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 چکیده

عنوان مرکز مذهبی ایران اهمیت ویژه مشهد از دوره صفویه تاکنون، به

 ،راستا با اهداف حکومتیداشته است. گسرتش علوم دینی، هم

در دوره صفوی گردید. مدارس  فراوانیمنجر به ساخت مدارس 

ای از حوادث در امان خان و میرزا جعفر در مشهد که تا اندازهخیرات

های را بر جداره از زمان ساخت تاکنون ایتوجهمانده، تزیینات قابل

، بررسی تزیینات مدارس این پژوهش خود به یادگار دارد. هدف

ها آن گیاهی ها و تزییناتجعفر شامل کتیبه اخان و میرز خیرات

 گیاهی تزیینات پرسش اصلی بر این محور قرار دارد که. باشدمی

ها و محتوای خان و میرزا جعفر چیست و کتیبهمدارس خیرات

روش  دارای چه درون مایه حدیثی و قرآنی است؟   هابسته بر آننقش

ویژه ای و بهآوری اطالعات، کتابخانهتحلیلی و جمع-تحقیق، توصیفی

دهند تزیینات ها نشان میسی میدانی استوار است. یافتهبر عکا

خان و میرزا جعفر مربوط به ادوار تاریخی صفوی، مدارس خیرات

کاری کاشی ،تزیینات تکنیکقاجار، پهلوی و انقالب اسالمی است. 

بری، نقاشی، مقرنس و گچ همچنین ،هابر رسَدرها، ایوان و جداره

کاربندی است. اصول علمی در انجام کارهای مرمتی دوره معارص 

ینات، بیشرت رعایت نشده و بیشرت بازسازی صورت گرفته است. تزی

حال تزیینات هندسی بر رسَدِر ورودی درعین است وختایی و اسلیمی 

خطوط مورد استفاده ثلث،  کند.خان خودمنایی میمدرسه خیرات

توان در هشت ها را میوفی گلدار و بنایی است و محتوای کتیبهک

گروه احداثی و تاریخی، نام افراد، آیات قرآنی، پند حکیامنه در باب 

و شعار انقالبی  شهادتینعلم، نام امامان، اسامءالحسنی، 

 بندی منود.دسته

خان، مدرسه میرزا جعفر، مشهد، مدرسه خیرات کلیدی: واژگان

 تیبهتزیینات، ک

 

Abstract 

Mashhad has been of great importance as the religious 

center of Iran since the Safavid period. The expansion of 

religious science, along with government goals, led to 

the construction of many schools in the Safavid period. 

The schools of Kheirat Khan and Mirza Ja'far in 

Mashhad, which are somewhat spared from the disaster, 

have significant decorations that can be seen on its 

walls. These arts are mainly in the tilework. The purpose 

of this study was to investigate the decorations of the 

schools of Kheirat Khan and Mirza Ja'far, including their 

inscriptions and plant ornaments. The main question is 

what is the plant decoration of the schools of Kheirat 

Khan and Mirza Ja'far? and what is the content of the 

inscriptions and their associated contents? The research 

method is descriptive-analytical and the data collection 

is library-centered especially based on photography and 

field study. The findings showed that the decorations of 

the schools of Kheirat Khan and Mirza Jafar belong to the 

historical periods of the Safavid, Qajar, Pahlavi and 

Islamic Revolution. Decoration techniques include 

tilework on the porches and walls, as well as plastering, 

painting, Moqarnas and Carbandi. The scientific 

principles of contemporary epistemology have not been 

regarded and much has been rebuilt. The decorations 

are mostly Khataii and Arabesque; however, the 

geometric decorations are done on the entrance porch of 

the Khairat Khan school. Calligraphic inscriptions are 

used  : Sols, the Kufi flower and the content of the 

inscriptions can be grouped into eight groups: 

construction and historical, people's names, Quranic 

verses, wise advice on science, the name of Imams, the 

names of God, martyrdom and revolutionary slogan. 

Keywords: Mashhad, Kheirat Khan School, Mirza 

Jafar School, Decorations, Inscriptions 
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 مقدمه

مدارس در ایران دورۀ اسالمی، بنا به تعالیم و توصیۀ دینی از 

جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. توسعه و گسرتش مدارس 

پس از عرص سلجوقی و تیموری در دورۀ صفوی رونق بسزایی 

یافت و در این راستا، اهداف ایدئولوژیکی دردوره حکومت 

صفوی نقش مهمی داشت. مشهد در عرص صفوی، با 

در حقیقت نیمه دوم سده یازدهم »یت دربار همراه شد حام

توان نقطه عطف مدارس شهر مشهد از نظر هجری را می

که طوریفزونی دانشمندان و رشد و توسعه علوم دانست به

مدارس این شهر هامنند مدارس اصفهان و نجف در ردیف 

ای، )خامنه «های مدارس دینی قرار گرفتترین حوزهمهم

، خان. در عرص صفوی ده مدرسه شامل خیرات(14: 1365

پا، نواب، خان، حاج حسن، پایینمیرزا جعفر، عباسقلی

خان و مالتاج ساخته شد خان، ابدالباقریه، فاضل

کشی (. در اثر خیابان55-56: 1385)پسندیده و همکاران، 

ش و بعد از 1354ش و بار دوم در 1307اطراف حرم در 

هی از این مدارس تخریب و یا بازسازی توجانقالب، عداد قابل

(. آنچه در حال حارض 127: 1384غیرعلمی شد )آقامالیی، 

خان خیرات از این مدارس در مجموعه حرم قرار دارد، مدرسه

باشند. توجهی میو میرزا جعفر است که دارای تزیینات قابل

های ها و نقوش گیاهی و با تکنیکاین تزیینات شامل کتیبه

بری و آجرکاری اجرا شده است. گچ اری، نقاشی،ککاشی

بندی تزیینات دو مدرسه هدف این پژوهش، مطالعه و دسته

های مذکور است و سوال بر این محور قرار دارد که کتیبه

خان و میرزا جعفر دارای محتوایی کاررفته در مدارس خیراتبه

صورت و تزیینات این دو مدرسه چیست؟ ازآنجاکه تحقیقی به

ویژه به این مهم نپرداخته است و از جانبی دیگر عدم اطالع از 

های تزیینات دو مدرسه، رضورت دارد موضوع تزیین در گونه

 دو مدرسه، مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد.

 پژوهشپیشینه 

ویژه مدارس مشهد در ارتباط با مدارس تاریخی و به

سته اول به اند. دپژوهشگران از سه حوزه به موضوع نگریسته

گیری از این مکان در کارکرد مدارس و نحوه تکمیل روند بهره

ادوار تاریخی اشاره داشته و این موضوع را در عرص صفوی 

در کتاب  توان به حسین سلطانزادهکنند که میبحث می

 و رابرت هیلنرباند فضاهای ورودی در معامری سنتی ایران

ه کرد. دسته دوم به اشار  تاریخ ایران دوره صفویاندر کتاب 

جایگاه سیاسی، اجتامعی و فرهنگی مدارس در ایران 

تاریخ در کتاب  اند، همچون حسین سلطانزادهپرداخته

. دسته از عهد باستان تا تأسیس دارالفنون() مدارس ایران

خان و میرزا جعفر را سوم منابعی هستند که مدارس خیرات

اند. امیر دادهبیشرت از منظر معامری مورد مطالعه قرار 

بررسی تطبیقی سیر تحول سمیعی و همکاران در مقاله 

های مدارس دوره تیموری و صفوی شهر مایهساختار و نقش

های به وجود متایز مدارس این دو دوره از لحاظ ویژگی مشهد

ها با مفهومی و عملکردی معامری و نیز وجوه اشرتاک آن

ای در د. در مقالهاندیدگاه غالب از منظر معامری پرداخته

سیر تحوالت دایره املعارف آستان قدس رضوی با عنوان 

این دو بنا مورد مطالعه کلی قرار گرفته   تاریخی مدارس

ساختار و در مقاله  است. همچنین محمد خزایی

به  های مدارس دوره تیموری در خطه خراسانمایهنقش

و نیز  هااشرتاکاتی چون چهار ایوانه بودن، شکل صحن، حجره

ویژه در چهار مدرسه باالرس، روند رو به جلو تزیینات مدارس به

تاریخ در کتاب  پریزاد، دودر و غیاثیه را مطالعه و احمد ماهوان

به توصیف مخترصی از دو مدرسه بسنده کرده  مشهدالرضا

دایره املعارف بناهای تاریخی در کتاب  است. کاظم مالزاده

به توصیف کاملی از معامری  مدارس و بناهای مذهبی ایران؛

خان و میرزا جعفر اهتامم داشته و محمود دو مدرسه خیرات

ی مدارس علوم دینی مشهد در دورهدر مقاله  پسندیده

نگاهی گذرا به ابعاد معامری و کلیتی از آن  تیموری و صفوی

گزارشی مناید. این نویسنده همچنین در مقاله را بیان می

سازی و مدرسه شیوه خانخیرات علمیه فرشده از مدرسه

اصغر مقری کند. علیهای کلی معامری آن را بیان میویژگی

به توصیفی مخترص از  بناهای تاریخی مشهددر کتاب 

معامری این دو مدرسه بسنده کرده است. آنچه در تحقیقات 

صورت جدی مدنظر قرار نگرفته است شده و بهانجام

ِت بنای دو مدرسه شامل توصیف و تحلیل محتوایی تزیینا

 ها و تزیینات از عرص صفوی تاکنون است.کتیبه

 روش پژوهش

تحلیلی -نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق، توصیفی

ویژه بر ای و بهصورت کتابخانهآوری مطالب بهباشد. جمعمی

های میدانی و عکاسی از آثار، استوار است. بر این یافته
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از معامری دو مدرسه به  اساس، پس از توصیف مخترصی

ها پرداخته و شناسی آنبندی و گونهمعرفی تزیینات، دسته

درنهایت تزیینات به لحاظ مفهوم، کارکرد و محتوا مورد تحلیل 

 و ارزیابی قرار گرفته شده است.

