
 
 
 
 
 

 *كتابچة مشخصات مدارس اصفهان
 

 اهلل پيشنماززادهقدرت

 

در فهرست کتب خطی کتابخانۀ  جلسۀش رۀیراس اسۀ جی 

 1020اس است با عنیان کتابچ  جدارس اصفهان به رمارة نسخه

گینه وصف رده اسۀت  کتابچۀ  جصختۀاد جۀدارس که بدین

 اط عۀاتی ا  جۀدارس جومۀیره و تۀاری( ۀ    اصفهان )فارسی

آنلاسۀۀتک کۀۀه بۀۀراس  سۀۀۀن  و تۀۀاری( بنۀۀا بانیۀۀان و روبۀۀه وجخ

 السسطان نیرته رده است کظل

 انۀدا ة و سۀطر 19-17بۀر   8نستوسیق سدة چهۀاردم  در

  1) 17085) سد گالینگیرج ،سفید کاغذ 22×14 و 13×7

 

کند تا گزارری السسطان جسویدجیر ا حاک  وقت اصفهان درخیاست جیظل

 جیۀر ا نگارندة گۀزار  آورده  اصفهان را به او ارائه نمایندک و آباد ا  جدارس دایر

جیر ا جهدس در حلۀرة جرحۀیآ آقۀا ج مۀد  حیدرعسی راق  کتابچه ولد جناب آقا

اس بنۀا رۀده با سۀسیهه به وضع خیب و و کاظ  والد که ا  بهترین حلراد است

                                                           

اراد انتصۀ ،قۀزوین، نظۀر دکتۀر ج مۀد دبیرسۀیاقی یر  ،بزرگدارت دکتر احسان ارراقی، اشراقینامه * 

  ک236-227صص ،اهلل پیصنما  ادهقدرد،  1381حدیث اجرو )
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 جدرس  ررح در تاری( نگار  کتابچه را نیز و عسیآ ادبیه است جدرس جهدجاد و

گذرد و تاری( بناس دارد که  قریب مفتاد سال است که ا  تاری( بناس آن جی صدر

 34جۀدد  )بار دوآ  1291السسطان درا  آنلایی که ظل نیرته استک 1237 آن را

مفتاد سال پۀش ا  بنۀاس  سال تا اوایل انه ب جصروطیت حاک  اصفهان بیده لذا،

 جۀدة که راق  کتابچۀه جۀدرس جدرسۀ  است ک قک م 1307جدرس  صدر جهارن با 

در کتابچۀه میلۀده بۀاب  جیر ا حیدرعسی به نگۀار  آن پرداختۀه اسۀتک بزر ،

 گزار  رده است  هجدرس

ک کیچ جَدةۀ 6بزر   جَدةۀ 5صدر ۀ 4نماور  ۀ3 کاسه گرانۀ 2نیریّه ۀ 1

ما هامزادرۀ 12چهار باغ ۀ 11بیگ  جری ۀ 10الماسیه ۀ 9عبداهلل  ج ۀ 8جبارکیه ۀ 7

ۀۀ 17جیۀر ا حسۀین  ۀۀ16جیر ا جهدس  ۀ15آغا قسیعسیۀ 14الهتر ج س  بابۀ 13

 حاجی حسنۀ 18جیر ا باقر 

ظۀر در جورفی جدارس ترتیب خاصی جانند الفبایی یا تهدآ وتۀخخر بنۀا در ن

اساس جۀان رۀرو  بردارۀت  ترتیب نگار  آن بر ةگییا ریی گرفته نصده استک

با ار  کج سه ممراه است کر اساجی ناجهاس خیابان وگزار  بیده باردک گزار  با ذ

 و بۀا ار عاجۀه ککک حسۀن آبۀاد، الدرت،باب چهارسیق راه، نهش جهان، صباغان،

 بانیان جدارس   جتیلیان و ناجهاس جدرسین و

جیر ا  جیر ا نیرالدین ج مد انتارس و جیر ا عبدال سین مرندس و  مدرسۀ نوريّه

 رضی

 خسف جرحیآ سید جوفر ،المسکا جهدس اردستانی حۀی جیر   گرانمدرسۀ کاسه 

 دارابی 
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ی جیر ا بدیع درب اجۀاج المسک ونماورسسطان  وج  جرحیآ حۀی   مدرسۀ نماور

