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شهر تاریخی اصفهان به  لحاظ دارا بودن آثار ارزشمند تاریخی یکی از 
جداي از موقعیت  ،این موقعیت ممتاز است.ترین شهرهاي ایران مهم

هاي آل پایتخت شدن اصفهان در دوران سلسلهدراثر جغرافیایی شهر، 
ترین ا ارزشمندهدر این دورهاست. پدید آمدهبویه ، سلجوقیان و صفویه 

اما  ها در اصفهان ایجاد گردید؛ترین آثار معماري این سلسلهو فاخر
ها و بالیاي طبیعی جنگ و درگیري ها،سفانه فراز و فرود سلسلهأمت

در دوره قاجار نیز بسیاري از آثار به جا کرد. نابود   بسیاري از این آثار را
در حال زوال و  ،به خصوص دوره صفویه ،مانده از دوران گذشته و

هایی اساسی براي نابودي بودند؛ اما با شروع دوره پهلوي اول حرکت
در نخستین قدم آثار تاریخی شهر  فت.حفظ و مرمت این آثار صورت گر

هاي بعدي با استفاده از کارشناسان و ثبت آثار ملی شد و در گام
این دوره با بازگرداندن  در معماران سنتی به مرمت این آثار پرداختند.

هاي مرمت بخشی از هزینه تأمینهایی نیز براي موقوفات آثار، تالش
 بناهاي تاریخی شهر صورت گرفت.

به این  ،به طور مستقل ،وجود فاصله زمانی اندك در منابع با   
موضوع  و اقداماتی که براي حفظ این آثار از خطر نابودي صورت 

اي هاي منابع کتابخانهداده قلّتبه علت  گرفته پرداخته نشده است.
هاي محلی و اسناد تاریخی بوده کید نگارنده بر استفاده از روزنامهأت

اي و تطبیق و  در این مقاله به صورت کتابخانهروش تحقیق  است.
تحلیل منابع موجود، به خصوص منابع اصلی است. در این تحقیق 

آوري اطالعات الزم به سازماندهی اطالعات و تجزیه و  پس از جمع
 استنتاج آنها پرداخته شده است. ،سرانجام ،تحلیل و
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Having the most valuable historical monuments, 
Esfahan is one of the most important cities of Iran. This 
prominent position ,regardless of the geographical 
location of the city, caused Esfahan to be considered as 
the capital of Iran during the dynasty of Buyid, Seljuks 
and Safavid. Although in these periods the most 
valuable and finest architectural monuments wwere 
established in Isfahan, unfortunately, the rise and fall of 
dynasties, wars, conflicts and natural disasters destroyed 
many of the works. In the Qajar era, many of the 
remaining relics from the past, especially the Safavid 
dynasty, were declining and destroying. However, with 
the inception of Pahlavi era, fundamental activities were 
started for the preservation and restoration of precious 
works. The first step was registering the National 
Heritage monuments. In the next steps, the experts and 
traditional architectures began to furbish up the works. 
During this period, along with returning the endowment 
of the works, so many actions took to meet some parts of 
the cost of restoration of monuments in Esfahan. 

Despite a little gap, sources have not mentioned this 
issue independently and no actions have been taken to 
protect the works from danger. Due to the lack of library 
resources, the author emphasizes on using local 
newspapers and historical documents.  This research is 
based on the library method and comparison and 
analysis of resources, especially main ones. In this 
study, the essential information will be organized, 
analyzed and finally derivated. 
 
Keywords: Esfahan, historical monuments, Pahlavi I, 
restoration and reconstruction. 
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 همقدم
فراز و نشیب خود در چند شهر اصفهان در طول تاریخ پر

دوره به عنوان پایتخت برگزیده شد. در دوره آل بویه مدتی 
انتقال پایتخت به الدوله دیلمی بود و پس از پایتخت رکن

و در دوره  کرد ري باز هم اصفهان اهمیت خود را حفظ
حکومت آل کاکویه نیز اصفهان مرکز قدرت آنها بود. پس 
از ظهور سالجقه بار دیگر اصفهان در مسیر رشد و ترقی 
قرار گرفت، ملکشاه اصفهان را به پایتختی برگزید. این 

شود و  یدوره یکی از اعصار باشکوه این شهر محسوب م
عمارات باشکوه زیادي در آن ساخته شد. با غلبه 
خوارزمشاهیان بر سلجوقیان از رونق و آبادي اصفهان 
کاسته شد. با حمله مغوالن و تیمور اصفهان رو به ویرانی 

از به عنوان پایتخت سلسله صفوي  آننهاد و اما با انتخاب 
هاي طالیی آن  شاه عباس اول، یکی دیگر از دوره سوي

غاز شد و با رشد اقتصادي شهر و ساخته شدن بناهاي آ
گذشته خود را شکوه بار دیگر رونق و آبادانی  بسیار با

 دست آورد. هب
اي هها و درگیريها و کشمکشولی با حمله افغان

به خصوص  ،اصفهان و یه،داخلی در دوران افشار و زند
آسیب زیادي دید. در دوره قاجار  ،بناهاي تاریخی آن

السلطان بسیاري از آنچه صاً در زمان حکمرانی ظلخصو
نابود و  ،که از دوران گذشته اصفهان به یادگار مانده بود

ویران شد. این شاهزاده مستبد چنان به آثار دوران صفویه 
ن، دوران حکومت او را یکی از الطمه زد که مورخ

السلطان و دانند. ظلانگیزترین ادوار تاریخ اصفهان می غم
رش بانوعظمی به تخریب عمارات باشکوه کاخ آئینه خواه

پرداختند و » نمکدان«، »هفت دست«، »جهان نما«خانه، 
با قطع درختان سر به فلک کشیده چهارباغ از زیبایی آن 

در دوره او جاي  .)169-172: 1386(رجائی، کاستند.
قصرها و عمارات صفوي را مزارع خیار و گرمک گرفت 

هاي تاریخی به نوشته پوالك باغ .)213: 1342(دیوالفوا، 
در حال زوال و  ،نظیر چهلستون و هزار جریب ،اصفهان

 کاشتند.توتون و سبزي می ویرانی بودند و در آنها غله ،
  .)78: 1368، (پوالك

این اوضاع تا پیروزي انقالب مشروطه ادامه داشت. 
پس از مشروطه هم دولت و حکام شهر توان و اراده کافی 
براي ترمیم و بازسازي عمارات تاریخی نداشتند. فقط 

مردم توجه هاي شهر سعی کردند با انتشار مقاالتی  روزنامه
اهمیت و ارزش آثار تاریخی شهر  بهو خیرین اصفهان را 

. اما نهایتاً اقدام مؤثري براي تعمیر و ف کندمعطوخود 
هایی  بازسازي بناهاي تاریخی صورت نگرفت. البته کوشش

براي جلوگیري از تخریب بیشتر بناها انجام شد. (رجایی، 
 )1: 149؛ اخگر، ش 480-471: 1385

هاي پایانی حکومت قاجاریه بناهاي تاریخی در سال
اي از بناها کامالً  پارهشهر وضع بسیار اسفناکی پیدا کرده، 

از بین رفته بودند و بعضی دیگر نیز دچار خرابی و ویرانی 
نظیر مساجد  هاي بی زیادي گردیده بود. بسیاري از کاشی

هاي نقاشی وجامع عباسی و شیخ لطف اهللا فرو ریخته 
هایی از گچ  هاي عالی قاپو و چهلستون در زیر الیه کاخ

 آسیب دیده بودند. 
یخی شهر نیز نیاز به تعمیرات داشت. هاي تار پل

داري مساجد و مدارس دینی موقوفاتی که به تعمیر و نگه
 شهر اختصاص داده شده بود وضعیتی آشفته داشتند.