 مدارس مشهد

در عرص صفوی تعداد ده مدرسه در مشهد ساخته شد. در 

عدم پیگیری در معرض ویژه پهلوی به علت عرص قاجار و به

های فریزر توان گزارشویرانی قرار گرفتند. در تائید، می

: 1362)اعتامدالسلطنه،  جهانگرد انگلیسی را شاهد قرار داد

اختصاص موقوفات متعدد به مدارس و حقوق مکفی  .(316

ویژه توجه شاهان صفوی، مهاجرت بسیاری از طالب و به

(. 17: 1384لی حقیقی، علام به مشهد را در پی داشت )متو 

بعد از اصفهان، رونق و » اعتامدالسلطنه معتقد بوده است

)اعتامدالسلطنه،  «شکوه مدارس در مشهد متمرکز است

(. مدارس به لحاظ کاربردی در دو گروه 543: 1362

ها ها که کاربرد عبادی آنمدرسه-اند. مسجدتقسیمقابل

ردی بیش از آن اندازه کارکرد آموزشی و در مواکامبیش به

اهمیت داشت و دوم؛ مدارسی که کارکرد آموزشی، یگانه 

(. 40-43: 1390ها بوده است )سلطانزاده،کارکرد آن

تر شدند و معامران عرص صفوی به مفهوم مدرسه نزدیک»

 «صورت بناهای محلی و بومی در آمدمدارس به

(. آنچه در مورد مدارس میرزا جعفر و 478: 1380)هیلنرباند،

 خان به عیان مصداق دارد.یراتخ

 خانمدرسه خیرات

خان همراه با مدرسه میرزا جعفر در اواخر مدرسه خیرات

ش 1363ش تخریب و دوباره تجدید بنا شد و از سال 1358

: 1376به دانشگاه علوم رضوی تغییر نام داد )عطاردی،

در  333به شامره  20/11/1318(. این مدرسه در 650

یخی به ثبت رسیده )سمیعی و فهرست بناهای تار

و در حاشیه شاملی بست پایین خیابان  (66: 1393همکاران،

-1057عباس دوم )و مقابل صحن نو قرار دارد. در دوره شاه

از »ق به امتام رسید. بانی بنا 1057ق( در سال 1052

 «منصبان دولت قطب شاهیان حیدرآباد هندوستانصاحب

مدرسه دارای نقشه  (218: 1393بوده است )عامل زاده،

مستطیلی شکل و طرح دو ایوانی در دوطبقه به شیوه 

ها و شامل تأسیسات ورودی، صحن، ایوان اصفهانی است؛

بری کاری، گچکاری، مقرنسها همراه با تزیینات کاشیحجره

محور پالن مدرسه  .(1 ( )تصویر96: 1381و کتیبه )مالزاده،

 قرارگرفته است.شاملی جنوبی و در جهت قبله 

 
 (143: 1385پسندیده، ) : پالن مدرسه خیرات خان1 تصویر

  خانتزیینات بیرونی مدرسه خیرات

مدرسه دو ورودی دارد. در اصلی مربوط به عرص صفوی که 

شده و دیگری، دوران اخیر در کنج تعبیه در جبهه جنوبی بنا

شده است. ورودی جنوبی، ایوانی ه تعبیهشامل رشقی مدرس

(. جبهه جنوبی، 1 جدول) است با طاق جناغی و دارای کتیبه

کاری و دوطبقه بوده و تزیینات منحرص است به مقرنس

ها. های جناغی ایوان و پنجرهکاری در لچکی قوسکاشی

های صابونگی کاری در این جبهه شامل کاشینقوش کاشی

های هندسی ده در لچکی ایوان و گره (نقش مورد) اندازگل

-های اکر، آبی الجورد، آبی، فیروزهتند، هشت و ستاره با رنگ

(. 2 ای و مشکی هستند )تصویرای، قهوه
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: منای جنوبی مدرسه )مأخذ: نگارنده(2 تصویر

ها و لچکی باریک قاب مستطیل محیط بر ایوانچه حاشیه

صورت های جناغی، نقش طبل و شمسه و بازوبندی بهطاق

های انداز لچکی ایوان اصلی به رنگیکی در میان، دارد. گل

ای و سیاه و سفید بوده که با حاشیه ای، اکر، فیروزهفیروزه

 کندخودمنایی می لوزی() ظریفی از آجرهای تزیینی قالبی

.(3 )تصویر

 
تزیین کاشی با طرح هندسی شمسه و طبل و بازوبندی در لچکی منای جنوبی مدرسه )هامن( :3 تصویر

 چین ساده است.ها آجر رگسیاه( قرنیز ایوان و مابقی قسمت –هاهایی با رنگ لچکیمربع -سه ردیف ساده کاشی )سیاه

 )مأخذ: نگارنده( خانبیرونی مدرسه خیراتهای : کتیبه1جدول 

  محل کتیبه منت موضوع خط رنگ تاریخ تصویر

1 
1057 

 هجری

اکر بر زمینه 

 الجوردی
 کرسی 4 -ثلث

تاریخی و 

 احداثی
1 

زیر پاطاق. 

کتیبه اصلی 

 ایوان

1 

در حال حارض وجود ندارد 

 (260: 1362)اعتامدالسلطنه، 
 2 قرآنی و احداثی ریحان - -

پیشانی در 

 ورودی
2 

 3 زیر َدر 3 دعایی - - - در حال حارض وجود ندارد

 ثلث سفید 1325 2
دعایی و -قرانی

 تاریخی
4 

پیشانی ایوانی 

 جنوبی
4 

3 
جمهوری 

 اسالمی

سفید بر زمینه 

 الجوردی

ثلث و همین منت 

به با خط کوفی 

 گلدار

 5 پند حکیامنه
بخش شاملی 

 جبهه رشقی
5 

4 
جمهوری 

 اسالمی

سفید بر زمینه 

 الجوردی

ثلث و همین منت 

 با خط کوفی

اهمیت آموخنت 

 علم و معرفت
6 

حاشیه رسدر 

 جبهه شاملی
6 

 

 

 



 

 ۴۲شماره  ۱۴۰۰بهار 

 ۵ 

ی
س

شنا
ه 

ون
گ

 
ت

ینا
زی

ت
 

س
دار

م
... 

  

  
 )مأخذ نگارنده( 1 : مربوط به جدول4و  3و  2و  1تصاویر 

 

الرحیم لقد ثم بناء هذه املدرسه املبارکه الرحمناللهبسم. 1

بخیراته فی ایام دولت السلطان االعظم و الخاقان االکرم مولی 

ملوک العرب و العجم السلطان بن السلطان بن السلطان و 

عباس الثانی الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ابی املظفر شاه

الصفوی املوسوی الحسینی بهادرخان خلد الله ملکه و 

لبنائه فی سلطانه و افاض عن العاملین احسانه و قد وفق 

خان تغمد حال حیاته و بعد وفاته املرحوم املغفور خیرات

 الله بالغفران فی سنه سبع و خمسین و الف

و قد کان امتامها بسعی اقل العباد و احوجهم الی رحمه . 2

الکاظمی،  الحسینی املوسوی الله فتح بن ربه الفتی محمد

 عفی عنها

گرفتار شود هر که بلعنت خداوند و رسول و امئه هدی . 3

 حجره بعلت فروش و غیره خریدوفروش مناید.

ملثل هذا فلیعمل ( 1 نرص آیه) نرص من الله و فتح قریب. 4

متام شد تعمیر کاشی باهتامم ( 61 الصافات آیه) العاملون

عموم طالب امید است از طبقات بعد تعمیرات مقدم 

له وظیفه بدارند که باعث توفیقات و تاییدات طالب فطال

لهم بشودان الله ال یظیع اجر من احسن عمل و کان ذالک 

 1325بتاریخ غره شهر شعبان املعظم 

يَا كَُميُْل، الِْعلُْم َخْْيٌ ِمَن الاَْمِل: الِْعلُْم يَْحرُُسَك َوأَنَْت تَْحرُُس . 5

، املَاَل، َوالاَْمُل تَنُْقُصُه النََّفَقُة، َوالِْعلُْم يَْزكُو َعََل االْنَْفاقِ 

َوَصِنيُع الاَْمِل يَزُوُل ِبزََوالِِهيَا كَُميْل بْن ِزيَاٍد، َمْعرِفَُة الَِعلِْم ِديٌن 

يَُداُن ِبِه، ِبِه يَْكِسُب االْنَْساُن الطَّاَعَة ِِف َحيَاتِِه، َوَجِميَل 

  االْْحُدوثَِة بَْعَد َوفَاِتِه، َوالِْعلُْم َحاكٌِم، َوالاَْمُل َمْحُكوٌم َعلَيْهِ 

ْه ال االمام الصادق: ق. 6 يِن فَِإنَّ َمْن لَْم يَتََفقَّ ُهوا ِِف اَلدِّ تََفقَّ

يِن فَُهَو أَْعرَاِِبٌّ َو ِإنَّ اَللََّه َعزَّ َو َجلَّ يَُقوُل  ِمنُْكْم ِِف اَلدِّ

ُهوا كِتَاِبهِ  ِِف  ينِ  ِِف  لِيََفقَّ  إِلَيِْهمْ  رََجُعوا إِذا قَْوَمُهمْ  َولِيُنِْذُروا اَلدِّ

 َمنْ  إَِل  أَْجلُِسهُ  لََمْجلٌِس السالم و قال علیه  يَْحَذُرونَ  ُهمْ لََعلَّ 

 السالمعلیه َسنَةٍ  َعَملِ  ِمنْ  نَْفِس  ِِف  أَْوثَُق  ِبهِ  أَثُِق 

 

  
 : منای پنجرها و رسدر ورودی بخش میانی در جبهه رشقی. مدرسه خیرات خان )هامن(5و 4ویر اتص

-منای رشقی، شبه ایوان و دوطبقه است. دو طرف آن پنجره

های سفید های جناغی با نقوش اسلیمی و ختایی به رنگ

ای بر زمینه الجوردی مزین است. لچکی ای، اکر و قهوهفیروزه

ورودی، بند اسلیمی و ختایی دارد. دور نغول ایوان را حاشیه 

 کی بر زمینه زرد احاطه کرده است )تصویرظریف اسلیمی مش

تری خودمنایی های عریض(. بخش شامل رشقی با پنجره4

کند. لچکی طاق جناقی تا پایین پنجره با یک نوار، امتداد می

آراسته شده  یافته و به نقش اسلیمی الجورد بر زمینه فیروزه

(. بخشی از این قسمت به انتشارات 5 است )تصویر

خط  ایوان بهیافته و کتیبهرضوی اختصاص دانشگاه علوم
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در  ع()ای از حرضت علیاندرز حکیامنه ثلث و کوفی گلدار،

زیاد آمده است.  بن مدح علم و برکات آن، خطاب به کمیل

و  جبهه شاملی، گره چینی با نقش گره ده تند در چوبی

(. این قسمت 6 پیشانی َدر، نقش گره شش است )تصویر

کاری کتیبه و نقوش سنتی دارد. در این کتیبه کاشیدو حاشیه 

 )ع(از بزرگداشت علم و اعتامد به اهل دانش از امام صادق

های کاشی سخن رفته است. دو سوی این ورودی، به لوحه

 ای، مرصع شده است.با زمینه فیروزه

 
 در جبهه شاملی مدرسه خیرات خان )مأخذ: نگارنده(: َدِر چوبی مدرسه و تزیینات رسدر 6 تصویر

 خانتزیینات صحن مدرسه خیرات

شاملی که  مرت، با دو ایوان جنوبی و 36×18صحنی به ابعاد 

های دوطبقه اضالع صحن است. تزیینات ارتفاع با حجرههم

رنگ در کاری هفتمدرسه اندک است: مختص به کاشی

های شاملی و جنوبی ها و ایوانی ورودی، لچکی ایوانچهمنا

ها و داخل هشتی َدِر ورودی. مابقی بری زیر طاق ایوانو گچ

ها با نقوش کاریاند. کاشیسطوح با آجر پوشیده شده

ها، بر لچکی ایوان -بر زمینه الجورد-اسلیمی و ختایی عمدتاً 

ست های طبقه فوقانی و همکف، نقش بسته اایوانچه

 (.7 مجموعه تصویری)

بخش تحتانی ایوان جنوبی، ورودی است و طاق کلیل دارد و 

کتابخانه یا مدرس( است. تعداد ) بخش باال، حجره بزرگی

عدد است. هر حجره  32در طبقه اول  و 33ها در کف حجره

در طبقه اول شامل یک ایوانچه، درگاه ورودی و فضای حجره 

ها متقارن و ایوانچه دارای هبوده و فاقد پستو هستند. حجر 

های طاق جناغی است که پشت بغل یا لچکی آن با کاشی

های طبقه رنگ تزیین شده است. پوشش ایوانچههفت

گنبد اجرا شده و در طبقه دوم، صورت نیمهمکف، به

 کاربندی گچی دارد.