 آقاجمال خیانسارس  عبدالر اق ررتی و و

 ق 1333 امد جوروف جتۀیفی  آخیند ج  ج مد کارانی )حۀی  و مدرسۀ صدر:

 لهاس  کسباسی ری( الوراقیناا ابیجهانگیرخان قصهایی وحاجی جیر  و

 جیر ا ج مدعسی مرندس   مدرسۀ جدة کوچک

و  ج مدعسی کارانی )احفاد جرحیآ نراقی  راه عباس ثانی و  مدرسۀ جدة بزرگ

جیر ا حیدرعسی ولد جیر ا جهۀدس و جیۀر ا ج مۀد  و ج مدحسین ممدانی

 احفاد آقاجمال خیانسارس  عسی ا 

 جصیر المسک  مدرسۀ مبارکیه

سارس ج صادق خیان   ج عبداهلل ریرترس وحاجی جیر ا بهاء ودرسۀ مالعبداهللم

 راه سسیمان و

 ی جیر ا عبداللیاد کسباس الوراقین وجیر ا ابیالهاس  ری(  مدرسۀ الماسیه

 ا جیۀر  حاجی جیر ا جوفر ولد المسک وخان رکنجیر ا سسیمان  بیگممدرسۀ مريم

 ج مدعسی اجاآ جموه سابق 

 راه سسطان حسین  جیر ا جهدس جدرس و  چهار باغ مدرسۀ

 جیر ا ابیالهاس  کسباسی  هامدرسۀ شاهزاده

 بیگ حاجی سید اسداهلل و جری   القصرمدرسۀ محلۀ باب

  حاجی ری( ابیالهاس  قاضیآغاقلیمدرسۀ علی

 جیر ا سیدعسی ولد جیر ا سیدحسن   مدرسۀ میرزا مهدی

 حاجی سیدجوفر  قر وسیدج مد با  مدرسۀ میرزا حسین



 8 39/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اکبر خیانسارس ج  عسی  مدرسۀ میرزا باقر

 جیر ا ابیالهاس  کسباسی  مدرسۀ حاجی حسن

 

 متن
 

چین رأس بیضاضیاس بندگان حضرد جُسستطاب اررف احمد ارفع اسۀود 

اصۀل جۀدارس اصۀفهان ح فداه اقتضا نمیده که اط   بر السسطان ارواحناواال ظل

مۀال لهۀذا در ک ،آبۀادس  مریۀک ( بنا و سۀنه و خرابۀی وتاری ا  بانی و فرجایند

رسۀاند ظهیر جیت هیق ا  روس بتیرد ت هیق رده و به عرض حضۀیر جیمنۀت

 جدارسی که در حۀ  جومیره است ا  این قراراست 

 طریق با ار جنب جسلد جاجع عتیۀق اصۀفهان ا  واقوه در :مدرسۀ نوريّه

رس بۀن عبۀداهلل انتۀا ا  احفۀاد جۀابربناماس جیر ا نیرالدین ج مد انتۀارس کۀه 

ناس ب ،ارتهدگییا رتبه و ارد  ،در  جان راه سسیمان بنا کرده ،عسیه بیده هللاةرحم

حۀیض  ،دو صفه نما خانۀه کباردک میلده باب حلره داردآجر جی ا  گچ و آنلا

امل  خطاطین و و فت اء و آب در وسط جدرسه استک سۀن  جدرسه ممیصه ادبا

 به ممان وتیره جودودس ا  آن جماعت جنزل دارندک ک حاالاندمنر بیده

ر رو ما چند نف جناب جیر ا عبدال سین مرندس در آن جدرسه سۀنی داردک

 کگییندآیندک درس جهدجاد جیط ب ا  خارج جدرسه جی

قدر پنلاه تیجان فو  به ولی در تترف وقف نیستک جیقیفاد بسیار داردک

آبۀصۀی جدرسۀه  جتارف خادآ و صرف رورۀنایی وکه به  جنافع جستغ د دارد

بیست تیجان ا  این پنلاه تیجان را کارگزاران حضرد جستطاب اررف  و رسدجی

نباد جزرعه جصۀیران کۀرون کۀه جخروبۀه  واال قریب به ده سال است که جستمراً
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فرجاینۀد مرساله جرحمت جی اند، جستمراًبه قیاعد رر  اجاره فرجیده بیده است و