پیرلوتی سیاح فرانسوي  .)1: 521-522، ش روزنامه باختر(
که در اواخر دوره قاجار به اصفهان سفر کرد، در مورد 

وقتی در این «نویسد: می جهانهاي میدان نقش خرابی
دقیق شویم  ،رسدبناها که در ابتدا با شکوه به نظر می

توان مشاهده کرد . در آن باال هاي عجیبی را میویرانی
که در  ستون زیبا و بلند کاخ شاه عباس در زیر روپوشی

خم شده و در سمتی که در  حال ویرانی است ، کامالً
ها و یمی از کاشیمعرض وزش بادهاي زمستانی است ، ن

هاي خاکستري ها ریخته و لکهمیناکاري گنبدها و مناره
رنگی این آثار با عظمت را فرا گرفته است. ایرانیان با بی 
دقتی و عدم مراقبتی که مخصوص شرقیان است ، به این 

اعتنا هستند. به عالوه، دیگر تعمیر این بناها ها بیویرانی
براي تعمیر الزم است غیر ممکن است؛ وقت و پولی که 

در اختیار مردم نیست و اساساً مدتی است که این صنعت 
 ،کاري از میان رفته و فراموش شده است. بنابراینکاشی

دیگر امیدي به تعمیر این بناها نیست و این میدان که در 
گذرد ، تا آخر دنیا نظیر ندارد و سیصد سال از عمرش می

 ). 198: 1370ی،(لوت »قرن حاضرباقی نخواهد ماند
در اواخر دوره قاجار اقدامات  رغم این وضعیتبه

محدودي براي تعمیر و مرمت آثار صورت گرفت اما شدت 
اي بود که این اقدامات ها به اندازهها و ویرانیآسیب
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 گوي رفع مشکالت بناهاي تاریخی شهر نبود.محدود پاسخ
رضاخان پیش از پادشاهی در سفرهایش به براي نمونه  

اصفهان، دستوراتی براي تعمیر آثار تاریخی شهر صادر 
ه بود. تعمیرات محدودي هم در مدرسه چهارباغ و کرد

 .)48: 2536، آگاهی نامه( منارجنبان صورت گرفت
پیش از این ارکان حرب لشکر جنوب نیز  ،همچنین

دند (رضا پهلوي، تعمیراتی در کاخ چهلستون انجام داده بو
اما چنان که ذکر شد براي رفع این  ؛)33-41بی تا: 

در وهله اول  ون بود.داي ممشکالت نیاز به انجام برنامه
براي حفظ این آثار قوانین محکمی تصویب   الزم بود
آن اساس مقامات شهري موظف شوند از آثار بر گردد و  

 تاریخی محافظت نمایند.
گیري اوضاع سیاسی روند پیبا توجه به آشفتگی 

رفت. چنانکه از تاریخ این گونه امور به کندي پیش می
م و 1922ش/ 1301گیري انجمن آثار ملی در سال شکل

م در 1930ش/ 1309آبان  12تصویب قانون عتیقات در 
آبان  28مجلس شوراي ملی تا تصویب آئین نامه آن در 

م نزدیک به یک دهه گذشت. بر 1932ش/1311ماه 
اساس این قانون کلیه آثار و اماکن تاریخی که تا اختتام 
سلسله زندیه احداث شده بود تحت حفاظت و نظارت دولت 

 .)362: 1381؛ شفقی، 846: 1350گرفت (هنرفر،  قرار می
هایی که براي حفظ آثار یکی از نخستین گام

اساس قانون تدوین شده  باید تاریخی شهر اصفهان  بر
یه آماري دقیق از آثار تاریخی شهر و گرفت تهصورت می

اولویت بندي و سپس ثبت نمودن آنها در فهرست آثار ملی 
بسیاري از آثار تاریخی اصفهان بر  ،این روند اعمالبود. با 

اساس ضوابطی که در قانون مشخص شده بود شناسایی و 
در فهرست بناهاي تاریخی به ثبت رسید. میدان نقش 

اهللا، کاخ ، مسجد شیخ لطفجهان، مسجد جامع عباسی
خان، پل ورديهاي اهللا قاپو، کاخ چهلستون، پلعالی

مدرسه و کاروان   خواجو، مسجد علی، مسجد ساروتقی،
سراي مادرشاه، مسجد علی، خیابان چهارباغ و تاالر اشرف 

م ، بقعه شیخ 1931ش/1310دي ماه  15در تاریخ 
یت در م، هارون وال1933ش/1312آذر  22ابومسعود در 

 22م  و کاخ هشت بهشت در 1934ش/1313آذرماه  22
م در فهرست بناهاي تاریخی کشور به 1934ش/1313آذر 

،  روزنامه اخگر؛ 242-338 /4 .1368ثبت رسیدند (گدار، 
 .)3: 1002ش 

دهد این هایی نیز وجود دارد که  نشان میگزارش
توجه  بیشتر بر آثار معماري شاخص متمرکز بوده و به 

شده ظ و نوسازي بافت تاریخی شهر چندان توجه نمیحف
/ ش1307در سال  که دهدگزارش می روزنامه اخگراست. 
بر اثر خراب شدن طاق چارسو مقصود و کشته  م1928

ها و شدن چهار نفر، اداره بلدیه اقدام به تخریب طاق
در همین راستا و  دیوارهاي شکسته و آسیب دیده نمود

، شماره روزنامه اخگر( ها ویران شدطاق یکی از سقاخانه
ادامه این تغییرات که برآمده از  .)71شماره  همان، ؛69

روند سریع نوسازي دوره پهلوي اول، به ویژه در تغییر 
سیماي شهري  بود و خطرات آن براي آثار تاریخی شهر 

هایی از آسیب باعث شد وزارت داخله با صدور بخش نامه
ر جلوگیري نماید. وزارت داخله دیدگی بناهاي تاریخی شه
کید أها به شهرداري اصفهان تدر یکی از این بخشنامه

قانون آثار ابنیه قدیمه  6نظر به اینکه مطابق ماده «کرد: 
منهدم کردن و یا وارد نمودن خرابی به آثارهاي تاریخی 
ملی ممنوع است مقتضی است در موقع ترسیم نقشه و 

عمارت و ابنیه تاریخی در  هاي جدید هرگاه احداث خیابان
شود براي حفاظت و از بین نرفتن مسیر خیابان واقع می

آنها نقشه را طوري طرح نمایند که ابنیه مزبور باقی بماند 
واال مراتب را قبًال به وزارتخانه اطالع دهند تا با جلب نظر 
وزارت معارف تصمیمی که مقتضی است اتخاذ و دستور 

ساکما » (اید اقدامی بشودداده شود بدون اجازه نب
291002980(.  

در گام بعدي مسئوالن حفاظت از این آثار نیز 
سیس دایره باستان شناسی أمنصوب شدند. تا پیش از ت

داري از آثار تاریخی اداره معارف اصفهان، حفاظت و نگه
داخل شهر به دستور وزارت داخله بر عهده نظمیه اصفهان 

داري آثار تاریخی و نگهقرار داشت. امنیه مسئول حفظ 
خارج از شهر بود. آثاري که نظمیه در سال 

از:  اندم مسئول حفاظت از آنها بود عبارت1925ش/1304
مدرسه چهارباغ، سی و سه پل، چهلستون، عمارت 
تیموري، عمارت عالی قاپو، قیصریه، مسجدشاه، مسجد 
شیخ لطف اهللا، مسجد جامع، پل خواجو، کلیساي وانک 
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شناسی دایره باستان .)292005405؛ 291000283 ساکما(
م تشکیل 1930ش/1309اداره معارف اصفهان در سال 

تعمیرات وحفظ  ،سپس با عنوان اداره باستان شناسی .شد
از  ،)48،:2535، آگاهی نامهآثار باستانی را بر عهده گرفت (

به ترتیب سیدمحمدتقی  ،م به بعد1932ش/1311سال 
مصطفوي، احمد مهران، نصرت اله مشکوتی، جواد 

م ریاست باستان 1941ش/ 1320مجدزاده صهبا تا سال 
؛ 851: 1350شناسی اصفهان را بر عهده داشتند. (هنرفر، 

 .)3: 563، ش روزنامه باختر؛  49: 2535، آگاهی نامه
م وزارت معارف و دایره 1930ش/1309در سال 

ناسی آن براي حفظ آثار تاریخی کشور  بر حفظ شباستان
هاي هاي تاریخی شهر اصفهان و ممنوعیت حفاريبخش

، ش روزنامه اخگر( ها تأکید کردمجاز در این قسمتغیر
براي انجام این وظایف حکام محل و دوایر امنیه و  ).343

نیز موظف بودند ضمن حفاظت و حراست از آثار، در 
روزنامه ( اره معارف را یاري نمایندبرخورد با متخلفین اد

 ).1034، ش  اخگر
ترین کاري که در گام نخست پیش روي مهم

شناسی شهر قرار داشت حفظ بناها و در مسئوالن باستان
قدم بعدي مرمت آنها بود. انجام این اقدامات نیازمند منابع 

از آنجا که   هاي مرمت آثار بود.هزینه تأمینمالی جهت 
دولت در آن تاریخ محدود بود انجام امور منابع مالی 

ی آثار نیز با مشکالت اساسی همراه بود. در طی این مرمتّ
حفظ و این آثار وقف شده براي ها بیشتر منابع مالی سال

الزم بود مدیران اداره  ،تعمیرات چپاول شده بود؛ بنابراین
آثار، در تعامل با  يشناسی، عالوه بر حفظ و احیاباستان

به ویژه مدیران اداره معارف و اوقاف و  ،مسئوالن شهر
گیري موقوفات به اقداماتی اساسی براي بازپس ،دادگستري

مساجد، مدارس، تکایا، امامزاده ها و کاروانسراهاي تاریخی 
 شهر بپردازند. 