اف آن حیاط با حوضی مستطیل شکل و شش باغچه در اطر 

ها حدود طراحی شده است. کف مدرسه سنگ مرمر و حجره

نیم مرت از کف حیاط باالتر قرار گرفته است. راه باریک ورودی 

به طبقه فوقانی بین هر دو حجره طراحی شده است. پیشانی 

ورودی و منای طبقه فوقانی آن مثل نورگیر باالی ورودی ایوان 

چینی چوبی انجام شده جنوبی با گره چهار قل، با تکنیک گره 

-توجه در این مدرسه، تعدد تزیینات لچکیاست. نکته جالب

فرنگ، اسلیمی  های بناست. انواع تزیینات شامل گل

گلدار، اسلیمی و ختایی، اسلیمی در ترکیب با کتیبه و نقوش 

ها بیشرت حاوی اسامی مقدس هندسی است. کتیبه

قاجاری  (. چراغدان فلزی2 خداوند و حدیث است )جدول

ها آویزان بوده که به زیبایی با نقوش گیاهی از سقف ایوان

زنی و مشبک گردیده است.قلم
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 باالی پلکان به طبقه اول مدرسه. باال از راست: منایی از مدرسه با ایوان جنوبی، جبهه رشقی و غربی، :7 مجموعه تصویری

 اول مدرسه خیرات خان )هامن(ها در طبقه همکف و رنگ در لچکی حجرهپایین: کاشی هفت

 

 خان )مأخذ: نگارنده(های صحن مدرسه خیرات: کتیبه2 جدول

 تاریخ
رنگ 

 منت

رنگ 

 خط
 ردیف محل منت کتیبه خط قالب

 نستعلیق ترنج مشکی سفید معارص
انا فتحنا لک فتحا مبینا/ 

 نرص من الله و فتح قریب
 ترنج لچکی ایوان جنوبی

1 

 

 1325یدالله فوق ایدیهم  ثلث ترنج سفید الجورد 1325
پیشانی پلکان ورودی به طبقه فوقانی در دو 

 طرف ایوان جنوبی و شاملی
2 

 الله الباقی و الله الکافی ثلث ترنج اکر سبز معارص
های دو طرف ایوان جنوبی و لچکی ایوانچه

 شاملی
3 

 یا ستار یا غفار ثلث بیضی سفید الجورد معارص
دو طرف ایوان جنوبی های انتهایی لچکی ایوان

 و شاملی
4 

 نستعلیق بیضی اکر الجورد 1325
 انا مدینه العلم و علی بابها

1325 
 5 لچکی ایوان شاملی

 نرص من الله و فتح قریب ثلث بیضی سفید ایقهوه معارص
های انتهایی جبهه رشقی و لچکی ایوانچه

 غربی
6 

 ثلث رسترنج سفید ایقهوه معارص
یا حجه ابن الحسن 

 العسگری

پیشانی پلکان ورودی دوم و چهارم به طبقه 

ها در جبهه رشقی و فوقانی و لچکی ایوانچه

 غربی

7 

 یا علی ثلث رسترنج اکر ایقهوه معارص
پیشانی پلکان ورودی میانی به طبقه فوقانی 

 در جبهه رشقی و غربی
8 

 

 مدرسه میرزا جعفر

 (153: 1385پسندیده، ) مدرسه میرزا جعفر: پالن 8 تصویر

بنای مدرسه در شامل رشقی حرم مطهر رضوی و ضلع 

در حدود »شده و از آثار دوره صفویه شاملی صحن عتیق واقع

ق توسط میرزا جعفر تاجر خراسانی، فرزند محمدتقی 1059

(. 109: 1381)مالزاده، «مشهدی ساخته شده است

خان ظهیرالدوله، والی  ق توسط محمدنارص1285مدرسه در 

شاه مرمت شده است. وقت خراسان، به دستور نارصالدین
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مدرسه ایست مستطیل شکل و پالن دو ایوانی، در دوطبقه 

مشتمل بر رسدر ورودی، هشتی، مسجد، مدرس، کتابخانه، 

رسداب، صحن، دو ایوان و سی حجره در طبقه همکف و 

ی کاشی، بیست و هفت حجره در طبقه اول و تزیینات غن

مدرسه میرزا »مقرنس، گچ، چوب، سنگ، نقاشی و کتیبه. 

جعفر که درب آن در میان صحن عتیق واقع است، بهرتین 

 «مدارس مشهد است و صفا و مکاناً بسیار عالی است

(. شیوه معامری مدرسه، اصفهانی 605تا: )خراسانی، بی

دادن قدرت و شکوه است.  است که بیشرت در پی نشان

ش پس از انقالب اسالمی توسط آستان 1358 مدرسه در

جز ایوان شاملی و کتابخانه تاریخی با الگوی قدس رضوی، به

توان کاروانرسای اولیه بازسازی شد. از موقوفات مدرسه می

بندی، تیمچه حاج آقاجان، مزرعه قاضی اوغلی و نصف تیغ

مزرعه سیل آباد و چندین مغازه متصل به مدرسه اشاره 

ها اثری نیست. ورودی فرعی کنون از این مغازهداشت که ا

خانه در جنوب رشقی بنا باز نیز وجود داشته که به بازار نقاره

شده است. هشتی ورودی مدرسه در اصل با گنبدی می

معرق چین، رسمی بندی و نقاشی عرص صفوی آراسته شده 

بود که در دوره اخیر کامالً بازسازی و صورت جدیدی گرفته 

 است.

ش حوض بزرگ و 1335مرت است. در  57×38بعاد صحن ا 

تر و چهار باغچه دو باغچه شاملی و جنوبی به حوض کوچک

جنوبی است )صفا، -تبدیل شد. محور پالن بنا شاملی

مرت از کف ایوان و سانتی 110(. کف صحن 23: 1366

سانتیمرتی با  280تر است و ازاره آن تا ارتفاع ها پایینایوانچه

ها، قوس جناغی ر پوشیده شده است. منای ایوانسنگ مرم

مناهای تزیینی در قسمت جرزها. پوشش ایوان است با طاق

ها گچی است. صورت نیم گنبدی و آراسته به مقرنسبه

-مزین شده های تزیینی زیر آن با اسلیمیها و قابچهمقرنس

 اند.

 
 (153: 1385پسندیده، ) میرزا جعفر: پالن مدرسه 8 تصویر

 تزیینات بیرونی مدرسه میرزا جعفر

این مدرسه در حال حارض از جنوب به صحن انقالب، از رشق 

خان و بخشی از صحن هدایت، به قسمتی از مدرسه خیرات

طوسی محدود  شامل به صحن هدایت و غرب به بست شیخ

های اخیر که قبالً اشاره شد در منای است. در پی بازسازی

خورد. این مکان به دانشگاه و طبقه به چشم میبیرونی سه

علوم رضوی تغییر کاربری داده که با َدر ِاصلی از کنج شامل 

شود. هرن بکار رفته بر سطوح بیرونی رشقی به مدرسه باز می

یاهی و کتیبه بوده و متعلق به کاری شامل نقوش گبنا، کاشی

ها با طاق جناغی دوره جمهوِری اسالمی است. پنجره

هم؛ در جبهه رشقی، شاملی و غربی صورت سه ردیف رویبه

کاری این بخش دقیقاً هامن اجرا شده است. تزیینات کاشی

خان دیده است که بر دیواره بیرونی رشقی مدرسه خیرات

درمیان کتیبه و نقش صورت یکهها بشد. البته در تاج پنجره

ای ترنج اسلیمی و ختایی با رنگ زمینه اکر، الجورد و فیروزه

(.3 و جدول 9 باشد )تصویرمی
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 )نگارنده( : منای جبهه رشقی مدرسه9 تصویر

 : نگارنده(مدرسه میرزا جعفر )مأخذ( و ورودی کنج شامل رشقی )َدِر اصلی دانشگاه های بیرونی جبهه رشقی: کتیبه3جدول 

 و مضمون خط منت محل ردیف
رنگ خط و 

 زمینه
 تزیین زمینه کرسی

1 

های طبقه اول پیشانی پنجره

صورت در ده ردیف به

 درمیانیک

1 

 ثلث

 جایگاه علم و عامل/

سفید بر 

 زمینه الجورد

3 

 کرسی

اسپیرال 

رنگ تک

 ایفیروزه
2 

های طبقه پیشانی پنجره

همکف دیواره رشقی در ده 

 درمیانصورت یکبهردیف 

2 

3 

ایوان ورودی  کتیبه رستارس

در ) کنج شامل رشقی مدرسه

 اصلی دانشگاه(

3 

ثلث و تکرار منت با 

کوفی گلدار/ 

بزرگداشت عامل و 

 متعلم

 سفید

اکر بر زمینه 

 الجورد

یک 

 کرسی
- 

 تاج ایوان کنج شامل رشقی 4
دانشگاه علوم 

 رضوی
 نستعلیق

سفید بر 

 زمینه الجورد
- 

 گیاهی

 

 

5 
 تاج ایوان کنج شامل رشقی

 

الله بسم

 الرحیمالرحمن
 مثنی ثلث

اکر بر زمینه 

 الجورد
- - 

 4 پاطاق ایوان کنج شامل رشقی 6

ثلث و تکرار با کوفی 

آموزش علم و  گلدار/

 سنت

سفید و اکر 

بر زمینه 

 الجورد

 
اسپیرال 

 ایفیروزه

 

 
4الله مثنی و ، بسم3 -2و  1: از راست: تصاویر 3تصاویر جدول 
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يِن طَلَُب اَلِْعلِْم َو ان أَيَُّها اَلنَّاُس اِْعلَُموا قال علی . 1 كاََمَل اَلدِّ

الَ َو إِنَّ طَلََب اَلِْعلِْم أَْوَجُب َعلَيُْكْم ِمْن طَلَِب اَلاَْمِل ااَلَْعَمُل ِبِه 

نَُه لَُكْم قَْد قََسَمُه َعاِدٌل بَيْنَُكْم َو َضمِّ إِنَّ اَلاَْمَل َمْقُسوٌم َمْضُموٌن 

 .فَاطْلُبُوهُ  َو َسيَِفي لَُكْم َو اَلِْعلُْم َمْخزُوٌن ِعنَْد أَْهلِهِ 

يَرِْجَع  َحتَّى اَللَّهِ  َسِبيلِ  ِِف  فَُهوَ  اَلِْعلْمِ  طَلَِب  ِِف  َخَرجَ  َمنْ 

 (صپیامرب)

ائِمِ  ِمنَ  أَفَْضُل  اَلَْعالِمُ . 2  َماتَ  إِذَا وَ  ِهدِ تاَلُْمجَ  اَلَْقاِئمِ  اَلصَّ

َها الَ ث ُلْمَ  اَْْلِْسالَمِ  ِِف  ثُلِمَ  اَلَْعالِمُ   (ع)علی ِمنْهُ  َخلٌَف  إاِلَّ يَُسدُّ

 كَانَ  اَْْلِْسالَمَ  ِبهِ  لِيُْحيِيَ  اَلِْعلْمَ  يَطْلُُب  ُهوَ  وَ  اَلَْمْوتُ  َجاَءهُ  َمنْ 

صدق النبی قال الصادق  َواِحَدةٌ  َدرََجةٌ  اَْْلَنِْبيَاءِ  بَْيَ  ُهوَ  بَْيَ 

هِ ا َعلَيُْكمْ  السالمعلیه  فَِإنَّ  أَْعرَاباً  تَُكونُوا الَ وَ  اَللَّهِ  ِدينِ  ِِف  لتََّفقُّ

هْ  لَمْ  َمنْ   لَمْ  وَ  اَلِْقيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَيْهِ  اَللَّهُ  يَنْظُرِ  لَمْ  ِدينِ ال ِِف  يَتََفقَّ

 السالم.ا علیهصدق المر م َعَمالً يَُزكِّلَهُ 

 أجر له منكم العلم لمیع الذي إن السالمقال الباقر علیه. 3

 حملة من العلم فتعلموا عليه الفضل له و املتعلم أجر مثال

و قال الصادق  العلامء علمكموه كام إخوانكم علموه و العلم

 َغْْيَهُ  َعلََّمهُ  فَِإنْ  قُلُْت  ِبهِ  َعِمَل  َمنْ  أَْجرِ  ِمثُْل  فَلَهُ  َخْْياً  َعلَّمَ  َمنْ 

 فَِإنْ  قُلُْت  لَهُ  َجرَى كُلَُّهمْ  اَلنَّاَس  َعلََّمهُ  إِنْ  قَاَل  لَهُ  ذَلَِك  يَْجرِي

 صدق االمام علیه الصلوه و السالم َماتَ  إِنْ  وَ  قَاَل  َماتَ 

 ِقيَل  و ُخلََفاِئ  اَللَّهُ  هَ رَِحمالله صلی اله علیه والقال رسول. 4

حیوَن ُسنتی َو يُ  اَلَِّذينَ  قَاَل  ُخلََفاُؤَك  َمنْ  وَ  اللهرَسول يَا

 یعلمونَها ِعباَد الله.

