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عمارة المدارس الدينية
في مدينة
النجف االشرف

مدرسة اليزدي أنموذج ًا

«

 م.م مؤمل سليم مرزة
كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة

اخلالصة:

مهد الباحث حبديث خمتصر عن تاريخ النجف العلمي و نشأة املدارس الدينية يف النجف ثم استعرض أشهر املدارس كمدرسة
الصحن الشريف ومدرسة السلطان حممد خدابندة  ،ومدرسة املقداد السيوري ومدرسة املال عبد اهلل اليزدي ومدرسة الصدر األعظم
ثم مدرسة السيد اليزدي وهي موضع الدراسة  ،وأشار إىل انها اكرب املدارس الدينية يف النجف عمارة وزخرفة وبني موقعها داخل
املدينة وتاريخ تأسيسها (1327-1325هـ) (1906 -1904م) من قبل املرجع الديين يف عصره السيد اليزدي  ،ثم حتدث الباحث
تفصيال عن ختطيط املدرسة يف طابقها األرضي وطابقها األول ومل يغب عنه احلديث عن مسجد املدرسة وسراديبها اليت تعرب عن
الظاهرة اليت متيزت بها ارض النجف األشرف  ،وقد بذل جهدا خاصا لتوثيق حبثه عن املدرسة فوتوغرافيا .
ال يستبعد أن يكون تاريخ قيام املدارس يف النجف يبتدئ
تسمى
مع تاريخ الدراسة وان مل تكن هلذه املدارس بناية ّ
خاصة ّ
بامسها ،ويكفي يف ذلك ان يكون اجتماع بقصد تلقي الدرس والوعظ
واملناقشة .وهذا ما كان حيدث يف األسواق كسوق عكاظ وسائر
أسواق العرب وسوق املربد يف البصرة ومسجد النيب يف احلجاز.
وعلى هذا كان قيام أول مدرسة جنفية مرتبطًا بقيام أول دراسة
للعلوم اللسانية والعقلية والدينية يف النجف وتأريخ هذه املدرسة قدمي
جدًا) ،(1فكم من معاهد أدبية توارثت احلركة الفكرية معهدًا بعد معهد
ّ
)(2
مثل (عاقوال) الواقعة حول الكوفة أو الكوفة يف الزمن القدمي .
كانت (عاقوال) مدرس ًة سريانية ،وبقيت إىل عهد الرومان
لقد ْ
يف العراق وقد انتقلت إليها دراسات يونانية وملّا اندرست (عاقوال)
هنضت احلرية .فكانت واجهة كربى لألدب ،ترى فيها كثري من
((( الخليلي ،محمد ،مدارس النجف القديمة والحديثة ،موسوعة العتبات
المقدسة قسم النجف ،ط ،1دار التعارف ،بغداد،1966 ،ص.115
((( الحديثي ،نزار ،مالحظات اولية عن مدرسة العلم في الكوفة ،مجلة
الكوفة ،المجلد الخامس ،العدد األول ،2001 ،ص.30

االفكار املبثوثة بني العاصمة احلرية وما حوهلا من الديارات ،وانتقل
ما يف احلرية إىل الكوفة مث انتقل ما يف الكوفة إىل النجف).(3
يعد املشهد احليدري الشريف ّأول مدرسة علمية ودينية
إذ ّ
عرفتها مدينة النجف األشرف ،قبل تأسيس املدارس ومعاهد العلم،
وبقي املعهد الشريف يؤدي دوره التعليمي حىت الوقت احلاضر .وقد
صدرت أول اجازة علمية من مدينة النجف عام  400ه).(4
وهي تسويغ يف رواية احلديث عن املجيز ،وعلى ذكر الكتب
واملصنفات اليت صدر األذن بروايتها عن املجيز إمجا ً
ال وتفصي ً
ال.
واالجازة يف حقيقتها مبثابة الشهادة اليت مينحها الشيخ أو املدرس لتلميذه
حق الرواية والتدريس ملا درس عليه واتقنه على يديه).(5
ختوله ّ
((( الشرقي ،علي ،األحالم ،جمع وتحقيق موسى الكرباسي ،مطبعة العمال
المركزية ،بغداد ،1988 ،ص.41
((( النجاشي ،أبو القاسم محمد بن علي (ت  450هـ) ،الرجال ،طهران،
ال ،ت ،ص.54
((( معروف ،ناجي ،علماء النظاميات ومدارس الشرق االسالمي ،ط ،1
بغداد 1393 ،هـ ،ص.238

ويعد صدور االجازة العلمية من مدينة النجف االشرف حدثًا
علميًا جديدًا يف تارخيها العلمي .وقد اتسع منح االجازات العلمية
يف القرن اخلامس اهلجري) .(1وخباصة بعد هجرة الشيخ أيب جعفر
448ه ومنحه مجلة من

حممد بن احلسن الطوسي) (2إىل النجف عام
االجازات العلمية لطالبه) (3وقد اقترنت رحلة شيخ الطائفة الطوسي
الكبري إىل النجف بنشاط علمي وتعليمي كبريين).(4
ويعطي كتابه (االمايل) صورة واضحة على انتظام الوضع الدراسي
يف مدينة النجف االشرف على يديه) ،(5فقد كان الشيخ الطوسي جيتمع
((( يتزامن هذا التاريخ مع تاريخ بدايات ظهور المدارس المستقلة في
اإلسالم مما يعطي االصالة لهذه المدرسة.
((( وهو من رجاالت العلم وجهابذته المبرزين – المعروف بشيخ الطائفة،
ولد في طوس في شهر رمضان عام  385هـ ،وهاجر إلى العراق وحط
رحله ببغداد عام  408هـ وهو في الثالثة والعشرين من عمره وعند
وصول الشيخ الطوسي إلى بغداد الزم الشيخ المفيد وتتلمذ على يديه
وبقي معه حتى سنة  413هـ حيث لبى علم الطائفة الشيخ المفيد نداء
ربه فانتقلت الزعامة إلى الشريف المرتضى حيث الزم الشيخ الطوسي
استاذه علم الهدى السيد المرتضى ،وكان موضع اهتمام وعناية من لدن
استاذه الشريف علم الهدى السيد المرتضى .بحر العلوم ،السيد محمد،
الدراسة وتاريخها في النجف ،موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف،
ج ،2ص .23أما عن معرفة اسباب هجرة الشيخ الطوسي من بغداد
واختياره مدينة النجف االشرف فينظر المصدر نفسه ص.34 – 31
((( الحكيم ،حسن ،الجذور التأريخية لنشأة مدرسة النجف ،مجلة الرابطة،
السنة الثانية ،1975 ،ص.39
((( فياض ،عبد اهلل ،تأريخ التربية عند االمامية واسالفهم من الشيعة بين
عصري الصادق والطوسي ،مطبعة أسعد ،بغداد 1392 ،هـ ،ص.73
((( الحكيم ،حسن ،الشيخ الطوسي (محمد بن الحسن  460 – 385هـ)،
ط ،1مطبعة االداب ،النجف ،1975 ،ص.40

بتالميذه وميلي عليهم معارفه يف التفسري والفقه واالصول واحلديث
والرجال وعلم الكالم وغريها من العلوم ،حيث ان بعض تالميذه قرأ
عليه مجيع تصانيفه يف مدينة النجف ،ويف مشهد االمام علي) (6
وتعد األمايل من أعلى رتب التعليم ،وكيفيته أن ميلي العامل أو االستاذ
ّ
يف جملس أو عدة جمالس تعقد له يف اجلامع أو املدرسة على طلبة
توصل اليه يف حبوثه واستنباطاته العلمية فتكتب عنه.
العلم ما ّ
وتعد مدرسة الشيخ الطوسي يف النجف بداية التنظيم الدراسي
ّ
عند االمامية يف العراق ،إذ مل نعهد بوجود مدرسة سلكت هذا
عد الدكتور ناجي معروف مدرسة النجف
التنظيم من قبل) .(7وقد ّ
يف عهد الشيخ الطوسي من املدارس املسجدية ،وليس من
املدارس املستقلة عن اجلوامع) .(8وقد أراد بذلك مشهد اإلمام أمري
املؤمنني ذلك املشهد الشريف الذي بقي رغم التطور العلمي
الذي حصل على املدارس من حيث البناء والتصميم والتطور
العمراين الواسع للمؤسسات العلمية يؤدي دوره التعليمي حىت
الوقت احلاضر ،وبقيت حجرات الصحن الشريف مأوى لرجال
العلم إىل وقت ليس ببعيد ويقول السيّد حمسن األمني العاملي
(كان الشيخ حممد تقي الكلبايكاين النجفي املتوىف عام 1298ه
((( منتجب الدين ،علي بن عبيد اهلل (ت بعد عام  585هـ) الفهرست طبع
مع كتاب (بحار االنوار) ،طبع حجري 1315 ،هـ ،ص .4الطبري،
عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم (من علماء القرن السادس
الهجري) ،بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ،ط ،2المطبعة الحيدرية،
النجف1963 ،م ،ص.79
((( الحكيم ،المصدر السابق ،ص.42
((( معروف ،المصدر السابق ،ص.141
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يكمن زاوية من زوايا املشهد العلوي يف الطبقة العليا)) .(1وأقام
حممد حسن املامقاين النجفي املتوىف عام  1323ه يف مدرسة
الشيخ ّ
الصحن الشريف يوم كانت حجرات الصحن مكتظة باألعالم).(2
وأقام الشيخ زين العابدين بن إمساعيل النجفي ،املتوىف عام  1340ه
حممد
يف مدرسة الصحن الشريف وكان شريكًا يف الدرس مع الشيخ ّ
حرز الدين الذي أقام معه عدة سنني يف هذه املدرسة).(3
املدة كانت تضم مدارس علمية
ومن املعلوم أن النجف يف هذه ّ
كثرية منتشرة يف أرجائها ففي عام 1314ه ـ 1896م أشارت
ساملانة بغداد (املدارس يف مدينة النجف وطلبة العلوم الدينية فيها من
خمتلف البلدان)).(4
وتتشابه مدرسة النجف العلمية مع مدرسة االزهر الشريف يف
مصر الستقطاهبما طالب العامل اإلسالمي من خمتلف أرجائه) .(5ففي
املدرسة النجفية يلتقي الطالب العريب (العراقي باللبناين والسوري
والسعودي) باملسلمني من إيران واهلند وتركيا واالفغان وباكستان
وبادكوبيا والقفقاز وغريهم من أقطار عربية وإسالمية وكان بعض
الطلبة على اختالف جنسياهتم وقومياهتم يسكنون مدرسة واحدة،
أن هنالك مدارس تشترط يف طالهبا قومية واحدة) .(6وتؤدي
يف حني ّ
املدرسة النجفية غرضني أساسيني مها :الدراسة والسكن .ويتولّى
مراجع الدين الصرف عليها ،ولبعضها أوقاف يف النجف أو غريها
ويصرف واردها على الطلبة).(7
وعند احلديث عن املدارس يف النجف األشرف منذ تأسيس
أن كثريا
احلوزة العلمية فيها يعود بنا احلديث إىل قدم تأرخيي ،ربّما ّ
من املدارس مل تؤرخ عند البناء أو التأسيس لكن نقترب من بعض
النصوص اليت تؤشر ذلك) ،(8وهذه املدارس هي:
((( األمين ،السيد محسن ،أعيان الشيعة ،ط  ،1مطابع االتقان واالنصاف،
بيورت ،ال ت ،ص.125
((( الحكيم ،المصدر السابق ،ص.42
((( حرز الدين ،محمد ،معارف الرجال في تراجم العلماء واالدباء ،علق عليه
محمد حسين حرز الدين ،مطبعة اآلداب ،النجف ،1964 ،ج ،1ص.234
((( البياتي ،فاضل مهدي ،التعليم في العراق في العهد العثماني ،دراسة
تاريخية في ضوء السالنامات العثمانية ،مجلة المورد ،المجلد (،)22
العدد األول لسنة 1414هـ1994 ،م ،ص 29نق ً
ال عن سالمانة بغداد
لسنة  1314هــ ص ،292وسنة  1318هـ ،ص ،472 – 476وسنة
 1324هـ ،ص.288
((( المظفر ،عبد الصاحب ،مدينة النجف الكبرى ،دراسة في نشأتها
وعالقاتها االقليمية ،ص.185
((( ومن هذه المدارس مدرسة (االيرواني) الخاصة بالطالب االتراك
ومدرسة (العامليين) الخاصة باللبنانيين ومدرسة الهندي الخاصة
بالطالب الهنود ،الخليلي ،المصدر السابق ،ص.120
((( مغنية ،محمد جواد ،دول الشيعة في التاريخ ،مطبعة االداب ،النجف،
 1384هـ ،ص.22
((( سوف نقوم باستعراض سريع لتأريخ المدارس قبل القرن العاشر الهجري
أي ما قبل فترة بحثنا من اجل التمهيد لدراسة اهم مدرستين= 1