تعمیرات آثار تاریخی  اجرايها براي اولین گام
در سال  ،در منارجنبان اصفهان اقدامات مختصري

در  ،شاهاهللا و میدانم و مسجد شیخ لطف1925ش/1304
؛ 291000513 ،ساکمام بود (1928ش/1307سال 

اما تعمیرات اساسی آثار تاریخی اصفهان  .)2400006137
م با تعمیر شکست بزرگ ایوان مسجدشاه 1932ش/1311

آغاز شد و سپس تعمیر اطراف میدان نقش جهان و گنبد 

رفت در برنامه  اهللا که رو به ویرانی میشیخ لطف مسجد
هزینه الزم براي مرمت آثار  اقدامات ضروري قرار گرفت.

 350م تقریباً 1934ش/1313در  تاریخی شهر اصفهان
دکتر فرهمند،  رااین مبلغ  هزار تومان برآورد شده بود.

، ش روزنامه اخگر( مأمور وزارت معارف، تخمین زده بود.
24(.  

ادامه روند تعمیرات ، بناهاي دیگر داخل شهر در 
اصفهان مانند هارون والیت و مسجدعلی، مسجد جامع، 
مقبره و مدرسه باباقاسم، امامزاده اسماعیل، امامزاده جعفر، 

هاي ساربان و مسجدعلی و  الدین، عالی قاپو، مناره بابارکن
به  ،چهل دختران، مسجد حکیم تاالر اشرف و باغ قوشخانه

در برنامه تعمیر آثار ملی قرار گرفت و استادان چیره  ،جتدری
دست بنا و کاشی کار با کسب تعلیمات فنی از اداره کل 
باستانی دست به کار ساختن و پرداختن آنها شدند (هنرفر، 

؛ 70: 1338؛ نیکزاد، 116: 2536؛ نوردن، 850: 1350
  .)1 /20ارژنگ، ش 

فهان در ترین اقداماتی که در اصقسمتی از مهم
جهت حفظ و بازسازي آثار تاریخی شهر صورت گرفت به 

 شرح زیر است:
 

 مدرسه چهارباغ.1
این مدرسه که بدون شک یکی از زیباترین مدارس 

رود در اواخر قاجاریه با سراي کناري  اسالمی به شمار می
ها بود چوب بست سال .باري درآمده بودآن به حالت اسف

ف، به منظور تعمیر کاشی هایی که کنسول روس ،گلوین
هاي گنبد مدرسه بر آن زده بود همچنان ناتمام برقرار بود 

هاي مدرسه نیز دچار  موقوفه .)149، ش روزنامه اخگر(
 .)323 / 5، ش ارمغانپریشانی و آشفتگی بسیار شده بود. (

تولیت شرعی مدرسه در اوایل دورة پهلوي با سیدالعراقین 
بود . وي براي بازسازي مدرسه و استرداد موقوفات غصب 
شده آن تالش زیادي کرد و باالخره توانست موقوفه 

 آن بیرون بیاورد انمعروف به مرغ ملک را از دست غاصب
قسمتی از عواید این موقوفه به  .)138(روزنامه اخگر، ش 

تعمیرات مدرسه رسیده بقیه بین طالب تقسیم مصرف 
 شد. می

حاجی محمد کاظم مثقالی یکی از تجار اصفهان 
نیز قصد داشت بناي بازارچه بلند و کاروانسراي متصل به 



 97        )ش1304-1320: بررسی وضعیت آثار تاریخی شهر اصفهان در دوره پهلوي اول (سید مسعود سید بنکدار
 

آن را تصرف نماید. استناد وي براي انجام این تصرف غیر 
قانونی، به فرمانی از دورة قاجار بود که در آن وي، به 

این بناها را از دولت وقت  ،جاتاز خالصهعنوان بخشی 
خریداري کرده بود. او قصد داشت نهایتاً این آثار را به نام 

متولی مدرسه  ،العراقینخود ثبت و تصرف نماید. البته سید
ساکما ( کردمینیز به شدت به این اقدامات اعتراض 

؛ سیف 1 /138 157، ش  روزنامه اخگر ؛ 240011521
هاي متولی بر اثر پیگیريسرانجام  .)673: 1378پور، 

مدرسه و همکاري مدیر وقت اوقاف اصفهان و با اقامه 
پس از  ،م1932ش/ 1311دعوي علیه مثقالی در سال 

گیري، عدلیه اصفهان حکم به موقوفه بودن این ها پیسال
 ،138، ش روزنامه اخگر( بازار براي مدرسه چهارباغ داد

 .)858؛ 157
سیدالعراقین بازماندگان او که سمتی در پس از فوت 

، روزنامه اخگرمدرسه داشتند رویه نیکوي او را ادامه ندادند (
خواستند دو مرتبه مدرسه را به وضع رقت  و می .)1030ش

گردانند. به همین خاطر اداره معارف اصفهان بار گذشته باز
 مستقیماً در امور مدرسه دخالت کرد و متولی را خلع و مجدداً

همت م به تعمیر مدرسه 1935ش/1314از اردیبهشت 
ها و ساختمان مدرسه آنقدر آسیب دیده بود که  . کاشیگمارد

 مدتی است  من فرزند«لوتی  گفته بود متولی مسجد به پیر
ام تا بنا تکان نخورد ، ولی هر روز  خود را از دویدن منع کرده
: 1370(لوتی، ». شنوم ها را میصداي فرو افتادن کاشی

 گنبد شکاف خورده که وي در توصیف مدرسه نوشت. )214
ی آنها یها فروریخته است. روپوش میناقسمت باالي منارهو 

در چند جا ریزش کرده و آجرهایی خاکستري رنگ و سوراخ 
ها علف و گیاه خودرو بیرون ها آشکار شده و از درون شکاف

 .)212: 1370،(لوتی آمده است
مسجد نیاز به کاري اساسی بنابراین تعمیرات 

هاي مدرسه چوب  داشت. به همین منظور اطراف مناره
هاي آن که به مرور زمان از بین رفته  بست شد و کاشی

گیري و در محل خود نصب گردید. کاشی بود مجدداً قالب
هاي  ها، کاشی کاري گلدستههاي کتیبه سردرب، کاشی

ره در جاي داالن ورودي همه جمع و پس از رفع نقص دوبا
، اخگر ؛ 99: 1313-1314، سالنامه معارف. (شدخود نصب 

 .)1156 ،1041ش 

پوشش خارجی قبۀ گنبد نیز کالً بازسازي شد و 
کتیبه «که جز نام نویسنده آن  - کتیبه بزرگ گردن گنبد

چیزي باقی نمانده بود و از بقیه آن » 1122عبدالرحیم فی 
ه قدیمی بازسازي با استفاده از قطع - کسی اطالع نداشت

فقط جمله پایانی آن با متن کتیبۀ قبلی مطابقت  و البتهشد 
هاي مدرسه، سنگ بام. )331-332: 1368کرد (گدار،  می

ل سال یفرش حیاط، درهاي حجرات و نقاشی آن نیز  تا اوا
ریال تعمیر شد.  43666م با صرف مبلغ 1935ش/1314

 )455:  1352؛ رفیعی،  99: 1313-1314،سالنامه معارف(
 

 مسجد جامع.2
مسجد جامع نیز همانند دیگر بناهاي تاریخی شهر وضعیت 

هاي وسیع مسجد در بام .بسیار نامطلوبی پیدا کرده بود
اعتنایی متصدیان به حالت خاك پوسیده  نتیجه اهمال و بی

ها بر روي  درآمده بود و آب باران و برف از هر طرف سقف
هاي آن نفوذ سایر قسمتدر و دیوار شبستان و محراب و 

هاي مسجد  اولین گام، تعمیر بام سببکرد. به همین  می
بود. مصطفوي نماینده اداره عتیقات در این تعمیرات 

ها و دیوارهاي  د. در مراحل بعدي غرفهکرکوشش فراوان 
ها به سر جاي خود محکم مسجد بازسازي شد. کاشی

داشت ها که نیاز به محکم کاري  گردید و بعضی قسمت
همچنین براي حفاظت بیشتر از مسجد  بندي گردید. کالف

به جز در اصلی و  ،و حفظ نظافت آن کلیه درهاي مسجد
-1314،معارف سالنامه( .شدبسته  ،در عالمه مجلسی

ترین از مهم. )1041، ش روزنامه اخگر؛ 98-97: 1313
هاي دیگر مورد  بخش هاي مسجد که زودتر از  قسمت

ت محراب گچی سلطان اولجاتیو بود بازسازي قرار گرف
 .)53 :1368(هاکس، 

ها اقامه نماز در مسجد جامع برقرار بود و در این سال
توانستند در مسجد به اقامه نماز بپردازند اما  اهالی می

بایست مراقبت  متصدیان و مستحفظین مسجد می
اي  ها و آثار تاریخی مسجد لطمهکردند که به کاشی می

 وارد نگردد. 
 

