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Promotion of Civic Life Based on the Waqf Rules of 
Sepahsalar (Shahid Motahhari) Mosque-School at the Range 
of Baharestan Square
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Introduction A valuable texture is a texture that, in addition to antiquity, has a comprehensive 
look at unity, historical origin, architecture, and future, as well as its social and economic 
environment. The Sepahsalar mosque-school (founded in 1296 lunar) is one of these “valuable” 
monuments that has continued to exist and is now abandoned between modern development 
and today’s architecture. This building was built and supervised by Mirza Hossein Khan 
Sepahsalar, and the complex and decorations, which are the masterpieces of the Qajar era 
architecture and the 13th century of the lunar era, have now been abandoned without regard 
to the Waqf rules. The aim of this study was to evaluate the promotion of civic life based on the 
Waqf rules of Sepahsalar (Shahid Motahhari) mosque-school at the range of Baharestan square 
and to achieve a practical response to save this urban texture based on the ideas presented.
Conclusion A complex like Sepahsalar mosque-school can be a model in contemporary 
architecture for a traditional and modern look, and successful mosques play an important role 
in introducing the responsibility of the government in providing the welfare of the people. 
Foresight in urban management can lead to community education in familiarizing their rights 
with social partnerships. Mosques and religious centers should be the heart and soul of the 
spiritual and imaginative cities and neighborhoods, and should along with cultural institutions, 
be the most magnificent and most prominent symbol of Islamic cities, and at the same time 
combine greatness with delicacy and simplicity. Without knowledge of Islamic principles, 
meanings, and resources, designers and planners will not be able to create a “Built Environment” 
that is completely in line with Islamic principles.
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  مقدمه
 عالی مدرسه و مسجد ترین بزرگ و سپهساالر نخستین مدرسه - مسجد
این مسجد و مدرسه که در متانت اساس، منظره عالی و  تهران است. در

ترین مسجد و مدرسه عالی  دلگشایی دارد، اولین و بزرگساحت 
صدراعظم  خان سپهساالر میرزا حسین. [1]رود پایتخت به شمار می

قمری تاسیس آن را آغاز کرد و پس از ۱۲۹۶در سال  شاه ناصرالدین
کار را ادامه داد تا آن که  مشیرالدوله خان یحییدرگذشت وی، برادرش 
  مری به پایان رسید.ق۱۳۰۲ساخت این بنا در سال 

صحن بسیار مفرحی دارد و نمونه کاملی از معماری مدارس این بنا 
و دو طبقه ساختمان  [2]دوران قاجار و قرن سیزدهم قمری است

دارد که به شکل چهارایوانی ساخته شده است. بنای مسجد 
متر است که گنبدی عظیم به ارتفاع ۶۰×۶۰شکل با ابعاد  مربع
متر، یک شبستان، هشت گلدسته و مناره دارد. تمام نمای ۳۷

  .[3]رنگ تزئین شده است های هفت خارجی بنا با کاشی
سپهساالر در آن بنا شده در اوایل دوره مدرسه  - ای که مسجد مجموعه
محدوده آباد در خارج از  های نیمه صورت زمینی بایر و باغ قاجاریه به

ای قرار  شرقی تهران آن روزگار بوده است. بناهای سپهساالر در منطقه
داشتند که جنوب غربی آنها را تهران در بر گرفته بود و در امتداد 

جز  تپه، به های دولت و عودالجان قرار داشت. در شرق تا دوشان محله
 قسمتی که شامل باغ سردار بود، سایر اراضی تقریبًا خالی از سکنه

های مشهور به باغ سردار  . این محدوده شامل بخشی از زمین[4]بودند
خریداری و برای بنای  قزوینی خان سپهساالر میرزا حسینبود که توسط 

تر  خانه مسکونی وی در نظر گرفته شد، طرحی که در نهایت صورت کلی
  تری به خود گرفت. شرح آن در ادامه ذکر شده است. و جامع

فراوان  خان سپهساالر میرزا حسینتاکنون درباره ابعاد تجددخواهی 
طوری که بدون تردید وی را باید یکی از  گفته و نوشته شده است، به

، اما در این میان [5]پیشگامان نوگرایی در دوره ناصری به شمار آورد
گرایانه شیعی و نوخواهی  بخشی از نگاه وی که ترکیبی از نگاه سنت

که خود را در یک مجموعه معماری بسیار بدیع، فاخر و  مدرن است
ابتکاری نشان داد، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته تا آنجا که 

ای برای  خانه گذاری مکتب ترین هدف این واقف خیر را در حد بنیان مهم
  اند. تنزل داده [4]ویژه در آن علوم دینی را آموزش دهد)  اطفال (که به

شود این مجموعه معماری شامل خانه وی  تصور میبرخالف آنچه 
مدرسه است، پایه این ادعا طرحی است که  - همراه با یک مسجد

زمین با محوریت  - برای طراحی یک محله در یک باغ سپهساالر
های  سازمان منزله یکی از ارکان اصلی مدارس بهداشت. مدرسه  - مسجد

مدرسان، سالطین و  وسیله قشرهای مختلفی مانند علما و شهری به
کارکرد آموزش مذهبی، در  شدند و عالوه بر ثروتمندان ساخته می

پژوهش حاضر . [6]بسیاری از اوقات نقش سیاسی اجتماعی نیز داشتند
مدرسه و تاثیر آن بر نوعی  - گیری این مسجد به چگونگی ابعاد شکل

صورت ایجاد مرکزی برای یک محله تازه با جمعیتی  توسعه شهری به
آن پرداخت، نامه  مدرسه براساس وقف - بل توجه، بر محور این مسجدقا

 مرز این جای جای در مختلف انحاء به وقف که مانند سننی و زیرا آیین
 آن که نوعی بر عالوه ضعف متفاوت، و شدت با است، رایج بوم و

 نوعی گذارد، می نمایش به را جامعه معضالت حل در مردمی مشارکت
  .[7]استنیز  سازی فرهنگ
 نامه وقف براساس مدنی حیات بررسی ارتقای حاضر پژوهش هدف
 میدان گستره در) مطهری شهید( سپهساالر مدرسه -مسجد