مدرسة الصحن الشريف:
عند ختطيط الصحن احليدري الشريف وفق تصميمه احلايل الذي
يعود إىل العهد الصفوي)(9أي أواخر القرن العاشر اهلجري ،السادس
عشر امليالدي أنشئت معه مدرسة دينية عرفت باسم (مدرسة
الصحن) .وتنسب إىل الشاه عباس األول الصفوي وتقع يف اجلهة
الشمالية من الصحن ،وباهبا يف اإليوان الثالث من تلك اجلهة أقرب
إىل اجلهة الشرقية).(10
ويقول الشيخ علي الشرقي (انه يف عام 1913م كانت يف النجف
 53مدرسة بني قدمية وحديثة أعتقها املدرسة املعروفة مبدرسة
الصحن)) (11وحنن لدى دراستنا للمدارس مل نصل إىل هذا الرقم الذي
ذكره الشيخ الشرقي يف تلك الفترة إال إذا أضفنا املدارس اليت أنشئت
يف النجف بعد 1913م فقد يصل الرقم إىل أكثر مما ذكره ،ويذهب
(إن
الشرقي إىل رأي يبعد فيه مدرسة الصحن عن العصر الصفوي بقوله ّ
طراز هذه املدارس مغاير للعمارة الصفوية املاثلة يف الصحن والرواق،
ويظهر ان عمارة املدرسة أقدم وأقدم) فالعمارة الصفوية للصحن
الشريف خططت بشكل مدرسة تدور عليها خلوات وإيوانات يف
الطبقة السفلى ومثلها يف الطبقة العليا ،وأمامها هبو (قاعة) للتدريس
واالجتماع وهكذا كانت اخللوات مشحونة بالطالب الغرباء ورواد
العلم وما زالت بعض اخللوات واحلجر تعرف بامساء العلماء الذين
كانوا يقطنوهنا مثل حجرة االردبيلي يف الطبقة العليا).(12
فإن مدرسة الصحن هذه
وإذا أخذنا برأي الشيخ علي الشرقي ّ
رمبا هي اليت ذكرها الرحالة ابن بطوطة عند زيارته ملدينة النجف عام
 727ه وقد وصفها بقوله (إنّه حول مرقد االمام علي عليه السالم
املدارس والزوايا واخلوانق معمورة احسن عمارة وحيطاهنا مزدانة
بالقاشاين وهو شبه الزليج عندنا لكن لونه أشرق ونقشه أحسن
ويدخل من باب احلضرة إىل مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية
من الشيعة)).(13
ورمبا هذه املدرسة تعود إىل زمن أبعد ،وقد يصل إىل القرن الرابع
موجودتين ضمن الفترة المقررة في بحثنا العهد العثماني االخير.
((( من اجل معرفة المزيد عن الفترة الصفوية وتاريخ حكمها ينظر العزاوي ،عباس،
تاريخ العراق بين احتاللين ،بغداد 1947 ،م ،ج  ،3ص .346وكذلك
Stephen H. Longrigg, four centuries of modern Iraq,
.22 .p ,1925 ,London
( ((1محبوبة،جعفر ،ماضي النجف وحاضرها ،ط 2مطبعة االداب ،النجف،
1958م ،ص.127
( ((1الشرقي ،علي ،الحالة العلمية في النجف ،مجلة لغة العرب ،الجزء
السادس ،السنة الثالثة 1332 ،هـ 1913 /م ،ص.329
( ((1المصدر نفسه ،ص.330
( ((1ابن بطوطة أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم اللواتي (ت 779
هـ) ،رحلة أبن بطوطة (المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب
األسفار) ،مطبعة مصطفى محمد ،مصر1357 ،هـ 1938 /م ،ص.127

اهلجري) (1فقد بىن عضد الدولة البويهي عام  371ه الرواق العلوي
الذي بقي إىل عام  753ه) .(2وقد اختذه الطالب مكانًا للدرس ويقول
حممد عبد الرحيم غنيمة (اما مدينة النجف اصبحت عاصمة
االستاذ ّ
التدريس للفقه اجلعفري وعلوم الدين منذ عصر آل بويه بعد إعمارهم
املرقد العلوي واجزال الصالت والرواتب للمقيمني له)).(3
أن طالب الشيخ الطوسي الذين رافقوه من بغداد
ومن املحتمل ّ
إىل النجف عام  448ه قد اختذوا هذه املدرسة مكانًا للدرس والسكن
حممد السماوي إىل هذه املدرسة بقوله).(4
وأشار الشيخ ّ
ويف الغ��ري ل��ذوي العل��وم
مش��يدة م��ن حج��رات وغ��رف
وم��ن ث�لاث واثن�ين وجه��ه
اش��هرها مدرس��ة الصح��ن الس�ني
الرس��وم
معلوم��ة
م��دارس
م��ن أرب��ع جه��ات صف��ًا ف��وق صف
او حج��رات أف��ردت للترفّ��ه
ب�ني
ق��د بني��ت للدارس�ين اذ
َّ
ويقول الشيخ جعفر حمبوبة (وقفت على كتاب (أصول الكايف)
خمطوطًا ويف آخره هذه العبارة ،متّت كتابة أصول الكايف على يد
الفقري إىل اهلل الغين يوسف بن احلسني النجفي الشهري بالصلنباوي
يف املدرسة الغروية على مشرفة افضل الصالة والسالم ،يوم الثالثاء
التاسع والعشرين من رجب املرجب سنة  1069ه)) .(5ويشري هذا
التاريخ إىل ان الشيخ ابراهيم بن عبد اهلل بن موسى املغريب كتب
مشيخة كتاب (االستبصار) يف املدرسة الغروية ،ويقول الشيخ حمبوبة
(ورأيت نسخة من كتاب االستبصار يف آخره :كتب فرج اهلل بن
فياض اجلزائري النجفي سنة  1043ه يف املدرسة الرومية بكنف
القبة الغروية ،والظاهر هي هذه املدرسة)) .(6ومن املحتمل ان لفظ
الرومية هذا جاء من هيمنة السلطة العثمانية على هذه املدرسة .وقد
اعتاد بعض الكتاب اطالق لفظ (الروم) على العثمانيني ،ويبدو انه
حىت منتصف القرن احلادي عشر اهلجري مل تكن يف مدرسة النجف
سوى هذه املدرسة املالصقة للصحن الشريف ،ويقول الشيخ علي
((( اذا سلمنا بصحة هذا التاريخ فاننا نالحظ ان هذه المدرسة قد سبقت
مدارس بغداد بقرن واحد .وإذا اختلفنا معه فاننا نالحظ ان هذه
المدرسة قد تزامنت مع مدارس بغداد في القرن الخامس الهجري.
((( ابن عنبة ،جمال الدين بن علي بن الحسين (ت 828هـ) ،عمد الطالب
في انساب ال ابي طالب ،مطبعة الديواني ،بغداد ،ال ،ت ،ص.84
((( غنيمة ،محمد عبد الرحيم ،تأريخ الجامعات االسالمية الكبرى ،دار
الطباعة المغربية ،،تطوان 1953 ،م ،ص.49
((( السماوي ،محمد ،عنوان الشرف في وشي النجف ،ط ،1مطبعة الغري،
النجف ،1360 ،هـ ،ص.58
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص.127
((( المصدر نفسه ،ص.128
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الشرقي (كان رواد العلم وطالبه يسكنون على األغلب املدرسة
العلوية الكربى (الصحن) ومنهم املقيم يف غريها من املدارس والدور
اخلاصة ،وكان هلم نقيب ينظم شؤوهنم ،وكانت يف املدرسة العلوية
خزانة كتب نفيسة جتمعت مما حيمله املهاجرون وكانوا بعدما يتزودون
بزاد العلم ويعتزمون العودة إىل اوطاهنم يتركون ما محلوه من نفائس
الكتب وما ألفوه من رسائل)).(7
أن مدرسة الصحن هي املركزية
ونستنتج من النص السابق نفسه ّ
يف تلك احلقبة الزمنية إذ بقيت مدرسة الصحن احليدري الشريف
تساير الزمن فهنالك كتاب (اداب البحث واملناظرة والتعليم) للموىل
حممد بن عبد اهلل القومشلي فرغ املؤلف من تسديده يوم السبت يف
الثاين من شعبان مبدرسة الصحن الشريف سنة  1252ه).(8
واكتسبت هذه املدرسة عام  1289ه طابعًا رمسيًا بعد أن أعلنت
احلكومة العثمانية فرض التجنيد االجباري ،وعينت مدرسًا خاصًا
ري من طلبة العلم ،وسنت احلكومة
هلذه املدرسة وأنتسب اليها كث ٌ
قانونًا خاصًا هلا ،فإذا أدى رجل الدين االمتحان بنجاح فانه يعفى
من اجلندية ،ويقول الشيخ حمبوبة (عني الشيخ قاسم آل قسام مدرسًا
رمسيًا يف هذه املدرسة ،أختذ الطابق االعلى من الصحن الشريف
مكانًا وقررت احلكومة يومئذ ان من انتمى إىل مدرسته وحصل
((( الشرقي ،االحالم ،ص.58
((( األمين ،محمد ،االثار المخطوطة في النجف ,مجلة العدل ،الجزء
الثاني ،السنة الثانية 1386 ،هـ  1967 /م ،ص.13
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على الشهادة منه يعفى من التجنيد االجباري بعد اداء االمتحان،
فكانت حوزته حافلة بطالب العلوم الدينية)).(1
وبقيت إدارة هذه املدرسة بيد احلكومة حىت أوائل القرن الرابع
عشر اهلجري ،فقد هتدمت حجراهتا وسد باهبا ،ويف عام  1350ه
تقدم السيّد هاشم الزيين النجفي لعمارهتا ،وأصبحت مأوى للزائرين
والواردين إىل مدينة النجف االشرف).(2
حممد السماوي إىل بناء املدرسة بقوله):(3
وأشار الشيخ ّ
مث ال�تي يف اجلان��ب الش��مايل
وه��ذه ص�يرت االن حم��ل
وباهب��ا يف الصح��ن ذي الع�لايل
للزائري��ن ح�ين وف��ر العل��م ق��ل
ويبدو ان مدرسة الصحن هذه كانت يف بدء أمرها يف الطابق
العلوي من الصحن الشريف ،مث اختذت مكاهنا االخري يف الطابق
األرضي ،وهو الذي تصدى لبنائه السيد هاشم زيين ،وبقي يف رعاية
الشيخ قاسم ال قسام حىت وفاته عام  1331ه  1913 /م .وقد تتلمذ
على يد الشيخ وخترج من املدرسة جهابذة من طالب احلوزة العلمية
كالسيد حمسن احلكيم والسيد حسني احلمامي والشيخ عبد الرسول
اجلواهري والشيخ عبد الكرمي املاشطة وآخرين كثر.

