
چکیده

از برجسلته ترین ویژگى هلاى متلّدن و فرهنلگ اسلامى، »ملدارس عللوم اسلامى « 

هسلتند. تعالیلم اسلام و سلیرۀ پیاملر)ص( و اهلل بیت)ع( بله بركت تاش و كوشلش 

ایلن مراكلز از آغلاز ظهلور و گسلرش اسلام در اقىص نقاط جهلان امكان پذیر شلد؛ زیرا 

بلا توسلعۀ نفلوذ اسلام در كشلورها و آشلنایى مردم با فرهنلگ و تعالیم غنى اسلامى، 

اسلتقبال عموملى ملردم بلراى آملوزش و فراگیلرى احلكام اسلامى طللب مى كلرد كله 

مراكلزى بلراى آملوزش و تعلیم احكام و معارف واالى اسلام ایجاد شلود، از این رو ابتدا 

مسلاجد بله عنلوان اّولیلن مراكلز آملوزىش، ملورد اسلتفاده قلرار گرفلت؛ اّما با گسلرش 

روز افلزون طالبلان عللوم اسلامى، مراكلز جدیلدى بله نلام »مدرسله« به وجلود آمد كه 

تلا كنلون پایگاه هلاى عللم و اندیشله و خاسلتگاه هزاران فقیله، دانشلمند و دانش پژوه 

بلوده اسلت. در ایلن میان ملدارس علوم دینى خراسلان بزرگ، به ویژه حوزۀ كهنسلال و 

پرمایلۀ مشلهد مقلدس از اهمیّلت و جایگاهلى رفیع برخوردار اسلت.

و  اجتامعلی  فرهنگلی،  و شلکوفایی  تیموریلان، شلهر مشلهد شلاهد رشلد  دورۀ  در 

به خصلوص تحلّوالت جلّدی در پیدایلش معلامری اسلامی بلود. در ایلن زملان علاوه 

بلر مسلجد زیبلا و باشلکوه گوهرشلاد، ملدارس مهّمی چلون باالرس، سلید میلرزا، دودر، 

پریلزاد بلا معلامری و طرح هلای بسلیار عاللی احلداث شلد کله دو مدرسلۀ اخیلر هنوز 

پابرجاسلت.

در مطالعله و تحقیلق پیرامون مدارس تاریخی حوزۀ علمیه مشلهد 18 مدرسله مربوط 

بله دوران تیموریلان، صفویلان، قاجاریلان بررسلی شلدند. گرچله هلم اکنلون فقلط 6 

مدرسله از ایلن تعلداد )نواب، خیرات خان، عباسلقلی خلان، میرزاجعفر، پریلزاد، دودر( 

برجلای مانلده و دیگلر ملدارس تاریخلی کهن ماننلد مدارس حاج حسلن، باقریله، ابدال 

خلان، سللیامنیه، مدرسله نلو، رضلوان، فاضل خلان، پاییلن پلا، مستشلاریه، حلاج صاللح 

بخارایلی و حلاج آقاخلان به کللی نابلود شلده اند. در این نوشلتار بلا هدف نشلان دادن 

سلبک معلامری  و هلر اسلامی در بافلت ملدارس تاریخلی در مشلهد نگاهى گلذرا بر 

تعلدادى عکس هلای آنهلا خواهیم داشلت. 

حلدود 344 عکلس از مدارس اسلامی در مشلهد و اطراف حرم در مرکلز مدیریت امور 

اسلناد و مطبوعلات سلازمان کتابخانه هلا موجود اسلت. عمدۀ این عکس هلا مربوط به 

سلاختامن و بنلای دورۀ تخریلب یا بازسلازی اسلت. بلا این حال از بررسلی این عکس ها 

می تلوان بله نوع و شلیوۀ معامری مدارس اسلامی دسلت یافت.

* کارشناس علوم ارتباطات اجتامعی
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 زهرا مایریان* 

گزیدۀ تصاویر از معامری مدارس 
اسالمی در مشهد



تاریخ ساخت مدرسۀ باالرس:
مدرسله بلاالرس در سلال 1۰۹1، در زملان شلاه سللیامن 

صفلوی، بله دسلت میلرزا محّمدخلان، وزیر کل خراسلان و 

هلرات، در سلال 1۲۰3، بعد از مدتلی طوالنی که به صورت 

مخروبله درآملده بلود، بله هملت حلاج میلرزا عبدالجلواد، 

فرزنلد میلرزا مهلدی شلهید، از عللامی بلزرگ مشلهد و بلار 

سلوم در سلال 1۲۷1 بازسلازی شلد.