بافت  این بخشی نجات برای عملی پاسخی به یابی و دست بهارستان
  .شده بود های مطرح ایده براساس شهری
 اهداف و اسالمی بنای این گیری شکل چگونگی در رابطه با آغاز در

 علمی، منابع از استفاده توضیحاتی داده شد. سپس با آن بانیان
 های شاخص به توجه با نیز و مشابه های تجربه تطبیقی مطالعه
 تحلیل با شیعی، - مدنی محالت و ها محیط مذهبی و فرهنگی

داده شد.  پاسخ ها سئوال به پژوهش حاضر، از حاصل دستاوردهای
 این گسترش روند و گیری شکل بررسی منظور به پژوهشی طرح این
 دولت" شناخته "محله نام به نقشه عبدالغفار در که تهران از بخش
  .گرفت شکل شد، می

  

  مساله بیان
 تقلیدی این و گیرد می شکل مسجد محور بر اسالم، اجتماعی حیات
 مدینه شهر در )ص(خدا رسول اقدام از تاریخ، طول در مسلمانان که است
 درجه در جدید، محلی یا شهر پس از تاسیس بعدها. اند داده انجام
 مسجد، یک ساخت اساس، این بر. شد معین می مسجد محل نخست،

 و آن محور بر جدید محله یک ایجاد معنای به نوساز، محالت در
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فقهای مسلمان نیز در این  .است مسجد به اصل دسترسی براساس
مسکونی بایستی یک مسجد موضوع اتفاق نظر دارند که هر منطقه 

اجتماعی  -داشته باشد تا امکان اجرای تکالیف مذهبی و مذهبی
  .[8]برای ساکنین فراهم آید

  

که  تصور است مسلمان قابل کبراى ی طور كلى چهار نوع مسجد به
شهر براى نمازگزاران  در(مسجدی  مركزى مسجد ،مسجد محلهشامل 

مراسم نماز عید  منظور (بهمصالیى مسجد  )،شهر با عنوان مسجد جامع
براى حضور (مسجدالحرام در نهایت و ) منطقه کبراى تمامى مردم ی
  .[9]) هستندهمه مسلمانان

  

یک وجود آنچه در مدینه یا مکه بوده،  ماننددر شهرسازی اسالمی  اصوالً 
تواند برای همه  محور مقدس اهمیت خاصی دارد. این محور مقدس می

مسجد خانه خداست و گویی خداوند در آن بخش باشد.  ساکنان آرام
عبارتی جایی است که  به .حضور بیشتری در مقایسه با نقاط دیگر دارد

هر بار مشکلی دارند  ،کنند برقرار می ارتباطاین محل با خداوند در آدمیان 
عنوان یک شهر  خوانند. طرح مکه به و نماز میشده  آنجا حاضر

الگویی برای  "محور مسجدالنبی"نوان ع یا مدینه به "محور مسجدالحرام"
که گویی  استمهم " محور مقدس"شهرسازی اسالمی بوده و در آن همان 

در فصل  خلدون ابنزند.  زمین یعنی سکونت آدمیان را با آسمان پیوند می
باید " :گوید میمساجد و بیوت معظم جهان  ششم مقدمه خود در بحث از

نقاطى از زمین را گرامى شمرده و دانست كه خداى سبحانه و تعالى 
عنایت خویش اختصاص فرموده و آنها را جایگاه پرستش خود قرار داده  هب

ها ثواب و اجر عبادت آدمى را دوچندان  گونه جایگاه است كه در این
ما خبر داده است تا از این ه زبان فرستادگان و پیامبران خود به كند و ب می

و احسان خویش سازد و طرق سعادت  راه بندگان خود را مشمول مهر
. وی پس از شرحی درباره اهمیت مساجد [10]" ایشان را آسان فرماید

با توجه به عظمتی که خداوند "نویسد  المقدس و مکه می بزرگ در بیت
یكى از اسرار خدا در جهان هستى ه توان ب می، شده  لیبرای این مساجد قا

تدریج و با  هبر ترتیب استوارى بپى برد كه چگونه امور دین و دنیا را 
  .نهد" یگذشت زمان بنیان م

  

یک رجل سیاسی نوگرا و همزمان مذهبی، در اندیشه تاسیس یک 
عنوان نهادی  از این به پیشمدرسه که  - محله جدید بر محوریت مسجد
شده به  ضمیمه عنوان مکانی رفت، اکنون به برای حوزه علمیه به کار می
و فقه آموزش داده  اسالمی، حدیث، تفسیر مسجد، که در آن علوم

رشد کرد و احتماًال موجب تغییری  آرامی شد، با آهنگی طبیعی به می
همزمان با ایجاد نیازهای شد.  عمده در سبک تدریس متداول

، ترکیبی از یک بنا را همراه با معماری ویژه پدید آورد و [11]مربوطه
ی چنان طراحی کند که تمامی تالش کرد تا این مجموعه را از نظر کالبد

  نیازهای الزم یک جامعه اسالمی را در بر گیرد.
  

  پژوهش های پرسش
 تمدن در و مسلمین جامعه میان در خود نهایی شکل در مساجد
 همه سیر و سازی جامعه خودسازی، برای فضا ترین مناسب اسالمی
 پرتو در ملکوتی و معقول زندگی به طبیعی و مادی زندگی از ها انسان
  .[12]هستند افضل انسان یا کامل انسان رهبری و هدایت

  
  

مدرسه  - کند با بررسی ارکان موجود در مسجد پژوهش حاضر تالش می
  های زیر پاسخ دهد: به پرسش

 

مدرسه سپهساالر چگونه توانسته است نیازهای محلی را در  - ) مسجد۱
  معماری خود جای دهد؟

 

گرایی  ) با توجه به زمان ساخت این بنا (حد فاصل دوران گذار از سنت۲
در این  سپهساالرگرایانه  به عصر جدید) اندیشه نوگرایانه و سنت
  معماری چگونه خود را نشان داده است؟

  

  پژوهش پیشینه
ها روی مسجد و مدرسه سپهساالر، بیشتر با نگاه  تاکنون بررسی

نامه  شناسی بوده و کمتر به بررسی اسناد موجود از آن و وقف زیبایی
نامه در کتابخانه مدرسه موجود است  پرداخته شده است. اصل این وقف

در کتاب تاریخ  ابوالقاسم سحابو نخستین بار گویا توسط مرحوم 
منتشر شده است. بار دیگر متن آن در کتاب  [1]الر مدرسه عالی سپهسا

  اسناد معماری ایران منتشر شد.
  