الۀف  ستین و کتیبه در جدرسه سن  اربع و ناجچه وبناس جدرسه جطابق وقفتاری( 

جتیلی حالیه آقۀاجیر ا رضۀی ا  احفۀاد جیۀر ا نیرالۀدین  ک1164جائ  ملرس است 

 ج مد انتارس استک 

 به فاصس  پانتد قدآ ا  جدرس  نیریّه در سمت یسۀار :گرانمدرسۀ کاسه

ه بۀا جیۀر ا جهۀدس اردسۀتانی جسهۀب عاجه استک ا  بناماس جرحیآ آقۀ طریق با ار

المسک است کدر  جان راه سسیمان به طریق اعراض سۀفر مندوسۀتان کۀرده حۀی 

سۀه جدتها در آن حدود تیقف کرده جصغیل طبابت بیده ا  آنلا تدارک بنۀاس جدر

 ومصت بۀاب حلۀرة فیقۀانی  در غیاب جصارالیه ساخته رده پنلاه و را نمیده و

نه نما خا  صف کمیلده نفر طسبه دارد کحیض آب دارد وسط جدرسه ت تانی داردک

بی دارا خسف جرحیآ آقا سیدجوفر   2)جدرس جناب جُستطاب آقا سید )سینا کدارد

 یبۀاًتهر بارد ک جیقیفۀاد آن در اردسۀتان اسۀتکاهلل جهاجه در آنلا جدرس جیاعسی

 ک1103 ریدک تاری( بناس جدرسه ث ث جائ  بود الف استدویست تیجان عاید جی

 المسک ساداد اردستانی مستندک جتیلی حالیه احفاد حۀی 

دروسط رهر اصفهان در کنار با ار عاجه به فاصس  صد قدآ  :مدرسۀ نماور

االمۀالی چۀین بۀانی رودک آنچه جصهیر است بینالدرت جیکه به طریق ج س  باب

 المسۀک کۀه بۀانی جدرسۀ جرحۀیآ جیۀر ا جهۀدس حۀی   آنلا نماورسسطان  وجۀ

ررح حۀال جصۀارالیه  کگران بیده است به این جهت جیسیآ به این اس  ردهکاسه

ت تۀانی وفیقۀانی دارد  ةگران جوسیآ رده قریب رتت حلردر طی جدرس  کاسه

 طسبه دارد جدرس آنلا جناب حاجی جیر ا بدیع درب اجاجی و بیست نفر و یۀتد

لیۀت بۀا جرحۀیآ جیۀر ا جیر ا عبدالر اق ررتی مستند در  جان بۀانی تی جناب آقا
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 بود ا  آن به اررد اوالد که تا حال نس ً رریداس طباطبایی اردستانی بیده استک و