وضعیت فعلی مدرسه باالرس:
املروزه، بله علت گسلرش اطلراف حرم، از مدرسله اثری 

باقلی نیسلت و بله دارالوالیله و کفش کلن جدیداالحلداث 

الحاق شلده اسلت.

بانی مدرسۀ باالرس:
بانلی و واقلف اصللی آن دقیقلاً معلوم نیسلت، به گفتۀ 

اعتامدالسللطنه، احتلامل ملی رود کله یکلی از شلاهزادگان 

تیملوری آن را بنلا کلرده باشلد. برخلی از کارشناسلان نیلز 

کله آراملگاه میلرزا ابوالقاسلم بابربن بایسنقربن شلاهرخ را 

زیر گنبد شلامل رشقی مدرسله یافته اند، سلاختامن آن را به 

میلرزا شلاهرخ تیملوری نسلبت داده اند.

ویژگی های بنای باالرس:
ایلن مدرسله، هم زملان بلا دو مدرسلۀ پریلزاد و دودر 

کوچکلی  صحلن  بلاالرس،  مدرسلۀ  اسلت.  شلده  سلاخته 

بلا چهلار ایلوان و ۲1 حجلره در دو طبقله بلرای سلکونت 

طلاّب و مهامنلان داشلت و مدخلل آن در حاشلیۀ رشقلی 

بلازار زنجیلر، نزدیلِک صحلن کهنه، قلرار گرفته بود. سلطح 

جرزهلا و لچکلی غرفله و ایوان هلا بلا کاشلی هفت رنلگ با 

طرح های اسللیمی و ختایی و اسللیمی قطلور و کَلوک های 

آجلر و کاشلی تزییلن شلده بود. چهلار ردیف پلّله در چهار 

طلرف کنلج دیوارها، طبقۀ اّول را به طبقلۀ دوم راه می داد.

تاریخ ساخت و مؤّسس مدرسۀ پریزاد:
در هیچ یلک از کتیبه هلای موجود در بنا، سلال سلاخت 

نوشلته نشلده اسلت. کتیبلۀ رسدر ورودی تاریلخ 1۰۹1ق. 

را دارد و ملن آن از مرملت مدرسله توسلط نجف قلی خان 

بیگلربیگلی قندهلار بلا اهتلامم محّمدباقربیلگ و سلعی 

حکایلت  صفلوی  شاه سللیامن  زملان  در  شلکرالله  میلرزا 

دارد. ایلن کتیبله کله 3 طلرف بدنلۀ رسدر ورودی را دور 

زده، بله قللم ثللث به رنلگ زرد بر زمینۀ الجوردی نوشلته 

شلده است.

مؤّسس مدرسۀ پریزاد:
بانلی آن پریلزاد، ندیملۀ گوهرشلاد آغا، همرس شلاهرخ، 

بلوده اسلت. او ایلن مدرسله را هم زملان بلا برپایی مسلجد 

جاملع گوهرشلاد و از مازاد مصالح آن بنلا نهاد. پریزادخانم 

خواجه ربیلع  بله  معلروف  َخیْثَلم،  بلن  ربیلع  نلوادگان  از 

)متوفلی 61 یلا 63( و هملرس میلرزا میرک حسلینی، متولی 

ملزار خواجه ربیلع، بلود. پریلزاد طبلق وقف نامله ای مفصل 

که نسلخۀ اصل آن در ادارۀ اوقاف خراسلان موجود اسلت، 

تولیلت ایلن مدرسله و موقوفلات بسلیار آن را کله بلرای 

مسلتمری ماهانلۀ طلاب و دیگلر هزینه هلا منظور داشلته 

بلود، بله هملرسش تفویلض کرد.

ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ پریزاد:
نسلبتاً  دهلیلزی  غربلی،  ضللع  در  بنلا  کنونلی  ورودی 

طوالنلی با طاق قوسلی اسلت. منلای بیرونلی آن دارای یک 

نیم گنبلد با مقرنس هلای گچی، از مرمت هلای دورۀ صفوی 

اسلت کله تزیینات پیشلین را پوشلانده اسلت. گنبدخانه ای 

در پشلت ایوان رشقی واقع شلده اسلت که به گنبدخانه ای 

دیگلر در گوشلۀ جنوب رشقی راه می یابلد. در وضع کنونی 

به سلبب مرمت های گسلرده و مکرر و نیلز افزایش حدود 

یلک ملر بلر ارتفاع بنلای اصللی، فضای صحن تنلگ، دلگیر 

و ناخوشلایند بله نظر می رسلد.