است که با  یبلند وانیا ،یکنج شامل رشق یورود یمنا

با گره ده  یورود یو آجر آراسته شده است. َدِر چوب یکاش

َدر، مشبک است و با گره شش آراسته  یتند و قوس جناغ

و سپس فرم  وانیداخل ا یرستارس  بهیشده است. پاطاق، کت

و مقرنس اجرا شده است.  یبا کاش بیدر ترک ،یکاربند

گلدار احاطه منوده  یبه ثلث و کوف یابهیرا کت وانیا وردورتاد

 ن،یو بر جانب یرضو  یدانشگاه علوم اسالم وانیو بر تاج ا

به  یبا کاش یو آرم آستان قدس رضو  یصورت مثنالله بهبسم

 (.10 ریاجرا درآمده است )تصو

تا  یو رشق یشامل یها¬جبهه ریچون سا یغرب یرونیب جبهه

 یهاجبهه ریسا هیشب ناتییسنگ مرمر بوده و تز یازاره دو مرت 

پنجره وجود  فیرد ستیجبهه ب نیمذکور است. فقط در ا

و  یشامل یرونیاست که در دو جبهه ب یدر حال نیدارد و ا

 یبزرگ یَدِر چوب ،یپنجره بود. در جبهه غرب فیده رد یرشق

سه قاب  ،یمانند َدر ِکنج شامل رشقشده است که به هیتعب

نسبتاً مرتفع و گره شش،  یشانیبا پ یو با گره ده تند ول ینییتز

به خط  یاهیحاش ،یورود یشانیشده است. پ ینیگره چ

سوره  بهیاست. کت دیسف نهیبا رنگ الجورد بر زم ییبنا یکوف

 109 هیقاب آ نی. ااست یانهیآ ریصورت تکثمبارکه اخالص به

رسدر با سوره  نیا هیسوره مائده را در آغوش گرفته است. حاش

مادر و بچه شامل  بهیکت نیعلق کتابت شده است. خط ا

 نهیبر زم یاروزهیو ف دیگلدار به رنگ سف یثلث و کوف

 (.11 ری)تصو باشدیم یالجورد

  
 چپ: ورودی جبهه شاملی مدرسه میرزا جعفر )هامن( :11تصویر َدِر کنج شامل رشقی مدرسه میرزا جعفر )هامن(: راست: 10 تصویر
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 )مأخذ: نگارنده( دوره معارص –های بیرونی جبهه شاملی و غربی مدرسه میرزا جعفر : کتیبه4جدول 

منونه 

 تصویر

 تزیین

 زمینه

خط و  رنگ کرسی خط

 زمینه

 ردیف محل منت خط و موضوع

 

اسپیرال  1

 ایفیروزه

سفید روی  کرسی 3

زمینه 

 الجوردی

 ثلث/

 

 بزرگداشت علم

 و قرآنی

های پیشانی پنجره 1

طبقه همکف جبهه 

صورت شاملی به

 درمیانیک

1 

 

های پیشانی پنجره 2

 طبقه اول جبهه شاملی

 

2 

های کنج پیشانی پنجره 3

 شامل غربی

3 

 

 

2 

 

 

سفید روی  بندیترکیب -

زمینه 

 الجوردی

 ثلث/

خداوند/  دانایی

 قرآنی

 اَلرُُّسَل  هُ اَلل   يَْجَمعُ  ْومَ ی

 الُواق أُِجبُْتمْ  اذام فَيَُقوُل 

ا انک انت عالم لَن ِعلْمَ  ال

 الغیوب

 مائده 109

پیشانی ورودی جبهه 

 غربی
 

4 

الجوردی بر  - -

 زمینه سفید

 کوفی بنایی/

 قرآنی

 بار 4سوره اخالص 

 ایصورت تکرار آینهبه

حاشیه پیشانی ورودی 

 جبهه غربی

5 

 

ثلث و کوفی  الجورد یک کرسی - 3

 گلدار/قرآنی

کتیبه رستارسی ورودی  سوره علق

 غربی

6 

 

اسپیرال  4

 ایفیروزه

 ثلث/ الجورد کرسی 3

بزرگداشت علم و 

آموزی و عمل علم

 بدان/ قرآنی

های پیشانی پنجره 4

طبقه اول در جبهه 

 غربی

7 

 

های پیشانی پنجره 5

طبقه همکف در جبهه 

 غربی

8 

 

 
 

  

 4و  3 ،2 ،1 شامر تصویر: راست از: 4 جدول به مربوط تصاویر

 فَِريَضةٌ  اَلِْعلْمِ  اُطلبوا قال النبی اُطلبوا العلمولو ِبالصین/. 1

قال النبی العلم ِعلامِن علم  /ُمْسلَِمةٍ  وَ  ُمْسلِمٍ  كُلِّ  َعََل 

البداِن و ِعلم االدیاِن/ قال النبی اَنا َمدینه الِعلم و َعلٌی بابُها/ 

السالم َمن َعل َمنی َحرفاً فَقد صی رَنی َعبداً/ اِقرا قال علٌی علیه

و َرب ک االکرم ال ذی عل َم ِبالَقلَم َعل َمه االنسان ما ال یَعلَم/ 

یر و لسنن  دُه فی الُحکمواعلمه الس   و سد 

هداء مداِد الُعلامء اَفضِل ِمن دماء .2 اُطلبوا الِعلِم ِمَن  0الشُّ

املَهِد الی اللحد/ قال الله تعالی و َعلَّم آدَم االسامء و کُلُّها 

ثُمَّ عرضهم علَی املالئکه/ الرَّحمن َعلََّم القرآن َخلََق االنسان 

ا یَخَشی الله ِمن ِعباِدِه  علََّمُه البیان/ قال الله تعالی امن 

 ذین ال یعلَمونَ الُعلامء/ َهل یستوی الذیَن یعلموَن والَّ 
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 اَلِْعلْمُ  وَ  َعِمَل  َعلِمَ  فََمنْ  :ِبالَْعَملِ  َمْقُرونٌ  اَلِْعلْمُ قال علی .3

 َعََل  اَلَْعالِمِ  فَْضُل /.َعنْهُ  اِرْتََحَل  إاِلَّ  وَ  أََجابَهُ  فَِإنْ  ِبالَْعَملِ  يَْهِتُف 

 (صپیامرباَلْبَْدِر ) لَيْلَةَ  اَلنُُّجومِ  َسائِرِ  َعََل  اَلَْقَمرِ  كََفْضلِ  اَلَْعاِبدِ 

 طَلََب  َمنْ  /4-1های الرحمن آیه /16 منل آیه /114 طه آیه. 4

 ِعلاْمً  طَلََب  َمنْ  وَ  اَْْلَْجرِ  ِمنَ  كِْفلَْيِ  لَهُ  اَللَّهُ  كَتََب  فَأَْدَركَهُ  ِعلاْمً 

 اَْْلَْجرِ  ِمنَ  كِْفالً لَهُ  اَللَّهُ  كَتََب  يُْدرِكْهُ  فَلَمْ 

 .164آل عمران آیه  /129 (/ بقره آیهص)پیامرب

 إَِل  فَلْيَنْظُرْ  اَلنَّارِ  ِمنَ  اَللَّهِ  ُعتََقاءِ  إَِل  يَنْظُرَ  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ . 5

 إَِل  يَْختَلُِف  ُمتََعلِّمٍ  ِمنْ  َما ِبيَِدهِ  نَْفِس  اَلَِّذي فَوَ  اَلُْمتََعلِِّميَ 

 اَللَّهُ  بَنَى وَ  َسنَةٍ  ِعبَاَدةَ  مٍ قَدَ  ِبُكلِّ  لَهُ  اَللَّهُ  كَتََب  إاِلَّ مِ لاَلْعَ  بَاِب 

 ِهيَ  وَ  اَْْلَرِْض  َعََل  ََيِْش  وَ  اَلَْجنَّةِ  ِِف  َمِدينَةً  قََدمٍ  ِبُكلِّ  لَهُ 

 اَلَْمالَئَِكةُ  َشِهَدِت  وَ  لَهُ  َمْغُفوراً  يُْصِبحُ  وَ  َُيِْس  وَ  لَهُ  تَْستَْغِفرُ 

 (صپیامرب) اَلنَّارِ  ِمنَ  اَللَّهِ  ُعتََقاءُ  أَنَُّهمْ 

ائِمِ  فَُهوَ  اَلِْعلْمَ  طَلََب  َمنْ   بَاباً  إِنَّ  وَ  لَيْلَهُ  اَلَْقائِمِ  و نََهارَهُ  كَالصَّ

 ذََهباً  قُبَيٍْس  أَبُو يَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  لَهُ  َخْْيٌ  اَلرَُّجُل  يَتََعلَُّمهُ  اَلِْعلْمِ  ِمنَ 

 اَللَّهِ  َسِبيلِ  ِِف  فَأَنَْفَقهُ 

 

 

 

