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چكیده
تعلیم و تربیت یکی از پایه های مهم فرهنگ و تمدن است که ریشه ای دیرینه در تاریخ جوامع بشری 
دارد. جوهرۀ اصلی این موضوع در مقوله و آموزش متبلور می شود که سیر تحول و تکوین خود را 
مطابق با شرایط و نیازهای جوامع انسانی در طول تاریخ سپری کرده است. ضرورت  آموزش علوم دینی 
به مثابه ابزاری مهم در جهت تبلیغ و گسترش عقاید مذهبی در جهان اسالم از قرون نخستین اسالمی 
مطرح شد و به سرعت مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اطالعات موجود، مدارس مذهبی ابتدا در دل 
مساجد جامع جای داشتند ولی بعداً به علل متفاوتی مستقل شدند و فضایی خاص به نام »مدرسه« 
برای آنها تعریف شد. این نهاد آموزشی جدید عمدتاً در شهرها و  بر اساس ویژگی های معماری بومی، 
نیازهای اجتماعی و نیز قدرت و حمایت بانیان در مناطق مختلف پدیدار شد و رشد کرد. در کشور ما 
نیز  مدارس گوناگونی در دوره های متفاوت بنیان نهاده شدند که ارزش های معماری بسیاری از آنها 
ناشناخته مانده یا کمتر شناخته شده  است. بررسی و مطالعه این مدارس ضمن فراهم آوردن زمینۀ 

آشنایی با تاریخ معماری مدرسه، می تواند به روشن شدن سیر تحول معماری ایران نیز منجر شود.
     این مقاله، پژوهشی در بارۀ مدرسۀ  تاریخی »علیا« واقع در شهر کهن فردوس در استان خراسان 
جنوبی است. در این نوشته پس از مرور تاریخچه و سیر تحول شهر به بررسی و توصیف معماری بنای 
مدرسه پرداخته شده است. سپس با توجه به شواهد موجود و نیز مقایسه تطبیقی، پیوند آن با سنت 
طراحی مدارس دورۀ تیموری که در مدرسۀ غیاثیه خرگرد متجلی شده و نیز با مدرسه هم جوارش 
یعنی مدرسۀ »حبیبیه« ـ که یادگاری از معماری دورۀ صفوی در این شهر است ـ بررسی شده است. 
در انتها نیز بر اساس شواهد موجود در مورد تاریخ گذاری احداث این بنا که در مورد آن اختالف نظر 

وجود دارد، پیشنهادی ارائه شده است.

واژه های کلیدی
فردوس، تون، مدرسۀ علیا، مدرسۀ حبیبیه، معماری
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مقدمه
ــهر فردوس در شمال غربی شهر بیرجند قرار دارد و از نظر  ش
ــیمات کشوری، مرکز شهرستان فردوس در  جغرافیایی و تقس
استان خراسان جنوبی است. نام قدیم این شهر»تون« بود که 
ــال 1308ش به »فردوس« تغییر یافت. در کلیۀ منابع  در س
تاریخی از این شهر به نام »تون« یاد شده است و از این رو در 
ــاره می شود. شهر فردوس  این مقاله نیز با همین نام به آن اش
ــال 1347ش بر اثر زلزلۀ مهیبی ویران شد و پس از آن  در س
شهر فعلی در سمت شرق و شمال شرقی محدودۀ شهر اولیه 
احداث شد. در محدودۀ شهر قدیم فردوس آثار ارزشمندی از 
گذشته بر جای مانده است که از آن جمله می توان به مسجد 
جامع قدیم )متعلق به دورۀ سلجوقی و حتی قدیم تر(، مسجد 
ــالمی تا صفوی(، بقعۀ  ــک )متعلق به قرون نخستین اس کوش
ــه دورۀ تیموری و صفوی(،  ــا امامزادگان )متعلق ب امامزاده ی
حوض سیدی)890 ق( و مدارس تاریخی حبیبیه )911ق( و 
علیا اشاره کرد )تصویر 1(. این مقاله قصد دارد تا به بررسی و 
معرفی ارزش های معماری  مدرسۀ علیا بپردازد. در این نوشته 
ابتدا تاریخچه و سیر تحول شهر به صورت اجمال بیان شده و 
سپس مدرسه و عناصر معماری آن معرفی و بررسی شده اند. 
سپس با توجه به شواهد موجود و نیز مقایسۀ تطبیقی، تاریخ 
احداث بنا مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. این مطالعه 
ــی های متعدد میدانی نگارنده و  عمدتاً بر پایۀ بازدید و بررس

ــوب و تصویری موجود صورت  ــز بهره برداری از منابع مکت نی
پذیرفته است.  

ــتقلي در بارۀ  ــت که تاکنون پژوهش مس ــایان ذکر اس      ش
ــده و در بعضی از کتب مانند بناهای  ــه منتشر نش این مدرس
ــان )مقری، 1359: 127(، تاریخ مدارس ایران  تاریخی خراس
ــلطان زاده، 1364:  ــیس دارالفنون )س ــتان تا تأس از عهد باس
ــا )یاحقی و  ــخ و جغرافی ــون تاری 325ـ 327(،  و فردوس/ت
ــده  بوذرجمهری، 1374: 74ـ 75(، فقط به اختصار معرفی ش

است.  

سابقۀ مدرسه در ایران
ــت  ــالمی اس ــه یکی از گونه های معماری در دورۀ اس مدرس
ــوم دینی و مذهبی به صورت  ــه به علت اهمیت آموزش عل ک
گسترده ای در جهان اسالم رشد و توسعه داشته است. فضای 
تعلیم علوم دینی ابتدا در مساجد قرار داشت ولی به تدریج به 
ــد تعداد دانش پژوهان یا طالب علوم دینی و افزایش  علت رش
ــی، و از همه مهم تر نیاز به محلی برای اقامت و  دروس آموزش
زندگی طالب، مدرسه فضا و شکل معماری خاص خود را در 
ــدارس ابتدا علوم دینی مانند  ــر منطقه پیدا کرد. در این م ه
ــد ولی به تدریج دروس  ــیر تدریس می ش فقه، حدیث و تفس
ــایی،  ــد )کس دیگری مانند طب و ریاضیات نیز بدان اضافه ش

.)137 :1374

.)Google Earth :تصویر 1. جانمایی آثار تاریخی فردوس روی تصویر هوایی )مأخذ
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ــی از کانون های مهم فرهنگ و تمدن  ــران به عنوان یک      ای
اسالمی از همان قرون اولیه در شکل گیری این نهاد آموزشی 
 سهم بسزایی داشت و مدارس متعددی در آن احداث شدند.1
ــالمی عمدتاً در شرق ایران  ــه در دورۀ اس ــتگاه مدرس  خاس
ــان بود، منطقه ای که دو حکومت مستقل ایرانی  یعنی خراس
ــامانیان )261ـ 395ق( در آن  طاهریان )207ـ 259ق( و س
ــامانیان در احیای  ــله و به ویژه س ــور کردند. این دو سلس ظه
فرهنگ و تمدن ایران در سده های اولیۀ اسالمی نقش بارزی 
ــتند. هرچند که امروزه از مدارس این دوره تنها نامی در  داش
منابع تاریخی بر جای مانده است ولی احداث مدارس متعدد 
ــای تیموری و صفوی،  ــان به ویژه در دور ه ه ــر در خراس متأخ