مدرسة السلطان مح ّمد خدابندة

حممد خدابندة املتوىف يف هناية القرن السابع
شيّد السلطان املغويل ّ
اهلجري  /الثالث عشر امليالدي وابنه السلطان أبو سعيد مدرسة
وخانقاه (تكية)) (4للصوفية يف مدينة النجف االشرف) .(5وقد اعدت
هذه التكية مقرًا للغرباء من الصوفية وخباصة فرقة البكتاشية).(6
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ج ،3ص.89
((( شمس الدين ،محمد رضا ،حديث الجامعة الدينية ،المطبعة العلمية،
النجف 1373 ،هـ ،ص.45
((( السماوي ،المصدر السابق ،ص.59
((( الرباط ،الزاوية ،الخنقا والتكية ...كلمات مترادفة تطلق على نوع من
العمارات الدينية الخيرية التي اقيمت في االقاليم العربية واإلسالمية
لإلقامة بها ألغراض العبادة والتزهد .الدراجي ،حميد محمد حسن،
الربط والتكايا البغدادية في الفترة العثمانية ( 1336 – 941هـ /
1917 – 1534م) تخطيطها وعمارتها ،رسالة ماجستير غير منشورة
مقدمة إلى كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،1996 ،ص.5
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص.46
((( البكتاشية ..اسم لفرقة صوفية تركية تنسب إلى السيد محمد بن ابراهيم
اغا ،الشهير بالحاج بكتاش .وهو ولي تركي من اتباع الشيخ احمد
اليسوس ،قدم إلى االناضول من خراسان في القرن الثالث عشر الميالدي.
وشرع في الدعوة إلى طريقته التي هي خليط من الطرق التي تقدمتها
وهي (القلندرية ،اليسوي والحيدرية) .وللحاج بكتاش كتاب عربي اسمه
(مقاالت) يبدو منه إتباع صاحبه فكرة (االثنى عشرية والتولي والتبرئة)
وكثر اتباع البكتاشية وخاصة في البيئات التي لم تتأثر بالثقافة واتصلت
بعد ذلك بفرقة االنكشارية ثم صارت االنكشارية تابعة للبكتاشية .ماهر،

وخصص هلا جراية من غ ّلة اقطاعية زراعية قريبة من مدينة الكوفة
ّ
)(7
وعيّن عليها مو ّك ً
مر الزمان
ال بالصرف  .وكان الدراويش على ّ
يسكنوهنا ويدفنون موتاهم هباّ ،
مث استخدمت خمزنًا ألثاث الروضة
أن هذا املوقع كان مدرسة ومسكنًا يف آن واحد،
احليدرية ويبدو ّ
خصصت للصوفية مع سكن هذه اجلماعة) .(8ومن
وأن املدرسة قد ّ
املؤسف ان هذا االثر التارخيي التراثي الذي يعود إىل القرن السابع
اهلجري  /الثالث عشر امليالدي قد امتدت اليه يد التخريب عام
 1410ه 1990م وحتول إىل مضيف يف عهد احلكومة السابقة ومل
يستغل مضيفا حىت كتابة هذه األسطر.
وكان األجدر أن يبقى هذا األثر التارخيي مببناه التراثي وكان
يضم مقابر للصوفية قدمية ومكتبة عامرة ومستلزمات الدراويش اليت
يستخدموهنا ويقول الدكتور حسن احلكيم (وقد وقفت على عملية
التهدمي فرأيت اختالط الكتب القدمية واملصاحف الثمينة ترفع مع
)(9
االتربة واحلجارة)

مدرسة المقداد السيوري (السليمية)
أسس الع ّ
المة الكبري الشيخ مجال الدين أبو عبد اهلل املقداد بن
ّ
عبد اهلل بن حممد بن احلسن بن حممد السيوري احللي النجفي املتوىف
(عام  828ه) مدرسة عرفت بامسه .وقد أصاهبا اخلراب وتقع هذه
املدرسة على املنطقة الشرقية الشمالية من املرقد الشريف وهجرها
طالهبا مث شيّدها ثانية سليم خان الشريازي عام ( 1250ه 1843 /
م) فنسبت إليه وعرفت باسم املدرسة السليمية).(10
أسسها سليم
وأخطأ االستاذ اهلاليل بقوله ّ
(إن هذه املدرسة ّ
خان الشريازي عام  1350ه)) .(11ويف احلقيقة ان سليم خان هو
جمدد املدرسة .ولعل عام  1350ه هو تصحيف من عام 1250
ّ
ه .ومازالت هذه املدرسة قائمة يف سوق املشراق وباهبا يف الزقاق
املؤدي إىل شارع االمام زين العابدين  ،قبالة مسجد السقاية)،(12
سعاد ،مشهد االمام علي في النجف وما به من التحف والهدايا ،ص.156
محبوبة ،المصدر السابق ،ص.91
((( الشرقي ،األحالم ،ص.68
((( ال يذهب إلى هذا الرأي كون هذا الموقع مدرسة سوى الدكتور
الحكيم .حيث إن الشيخ جعفر محبوبة واألستاذ محمد الخليلي كتبا
عن مدارس النجف لم يذكرا أي تكية بكتاشية ،كانت مدرسة بكتاشية
ونحن نؤيد إن التكية كانت مدرسة .حيث إنه عند اجتماع فرق
الصوفية فال بد ان كانت تجري بينهم المناظرات والمناقشات وهذا ما
يحققه الغرض الدراسي.
((( الحكيم ،حسن عيسى ،المفصل في تاريخ النجف ،مخطوط محفوظ في
مكتبة الدكتور حسن الحكيم ،ورقة .199وهو كتاب قيم ومهم وقد
يصل إلى  22جزءاً.
( ((1محبوبة ،المصدر السابق ،ص.126
( ((1الهاللي ،محمود ،معجم العراق ،بغداد ،1967 ،ج ،2ص.91
( ((1حاولت الدخول ومشاهدة اطالل هذه المدرسة ولكنني لم اوفق حيث ان
مدخلها اليوم اصبح مح ً
ال تجاري ًا وذلك لوقوع المدرسة في موقع تجاري مهم.

وقد أغلقت وهجرها طالب العلم ،ويقول الشيخ
حمبوبة (عند حدود سوق املشراق حتولت بعض
غرف املدرسة إىل دكاكني ووقفت على ان تُصرف
وارداهتا يف حاجيات املدرسة غري أنّه اغتصبها
أولياء الوقف)).(1
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مدرسة املال عبد اهلل اليزدي
للمدة اليت حنن
وهي آخر مدرسة يعود تارخيها ّ
بصددها (ما قبل منتصف القرن العاشر اهلجري)
أسسها الفقيه واملنطقي الكبري املال عبد اهلل اليزدي
النجفي املتوىف عام  981ه .وهي مدرسة يف طرف
املشراق وتقع يف (حارة آل كمونة) وهي اليوم من
بعض الدور ،وتعرف يف بعض الصكوك باملدرسة
)(2
(إن هذه
حممد حرز الدين ّ
القدمية  .ويقول الشيخ ّ
املدرسة أنشأها الشاه عباس الصفوي املتوىف عام  1037ه للموىل
مساها مدرسة االخوند)).(3
عبد اهلل بن شهاب الدين حسني اليزدي و ّ
ويقول الشيخ علي الشرقي (إنّها اندرست وهنضت مبكاهنا عمارة
أخرى مثل دار املال شاكر الواقعة يف طرف املشراق ،ويعود تاريخ
اندراس املدرسة إىل عام  1295ه)).(4
وكانت مدرسة املال عبد اهلل آهلة بطلبة العلم يف عهد الشيخ
املقدس أمحد االردبيلي املتويف  993ه ،وتوالها بالرعاية العلماء بعده
ووقف الشيخ حمبوبة على ّ
صك مؤرخ عام  1273ه فيه بيع دار
آلل املاليل ألحد أبناء أسرة آل مع ّلة ،وحيدد الدار اخلربة املعروفة
باملدرسة القدمية وهي اخلربة اليت تعود لبعض االشراف من السادة
العلويني) .(5ويبدو ان هذه املدرسة قد اندجمت بالبيوت املجاورة هلا
عن طريق االستحواذ.

مدرسة الصدر االعظم

)(6

وهي متثل املرحلة الثانية من مدارس النجف الدينية أي مرحلة ما
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص.127
((( شمس الدين ،المصدر السابق ،ص.45
((( حرز الدين ،معارف الرجال ،ص.5
((( الشرقي ،الحالة العلمية في النجف ،ص.46
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص.126
تعد مدرسة الصدر األعظم من المدارس المهمة في النجف وذلك
((( ّ
كونها أقدم مدرسة باقية ومشيدة اليوم في النجف .إذا ما اعتبرنا ان
مدرسة الصحن الشريف واواوين الصحن الحيدري هي تابعة للصحن
وقد شجعني الدكتور حميد محمد حسن على دراستها ،والذي عمل
على مسح األبنية التراثية في مدينة النجف األشرف عام 1986م مع
الدكتورة سليمة عبد الرسول .حيث انه قال انه لم يتمكن من الدخول
إلى هذه المدرسة ودراستها.

بعد (منتصف القرن العاشر اهلجري) .وقد أسسها احلاج حسني خان
العالف األصفهاين املتوىف عام  1239ه ومسيت (بالصدر االعظم)
نسبة إىل املنصب الذي كان يشغله وهو (الصدارة)) (7للسلطان فتح
علي شاه القاجاري وقد شرع ببناء سور النجف االخري مع املدرسة
عام  1226ه ،وقد بلغت تكاليف املدرسة ( )94ألف تومان أشريف،
وهو يساوي يومذاك لرية ذهبية عثمانية ،وقد أوقف الوقوف على
ليال من األسبوع ويف أيام
هذه املدرسة وخصص لطالهبا طعامًا يف ٍ
من الشهور) .(8ونقل الشيخ جعفر حمبوبة عن فرهاد مريزا صاحب
كتاب (جم جم) قوله (إن تكاليف بناء السور واملدرسة بلغت ()95
الف تومان ،وان الصدر االعظم قد تربع بالباب الفضي األول الواقعة
يف إيوان الذهب ايضًا)).(9
وتقع مدرسة الصدر االعظم يف السوق الكبري ,قرب (باب السيف)
وتطل على شارع االمام زين العابدين  .وبىن صاحبها يف املدرسة
مقربة لنفسه وسقاية املاء على السوق الكبري) .(10وكنا نستقي منها
املاء البارد مث أغلقت بعد ذلك واوقف للمدرسة اخلان الكبري املعروف
(بسيف بالل) من ابن املؤسس أمني الدولة عبد اهلل خان بن احلاج
حممد حسني خان الصدر املتوىف عام  1263ه ،وجعله إلطعام الطعام
ّ
يف ليايل اجلمعة وسقي املاء باملسقى واملعروف بالسقخانة).(11
ويف عام  1410ه 1989 /م اقتطعت بلدية النجف من املدرسة بدءًا
من السقاية حىت حدود املدرسة من جهة امليدان وأضيفت إىل حوانيت
((( الصدارة تعني الوزارة ،الباشا ،حسن ،األلقاب اإلسالمية في التاريخ
والوظائف على اآلثار ،القاهرة1957 ،،م ،ج  ،1ص.57
((( بحر العلوم ،الدراسة وتأريخها في النجف ،ص.136
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص.128
( ((1االسدي ،حسن ،ثورة النجف ،دار الحرية للطباعة ،بغداد 1975 ،م،
ص.36
( ((1الخليلي ،المصدر السابق ،ص.137
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شكل 5
مخطط توضيحي لواجهة اإليوان والـ ....الموجودة في
غرفة الضيوف ـ مدرسة اليزدي

احتج االمام السيد
األوقاف ،وقد ُهدمت عد ٌد من املقابر يف هذه املنطقة ،وقد ّ
)(1
أبو القاسم املوسوي اخلوئي على هذا االجراء لكن بدون جدوى .
وتعد مدرسة الصدر االعظم من مدارس النجف الدينية الكبرية
ّ
وتضم على ما يزيد على ثالثني غرفة يف طابق واحد ،وقد قام العالمة
الشيخ نصر اهلل اخللخايل باصالح املدرسة وتشييد بعض جوانبها من
)(2
حممد صادق الصدر
جديد وعند هيمنة املرجع الديين الكبري السيّد ّ
على املدارس الدينية يف النجف اطلق عليها اسم (مدرسة االمام
موسى الكاظم عليه السالم)
وكانت مدرسة الصدر االعظم تعقد فيها االحتفاالت الدينية
والتأبينية ألعالم النجف ويصدر طالهبا منشورات توجيهية يف
املناسبات الدينية ،وعند وفاة االمام السيّد حمسن احلكيم عام 1390
ه  1970 /م نظم طالب املدرسة موكبًا كبريًا وضمت املدرسة
مكتبة عامرة لكنها اليوم غري موجودة.