 میرزا جعفرتزیینات درونی مدرسه 

ورودی مدرسه در قدیم از صحن عتیق بوده، اما اکنون ورودی 

اصلی در کنج شامل رشقی واقع در صحن هدایت است. َدِر 

-ورودی به داالن رشقی و شاملی راه دارد که متعلق به کالس

دانشجویان است.  اتاق اسرتاحت طالب و های درس و

-با سنگ مرت بوده که 57×38صحن شکل مستطیلی به ابعاد 

 85مجموعاً دارای »ضلعی پوشیده شده است. های شش

اتاق است و در کنار هر دو اتاق طبقه اول، پلکانی است که 

( 152: 1385)پسندیده،  «شودممر طبقه باال محسوب می

دارای دو در ورودی بوده یکی صحن عتیق و دیگری بازارچه 

ر است. ( اکنون دارای سه دَ 154خانه( )هامن: نقاره) نقیب

تر ها، پایینمرت از کف صحنسانتی 110صحن مدرسه حدود 

است. تزیینات در منای صحن منحرص است به کاشی، 

-سانتی 250چوب، مقرنس و نقاشی روی گچ. ازاره تا حدود 

اند. هشتی ورودی کاریها کاشیمرت سنگی است و جداره

-در اصل، گنبد عرقچینی، رسمی» مدرسه از صحن عتیق

های زیبای عرص صفوی زیبایی خاصی چی و نقاشیبندی گ

داشته است که در دوره اخیر، نوسازی شده و شکل جدیدی 

 (.12 ( )تصویر109: 1381)مالزاده، «خود گرفته است به

 
جعفر )هامن( رزایصحن مدرسه م ی: منا12 ریتصو

 جبهه جنوبی

مرت عمق و حدود  5/2مرت عرض،  5/7ایوان جنوبی به ابعاد 

مرت ارتفاع. ایوانی بلند با قوسی جناغی. َدِر چوبی مرکزی،  16

کند. سه به صحن متصل می را هشتی ورودی صحن عتیق

پنجره چوبی؛ یکی با قوس جناغی و دو دیگر با شکل مستطیل 

ر هشتی را با گره چهارقل با تکنیک گره چینی اجرا شده و نو 

کاری ایوان، تزیینات کاشی و آثار کنند. کتیبه کاشیتأمین می

های متعدد زیبای گچی عرص کند. قابگچی را جدا می

ها و با نغول -آمیزی اکر و آبیبا نقاشی اسلیمی و رنگ-قاجار

رسند. دو کتیبه یکی آسامنه ایوان می مقرنس دو گوشه به

زند و دیگری بر پیشانی رستارسی که منای ایوان را دور می

های ( کتیبه13 ایوانبه قلم ثلث نقش بسته است. )تصویر

بنایی بسیار زیبایی بر باالی کتیبه رستارسی داخل ایوان 

ای و یا قرینه در دو طرف ایوان کار بری شده که گاه آینه،گچ

(. در جدول، چهار مورد اول با تکنیک 5 اند)جدولشده

 اند.ا شدهکاشی و مابقی با گچ اجر 
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 : ایوان جنوبی مدرسه )هامن(13 تصویر

 های ایوان جنوبی مدرسه میرزا جعفر )مأخذ: نگارنده(: کتیبه5جدول 

  محل منت و موضوع خط رنگ خط زمینه کرسی تاریخ تصویر

 

1 

 1 دورتادور ایوان صلوات بر امامان /1 ثلث سفید الجورد 2 1404

 ثلث اُکر الجورد 4 1285

قد وفق بعامره هذه املدرسه بعد ما درست 

آثارها امتثاال المر السلطان االعظم و الخاقان 

االفخم آدام الله ایام دولته اقام الله اعالم نرصته 

نصیر املله السنیه امللقب بظهیر الدوله العلیه 

محمدنارص خان والی مملکت خراسان فی 

 هیدکتبه احمد بن الش 1285

 2 پیشانی ایوان

2 

 
 ثلث سفید الجورد - -

 الله الرحمن الرحیمبسم

 الحول و ال قوه اال بالله العلی العظیم

باالی قاب 

مستطیل تزیینی 

 و زیر کتیبه اصلی

3 

 2 ثلث سفید الجورد 2 1262 3
کتیبه رستارسی 

 داخل ایوان
4 

 

 
4 

داخل یک 

صورت لوز به

 چلیپایی

 بنایی

 

الحمدالله و ال اله اال الله و الله و سبحان

اکرب همراه با دو بار علی و یا الله/ ال اله اال الله

 الله /الله علیا ولیالله محمد رسول

 الله، محمد/ علی

باالی کتیبه 

رستارسی داخل 

ایوان اطراف 

 پنجره میانی

5 

 

5 

در قالب 

 مستطیل
 ای در دو کادر مقابل همصورت آینهیا احد به بنایی

مناهای جانبی 

باالی کتیبه 

رستارسی )داخل 

 ایوان جنوبی(

6 
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 5، 4، 3 و 2، 1: از راست: 5 تصاویر جدول

 ولیک و املصطفی محمد رسولک علی صلی اللهم-

 النسا سیده و املرتضی علی االوصیا سید و امیراملؤمنین

و السیدالسند واالمام املعتمد العاملین فاطمه الزهرا 

الحسن املجتبی و االمام الوحید الحسین الشهید بکربال و 

السید الرکع الساجد علی بن الحسین زین االتقیاء و مظهر 

العلوم محمدبن علی الباقر امام االصفیا و محیی آثار الرشیعه 

جعفرمحمد الصادق و امام االزکیا و الزکی العامل الحفی 

ر امام النجبا و امام املظلوم و الغریب و موسی بن جعف

الرضا و امام الجواد العارف بارسار موسیاملغموم علی بن

املبدا و املعاد محمدبن علی التقی خیر النقبا االمام السهام 

و البدر التامم علی بن محمد النقی امام هادی و کهف التقی 

هوی و املدفون برس  من رای حسن ابن علی العسکری مزیل ال

و صل علی صاحب الدعوه النبویه و الوالیه العلویه امام 

االنس و الجان الحجه القائم صاحب الزمان موردا قل ال 

 1404تسئلکم علیه اجرا اال املوده فی القربی 

قال سید املرسلین و خاتم النبیین علیه و آله و سلم اطلبوا -2

اح طیور السالم عنه االرو العلم من املهد الی اللحد و علیه

سامویه فی قفاص اَشباُح البرشیه اذا التفت بالعلم صارت 

مالءکه و اذا التفت بالجهل صارت حرشات االرض و علیه 

کتبه  1262 اسالم عنه مداد العلامء کالدماء الشهدا فی

 .1262 محمدحسین الشهید مشهدی فی

کاری شده دو جرز کاشیدو حجره در هر طرف ایوان، همراه با 

کاری با نقوش گلدان اسلیمی و یا وجود دارد. این کاشی

واگیرۀ اسلیمی و ختایی با رنگ غالب زرد و الجوردی کار 

اند. پیشانی طبقات به کتیبه مزین شده و داخل شده

 بری شده است )تصویرای گچها، با کاربندی سادهایوانچه

(.6 ( )جدول14

 
 کاری سمت راست ایوان جنوبی مدرسه )هامن(: تزیینات کاشی14 تصویر
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 )مأخذ: نگارنده( های جبهه جنوبی مدرسه میرزا جعفر: کتیبه6جدول 

 زمینه کرسی منونه تصویری
رنگ 

 خط
 ردیف محل منت و مضمون

 

 سفید سبز بندیترکیب

1 

استفاده صحیح 

 و خشوعاز علم 

پیشانی جرز اول 

سمت راست و 

پیشانی اولین جرز 

 سمت چپ ایوان

1 

 

 سفید الجورد 2

2 

پند حکیامنه در 

بلندی طبع/ 

 مقام عامل

پیشانی طبقه 

همکف حجره اول 

سمت  -و دوم

راست ایوان و 

حجره اول و دوم 

 سمت چپ ایوان

2 

 

 زرد الجورد 3

3 

روزی جویندگان 

علم/ سخن 

 اندک

دوم  پیشانی جرز

از سمت راست 

ایوان و جرز دوم 

 سمت چپ

3 

 

نْيَا لَِمنَْفَعةِ  َحِديثَ  أَرَادَ  علیه السلم َمنْ  [قال الحسین].1  اَلدُّ

تعالی  اَللَّهُ  أَْعطَاهُ  أَرَاَد اَْْلِخرَةِ  َمنْ  وَ  نَِصيٌب  اَْْلِخرَةِ  ِِف  لَهُ  يَُكنْ  لَمْ 

 َخْْيَا

 أُوتُوا اَلَِّذينَ  وَ  ِمنُْكمْ  آَمنُوا اَلَِّذينَ  هُ اَلل   يَرْفَعِ  تعالیقال الله 

قال الله تعالی امنا یخشی  [11 یهآمجادله َدرَجاٍت ] اَلِْعلْمَ 

 [137 یهآفاطر ] الله من عباده العلامء

بُْت  السالمقال امیراملومنین علیه.2  خیشوم املومن لَْو رَضَ

 1285جرره فی سنه  یبغضنی ما ابغضنیعلی ان ِبَسيِْفي َهَذا 

الَمُ  قَاَل   َعلَيْهِ  فََسلَّمَ  ُمْسلِامً  َفِقْياً  الَقِ  َمنْ  : اَلرَِّضا َعلَيِْه اَلسَّ

 َعلَيْهِ  ُهوَ  وَ  يَْوَم اَلِْقيَاَمةِ  اَللَّهَ  لَِقيَ  اَلَْغِنيِّ  َعََل  َسالَِمهِ  ِخالََف 

 .َغْضبَانُ 

و سلم افضل العامل علی  الله علیه و آلهالله صلیقال رسول

 1285 العابد کفضلی علی ادنی رجل من امتی فی سنه

 و قَلِْبهِ  َورَاءَ  اَلَْعاِقلِ  لَِسانُ  الله علیه و آلهالله صلیقال رسول

 1285 فی لَِسانِهِ  َورَاءَ  اَْْلَْحَمقِ  قَلُْب 

قال الله تعالی یا ارض ال تزرق عبادی اال بکد الیمین و عرق .3

 1285االطالب علم املشقه احمد فی الجبین 

 يَتََعبَّدُ  الَ بَِني إِرْسَائِيَل  ِمنْ  اَلَْعاِبدُ  كَانَ  السالمقال الرضا علیه

 1285.ِسنِي َعرْشَ  ی یصمتَحتَّ 

 جبهه شاملی

ایوان شاملی متناظر ایوان جنوبی به هامن سبک و سیاق 

آراسته شده است فقط، سه َدر، ایوان را به فضای پشتی 

کند. زیر پله باریکی آن را به حیاط مرتبط میصل منوده و راهمت

ضلعی قاجاری مزین کتیبه اصلی داخل ایوان به نقوش شش

های چهار پَر بر زمینه زرد است. باالی سه َدِر ایوان، به گل

های گره چینی با چوب چنار و گره کتیبه و پیشانی آن را پنجره

داخل ایوان، با یک  هشت آراسته است. باالی کتیبه اصلی

های گچی اسلیمی و ردیف قاب گچی از درختان و باالتر قاب

مجموعه تصویری )چیدمان شده است  خطوط بنایی نامنظم

 (.8و  7 ()جدول15
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 گچهای گچی و نقاشی روی : منای ایوان شاملی مدرسه، تزیین کاشی و کتیبه15مجموعه تصویری 

 )مأخذ: نگارنده( های ایوان شاملی مدرسه میرزا جعفر: کتیبه7جدول 

رنگ  خط منت و مضمون محل ردیف

 منت

رنگ 

 زمینه

 منونه تصویر  کاتب تاریخ

1 

کتیبه دورتادور 

 ایوان

احمد بن  1285 الجورد سفید ثلث الکرسیآیه

الشهید 

 املشهدی

1 

  1421 الجورد زرد ثلث سوره کوثر پیشانی ایوان 2

3 

باال و پایین 

مستطیل تزیینی 

زیر کتیبه 

 رستارسی ایوان

الله الرحمن بسم

الرحیم / ال اله اال 

الله/ محمد 

 اللهرسول

 

ثلث در 

 قاب ترنجی

 2   الجورد زرد

4 
ابتدای حاشیه 

 قوس باالی ازاره

1 

 احداثی

   الجورد سفید نستعلیق

5 

باالی درهای 

 ایوان

2 

نیکوکاری و 

نوید طاعت/ 

 پیروزی مسلامنان

 3 1132 ایفیروزه زرد ثلث

6 
کتبه رستارسی 

 داخل ایوان

ثلث و  الکرسیآیه

 کوفی

 زرد

 ای بر زمینه الجوردفیروزه

 
7 

باالی کتیبه 

اصلی داخل 

 ایوان

 کادر مستطیل بنایی 3
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 3 :چپ. 2 وسط. 1 تصویر: راست از: 7 جدول تصاویر