ایوان جنوبی کمی عقب نشسته است و محرابی کوچک 

و خاللی از تزییلن در انتهلای آن قلرار دارد. ایلن ایلوان دارای 

تزییناتلی شلامل ترکیبلی از آجلر و کاشلی اسلت کله احتامالً 

باقی مانلدۀ تزیینلات بنای اصللی در دورۀ تیموری اسلت، اّما 

طلاق خلام آسلتانۀ آن بله یقیلن از مرمت های بعدی اسلت. 

ایوان شلاملی نیلز مانند ایوان جنوبی عقب نشسلتگی دارد، 

اّملا علاری از تزییلن اسلت. عالی تریلن منونۀ تزیینلات بنا که 

از دورۀ تیملوری باقلی مانلده اسلت، در ایلوان رشقلی دیلده 

می شلود. بدنه و طاق ایوان با نقوش گل و برگ شلیوه یافته 

درون طرح هلای شلبدری در میلان قاب بنلدی رسارس آجلری 

پوشلیده شلده اسلت. رنگ بندی اصللی این نقلوش آبی تیره 

و روشلن، سلبز تیره، سلیاه ته بنفش، کهربایی و سفید است. 

حرکلت تقریبلاً ملواج قاب بندی هلا بلا تنوعلی پیچیده تر در 

مسلجد کبلود تریز دیده می شلود.

در انتهلای ایلوان کتیبله زیبایلی از کاشلی معلرق بلا قلم 

ثللث سلفید رنلگ بر زمینۀ آبلی تیره وجلود دارد. در بخش 

فوقانلی آن نیلز کتیبله ای به خط کوفی و بله رنگ کهربایی 

یافلت می شلود کله زمینۀ آن سلبز تیره اسلت. ایلوان غربی 

از ایوان هلای دیگر بسلیار کم عمق تر اسلت، دیلوار انتهایی 

آن دارای تزیینلات تلفیلق آجلر و کاشلی شلامل طرح هلای 



شلبدری اسلت کله درون آنهلا بلا نقلوش گل و بلرگ شلیوه 

یافتله، پر شلده اسلت. با اینکله بخشلی از آن از میان رفته، 

اّملا آثلار باقی مانلده هامنند تزیینات مدرسلۀ غیاثیه خرگرد 

متعلق بله دورۀ تیموری اسلت.

تاریخ ساخت و مؤّسس مدرسۀ دودر:
 بانلی مدرسله، امیریوسلف خواجله بهلادر، ملقلب بله 

غیاث الدیلن، از املرای خراسلان بلوده که درسلال 843 ه.ق. 

مدرسله را بنلا نهلاد. آراملگاه بانلی مدرسلۀ امیلر یوسلف 

خواجله )متوفلای 846 ق.( در زیلر گنبلد جنوبلی مدرسله 

قلرار دارد. 

ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ دودر:
    ایلن بنلای تاریخی در زمینى به وسلعت 5۰۰ مرمربع 

در دو طبقله سلاختامن، شلامل 3۲ حجلره احلداث شلده 

کله از معلامرى بناهلاى چهلار ایلواىن دورۀ تیملورى پیلروى 

مى کنلد. املروزه از ایلن بنلا بله عنلوان »دارالقلران الکریم« 

جهلت فعالیت هلای متنلوع قرآنلی اسلتفاده می شلود.

تاریخ ساخت و مؤّسس مدرسۀ خیرات خان:
مدرسلۀ خیلرات خلان از ملدارس دورۀ صفلوى اسلت كه 

بله هنلگام حكومت شلاه عبلاس دوم )1۰5۲ ل 1۰۷۷ق.( بنا 

شلده اسلت، بلاىن آن فلردى بله نلام خیلرات خلان بلوده كه 

قبلل از امتلام بنلا درگذشلته و از ایلن رو مدرسله بله نلام او 

مشلهور شلده است.

ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ خیرات خان:
مسلاحت ایلن بنلا حلدود 15۰۰ مرمربلع و در دو طبقه 

پیراملون حیلاط مركلزى احلداث شلده اسلت که تعلداد ۷۹ 

حجلره دارد. در دو ضللع شلامل و جنوب بنلا دو ایوان قرار 

دارد كله دو ورودى مدرسله در آنهلا واقع شلده اسلت.