 تاالر اشرف .3
یکی دیگر از اقدامات ارزشمندي که در این دوره انجام شد 
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تعمیرات تاالر اشرف بود. این تاالر که از بناهاي دوره 
صفویه بود به مانند سایر آثار اصفهان از تعرضات ظل 

عظمی مصون نماند. بخشی از این تاالر به السلطان و  بانو
ایی که نیز باقی هعظمی تخریب شد و بخشدستور بانو

هایش در زیر هاي دیوارها و نقاشیمانده بود  طال اندازي
در . )244: 1378(جابري، هایی از گچ پنهان شدندالیه

در  ،م1929ش/  1308جریان مرمت تاالر اشرف در سال 
گر با گمانه استادان مرمت ،شهریور همان سال 21تاریخ 

نمودن  هاي مختلف تاالر موفق به آشکارزنی بخش
، روزنامه اخگر( هاي گچ شدندتزئینات اصلی بنا از زیر الیه

پس از پایان این تعمیرات اداره معارف  .)255 ،202 ،180
 .)845، ش روزنامه اخگر( به تاالر اشرف انتقال یافت

 
 هاي تاریخی شهر اصفهان پل .4

زمان با پایتختی اصفهان در دوره شاه عباس اول و هم
هاي ارتباطی تازه بیش از ضرورت ایجاد راهگسترش شهر، 

گذشته احساس گردید و شاهان صفوي براي ارتباط بین 
هاي جدید شهر  مانند محله جلفا در جنوب زاینده بخش

رود  با مرکز و بخش هاي قدیمی شهر  در حاشیه شمالی 
و سه پل ، خواجو و جویی را ایجاد سی هايزاینده رود پل

 نمودند. 
هاي اصلی ارتباطی بین دو ها راهکه این  پلاز آنجا 

بخش شهر بودند در وضعیتی متفاوت با سایر آثار تاریخی 
شهر قرار داشتند و چندین بار در دورة قاجار مرمت 

از اما  .)104،117،118،120،121: 1383(رجائی، گردیدند
آنجا که هنوز برروي رودخانه، سدي براي تنظیم و تعدیل 

طغیان  وقت چندهر بود رود ایجاد نشدهزاینده ورودي آب
 ساخت.هاي تاریخی وارد میهایی را به پلرودخانه آسیب
تجاوزاتی که توسط افراد سودجو به حریم  ،افزون بر آن

هاي رودخانه وارد شده بود فشار مخرب آب را بر ورودي
در اواخر دوره  د.کرهاي تاریخی شهر دوچندان میپل

لزوم  حفظ  دربابصفهان مطالبی قاجاریه در مطبوعات ا
هاي تاریخی و مقابله با افرادي که به حریم رودخانه پل

م پل 1921ش/  1300در ، شدبودند منتشر میکردهتجاوز 
روزنامه صبح ( خواجو به اهتمام کمیسیون نواقلی تعمیر شد

 .)25 ،22 ،19،شامید

هاي خواجو، سی و سه در دوره پهلوي اول بارها پل
همکاري خیرین شهري  راپل، جویی، مارنان و شهرستان 

ترین عاملی که در این زمان باعث اما مهم کردندتعمیر 
ها و بی اثر شدن تعمیرات می شد مساله عبور تخریب پل

ها بود. با آنکه در این وسایط نقلیه سنگین از روي این پل
رتباطی کشور و ط نقلیه جدید وارد شبکه ایزمان وسا

هاي شهري فضاي شهر اصفهان شده بودند اما مسیر و راه
ترین نمود این شاخص با این وسایط متناسب نبودند.

مشکل، در آسیب دیدگی پل هاي تاریخی اصفهان آشکار 
هاي مزبور به واسطه قدمت و نوع بنا، تحمل پل گردید.می

کردند می ط نقلیه جدید بر آنان واردیبار فشاري را که وسا
چندین بار مرمت شدند اما باز هم با  هانداشتند. این پل

شدند افزون ط نقلیه سنگین دچار شکست مییعبور وسا
شد  ها وارد میط به پلیبرآسیبی که از عبور این وسا

روزنامه  هاي فصلی رودخانه نیز مزید بر علت بود.سیالب
اصفهان از ابنیه تاریخی « اي با عنواندر مقاله اخگر

در » نمایندپیشگاه آقاي وزیر معظم معارف استغاثه می
هاي روزي که این پل« هاي تاریخی شهر نوشت:مورد پل

کردند در آینده روزي ساختند ، هرگز فکر نمیزیبا را می
ی از روي آنها نآید که روزانه چندین اتومبیل چند تُمی

نها خواهد باعث خرابی آ ،در نتیجه، و د کردـعبور خواهن
فهمیم و بالعیان و شد . ولی امروز که ما این مطلب را می

بینیم، در این صورت باید انصاف داد با چشم خویش می
عالقگی است که ما انصافی و  از کمال بیکه فوق بی

کنیم و طرحی نمی براي حفظ این آثار بی نظیر کاري نمی
ثل پل گانۀ مزبور مهاي سهگذاریم که پلریزیم و نمی

هاي زیباي جوبی و شهرستان رهسپار وادي نیستی و فنا 
 .)1025(روزنامه اخگر، ش » نشوند

مسئوالن شهري براي رفع این مشکل به چند اقدام     
ها موقتی بودند. گوناگون پرداختند که البته این راه حل

ط یم تصمیم گرفته شد وسا1931ش/1310براي نمونه در 
ون و اتوبوس تنها از روي پل سنگین مانند کامینقلیه

سه پل تنها به  مارنان عبور نمایند و  پل خواجو و سی و
روزنامه عبور افراد پیاده و درشکه اختصاص پیدا کند (

عبور وسایط نقلیه سنگین از . )899ش  725، ش اخگر
ه ـث وارد آمدن لطمات جدي بــروي پل مارنان باع
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 هايو مرور ماشین هاي این پل شد و قانون منع عبورچشمه
براي  گردید.سبک نیز به طور کامل و جدي اجرا نمی

م عبور درشکه و اتومبیل 1933ش/1312نمونه در سال 
سواري از سوي اداره بلدیه آزاد و یک سال بعد، باز هم از 
سوي وزارت داخله دستور ممنوعیت کلیه وسایل نقلیه از 

، ش ه اخگرروزنامکامیون گرفته تا درشکه اعالم گردید (
وزارت داخله همچنین دستور داد در فصل . )946 ، ش903

یافت با تسطیح  تابستان که آب رودخانه کاهش می
در مسیر خیابان شاهپور و جلفا  ،بخشی از کف رودخانه

، ش روزنامه اخگر( وسایل نقلیه از آنجا عبور نمایند
مسئوالن شهري متوجه شده بودند که براي حفظ . )1073

ي تاریخی شهر، باید یک پل مدرن و مستحکم پل ها
ایجاد نمایند. بدین منظور از سوي وزارت داخله مسیو 

هاي آن راهی نیمکر براي تعیین محل پل و برآورد هزینه
پس از تحقیقاتی . )895، ش روزنامه اخگراصفهان شد (

که صورت گرفت بهترین محل براي احداث پل موازي 
تعیین گردید و هزینه ساخت  خیابان شاهپور به سمت جلفا

 ،روزنامه اخگرآن نیز در حدود صد هزار تومان برآورد شد (
ش  1338مشکالت مالی تا سال  سبب. اما، به،)898ش 

م اقدامی براي ساخت این پل انجام نگرفت و 1959/
تعمیرات مکرري که  رغمبههاي تاریخی شهر کماکان پل

 .شدندانجام می گرفت دچار آسیب می
 

 جدول تعمیرات پل هاي تاریخی شهر اصفهان. 1جدول 
 

 منبع بانی تعمیرات هانام پل تاریخ تعمیرات
 199روزنامه اخگر، ش  طرف اداره فواید عامه مارنان، خواجو، سی و سه پل ش   1308