گواهی بر این مدعاست.
     قدیم ترین مدرسۀ خراسان )در محدودۀ ایران امروزی( که در 
 متون به آن اشاره شده است، مدرسۀ فخریه در سبزوار است2
 که در دورۀ حکومت آل بویه و توسط امیر معزالدولۀ دیلمی 
ــهر احداث شد )مولوی، 1353ج1:  )324ـ 338ق( در این ش
46(. مدارس نظامیۀ نیشابور )حدود 456ق( )کسایی، 1374: 
ــرد خواف )465ـ 470ق( )Blair, 1992: 58( و  86( و خرگ
ــس )احتماالً اواخر قرن 6  هجری(3 ــۀ دو منار طب  نیز  مدرس
ــلجوقیان   )Hutt and Harrow, 1977:125( از مدارس س
ــت.  ــان بوده اند که امروزه اثری از آنها بر جای نیس در خراس
ــۀ نیمه تماِم ملک  ــه یا مسجدـمدرس نمونۀ مهم دیگر مدرس
ــواف، از جملۀ آثار  زوزن )615ق( )Blair, 1985: 88( در خ
ــان از پیش از حملۀ مغول است.  ــتۀ بازمانده در خراس برجس
ــاخص تر باید به مدرسۀ غیاثیه خرگرد  اما از همۀ این بناها ش
ــاره  ــواف اش )840ـ 846ق(  )O'kane, 1987: 211( در خ
ــنت طراحی مدرسۀ دورۀ تیموری  کرد که الگویی کامل از س
ــیاری  در ایران را به نمایش می گذارد. این بناها به همراه بس
ــابه نشانگر اهمیت ساخت و گسترش مدرسه در  از موارد مش
این منطقه مهم است که در قرون بعدی نیز ادامه پیدا کرد.

سیر تحول شهر تون
ــالم روشن نیست و نام آن در  ــهر تون در پیش از اس تاریخ ش
منابع این دوره ذکر نشده است. اطالعات موجود در مورد این 

شهر در دورۀ اسالمی هر چند که اندک یا در پاره ای از موارد 
مبهم است، ولی می تواند تا حدودی تاریخ و سیر تحول آن را 
در حد نیاز این مقاله روشن سازد. سپاه اسالم از طریق طبس 
ــپاه پس از طبس از  ــان شد و بدون تردید این س وارد خراس
ــت و به سمت قهستان  )منطقۀ کوهستانی  منطقۀ تون گذش
جنوب خراسان( روان شد. بنا بر این سال ورود اسالم به تون 
ــان یعنی 28ق و حتی  ــال فتح خراس را می توان در حدود س
زودتر از آن دانست )یاحقی و بوذرجمهری، 1374: 23ـ 24(. 
ــان در کتاب صورة  ــۀ خراس ــتین بار در نقش      نام تون نخس
االرض )367ق( نوشتۀ ابن حوقل ذکر شده است )ابن حوقل، 
1345: 163(. مؤلف ناشناس کتاب حدود العالم من المشرق 
ــهرهای  ــه عنوان یکی از ش ــرب )372ق( تون را ب ــی المغ ال
ــی  ــتان ذکر می کند )حدود العالم، 1340: 90(. مقدس قهس
ــیم فی المعرفة االقالیم  ــن التقاس در کتاب معروف خود احس
)375ق( تصویر روشنی از تون به دست می دهد و می نویسد: 
ــم کار هستند،  ــت. مردم جوالهه و پش »آباد و پرجمعیت اس
ــمندان بزرگ نیز دارد. دژی دارد جامعش در میان شهر  دانش
ــامند«  ــود، می آش ــت. از کاریزی که در جامع ظاهر می ش اس
)مقدسی، 1361: 436(. جیهانی در کتاب اشکال العالم )نیمه 
ــادان و بزرگ در  ــهری آب ــرن 4ق( از تون به عنوان ش دوم ق
منطقۀ قهستان یاد می کند. او در کتابش از کرباس های خوب 
ــایر نقاط برده  ــابور و س ــه در تون بافته و به نیش ــا ک و زیلوه

می شوند، یاد می کند )جیهانی، 1368: 156(.
ــرن 5 ق/ 11م از  ــی در نیمۀ اول ق ــرو قبادیان ــر خس      ناص
ــهر  ــون دیدار می کند و آن را چنین توصیف می کند: »... ش ت
ــت، اما در آن وقت که من دیدم  ــهری بزرگ بوده اس تون، ش
ــت و آب روان و کاریز  اغلب خراب بود و بر صحرایی نهاده اس
ــیار بود و حصاری محکم  ــرقی باغ های بس دارد و بر جانب ش
داشت. گفتند در این شهر چهارصد کارگاه بوده است که زیلو 
ــیار بود و در سرای ها و  ــهر درخت پسته بس بافتندی و در ش
ــتان پندارند که پسته جز بر کوه نروید و بنا  مردم بلخ تخارس

شد...«.
ــز بزرگ و  ــی در مورد کاری ــل قول ــه نق ــن ب      وی همچنی
عمیقی در مسیر تون به گناباد می پردازد که ظاهراً به دستور 
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ــاطیری ایران، ساخته شده  ــرو،  یکی از پادشاهان اس کیخس
ــه  جریان زندگی و حیات  ــت. ذکر این حکایت در واقع ب اس
دیرینه در این منطقه اشاره دارد )ناصر خسرو، 1372: 111(.

     همه این ها نشانگر این است که تون شهری آباد و پررونق 
در قرون اولیۀ اسالمی بوده است. از تحوالت این شهر در دورۀ 
ــت نیست،  ــلجوقیان )431ـ 590ق( اطالع دقیقی در دس س
ولی وجود مسجد جامع شهر که ـ امروز به اسم مسجد جامع 
قدیم شناخته می شود ـ و ایوان باشکوه قِبلی آن، که احتماالً 
ــت، گواهی بر رونق  ــرن 6ق/ 12م اس ــق به نیمۀ دوم ق متعل
ــۀ دوم قرن 5ق/  ــت. در نیم ــهر در این دوره اس و اهمیت ش
ــتیم. در  ــماعیلیان در این منطقه هس ــاهد ظهور اس 11م، ش
ــال 484ق قلعه هایی در منطقۀ قاین و تون به تصرف آنها  س