  بنا طراح عنوان به سپهساالر شخصیت ارکان
چنان که گفته شد این بنا برگرفته از ذهن مردی است  سپهساالر مدرن:

که با توجه به سوابق شغلی، فرهنگی و اجتماعی، مردی همزمان 
متدین، مذهبی و در عین حال متجدد بود. چنین شخصیتی در 

های زندگی مدنی،  ویژه جنبه های مختلف فرهنگ، اجتماع و به عرصه
خود را در تمامی رفتارهای های ترکیبی  کند تا افکار و ایده تالش می

دلیل  خود نشان دهد. بنای یک خانه اعیانی در کنار مسجدی که به
های چندگانه و ساعتی که تهرانیان تا آن روز  برخورداری از مناره

العماره دیده بودند، از مسجدهای  اش را فقط بر فراز شمس نمونه
باز در پیشین اسالمی متفاوت بود و از سوی دیگر، ایجاد فضاهای 

دهنده یک نوع تحول  اطراف چهاردیواری اختصاصی، همگی نشان
  .[4]سازی تهران بود اساسی در مجموعه

تصویری که از این شخص در منابع تاریخی دوره قاجاری وجود دارد، 
نشانگر آن است که وی در دوره اقامت طوالنی خود در عثمانی، با 

گرفته در ایجاد  ورتهای ص بسیاری از اصالحات آشنا شد و از تالش
گرفت، الگوبرداری  فضاهای آموزشی و دینی که در استانبول صورت می

کشی، طرز معماری و وضع ساختمان  در نقشه سپهساالرکرد. مرحوم 
این بنای بزرگ شکل، بنا و نقشه ابنیه شرقی اسالمی را در نظر داشت و 

حدی که  هدر حقیقت در این بنا حسن سلیقه معماری دوره اخیر شرقی ب
  .[1]بایست انجام شده است
  قمری) صورت۱۲۷۵- ۸۳وی (های اقامت  آنچه در عثمانی در سال

، همزمان بر نگاه سنتی و در عین حال توسعه نوگرایی به شرط گرفته
هایی که هم رنگ و  زدن به دین اصرار دارد. ایجاد دانشگاه عدم لطمه

و مدرن باشد یکی های نو  روی مذهبی داشته و هم درون آنها آموزش
ها است. تا آنجا که فرض شده هر گاه یکی از طالب  ترین ایده از مهم

باشی باید روزی تا سه  مدرسه به تحصیل علم طب مایل باشند، حکیم
درس از کتب طبی برای آنها (طالب) بگوید و از گفتن اشتباهات طالب 

  .[1]مضایقه نکند
رکز عالی دینی و علمی انگیزه او از ایجاد چنین طرحی، ساخت یک م

بایست بر تدریس علوم عقلی، نقلی و ادبی تاکید کند.  بود که می
و علمای زمان او تایید  سپهساالرنامه مدرسه که به مهر  مندرجات وقف

های واالی او برای توسعه علم و دانش توسط  شد، گواه از انگیزه
د: نویس می یوسف شیرازی ابنمدرسان و طالب این مدرسه دارد. 

ای چون االزهر  "مقصود اصلی رادمرد واقف این بوده که در ایران موسسه
های اروپا ایجاد کند، تا علوم عقلیه، نقلیه و ادبیه را  مصر و دانشگاه

. این خواسته بعدها عملی شد و دانشکده معقول و [13]حافظ باشد" 
نظر وزارت معارف و اوقاف در مدرسه شمسی زیر ۱۳۱۰منقول در سال 

شمسی برنامه ۱۳۱۰لی سپهساالر افتتاح شد. بر این اساس در سال عا
درسی و تحصیالتی مدرسه سپهساالر مطابق با ساختار جدید تنظیم و 

  .[4]از سوی شورای عالی معارف تصویب شد
با  سپهساالرهمچنین در بسیاری از موارد دیگر این اتفاق افتاد و 

سعی کرد در دوره صدارت ها،  غربی عثمانی - اقتباس از تجربه اسالمی
قمری) به اصالحاتی دست بزند و با ایجاد موسسات و ۱۲۸۸- ۹۰خود (

نهادهای نو در جهت اصالح جامعه قاجاری، آنچه را در عثمانی به چشم 
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طور مکرر گفته  ای است که به دیده بود، در اینجا پیاده کند. این نکته
ود. اثبات این شده که الگوی مسجد مدرسه سپهساالر از ایاصوفیه ب

نامه یافت که "گویی آصف روزگار  توان در بخشی از وقف مدعا را می
العین در این مرز و بوم احضار نمود"  ایاصوفیه بوزنطیای روم را به طرفه [1].  