  226همان، ش 
 725روزنامه اخگر، ش  اداره بلدیه و طرق مارنان ش 1310
 600روزنامه اخگر، ش  اداره بلدیه  سی و سه پل  ه.ش 1312
 961ش  روزنامه اخگر، اداره بلدیه  سی وسه پل ، خواجو  ش 1313
 978روزنامه اخگر، ش  اداره بلدیه سنگ فرش نمودن پل خواجو ش1313
 1082روزنامه اخگر، ش  محمد کازرونی پل شهرستان ش 1314
 1187روزنامه اخگر، ش  اداره شهرداري نصب کتیبه هاي کاشی پل خواجو ش 1315
تعمیر پل مارنان براي رفع آسیب هاي   ش 1320

 وارده از فشار کامیون هاي بارکش 
 1644روزنامه اخگر، ش  اداره شهرداري

 
 کاخ چهلستون. 5
کاخ چهلستون و باغ آن در دورة قاجار به عنوان  

مورد  ،به خصوص در تشریفات دولتی ،ساختمانی دولتی
هاي گرفت، طبق توصیفات سفرنامهاستفاده قرار می

-اروپایی وضعیت کاخ تا قبل از آغاز اقدامات مخربانه ظل

: 1389، (بروگش السلطان در موقعیت مناسبی قرار داشت
پس از آن بود . )353: 1352 آبادي،مهر؛ رفیعی375، 374

 هاي جدي دید و درها وها و تزئینات کاخ آسیبکه نقاشی
 هاي نفیس خاتم کاري شده قصر به تاراج رفت.پنجره

 جالب اینجاست که  این وضعیت نامناسب تا دوران سردار 

 
سپهی رضاخان ادامه داشت. در این زمان کاخ چهلستون 

ارکان حرب لشکر جنوب  به نیروهاي نظامی واگذار شد و
تعمیراتی در کاخ چهلستون انجام داد (رضا پهلوي، بی تا: 

-حسینر محمدکدر این راستا به دستور سرلش .)41-33

هایی در اطراف باغ ر اصفهان نردهکیس ستاد لشئفیروز، ر
پس از آن . )842: 1350(هنرفر، چهلستون احداث گردید

براي حفاظت بهتر کاخ، با دستور پهلوي اول، از سوي 
وزارت داخله مقرر گردید عمارت و باغ چهلستون توسط 
اداره ساخلو تخلیه و تحویل بلدیه شود. بلدیه نیز موظف 
گردید در راه حفاظت بهتر از کاخ و باغ آن اقداماتی انجام 
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 .) 624؛ همان، شماره  566(روزنامه اخگر، شماره:  دهد
م از سوي 1931ش/1310مدتی بعد در سال 

حکمران اصفهان به وزارت داخله پیشنهاد گردید تا عمارت 
آثار و اشیاء ارزشمند  وچهلستون را به موزه بلدیه تبدیل 

د. با کننداري مربوط به شهر اصفهان را در این موزه نگه
موزه  کهتصویب این پیشنهاد در وزارت داخله قرار شد 

؛ 724، شروزنامه اخگر( تحت نظارت  گدار ایجاد گردد
البته پیش از این نمایشگاهی در . )291000977 ،ساکما
اداره  به کوششم از آثار عتیقه 1929ش/1308سال 
 ،بود (ساکمادر عمارت چهلستون برگزار شده ،معارف

290007791(. 
در اولین گام براي ساماندهی وضعیت چهلستون،  
اصفهان به بلدیه دستور داد تا باغ چهلستون را حکمران 

 کند. هاي ایجاد شده را گلکاريبنديباغچهو مرتب 
م 1936ش/1315تا سال  اما .)725ش  روزنامه اخگر،(

عمالً گامی براي مرمت کاخ چهلستون و ایجاد موزه 
م مبلغ ده هزار 1936ش/1315برداشته نشد. در شهریور 

: ریال براي تعمیر ساختمان کاخ در نظر گرفته شد (همان
از آذر ماه همان را تعمیرات  . بلدیه اصفهان)1167ش 

در  .کرداز سال تحت نظر مشکاتی نماینده اداره عتیقات آغ
هاي سنگی اطراف زارهعالوه بر مرمت آاین تعمیرات 

هاي سنگی اطراف عمارت، آب روهاي بام را دیوارها و پل
همچنین،  د.کردننیز مرمت و آجر فرش و بندکشی 

 :ها و درهاي چوبی بنا مرمت شدند (همانهاي ایواننقاشی
بلدیه اصفهان دو  شد کهدر همین سال مقرر . )1190ش 
را تحویل اداره معارف بدهد قاپو و چهلستون عالی قصر

 ).1165ش  (همان:
هاي زیادي از کاخ  مرمت گردید اما با آنکه بخش

هاي قبل اي که سالبراي ایجاد موزهکافی هنوز اقدامات 
ها در این سال انجام نشده بود. ،به تصویب رسیده بود

ن آثاري را که احتمال داشت در محل اصلی خود  از بی

ترین این یکی از مهم دادند.بروند  به چهلستون انتقال می
کاشیکاري شده مسجد قطبیه بود که تحت سر در آثار،

نظارت صهبا، نماینده اداره باستان شناسی، به باغ 
 :چهلستون انتقال یافت و در آنجا نصب شد (همان

 ).1690،  1560ش
 

 کاخ عالی قاپو.6

کاخ هاي دوره صفویه است  قاپو یکی از زیباترینکاخ عالی
جهان دارد. در دوره و موقعیت ممتازي در میدان نقش

در دوره ناصرالدین شاه  ،م1857ق/ 1274قاجار با آنکه در 
هایی از  به مرور بخش ،تعمیراتی در آن انجام داده بودند

آن آسیب وارد شده در و  ،هايکاخ، به خصوص نقاشی
بود. در اوایل دورة  هاي نفیس آن به تاراج رفتهپنجره

پهلوي اول از آنجا که این کاخ به بلدیه اصفهان تحویل 
م اداره بلدیه در این 1930ش/1309داده شده بود تا سال 

قاپو ، در این سال با رفتن اداره بلدیه از عالی بنا مستقر بود.
قاپو انتقال یافت (همان، ش کتابخانه عمومی شهر به عالی

نقل و انتقاالت به صورت دقیق و  از آنجا که این .)382
یک سال بعد از آن در   ،گردیدعملی نمیشده ریزي برنامه

کتابخانه عمومی به خیابان  ،م1931ش/1310خرداد 
در سال بعد  ).588: ش چهارباغ منتقل شد (همان

قاپو به تشخیص قسمتی از کاخ عالی ،م1933ش/1312
به انبار مصرفی گندم شهر اختصاص یافت.  ،بلدیه اصفهان

کاخ  .م1937ش/1316تا اینکه نهایتاً در  .)886ش  :(همان
عالی قاپو از سوي شهرداري اصفهان تحویل اداره معارف 

نماینده  سمتصهبا به  ،گردید. پس از تغییر و تحوالت
قاپو شد شناسی اداره معارف مشغول تعمیرات عالیباستان

 .)1286(همان، ش 
 

  (مسجد شاه) مسجد جامع عباسی. 7
مسجد ، یا به اصطالح متداول آن روز ،عباسیمسجد جامع 
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شاه یکی از زیباترین و فاخرترین مساجد دوران صفویه در 
هایی که پس از دوران ایران است ولی در اثر بی توجهی

در دوران قاجار نسبت به آثار  ،به خصوص،صفویه و 
هاي جدي تاریخی شهر اصفهان انجام گرفت دچار آسیب

هاي این مسجد می نویسد:  شد. پیرلوتی  در مورد خرابی
ها، شویم که منارهرویم بیشتر متوجه میهر قدر جلوتر می«

گنبد عبادتگاه وسیع و اشیاء دورتر که در پشت صحن 
 مقدس قرار گرفته، مسجد و ایوان مسجد در جایگاهی

: 1370(لوتی، »ویران و در حال اضمحالل و نابودي است
جکسن نیز مسجد شاه را پرستشگاهی دلپذیر  ).199

 .)312:  1369(جکسن،  معرفی نمود که رو به ویرانی بود
این وضعیت نامناسب تا اوایل دوره پهلوي اول 

در مطلبی  روزنامه اخگرهمچنان ادامه داشت. نویسنده 
قادي از ریاست اداره معارف خواسته بود به دیدار مسجد انت

هاي ها و فروریختگیدر جهت تعمیر شکستگی وشاه رفته 
، ش روزنامه اخگر( اقدامی انجام دهدهاي مسجد کاشی
173(. 