درمی آید )یاحقی و بوذرجمهری، 1374: 51(.  
ــهر       در نیمۀ اول قرن 7ق/ 13م و پیش از حملۀ مغول، ش
ــاری، از رونق  ــیر راه های تج ــون به دلیل قرارگیری در مس ت
اقتصادی برخوردار بود. شهر تون در سال 653ق توسط سپاه 
ــهر غارت  ــدند و ش ــد و اهالی آن قتل عام ش هوالکو فتح ش
ــیدالدین فضل اهلل در کتاب جامع التواریخ  ــد. رش و ویران ش
ــپاهیان هوالکو در جریان تصرف  )710ق( ذکر می کند که س
ــتان آن را تصرف می کنند )رضوی،  ــهر تون، بخش شهرس ش
1388: 163(. این گفته نشان می دهد در این دوران احتماالً 
تقسیمات شهری کهن ایران یعنی شهرستان و ربض در شهر 
ــته است. بدین ترتیب شارستان شهر احتماالً  تون وجود داش
ــود. و در پیرامون آن یعنی ربض،  ــان محل ارگ تون ب در هم
ــوده و در گرداگرد آنها نیز  ــکونی واقع ب بازار و خانه های مس
ــت. این احتمال با  ــته اس ــاورزی قرار داش باغ ها و اراضی کش
ــتوفی در کتابش  ــال های بعد حمداهلل مس تصویری که در س
ــون ارائه می دهد همخوانی  ــهر ت نزهت القلوب )740ق( از ش
ــط است وضع آن  ــهری وس دارد. وی  می گوید: »این زمان ش
ــاری بغایت بزرگ نهاده و  ــهر چنین نهاده  اند که اول حص ش
خندق عمیق بی آب دارد و بازار در گرد حصار درآورده و شهر 
ــتان ها در گرد خانه ها و  ــه در گرد بازار و باغات و تودس و خان
ــته که آب  غله زار در گرد باغات و در گرد غله زارها بندها بس
می گیرند و آب بدان غله می برند و در آن بندها خربزه بی آب 

زراعت می کنند بغایت شیرین می باشد و آب از کاریزها است 
ــد«  ــم باش ــش معتدل و حاصلش غله و میوه و ابریش و هوای
)حمداهلل مستوفی، 1378: 207(.  همه این ها نشان از حیات 
ــان ایلخانان مغول )654ـ   ــهر تون در زم و رونق اقتصادی ش

750ق( دارد.
ــان )771ـ 911ق(  ــهر تون در دورۀ تیموری ــخ ش       از تاری
ــت. ظاهراً شهر تون از حملۀ   ــنی در دست نیس اطالعات روش
تیمور )771ـ 807ق( در امان بود و آسیبی به آن وارد نیامد. 
ــاختار کالبدی آن در  ــت که س بنا بر این می توان انتظار داش
ــته پیدا نکرده باشد.  ــبت به گذش این دوره تغییر چندانی نس
ــرو )817ق( از تون  ــرو در کتاب جغرافیای حافظ اب حافظ اب
ــهری قدیمی که قلعه ای محکم دارد، یاد می کند  به عنوان ش
ــه ای به تاریخ 890ق  ــرو، 1349: 36(. وجود کتیب )حافظ اب
ــهور و تاریخی تون  ــیدی که از آب انبارهای مش در حوض س
ــی در بخش جنوب  ــداث بناهای عموم ــت، حکایت از اح اس
ــهر و احتماالً گسترش آن به این سمت در این زمان  غربی ش
دارد. در قرن 9ق/ 15م گرایش به تشیع در این شهر افزایش 
می یابد، چنانکه معین الدین محمد اسفزاری در کتاب روضات 
الجنات فی اوصاف مدینه هرات که در سال های 897ـ 899ق 
ــت اکثر مردم تون را جزو رافضین )لقبی که  ــده اس تألیف ش
ــیعیان در آن ایام به کار می بردند( می داند )اسفزاری،  برای ش
ــاوی صلوات بر دوازده  ــن کتیبه ای ح 1388: 307(. همچنی
امام شیعیان به تاریخ 885ق، در مسجد کوشک که در سمت 
جنوب غربی شهر واقع است، حاکی از وجود پیروان تشیع در 
ــت.  ــمیت یافتن این مذهب در ایران اس این دیار پیش از رس
به عالوه وجود این مسجد در محلۀ قدیمی»سادات«که اهالی 
آن عموماً از فرزندان خاندان پیامبر اسالم)ص( هستند، بی سبب 

نیست. 
ــان  ــون به علت نزدیکی خراس ــهر ت ــوی ش      در دورۀ صف
ــۀ ازبکان در امان نبود و چندین  ــه ماوراءالنهر، از گزند حمل ب
ــر  ــا درآمد و نبردهایی بر س ــهر به تصرف آنه ــه این ش مرتب
ــم رخ داد  ــا قوای مهاج ــط صفویان ب ــری آن توس بازپس گی
ــی و بوذرجمهری، 1374: 58ـ 64(. در دورۀ صفویان،  )یاحق
ــان در جنوب  ــگاه اصلی ایش ــد و به پای ــون اهمیت می یاب ت
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ــان تبدیل می شود. شاه طهماسب )حک930ـ 984ق(  خراس
ــلیمان خلیفۀ ترکمان را  ــی از امرای نامدار خود به نام س یک
ــتور شاه ارگ بزرگ  به حکومت تون منصوب می کند. به دس
ــی، 1350:  ــود )آذری دمیرچ ــازی می ش تون مرمت و بازس
ــک که در قسمت  ــجد کوش 44(.  همچنین کتیبه ای در مس
ــاخت آن را 984ق و  ــهر واقع است تاریخ س جنوب غربی ش
ــاه طهماسب ذکر می کند )نوغانی ، 1366: 187(.  در زمان ش
ــرقی  ــمت جنوب ش ــن دوره بازار به صورت خطی به س در ای
ــه حبیبیه در سال 911  ــاخت مدرس ــعه می یابد که س توس
ــت. در مجموع می توان  ــار آن دلیلی بر این مدعاس ق در کن
ــبت به  ــهر در این دوره نس ــاختار کالبدی ش ادعا کرد که س
ــاه  ــلطنت نادرش ــته تغییر چندانی نمی یابد. در دورۀ س گذش
ــای  )1148ـ 1160ق(، حکومت تون و طبس به یکی از رؤس
ــود. حاکمان زنگویی در دوره های  طایفۀ زنگویی واگذار می ش
ــتند )یاحقی و  ــار نیز در این منطقه قدرت داش ــه و قاج زندی

بوذرجمهری، 1374: 64(.
ــرات البلدان،  ــاب م ــه در کت ــار صنیع الدول       در دورۀ قاج
ــت می دهد که با آنچه حمداهلل  ــهر تون به دس تصویری از ش
مستوفی از آن ارائه می دهد تفاوت چندانی ندارد. ولی نکته ای 
ــجد و  ــاره می کند وجود بازار، مس ــخصاً به آن اش که وی مش
ــانگر اهمیت آنها به عنوان  کاروانسراهای آجری است که نش
ــت )صنیع الدوله،  ــهری در آن دوره اس ــاخص ش فضاهای ش
ــال 1893م/  ــایکس در س ــی س ــر پرس 1367ج1: 815(. س
1310ق، مصادف با آخرین سال های سلطنت ناصرالدین شاه، 
ــار دار ذکر می کند  ــهری حص ــون بازدید کرده و آن را ش از ت
ــین خان افضل الملک در کتاب  )Sykes 1902:13(. غالمحس
ــان و کرمان )1321ق( نیز به بافت شهر تون  سفرنامۀ خراس
ــه ارگ تاریخی تون  ــه می نماید ک ــد. وی اضاف ــاره می کن اش
ــاریه و زندیه رو  ــی در دورۀ افش ــوی دایر بود ول ــا دورۀ صف ت
ــت. وی همچنین به وجود  ــت و االن بایر اس به انهدام گذاش
ــت و  ــتفاده فراوان از خش ــهر و اس آب انبارهای متعدد در ش
ــاخت بناها اشاره دارد  وجود طاق های گنبدی و ضربی در س
)افضل الملک، بی تا: 145ـ 146(. این اطالعات نشان می دهد 
ــاختار  ــان دورۀ قاجار همچنان همان س ــهر تون تا پای که ش