تواند ما را با عمق  های او در حوزه خدمات عمومی می بخشی از نوآوری
مرحله زندگی او در  افکار ترکیبی وی آشنا کند، افکاری که در آخرین

عنوان هسته مرکزی یک محله تازه همراه با  مسجد به - تاسیس مدرسه
ای از اصالحات وی در امور دیوانی،  بناهای خدماتی و جنبی بود. نمونه

. [14]، در برخی از منابع بررسی شده استمسایل شکلی تا محتواییاز 
خدمات  خانه و تمبر پستی و چندین مدرسه که بتواند تاسیس پست

مجانی آموزشی به اطفال و نوجوانان بدهد، از جمله کارهای اجتماعی 
  او هستند.
 و ماهیت در با درنظرداشتن اینکه اسالم سپهساالررسد  به نظر می

 از که ای ، نکته[8]است شهری اجتماع گرایش با مذهبی خود اساس
 است، آن چنان که بوده اسالمی متکلمان و فالسفه مورد قبول قدیم
 تواند نمی و است بالطبع مدنی اساساً  گوید: "انسان می حلی عالمه
 با تعامل در باید آدمی توجه به این نکته که کند" و زیست تنهایی به

، اقدام به [15]بدهد سامان را خویش مسکن و لباس خوراک، دیگران
 در واقعکرده است؛  "محیط ساخت"عبارتی  ساخت مسجد یا به

 های زمینه اینکه یا باشد محور اجتماع بیشتر باید" محیط ساخت"
  .[8]کند مهیا را اجتماعی تعامالت و روابط تقویت
مدرسه سپهساالر آخرین طرح وی  - طور که ذکر شد مسجد همان
عنوان حاصل زندگی او برای ایجاد یک فضای مدرن در حاشیه شهر  به

مشابه تدریج مرکزیتی برای یک محله مدرن و شاید  است که بتوان به
  آنچه در استانبول دیده است، پیدا کند.

با تاسیس این بنا خواسته است در یک  سپهساالراگر ادعا کنیم که 
ای شبیه محالت مدرن استانبول ایجاد کند،  مقیاس خرد، محله

ایم، هرچند اثبات آن به مقالی دیگر نیازمند  سخنی به گزاف نگفته
  است.

  
  مذهبی سپهساالر

یک فرد مذهبی است، هرچند در آستانه  سپهساالربدون شک باید گفت 
عصر جدید و تاثیرپذیری از تحوالتی که همزمان در ایران و عثمانی به 
پیروی از غرب صورت گرفت، سعی کرد خود را از وضع سنتی گذشته 

از  سپهساالرای را بنا کند، اما این که کسی تصور کند  جدا و دنیای تازه
گرایی  دین فاصله گرفته و صرفًا در "اندیشه ترقی" بدون سنتمذهب و 

بوده است درباره وی پذیرفتنی نیست. به عبارت دیگر شخصیت 
  بین دو دیدگاه زیر قرار دارد: سپهساالر

گرای صرف و حتی الابالی  ) دیدگاهی وی را فردی غیرمذهبی، غرب۱
اویه دیگر . همین دیدگاه را از ز[16]دهد نسبت به مذهب نشان می

کسانی باور دارند که روی عدم اعتقادات سنتی وی تاکید کرده و او را 
  دانند. دار نوگرایی در ایران در عرصه حکومت و سیاست می سررشته

کند  داند که تالش می ) اما دیدگاه دیگر، وی را فردی کامًال مذهبی می۲
ر های وی در مقام صد دین را با تجدد آشتی دهد. بخشی از تالش

اعظمی، اصالحات اجتماعی و آموزشی در قیاس رخدادهایی است که 
 دهخداآیند.  در غرب رخ داد و ادامه کارهای امیرکبیر به حساب می

در سال  سپهساالرنویسد: " درباره دالیل بنای این مسجد و مدرسه می
دید  که خود را از گرفتاری به سرنوشت امیرکبیر در امان نمیقمری ۱۲۲۶

در صدد برآمد اثر نیکی از خویش به یادگار گذارد، پس نقشه ایجاد 
مصر) را ریخت و در االزهر (االزهر  همچون جامع جامع و دانشگاهی 

های آن را استوار ساخت،  زمینی که در جنوب باغ خانه خود داشت پی

رساندن کار مدرسه  پایان قمری بر شتاب او در به۱۲۹۷عزل او در سال 
را نوشت و در مجلسی با نامه  قمری وقف۱۲۹۷شوال افزود و در هفتم 

حضور روحانیون معروف زمان در خانه خویش صیغه وقف را جاری 
تر از آن چیزی است که در  مراتب قوی گرایی امیرکبیر به کرد. البته ملی
گرایی و  اسیم، اما از زاویه ترکیب سنتشن می سپهساالراین زمینه از 
  توانیم این دو را در یک مسیر به حساب آوریم. تجدد، می
توانست در داخل شهر، محلی را برای بنای یک مسجد یا مدرسه  او می

یا ترکیبی از هر دو انتخاب کند، اما حتمًا عالوه بر مالحظات مادی، 
 - حله، بر محور مسجدتالش کرده است تا طرحی جامع برای ایجاد یک م

ترتیب با درنظرداشتن  بدینمدرسه و دیگر بناهای مورد نیاز ایجاد کند. 
اسالمی مساجد  - ترین نقطه کانونی در هر شهر سنتی آن که عمده

توان اذعان داشت مسجد جامع عالوه بر نقش مذهبی  می ،[17]هستند
در  .[18]کند خود، نقوش سیاسی و اجتماعی بسیار قوی را نیز ایفا می

ها و  سطح محالت شهری نقش مسجد جامع را مساجد، تکیه
ها بر عهده دارند که در ایام سوگواری و اعیاد مسلمین  حسینیه

گیرد و بازتاب فضایی آن ایجاد  اجتماعات بزرگی در آنها شکل می
منظور خدمت  که به عنوان بنایی مدرسه بهو ، [19]هویت برای محله است
نوعی نوآوری در عرصه آموزش به شمار  خود به نهادی ایجاد شد،

 که دار ریشه تمدن نوعی ایجاد از بود عبارت مدرسه عالوه، آمد و به می
 این مدد که به [11]پی داشت در جامعه برای را جدیدی دستاوردهای

  .آمد می سپهساالر نوآورانه تفکر
نکته قابل توجه و مربوط به ما این است که تاسیس یک محله جدید 

شده  ای که سابقه شهری ندارد و خارج از حصارهای شناخته در نقطه
است، براساس همین نگره یعنی ترکیب سنت و تجدد صورت شهر 