تعمیرات مسجد وجود  دربخش اعظم مشکالتی که 
 برايمدیریت و فقدان منابع مالی  سوءداشت ناشی از 

هاي مرمت مسجد بود. با آنکه بانیان مسجد هزینه تأمین
هاي الزم را بینیهاي اولیه بناي مسجد پیشاز همان سال

 کردهها با تخصیص موقوفاتی گونه هزینهاین تأمینبراي 
تدبیري ها بر اثر بیبودند با این وجود در طی این سال

بخش زیادي از این موقوفات تصرف شده و  ،متولیان وقت
فاده نشده تی مانده بود جهت تعمیرات مسجد اساز آنچه باق

جو نیز فرصت را ها افراد سوددر کنار این سوء مدیریت بود.
هاي ارزشمند مسجد دست غنیمت شمرده با سرقت کاشی

مجله ؛ 10،ش روزنامه اخگر( زدندبه تخربب بیشتر آن می
 .)323/5، شارمغان

 اي که از وضعیت بد مسجددر پی انتقادات گسترده
شد اداره معارف ها منتشر میو موقوفات آن در روزنامه

روزنامه اصفهان براي اصالح امور مسجد دست به کار شد. 
در چند شماره مطالبی را در باب تصرفاتی که نسبت  اخگر

.یکی از این  کردمنتشر  ،به موقوفات مسجد شاه انجام شد
موقوفات که جریان تصرف آن به طور مشروح در این 

موقوفه قریه سلوان بود . این  ،بودمه منتشر شدهروزنا
حبه از قریه سلوان بلوك لنجان بود که  16موقوفه شامل 

متصدي موقوفات مسجد  ،نامیعلیتدبیري میرزابر اثر بی
شاهزاده غالم حسین میرزا مسعود تصرف  ، از سويشاه

 /ش 1309در مهر ماه  .)21ش  ،روزنامه اخگر( گردید
ابتدا  ،عارف  با همکاري اداره اوقاف اصفهاناداره مم 1930

 ،متولی مسجد را برکنار و سید یحیی ستوده ،میرزا علی
 کرد. به منظورمعلم مدرسه حکمت را جایگزین وي 

حفاظت بهتر مسجد اداره نظمیه  مأمور حفاظت از مسجد 
هاي شد. در همین راستا و براي جلوگیري از سرقت کاشی

را که به مسجد راه داشتند مسدود هایی مسجد معابر خانه
نمودند. درهاي اضافی مسجد را بسته و  فقط در موقع نماز 

د یک ـــواید مسجـعدر نهایت نیز از محل  د.کردنباز می
در مسجد  سر هاير کاشیـا براي تعمیرتراش ر کاشیــنف

  .)435ش  ،روزنامه اخگر( کردند.استخدام 
اقدامات ابتدایی که براي تعمیرات مسجد  رغمبه

هاي وسیعی از مسجد نیاز به بود هنوز بخشبرداشته شده
تعمیرات اساسی داشت. زمانی انجام این تعمیرات 

ش   1310بهمن  13عصر روز  تر شد که درمحسوس
بخشی از ایوان مسجد شاه با  ،به طور ناگهانی ،م1931/

شت مردم صدایی مهیب شکست برداشت وموجب وح
شد علت اصلی بروز اولیه حاضر در مسجد شد. گفته می

اي در دوره محمدشاه قاجار بود. این شکست، وقوع زلزله
این شکست که در ابتدا به صورت شکاف مختصري ظاهر 

و در اثر نفوذ آب باران و یخ بستن  ،به مرور زمان،شده بود 
بود  توجهی متولیان مسجد گسترش یافتهبی ، البته،آب و 

هاي وسیعی در  موجب بروز خرابی و شکاف ،در نهایت ،و
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ها و آجرهاي آن فرو بخش زیادي از کاشیو ایوان مسجد 
 .)294: 1368گدار،  ؛ 717ش ر، روزنامه اخگ( ریخت

پس از وقوع این حادثه جاللی، حکمران اصفهان، 
تعمیرات  لزوماز طریق اداره معارف گزارشی در مورد 

هاي معماران محلی براساس گفتهکرد. مسجد تهیه 
اصفهان تعمیرات ایوان نیاز به برداشتن طاق ایوان و هزینه 

ش  ؛روزنامه اخگر( تومان داشت 35720اي حداقل معادل 
717(. 

پس از ارسال گزارش حکمران اصفهان به وزارت 
ماه  همان سال گدار را این وزارتخانه در اسفند معارف،

 کرد.اه به اصفهان اعزام براي بررسی وضعیت مسجد ش
آمده در ایوان مسجد توصیه پدیدوي پس از بررسی شکاف 

به جاي برچیدن طاق ایوان شکاف را با نوعی مواد  کرد
روزنامه (کنند ه حالت انعطافی داشته باشد پرکمخصوص 

پس از  ،م1932ش/1311اداره معارف در  .)725، ش اخگر
امور، باالخره  يمکاتبه با تهران و متوجه ساختن اولیا

موفق شد اعتبار کافی براي مرمت و اصالح این بناي 
اي که در تهران تهیه  خیریه تأمین کند و از وجوهعظیم را 

 ،م1932-1934ش/1311-1313هاي شده بود، در سال
وسیله ادارات معارف و شهرداري و ههزار ریال ب110مبلغ 

این مالیه براي تعمیرات ضروري اختصاص داده شد. با 
هاي آهنی به ه کالفطسواه وجوه کتیبه مقابل ایوان ب

محل اصلی خود متصل شد و هیچ گونه اثري از شکست 
در  .)94-95: 1313-1314، سالنامه معارفآن باقی نماند (

هاي روي ایوان را جریان این تعمیرات ابتدا کاشیکاري
مناره را از باال ، مرمت کردند. سپس دو گذاري کردهشماره

ه یکدیگر بسته بکسل کردند تا از انحراف بیشتر مناره ها ب
با قرار دادن تیرهاي آهن در سمت  جلوگیري نمایند .

ها را کشی کرده، کاشیراست و چپ ، لنگه طاق را کالف
ر کارگاهی که در محل دبا همان طرح و رنگ و نقش نیز 

ایوان  ،نصب نمودند. به این ترتیبو دائر شده بود ساخته 

پس از  هاي مسجد از نابودي نجات یافت.بی و گلدستهجنو
-هـی با استحکام بخشی پایـپایان کار تعمیرات ایوان جنوب

هاي آن تركدام به تعمیر َـشرقی اق دة گنبـدوـها و شال
ی ورودي ـهاي ایوان غربی، در هشتکاشی ،کردند. در ادامه

هاي داالن سمت راست مسجد، سقف باالي سنگاب، طاق
 ، به همتهاي مدرسه سلیمانیهمسجد  و کاشی هشتی

(سجادي،  سازي مرمت و تکمیل گردیداساتید فن کاشی
 فروریخته هايقسمتی از کاشی. )108 ،107: 1387

-هاي مارپیچ مسجد نصب و میخکوب شد و در کاشی بدنه

هاي مسجد که از هاي آن تعمیرات الزم به عمل آمد. بام
 شدفرش و کامل جربود آها پیش مرمت نشدهمدت

، ش روزنامه اخگر؛ 94-95: 1313-1314، سالنامه معارف(
م به اصفهان 1932ش/1311مریت هاکس که در  .) 17، 

شاهد این تعمیرات بوده  و در این مورد  ،مسافرت کرد
ها را  هاي ضخیم آهنی، منارهها و قالب میله«... نویسد:  می

سال این بناي  دارد و تا صدها در جاي خود ثابت نگه می
هاي کند. کارگران مشغول نصب کاشی زیبا را حفظ می

افتاده بودند و سعی داشتند تا حد امکان از همان 
هاي  هاي کهنه استفاده کنند ولی بیشتر از نمونه کاشی

شد  هاي اصل ساخته میبسیار خوبی که از روي کاشی
 .)1368:52کنند (هاکس،  استفاده می

هاي مسجد شاه جد ، منارهدر ادامه تعمیرات مس 
، ش روزنامه اخگر( م مرمت شد1936ش/  1315در سال 

) و مرمت بخش اعظم سر در مسجد که شامل 1161
بندي ورودي سر در  مسجد بود ري معرق و قطاریکاکاش

با همکاري غفار  ،م1937ش/1316ر دي ماه سرانجام، د
، اخگرروزنامه ( تراش و سید میرزاي بنا  پایان یافتکاشی
م براي استحکام 1941ش/1320در سال  .)1301ش 

در اطراف  ،متر 90به طول ، ربندي آهنیکم ،بیشتر گنبد
هاي روي سطح گنبد براي تعمیر کاشی گنبد نصب گردید.