مدرسة اليزدي الكبرى:
تعد هذه املدرسة من أشهر املدارس الدينية يف النجف االشرف
ّ
((( كان اعتراض السيد الخوئي (قدس) بسبب أن والية ومسؤولية
المدرسة تعود إليه حيث انه كان المرجع األعلى في زمانه رغم أن
التولية في بعض المدارس ال تعود إلى المرجع األعلى بل حسب
طريقة التولية أو الوقف لكن في األغلب أن معظم المدارس الدينية
ترجع توليتها من مرجع إلى آخر.
((( الخليلي ،المصدر السابق ،ص.137

عمارة وزخرفة وفخامة ،وكانت تعد أكرب مدارس النجف الواقعة
يف داخل السور ،فتقع يف طرف احلويش) (3يف الزقاق) (4املفضي إىل
شارع الرسول من جهة الشرق وإىل سوق احلويش من جهة الغرب،
ويقول الشيخ جعفر حمبوبة (النظري هلا يف فخامة البناء والسعة وكثرة
الغرف)).(5
وقال فيها اخلليلي (وقد بنيت بناء بديعًا ويف هندسة رائعة كانت
يف وقتها وال تزال حىت اليوم مضرب املثل)).(6
وكانت أرضها مبلطة بالرخام الصقيل وجدراهنا مكسوة بالواح
فن اهلندسة والريازة ما جعلها ّ
حمط انظار
الكاشاين البديع ،فيها من ّ
)(8
السواح والزائرين) .(7وتقدر مساحة املدرسة (750م) ويف املدرسة
ومبان
مكتبة عامرة باملصادر واملخطوطات .وهلا اوقاف وعمارات ٍ
للصرف عليها .وقد كان املباشر لتعمريها والساعي يف ادارهتا
حممد كاظم اليزدي.
وتنظيمها السيد حممد اليزدي جنل احلجة السيّد ّ
أما بالنسبة إىل تأسيسها فيعود الفضل يف ذلك إىل االمام السيد
حممد كاظم الطباطبائي اليزدي املتوىف عام  1337ه حيث شرع
ّ
بتأسيس املدرسة يف شهر صفر عام ( 1325ه  1904 /م) ،ومت
بناؤها عام ( 1327ه  1906 /م) وقد أرخ بناءها بعد اكتماله بعض
االدباء وكتب التاريخ بالكاشاين على جهة الباب وهو
ٌ
هب��ج املصطف��ى وعترت��ه
ق��د أ َ
ي��ا طال�بي فقهن��ا وحكمتن��ا
ارخ��وا
الدي��ن
م��دارس
ب��ذا وقال��وا ش��يدت دعائمن��ا
معاملن��ا
ه��ذه
دونك��م
(لك��م جدده��ا للعل��وم كاظمن��ا)
((( طرف الحويش :هو احد االطراف االربعة المكونة لمدينة النجف القديمة
(البراق ،المشراق ،العمارة ،الحويش) وهو يطل على الزاوية الشمالية
الغربية من الصحن الحيدري الشريف ،وكلمة حويش ناتجة من تصغير
لكلمة (حوش) أي البيت ،وقد وردت لفظة (حوش) في هذا الطرف
وفي المنطقة القريبة من طرف العمارة كحوش منو جهر بيك ،وحوش
الحرم ويبدو ان فقراء هذه المنطقة كانوا يعيشون في بيوت صغيرة مما
أطلق على مساكنهم (حويش) قبالة تلك البيوت الكبيرة الواقعة قرب
الصحن الشريف .الحكيم ،المفصل في تاريخ النجف ،ص .43محبوبة،
المصدر السابق ،ص.510
((( وقد عرف هذا الزقاق ايض ًا بـ (عكد اليزدي أو زقاق مدرسة اليزدي)
حيث شهرة المدرسة طغت على تسمية الزقاق.
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص .139االسدي ،ثورة النجف ،ص.38
((( الخليلي ،المصدر السابق ،ص.153
((( اثناء دراستنا الميدانية لهذه المدرسة شاهدنا اكثر من مرة محاولة
دخول بعض السواح والزائرين للمدينة إلى هذه المدرسة من اجل
التمتع بريازتها وعمارتها.
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص .139االسدي ،المصدر السابق ،ص.38
الهاللي ،المصدر السابق ،ص.91

وأرخ الشيخ علي املازندراين النجفي بناء املدرسة بقوله):(1
ّ
أسس��ها حب��ر العل��وم والتق��ى
ويف بي��وت اذن اهلل ات��ى
حمم��د الكاظ��م م��ن ال طب��ا
تأرخيه��ا (لك��ن حب��ذف م��ا ابت��دأ)
فان التاريخ يزيد مع الواو
أي حبذف الواو اليت ابتدأ هبا اآليةّ ،
ستة حبساب اجلمل لدى املؤرخني ولذلك اشار املؤرخ إىل حذف
الواو ليصحح التاريخ.
ومن سكان هذه املدرسة شيخ جاء النجف طالبًا للعلم وهو
شاب مل يبلغ الثامنة عشرة فمكث يف هذه املدرسة ستني سنة ومل ينل
االجتهاد وقد توىف يف العقد الرابع من القرن املاضي وكان مضرب
املثل للمتأخرين يف الدراسة وعلى عكس هذا فقد خرجت املدرسة
جهابذة ومراجع احلوزة العلمية يف النجف كاإلمام الراحل السيّد
حممد تقي آل راضي وجمموعة كبرية من
اخلوئي وكذلك الشيخ ّ
العلماء األفاضل).(2
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شكل 6
مخطط واجهة الجدار الشرقي المطل على الفناء المشرف
في القسم األول لمدرسة اليزدي

ختطيط املدرسة:
حتتفظ مدرسة اليزدي بكافة صفاهتا ومنشآهتا التخطيطية
وعناصرها العمارية والزخرفية فلم جي ِر عليها أي تغيري أو ختريب
إىل حد كتابة هذه السطور سوى بعض اعمال الصيانة البسيطة واليت
مل تؤثر يف هيكلها األصلي أو عناصرها العمارية والزخرفية .وقد
يعود السبب يف ذلك إىل اهتمام العلماء ومراجع الدين اخلاص هبذه
املدرسة ،إذ كان هناك موقفا للشيخ حممد حسني كاشف الغطاء
عندما كان يتقلد أمور املرجعية يف عصره ففي عام 1952م ،يبدو أن
البلدية كانت تشرع بفتح شارع الرسول األعظم  يف مدينة النجف
القدمية أو ما يعرف بشارع القبلة وان امتداد هذا الشارع كان يقتص
من املدرسة فبعث الشيخ إىل املتصرف وقال له (يوجد يف النجف
صحنان واحد ألمري املؤمنني واالخر صحن مدرسة اليزدي فأما ان
حترف الشارع أو تبين مدرسة اخرى مثل مدرسة اليزدي)).(3
ممّا أدى إىل حرف شارع القبلة الذي هو االن ليس باجتاه القبلة،
ونسجل هذا املوقف للشيخ الذي حفظ لنا هذا املبىن التراثي) (4املهم
((( محبوبة ،المصدر السابق ،ص.139
((( من لقاء خاص مع احد طلبة الحوزة العلمية في النجف وهو الشيخ
عباس وزيري وهو من الطلبة القدامى في المدرسة.
((( لم اجد في المصادر التي ذكرت المدرسة ما يشير إلى هذه القصة وانما
تمكنت من الحصول عليها من خالل لقاء مع نجل الشيخ محمد حسين
كاشف الغطاء من مواليد  1936م .وذكر لي الشيخ اسم المتصرف في
ذلك الوقت وهو (مكي الجميل) وذكر لي حادثة أخرى أو موقف ًا آخر
للشيخ مشابه ًا إلى هذا الموقف هو في خان حسن باشا في كربالء.
((( صنفت الهيئة العامة لآلثار والتراث (دائرة التراث) مبنى مدرسة اليزدي
من المباني التراثية ذات المستوى (أ) وذلك اثناء مسحهم للمباني

يف مدينة النجف االشرف ،لذلك سنتعمق يف التفاصيل التخطيطية
للمدرسة من أجل املحاولة يف توثيقها.
تتألف املدرسة من واجهة ضيقة التتجاوز األربعة أمتار يتوسطها
باب خشيب كبري عرضه حنو ( )2م غائر عن مستوى اجلدار (50
سم) (لوح  )1ويتألف من مصراعني ويزين إطاره العام فصوص
خشبية على هيأة املسبحة وتوجد فيه مطرقتان من النحاس على
هيئة عقد ذي مخسة فصوص وقد ثبتت يف وسط الباب والعمود
اخلشيب الذي يف وسط الباب ثبت فيه مخسة مسامري كبرية على هيئة
قبب متراجعة وتاج يف اعاله وحتف هبذا الباب من اجلانبني زخارف
نباتية على هيأة ازهار واوراق واغصان تنطلق من القاعدة باجتاه
االعلى ،وتعلو الباب كتابة بيضاء على مهاد ازرق نصها (انا مدينة
العلم وعلي باهبا) كما يف (اللوح رقم )2حيف هبا من اجلانبني كتابة
على اجلانب االمين (عبد اهلل) وعلى اجلانب االيسر (ضع التولية)،
وأسفل الكتابة الوسطية تاريخ ( 1327ه) ويعلو الزخرفة والباب
عقد مدبب زين باطنه بزخارف نباتية متنوعة وكذلك واجهة العقد).(5
حيث توجد كتابة نصها (السيد كاظم) ويف اجلانب االخر (الطباطبائي)
ايضًا باللون االبيض وعند قمة العقد تاريخ االنشاء (1325م) (اللوح
رقم )3حيث نالحظ عجز البيت الشعري الذي يذكر تاريخ املدرسة،
التراثية في مدينة النجف عام 1986م ،وكان رقم المبنى 67/43
ضمن استمارة كشف االبنية التراثية.
((( لم اتمكن من تصوير الواجهة بشكل جيد وذلك لضيق الزقاق.
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شكل  7و 14
الـــ ....الركنية التي ا ......اليها القبة في مدرسة اليزدي

رقم مثبت يف واجهة املدرسة داخل اطار زخريف بيضوي
وتأرخيها ٍ
الشكل نوعًا ما وايضا كتب باللون األبيض على مهاد ازرق ,وحيف
بالباب والزخرفة والعقد زخرفة مماثلة تقع داخل اطار مستطيل ويف
اجلانب االمين منها كتابة (ياعلي) ويف أسفلها وعلى مسافة حنو (1
م) (أدركين) ويوجد ما مياثلها يف اجلانب اآلخر وكل هذه الزخارف
كانت معمولة بواسطة القراميد اخلزفية.
ويعلو الباب اخلشيب والواجهة يف الزقاق (سوباط)) (1وبعد اجتياز
الباب الرئيسي تصل إىل جماز اول مستطيل الشكل ابعاده حنو (× 2
 3م) وقد ازدانت جوانبه على دخلتني يف كل جهة بعمق ( 5سم)
وارتفاع ( 2,5م) من مركز العقد وعرض ( 1م) وكذلك على جانيب
الباب حيث عرض الدخلة ( 40سم) وعمقها ( 20سم) وارتفاعها
( 2م) .ويعلو كل دخلة من هذه الدخالت عقد نصف دائري ،أما يف
داخل الدخلة فقد رصف الطابوق بطريقة هندسية مجيلة السيما عند
هناية العقد (شكل 3لوح  )4ويعلو هاتني الدخلتني يف اجلوانب عقد
قليل التدبب (منفرج) ومن مث عقد آخر يعلوه بنصف متر ملموم إىل
((( السوباط أو الساباط وهي تسمية محلية لمعالجة معمارية مهمة ودقيقة
في البيوت والمباني التراثية حيث يعمل من خاللها المعمار على
استغالل الفضاء الموجود في الزقاق امام الواجهة وذلك من خالل
مد جسور خشبية بارتفاع سقف الطابق األرضي ومن ثم البناء فوقها
وضم الفضاء الموجود إلى الطابق الثاني ،مثلما حاصل االن في مدرسة
اليزدي حيث استغلت الواجهة في بناء غرفة كبيرة .وعندما تكون
واقف ًا في هذه الغرفة تمر السابلة من اسفلك في الزقاق ولهذه الغرفة
عدة فوائد فانها تشرف من خالل تصميم نوافذها على الشارع مباشرة
فهي تعمل بذلك عمل الشناشيل في المعالجات المناخية وكذلك في
الدور االمني للمبنى وسوف نأتي على شرح ذلك اثناء دراسة الطابق
الثاني.

