیۀر ا جهۀدس حۀی المسۀک کۀه بۀانی جدرسۀ
کاسهگران بیده است به این جهت جیسیآ به این اس ردهک ررح حۀال جصۀارالیه
در طی جدرس کاسهگران جوسیآ رده قریب رتت حلرة ت تۀانی وفیقۀانی دارد
یۀتد و بیست نفر طسبه دارد جدرس آنلا جناب حاجی جیر ا بدیع درب اجاجی و
جناب آقا جیر ا عبدالر اق ررتی مستند در جان بۀانی تیلیۀت بۀا جرحۀیآ جیۀر ا
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رریداس طباطبایی اردستانی بیده استک و بود ا آن به اررد اوالد که تا حال نس ً
بود نسل به ساداد طباطبایی اردستانی جفیض است و جداخسه جینمایندک جرحیآ
آقاجمال خیانسارس ناظر بیدهک بالفول قریب به دویسۀت تیجۀان جیقیفۀه دارد بۀه
جتارف جیرسدک تاری) بناس جدرسه ممان جان بناس جدرس کاسهگران است کۀه
وج و وجه ساختهاند به رش مفت سال فاصسه که تاری)؛ چنین جیرۀید سۀنه
عصرین و جائ بود الف 1120ک
مدرسۀ صدر :ا بناماس جرحۀیآ حۀاجی ج مدحسۀینخان صۀدر اعظۀ
اصفهانی استک در جان خاقان جغفیر فت وسیراه البسهاهلل توالی حسلالنیر ساخته
رده است در با ار عاجه اصفهان قرب باروس اررف و ج مید افغان واقۀع اسۀت
جدرس با صفایی استک باغچهماس جنظف خیبی داردک رتت و دو بۀاب حلۀرة
ت تانی و در وایا داردک طۀ ب ج تۀل خۀیب داردک نسۀبت بۀه سۀایر جۀدارس
طسبه( 3چندان نداردک ط ب آنلا قریب به مصتاد نفر جیریندک جدرس آنلا جناب
آخیند ج ج مد کارانی و جناب جهانگیرخان قصهایی مستندک قریۀب یۀتۀد و
پنلاه تیجان جیقیفاد داردک جتیلی جناب جُستطاب آقاس حۀاجی جیۀر ا ابیلهاسۀ
کسباسی ری)الوراقین داآ افضاله مستند در حهیهت این جدرسه خیسی جنظّ اسۀتک
بنا قریب مفتاد سال است 1237ک
مدرسه جدّه کوچک :جنحیثالیضع و جنحیثالبانیه جدّة بۀزر ک والۀد
صفیجیر اس صفیس جسهب به ابیالبهاء ولد ابیالمظفر راه عباس جیسۀیس حسۀینی
بهادرخان ساخته در با ارس که ا با ار عاجه جدا جیرید ا ج ل جوۀروف بۀه در
قهیه کاران پنلاه و رش اطاق فیقانی وت تانی دارد و رتت مفتاد طسبه ج تل
داردک ط ب آنلا ا جانب جتیلی مر نفرس جامی سی رامی الی سه مزار دینار به
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قدر جراتبه جهررس دارندک جتیلی آنلا جناب جیر ا ج مۀد عسۀی مرنۀدس اسۀتک
جدرس جوتبرس نداردک ط ب باسیاد داردک اغسب طۀ ب آنلۀا خۀارج ا جدرسۀه
درس جیخیانند جنحیثالیضع خیب جنظ استک جتیلی آنلۀا جۀردس جهۀدس و
خدارناس است و تاری) بناس جدرسه فی رهر رجبالمرجۀب فیرۀهیر سۀبع و
خمسین بود الف 1057ک
مدرسۀ جدّه :جنحیثالیضع بزر

وحیثالبانیه جدّة کیچک راه عبۀاس

ثانی صفیس بنا کرده مفتاد و دو حلرة فیقانی و ت تانی داردک حلراد فیقانی ب
سۀنه جخروبه ا بیجیاظبتی خیسی جغصی