پز بسعی و اهتامم عالیحرضت استاد محمدحسین کاشی. 1

قزوینی صورت اختتام یافت. و بسعی اهتامم سعادت 

اکرب معامر کاشانی این عامرت خجسته نشانی استاد علی

 تعمیر یافت

بسم الله الرحمن الرحیم الدروس حرف التربر فی تاریخ .2

انا فتحنا لک فتحا  -دو بار در طرفین 132 ربیع الثانی الف

 مبینا نرص من الله و فتح قریب

و ال اله اال الله  سبحان الله له/ سبحان الله و الحمد لله .3

و الله اکرب ال حول و ال قوت اال بالله العلی العظیم/ سوره 

 اخالص/ ال اله اال الله/ سبحان الله/

 های جبهه شاملی مدرسه میرزا جعفر )مأخذ: نگارنده(یبه: کت8جدول 

 زمینه کرسی توضیح
رنگ 

 خط
 ردیف محل منت و مضمون

بندی تزیین کاشی و ترکیب

های آن مانند جبهه کتیبه

 است. 6 جنوبی در جدول

 سفید سبز بندیترکیب

بندی مردم. اقسام علم دسته 1

شناسی، اخالق و شامل هستی

 و اجتامعی فقه در امور فردی

پیشانی جرز اول سمت 

راست و پیشانی اولین 

 جرز سمت چپ ایوان

1 

 سفید الجورد 2

ارزش بودن رشافت علم. بی 2

علم بدون عمل. کامل دین در 

 کسب علم و عمل بدان

 

پیشانی طبقه همکف 

سمت  -حجره اول و دوم

راست ایوان و حجره اول و 

 دوم سمت چپ ایوان

2 

 زرد الجورد 3

 قدردانی از معلم. فریضه بودن 3

 آموزیعلم

 

پیشانی جرز دوم از سمت 

راست ایوان و جرز دوم 

 سمت چپ

3 

 

الله علیه و آله الناس عالِم و متعلم و الله صلیقال رسول.1

 1285فی  اللهالباقی کالهمج الرعاع صدق رسول

َا الله علیه و آلهالله صلیقال رسول  ُمْحَكَمةٌ  آيَةٌ  ث اَلَثَةٌ  اَلِْعلْمُ  ِإمنَّ

 1285قَامِئٌَة فی سنه  ُسنَّةٌ  أَوْ  َعاِدلَةٌ  فَِريَضةٌ  أَوْ 

السالم العالُِم کالذهب و املتَعلَم کالفضه قال االمام علیه .2

 و سایر الناس کالرصاص فی ارض

 هِ ِبِعلْمِ  يُنْتََفعُ  َعالِمٌ السالم قال ابوعبدالله الصادق علیه

 1285فی  َعاِبدٍ  أَلَْف  َسبِْعيَ  ِمنْ  أَفَْضُل 

 يَْعَمْل  لَمْ  السالم اَلَْعالِمَ قال ابو عبدالله جعفر الصادق علیه

َفا فی َعنِ  اَلَْمطَرُ  يَزِلُّ  كَاَم  اَلُْقلُوِب  َعنِ  َمْوِعظَتُهُ  زَلَّْت  ِبِعلِْمهِ   اَلصَّ

1285 

 كَاَمَل  أَنَّ  اِْعلَُموا اُس اَلنَّ  أَيَُّها السالمقال امیراملومنین علیه

ينِ  أَْوَجُب فی  اَلِْعلْمِ  طَلََب  ِإنَّ  وَ  أاَلَ ِبهِ  اَلَْعَمُل  وَ  اَلِْعلْمِ  طَلَُب  اَلدِّ

1285 

 ِمنَ  اَلُْمنِْعمَ  يَْشُكرِ  لَمْ  َمنْ السالم قال الرضا علیه.3

 1285مشقه فی رجب  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اَللَّهَ  يَْشُكرِ  لَمْ  اَلَْمْخلُوِقيَ 
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 َعََل  فَِريَضةٌ  اَلِْعلْمِ  الله علیه و آله طَلَُب الله صلیقال رسول

 اَلِْعلْمِ  بَُغاةَ  يُِحبُّ  اَللَّهَ  إِنَّ  وَ  أاَلَ ُمْسلَِمةٍ  وَ  ُمْسلِمٍ  كُلِّ 

های کوچک و بزرگ است. سمت رشقی بنا شامل حجره

طاق و خنچه پوش دارد و ایوانچۀ طبقه  های میانی،ایوانچه

فوقانی با طاق جناغی اجرا شده است. متامی سطوح 

 کاری و طرح تزیینی آن اسلیمی و ختایی است.کاشی

های چوبی با گره چهار قل، گره چینی شده و سقف پنجره

ها بر پیشانی ها با کاربندی مزین شده است. کتیبهایوان

و رنگ سفید بر زمینه الجوردی نقش  ها با خط ثلثحجره

-ها به رنگ زرد بر زمینه الجوردی میشانی ورودیبسته و بر پی

 (.9 باشد )جدول

 های دوجدارۀ رشقی مدرسه میرزا جعفر از راست )مأخذ: نگارنده(: کتیبه9جدول 

 خط منت و مضمون محل ردیف
رنگ 

 خط
 منونه تصویر کرسی

1 

پیشانی 

 هایورودی

جبهه رشقی از 

جنوب رشقی 

 کتیبه 8شامل 

1 

بزرگداشت مباحثه و 

علم. گشادگی علم. 

تحصیل حلم. ترویج 

علم. تحصیل علم 

 حالل و حرام
ثلث بر 

زمینه 

 الجوردی

 زرد

2 

 

2 

پیشانی 

های جببه حجره

رشقی از جنوب 

 6رشقی شامل 

 کتیبه

2 

رشافت علم. آمرزش 

عامل در آخرت. پیان 

خدا از عامل. داغ از 

دست رفنت عامل. 

 عامل و متعلماجر 

 سفید

 

 َخْْيٌ  اَلَْمْزبَل َعََل  اَلَْعالِمِ  [ ُمَحاَدثَةُ َجْعَفرٍ  بْنُ  ُموَس  ]قَاَل .1

السالم قال الرضا علیه /اَلزَّرَاِِبِّ  َعََل  اَلَْجاِهلِ  ُمَحاَدثَةِ  ِمنْ 

 أَْغَصانَِها ِمنْ  ِبُغْصنٍ  تََعلََّق شجره الخافی الجنه  [السامح]

 بَْيَ  اَلِْعلْمِ  اكُرُ تذَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اَللَّهَ  قال /1285اَلَْجنَِّة  دخلنی فی

قال النبی  /1285فی سنه  اَلَْميْتَةُ  اَلُْقلُوُب  يییحْ  ِمامَّ  ِعبَاِدي

الله علیه و آله َما جمع شی اِلَی شی اَفَضُل ِمن ِحلام صلی

 يَِضيُق  ِوَعاءٍ  كُلُّ سلم قال علی علیه ال /1285 الی ِعلم فی

الله قال رسول به/  يَتَِّسعُ  فَِإنَّهُ  اَلِْعلْمِ  ِوَعاءُ  إاِلَّ ِفيهِ  ُجِعَل  ِِبَا

َق  َماالله علیه و آله صلی ه يُنرَْشُ  ِعلْمٍ  ِمثَْل  ِبَصَدقَةٍ  اَلنَّاُس  تََصدَّ

 وَ  ِعلْمٍ  طَالُِب  يَْشبََعانِ  الَ  َمنُْهوَمانِ : ع()قال علی /1285 یف

 لَيَْت  قال علی  /1285صدق علیه ااسالم فی  انیدُ  طَالُِب 

يَاطَ  ُهوا َحتَّى أَْصَحاِِب  وِس ئُر  َعََل  اَلسِّ  وَ  اَلَْحالَلِ  ِِف  يَتََفقَّ

 1285. فی اَلَْحرَامِ 

َا.2  يَْومَ  اَللَّهُ  أَْعطَاهُ  يَْكرَبَ  اَلِْعلِْم َحتَّى ِِف  نََشأَ  نَاٍش  قال النبی أََيُّ

يقاً  تسِعيَ  وَ  اِثْنَْيِ  ثََواَب  اَلِْقيَاَمةِ  قال النبی  /1285فی  ِصدِّ

 ِعلِْمي أَْجَعْل  لَمْ  إِّنِّ  اَلِْقَياَمةِ  يَْومَ  لِلُْعلاََمءِ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اَللَّهُ  يَُقوُل 

 /ِمنُْكمْ  كَانَ  َما َعََل  لَُكمْ  أَْغِفرَ  أَنْ  أُِريدُ  أَنَا وَ  إاِلَّ  ِفيُكمْ  ِحلِْمي وَ 

يَكانِ  اَلُْمتََعلِّمُ  وَ  اَلَْعالِمُ  الله علیه و آلهالله صلیقال رسول  رَشِ

قال  /1285صدق النبی  اَلنَّاِس  َساِئرِ  ِِف  َخْْيَ  الَ  وَ  اَْْلَْجرِ  ِِف 

 يَتََعلَُّموا أَنْ  اَلَْجْهلِ  أَْهلِ  َعََل  اَللَّهُ  أََخذَ  َماالسالم علی علیه

قال النبی  /1285 فی يَُعلُِّموا أَنْ  اَلِْعلْمِ  أَْهلِ  َعََل  أََخذَ  َحتَّى

 َهلََكِتهِ  َعََل  فََسلَّطَهُ  َماالً اَللَّهُ  آتَاهُ  رَُجلٍ  اِثْنَْيِ  ِِف  إاِلَّ ِغبْطَةَ  الَ

 يَُعلُِّمَها وَ  ِبَها يَْقِض  فَُهوَ  اَلِْحْكَمةَ  اَللَّهُ  آتَاهُ  رَُجلٍ  وَ  اَلَْحقِّ  ِِف 

 إِذَا عفر الصدق علیه السلمقال ابوعبدالله ج /1285فی 

َها الَ ث ُلَْمةٌ  اَْْلِْسالَمِ  ِِف  ثُلِمَ  اَلَْفِقيهُ  اَلُْمْؤِمنُ  َماتَ  ءٌ  يَُسدُّ  ََشْ

جبهه غربی از نظر تزیینات و کتیبه دقیقاً شبیه جبهه رشقی 

 (.10 است. )جدول
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 )مأخذ: نگارنده( میرزا جعفر از راستهای جدارۀ غربی مدرسه : کتیبه10جدول 

 خط منت و مضمون محل ردیف
رنگ 

 خط
 توضیح کرسی

1 

 

 هایپیشانی ورودی

جبهه رشقی از جنوب 

 کتیبه 8رشقی شامل 

آموزی. متجید رشافت علم. علم 1

از علم و ادب و بیزاری از نادانی. 

 خیر در دانسنت حالل و حرام

 

 ثلث

 بر

زمینه 

 الجوردی

 زرد

2 

بندی کاشی و ترکیب تزیین

های آن مانند جبهه کتیبه

 است. 9 جنوبی در جدول

2 

های جببه پیشانی حجره

رشقی از جنوب رشقی 

 کتیبه 6شامل 

متجید بحث در علم. تکریم  2

آموزی. سخاوت. تشویق به علم

مرصف علم در راه صحیح. 