جرحیآ  کنمایندجداخسه جی بود نسل به ساداد طباطبایی اردستانی جفیض است و

بالفول قریب به دویسۀت تیجۀان جیقیفۀه دارد بۀه  کآقاجمال خیانسارس ناظر بیده

گران است کۀه بناس جدرسه ممان  جان بناس جدرس  کاسهتاری(  کرسدجتارف جی

سۀنه  رۀید چنین جی اند به رش مفت سال فاصسه که تاری(؛ وجه ساخته  وج و

 ک1120بود الف  عصرین و جائ 

اعظۀ   خان صۀدرا  بناماس جرحۀیآ حۀاجی ج مدحسۀین :مدرسۀ صدر

ساخته  النیرلی حسلاهلل تواراه البسهفت وسی  جان خاقان جغفیر اصفهانی استک در

 ج مید افغان واقۀع اسۀت عاجه اصفهان قرب باروس اررف و با ار رده است در

دو بۀاب حلۀرة  ماس جنظف خیبی داردک رتت وجدرس  با صفایی استک باغچه

نسۀبت بۀه سۀایر جۀدارس   کطۀ ب ج تۀل خۀیب دارد  وایا داردک در ت تانی و

ناب جدرس آنلا ج کریندد نفر جیط ب آنلا قریب به مصتا کچندان ندارد 3)طسبه

 و قریۀب یۀتۀد جناب جهانگیرخان قصهایی مستندک کارانی و آخیند ج  ج مد

اسۀ  جتیلی جناب جُستطاب آقاس حۀاجی جیۀر ا ابیله کپنلاه تیجان جیقیفاد دارد

سۀتک االوراقین داآ افضاله مستند در حهیهت این جدرسه خیسی جنظّ  کسباسی ری(

 ک1237 است بنا قریب مفتاد سال

البانیه جدّة بۀزر ک والۀد حیثجن الیضع وحیثجن کوچک: مدرسه جدّه

جیر اس صفیس جسهب به ابیالبهاء ولد ابیالمظفر راه عباس جیسۀیس حسۀینی صفی

رید ا  ج ل جوۀروف بۀه در بهادرخان ساخته در با ارس که ا  با ار عاجه جدا جی

رتت مفتاد طسبه ج تل  و رش اطاق فیقانی وت تانی دارد قهیه کاران پنلاه و

ط ب آنلا ا  جانب جتیلی مر نفرس جامی سی رامی الی سه مزار دینار به  کدارد
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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 

 جتیلی آنلۀا جۀردس جهۀدس و الیضع خیب جنظ  استکحیثخیانند جندرس جی

 رۀهیر سۀبع والمرجۀب فیتاری( بناس جدرسه فی رهر رجب خدارناس است و

 ک1057خمسین بود الف 

راه عبۀاس  البانیه جدّة کیچکالیضع بزر  وحیثحیثجن :مدرسۀ جدّه

انی ب  انی داردک حلراد فیقت ت دو حلرة فیقانی و ثانی صفیس بنا کرده مفتاد و

 حلراد ت تانی را م  بوۀد ا  جیاظبتی خیسی جغصی  استکسۀنه جخروبه ا  بی

به قدر بیست نفر طسبۀ  ج تۀل  کب سۀنه است  وضع  وایا که حلراتش جخروب

ایر در سۀ ککندک در سال پنج جاه آب نۀداردنهر آب ا  وسط جدرسه عبیر جی کدارد

 پنلاه تیجان جیقیفۀه داردک چهۀل قریب دویست و کرهیر آب جتیالی جارس است

ما صۀفه پنلاه تیجان ا  آن به جخارج خادآ و روغۀن چۀراغ و بیریۀاس جسۀلد و

 رسۀدکبرند به جتارف بۀرخ ف قۀرارداد واقۀف جیجابهی را ا  جیان جی رسدکجی

 یۀۀی جنۀاب آقۀا جیۀر ا کسه نفر م  جدرس دارد دو و خیب دارد  چند نفر طسب

 دیگرس جناب آقاجیر ا ج مۀد حسۀین ،کارانی ا  احفاد جرحیآ نراقیج مدعسی 

 جناب جیر ا حیدرعسی راق  کتابچه ولۀد جنۀاب آقۀا جیۀر ا جهۀدس در ممدانی و

به وضع  حلرة جرحیآ آقا ج مدکاظ  والد که ا  بهترین حلراد جدارس است و

وۀل بالفجتیلی اسمی  عسیآ ادبیه استک باسسیهه بنا رده جدرس جهدجاد و خیب و

جیر ا ج مدعسی ا  احفاد آقاجمال خیانسارس است ولۀی جداخسۀه بۀا غیۀر اسۀت 

 بیست سال استک کتاری( جدرسه قریب به دویست و
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جنب خان  جنۀاب ج لتمۀ ب آقۀاس جصۀیرالمسک واقۀع  :مدرسۀ مبارکیه