استک حلراد ت تانی را م بوۀد ا

وضع وایا که حلراتش جخروب ب سۀنه استک به قدر بیست نفر طسبۀ ج تۀل
داردک نهر آب ا وسط جدرسه عبیر جیکندک در سال پنج جاه آب نۀداردک در سۀایر
رهیر آب جتیالی جارس استک قریب دویست و پنلاه تیجان جیقیفۀه داردک چهۀل
پنلاه تیجان ا آن به جخارج خادآ و روغۀن چۀراغ و بیریۀاس جسۀلد و صۀفهما
جیرسدک جابهی را ا جیان جیبرند به جتارف بۀرخ ف قۀرارداد واقۀف جیرسۀدک
چند نفر طسب خیب دارد و دو سه نفر م جدرس داردک یۀۀی جنۀاب آقۀا جیۀر ا
ج مدعسی کارانی ا احفاد جرحیآ نراقی ،دیگرس جناب آقاجیر ا ج مۀد حسۀین
ممدانی و جناب جیر ا حیدرعسی راق کتابچه ولۀد جنۀاب آقۀا جیۀر ا جهۀدس در
حلرة جرحیآ آقا ج مدکاظ والد که ا بهترین حلراد جدارس است و به وضع
خیب و باسسیهه بنا رده جدرس جهدجاد و عسیآ ادبیه استک جتیلی اسمی بالفوۀل
جیر ا ج مدعسی ا احفاد آقاجمال خیانسارس است ولۀی جداخسۀه بۀا غیۀر اسۀت
کتاری) جدرسه قریب به دویست و بیست سال استک
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مدرسۀ مبارکیه :جنب خان جنۀاب ج لتمۀ ب آقۀاس جصۀیرالمسک واقۀع
استک خیب جدرسه(اس است لۀن ا بیپرستارس قریب به انهۀداآ اسۀتک گییۀا
جناب ج لتم ب خیال تومیر آن را دارند که دایر فرجایند درصیرتیکه دایر رۀید
اسباب دعاس خیر است و ا صدقاد جاریه خیامد بیدک
مدرسۀ مال عبداهلل :واقوه درچهارسیق راه قرب جیۀدان نهۀش جهۀان در
جان راه سسیمان ساخته رده است و به اس ج عبداهلل ریرترس که جختیصۀاً
او را ا اجاکن جُصرفه آوردهاند به جهت تدریش ط ب و جدرسۀه را بۀه اسۀ آن
جرحیآ رهرد دادهاند جیقیفاد قسیسی داردک حلراد فیقانی وت تۀانی داردک نهۀر
آب ا وسط جدرسه جارس استک طسبه میچ نۀداردک حلۀراد آنلۀا را بۀه کرایۀه
جیدمندک جُذمّب و جۀتبدارک امل با ار انبار بهالی و قتابی و غیره قۀرار دادهانۀدک
جتیلی جناب ری)االس آ مستندک سۀن جوروف آنلا حاجی جیر ا بها وحاجی ج
صادق خیانسارس استک تاری) بنا جان راه سسیمان استک
م درسۀ الماسییه :ا بنامۀاس صۀفییه اسۀتک واقۀع اسۀت در آخۀر بۀا ار
چهارسیق جهتید که به سمت دروا ة حسنآباد جیرودک جدرس خیب و ج ۀۀ
و خی بنایی استک مصت مفت حلرة ت تانی و فیقانی داردک ط ب آنلۀا سۀی
نفر جیریند که تماآ ج تل جیبارندک جیقیف جزیی دارد که وفا به جتارف آنلا
نمیکندک تیلیت با جناب جُستطاب حاجی جیر ا ابیالهاس ری)الوراقین اسۀت کۀه
حاال تفییض به جناب جستطاب حاجی جیر ا عبداللیاد کسباسی استک تاری) بنۀا
ممان جان صفییه استک
مدرسۀ مريم بیگم دختر رۀاه صۀفی بۀیدهک در ابتۀداس بۀا ار چهارسۀیق
حسنآباد است ا قرارس که در تیاری) نیرته رۀده بۀدواً گمرکخانۀ رۀهر بۀیده
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چین به تهریبی که علسه در بناس آن دارتهاند و وجه آن جیجب تطییل جیرۀید
گمرکخانه را جدرسه کردهاند ا وضع و ج اذاد و ایمنی جدرسه جوسیآ است کۀه
بناس گمر خانه بیدهک جدتها بید که جخروبه و بایر بید جناب فخاجتنتاب جیۀر ا
سسیمانخان رکنالمسک در جهاآ آبادس آنلا برآجدندک به جخارجاد کسی دایر رۀدک
حالیه چند نفر طسبه داردک رهرییانه جیدمند به ط بک جیقیفاد در اغسب والیۀت
دارد ،بختیص در اصفهان که جیقیفاد کسی دارد و میچیک به تترف جیقۀیف
عسیه نیستک طیجار و کتاب وقفناجچ جفتسی دارد که نزد جناب جُستطاب حاجی
جیر ا جوفر ولد جرحیآ آقا جیر ا ج مدعسی اجاآجموه سابق بیده استک جتیلی این
جدرسه بالفول خداست و ج اسب حضرد حجةاهلل ییآ یهیآال سابک
مدرسۀ چهارباغ :ا بناماس راه سسطان حسین صفیس اسۀت در نهتۀد و
دوا ده ملرس بنا رده و در نهتد و بیست و مفت تماآ رده که جابین بنا و اتماآ
پانزده سال استک یۀتد و بیسۀت و پۀنج اتۀاق در ت تۀانی و فیقۀانی و وایۀا و
جهتابیماس روس به باغ ریرخانه وروس به با ارچه بسنۀد داردک چهۀل نفۀر طۀ ب
جهررسدار دارد که تماجاً را جتیلی ا یک تیجان و رصهزار در جاه جهررس جیدمندک
بهحسب جراتبه جیقیفاد به فراخیر این جخارجاد چند سال است که به جراح
خاص بندگان حضرد جستطاب اررف واال روحیفداما به تترف وقف درآجۀده
است که به جتارف جیرسدک خرابی چندانی م نۀدارد و در مۀر سۀال یۀک بۀار
جناب جستطاب حاجی جیر ا جهدس جدرس که ا جان راه سسطان حسۀین نسۀ ً
بود نسل جتیلی بیدهاند تومیراد ال جه را جت مل جیریند و کمال انتظاآ را داردک
مدرسییۀ شییاهزاده ها :در روال بۀۀا ار صۀۀباغان ظَهرحمۀۀاآ ،جوۀۀروف ب ۀه
رامزادهماستک ا اوالد و س طین صفییه ساختهاندک تصخیص درستی ا بانی بۀه