  گرفت.
حاضر در این زمینه جدای از آنچه که مستند مد نظر پژوهش ترین  مهم

نامه بسیار مهم این مدرسه بود. بنابراین در ادامه  وقف اکنون وجود دارد،
  نامه پیش رود. تالش شده است همین نگاه براساس وقف

  
  سپهساالر ترکیبی نگاه اصلی سند نامه وقف
از اسناد معماری مهم دوره قمری یکی ۱۲۹۷در سال نامه مدرسه  وقف

نامه درباره  سه وقف سپهساالرآمد. دست کم از  قاجاری به شمار می
  مسجد و مدرسه شامل موارد زیر به جای مانده است:

های طبقه یکم و روی  نامه کاشی نوشته باالی طاق ایوان ) وقف۱
نامه مختصر در کتیبه صحن  چهاردیوار درونی صحن معروف به وقف

مدرسه از قسمت بدنه راست جهت غربی شروع و به سمت بدنه چپ 
نوشته  کار کاشی غالمرضاکه توسط استاد  [1]دشو طرف غربی منتهی می

  ).۱شده است (شکل 
  

  
  نامه؛ ماخذ: نگارنده کتیبه وقف) ۱شکل 

  
  ممهور است. سپهساالرصفحه که به مهر  ۷۹نامه مفصل در  ) وقف۲
  .[4]ای که مربوط به آب قنات مهران است نامه ) وقف۳



 ۹۵ بهارستان دانی) در گستره میمطهر دیمدرسه سپهساالر (شه - نامه مسجد براساس وقف یمدن اتیح یارتقاـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                              Volume 8, Issue 2, Summer 2018 

ایرانی  - اسالمیهای  نامه مدرسه مانند اغلب وقف - نامه مسجد وقف
های  مشتمل بر اصل وقف، رقبات وقفی، تعیین متولی و نیز هزینه

تواند منبع مهمی برای تاریخ  جاری و بسیاری از جزئیاتی است که می
  آموزش و نیز مسایل دیگر باشد.

نامه  ای که به آن پرداخته شده توجهی است که در این وقف اما زاویه
تر از  ورت گرفته، اصطالحات و مهمروی مساله معماری این مجموعه ص

آن نگاهی است که برای طراحی این مجموعه شامل مسجد و بناهای 
  خدماتی در مقیاس محله، براساس نگره ترکیبی مورد بحث است.

نامه برای شناخت تاریخ معماری بسیار مهم  اساس قرارگرفتن یک وقف
دهنده  نشاناست زیرا در این سند و اسناد مشابه اجزای مورد نیاز 

  ضرورت، جایگاه و چگونگی یک بنا در قالب یک اثر معماری وجود دارد.
  در اینجا الزم است چهار نکته زیر در نظر گرفته شود:

نامه فارغ از این که هدف اصلی آن تاسیس  ) نخست آن که این وقف۱
یک مرکز برای یک محله است، در حد درونی یک مجموعه کامل از 

گیرد. ظاهرًا این مجموعه  م و دارالشفا را در بر میمدرسه، مسجد، حما
از موارد استفاده عام در نظر طالب است، هر چند در برخی غالبًا برای 

مدرسه، بتمامها از نامه ذکر شده که  گرفته شده است، چنان که در وقف
حجرات فوقانیه، تحتانیه، زوایا و ما یلحقها وقف است بر "طلبه علوم" و 

، تا طبق تکالیف مقرره در حق ایشان در آن سکنی گرفته محصلین فنون
و به تحصیل و تکمیل اشتغال جویند. هشت مدرس معین برای 
تدریس مدرسین، تالیان ایشان، معلمین ریاضی، مقدمات، ادبیات، 

باشی دارالشفا، مباحثه و مذاکره طالب و تعلمین وقف است.  حکیم
ا و مایتلوها عینا و ه صحن مدرسه، دهلیز و حوض و حیاط خلوت

عرصه وقف است بر "جمهور مسلمین" که از منافع متعارفه هر یک از 
در نظر " آنها منتفع گردند یا آنجا که مکتب را برای " اطفال مسلمین

عنوان  عدالت اجتماعی و یکپارچگی به، به عبارت دیگر، [1]گرفته است
اربری کننده الگوی ک یکی از مبانی تعبیر امت اسالم، تعیین

های شهری مسلمانان نیز بود، بنابراین در محیط سنتی هر  زمین
طور یکسان از فضاهای عمومی  توانست به یک از اعضای جامعه می

  .[8]و امکانات تجاری و مذهبی استفاده نماید
ای موجود که تقریبًا اکثریت  نامه ) دوم این که در میان اسناد وقف۲

مشخص مانند مسجد، مدرسه، خانقاه،  قریب به اتفاق آنها، به یک بنای
رو هستیم که اساس  ای روبه نامه هستند با وقف سقاخانه و غیره مربوط

کند. آن  مدرسه طراحی می - و بنیاد یک محله را البته بر محور مسجد
نامه آمده است بفرمود: "تا مهندسان اقلیدس اندیشه  چنان که در وقف

سرای   االسالم طهران، از اراضی مجاوره قبهو معماران سنمارپیشه، در 
انگیز و  ای را که خاکش مانند زمین یونان دانش محروس وی، عرصه

مایه نشاط است و روان نسیم جنان آمیز، هوایش مانند  فرهنگ
البر بری شگرف اختطاط کردند و سرکاران  انبساط، برای تاسیس ابواب

ده و استادان میکالنژ صنعت پذیر، بنایان شی گیر و مباشران مشکل نکته
و غیره حاضر آوردند و جامعی کبیر و مدرسه منیع و مارستانی حصین، 
دبستانی قویم، کتابخانه، محیط و گرمابه وثیق و آبگیری عمیق ایجاد 

به عبارت دیگر، با توجه به قرارگرفتن این مجموعه در یک . [1]کردند" 
یجاد یک محله بزرگ در عرصه جدید شهری، بدون شک، زمینه را برای ا