الداخل لتجلس عليه هنايات القبة الضحلة اليت سقف هبا املدخل
وهي منخفضة نوعًا ما ذات شكل مضلع حتيط هبا املقرنصات هبيأة
مثلثات كروية وقد غلفت مقرنصاهتا بالقراميد الزخرفية) (2املتكونة
من لونني فقط البين واألصفر وكان زخرفها على شكل أغصان لولبية
كما يف (اللوح  )5اما مركز القبة فقد اعتمد املعمار فيه على التالعب
بوضعيات اآلجر ورصفها بطريقة تشبه عظام السمك أو سعف النخيل
وبعد جتاوز املدخل واالجتاه حنو اليسار مث اليمني (وهذا يعين انه
من املداخل املنكسرة)) ،(3يأيت دهليز مسقف على شكل قبو نصف
اسطواين أو نصف برميلي بعرض ( 1م) وارتفاع ( 3م) من مركز
العقد وطوله ( 2م) ونالحظ ان هناك اختالفًا يف مستوى ارتفاع
عقدي واجهة الدهليز حيث ان العقد األول يكون مستواه اقل من
ارتفاع العقد الثاين حوايل نصف متر وسبب ذلك يعود إىل حكم
سقف املدخل اي املثلثات الركنية حيث جيب ان تكون متساوية من
اجلهات االربع من اجل محل القبة.
وعلى ميني الداخل يف هذا الدهليز يوجد باب قدمي لغرفة بعرض
( 80سم) وارتفاع ( 1,70سم) وتبلغ مساحة الغرفة ( 2 × 2م)
وهي مرتفعة مبقدار ( 30سم) عن مستوى ارض املبىن وقد ازدان
جانبا الغرفة ومن أرضيتها حىت ارتفاع ( 60سم) بالقراميد اخلزفية
ذات اللون الواحد وهو االزرق ويوجد يف هناية هذه القراميد شريط
اصفر اللون بعرض ( 5سم)،كما ازدانت الغرفة بدخالت على شكل
رفوف يستدل على أهنا غرفة لإلدارة) ،(4أما واجهة الغرفة واليت تطل
على الصحن املكشوف فقد زينت بشباك خشيب ينتهي بعقد مدبب
(لوح  )6يتميز بالزخارف اهلندسية على شكل معينات صغرية وهذه
الزخارف من الداخل مثلما هي من اخلارج.
ويؤدي الدهليز إىل ساحة أو صحن مكشوف مربع الشكل
((( سنعتمد تسمية القراميد في طيات بحثنا كونها تمثل التسمية العلمية
لهذه المادة .حيث عرفت تسميات اخرى لهذه المادة البنائية مثل
القاشاني نسبه إلى مدينة قاشان والتي اشتهرت في صناعتها في القرن
السادس الهجري وهذه التسمية مشهورة في النجف وكذلك الكاشي
الكربالئي وتسميات اخرى .ولكن الباحث فاروق محمد علي ارجع
صناعة القراميد في العراق إلى القرن الثاني الهجري مما يعكس عراقة
هذه الصناعة في العراق لذلك سوف نستخدم تسمية القراميد الخزفية
على االجزاء المغلفة بشكل كامل والقراميد االجرية على الجدران
المزدانة بقسم منها .ينظر ،علي ،فاروق محمد ،القراميد العمارية في
العراق إلى نهاية القرن السادس عشر ،رسالة ماجستير غير منشورة
مقدمة إلى كلية اآلداب ،جامعة بغداد1989 ،م ،ص.4
((( معظم المباني التراثية تكون مداخلها مزورة والشائع ان المدخل يقع
على محور يتعامد مع الساحة المكشوفة ،ولمعرفة المزيد من فائدة
المدخل المزور .ينظر عبد الرسول ،المباني التراثية في بغداد دراسة
ميدانية لجانب الكرخ ،ص.25
((( وهي قد تمثل ما يشبه غرفة االستعالمات اليوم ،وذلك من اجل
المحافظة على سالمة المدرسة ،وهي فع ً
ال تؤدي هذا الدور اليوم في
المدرسة.

( 4 × 4م) ،ينظر املخطط األرضي العام للمدرسة كما يف (الشكل
 .(1))4يتصدرها ايوان يكون مبواجهة الداخل للصحن يرتفع عن
سطح األرض ( 30سم) ولإليوان عقد مدبب (شكل ُ )5زين باطنه
باملقرنصات فهدف املقرنصات هنا هو زخريف حبت وليس عماري
كما يف شرفات املآذن وغريها ،ويتصدر اإليوان حجرة يتم الدخول
إليها من خالل باب خشيب قدمي مؤلف من مصراعني ومت االهتمام
هبذا اإليوان بشكل ملفت للنظر حيث زين باطنه بست حطات من
املقرنصات غاية يف اجلمال من النوع املعقد كما يف (لوح  7أ  -ب)
تشبه إىل حد ما مقرنصات القصر العباسي غري ان األوىل خالية من
الزخارف االجرية النباتية) (2وكذلك املقرنصات اليت ظهرت يف مباين
الفترةالعثمانية.
كذلك زينت جنبتا جداري اإليوان بزخارف هندسية مجيلة ذات
لون ارزق (لوح  )8وكذلك اطباق جنمية يف واجهة اإليوان ذات
لون ازرق وابيض واسود أساسها القراميد اآلجرية .ورمبا يعود سبب
االهتمام البالغ هبذه الغرفة لكوهنا قد استخدمت غرفة للضيوف حيث
نشاهد اليوم لوحة صغرية كتب عليها (غرفة الضيوف).
وعلى ميني الداخل إىل الساحة هناك سلم يفضي إىل الطابق
الثاين من (القسم االول) للمدرسة وتطل غرف هذا الطابق وشبابيكه
على الساحة مباشرة وبعضها على طارمة مكشوفة تتقدمها ،وحييط
بالفناء املكشوف من الطابق األول حمجر من اخلشب)( (3لوح  .)9وقد
زخرفت جدران الطابق األول واالرضي بطاقات ذات عقود مدببة
ومنبطحة ونصف كروية كما يف (الشكل  ،6لوح  )10كما زخرفت
بواطن العقود وأعاله بزخارف من القرميد امللون (االزرق واالسود
واالصفر واالبيض) وبشكل زخريف على هيأة اشكال هندسية
معينات ومربعات وخطوط متقاطعة وقد فصل شريط زخريف بعرض
( 30سم) بني هذه الزخارف ليجعلها تتكون من طابقني.
ونالحظ أن املعمار قد اهتم اهتمامًا خاصًا هبذه اجلدران واظهرها
((( سنعمل على تقسيم وهمي للمخطط على شكل ثالثة أقسام من اجل
سهولة فهمه.
((( لمعرفة المزيد عن زخارف القصر العباسي ينظر عبد الرسول ،سليمة،
االصول الفنية لزخارف القصر العباسي ببغداد ،بغداد ،1980 ،ص.23
ويعتقد الباحث الدكتور كامل حيدر ان القصر العباسي هو المدرسة
الشرابية في بغداد ويثبت ذلك من خالل عدة أدلة ومقارنات.
حيدر ،كامل ،العمارة العربية اإلسالمية – نشوء المدارس اإلسالمية
وخصائصها في العصر العباسي ،دار الفكر اللبناني ،بيروت،1995 ،
ص.61
((( تعلل الدكتورة سليمة عبد الرسول بروز الممرات والمماشي بقولها (ان
بروز الممرات والمماشي عن مستوى أوجه جدران الطابق األرضي
حول الساحة يساعد بدوره في ابعاد هذه الواجهة عن التعرض
لألمطار ،كما تؤدي بدورها إلى تقليل تساقط اشعة الشمس المباشرة
إلى ارضية الساحة وتزيد مساحة المناطق المظلمة فيما حول الساحة،
عبد الرسول ،المصدر السابق ،ص.60
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بشكل رائع حيث بدأ بزخرفتها من االرضية وصعودًا بارتفاع الطابقني
والذي يبلغ ( 7,80سم) وزودها وقطعها على شكل عقود وطاقات
صماء كما ذكرنا ،ونعتقد ان السبب يف ذلك يعود إىل أن هذه اجلدران
تقع يف مدخل املدرسة فعمد املعمار إىل ذلك من اجل اضفاء اهليبة
والرهبة عند الداخل إىل املدرسة ليضفي عليها مزيدًا من القدسية.
وعلى ميني الداخل إىل باب اإليوان يوجد باب حلجرة ثانية
وعلى يسار الداخل من الساحة جماز ابعاده ( 5 × 1م) مقىب بعقد
نصف اسطواين يزنل منه بواسطة سلمتني إىل ساحة مقباة بقبة
يتوسطها شباك متكون من أثىن عشر ضلعًا طول كل ضلع (35
سم) وقطر هذا الشباك ( 1،10م) كما يف (لوح  )11وتتخلله قضبان
حديدية ،وهلذه النافذة السقفية دور مهم يف عملية تنظيم مناخ املدرسة
وانارهتا حيث اهنا تقع فوق تالقي ممرين رابطني للقسم األول من
املبىن والثاين ومن خالل تالقي تيارات احلمل) (4واختالف الضغط
من خالل اختالف درجات احلرارة) (5سوف تعمل هذه النافذة عمل
الساحبة الكهربائية (مفرغة اهلواء) يف عصرنا احلاضر لذلك نالحظ أن
املعمار قد جعل الغرفة اليت تعلوها يف الطابق الثاين مكشوفة وبدون
سقف.
((( الدراجي ،اثر المناخ على العمارة وتخطيط البيت العراقي ،ص.82
حسن ،فتحي ،العمارة العربية الحضرية في الشرق االوسط ،مطبعة دار
االحد ،بيروت 1971 ،م ،ص.15 – 14
((( الياور ،طلعت رشاد ،المناخ وأثره في فن البناء في (العمارة االثرية)،
وقائع ندوة العمارة والبيئة ،منشورات المجمع العلمي ،بغداد2003 ،
م ،ص.10
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وقد استندت القبة من األطراف األربعة إىل زخرفة املقرنصات
هبيأة مثلثات كروية ،لكن طريقة تصميم هذه املثلثات ختتلف عن كل
ما شاهدناه يف املدرسة حيث عمل املعمار على تكوين هذه املثلثات
من خالل التقاء هناية العقدين الدائريني حيث خيتار طرفًا واحدًا من
كل عقد مث ينشأ ارجل العقد اجلديد ،كل رجل على طرف مع إبرازه
إىل األمام باجتاه النافذة السقفية والعقد هو على شكل نصف دائري
كما يف (الشكل  7لوح  )12مث يعلوه عقد مدبب منطلق من نفس
األرجل ونعتقد ان املعمار قد استخدم هذه الطريقة لوجود مدخلني يف
هذه الغرفة حيث نالحظ جعله املنافذ أسفل العقود ،وقد زينت هذه
املقرنصات بالقراميد اخلزفية وكانت زخارفها عبارة عن اشكال نباتية
اعتمدت يف تكوينها على مبدأ التناوب) (1حيث يلتف كل شريط
بشكل حلزوين على االخر وقد استخدم اللون االبيض على قاعدة
بنفسجية اللون يف هذه الغرفة.
ويف هذه الساحة باب يؤدي إىل سرداب ويتميز هذا الباب عن
أبواب املدرسة ان هنايته على شكل عقد نصف دائري (لوح )13
وكذلك باب يؤدي إىل احلجرة وهو مبواجهة املدخل وعلى يسار
الداخل باب حلجرة اخرى .ويتم اجتياز هذه الساحة بواسطة جماز
مقىب بعقد مستقيم (شكل  ،8لوح  )14أبعاده ( 4 ×1م) وعند هنايته
وعلى ميني الداخل باب لسلم يؤدي إىل الطابق األول ويفتح جبانبه
بابًا يؤدي إىل السرداب حيث تكون السالمل واحدًا فوق اآلخر
بشكل لوليب ،وعلى اليسار هناك مدخل واسع (2،5 × 1م) وداخله
باب صغري يفضي إىل غرفة مثلثة الشكل ناجتة عن الزيادة يف الزوايا
وهي مستخدمة اليوم غرفة (خدمية) من اجل خدمات املدرسة.
يؤدي املجاز إىل ساحة املدرسة الواسعة وهي تشكل (القسم الثاين)
من املبىن.
يتوسط هذا القسم صحن (فناء مكشوف) مستطيل الشكل أبعاده
(16،80 × 13،80م) يتوسطه حوض ماء بيضوي الشكل مقسم
إىل ثالثة أقسام) (2الوسط ذو شكل مستطيل مملوء باملاء واجلانبان
بنهايات مدورة مزروعة ببعض األشجار( .لوح )15
وتطل على البناء املكشوف أربع أجنحة بنائية ممثلة يف اجلانب
الشمايل خبمسة حجرات ويتوسط واجهة كل حجرة باب خشب
مزدوج من الداخل وتعلوه كتيبة خشبية مزججة على شكل عقد
مدبب وهي مزججة بألوان خمتلفة) .(3وتكون هذه الزجاجات على
((( المهدي ،عنايات ،روائع الفن والزخرفة االسالمية ،القاهرة،1992 ،
ص.77
((( توجد هذه األحواض في معظم المدارس الدينية في النجف وعلى
اشكال مختلفة وال بد من ان لهذه االحواض دوراً مهم ًا في عملية
التنفيس عن كرب طالب العلم خصوص ًا انه يقضي اوقات طويلة داخل
المدرسة وكذلك لها دور في عملية الوضوء والتغسيل.
((( استخدم الزجاج المعشق مع عدة مواد بنائية منها الجص والخشب