گییۀا  پرستارس قریب به انهۀداآ اسۀتکاست لۀن ا  بی خیب جدرسه)اس  استک

که دایر رۀید آن را دارند که دایر فرجایند درصیرتی ال تومیرجناب ج لتم ب خی

 ا  صدقاد جاریه خیامد بیدک اسباب دعاس خیر است و

واقوه درچهارسیق راه قرب جیۀدان نهۀش جهۀان در : مدرسۀ مال عبداهلل

 اًبه اس  ج  عبداهلل ریرترس که جختیصۀ  جان راه سسیمان ساخته رده است و

آن  اند به جهت تدریش ط ب و جدرسۀه را بۀه اسۀ آوردهرا ا  اجاکن جُصرفه  او

هۀر ن کحلراد فیقانی وت تۀانی داردک اند جیقیفاد قسیسی داردجرحیآ رهرد داده

حلۀراد آنلۀا را بۀه کرایۀه  کطسبه میچ نۀدارد کآب ا  وسط جدرسه جارس است

 انۀدکادهد غیره قۀرار قتابی و انبار بهالی و امل با ار دارکجۀتب جُذمّب و کدمندجی

  جسۀن  جوروف آنلا حاجی جیر ا بها وحاجی  کاالس آ مستندجتیلی جناب ری(

 تاری( بنا  جان راه سسیمان استک صادق خیانسارس استک

واقۀع اسۀت در آخۀر بۀا ار  کا  بنامۀاس صۀفییه اسۀت :درسۀ الماسییهم

ج ۀۀ   جدرس  خیب و رودکآباد جیحسن ةچهارسیق جهتید که به سمت دروا 

ط ب آنلۀا سۀی  فیقانی داردک مصت مفت حلرة ت تانی و بنایی استکی خ و

نلا آجزیی دارد که وفا به جتارف   بارندک جیقیفریند که تماآ ج تل جینفر جی

کۀه  الوراقین اسۀتتیلیت با جناب جُستطاب حاجی جیر ا ابیالهاس  ری( ککندنمی

ا تاری( بنۀ کباسی استحاال تفییض به جناب جستطاب حاجی جیر ا عبداللیاد کس

 ممان  جان صفییه استک

دختر رۀاه صۀفی بۀیدهک در ابتۀداس بۀا ار چهارسۀیق   بیگممريم درسۀم

رۀهر بۀیده   خانۀکگمراً آباد است ا  قرارس که در تیاری( نیرته رۀده بۀدوحسن
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رۀید وجه آن جیجب تطییل جی اند وچین به تهریبی که علسه در بناس آن دارته

ایمنی جدرسه جوسیآ است کۀه  اند ا  وضع و ج اذاد وه کردهخانه را جدرسکگمر

نتاب جیۀر ا بایر بید جناب فخاجت جدتها بید که جخروبه و کخانه بیده بناس گمر

 کبه جخارجاد کسی دایر رۀد کالمسک در جهاآ آبادس آنلا برآجدندخان رکنسسیمان

اد در اغسب والیۀت دمند به ط بک جیقیفرهرییانه جی کحالیه چند نفر طسبه دارد

یک به تترف جیقۀیف میچ بختیص در اصفهان که جیقیفاد کسی دارد و ،دارد

جفتسی دارد که نزد جناب جُستطاب حاجی   کتاب وقفناجچ طیجار و کعسیه نیست

جتیلی این  جموه سابق بیده استکولد جرحیآ آقا جیر ا ج مدعسی اجاآ جیر ا جوفر

 ال سابکاهلل ییآ یهیآحجة ج اسب حضرد جدرسه بالفول خداست و

 و بناماس راه سسطان حسین صفیس اسۀت در نهتۀد ا : مدرسۀ چهارباغ

اتماآ  مفت تماآ رده که جابین بنا و بیست و و در نهتد دوا ده ملرس بنا رده و

 و  وایۀا فیقۀانی و پۀنج اتۀاق در ت تۀانی و و بیسۀت و پانزده سال استک یۀتد

ب چهۀل نفۀر طۀ  وروس به با ارچه بسنۀد داردکماس روس به باغ ریرخانه جهتابی

دمندک یججاه جهررس  در جتیلی ا  یک تیجان و رصهزار راتماجاً که  دارد دارجهررس

  حسب جراتبه  جیقیفاد به فراخیر این جخارجاد چند سال است که به جراحبه

فداما به تترف وقف درآجۀده خاص بندگان حضرد جستطاب اررف واال روحی

 سۀال یۀک بۀار مۀر در و خرابی چندانی م  نۀدارد رسدکبه جتارف جیاست که 

 جناب جستطاب حاجی جیر ا جهدس جدرس که ا   جان راه سسطان حسۀین نسۀ ً

 ا داردکرکمال انتظاآ  ریند وجت مل جی تومیراد ال جه را اندنسل جتیلی بیده بود

ه جوۀۀروف بۀۀ روال بۀۀا ار صۀۀباغان ظَهرحمۀۀاآ، در: هامدرسییۀ شییاهزاده

ه اندک تصخیص درستی ا  بانی بۀس طین صفییه ساخته و اوالد ا  ماستکرامزاده
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پنج نفۀر طسبۀه  بیست و و فیقانی دارد ت تانی و سه حلرة بیست و دست نیاجدهک