اطراف آن فراهم کرده و بدون تردید چنین مطلبی در ذهن واقف بوده 
ترین مسجد شهر بلکه فضایی برای  تنها مهم مسجد نهاست، چنان که 
این  قهرمان میرزاسالورویژه در ایام ماه رمضان بود.  تفریح و خرید به

: "یک روز دهد میقمری چنین توضیح ١٣١٢رمضان سال وضعیت را در 
های گذشته بود. زن و مرد  مسجد سپهساالر رفتم. به همان وضع سال

اند. در توی مسجد زن و مرد از  اندازه، اسباب زیاد از هر قبیل چیده بی
  .[20]) ٢هم جدا، سمتی زن و سمتی دیگر مرد بود" (شکل 

طبعًا بنایی مانند ربع رشیدی به همین صورت اما در قالب یک شهر 

مانند است،  ، اما آنچه در اینجا اتفاق افتاده و در دوره قاجاری کم[22]بود
مدرسه است. الگوی  - طرح تاسیس یک محله بر محور یک مسجد

های  جغرافیایی مجموعه بهارستان از این نظر تفاوت اساسی با مجموعه
هنری مانند چهارباغ اصفهان یا نقش جهان داشت که (آنها) در زمان 

  .[4]در مرکز شهر واقع بودند ساخت (عصر صفویه)
  

  

  

  

  
  [21]تصاویر مختلف از مسجد سپهساالر در ایام ماه رمضان) ٢شکل 

  
عنوان یک سند  نامه به االسف تاکنون روی این وقف ) سوم آن که مع۳
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   ۱۳۹۷ تابستان، ۲، شماره ۸دوره                                                                            نقش جهان                                                                                                                      یپژوهش - یفصلنامه علم

ویژه نظریه اصلی این پژوهش، یعنی  معماری کمتر توجه شده است. به
  شود. اولین بار طرح مینگره ترکیبی سنت و تجدد در آن برای 

 که است اصولی از یکی" ضرار نه ضرر، نه" ) چهارم آن که اصطالح۴
 سنتی محیط در شهرسازی و ساختمانی موضوعات با رابطه در مکرراً 

خوبی  و در طراحی این مجموعه به گرفته قرار استفاده مورد مسلمانان
 برای شهرسازی و طراحی در سیاستی و رویه اصل نمایان است. این

 مادامی تواند می انسان نتیجه در بود، تخلف بدون محیط یک توصیف
 تغییر یا دهی سامان طراحی، به نشود، دیگران متوجه آسیبی که

 متولد( کلینی االسالم ثقه کافی کتاب در. [8]بپردازد" محیط ساخت"
 احادیث آن ضمن که الضرار" آمده "باب عنوان تحت بابی قمری)۳۲۸
 و مین، مسکنز میان موجود تعارضات فصل و حل درباره توجهی قابل
 اجتماعی تعامل نوعی بر اساس احادیث این در. است شده درج زراعت
 و کنند می زندگی مسکونی و اجتماعی محیط یک در که است افرادی
 موردی وقتی در. برساند آسیب دیگران به نباید آنها ملکی تصرفات
 از فرد بدون اجازه شد می سبب خرما درختان نزدیک شخصی آمد و رفت
 او فرمودند "درخت می و شدند می او مانع پیامبر کند، عبور دیگری ملک
 را او درخت ضرار؛ ال و ضرر ال فانه بها، ارم و فاقلعها بکنید؛ اذهب، را

  .[23]برساند"  ضرر دیگری به ندارد حق کس هیچ بیندازید دور و کنده
 امت فقرات ستون مثابه به را داری همسایه استثنایی ای هگون اسالم به

 به که است گرفته نظر در اخالقی اصول از ای های آن مجموعبر و داند می
 کمک داری همسایه کنترل و ارتقا بهبود، به که هستند تکالیفی خود نوبه
یا همان همسایه با توجه به موقعیتی که در  "جار"مفهوم  .[8]کند می

فرهنگ اسالمی دارد، یک واژه کلیدی در حیات اجتماعی و اصول اخالقی 
وقتی رسول خدا به مدینه فرماید: " می (ع)مورد نظر دین است. امام علی
در شهر یثرب  هاانصار و کسانی که به آن ،آمد، قراردادی میان مهاجران

عنوان یک تعهد عمومی  ر آن این جمله را بهنوشت و د، خواهند پیوست
که همسایه مانند خود آدمی است، نه ضرر و نه گناه نباید میان  نوشتند

أَنَّ اْلَجاَر ؛ باشد. حرمت همسایه بر همسایه چون حرمت مادر است هاآن
ْفِس َغْيُر ُمَضارٍّ َو الَ آِثٍم َو ُحْرَمُة اْلَجارِ َعَلى اْلَجارِ كَُحْرمَ  هِ كَالنَّ   .[23]" ِة أُمِّ

  
  نامه وقف براساس بنا اجزای
نامه فی تبیین االوقاف و توابعها آمده  براساس آنچه در وقف بنا اجزای

  شامل موارد زیر است:
بتمامه از مقصوره، شبستان و مایتبعهما وقف است بر عموم  مسجد:

و دیگر وظایف عبادات و اعمال  ، اعتکافةآن به صلودر مسلمانان که 
  مباحه قیام نمایند.

و ما یلحقها وقف فوقانیه و تحتانیه، زوایا بتمامها از حجرات  مدرسه:
تکالیف مقرره در حق محصلین فنون تا طبق است بر طلبه علوم و 

ایشان در آنها سکنی گرفته و به تحصیل و تکمیل اشتغال جویند، 
هشت مدرس معین وقف است برای تدریس مدرسین، تالیان ایشان، 

باشی دارالشفا، مباحثه و  لمین ریاضی، مقدمات، ادبیات و حکیممع
ها  مذاکره طالب و تعلمین، صحن مدرسه، دهلیز و حوض، حیاط خلوت

و مایتلوها عینا و عرصه وقف است بر جمهور مسلمین که از منافع 
  متعارفه هر یک از آنها منتفع شوند.