اشكال خمتلفة ،شكل بيضوي وآخرشبه دائري حتيط هبا اطارات
خشبية رشيقة (لوح  )16وعند شروق اشعة الشمس أو تسليط اي
انارة على هذه الزجاجات سنرى جوًا هادئًا ومجي ً
ال داخل الغرفة
مما خيلق للطالب الذي يسكنها أجواء تساعده يف عمله العلمي وهي
بذلك تشبه القماري يف اليمن).(4
وعند الدخول إىل احدى الغرف يف املجنبة واليت مساحتها
( 2 × 2,20م) وارتفاعها ( 3,5م) من مركز القبو نالحظ ان جداريها
على ميني الداخل وعلى يساره قد قسما إىل ثالثة دخالت عمق كل
واحدة ( 10سم) وتنتهي بعقود نصف دائرية وكل من هذه الدخالت
مقسمة إىل قسمني لتكون رفوفًا يستفاد منها يف خزن الكتب ونالحظ
عقدين نصف دائريني اخرين على ميني الباب وعلى يساره ،ايضًا قد
قسمها إىل ثالثة أجزاء أبعاد كل جزء ( 40سم ×  40سم) كما
يف (اللوح  )17وقبل الوصول إىل اجلدار اخللفي للغرفة ب( 60سم)
هنالك قاطع من اآلجر يف الغرفة ويتوسطه باب مزدوج ايضًا يشابه
باب الغرفة الرئيسي بابعاده ( 70سم × 2م) وهو منخفض عن سقف
الغرفة ب ( 50سم) يكون لنا هذا القاطع خمزنًا صغريًا داخل الغرفة
عرضه نفس عرض الغرفة وطوله ( 60سم) وأيضا مقسم إىل عدد
من الرفوف وبالتأكيد يستخدم خلزن املالبس من اجل عدم إظهارها
للعيان كما هو احلال يف الوقت احلاضر.
وفتح يف وسط اجلدار اخللفي للغرفة قرب أرضيها فتحة مستطيلة
الشكل أبعادها ( 35سم ×  45سم) وهذه الفتحة متثل مركز التهوية
يف الغرفة حيث اهنا قد فتحت على التجويف)(5الصاعد يف اجلدار من
السرداب إىل الطابق األرضي مث األول مث السطح وقد زودت بباب
خشيب صغري على شكل قالب يفتح ويسد عند احلاجة وينطبق
الكالم السابق على الغرف األربع الباقية.
وقد سقفت الغرف على هيأة قبو نصف اسطواين معقود باالجر
على شكل حصريي) .(6ويتقدم كل غرفة ايوان صغري ابعاده (× 1
 2,20م) وارتفاعه ( 3,5م) من مركز العقد وتعلوه نصف قبة ويتقدمه
عقد مدبب وقد أسندت نصف القبة باملقرنصات الركنية هبيأة مثلثات
وتعتبر الفترة المملوكية في القاهرة ،تحتوي على اكبر قسم لهذه القطع
الحية وكذلك الفترة العثمانية في العراق .ينظر لود ،فنبر باري ،شبابيك
الزجاج المعشق نظرة تاريخية ،أعمال الندوة التاريخية االولى حول
الحرف اليدوية في العمارة االسالمية مع التركيز على افاق تنمية
المشربيات والزجاج المعشق ،القاهرة ،1995 ،ص.126
((( القماري هي عبارة عن ستائر رخامية شفافة تسمح بنفاذ الضوء من
خاللها ليعطي ضوء يشبه ضوء القمر وقد استخدمت في الجزء العلوي
من نوافذ اليمن ،اما الجزء السفلي فقد سدت فتحاته بقطع من الزجاج
الملون .ينظر ،محمد ،غازي رجب ،تأثير الظروف البيئية في تصميم
المباني في اليمن ،المجلة القطرية للتاريخ واآلثار ،العدد االول ،بغداد،
 ،2001ص.192
((( تسمى هذه التجاويف ايض ًا بالمالقف الهوائية وايض ًا تسمى الباد كير.
((( تعتبر الزخارف الحصيرية من الزخارف الهندسية ولها جذور عراقية.

كروية من اجل حتويل الشكل املربع إىل مدور (لوح  .)18وقد
ُكسي السقف واجلوانب وواجهة العقد بالقراميد اخلزفية واليت محلت
زخارف نباتية متنوعة تنطلق من القاعدة على شكل زهرية مجيلة
حتيط هبا من جانبيها اشكال حيوانية على هيأة اسود (لوح )19
وخترج منها اغصان واوراد على اشكال خمتلفة مث تأيت زهرية اخرى
خترج منها اغصان افعوانية احلركة خترج منها انصاف مراوح خنيلية
ثالثية الفصوص تلتف حول نفسها لتمأل الفراغ املتكون من حركة
الغصن االفعواين الذي ميتاز بوجود تقعر واسع يف داخله حبيث يبدو
للناظر وكأهنما غصنان يسريان بشكل متواز أما كوشتا العقد فقد
زينتهما زخارف نبانية متناظرة من التوريق العريب (االرابيسك)).(1
يبدأ موضوعها الزخريف مبحور من التناظر التمثيلي ،مث متتد على
ميمنته وميسرته االغصان وما ينبثق من عناصر بشكل متناظر.
ويتوج تلك االغصان من االعلى عنصر كأسي ثالثي الفصوص ميتاز
بوجود تقعر واسع داخل فصوصه (شكل  ،9لوح .)18
ونالحظ أن الفنان قد اطر املثلثات الكروية احلاملة ألنصاف
القباب بأشرطة زخرفية بارزة على شكل خطوط مقطعة ذات لونني
اسود واصفر وبنفس الطريقة أطر بوابة الغرفة وعقدها وكذلك واجهة
االيوان .حيث جعل هذه االطر مجيعها بارزة عن مست الزخرفة
حوايل ( 5سم) (لوح  )18وهي على شكل مسنن يف واجهه اإليوان
واستخدمت الوان عديدة يف هذه الزخارف منها االصفر واالزرق
واالمحر والبنفسجي واالبيض واالسود والشذري ،وينطبق هذا الكالم
على اإليوان األول واخلامس بالنسبة إىل الزخرفة اما اإليوان الثاين
والثالث والرابع فان زخارفهم ختتلف إىل حد ما عن سابقتها حيث
تكون الزخارف حمصورة داخل اطر هندسية شبه بيضوية كأهنا
عمودان حيمالن عقدين نصف دائريني واحد يف االعلى واالخر يف
االسفل وتتكون الوحدة الزخرفية داخل هذا االطار من شريطني
ميتدان بشكل افقي حبركة لولبية مكونة اثناء حركتها اشباه دوائر
مطولة شغلت بزخارف نباتية اعتمدت يف تكوينها على مبدأ التكرار
والتناوب قوامها انصاف مراوح خنيلية ثنائية الفصوص يلتف فصها
األول على نفسه بشكل حلزوين بينما يستطيل فصها الثاين لينقسم
إىل فصني اخرين ينتهيان بالتفافة حلزونية ،وقد جاء اختيار الفنان
النصاف املراوح النخيلية ملا متتاز به من القابلية الكبرية من االنشطار
والتفرغ والتكرار)(2وذلك مللء الفراغ وإحداث نوع من التوازن بني
((( أن فن (االرابيسك) هو فن عربي إسالمي أصيل ولمعرفة المزيد عن
احواله وكيفيته ينظر .كمال ،صفوت ،االرابسك والتالزم مع تراث
العمارة اإلسالمية ،الندوة الدولية االولى حول افاق تنمية فنون الزخرفة
في حرف العالم االسالمية اليدوية( ،االرابسك) ،دمشق 1997 ،م،
ص.89
((( Hameed, A., The Stucco Ornaments of Samarra,
,1 .Vol ,1962 ,Ph. D. Thesis University of London
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الفراغات اليت حتدثها اخلطوط املنحنية فعمل على تكييفها بشكل
بديع مما َش َك َل مساحات يف وضع متجانس)(.(3لوح )20
وحتيط بإطار البوابة لكل غرفة يف هذا اجلناح شريط كتايب
ويعلوها حىت قمة الكتيبة (عقد الباب) (لوح  )21وقد نقشت
الكتابات القرآنية والتذكارية واحلكم واالمثال واالبيات الشعرية
على جدران االبنية وأعلى االبواب والشبابيك ،ال يقصد منها التربك
بااليات القرانية والعبارات الدعائية أو ختليد ذكرى أشخاص أو
حتديد التاريخ فحسب ،وإمنا كانت تستخدم كعنصر زخريف ابتكره
الفنان املسلم وأكتسب أمهيته حىت أصبح ميزة مهمة من ميزات
الفنون اإلسالمية).(4
وقد متكنت من قراءة بعض هذه النصوص اليت زينت هبا ابواب
هذا اجلناح حيث كان املكتوب عند قمة العقد هو اية قرآنية وعلى
جانيب الباب أحاديث نبوية شريفة ومن اآليات قوله تعاىل (هل
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون)) (5اإليوان األول ،وقوله
تعاىل (ونفصل االيات لقوم يعلمون)) (6اإليوان الثاين ،وقال تعإىل
.135 .p
((( المهدي ،المصدر السابق ،ص.78
((( حسن ،زكي محمد ،فنون االسالم ،القاهرة 1948 ،م ،ص.234
((( القرآن الكريم ،سورة الزمر ,اية (.)9
((( القرآن الكريم ،سورة التوبة ,اية (.)11
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(ومن ِ
يؤت احلكمة فقد اويت خريًا كثريًا)) (1اإليوان اخلامس.
أما بالنسبة إىل األحاديث النبوية الشريفة وفيما خيص هذا اجلناح
فجاء يف مدخل اإليوان الثالث ،قول سيد االنبياء ( :والعلم وديعة
اهلل يف ارضه والعلماء امناء فمن عمل بعلمه أدى امانته ومن مل يعمل
بعلمه كتب يف ديوان اخلائنني)).(2
ويف واجهة الغرفة احيانًا يكتب اكثر من حديث حسب طول
وقصر احلديث .وقد بنيت احلجر واالواوين على ارتفاع ( 50سم)
من ارضية الفناء فوق السرداب الذي يربز منه حنو الفناء أسفل كل
ايوان شباك صغري من اخلشب لغرض االضاءة والتهوية ما عدا اجلناح
الغريب ال توجد فيه شبابيك ألن ليس له سرداب اسفله.
وتعلو الغرف واألواوين غرف وأواوين مماثلة اال ان بواطن
االواوين جمردة من الزخرفة اليت شاهدناها يف الطابق االرضي .اما
اجلانب املقابل وهو اجلنويب فمماثل للجانب الشمايل باستثناء اإليوان
األول واالخري من كل طابق من الطابقني حيث سدت بأربعة شبابيك
خشبية (لوح  )22وكل شباك متكون من ثالث نوافذ مزججة يتم
فتحها من خالل رفع النوافذ إىل االعلى واالسفل ،ويوجد امام كل
نافذة كتيبة خشبية حبجم النافذة وال يتم فتح النافذة إال برفع هذه
الكتيبة لألعلى وقبل غلق النافذة يتم انزال الكتيبة لإلسفل أي إهنا
من النوع املزنلق مما يعطي عز ً
ال تامًا هلذه النافذة وتتكون كل نافذة
يف هذا الشباك من اربع قطع زجاجية ،ابعادها ( 20سم × 20سم)
حصرت داخل قواعد خشبية ،اما الكتيبة املتحركة فأبعادها (50
سم ×  60سم) تضم يف وسطها طرة زجاجية ملونة معينية الشكل
ونالحظ ان الشباك قد غطى واجهة اإليوان كلها.
وقد ازدانت الشبابيك بالزخارف اهلندسية حيث تعلوها زخرفة
خشبية بارزة قوامها اشكال جنمية رباعية تشغل شريطًا ميتد على
طول العقد املدبب ويزنل قلي ً
ال من االسفل وتتوسط هذا الشريط
اشكال معينية مثبتة بشكل رأسي (لوح  )22 ،6ويبدو ان السبب
الذي دفع الفنان إىل استخدام هذا النوع من الزخرفة يعود إىل سهولة
تنفيذها على اخلشب حيث اهنا تعتمد على لصق أجزاء اخلشب
بعضهاببعض).(3
اما بالنسبة لنوافذ الطابق الثاين واليت تعلو النافذتني السابقتني كما
مبني يف اللوح السابق فاهنما متكونتان من جزء واحد حيث تفتح
النافذة الزجاجية مباشرة وهي ايضًا متكونة من ثالث نوافذ ونالحظ
أن زخرفة النافذة من مركز العقد حىت بداية النوافذ الزجاجية متكونة
من خطوط متوازية مقسمة إىل اجزاء مربعة وقد وضع داخل كل
((( القرآن الكريم ،سورة البقرة ,اية (.)269
((( المازندراني ،المولى محمد صالح ،شرح اصول الكافي ،بيروت1975 ،
م ،ج  ،2ص.31
((( عبد الحسين ،عالء ياسين ،الفنون الزخرفية في العمارة العراقية ،مجلة
آفاق عربية ،العدد 1995 ،2م ،ص.42