ــا تغییرات اندکی حفظ کرده  ــته خود را صرفاً ب کالبدی گذش
است. این ساختار همانند اکثر شهرهای تاریخی ایران، بر پایۀ 
ــجد جامع، بازار و محالت مسکونی از طریق  ارتباط میان مس
ــتوار بود. در یک جمع بندی در  ــبکه ای از معابر مختلف اس ش
ــاس  ــهر می توان گفت که بر اس ــیر تحول کالبدی ش مورد س
ــواهد و آثار موجود، ارگ قدیمی هستۀ اولیۀ شهر فردوس  ش
ــار و خندقی  ــی در پیرامون این ارگ حص ــود.  زمان )تون( ب
ــری از باروی آن وجود ندارد و فقط  ــود که در حال حاضر اث ب
ــم می خورد. در قرون  بخش هایی از خندق آن امروزه به چش
ــالمی با احداث مسجد جامع و بازار در مجاورت  نخستین اس
آن یعنی در ربض، شهر به سمت شرق گسترش پیدا کرد. در 
دورۀ تیموری شهر به سمت جنوب و در دوران صفوی و قاجار 

شهر عمدتاً به سمت شمال و شرق توسعه یافت )نقشۀ 1(.
ــون به نام »بلدۀ طیبۀ تون«  ــهر ت       در متون قدیمی از ش
ــوی و قاجار از  ــناد و مکاتبات دورۀ صف ــود. در اس یاد می ش
ــون« و در مکاتبات اداری به  ــهر با نام »دارالمومنین ت این ش
ــود )بوذرجمهری، یاحقی،  نام »سرکار تون« اسم برده می ش
ــد در سال 1308ش  1374: 150(. همان طور که قباًل ذکر ش
ــد. در این دورۀ  ــهر »تون« به »فردوس« تغییر داده ش نام ش
ــرقیـ  غربی پهلوی )امام خمینی فعلی( بافت شهر  خیابان ش
ــمت تقسیم کرد. این خیابان از ارگ تاریخی  تون را به دو قس
ــجد جامع شهر به فلکه ای  تون آغاز و پس از عبور از کنار مس
ــد که محل تقاطع آن با »خیابان خراسان« بود.  منتهی می ش
ــمالی ـ جنوبی در میان  ــز تقریباً در محور ش ــن خیابان نی ای
بافت مسکونی شهر احداث شده بود. سمت و سوی گسترش 
ــرق و به سمت باغ ها  ــهر در این دوره عمدتاً به سمت مش ش
ــوی خیابان جدید  ــر قنات ها بود. در دو س ــیر مظه و در مس
االحداث سعدآباد که در امتداد خیابان پهلوی سابق گسترش 
ــاکنان مرفه شهر استقرار یافت  یافته بود، خانه های جدید س
ــال 1347ش نیز به علت  ــر 2(. پس از زلزلۀ مرگبار س )تصوی
ــرق و شمال شرقی  ــاز ساختمان های جدید در ش ساخت وس
ــترش شهر به این  ــهر قدیم توسط دولت وقت، سمت گس ش

جهت ها نیز متمایل شد )همان، 150و 155(. 
ــهر فردوس تا قبل از زلزله دارای پنج محله به نام های       ش
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تصویر 2. منظر هوایی فردوس 1335ش )مأخذ: سازمان نقشه برداری کشور(.

نقشۀ 1. مراحل توسعۀ شهر فردوس )مأخذ: آرشیو پایگاه شهر تاریخی تون(.
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ــادات«، »عنبری«، »میدان«، »تاالر«، و »سردشت« بود.  »س
ــجد  ــهر بود که مس محلۀ میدان احتماالً قدیم ترین محلۀ ش
ــی مانند مدارس حبیبیه و  ــایر بناهای تاریخ جامع، بازار و س
ــمال  ــۀ 2(.  محلۀ تاالر در ش ــتند )نقش علیا در آن قرار داش
ــت و هر دوی این محالت از نظر میزان  محلۀ میدان قرار داش
ــکل کالبدی با یکدیگر در تعادل بودند. محلۀ  ــترش و ش گس
ــرق محلۀ میدان و محل استقرار خانواده ای  عنبری نیز در ش
ــت در شمال غربی شهر واقع  پولدار و مرفه بود. محلۀ سردش
ــهر محلۀ تاالر قرار داشت و کم ترین  ــرق ش بود و در شمال ش
میزان خانوار در آن ساکن بودند. محلۀ »سادات« که به دلیل 
ــهر در این محله به همین نام خوانده  ــادات ش اقامت اکثر س
ــهر قرار داشت. بیشترین درصد  ــود، در جنوب غربی ش می ش
ــود )بوذرجمهری،  ــاکن ب ــهر نیز در این محله س جمعیت ش

یاحقی، 1374: 150ـ 154(.

توصیف معماری بنا 
ــامل  ــا همانند اغلب مدارس تاریخی، ش ــۀ علی عمارت مدرس
ــتی، نمازخانه )مسجد(، مدرس ) محل تدریس(  ورودی، هش
ــزی قرار دارند.  ــه پیرامون یک حیاط مرک ــت ک و حجره هاس
ــنتی شهر واقع بوده  ــته بازار س ورودی اصلی بنا در کنار راس
ــال 1347ش تخریب شد،  ــت. این بازار  که بر اثر زلزلۀ س اس
در گذشته از کنار مسجد جامع شروع و تا مدرسۀ علیا امتداد 

داشت )تصویر 5(.
ــه روی صفه ای قرار دارد که       در حال حاضر ورودی مدرس
ــت.  ــته بازار قدیمی باالتر اس ــانتی متر از کف فعلی راس 60 س
ــبتاً رفیع به بلندای  ــه از یک ایوان نس ــردر ورودی مدرس  س
96/ 11متر و دو طاق نمای دوطبقه به ارتفاع 8/45 متر که هر 
ــکیل شده است )تصویر3(.  یک در طرفین آن قرار دارند، تش
ــلۀ مراتب در  ــه ای که به نوعی حاکی از سلس ــن ترکیب پل ای

نقشۀ 2. محالت شهر فردوس )مأخذ: آرشیو پایگاه شهر تاریخی تون(.