 دوستداری خداوند عامل را

 سفید

فی َو اَْْلِخرََة َعُدوَّاِن ُمتََفاِوتَاِن َو َسِبيالَِن ُمْختَلَِفاِن الدنیا .1

 ِمنْ  َخْْيٌ  ِعلْمٍ  َمعَ  الله علیه و آله نَْومٌ قال النبی صلی /1285

 َجْهلٍ  َعََل  َصالَةٍ 

 ِِف  اِرْتَطَمَ  فََقدِ  ِفْقهٍ  ِبَغْْيِ  اِتََّجرَ  َمنِ قال علیه السلم   /1285فی 

بَا/ إِذَا  1285تَْهتَُدوَن فی  لََعلَُّكمْ  َعلِْمتُمْ  ِِبَا فَاْعَملُوا َعلِْمتُمْ  اَلرِّ

دو بار تکرار شده/ طالب العلم احبه الله و احبه املالئکه و ال 

 [علی]قال االمام  /1285فی سنه  یحب العلم ال لسعیده

 ِمْيَاثَ  الَ وَ  كَالَْجْهلِ  فَْقرَ  الَ وَ  كَالَْعْقلِ  ِغنَى علیه السلم الَ

 ِمنَ  َخْْيٌ  َصاِدقٍ  ِمنْ  تَأُْخُذهُ  َحرَامٍ  وَ  َحالَلٍ  ِِف  كَاْْلََدِب/ َحِديثٌ 

نْيَا  .1285ِفيَها فی  َما وَ  اَلدُّ

 ِعنْدَ  َساَعةً  الله صل الله علیه و آله اَلُْجلُوُس قال رسول .2

 اَلُْقرْآنِ  الف غزوه و ِقرَاَءةِ  ِمنْ  تََعاَل  اَللَّهِ  إَِل  أََحبُّ  اَلِْعلْمِ  ُمَذاكَرَةِ 

ِخيُّ قال الرضا علیه /1285كُلِِّه فی   اَللَّهِ  ِمنَ  قَِريٌب  السالم اَلسَّ

 وَ  اَلنَّارِ  ِمنَ  بَِعيدٌ  اَلنَّاِس و ِمنَ  قَِريٌب  اَلَْجنَِّة و ِمنَ  و قَِريٌب 

اَلنَّاِس فی  ِمنَ  بَِعيدٌ  اَلَْجنَِّة و ِمنَ  بَِعيدٌ  اَللَِّه و ِمنَ  بَِعيدٌ  اَلْبَِخيُل 

 َخْْيٌ  ِعلِْمهِ  ِِف  يَنْظُرُ  ِفرَاِشهِ  َعََل  يَتَِّك  َعالِمٍ  ِمنْ  َساَعةٌ  /1285

الله علیه الله صلیَعاماً/ قال رسول َسبِْعيَ  اَلَْعاِبدِ  ِعبَاَدةِ  ِمنْ 

 وَ  زَّ عَ  اَللَّهُ  كَتََب  اَلِْعلْمِ  ِمنَ  بَاباً  يَلْتَِمُس  بَيِْتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  و آله َمنْ 

راوی  /1285 اَنِْبيَاِء بنی ارسائیل ِمنَ  نَِبي   ثََواَب  قََدمٍ  ِبُكلِّ  لَهُ  َجلَّ 

نْيَا لَِمنَْفَعةِ  اَلَْحِديثَ  أَرَادَ  عن ابی عبدالله َمنْ   ِِف  لَهُ  يَُكنْ  لَمْ  اَلدُّ

 فی َخْْيا صدق اَللَّهُ  أَْعطَاهُ  اَْْلِخرَةِ  فی أَرَادَ  َمنْ  وَ  نَِصيٌب  اَْْلِخرَةِ 

قال علیه اسلم الطالُب الِعلم اَعطاُه الله ِبُکلِّ حرف  /1285

 1285 و یسمُع یکتُب َمدینُه فی الجنه و اَحبه الله فی سنه

 کتابخانه

بری مزین به نقاشی و گچ در طبقه دوم جبهه غربی، اتاقی

بجای مانده که با پنجره به بالکن طبقه فوقانی حجره را 

صورت آن مزین به طرح گل نیلوفر به یابد. اتاقی که ازارهمی

است. دو قوس پنج او  ایای به رنگ طالیی و قهوهواگیره

بری و گچ دارای کتیبه هفت، جرز اصلی سقف بوده که

ها با اند. پای طاق با دو ردیف قطاربندی و دیوارهنقاشی

های اتاق با گل و مرغ اند. دیوارهطاقچه طراحی و اجرا شده

اند. کاربندی زیبایی از پاطاق ی نقاشی شدهبر زمینه طالی

شده، همراه پتکانه به شمسه میانی آسامنه سقف رشوع

 (.11 ( )جدول16 رسند )مجموعه تصویریمی
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 (هامن( )سقف و قوس جداره،.)مدرسه قدیمی کتابخانه: 16 تصویری مجموعه

 

 ای و تکرارشونده )مأخذ: نگارنده(صورت آینهپنج او هفت جرز سقف به های: کتیبه بر قوس11 جدول

 منونه تصویر رنگ خط خط مضمون منت محل ردیف

1 

 

قوس جرزهای 

میانی بر نقش 

 ستاره ایرانی

 االاللهالاله

 اللهرسول محمد

الله یا  الله/ یاعلی ولی

جبار/  محمد یا علی یا

 الله رب العلمین

شهادتین 

 شیعی

در گره  بنایی

هشت و 

 بازوبندی

طالیی بر 

زمینه 

 الجورد

 

2 

قوس میانی در 

نقش لوز 

 بازوبندی

 الله
نام 

 خداوند
 بنایی

طالیی بر 

 نارنجی

   احداثی 1320 سنه لوز بازوبندی 3

 

 مسجد و مدرس جبهه جنوبی

از ورودی صحن عتیق به مدرسه، هشتی وجود دارد که با 

های کاری در دوره معارص بازسازی شده است. کاشیکاشی

اند که قبلی متعلق به دوره صفوی و از نوع زیر لعاب بوده

ها در ساختامن میراث فرهنگی مشهد نصب تعدادی از آن

های ختایی های ملون، گلشده است. تزیین این کاشی

ها شامل گل کوکب و چندپَر است. بر حاشیه برخی از کاشی

سوره  هایی به خط نسخ مشاهده شد که شاملهکتیب

اخالص، نرص، تسبیحات اربعه و صفات خداوند است 

گاه، دو (. در این بخش چهار سکو برای نشیمن17تصویر )

ورودی به مسجد و مدرس و دو دیگر راهرو ارتباطی جنوبی 

های شاملی به فضای صحن مدرسه است. جرز بین طاق

پاطاق و سقف مقرنس با عنارص ها و کتیبه هشتی، لچکی آن

کاری ای، کاشیگیاهی و اسلیمی بر زمینه الجوردی و فیروزه

 (.18 شده است )تصویر
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لعاب دوره صفوی، هشتی وردی از صحن عتیق، محل نگهداری: اتاق مدیرکل واقع در ساختامن اصلی  کاری زیر: پایین: کاشی17 تصویر

 سمت چپ: آسامنه هشتی ورودیدستی خراسان، گی، گردشگری و صنایعسازمان میراث فرهن

کتیبه به سوره فجر مزین است که مذمت دنیا در آن مورد 

ع( )تأکید بوده و طبق احادیث آن را مربوط به امام حسین

غربی و رشقی هشتی، مسجد و  سوی دانند. در دومی

مدرس تعبیه شده که کامالً بازسازی شده است. تزیینات آن 

های اسلیمی در میان های قرآنی و احادیث، قابهشامل کتیبه

ها، بافت آجری جداره، نوار عریض کاشی در جرز قوس

ها و کاربندی با تزیین آجر و کاشی در فضای بین قوس

(. 19و  18است )تصویر  های گل فرنگ در ازارهگلدان

ها در مسجد و مدرس در باالی ازاره شامل الحکم لله کتیبه

اکرب خمینی رهرب به کوفی گلدار و پیشانی امللک لله و الله

ها و فرم قوس پنج او هفت در منای طاق اول، رستارس جداره

(. 12 رشقی و غربی فضاها است )جدول

 
 در جبهه جنوبی )هامن(: منای داخلی مسجد و مدرس 18 تصویر

     

 : تزیینات کاشی در مدرسه و مدرس جبهه جنوبی مدرسه میرزا جعفر19مجموعه تصویری 
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 ()مأخذ: نگارندههای مسجد و مدرس جبهه جنوبی مدرسه میرزا جعفر : کتیبه12جدول 

 رنگ خط خط مضمون منت محل مکان ردیف

1 

 

مسجد و 

 مدرس
 اکرب خمینی رهربامللک لله/ اللهالحکم لله  باالی ازاره

مالکیت 

خداوند/ 

شعار 

 انقالبی

کوفی 

 گلدار

الجورد بر 

زمینه 

 ایفیروزه

پیشانی  مسجد 2

طاق اول 

صورت به

 رستارس

، 18 جن ،108 و 72 توبه ،80 و 78 ارساء ،144 و 115 و 43 بقره

 22 ، روم45 عنکبوت ،33 لقامن ،17 احزاب ،31 ق

 37-35 و دیواره رشقی نور 20 دیواره غربی مزمل

سفید بر  ثلث -

 زمینه الجورد

 

 مدرس 3 

سیامی پرهیزکاران. انذار در پیروی از نفس. قسط خداوند.  /1

عفاف. پند اخالقی و بزرگداشت علم. علم و حلم مکمل 

 بودن عامل. در جود و عدم منت نهادن.اند. زندههم

-  

اِن التقوی َمطایا ذُلٌل ُحِمَل علیها اهلها و اعطوا امتها اال و -1

علیها اهلها و  فاوردتهم الجنه و اال اَن الخطایا شمس ُحِمَل 

ُخلَِعت لجومها فاوردهم النار/ االیثار شمه االبرار و االحتکار 

شمه الُفجار/ و قال علیه السلم اِن اخوف ما اخاف علیکم 

ما اتباُع الهوی فَیَُصُد عن الحق و اِتباَع الهوی. طول االمل فا

اما طول االمل فینسی االخره/ العقل یصلح الرویه العدل 

الحظ لالنسان اال فی ذن النفسه  /18 یصلح الربیه/ آل عمران

و قال االمام علیه الصلوه و السالم الحیاُء  و فی اللسان لغیره/

 ه/ الدنیا ُمطلََّقه االکیاس/ 1402قرین العفاف فی سنه 

السالم العلم افضل رشف و العمل اکمل خلف/ قال علیه

العقل کب العلم و العلم مرکب الحلم العلم اصل کل خیر و 

قال علی الدنیا دار االشقیا و  /1402 الجهل کل اصل رش

السالم الجنه غایه السابقین الجنه دار االتقیاء/ و قال علیه

ک الن النار غایه املُفرِّطین صدق امیراملومنین/ فاُق اُخ الرشِّ

/ العامل حی  و اِن کان میتا الجاهل میت و  الغیبه رش االقل 

ان کان حیا و قال کلِّ وعاءیضیق ِبا فیه الوعاء والعلم فانه 

و  یتسع/ الجوُد من کرم الطبیعه و املَنُّ ُمفسده الصنیعه/

السالم الدین رشف النستبین النیه الصالحه احد عنه علیه

 احدَی الحیاتین صدق. العملین والعلمُ 

ثر 6دیواره رشقی سوره حرش تا آیه   و جداره غربی سوره مد 

 خانها در مدارس میرزا جعفر و خیراتبندی کتیبهدسته

خان و تزئینات آنچه گذشت، سادگی تزیینات مدرسه خیرات

متنوع مدرسه میرزا جعفر را عیان منود. در دو بنای مذکور، 

تا دوره  خان مدرسه خیراتتزیینات از عهد صفوی رسدرِ 

ورودی و  های بیرونی دو مدرسه، هشتیجداره -معارص

توان را می -مسجد و َمدرَس جبهه جنوبی مدرسه میرزا جعفر

دید. خطوط مورد استفاده به ترتیب فراوانی و اهمیت شامل 

ثلث، کوفی گلدار، کوفی بنایی و درنهایت نستعلیق است. 