سه و سکنای : وقف است برای حفظ کتب موقوفه مدرمخزن کتابخانه
کتابدار و مراوده امین صندوق نقد و دو نفر حافظ کتب و بر صنف 
اشخاصی که اهلیت انتفاع من حیث المطالعه و تصحیص النسخه و 
استنساخ از روی کتب موقوفه را داشته باشند و اشخاصی که برای 
اصالح و استنساخ کتب برای مدرسه به اذن کتابدار به آنجا دعوت 

  یل صحاف، کاتب، مذهب، مصحح و امثال ایشان.شوند از قب می
صد نفر  : وقف است بر چهار نفر معلم و دو نفر مشاق و یکخانه مکتب

شاگرد از اطفال مسلمین و یک نفر خادم مخصوص آنجا و اشخاصی که 

  نمایند. ضروره به آنجا مراوده می
ها وقف است بر  بجمیع مافیها من الحجرات و غیره دارالشفا:
اشی و دو طبیب و عملجات دارالشفا و بیست نفر مریض نوعًا از ب حکیم

خانه و سایر  طالب و سایر عملجات و خدمه مدرسه و اطفال مکتب
مرضای مسلمین با رعایت تقدیم االخص ثم االخص و اشخاصی که 

  ضروره به آنجا مراوده نمایند.
: وقف است بر خصوص طالب و کسانی از مسلمین که در مسجد حمام
شده در مدرسه بیتوته  یا یا اعتکاف بدارند یا بر موقوف علیهم مهماناح

التولیه، ناظر، مدرسین منقول و معقول  کرده باشند یا متولی و نایب
  احدهم به آنها اذن داده باشند.

خانه و سایر  : بآالته و اسباب وقف است بر طالب و اهل مریضمطبخ
واقف و طبخ کسانی  خوانی مخصوص موقوف علیهم و برای طبخ روضه

که بخواهند اهل مدرسه را در مدرسه اطعام نمایند یا در مسجد و 
داری سیدالشهدا (ارواحنا الفدا) بر پا دارند ولی  مدرسه تعزیه

  سازی. خوانی باشد نه شبیه روضه
: وقف است بر عامه مسلمین که از آن رفع حاجت نمایند انبار آب
  .[1]) ۳(شکل 

  

  
؛ ۱۳۱۰مدرسه سپهساالر و محالت پیرامون آن در سال  - نمای مسجد دور) ۳شکل 
  رشیو داریوش تهامیماخذ: آ

  
 - مسجد اطراف محالت در سپهساالر اهداف استمرار و پایداری بررسی
  مختلف های دوره در سپهساالر مدرسه

دهد اما  در سالیان دراز اگرچه باغ موقعیت پیشین خود را از دست می
رود تا هویت  های عمومی بدل شده است که اینک می جلوخان به عرصه

خود را از موقعیت شهری جدید خود در یک محله نوساز، محله دولت و 
اند (عمارت  ای که در پیرامونش مستقر شده عناصر شهری نوخواهانه

سجد سپهساالر) بگیرد. عناصری که پیش از پایان دوره بهارستان و م
ناصری کارکرد بناهای حکومتی از سنخ خود را برای دربار به دست 

ترین مسجد شهر را یافته  مدرسه سپهساالر نمود مهم - اند؛ مسجد آورده
زار را  است، باغ و عمارت بهارستان کارکردهای باغ نگارستان و الله

ی دگرگونی که نشان از خواست نوپردازانه دوران اند. نوع دار شده عهده
مندان" را در خود جای داده است.  دارد که "دولتای  قاجار در میانه محله

ای که دربرگیرنده مفهومی نو در فرهنگ سکونت جامعه ایرانی است.  محله
جای جایگزینی مردمان براساس قوم،  فرودست به - در محالت فرادست

شهر سنتی ایرانی بود، نوپردازی کالبدی با  نژاد و مذهب که مشخصه
 که آنجا ازو  [24]شود نوطلب ایرانی همراه می نوپردازی اجتماعی در شهر

 تامین گیرد، می صورت اجتماعی ابعاد در مسلمانان های فعالیت اکثر
 از شهری حوزه در اجتماعی مختلف های فعالیت برای مناسب فضاهای
  .[12 ,1]) ۴ت (شکل اس برخوردار خاصی اهمیت
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ها اتفاقات متفاوتی بر بنا رخ داده است. این بنا دارای سه  در این سال
در علت احداث کتابخانه مجلس  ورودی در بخش شمالی بوده که به

، رییس مجلس، کتابخانه فاخر حکمتدوره پهلوی دوم به دستور سردار 
، که [4]نهاده شدمرکزی در کنار دیوار حایل میان مسجد و مدرسه با باغ 

شمسی بر ١٣٤٢در سال  سیحونمهندس شود طراحی آن را  گفته می
ترتیب ارتباط  بدین شدن درهای شمالی شد. سبب بستهعهده داشت و 

و  ٥های  این قسمت از بنا با باغ بهارستان برای همیشه قطع شد (شکل
٦ ([13].  
  

  
 نقشه عبدالغفار )٤شکل 

  

  
در این عکس درهای شمالی که بعدها  در زمان ساخت باغ سپهساالر و مسجد) ٥شکل 
  شود تابخانه مسدود شد، مشاهده میعلت ساخت ک به
  

  
مدرسه  - ماخذ: آرشیو کتابخانه مسجد؛ مدرسه - پالن وضع موجود مسجد )۶شکل 

  سپهساالر

های غربی (ورودی اصلی)، شرقی و جنوبی نیز در حال حاضر  در جبهه
رو از  نشینی نسبت به پیاده اصلی با عقب سه ورودی وجود دارد. ورودی

الگوی جلوخان تبعیت کرده و ورودی شرقی نیز چنین الگویی را 
تری دارد. ورودی جنوبی که هنگام ساخت بنا در  صورت ساده به

متری بود، سردری ساده داشت که به حیاط دارالشفا  ای شش کوچه
این فضا به محل شد. اکنون دیگر از دارالشفا خبری نیست و  گشوده می