جزء طرة خشبية صغرية على شكل معيين .وقد خلت هذه الزخارف
من الشريط الزخريف أسفل العقد كما يف شبابيك الطابق االرضي.
والغرف من الداخل يف هذا اجلناح تتشابه مع اجلناح الشمايل
باستثناء اجلدار اخللفي حيث ال وجود جلدار عازل أو خمزن صغري
يف هذه الغرف وذلك لوجود تداخل أو قص صغري يف اجلدار اخللفي
حيث ان هذا اجلدار غري منتظم يف هذا اجلزء من املدرسة كما هو
واضح يف املخطط (شكل  )4وهذه صفة تتميز هبا االبنية التراثية يف
العراق عمومًا حيث تكون اشكاهلا وابعادها من الداخل منتظمة اما
من اخلارج فتكون متداخلة يف بعض االحيان مع ابنية اخرى وهذا
ما يعرف بالبناء اخللوي).(4
حيث نالحظ ان هناك ثالث غرف يف هذا اجلناح تكون جدراهنا
بشكل اعتيادي من اخللف أما الغرفة الرابعة فيوجد فيها خمزن صغري
وايضًا زودت ببابني كما يف اجلناح الشمايل ،اما اخلامسة فهي
مستخدمة مسجدًا سنأيت على شرحه فيما بعد وهذا يعين ان اجلدار
اخللفي للمبىن ليس على استقامة واحدة .ونالحظ يف هذا اجلناح ان
أسفل سقوف االواوين الثالثة الوسطى يف الطابق العلوي تتدىل منها
مقرنصات على شكل داليات كبرية تشابه مقرنصات ايوان غرفة
الضيوف .ونالحظ يف اجلهة املقابلة ان أسفل سقوف االواوين قد
شغلت مبثلثات كروية وبذلك تفقد اواوين الواجهتني يف الطابق العلوي
صفة التشابه) ،(5أما يف الطابق السفلي حيث ازدانت االواوين بالقراميد
اخلزفية فأن زخارفها تتناظر مع تفاصيل زخارف اواوين اجلناح
الشمايل باستثناء االحاديث النبوية الشريفة ،ففي الشريط املحيط
ببوابة الغرفة الثانية قول امري املؤمنني  لكميل بن زياد( :يا كميل
العلم خري من املال ،العلم حيرسك وانت حترس املال ،واملال تنقصه
النفقة والعلم يزكو على االنفاق ،ويا كميل مات خزان االموال وهم
احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر)).(6
ويف الباب اآلخر قول رسول اهلل ( :إذا كان يوم القيامة
وزن مداد العلماء بدماء الشهداء فريجح مداد العلماء على دماء
الشهداء)).(7
((( من لقاء مع الدكتور المهندس لطف اهلل جنين استاذ العمارة اإلسالمية
دائرة األوقاف والشؤون الهندسية وكذلك ينظر العباسي ،سيف الدين
إبراهيم ،الدور البغدادية والتراث السكني ،مجلة التراث والحضارة،
العدد  8و  9لسنة  ،1987 – 1986بغداد ،1987 ،ص.259
((( حاولت معرفة ما اذا كانت زخارف أحد الجناحين مجددة لكنه تبين
ان كلها من أصل البناء.
((( الصدوق ،أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (ت  381هـ) ،الخصال،
صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري ،مطبعة النعمان ،النجف1966 ،
م ،ص.128
((( السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت  773هـ) ،الجامع
الصغير في أحاديث البشير والنذير ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
ط  ،1بيروت 1401 ،هـ  1981 /م ،ص.763

اما بالنسبة للجناح الشرقي فهو متكون من اربع
حجر ابعادها مساوية لغرف اجلناح الشمايل غري اهنا
بدون قواطع أو غرف خزن يف مؤخرهتا وكذلك فان
عمق الدخالت والرفوف ارشق من السابق كذلك
سدت فتحته الداخلية املوجهة لباب الدخول بباب
صغري ذي مصراعني ابعاده ( 40سم ×  60سم)
كي يستفاد منه يف حفظ االشياء الثمينة وقد توج
كل دخلة عقد نصف دائري ويوجد يف كل جهة
دخلتان عدا املدخل ونالحظ ان واجهات االواوين
وبطون العقود قد زينت متامًا بالقراميد اخلزفية.
واستخدم الفنان الزهرية قاعدة النطالق
زخارفه النباتية اليت صممت على اساس التناوب
بني عنصرين نباتيني مها املروحة النخيلية وكيزان
الصنوبر من جهة ،ومن جهة اخرى ازهار ووريدات
متكونة من أكثر من بتلة منطلقة من األغصان،
وان اعتماد الزخرفة على تناوب العناصر النباتية
بشكل أشرطة زخرفية له اصوله الفنية اليت ترجع
جبذورها إىل الفن العراقي القدمي وصو ً
ال إىل الفن
اإلسالمي الذي اقتبس منه فنانو الفترات املتأخرة
معظم اعماهلم ألنه موروث فين اصيل).(1
ونالحظ يف هذا اجلناح ان اإليوان األول والرابع
متشاهبان متامًا يف الزخارف ،اإليوان الثاين والثالث متشاهبان ايضًا
ونالحظ يف هذين االيوانني ال وجود للزخارف الكتابية اليت حتيط
بأبواب املدخل حيث استعاض عنها الفنان بشريط لوليب ازرق اللون
بعرض ( 10سم) وجعله يدور حول الباب وهو يشبه العقد املضفور
(لوح  .)24وكانت الكتابة يف اإليوان األول (اجلهة الشرقية) هي
حديث قدسي) ،(2قول رسول اهلل ( :من احب ان ينظر إىل عتقاء
((( استخدم الفنان العراقي القديم مثل هذه االشرطة الزخرفية بشكل كبير
في تنفيذ زخارفه ،وقد وجدت امثلة عديدة لهذه الزخرفة منها على
سبيل المثال تلك الطنفسة اآلشورية التي وردت منحوتة على لوح
من الرخام الموصلي عند إحدى بوابات مدينة خورسباد اآلشورية
واالن محفوظة في متحف اللوفر بباريس .حميد ،عبد العزيز ،الطنافس
صناعة عراقية وعربية قديمة ،سومر ،مج (،1990 – 1989 ،)46
ص .235وكذلك ما يماثلها في الرسوم الجدارية المنفذة على الجص
في قصر تكارتكلي ننورتا والعائد للعصر االشوري القديم ،مورتكات،
الفن في العراق القديم ،ص ،344شكل ( .)89أما في العصر اإلسالمي
فخير مثال لدينا تلك األشرطة الزخرفية المنفذة على الخشب والعائدة
للقرن (الثالث الهجري  /التاسع الميالدي) والمحفوظة في متحف
المتروبوليتان في نيو يورك .شافعي ،فريد ،األخشاب المزخرفة في
الطراز األموي ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،مج 1952 ،14
م ،ص ،88لوح(.)9
((( تمكنت من قراءة جميع األحاديث واآليات القرآنية التي زينت واجهة
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اهلل من النار فلينظر إىل املتعلمني فوالذي نفسي بيده ما من متعلم
خيتلف إىل باب العامل إال كتب اهلل له بكل قدم عبادة سنة وبىن اهلل
له بكل قدم مدينة يف اجلنة وميشي على االرض وهي تستقر وميسي
ويصبح مغفورًا له)) .(3وعند قمة العقد فوق املدخل كتبت آية قرآنية
قوله تعاىل (إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء)).(4
من الواضح أن اهلدف من هذه األحاديث حث الطالب على
مواصلة العلم واملعرفة وقد جنح الفنان يف اختيار مواضع هذه
األحاديث واآليات القرآنية حيث وضعها عند املداخل وبشكل
ملفت للنظر وخبط ثلث مجيل بلون ابيض على مهاد ازرق فكلما
يدخل الطالب للغرفة تكون يف مواجهته وقطعًا سيقرأها فيتأثر هبا
وتشجعه على الصرب ومواصلة الدرس.
ونالحظ يف هذه الواجهة بعض أعمال الصيانة البسيطة داخل
اإليوان األول والثاين من الطابق الثاين كما يف (اللوح  )24حيث
عملت بواطن االواوين على شكل مثلثات كروية من أجل إسناد
أنصاف القبب .ومتاثل هذه املجنبة متامًا املجنبة الغربية سوى ان غرف
األبواب والمداخل وكان عددها ثمانية عشر حديث ًا وتسعة آيات
قرآنية لكنني ذكرت نماذج منها في كل مجنبة.
((( المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،88ص.98
((( القرآن الكريم ،سورة فاطر ،آية .28
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املجنبة الغربية تبدأ فيها فتحات التهوية (املالقف اهلوائية) من أرضية
الغرفة حىت السطح ذلك لعدم وجود سرداب أسفل هذا اجلناح .وايضًا
ازدانت واجهة املداخل عند الغرف باآليات القرآنية واألحاديث
ومنها قوله تعاىل( :هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون))،(1
أما بالنسبة لألحاديث فقول النيب ( :من طلب العلم فهو كالصائم
هناره والقائم ليله وان بابًا من العلم يتعلمه الرجل خري له من ان يكون
له ابو قبيس ذهبًا فانفقه يف سبيل اهلل)).(2
وعند مراكز العقود يف الطابق األول شريط زخريف يدور حول
الصحن وبعرض ( 30سم) وقد حصر داخل اطارين رشيقني قوامها
زخارف هندسية تشبه اسنان املنشار ويضم هذا الشريط يف داخله
عناصر زخرفية كمثرية الشكل وأشكا ً
ال بيضوية تأيت بالتناوب
تنحصر فيما بينها اغصان لولبية وقد مثل هذا الشريط احلد الفاصل
)(3
بني الطابق األرضي واالول .ونالحظ شريطًا آخر لكنه كتايب
وبعرض ( 40سم) يدور حول الصحن عند هناية الطابق الثاين وايضًا
قد حصر داخل إطاريني زخرفيني حيث نالحظ ان اإلطار الذي
عند هنايته ذو لون واحد هو االزرق وقد تكون من قراميد خزفية
مستقلة تشبه الشرفات املسننة) (4بارزة عن مست اجلدار ( 4سم)
وميثل هذا الشريط سورة قرآنية واحدة هي سورة الدهر (لوح )25
وعند بداية الشريط وهنايته يف الزاوية اجلنوبية الغربية نالحظ تأريخ
بناء املدرسة واسم بانيها ،وإىل جوارها وعند دعامة اإليوان الثالث
يف اجلهة اجلنوبية كتابة وسط الزخرفة هي( :يا كاظم الغيظ) ويف
الدعامة االخرى (يا عافيًا عن الناس) (لوح  )26وهذه الظاهرة يف
هذا اإليوان فقط.
ونالحظ أيضًا مجيع أرضيات االواوين يف هذا الصحن قد كسيت
باملرمر الرمادي اللون وعلى ارتفاع ( 50سم) وهو من اصل البناء
يف املدرسة.
وتشغل زوايا هذا الصحن فتحات تؤدي إىل بعض املرافق البنائية
ال تقل يف عمارهتا وزخرفتها عما ذكرنا ،ويعلو كل فتحة عقد مدبب
(لوح  )27وهذه الفتحات والعقود جعلت من الصحن ذي الشكل
الرباعي شك ً
ال مثمنًا ذا أربعة أضالع كبرية وأربعة صغرية.
يف الزاوية الشمالية الغربية يقع املدخل الرئيسي املؤدي إىل الصحن
الكبري ،ويف الزاوية اجلنوبية الشرقية يقع املدخل اآلخر للمدرسة وقد
((( القران الكريم ،سورة الزمر ،اية ()9
((( البخاري ،أبي عبد اهلل بن ابراهيم الجحفي (ت  256هـ) ،كتاب التأريخ
الكبير ،مراجعة الدكتور محمد عبد السعيد خان ،المطبعة األميرية،
القاهرة 1958 ،م ،ص.288
((( إن عوامل االندثار والتقادم على هذا الشريط أدت إلى صعوبة
قراءته.
((( الشرفة :أعلى شيء وهي ما يوضع على أعالي القصور والمدن والجمع
وشرف ،الحائط جعل له شرفة ،ابن منظور ،المصدر السابق،
شرفَ ،
َ
مادة شرف.