های آن را محدود مایهخان، بناتهای مدرسه خیر ِقل ت کتیبه

به اسامی خداوند، نام امامان، آیات فتح و پیروزی، احادیث 

های احداثی منوده که در دوره آموزی و کتیبهمرتبط با علم

انقالب اسالمی مضامینی در بزرگداشت علم بدان افزوده 

های مدرسه میرزا جعفر، با شده است. این موضوع در کتیبه

گردد که عمدتاً حول مسئله علم، ای مواجه میتنوع گسرتده

های قرآنی بسیار، مرتبط با آموخنت سخن رفته است. کتیبه

علم و رشافت آن، شهادتین شیعی و شعار انقالبی در دوره 

صورت کلی ها را مزین منوده است. بهمعارص، جداره

 توان در هشت قالب بیان منود.ها را میمضامین کتیبه

های تاریخی عمدتاً بر ورودی دو کتیبه تاریخی: . احداثی و1

مدرسه و یا بر پیشانی ایوان خرب از تاریخ ساخت و یا مرمت 

کاری در این حیطه، به های طوماری کاشیدهد.کتیبهبنا می

ها نقش بسته است. البته باید ثلث و با رنگ اکر بر جداره

صورت هها، تاریخ بذکر منود که در پایان بسیاری از کتیبه

عددی آمده است. گاهی در قالب کار مرمتی مثل ابتدا و 

با خط  انتهای قوس ایوان شاملی مدرسه میرزا جعفر

نستعلیق به نام و سال مرمت اشاره شده است. آنچه در این 
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کند دوره تاریخی و نام ها بیشرت خودمنایی مینوع کتیبه

در  شاهخان و نارصالدینعباس دوم در مدرسه خیراتشاه

باشد. اگرچه نباید مغفول افتد که مدرسه میرزا جعفر می

شاه قاجار در پیشانی ایوان شاملی متناظر نام نارصالدین

در دوره انقالب اسالمی با سوره کوثر  -مدرسه میرزا جعفر

نام محمدنارص خان قاجار ظهیرالدوله  -جایگزین شده است

ذکر شده که که امور فرمانفرمایی خراسان را بر عهده داشت 

ق وارد مشهد  1284شاه در باشد. نارصالدینتأمل میقابل

شده که پس از یک روز میرزا محمدخان سپهساالر، والی 

میرد و محمدنارص خان که صورت مشکوکی میخراسان به

پیشکار شاهزاده سلطان حسین میرزاست بر جای او تکیه 

نگام شاه ظاهراً در این ه»(. 542: 1380افشارآرا، ) زندمی

ها را به حراج گذاشته بود و هر کس پول بیشرتی حکومت

 «شدکرد موفق به گرفنت فرمان والیت از او میپرداخت می

 (.545)هامن: 

گر کار و مرمتدر قالب بانی بنا، کاتب، کاشی . نام افراد:2

خان در آمده است. در مدرسه خیرات خان فقط نام خیرات

موسوی حسینی کاظمی یعنی  اللهبن فتح ق و محمد1057

کننده بنا آمده است. در دوره نارصی تعمیرات بانی و متام

افتد و نام کسانی اساسی در مدرسه میرزا جعفر اتفاق می

نویس شهیر چون محمدحسین شهید مشهدی، کتیبه

پز قزوینی قاجاری در حرم رضوی، استاد محمدحسین کاشی

 اکرب معامر کاشانی آمده است.و علی

ویژه های مدارس بهآیات بسیاری بر جداره . آیات قرآنی:3

های کوثر، میرزا جعفر نقش بسته است؛ شامل سوره

 های نرص، بقرهاخالص، مدثر، فجر و علق و آیاتی از سوره

ها(، نور، مائده، منل، طه، مزمل، الکرسی و سایر آیهآیه)

عمران، ارساء، توبه، جن، عنکبوت، لقامن، احزاب و آل

کاررفته بر جداره بیرونی مدرسه های بهالرحمن. عمده کتیبه

میرزا جعفر و مسجد جبهه جنوبی مدرسه است که بر جایگاه 

 رشافت آن و سیامی پرهیزکاران تأکید و تکیه دارد. و علم

ها مربوط بیشرتین فراوانی کتیبه . پند حکیامنه در باب علم:4

، جایگاه علم و به این حوزه است. بزرگداشت و رشافت علم

آموزی، نسبت عامل و عابد، علم و بودن علم عامل، فریضه

بندی مردم بر این مبنا، تکریم حلم، اقسام علم و دسته

سخاوت و جود، عفاف، متجید علم و بیزاری از نادانی، 

بودن علم  ارزشآموزی مداوم و تأکید بر بیسکوت و علم

، حرضت ص()رببدون عمل مضامین احادیثی است که به پیام

اند. منتسب )ع(و امام صادق )ع(علی، امام حسین، امام باقر

های مربوط به علم در حوزه احادیث، بر عمده کتیبه

های های مدرسه میرزا جعفر نقش بسته است. جدارهجداره

های بیرونی مدرسه ها و جدارهدرون و بیرون بنا غیر از ایوان

اند؛ اگرچه از آیات قرآنی خان بیشرت حاوی احادیثخیرات

رسه میرزا جعفر نباید های بیرونی مدمرتبط با علم در جداره

های رسدِر ورودی فعلی مدرسه میرزا جعفر غافل ماند. کتیبه

خان و انتشارات دانشگاه علوم و َدِر شاملی مدرسه خیرات

در  )ع(و امام علی )ع(رضوی، احادیثی از امام باقر، امام صادق

 مذمت دنیا بر خود دارند. بزرگداشت علم و

خان نام ایشان در لچکی در مدرسه خیرات . نام امامان:5

ها و در مدرسه میرزا جعفر در ایوان جنوبی و شاملی ایوانچه

با خط بنایی و در منای ایوان جنوبی در قالی صلوات بر دوازده 

 امام مطرح شده است.

های مدرسه بیشرت لچکی ایوانچه . اسامءالحسنی:6

خان را به خط ثلث و نستعلیق مزین منوده و در قالب خیرات

بری گردیده های مدرسه میرزا جعفر، گچفی بنایی بر ایوانکو 

و نیز مالک بودن خداوند در باالی ازاره مسجد و مدرس 

 به کوفی گلدار متذکر شده است. مدرسه،

واقع در  -بیشرتین کاربرد را در کتابخانه قدیمی . شهادتین:7

های مدرسه به مدرسه میرزا جعفر و نیز ایوان -جداره غربی

 -های مذکوربری شده است.طراحی کتیبهفی، گچخط کو 

داری ندارد که بندی استخوانترکیب -11و  7، 5 جدول

واسطه شتاب و عجله در امتام کار بوده است. احتامالً به

صورتی نامنظم و گاه ناخوانا،  های کوفی مذکور بهکتیبه

وار طراحی و اجرا شده و روند خاصی برای پیوستگی سلسه

 توان یافت.حروف منی

ها مربوط به دوره انقالب اسالمی این کتیبه . شعار انقالبی:8

های اخیر در مسجد و مدرس مدرسه است که در بازسازی

اکرب خمینی رهرب، باالی ازاره را به میرزا جعفر در قالب الله

 کاری آراسته است.کاشی

 گیرینتیجه

و در  باشدمیهای اساسی دین اسالم تعلیم و تعلم از آموزه

از دوره از این رو آیات و روایات مورد تأکید واقع شده است. 
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ویژه از قرن دهم هجری به بعد، سلجوقی تا صفوی و به

 مورد توجه بیشرتی قرار گرفت. در مشهدِ  مدارس ساخت

سیاسی و مذهبی، مدارس  مسائلواسطه عرص صفوی به

این در آنچه  زیادی در راستای گسرتش علوم ساخته شدند.

تزیینات دو مدرسه  قرار گرفت،بررسی پژوهش مورد 

. باشدمی مطهرخان و میرزا جعفر در حریم کنونی حرم خیرات

انقالب  دوره تاعرص صفوی  زتزیینات این دو مدرسه ا

اول  سؤالدر جواب  اسالمی انجام و یا مرمت شده است.

بری و کاری و سپس گچباید گفت دو مدرسه عمدتاً به کاشی

اند. بیشرتین خط مورد استفاده ثلث و مزین شده نقاشی

ها و اتاق کوفی گلدار بر روی کاشی، بعد کوفی بنایی در ایوان

کتابخانه مدرسه میرزا جعفر؛ البته از نظر کیفیت طراحی، 

امتام کار، نازل  متوسط و در برخی موارد به دلیل شتاب در

های نستعلیق مربوط به مرمت و یا کتیبه اجرا شده است.

ساخت در دوره معارص است که کمرتین فراوانی را داراست. 

های بناها را در قالب قاب پنجره و ختایی و اسلیمی جداره

های گل و مرغ قاجاری، بر اتاق درگاه آراسته است. نقاشی

بسته و گره هندسی لچکی  کتابخانه مدرسه میرزا جعفر نقش

خان را زینت داده های ورودی مدرسه خیراتایوان و پنجره

ها را در توان محتوای کتیبهدر جواب سؤال دوم می است.

های هشت گروه جای داد. آنچه مهم است تنوع کتیبه

مانده از دوره صفوی تا دوره انقالب اسالمی است. برجای

بازسازی آثار، شاید  مسلم است که در انجام مرمت و یا

ایوان ها تغییر منوده که شاهد آن کتیبه تعدادی از کتیبه

شاملی مدرسه میرزا جعفر است که سوره کوثر بجای کتیبه 

شاه قاجار جایگزین شده است. قاجاری با نام نارصالدین

صورت کلی باید عنوان کرد نام پادشاهان و اشاره به نام به

 نگاری در دوره صفوی و قبل آنههای کتیببانیان از ویژگی

است. در عرص قاجار مدرسه میرزا جعفر، احتامالً به دلیل 

جواری با حرم مطهر، مورد توجه حاکم وقت بزرگی و هم

گیرد که نام ایشان در پیشانی ایوان جنوبی، خراسان قرار می

دهد. عمده خرب از اعتالی جایگاه بانی در عرص قاجاری می

مانده در این مدرسه از لحاظ مضمونی  های برجایکتیبه

آموزی است. این تغییر نیافته و متمرکز بر جایگاه رفیع علم

ای آیات های مختلف احادیث و تا اندازهموضوع، در قالب

ذکر اینکه شاید مورد تأکید واقع شده است. نکته قابل

نویس با زیرکی از جایگاه سخاوت، خیر در دانسنت حالل کتیبه

داشنت علم در کنار عمل و کردار  بر ارزشو تأکید ویژهو حرام 

بدان، رشایط اجتامعی دوره قاجار را مورد نقد قرار داده 

های فرعی بدان اشاره است؛ اگرچه بسیار ظریف و در کتیبه

شده است. در عرص پهلوی بیشرتین مرمت در مدرسه 

خان انجام شده و اسامء الحسنی و نام امامان در خیرات

ر کار قرار دارد. در دوره انقالب اسالمی نیز بر دستو 

در  های بیرونی دو مدرسه عمدتاً آیات قرآنی، احادیثجداره

بزرگداشت علم و در مدرسه و مسجد مدرسه میرزا جعفر، از 

اشعار انقالبی و یا سوره فجر در هشتی ورودی از سمت 

صحن عتیق استفاده شده است که به نحوی یادآور مقاومت 

در ذهن  )ع(ستادگی در برابر ظلم را چون قیام امام حسینو ای

 مناید.متبادر می
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