محله سردشت

محله تاالر

محله میدان

محله عنبري

محله سادات

ارگ تون
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ــر ورودی اصلی تأکید می ورزد و آن  ــت، ب طراحی نمای بناس
ــازد. در درون هر یک از طاق نماهای طبقۀ  ــاخص می س را ش
ــاالً از الحاقات بعدی  ــه احتم ــود ک هم کف دری دیده می ش
ــتند. در طبقۀ اول هر یک از این طاق نماها ایوانی وجود  هس
ــده است. در هر سمت مدرسه،  دارد که با کاربندی تزیین ش
ــال 1235 ق توسط میر  ردیفی از مغازه ها قرار دارد که در س
ــده و عواید آنها وقف مدرسه شده است.  علی بیک ساخته ش
این مغازه ها با زاویۀ حدود 45 درجه نسبت به ورودی بنا  قرار 
گرفته  اند و ارتفاع آنها کوتاه تر از طاق نماهای پیرامون ورودی 
است )تصویر 4(. این شکل در مجموع، ترکیبی دعوت کننده 
برای ورود به مدرسه پدید  آورده است. در طرفین در ورودی، 
ــانتی متر ساخته شده که  ــکوی نشیمن به ارتفاع 80 س دو س
ــت.  ــته اس ــیوۀ خفته و راس ــات آجرچینی به ش دارای تزیین
پیرامون در ورودی، قابی مستطیل شکل وجود دارد. در باالی 
ــه در درون یکدیگر قرار  ــوس تیزه دار ک ــردر ورودی، دو ق س
ــود. در باالی آنها، قاب مستطیل شکلی که  دارند، دیده می ش
ــم می خورد. در  احتماالً زمانی محل نصب کتیبه بود. به چش
ــود دارد که که امکان دید از طبقۀ  باالی این قاب پنجره وج

اول بنا به خارج از مدرسه را فراهم می سازد.
ــکل که مفصل  ــک فضای هشتی ش ــه ی ــا ب      دِر ورودی بن
ــت، باز می شود. در ضلع شرقی  ارتباطی بیرون و داخل بناس
ــتی، فضای هشت ضلعِی مدرس )محل تدریس( و در  این هش
ضلع غربی آن، فضای مربع شکل نمازخانه که تزیینات زیبای 

ــش  ــس دارد، وجود دارند. هر دو این فضاها دارای پوش مقرن
گنبدی تک پوسته آجری هستند. در هر یک از اضالع مدرس، 
ــته ای وجود دارد که زیر طاق هر یک از آنها  فضای عقب نشس
با مقرنس تزیین شده است )تصویر5(. این عقب نشستگی های 
ــی در مجموع فضای متنوعی را در داخل فضای مدرس  متوال
ــمت شمال آن به  ایجاد کرده اند. مدرس از طریق دری در س
ــمت غربی نمازخانه محرابی گچی قرار  حیاط راه دارد. در س
ــی زیبا به چشم می خورد. داخل  دارد که در باالی آن مقرنس
گوشه سازی های این فضا نیز با مقرنس های گچی آرایش شده 
ــان لنگه طاق ها و در  ــا در فاصلۀ می ــت. بخش باالی آن ه اس

منطقۀ انتقال نیرو با کاربندی تزیین شده است )تصویر 6(.
ــتی ورودی با گنبِد آجری ترکیِن هشت ترک مسقف       هش
ــرح چلیپایی تزیین  ــده و زیر آن نیز با آجرهای قرمز و ط ش
ــرقی و غربی با  ــت. دو راهرو از  دو گوشۀ شمال ش ــده اس ش
ــه را  ــی به حیاط این مدرس امتداد حدود 45درجه، دسترس
ــۀ جنوب غربی و  فراهم می کنند. دو ردیف پلکان در دو گوش
شرقی هشتی ورودی )تصویر7(، آن را به فضای هشت ضلعی 
ــیار زیبایی تزیین  ــا کاربندی بس ــی بنا که ب ــۀ فوقان در طبق
ــت، متصل می سازد )تصویر 8(. شایان ذکر است که  شده اس
ــه همانند غیاثیۀ خرگرد ماهیتی  مجموعۀ ورودی این مدرس
ــی اصلی آن به حیاط صرفاً از طریق  ــتقل دارد و دسترس مس
ــتی ورودی صورت می گیرد و سایر دسترسی های موجود  هش

به حیاط بعداً ایجاد شده است.

      تصویر 3.  ورودی اصلی )جنوبی( مدرسه )عکس از: نگارنده(.                   تصویر 4. ترکیب ورودی مدرسه و مغازه های مجاور )عکس از: نگارنده(.
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ــت ضلعی در واقع زیباترین فضای مدرسه       این فضای هش
ــود و به دلیل چشم انداز خاص آن به داخل و  محسوب می ش
ــین یاد کرد. گفتنی  خارج بنا، می توان از آن به عنوان شاه نش
است که ایوان ورودی با ارتفاع 9/13 متر تنها بخش دوطبقه 
و مرتفع ترین بخش مدرسه است. بلندای چشم گیر این بخش 
نسبت به سایر بخش ها تأکید دیگری بر اهمیت درگاه ورودی 

در معماری سنتی ایران دارد )نقشۀ 3(.
ــۀ 1054 متر  مربع و زیربنای  ــاحت کل زمین مدرس       مس
ــت. حیاط مرکزی بنا مربع شکل و ابعاد  آن 878 متر  مربع اس

آن16 × 16 متر است. حیاط دارای چهارایوان است و حجره ها 
به عنوان مهم ترین عناصر معماری در سه طرف شمال و شرق 
و غرب حیاط جای دارند. به جز ایوان جنوبی که در مجاورت 
هشتی ورودی قرار گرفته است )تصویر 9(، در مرکز هر ایوان 
ــم می خورد. در ایوان شمالی این  دری به عرض 1 متر به چش
ــر می سازد و  نیز  ــی به باغ مقابل مدرسه را میس در دسترس
ــه را تعریف می کند. عرض دهانۀ  ورودی سمت شمال مدرس
همه ایوان ها در حیاط بسیار به هم نزدیک و در حدود 4 متر 

است ولی عمق آنها اندکی با یکدیگر متفاوت است.

تصویر 6. فضای داخلی نمازخانه و تزیینات آن )عکس از: نگارنده(.تصویر 5. فضای داخل مدرس )عکس از: نگارنده(.

تصویر 8. کاربندی سقف طبقۀ اول )عکس از: نگارنده(.تصویر 7. هشتی ورودی و دو پلکان دسترسی به طبقۀ فوقانی )عکس از: نگارنده(.
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ــۀ 4(  ــۀ غیاثیۀ خرگرد )نقش ــۀ علیا همانند مدرس      مدرس
ــمالی ـ جنوبی طراحی شده است. پالن معماری  بر محور ش
ــرقی حیاط مدرسه علیا بسیار مشابه به  ــمت غربی و ش دو س
ــیاری از مدارس تاریخی در ایران  هم است ولی بر خالف بس
ــۀ 5(. احتمال دارد این تفاوت بعدها و  ــت )نقش متقارن نیس
ــب مقتضیات عملکردی صورت  ــان تعمیرات و برحس در جری
ــد. این اختالف به ویژه در دو گوشۀ شمال غربی  پذیرفته باش
و شرقی حیاط بارز است. از نظر طراحی قسمت شمال غربی 
ــایر بخش ها به ویژه  ــتری با س بنا همخوانی و هماهنگی بیش
ــکل اولیه  حجره ها دارد و از این رو می توان طرح آن را به ش
ــمال  ــه ش ــقف این دو فضا در دو گوش ــت. س نزدیک تر دانس
ــته ای پوشیده شده است که  ــرقی با گنبد تک پوس غربی و ش
با احتساب پوشش های گنبدی دو فضای مدرس و نمازخانه، 

ــه وجود دارد  ــۀ مدرس ــوع چهار گنبد در چهار گوش در مجم
ــۀ غیاثیۀ  ــی مدرس ــاً در  طراح ــو دقیق ــن الگ ــۀ 6(. ای )نقش
ــۀ الغ بیگ  ــدارس تیموری مانند مدرس ــایر م خرگرد و در س
ــمرقند )823ق(،  ــۀ الغ بیگ در س ــارا )820ق(، مدرس در بخ
ــده است.4 ــهد نیز تکرار ش ــۀ دودر )843 ق( در مش  و مدرس

ــتند و ابعاد متفاوتی  ــاده ای هس ــا دارای پالن س      حجره ه

نقشۀ 3. برش طولی مدرسه و ارتفاع بلند ورودی )مأخذ: آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی(.