مدرسۀ عباسقلی خان:
سلال  بله  صفلوی  سللیامن  شلاه  دورۀ  در  مدرسله  ایلن 

1۰۷۷ه.ق. بله دستورعباسلقلی خان شلاملو، سلاخته شلده و 

بیش از36۰سلال قدمت دارد. عباسلقلی خان شلاملو، مؤّسلس 

و واقلف مدرسله، بیلش از 34 سلال حاکلم خراسلان بلزرگ آن 

روزگار )که تا هرات افغانسلتان امتداد داشلته( بوده، خدمات 

ارزشلمندی انجلام داده و هملواره موردتوجه مردم و حکومت 

بلوده اسلت. متلام ملدارس دوران صفلوی در مشلهد تخریلب 

شلده و مدرسلۀ عباسلقلی خان تنها مدرسلۀ باقی مانلده از آن 

دوران اسلت. محدودۀ جغرافیایی موقوفات عباسلقلی خان از 

مشلهد تلا هلرات و بادغیس افغانسلتان ادامله دارد.

تاریخ ساخت و مؤّسس مدرسۀ میرزا جعفر:
شلامر  بله  صفویله  دورۀ  بلاارزش  بناهلای  از  بنلا  ایلن 

می آیلد کله بله سلال 1۰5۹ق. بله هملت شلخصی بله نلام 

میلرزا جعفلر رسوقلدی )از بازرگانلان معلروف خراسلان که 

با هندوسلتان داد و سلتد داشلته( سلاخته شلده و در سلال 

1۲85ق. به دسلتور ظهیرالدوله، والی خراسلان، مرمت و با 

کاشلی های معلرق و سلبک معامری بسلیار ممتلازی تزیین 

است. گشلته 

ویژگی های بنا و ساختامن مدرسۀ میرزا جعفر:
از جمله گنجینه هلای نفیس معامری این بنا، گچ بری های 

زیبلای در ورودی مدرسله بود که متأسلفانه با گذشلت زمان 

نابلود شلده اسلت. از دیگلر نفایلس مدرسلۀ میلرزا جعفلر 

می تلوان ایوان شلاملی مدرسله را نلام برد کله دارای مقرنس، 

کاشلی کاری معلرق و کتیبه هلای بسلیار کم نظیلر اسلت. این 

ایلوان نفیلس و کتابخانلۀ آن همچنلان به صلورت اّولیه باقی 

مانلده و هیچ آسلیبی به آن نرسلیده اسلت.

تاریخ ساخت مدرسۀ باقریه:
احلداث آن براسلاس ملن کتیبله، در سلال 1۰83، هنلگام 

سللطنت شلاه سللیامن اّول صفوی )1۰۷۷ یا 1۰۷8ل 11۰5( 

صلورت گرفتله اسلت، اّما برخلی تاریخ نلگاران معتقدند که 

مدرسله پیلش از ایلن تاریلخ پایه گلذاری شلده و در سلال 

بلا  1۰83 بنلای آن بله هملت مامحّمدباقلر سلبزواری و 

تخصیلص مقلداری املاک و چنلد دکان و تعلدادی کتلاب 

به عنلوان وقلف بلر مدرسله مرّمت شلده اسلت، بله همین 

دلیلل و نیلز بله سلبب حضلور سلبزواری بلرای تدریلس در 

مدرسله، بله »مامحّمدباقلر« و پلس از آن بله »باقریله« 

شلهرت یافته اسلت.

تخریب مدرسۀ باقریه: 
در سلال 1354ش. بله سلبب طرح توسلعۀ اطلراف حرم، 

مدرسلۀ باقریله کله از نزدیک تریلن ملدارس به حلرم مطهر 

املام رضلا علیه الّسلام بلود، کاملاً تخریب و هملراه متامی 

موقوفلات آن بله فضای سلبز تبدیل شلد.

تاریخ ساخت و مؤّسس مدرسۀ نواب:
ایلن بنلا که بلا نام صالحیلۀ نواب نیز شلناخته می شلود، 

بله هملت ابوصالح رضوی در دورۀ سللطنت شلاه سللیامن 

صفلوی بله سلال 1۰86ق. بنلا شلده اسلت. مدرسلۀ نلواب 

شلامل سله طبقله با ۷5 حجره بلوده که با کاشلی های الوان 

مزیّلن گردیده اسلت.



ویژگی بنا و ساختامن مدرسۀ نواب:
مدرسلۀ نلواب متعللق بله دورۀ معلارص اسلت کله در 

خیابلان شلیرازی کنونلی )بلاال خیابلان( واقلع شلده و در 

تاریلخ ۲6 تیلر 135۷ با شلامرۀ ثبلت 1615 به عنوان یکی از 

آثلار مللی ایلران بله ثبت رسلیده اسلت.