هاي گنبد اي براي طراحی و تهیه کاشیهاي ویژهنیز قالب
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د. این شزاده تهیه الغفار مصدقبه کمک استاد کاشیکار عبد
روي  ها پس از طراحی  به صورت ترك ترك برشیکا

؛  1690 ، 1891، شروزنامه اخگر( گنبد نصب گردیدند
در طول مدت این تعمیرات استاد  ).108: 1378، سجادي

حسین معارفی، معمار وزارت معارف عمومی اصفهان، 
اي که  با استاد معارفی در جلسه تالش بسیاري انجام داد.

معماران قدیمی اصفهان براي بررسی کاران و حضور استاد
تعمیرات مسجد تشکیل شده بود نظراتی بسیار کارشناسانه 

درنتیجه آندره گدار وي را مسئول اصلی  .ارائه کرد
معارفی آنچنان براي انجام تعمیرات  د.کرتعمیرات مسجد 

گذاشت که حتی در اقدامی مسجد از خود مایه می
واسطه کمبود به  انگیز هنگامی که دیدتحسین بر

خیر  در پرداخت آن، برنامه تعمیرات مسجد أبودجه و ت
اش و  دچار تعطیلی می شود  با فروش خانه مسکونی

نمود  تأمینهاي الزم را بدون علنی کردن آن، هزینه
 .)295: 1368؛گدار، 107، 106: 1387(سجادي، 
  

 مسجد شیخ لطف اهللا .8
هاي مسجد شیخ  کتیبهها و  با گذر زمان بسیاري از کاشی

کردند اهللا که از گنبد آن به عنوان کاسه چینی یاد میلطف
کتیبه کمربندي دور گنبد کامًال فرو ریخته بود و .فروریخت

بود. هاي جدي برداشتههاي سردر ورودي آسیبمقرنس
تصاویري که از مسجد قبل از شروع تعمیرات گرفته شده 

نشان  ه به آن راوارد شدهاي جدي  است به خوبی آسیب
زیرزمین مسجد نیز دچار  ،م1930ش/ 1309در  دهد می

  .)396، ش اخگر روزنامه( بزرگی شد گیشکست
منبع آبی را  نددر آغاز کار تعمیرات تصمیم گرفت

که به دستور یکی از ائمه جماعات و براي تطهیر در 
نزدیکی گنبد ساخته بودند خراب سازند. رطوبت این منبع 

د که شکست عظیمی در طرف شمالی دیوار باعث شده بو
هایی گنبد پدید آید به طوري که در طاق طبقه دوم شکاف

هایی به سانتی متر، و در طبقه دوم شکاف 10به عرض 
سانتی متر ایجاد شده بود . وجود این دو ترك  20عرض 

گسترده موقعیت بسیار خطرناکی براي زیر گنبد مسجد 
ار به اصفهان دستور داده شد ایجاد کرده بود. با آمدن گد

منبع و متعلقات آن خراب شود و چهار جرز عظیم در 
استاد  گاه دیوار شکسته ساختمان گردد.قسمت شمالی تکیه

معارفی موفق گردید دو قطعه پنجرة مشبک سنگی متعلق 
به مقبره شاهزادگان دوره شاه صفی را در داالن مسجد و 

، مجله ارمغانیه نماید (در مقابل ورودي سابق آبریزگاه تعب
؛ 95: 1313-1314، سالنامه اداره معارف ؛324 /5 ش

 .)107: 1387سجادي، 
مشکل دیگر مسجد، ایجاد حمامی در حوالی مسجد 

هاي گنبد و به ویژه اهللا بود که دود آن، کاشیشیخ لطف
به  ساخت و  منابع آب آنزمینه کرمی گنبد را ضایع می

ساخت.  گدار در  ها و استحکامات مسجد لطمه وارد میپایه
این مطلب را در تاریخ  کردمسافرتی که به اصفهان 

به پایتخت گزارش کرد و براساس  ش 17/11/1315
قانون حفظ آثار ملی و ابنیه تاریخی خواستار انتقال حمام 

، روزنامه اخگر؛ 291003110 ،به مکان دیگري شد (ساکما
ري پوشش خارجی سقف گنبد نیز به یکاکاش .) 1322ش 

بندان متالشی شده بود بر اثر باران و برف و یخ ،مرور ایام
و حتی از بعضی نقاط آن آب باران به درون ساختمان نفوذ 

م 1934ش/1313کرد. براي رفع این مشکالت از اوایل می
 ،روزنامه اخگردر اطراف گنبد چوب بست نصب شد (

از محل  ،م1935ش/1314شهریور  19و در  ) 983ش
د. شالنظاره اوقاف کار تعمیر قطعی گنبد شروع عواید حق

استادان فن ساخته شد یه همت قالب گنبد در زیر خود آن، 
هاي  م ترك1935ش/1314در طول سال  ،به تدریج ،و

گنبد آماده و نصب گردید و در اواخر خرداد 
 بست گنبد برداشته شد. م چوب1936ش/1315

چیزي که بیشتر به اهمیت تعمیر گنبد افزود دقتی 
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طوري که هبود که در تعمیر قسمت فوقانی به عمل آمد ب
پس از اتمام تعمیرات بین قسمت جدید و قدیم آن فرقی 

هاي زیر هاي طاقدر این مرحله،کاشی وجود نداشت.
شبستان زیر گنبد، رویه گنبد و گردنی آن مرمت  داالن ،
هایی مرمت با مشخص شدن محل کاشیدر جریان  شدند.

در آن السلطان از جلو خان مسجد و سرکه در زمان ظل
پیاده شده و در سرداب مسجد بود، در تزیین ازاره گنبد به 

همچنین . )109: 1387( سجادي،  خوبی استفاده گردید
، در جریان بازدید از مسجد، دستور داد تا سطح  رضا شاه

 روزنامه( با کاشی مفروش شود کف مسجد در زیر گنبد نیز
هزینه تعمیرات مسجد در این دو سال   .)1320، شاخگر

دست که در مرمت آن ریال بود و استادان چیره 41460
تراش و استاد نصراله نقاش دست داشتند استاد غفار کاشی

روزنامه ؛ 96: 1313-1314،  سالنامه معارفو گچبر بودند (
 .)1070، ش اخگر

 

 میدان  نقش جهان  .9
ترین آثار تاریخی دوره میدان نقش جهان دربردارنده مهم

صفویه است. دراین دوره این میدان نیز شبیه سایر آثار 
-و دکان هاهتاریخی میدان وضعیت مناسبی نداشت. حجر

تعرضات هاي اطراف میدان فرسوده و تخریب شده بودند  
وارد موجب لطمه به فضاي اصلی میدان  صورت گرفته

در سال  طرح اصلی و نقشه تاریخی شده بود. به شدن
م تغییراتی در میدان داده شد. یکی از 1928ش/  1307

به دستور این تغییرات برداشتن  نهر سنگی اطراف میدان 
پس از این اقدام اشتباه، نهر را با  مشارالدوله شاهنده بود.

 هاي آن را که ارزش آنها بیش ازخاك پوشانیدند و سنگ
انتقال  ،به جایی دیگر  ،صد هزار تومان ارزیابی شده بود

 .)789، ش رروزنامه اخگ؛ 148: 1378(جابري ، دادند
 م جاللی، حکمران اصفهان،1931ش/  1310در سال 

جهان و مشاهده اوضاع بد بازدید از میدان نقش پس از
برداري از میدان ، برنامه آنجا دستور داد تا ضمن نقشه

پس از آن  هزینه انجام آن را مشخص نماید.تعمیرات و 
نقشه و صورت مخارج میدان در قالب گزارشی به تهران 

روزنامه ( گیري شودارسال گردید تا در مورد آن تصمیم
در حدود یک سال طول کشید تا وزارت  .)657، ش اخگر

کشی ، را  براي نقشه، مسیو فریشداخله مهندس خود
. با آمدن او کندفهان اعزام مجدد و  شروع تعمیرات به اص

انجام آغاز م، براي ئکار تهیه نقشه میدان و نصب عال
 .) 796، ش اخگرروزنامه تعمیرات آغاز شد (

 
 ایجاد حوض میدان نقش جهان .10

متر  30بر اساس نقشه تهیه شده قرار شد حوضی به ابعاد 
متر در وسط میدان سانتی 20متر و 1متر به عمق  80در 

پس از به مناقصه گذاشتن این طرح، نهایتاً  گردداحداث 
برداري وسط میدان جهت ایجاد حوض به خاك اقدام