  کنندگان مسجد تبدیل شده است. گویی به سئواالت شرعی مراجعه پاسخ
ها پیش از این گلخانه زمستانی مدرسه بود  دنباله ایوان شمالی که سال

شمسی به تاالر سخنرانی، تدریس، وعظ و تبلیغ تبدیل ١٣١٠از سال 
  .مجموعه است شده است. حاال این تاالر محل دارالقرآن و بسیج 

کتابخانه جدید مدرسه سپهساالر چنان که اشاره شد فضای باز جنوبی 
مسجد  - ای برای مدرسه باغ بهارستان در دوره پهلوی به ساخت کتابخانه

شمسی بخشی از زمین باز ۱۳۱۶تا  ۱۳۱۳های  اختصاص یافت. در سال
ها و مناره  پشت ایوان شمالی مسجد و با فاصله چندمتری از حجره

بخش فرسوده . [4]تمان فرهنگستان اختصاص یافتساعت، به ساخ
جنوب شرقی مسجد پشت به شبستان زمستانی که زمانی گرمابه و 

در اوایل دهه   های بهداشتی مدرسه را در خود جای داده بود، سرویس
ای برای  جای آن بنایی ناهمگون با مجموعه شمسی تخریب و به١٣٧٠
های بهداشتی  و سرویسهای درس و اداری مدرسه، ناهارخوری  کالس

شکل وجود داشت  ساخته شد. در این قسمت قبًال دو حیاط مستطیل
  اند. که در حال حاضر از بین رفته

همراه سردر  در کنار سردر (عمارت مجلس)، حمامی قرار داشت که به
تخریب شد. گویا این حمام بر مسجد و مدرسه سپهساالر وقف بود. 

ز مشکالت مجلس بود. به همین وآمد طالب برای استحمام، ا رفت
  .[4]قمری آن را با مسجد مبادله (شرعی) کردند۱۳۳۰دلیل در اوایل دهه 

شمسی صورت ١٣٣٠انطباق پالن وضع موجود با عکس هوایی سال 
)، در این شکل در بخش جنوب شرقی مسجد ٧گرفت (شکل 

شمسی به وضوح قابل ١٣٧٠های  تخریب و نوسازی سالتغییرات، 
  دیدن است.

  

  
در بخش  شمسی ١٣٣٠انطباق پالن وضع موجود با عکس هوایی سال  )٧شکل 

به وضوح قابل  ١٣٧٠ های جنوب شرقی مسجد تغییرات، تخریب و نوسازی سال
  (ماخذ: نگارنده)دیدن است؛ 

  
بودن منابع  حاضر عدم در دسترس پژوهش های محدودیت از

این مسجد و  . البته قرارگیریاست زمان گذر در ها تصویری و نقشه
مدرسه در موقعیت خاص سیاسی این مشکل را دو چندان 

 جمله از مرکزی آتی های برای پژوهش شود می پیشنهاد. نمود می



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران قوچان یفاطمه روحان ۹۸

   ۱۳۹۷ تابستان، ۲، شماره ۸دوره                                                                            نقش جهان                                                                                                                      یپژوهش - یفصلنامه علم

مرکزی دانشگاه تهران یا کتابخانه ملی ارشیو اسناد  کتابخانه
  آورند. فراهم را هایی اینچنین مجموعه

  
  گیری نتیجه

تغییرات  است که مسیر این در مدرسه سپهساالر الگویی - مسجد) ١
عبارتی  کالبدی در شهرسازی و در نتیجه تغییرات در سبک تدریس یا به

همراه دارد،  تنها ترکیبی از یک بنا را به آموزش عالی در هر دوره از زمان نه
  تواند نیازهای جامعه را در بر گیرد. بلکه می

توان  را می) اعتبار بناها به ارزش باالی آنهاست، بنابراین بنایی ٢
باارزش دانست که عالوه بر رعایت اصول و معیارهای استاندارد 

  باشد.نگری در اهداف ساختار داشته  آیندهمعماری و شهرسازی، 
 که است" ارزشمند" از جمله بناهای سپهساالر مدرسه و ) مسجد٣

و  داده ادامه حیات خود صورت یک مسجد شیعی به به تاکنون
بافت  بخشی نجات برای عملی پاسخی به یابی ای از دست نمونه

  شهری در احیا و ترویج تفکر شیعی است.
تواند الگویی در  مدرسه سپهساالر می - ) ترکیبی مانند مسجد٤

فلسفه  باشد. اهداف مدرن و سنتی نگاه معماری معاصر برای تحقق
تواند در  سپهساالر می مدرسه - موثر بناهای مذهبی مانند مسجد

 با ارتباط در آن حدود تعیین و افراد اجتماعی حقوق تحقق شناخت
های مختلف در ساختار شهر به  صورت منطقی در دوره  دولت به قدرت

  حیات خود ادامه دهد.
 در دولت نقش مهمی در شناساندن مسئولیت موفق ) مساجد٥

  مردم بر عهده دارند. رفاه تامین
 در جامعه تربیت تواند به می شهری مدیریت در نگری ) آینده٦

  اجتماعی منجر شود. همكاری و خویش حقوق با آشنایی
 و بخش روح کانون و قلب باید مذهبی مراکز و ) مساجد٧

  .باشند محالت و شهرها تفکربرانگیز و آفرین معنویت
 ید بابا فرهنگی نهادهای کنار در مذهبی مراکز و ) مساجد٨

عین  در و باشند اسالمی نماد شهرهای ترین برجسته و ترین شکوه
  .نماید توام سادگی و لطافت با را عظمت حال
ریزان، بدون آگاهی از اصول اسالمی، معانی و  ) طراحان و برنامه۹

منابع آنها، قادر به ایجاد یک "ساخت محیط" کامًال منطبق با اصول 
  اسالمی نخواهند بود.
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استاد گروه تاریخ  رسول جعفریانتربیتی دانشگاه تهران و دکتر 
  تشکر و قدردانی دارند. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
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