وضعیت کنونی:
ملدارس  از  یکلی  به عنلوان  نیلز  اکنلون  نلواب  مدرسلۀ 

علمیلۀ تخصصلی حلوزۀ علمیلۀ خراسلان فعلال اسلت و 

طلاب، پلس از امتلام سلطح یلک حلوزه، از طریلق آزملون 

ورودی بلرای تحصیلل سلطوح دو و سله در رشلته های فقه 

و اصلول، فلسلفه و کام اسلامی، ادبیلات علرب، فقه قضا، 

تبلیلغ و فقله سیاسلی در ایلن مدرسله انتخلاب می شلوند.

منابع:

1. پسندیده، محمود)1385(. حوزۀ علمیه خراسان. با مقدمۀ محّمد 

واعظ زاده خراسانی. مشهد. بنیاد پژوهش های اسامی.

۲. دفر اسناد، کاری به کوشش گروه اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها 

و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

3. عکس های موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

منایی از مدرسۀ باالرس، شامرۀ دستیابی: 8438 ، رنگی،  قطع : ۲5×۲۰  ، 

تعداد قطعه: 1 ، عکاس: نارصی، محل: مشهد. 

کتیبۀ مدرسۀ باالرس، شامرۀ دستیابی:  

558۹ ، رنگی ، قطع : 5/1۲×1۲ /5، تعداد 

قطعه: 1 ، عکاس: ؟ ، محل: مشهد.

ایوان مدرسۀ باالرس، شامرۀ دستیابی: 

848۹ ، رنگی، قطع : ۲5×۲۰ ، تعداد 

قطعه:  ، عکاس: نارصی، محل: مشهد. 

منایی از درب و قسمتی از دیوار مدرسۀ پریزاد، شامرۀ دستیابی: 18۰ ، 

رنگ: سیاه و سفید، قطع : 4۰×3۰ ، تعداد قطعه: 1 ، عکاس: محّمدصانع، 

محل: مشهد، نوع:  اصلی، تاریخ انتشار: خرداد135۷ .



دستیابی:  شامرۀ  در،  دو  مدرسۀ  غرفه های  و  ایوان  و  ازگنبد  منایی 

عکاس:  قطعه:1،  تعداد   ، 3۰×4۰  : قطع  سفید،  و  سیاه  رنگ:   ، ۲۹6

محّمدصانع، محل: مشهد. 

منایی از گنبد مدرسۀ دو در قبل از نو سازی و بازسازی، شامرۀ دستیابی: 

۲5۷۲۰ ، رنگ: سیاه و سفید، قطع : 1۲×۹ ، تعداد قطعه:1، نوع: عکس، 

تاریخ عکس: 135۰ .

تزیینات هری زیر رسطاق مدرسۀ خیرات خان، شامرۀ دستیابی:  1۲۲۹6 ، رنگ: سیاه و سفید، قطع : ۲۰×۲5 ، تعداد قطعه:1.



تزیینات هری زیر رس طاق مدرسه خیرات خان، شامرۀ دستیابی: 1۲۲۹4 ، رنگ: سیاه و 

سفید، قطع : ۲۰×۲5 ، تعداد قطعه:1.

)این عکس  پایین خیابان  واقع در بست  نوسازی رسدر مدرسۀ خیرات خان  و  بازسازی 

دستیابی:  شامرۀ  است(،    1354 سال    ۹58۹۰ راکد  بایگانی  شامرۀ  پروندۀ  به  مربوط 

1858۷ ، رنگی، قطع : ۲5×۲۰ ، تعداد قطعه:1.

تصاویری از مدرسۀ میرزا جعفر )واقع در گوشۀ رشقی صحن انقاب )قدیم(( قبل از بازسازی، رنگی، قطع : 1۹×۲4 ، تعداد قطعه:1، عکاس: ؟، محل: مشهد، نوع: اصلی، تاریخ انتشار:1363.  

منایی از مدرسۀ باالرس، شامرۀ دستیابی: 8438 ، رنگی، قطع : ۲5×۲۰ ، تعداد  مدرسۀ باقریه، شامرۀ دستیابی: 5681 ،  رنگی، قطع :۲۰×۲5 ، تعداد قطعه:1، عکاس: ؟، محل: مشهد.

قطعه:1، عکاس: نارصی، محل: مشهد.



مقرنس کاری ایوان های مدرسه میرزا جعفر )دانشگاه علوم اسامی رضوی(، عکاس: علی اصغر نارصی مهر 



مقرنس کاری ایوان های مدرسه میرزا جعفر )دانشگاه علوم اسامی رضوی(، عکاس: علی اصغر نارصی مهر 