تصویر 9. نمای ایوان جنوبی )ورودی( حیاط )عکس از: نگارنده(.

ــۀ غیاثیۀ خرگرد )مأخذ: گلمبک و ویلبر،   ــۀ 4. پالن طبقۀ اول مدرس نقش

  .)969 :1374
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نقشۀ 6. برش طولی مجموعۀ ورودی مدرسه )مأخذ: آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی(.

نقشۀ 5. پالن طبقۀ همکف مدرسۀ علیا )مأخذ: آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی(.
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ــد. در جلوی هر یک، ایوانی به عمق 1/5 متر قرار دارد و  دارن
ــی به حیاط از طریق آن صورت می گیرد. در طرفین  دسترس
ــاط، دو حجره و در  ــمالی حی ــرقی، غربی و ش ــای ش ایوان ه
ــرقی نیز سه  ــمال غربی و شمال ش ــه های ش هر یک از گوش
ــوری که ورودی آنها  ــره درکنار هم قرار گرفته اند به ط حج
ــته ایوان مانند امکان پذیر است  از طریق یک فضای عقب نشس
ــر10(. در هر حجره، پنجره ای رو به بیرون وجود دارد.  )تصوی
ــه عمدتاً با طاق گهواره ای پوشیده شده  اند  حجره های مدرس
در حالی که ورودی شمالی و حجره های شمال شرقی و غربی 
مدرسه دارای پوشش گنبدی شکل هستند. در داخل هر یک 
ــم می خورد. بام  از حجره ها تعدادی طاقچه بر دیوارها به چش
ــش سقف  ــطح ولی با توجه به نحوۀ پوش ــه عمدتاً مس مدرس

فضاهای مختلف مدرسه، دارای چهره ای متنوع است.
ــکل هشت ضلعی به  ــه، فضایی به ش      در مرکز حیاط مدرس
ــود دارد که کف آن 2/5 متر  ــاحت 85/35 متر مربع وج مس
ــا از طریق چهار ردیف  ــت. این فض از کف حیاط پایین تر اس
ــۀ حیاط استقرار یافته اند،  ــتای چهار گوش پلکان، که در راس
قابل دسترسی است )تصویر11(. هر ردیف پلکان دارای 8 پله 
ــت و عرض هر پله 95 سانتی متر است. در کف این فضای  اس
هشت ضلعی و در مرکز آن یک حوض هشت ضلعی قرار گرفته 
ــن فضای پایین رفته  ــش 1/45 متر درازا دارد. ای که هر ضلع
ــنتی مناطق کویری  ــه یادآور گودال باغچه در معماری س ـ ک
ــت ـ به منظور دسترسی راحت تر به آب قنات و نیز  ایران اس
ــو پیش بینی شده بود.  ایجاد فضایی اختصاصی برای شست ش

ــن مکان ظاهراً از اهمیت خاصی در فضای حیاط برخوردار  ای
بوده زیرا بدنه های آن با آجر طرح خفته و راسته تزیین شده 

است.
ــه  ــاختمانی که در احداث این مدرس ــن مواد س      اصلی تری
مورد استفاده قرار گرفته  اند، آجر و خشت و گچ است. بر پایۀ 
ــی میدانی نگارنده از آجري به ابعاد متوسط 5×25×25  بررس
ــانتي متر در نماسازی )تصویر12(، پوشش سقف ها، ساخت  س
ــازی و از خشت هایی به همین ابعاد در ساخت  پله ها، و کف س
ــتفاده شده و از گچ نیز برای اندود داخل  دیوارها و جرزها اس
ــوان مالت بهره گرفته اند. به جز  ــا و همراه خاک به عن فضاه
ــه در داخل حیاط، همۀ  ــتۀ فضای فرورفت نقوش خفته و راس
ــز در جریان تعمیرات  ــتند. بام بنا نی ــات بنا گچی هس تزیین
ــانتی متر  ــا آجرهایی به ابعاد 5×25×25 س ــال های اخیر ب س
ــۀ علیا بر اثر زلزلۀ سال 1347ش  ــت. مدرس ــده اس فرش ش
آسیب دید ولی بعداً توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی 

و نیز سازمان میراث فرهگی تعمیر و مرمت اساسی شد.

مقایسۀ تطبیقی
ــای معماری بومی  ــناخت و آگاهی از ویژگی ه ــه منظور ش  ب
مدرسه در شهر فردوس و مقایسۀ آن با مدرسۀ علیا، ضروری 
ــه ای دیگر که خود نمونه  ــی و تحلیل مدرس ــت به بررس اس
ــت بپردازیم. در سمت  ــهر اس ــمندی از معماری این ش ارزش
ــۀ حبیبیه  ــۀ علیا و در فاصلۀ اندکی از آن، مدرس غرب مدرس
ــاد 26/1 × 8 /32 متر احداث  ــرار دارد که در زمینی به ابع ق

تصویر 11. فضای گود نشسته در حیاط مدرسه )عکس از: نگارنده(. تصویر 10. فضای داخلی حجرۀ شمال شرقی مدرسه )عکس از: نگارنده(.
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نقشۀ 7. پالن مدرسۀ حبیبیه )مأخذ: آرشیو پایگاه شهر تاریخی تون(.

تصویر 12. نمای شرقی مدرسه )عکس از: نگارنده(.
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شده است. این مدرسه دارای حیاطی میانی است که فضاهای 
ــۀ 7(. حیاط این بنا بر  ــه پیرامون آن قرار دارند )نقش مدرس
خالف مدرسۀ علیا مستطیل شکل )به ابعاد 14/6×12/9 متر( 
ــه مانند مدرسۀ علیا در محور اصلی شمالی  است. این مدرس
ــت. پس از عبور از در ورودی این  ــتقرار یافته اس ـ جنوبی اس
ــتی(  ــکل )هش ــیم مستطیل ش ــه وارد یک فضای تقس مدرس
می شویم که در سمت شرق آن فضای چلیپایی )شکم دریده( 
ــمت غرب آن نمازخانه )مسجد( قرار دارد که  مدرس و در س
ــت. مدرسۀ حبیبیه همانند  ــیده شده اس با طاق و تویزه پوش
مدرسۀ علیا سردر نسبتاً رفیعی به ارتفاع 8/25 متر دارد ولی 
بر خالف مدرسۀ علیا فضای تقسیم آن یک طبقه، و ارتفاع دو 
ــه هم اندازۀ ارتفاع  ــای جانبی آن یعنی مدرس و نمازخان فض

ورودی است.
ــه خرگرد و  ــۀ غیاثی ــه همانند مدرس ــۀ حبیبی      در مدرس
ــاط از داخل ایوانی  ــی به حی ــۀ علیا، دسترس بر خالف مدرس
ــتقیم به فضای ورودی مرتبط است، صورت  که به صورت مس
ــمال غربی و شمال شرقی حیاط  ــۀ ش می پذیرد. در دو گوش
ــد هر دوی  ــرار دارد که به نظر می رس ــاق بزرگ ق ــز دو ات نی
ــه در حال حاضر  ــند. هر چند ک ــا فضاهای تدریس باش آن ه
پالن این دو فضا با یکدیگر متفاوت است ولی بر اساس نقشۀ 