دائم  تأمینجهت  .)825؛ 820، ش اخگرروزنامه گردید (
آب حوض میدان در همان سال اقدام به حفر چاه و تهیه 

کشی از چاه در یک کارخانه چراغ برق کوچک جهت آب
مسیو  .)821، ش روزنامه اخگر( ایام تابستان نمودند

کشی میدان شونمان برنده مناقصه خرید موتور دیزل آب
شد و قرار شد این موتور از کشور آلمان خریداري شود 

با نصب موتور خریداري شده  .)900ش،  روزنامه اخگر(
روزنامه ( شداي چدنی نیز در استخر مزبور نصب فواره
م 1936ش/1315 از همین موتور برق در. )978، ش اخگر

روشنایی  ،با انجام سیم کشی و نصب تیر و چراغ برق
 ، 1182، ش روزنامه اخگر( شد تأمینمیدان در شب نیز 

براي زیبایی بیشتر میدان فضاي اطراف استخر  .)1195
 بندي و سنگ فرش شدکاري، خیابانبندي، گلباغچه

  .)945ش ،  931، ش روزنامه اخگر(
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 جهانساماندهی میدان نقش 

همراه اقداماتی که براي ایجاد استخر میدان صورت 
ي هابرداري و رسیدگی به وضعیت حجرهگرفت، امور نقشه

با آنکه شاه عباس اول  اطراف میدان نیز در حال انجام بود.
بود کردههاي اطراف میدان را وقف ها و دکانخود حجره

ان هاي اطراف میدها و حجرهبازهم در دورة قاجار دکان
وقف مدرسه صارمیه شد. براي رفع این مشکل و امکان 
ورود بلدیه به این موضوع، جلساتی با حضور حکمران 
اصفهان، اداره معارف، بلدیه ، متولی و ناظر مدرسه تشکیل 

ها و شد و با موافقت اداره معارف و متولی مدرسه، دکان
 تومان در ماه، به اجاره 250میدان در ازاي مبلغ  هاهحجر

شده بر اساس قرارداد  منعقد نود ساله اداره بلدیه درآمد.
مقرر شد خود بلدیه و یا افراد دیگري که بلدیه با آنها 

اطراف  هايهبندد به مرمت و ساخت حجرقرارداد می
در همین  .)898، ش روزنامه اخگر( اقدام کنندمیدان 

ه از احداث ــدر طول مدتی ک ،چنانکه ذکر شد ،راستا
ت و ـه ساخـه واسطـب سبب،به  ،گذشتمیدان می هـاولی

 عالوه براي که در آن انجام شده بود رویههاي بیسازي
به حریم میدان نیز  ،ه به نماي ظاهريهاي وارد آمد آسیب

براي مقابله با این دخل و  بود.تجاوزاتی صورت گرفته
تصرفات کمیسیونی سه نفره از اعضاي انجمن بلدي با 

یس اداره معارف اصفهان تشکیل ئو ر حضور حکمران
ها گردید. در این کمیسیون قرار شد پس از بررسی پرونده

با  ،بر اساس نقشه تهیه شده از میدان ،و مشاهدات میدانی
،ش روزنامه اخگر( به حریم میدان برخورد گرددان متجاوز

شد که تعدادي از قرار بر اساس نقشه تهیه شده . )903
در میدان متمرکز  ،د اداره بلدیه و نظمیهمانن ،ادارات دولتی

شوند و مابقی نیز توسط اداره بلدیه به اشخاص اجاره داده 
م 1934ش / 1313در  .) 920، ش روزنامه اخگر( شود

هاي ملی و پهلوي نیز که بانک کردوزارت داخله تصویب 
احداث  ،در قیصریهدر دو طرف سر ،در ضلع شمالی میدان

 ش 1314 السدر  .)949، ش روزنامه اخگر( دنشو
م بانک ملی از دروازه دولت به محل جدید خود در 1935/

زمان هم .)1088ش  ،روزنامه اخگر( میدان منتقل شد
اي اطراف میدان نیز ادامه همرمت و ساختمان حجره

ها از طرف داشت. با تمام شدن هر بخش از این دکان
 گردید.شهرداري آگهی مزایده منتشر می

م براي افزودن بر زیبایی 1940ش/ 1319 در سال
میدان و گسترش هنرهاي مستظرفه و حمایت از هنرمندان 

شهرداري تصمیم گرفت با دعوت از هنرمندان،  شهر،
هاي اطراف میدان را به آنان ها و غرفهتعدادي از مغازه

، ش روزنامه باختر؛  1595، ش روزنامه اخگر(کند واگذار 
اقداماتی که در این دوره براي مرمت و از دیگر . )538

در زیباتر شدن میدان نقش جهان صورت گرفت مرمت سر
 دان بودـاطراف می هايهقیصریه و کاشیکاري نمودن حجر

   .)1128،  1199 ،1158، شروزنامه اخگر(
ها تعدادي از محققان و باستان شناسان در این سال

بناها و آثار  غربی به اصفهان سفر کردند و تحقیقاتی در
در  اسنادي از صنعت جهانگرديتاریخی شهر انجام دادند (

؛  128، ش اخگرروزنامه ؛  4-7/ 1، 1380، ایران
والتر هینتس آلمانی یکی از  ).294-215: 1379مظاهري، 

به دیدار آثار  1938ش/1317این محققان بود که در سال 
تاریخی اصفهان چون میدان نقش جهان و مساجد آن 

  او. کردوضعیت این آثار را خوب توصیف . وي آمده بود
که در تعدادي از شهرهاي ایران براي گرفتن عکس از 

در مورد اصفهان  ،بناهاي تاریخی با مشکل مواجه شده بود
چون بناهاي تاریخی اصفهان اغلب چنان خوب «نوشت 

توانند آبروي کشور اند که به هیچ وجه نمیداري شدهنگه
توان بدون مانع از همین روي از این آثار می را ببرد .

این توصیف از . )124: 1392(هینتس،  »عکس گرفت
سیاح آلمانی در از سوي وضعیت آثار تاریخی شهر اصفهان 

تفاوت بسیار با توصیفات   ،اواخر دوره پهلوي اول
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جهانگردانی دارد که در دورة قاجار به شهر اصفهان آمده و 
و نشان از  بودندر وضع اسفناکی وصف آثار تاریخی آن را د

اقداماتی  دارد که در این مدت براي حفظ و مرمت آثار 
 .ه بودتاریخی شهر صورت پذیرفت

 

 گیرينتیجهبحث و 
با بررسی و مقایسه وضعیت آثار تاریخی شهر اصفهان در 

که  گردداواخر دوره قاجار با دوره پهلوي اول مشخص می
مات وسیعی براي حفظ و مرمت در دوره  پهلوي اول  اقدا

آثار تاریخی شهر انجام پذیرفت. البته مشکالت مالی 
ود ـا این وجـار بود. بـسر راه مرمت این آث برمانعی بزرگ 

الم ـه و اعـن مربوطـدر این دوره پس از تصویب قوانی
هاي آن در گام نخست اقداماتی براي شناسایی و آیین نامه

ن انجام گرفت . در گام بعدي  ثبت آثار تاریخی شهر اصفها
تشکیالتی براي حفاظت و نظارت بر  آثار تاریخی شهر 

جایی این هبعد از چند مرحله تغییر و جاب ˝تعیین شد. نهایتا
مجموعه  وزارت شناسی که زیروظیفه به اداره باستان

سپرده شد. در این دوره اداره معارف اصفهان با بود  معارف
ترین آثار معماري را بلدیه شاخص همکاري اداره اوقاف و

کاران با استفاده از کارشناسان متخصص و همکاري استاد
 کردند.سنتی مرمت 

داري آنان در محل برخی از آثاري که امکان نگه 
 تر انتقال  یافتند.خود وجود نداشت به مکانی محفوظ

روشنگري و اطالع رسانی ارباب جراید در رسیدگی به 
 تأثیرگذارثار تاریخی در این دوره بسیار موقع به وضعیت آ

با همکاري اداره معارف و اوقاف و بدین ترتیب، بود . 
تعدادي از موقوفات تصرف شده باز  ،روشنگري مطبوعات

پس گرفته شد و از عایدات آن در محل اصلی خود استفاده 
 گردید.

 سببهاي تاریخی شهر بهالبته براي حل مشکل پل   
 شایاناي ایجاد پلی مدرن اقدامات مشکالت مالی بر

توجهی صورت نگرفت. اما در یک نگاه کلی اقداماتی که 
در این دوره براي حفظ تاریخی شهر اصفهان صورت 
گرفت بسیاري از آثار تاریخی منحصر به فرد  شهر را از 

 خطر ویرانی نجات بخشید.
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