14

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 39 /

دست نیاجدهک بیست و سه حلرة ت تانی و فیقانی دارد و بیست و پنج نفۀر طسبۀه
ج تل داردک تیلیت آن با جناب حاجی جیر ا ابیالهاس کسباسی اسۀتک جیقیفۀاد
میچ ندارد (یا دارته است ا جیان رفته استک تاری) بنا جخخذ صۀ ی بۀه دسۀت
نیاجدهک
مدرسۀ واقعه در محلۀ باب القصر ا بنا ماس جرحیجه جۀری بیگ دختۀر
صفیجیر اس صفیس ،بانی جدرس واقوه در چهارسیق حسنآباد استک جدتها بۀید
جخروبه افتاده بیدک بیست و پنج سال قبل ا این جرحیآ حج ةاالسۀ آ حۀاجی
سیداسداهلل تومیر کردند و به سلس آبادس درآجده که تاکنین جومیر است و قریب
بیست و پنج رش حلره داردک ط ب ج تل در آنلا جیجید استک
مدرسۀ علیقلیآغا :واقوه درچهارسیق عسیقسیآغا که یۀی ا خیاجگۀان
س طین صفییه است در ممان جان که جدرس جری بیگ ساخته رده بنۀاس ایۀن
جدرسه و جسلد و حماآ و با ارچ واقوه در ج س بیدآباد به اس عسیقسیآغا بنۀا
رده استک جیقیفاد یاد داردک میچیک به تترف نیستک بالفول جناب جستطاب
حاجی ری) ابیالهاس قاضی سسمهاهلل توالی در آنلۀا جصۀغیل بۀه نمۀا جماعۀت
مستندک
سه مدرسۀ ديگر در محلۀ بیدآباد است یۀی جوروف به جدرسۀ جیۀر ا
جهدس است که واقع است در راه جوبر بیۀدآباد سۀرجیس جوۀروف بۀه باباحسۀنک
اختیار آن با جناب جستطاب آقا جیر ا سید عسی ولد جیرحمیتپناه آقا جیۀر ا سۀید
حسن اعسیاهلل جهاجه استک دو نفر سۀنه داردک جذکیر است که بۀه تتۀرف وقۀف
داده رده و جسک استک
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مدرسۀ ديگر مدرسۀ میرزا حسیین اسیت کۀه قۀرب جسۀلد جرحۀیآ
حجة االس آ حاجی سیدج مد باقر اعسیاهلل جهاجه که یۀی ا اعیان رهر بۀیده
در ممان جانها که بیدآباد آباد رده ساختهاندک ط ب ج تل دارد و اختیار آن بۀا
جناب جستطاب آقاس حاجی سیّد جوفر استک
مدرسۀ ديگر مدرسۀ میرزا باقر است :که جسۀلد و جدرسۀه اتتۀال بۀه
یۀدیگر دارد در ج س بیدآباد طسبۀه نۀداردک دو نفۀر جۀتبۀدار در آنلاسۀتک پسۀر
جرحیآ ج عسیاکبر خیانسارس در آنلا جصغیل به نما جماعت استک جیر ا باقر
ا اعیان رهر اصفهان بیده استک
مدرسۀ مرحوم حاجی حسن :قۀرب جسۀلد حۀۀی ا بنامۀاس جرحۀیآ
حاجی کسباسی اعسیاهلل جهاجه جیباردک قریۀب سۀی نفۀر طسبۀه دارد کۀه ج تۀل
جیبارندک جیقیفاد میچ نداردک کفالت طۀ ب را حتیاالجۀۀان جنۀاب جسۀتطاب
حاجی جیر ا ابیالهاس کسباسی جیفرجایندک قریب پنلاه سۀال اسۀت سۀاخته رۀده
استک والس آک
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