قدیمی مدرسه که در پیش از زلزله توسط دفتر فنی سازمان 
ملی حفاظت باستانی خراسان ترسیم شده است )سلطان زاده،  
ــه  ــته اند. این مدرس ــانی داش 1364: 327(، آن ها پالن یکس
ــت؛  برخالف مدارس علیا و غیاثیۀ خرگرد، دارای دو ایوان اس
ایوان ورودی و ایوان دیگری در مقابل آن. این مدرسه در طرح 
اولیه اش با پیش بینی 14 حجره، احتماالً به نیت 14 معصوم، 
ــت. پالن معماری این بنا نیز متأثر از  ــده بوده اس ــاخته ش س
ــبک غالب  ــۀ غیاثیه خرگرد و به عبارتی س طرح کلی مدرس
مدارس تیموری در خراسان است که سمبلی نیز از نمادهای 
ــم می خورد. در مجموع هر چند که از  ــیع در آن به چش تش
نظر عملکردی ترکیب پالن مدارس حبیبیه و علیا با یکدیگر 
ــۀ علیا از نظر وسعت و برخورداری از  مشابه است ولی مدرس
ــم گیرتری نسبت به  ویژگی های کالبدی و بصری، برتری چش

مدرسه حبیبیه دارد.
ــاس وقف نامۀ موجود،51 این  ــت که بر اس ــایان ذکر اس      ش
ــط حاج میرزا حبیب اهلل پسر  ــال 911ق توس ــه در س مدرس
ــت و به همین دلیل به نام  ــاخته شده اس عالءالدین تونی س
»حبیبیه« شهره شده است. اهمیت این مدرسه در این است 
ــده از دوران حکومت  ــا یکی از آثار نادر برجای مان که این بن
ــماعیل صفوی )907ـ 930ق( است و می توان آن را  شاه اس

تصویر 14. فضای داخلی نمازخانۀ مدرسۀ حبیبیه 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 13. نمای داخلی حیاط و ایوان شمالی مدرسۀ حبیبیه )عکس از: نگارنده(.
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ــان  ــاالً قدیم ترین بنای موجود صفوی در منطقۀ خراس احتم
ــۀ این بنا شباهت بسیار زیادی به طرح مدرسۀ  برشمرد. نقش
ــاه مشهد به تاریخ 567ق در افغانستان دارد که می توان از  ش
ــه در قلمرو ایران بزرگ )ایران  آن به عنوان قدیم ترین مدرس
ــامل ایران و افغانستان و تاجیکستان و ورارود( تا  فرهنگی ش

دورۀ صفوی نام برد.6

تحلیل معماری بنا
همان طور که ذکر شد مدرسۀ علیا مانند سایر مدارس تاریخی، 
ــزی چهارایوانه دارد که فضاهای مختلف گرد  یک حیاط مرک
ــری اجزا و  ــن بنا از نظر قرارگی ــه  اند. پالن ای ــرار گرفت آن ق
ــت. در دو طرف  عناصر معماری، غیر متقارن ولی متعادل اس
ــجد(  ــتی ورودی دو فضای اصلی مدرس و نمازخانه )مس هش
قرار دارند. این الگوي طراحی در نمونۀ قدیمی مدرسه، یعنی 

غیاثیۀ خرگرد قابل مشاهده است. 
ــد غیاثیه و  ــدارس تاریخی مانن ــالف طرح اغلب م ــر خ      ب
ــای مدرس در مقابل ایوان ورودی بنا  حبیبیه که در آنها فض
ــی مدرسه را به  ــۀ علیا این ایوان دسترس قرار دارد، در مدرس
ــر می سازد. این موضوع اهمیت دسترسی  حیاط شمالی میس
ــه فضای بیرونی را مطرح می کند که احتماالً تأثیر و ارتباط  ب
ــتقیمی با حیات و زندگی جاری مدرسه داشته است. در  مس
مدرسۀ غیاثیه خرگرد دسترسی به حیاط به صورت مستقیم 
و از طریق ایوان ورودی آن  صورت می پذیرد. ولی در مدرسۀ 
علیا این دسترسی پس از عبور از ورودی از طریق دو راهروی 
ــتی ورودی صورت می گیرد. در پشت دو  باریک از داخل هش
ــۀ علیا دو اتاق )حجره( به  ــرقی و غربی حیاط مدرس ایوان ش
ــنتی عمدتاً  ــم می خورد در حالی که در پالن مدارس س چش

تمامت این فضا به ایوان اختصاص دارد. 
     ارتفاع دو فضای نمازخانه و مدرس در مدرسۀ علیا همانند 
غیاثیۀ خرگرد معادل بلندای دو طبقه بنا است. بدنۀ فضاهای 
موجود در سمت جنوبی نسبت به سایر قسمت ها بلندتر است. 
ــۀ غیاثیه خرگرد مربع، و  ــه نیز مانند مدرس حیاط این مدرس
ــت. در هر یک از  ــۀ آن پخ )با زاویۀ 45 درجه( اس چهار گوش
این چهار گوشه فضای ایوان مانندی وجود دارد که دسترسی 

به فضاهای مجاور را نیز فراهم می کند.
     طراحی مدرسۀ علیا توجه به اصول معماری یعنی تعادل، 
ــه مهم تر وحدت را به  ــه، تضاد، و از هم ــم، تأکید، هندس ریت
ــاد مختلف در پیرامون  ــش می گذارد. وجود ایوان در ابع نمای
ــزه دار )پنج و هفت تند(، تأکید بر  حیاط، تکرار قوس های تی
ــه عنوان عنصر اصلی بنا از نظر ارتفاع و حجم، تضاد  ورودی ب
ــان عناصر و اجزا اصلی و  ــب و تفاوت مقیاس می از نظر تناس
ــیلۀ  ــی معماری، هم چنین ایجاد وحدت که عمدتاً به وس فرع
ــواهد این مدعا  ــده است، ش ــکل حاصل ش رنگ، مصالح و ش
هستند. پالن بنا از  نظام هندسی ای ساده ولی قوی برخوردار 
ــت و در طراحی آن از یک مربع به عنوان مدول پایه و نیز  اس
ــۀ 8(. این تقسیمات  ــیمات آن استفاده شده است )نقش تقس
نشان می دهد که مجموعۀ ورودی و حیاط مدرسه به صورت 
مساوی به عنوان دو بخش اصلی در طراحی و استقرار فضاها 
ــمال و در  ــمت ش ــده اند و باقی ماندۀ فضاها در س منظور ش
ــدول در نظر گرفته  ــن، به صورت نیمی از این م انتهای زمی

شده اند.