جیقیفۀاد  کلهاس  کسباسی اسۀتاج تل داردک تیلیت آن با جناب حاجی جیر ا ابی

دسۀت ه خذ صۀ ی  بۀختاری( بنا ج جیان رفته استک دارته است ا  میچ ندارد )یا 

 نیاجدهک

بیگ  دختۀر   ا  بنا ماس جرحیجه جۀری القصرباب مدرسۀ واقعه در محلۀ

 بۀید جدتها استک آبادبانی جدرس  واقوه در چهارسیق حسن ،جیر اس صفیسصفی

 االسۀ آ حۀاجیةحج این جرحیآ  پنج سال قبل ا  بیست و جخروبه افتاده بیدک

قریب  وبه سلس  آبادس درآجده که تاکنین جومیر است  و ندسیداسداهلل تومیر کرد

 آنلا جیجید استک پنج رش حلره داردک ط ب ج تل در بیست و

خیاجگۀان  آغا که یۀی ا قسیواقوه درچهارسیق عسی آغا:قلیمدرسۀ علی

 بیگ  ساخته رده بنۀاس ایۀنس طین صفییه است در ممان  جان که جدرس  جری 

آغا بنۀا قسیج س  بیدآباد به اس  عسی با ارچ  واقوه در ماآ وح و جسلد جدرسه و

 بالفول جناب جستطاب کیک به تترف نیستمیچ کرده استک جیقیفاد  یاد دارد

 اهلل توالی در آنلۀا جصۀغیل بۀه نمۀا  جماعۀتلهاس  قاضی سسمهاحاجی ری( ابی

 مستندک

جیۀر ا یۀی جوروف به جدرسۀ    سه مدرسۀ ديگر در محلۀ بیدآباد است

 بیۀدآباد سۀرجیس جوۀروف بۀه باباحسۀنک جهدس است که واقع است در راه جوبر

 ا سۀید پناه آقا جیۀراختیار آن با جناب جستطاب آقا جیر ا سید عسی ولد جیرحمیت

 جذکیر است که بۀه تتۀرف وقۀفک دو نفر سۀنه دارد اهلل جهاجه استکحسن اعسی

  جسک استک داده رده و
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کۀه قۀرب جسۀلد جرحۀیآ   حسیین اسیت مدرسۀ ديگر مدرسۀ میرزا

بۀیده  اهلل جهاجه که یۀی ا  اعیان رهراعسی االس آ حاجی سیدج مد باقر  ةحج

 ر آن بۀااختیا و اندک ط ب ج تل داردکه بیدآباد آباد رده ساخته در ممان  جانها

 جناب جستطاب آقاس حاجی سیّد جوفر استک

جدرسۀه اتتۀال بۀه  و که جسۀلد :ديگر مدرسۀ میرزا باقر است مدرسۀ

سۀر آنلاسۀتک پ در جۀتبۀدار نفۀر دو ج س  بیدآباد طسبۀه نۀداردک دارد در یۀدیگر

اقر باکبر خیانسارس در آنلا جصغیل به نما  جماعت استک جیر ا جرحیآ ج  عسی

 ا  اعیان رهر اصفهان بیده استک 

قۀرب جسۀلد حۀۀی  ا  بنامۀاس جرحۀیآ  :مدرسۀ مرحوم حاجی حسن

طسبۀه دارد کۀه ج تۀل  قریۀب سۀی نفۀر باردکاهلل جهاجه جیعسیحاجی کسباسی ا

االجۀۀان جنۀاب جسۀتطاب جیقیفاد میچ نداردک کفالت طۀ ب را حتی بارندکجی

ه قریب پنلاه سۀال اسۀت سۀاخته رۀد کفرجایندلهاس  کسباسی جیاحاجی جیر ا ابی

 استک والس آک
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