تاریخ گذاری بنا
مدرسۀ علیا فاقد هرگونه کتیبه ای است که تاریخ ساخت آن 
ــب صریحی در این  ــخص کند. متون تاریخی نیز مطل را مش
ــای کالبدی و نیز خصوصیات  ــورد بیان نمی کنند. ویژگی ه م
ــه و وقف نامۀ آن73 و نیز بررسی تاریخی  اصلی معماری مدرس
ــت می دهند که می توانند در مورد  ــهر، آگاهی هایی به دس ش

تاریخ احتمالی ساخت بنا راهگشا باشند.
ــباهت زیاد آن به  ــۀ علیا ش ــاری مدرس ــای معم      ویژگی ه
ــال 911ق ساخته شده است  ــۀ حبیبیه را ـ که در س مدرس
ــوع از ویژگی ها  ــۀ علیا در مجم ــان می دهد؛ ولی مدرس ـ نش
ــت. بنا بر این می توان  ــات کامل تری برخوردار اس و خصوصی
ــت که این بنا پس از مدرسۀ حبیبیه احداث شده  انتظار داش
باشد. به عالوه موقعیت قرارگیری بنا در کنار بازار اصلی شهر 
و در مسیر توسعۀ آن یعنی در سمت مشرق مدرسۀ حبیبیه، 

گواه دیگری بر این مدعا است. 
     الگوی معماری مدرسه در دورۀ صفوی با احداث دو مدرسۀ 
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ــته، یعنی مدرسۀ خان شیراز )1024ق( و مدرسۀ مادر  برجس
ــاه یا چهارباغ اصفهان )1116ـ 1126ق( تغییر می یابد. هر  ش
ــه چهار ایوانی هستند و در آنها دسترسی به حیاط  دو مدرس
ــتی ورودی و از طریق دو راهروی باریک  پس از ورود به هش
ــی در اکثر مدارس مهمی که  ــورت می پذیرد. این دو ویژگ ص
ــده  اند، مشاهده  ــاخص احداث ش ــه ش پس از این دو مدرس
می شود. همان طور که قباًل ذکر شد شهر تون در دورۀ صفوی 
ــهر  ــۀ حبیبیه در این ش ــورد توجه بود ولی با وجود مدرس م
ــاخت مدرسه دیگری در جوار آن در این  کوچک، احتمال س
دوره، اندک است. شایان ذکر است که ساخت مدرسۀ علیا در 
ــتوانۀ مالی محکم و در واقع بانی ثروتمند  آن زمان نیاز به پش
و قدرتمندی داشت. با توجه به قدرت گرفتن خاندان زنگویی 
ــار )1148ـ 1160ق( در شهر  در دورۀ حکومت نادرشاه افش
ــه در همین  ــردوس، این احتمال وجود دارد که  این مدرس ف
ــطۀ معماری  ــاریه و تحت تأثیر بی واس دوران یعنی دورۀ افش
ــه هم جوارش یعنی حبیبیه، ولی در ابعاد بزرگ تر و به  مدرس
ــهر بنیان  ــانۀ تفاخر و نمادی از حاکمیت جدید در این ش نش

گذاشته شده باشد. بررسی وقف نامۀ این مدرسه در دورۀ قاجار 
می تواند در تقویت چنین فرضیه ای تا حدود زیادی مؤثر واقع 
شود .در بخشی از وقف نامه مدرسه به تاریخ 1235ق، مقارن 
با دورۀ سلطنت فتحعلی شاه قاجار )1212ـ 1250ق(،  چنین 
ــت: »...میر علی بیک خلف الصدق عالی شأن مرحوم  آمده اس
ــده  ــور میر مرتضی بیک عرب زنگویی نایب بلده تون ش مغف
ارادۀ تعمیر مدرسۀ مخربه ]مخروبه[ واقعه در بلدۀ مزبوره در 
ــهور به حبیبیه در  ــۀ قدیمه مش محله میدان در جنب مدرس
غرب آن واقع است و هر دو بر کنار شارع عام می باشد نموده 

و وقف مؤبد و حبس مخلد شرعی نمود...«. 
ــه در زمان  ــان می دهد که اوالً این مدرس      این مطلب نش
ــته ولی مخروبه بوده و بانی قصد تعمیر آن  مذکور وجود داش
را داشته است. ثانیاً  در وقف نامه نام مدرسۀ »قدیمۀ حبیبیه« 
ــت »قدیمه« احتماالً  ــت که منظور از ذکر صف ــده اس ذکر ش
ــت. ثالثاً خود  ــتر آن از مدرسۀ علیا اس ــاره به قدمت بیش اش
میرعلی بیک متعلق به خاندان عرب زنگویی بود، طایفه ای که 
ــاه تا دورۀ قاجار در تون حکمفرمایی  مردانش از زمان نادرش

نقشۀ 8.  نظام هندسی مدرسۀ علیا )ترسیم از: نگارنده(.
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ــود دارد که علت  ــن ترتیب این احتمال وج ــد. به ای می کردن
ــه  ــی تعمیر و نیز وقِف منابعی برای نگهداری این مدرس  اصل
ــط یکی از  ــک زنگویی، احداث آن توس ــت میرعلی بی  به دس
ــته بوده است. در نتیجه هدف از  افراد همین خاندان در گذش
ــه در واقع حراست از این میراث خانوادگی  تعمیر این مدرس
ــتـ   ــن نیس ــتن نام بانی اثرـ  که امروزه روش و زنده نگه داش

بوده است.

جمع بندی و نتیجه گیری
ــت. این  ــۀ علیا از چند نظر مهم اس ــی مدرس مطالعه و بررس
ــه از جملۀ نمونه های باارزش معماری مدارس خراسان  مدرس
ــاه افشار در ایران است.  و احتماالً یادگار مهمی از دوره نادرش
ــه با بسیاری از سایر  ــه هر چند که در مقایس ابعاد این مدرس
مدارس معاصرش در منطقۀ خراسان بزرگ نیست ولی با دقت 
ــتی، نمازخانه، مدرس،  تمامی عناصر کالبدی رایج مانند هش
ــت. باید توجه کرد  حجره، ایوان، و ... را در خود جای داده اس
ــا دورۀ صفوی در  ــیوۀ طراحی مدارس دورۀ تیموری ب که ش
خراسان متفاوت است4 ولی بررسی و تحلیل کیفیت معماری 
ــنت معماری دورۀ تیموری به  ــۀ علیا نشانگر  تداوم س مدرس
ــبکی محلی در این منطقه است. این بنا هرچند که  عنوان س
ــۀ غیاثیه ساخته شده است  با پیروی از الگوی معماری مدرس
ــد بر ارتفاع بلند  ــی ویژگی های دورۀ صفوی از جمله تأکی ول
ــی غیر مستقیم  ورودی، وجود چهار ایوان در حیاط و دسترس
به حیاط از داخل هشتی ورودی نیز در آن مشاهده می شود. 
وجود یک پایاب در درون فضای هشت ضلعی در مرکز حیاط، 
ــایر مدارس ایران  ــت که در س ــات بارز این بنا اس از خصوصی
ــانگر نحوۀ تعامل  ــود. این ویژگی نش ــاهده می ش به ندرت مش
ــان با طبیعت و عنصر حیات بخش آن یعنی آب،  مناسب انس

و نشانه ای از درک مفهوم پایداری در معماری ایران است.

تشكر و قدردانی
ــنده از همکاری مدیر محترم ادارۀ کل میراث فرهنگی،  نویس
ــان، پایگاه پژوهشی شهر  ــتی و گردشگری خراس صنایع دس
ــهردار  تاریخی تون و نیز جناب آقای مهندس حالج مقدم، ش
ــذاردن پاره ای از اطالعات  ــرم فردوس برای در اختیار گ محت

برای تألیف این مقاله تشکر و قدردانی می کند.
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