سد منذ فترة طويلة وهو مطل على زقاق ضيق يفضي إىل شارع
الرسول وهو يشابه املدخل األول وهو مربع الشكل ( 2،5م × 2,5
م) وايضًا ازدانت جدرانه بدخالت بواقع دخلتني يف كل جهة تعلوها
عقود نصف دائرية مث يعلو العقدين النصف دائريني عقد مدبب (شكل
 )10واحد متقدم عن اجلدار بشكل تدرجيي مكونًا بذلك املثلثات
الكروية اليت سندت القبة وقد زينت بواطن الدخالت بزخارف
هندسية بواسطة التالعب بوضعيات االجر مثلما وجد يف املدخل
األول .وقد ُكسي باطن القبة يف هذا املدخل بشكل كامل بالقراميد
اخلزفية ليس كما يف املدخل األول حيث زخرفت كلها باللون االصفر
وعلى شكل اغصان لولبية ذات فروع صغرية على مهاد بلون بين
وكذلك املثلثات الكروية (شكل  ،11لوح  28أ  -ب) وهي تشابه
الزخارف النباتية املوجودة يف املدرسة املستنصرية حيث نالحظ عقد
السيقان وفروعها الرئيسة خترج من تلك االغصان وفروعها واوراقها
باجتاهات خمتلفة لتمأل احلشوة أو املساحة املخصصة للزخرفة) (5كما
يف (الشكل .)12
وهذا املدخل أيضا من النوع املنكسر وقد فتحت فيه فتحة
مستحدثة تؤدي إىل بناء جديد ملحق باملدرسة مستخدم حاليًا
مطبخًا ،وعلى ميني الداخل من الفتحة السابقة درج صاعد إىل الطابق
العلوي وعلى يسار الداخل باب خشيب ذو قضبان حديدية مدورة
يؤدي إىل سرداب ونالحظ نفس احلالة تتكرر عند الزاوية الشرقية
الشمالية حيث ان املعمار قد جعل داخل هذه الزوايا وحدات خدمية
مثل وضعه للسالمل واملداخل وعمد على استغالهلا.
ونالحظ يف هذه الزاوية من املدرسة كيف استغل املعمار دوران
السالمل الصاعدة إىل األعلى وجعل أسفلها غرفة صغرية وسطية
وكذلك غرفة أخرى أسفلها عند السالمل النازلة للسرداب وبذلك
تكون املدرسة يف هذا اجلزء مؤلفة من أربعة طوابق.
يتم الدخول إىل القسم الثالث
ويف الزاوية اجلنوبية الشرقية ّ
للمدرسة وهو يف غاية اجلمال والروعة ،فعلى ميني الداخل سلم
يؤدي للطابق العلوي وجبواره وبزاوية ( )90سلم اخر اسفله يؤدي
إىل السرداب وعلى يسار الداخل ويف هناية املمر مدخل املسجد
وبعد االجتاه حنو اليمني عرب جماز ابعاده ( 2,5 × 1م) يفضي بنا إىل
فناء مكشوف مستطيل الشكل أبعاده ( 5م ×  5,50م) حتيط به
املرافق البنائية بطابقني ،اجلانب الشمايل يشتمل يف طابقه األرضي
على حجرة يتقدمها ايوان سدت فتحته بنافذة خشبية وهي ذات
شكل وزخارف مماثلة للسابقة (نافذة اجلناح اجلنويب يف القسم الثاين)
وجبانبه فتحة عرضها ( 90سم) تؤدي إىل باب احلجرة وباب اخر
يقابله يؤدي إىل احلجرة اليت سدت واجهاهتا بالنافذة اخلشبية كما
((( االعظمي ،خالد خليل حمودي ،الزخارف الجدارية في اثار بغداد ،دار
الرشيد للنشر ،بغداد ،1980 ،ص.80

يف (اللوح  )29وتعلو هذه املرافق يف الطابق العلوي
غرفتان يتوسط واجهتهما املط ّلة على الفناء شباكان
تعلو كل منهما نافذة على شكل وردة ذات أربعة
فصوص مزدانة مبشبك حديدي ونالحظ بعض آثار
ممر يعلوه يف مقدمته
الترميم قرب النوافذ ويتوسطهما ّ
عقد مدبب (شكل  ،31لوح  )29ويطل عليه ويف
مؤخرته بابا الغرفتني ،ويتقدم هاتني الغرفتني طارمة
مكشوفة يتقدمها حمجر من اخلشب واحلديد يطل
على الفناء مباشرة .ونالحظ ان الفنان قد عمد على
تزيني واجهات هذه الغرف بزخارف هندسية ضمن
قطع االجر املرصوف مت استخدامها داخل عقود
مبطوحة وهي تشابه بذلك زخارف الواجهات يف
مدخل املدرسة)ّ .(1اما اجلانب الغريب فيشتمل على
حجرة ذات باب مماثل ّ
تطل على إيوان قليل العمق
( 65سم) وحيف بالباب من اجلانبني نافذتان شكلهما
مستطيل ( 40سم ×  80سم) ونالحظ ان الباب قد توجها عقد نصف
دائري أما اإليوان والنوافذ فعقودها مدببة كما يف (اللوح  .)30وتعلو
احلجر وااليوان غرفة ذات واجهة خشبية مربعة الشكل مزججة ذات
زخارف هندسية قوامها معينات واشكال جنمية والواجهة الشرقية
متاثل الواجهة الغربية وان ابعاد الغرف يف هذه الواجهات الثالث هي
( 2 × 2م) ما عدا واحدة ابعادها ( 3 × 2م) كما يف خمطط هذا القسم
وارتفاع السقف يف هذه الغرفة هو ( 3,5م) على شكل قبو نصف
اسطواين.
وشغل اجلانب اجلنويب من هذا اجلناح حجرة كبرية مستطيلة
يتم
الشكل أبعادها ( 9,5 × 3م) وهي متثل غرفة (املدرس) يف املدرسة ّ
الدخول إليها من مدخلني بُعد كل واحد ( 90سم ×  2م) وتتوسطهما
نافذة بعرض ( 2،5م) ذات عقد مدبب وهي تشابه النافذة يف املجنبة
الشمالية ولكن واجهتها املط ّلة على غرفة املدرس ويف قسمها االعلى
كانت على شكل عقد نصف دائري نتيجة لطريقة التسقيف اليت كانت
على شكل قبو نصف دائري (لوح  )31أما املداخل فقد ازدانت بعقود
مبطوحة أسفل العقود املقوسة و هلذا النوع من العقود فوائد إنشائية
فهو يساعد على احلد من ارتفاع املدخل كما الحظنا ذلك عند عقد
ممر اجلناح الثاين (شكل  )14وبالتايل إحداث موازنة يف أبعاده من
جهة وختفيف الثقل على العتبة العليا وذلك بتوزيعه على جانيب االطار
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شكل 15
مخطط الواجهة المطلة على الطارمة والتي تعلو غرفة المدرس

((( تنتشر هذه الطريقة من الزخارف في المباني التراثية السيما في
المناطق الوسطى والجنوبية من العراق حيث يعمل الفنان على جعل
إحدى واجهات اجراته مزججة وذات لون واحد كأن يكون األزرق
أو االسود أو االصفر ومن ثم يرصفها بطريقة حسابية غاية في الدقة
مما يولد أشكاال زخرفية متنوعةٍ .حسن ،البيت العراقي في العصر
العثماني ،ص.148

من جهة اخرى) .(2ومما جتدر االشارة اليه ان البدايات األوىل لظهور
مثل هذا النوع من العقود وحسبما اظهرته االكتشافات االثرية كان
يف العمارة العراقية القدمية).(3
أن هذه العقود اعطت للواجهة قيمة مجالية حيث
ونالحظ ايضًا ّ
حيس به الناظر إىل اجلدران) .(4وقد ّ
مت شغل
اهنا تبدد امللل الذي ّ
هذه النافذة من أسفل العقد وعلى مسافة متر واحد بزخارف خشبية
خمرمة على شكل اشرطة نباتية حلزونية غاية يف الدقة منفذة على
خلفية زجاجية (لوح  )31تعمل على نقل اإلنارة اهلادئة إىل هذه
الغرفة ،وقد زينت جدران الغرفة مبجموعة من الدخالت استخدمت
دواليب للكتب حيث سدت بأبواب خشبية ذات مصراعني ومتثلت
هذه الدخالت على نفس هيأة مداخل الغرفة بشكل متناظر كما يف
(اللوح  )32وتعلوها كتائب زجاجية يتقدمها نقش خمرم منتهية بعقود
نصف دائرية وقد كتب عليها (اهلل ،حممد ،علي ،يا فاطمة ،يا حسن ،يا
حسني) (اللوح  ،)33وقد سقفت هذه الغرفة بقبو نصف اسطواين على
طول املسافة ومل نر عقودًا حتمله رغم طول املسافة ونعتقد أن السبب
يعود يف ذلك لقرب األضالع اليت حتمله من بعضها) 3( (5م).
((( الجمعة ،احمد قاسم ،مدخل مزار كف (بنجة) االمام علي في الموصل،
مجلة اداب الرافدين ،العدد التاسع عشر ،1989 ،ص.101
((( Damerji, M. S. The Development of the
Architecture of Doors and Gates in Ancient
.B.45 .Fig .121 .p .1987 ,Mesopotamia. Tokyo
((( مرزوق ،محمد عبد العزيز ،الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصر
اإلسالمي ،الهيأة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1974 ,ص.73
((( الخطيب ،محمد عقيل صادق ،خصائص تصميم الشكل الخارجي
للمسكن في العراق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الهندسة،
الجامعة المستنصرية 1996 ،م ،ص.96

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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(املدرس)) (1للسكن وإنّما كانت والزالت
ومل تستخدم هذه الغرفة َ
قاعة جيتمع فيها طالب املدرسة أو من يأيت من خارج املدرسة من
اجل عقد حلقة دراسية مع استاذهم وهي بذلك تؤدي عمل اإليوان
يف املدرسة املستنصرية).(2
وقد ازدانت مداخل هذه الغرفة يف أعلى العقود بعدة زخارف
ومنها زخارف كتابية حيث كتب عند املدخل (أنا مدينة العلم وعلي
باهبا) باللون االبيض عند واجهة عقد املدخل (لوح  .)34ويعلو هذه
ممر ضيق من فوق اجلناح
الغرفة طابق آخر ّ
يتم الوصول اليه عرب ّ
املدرس وقد قسمت
الشرقي ونالحظ وجود أربع غرف فوق غرفة َ
واجهاهتا على مخس دخالت عرض كل واحدة ( 1م) ويعلوها
عقد مدبب (شكل  ،15لوح  )35ونالحظ ان العقد الذي يف الوسط
هو مدخل لغرفتني ّاما الغرفتان الباقيتان فواحدة مدخلها عند بداية
املمر الضيق واالخرى يكون يف واجهة الداخل ونالحظ ان تقسيم
الرفوف داخل الغرف قد اختلف بعض الشيء عن الطابق األرضي
عما ذكرناه سابقًا .ويتقدم هذا الطابق طارمة مكشوفة على مسافة (2
ّ
م) ويتقدمها حمجر من احلديد واخلشب ،وقد ازدانت الواجهات املطلة
على هذا اجلزء بدخالت تعلوها عقود مبطوحة وقد زين داخلها
بزخارف هندسية تشبه زخارف الصلبان املعقوفة))(3لوح  .)36وبذلك
تكون مجيع الواجهات يف هذا القسم وبواطن وجوانب وسقوف العقود
قد زيّنت وازدانت بالقراميد اخلزفية امللونة واملزخرفة بأشكال نباتية
خمتلفة وزهريات تنبثق منها أغصان نباتية وأوراد متفتحة تتجه يسارًا
وميينًا .وتنتهي تلك االغصان بنصف مروحة خنيلية ثنائية الفصوص
حنو االسفل فيما يتجه الفص االخر حنو االعلى هبيأة حلزونية (لوح
 ،)37وان استخدام الفنان للمروحة النخيلية يف تنفيذ الزخرفة أمر
طبيعي وذلك ملا يتسم به هذا العنصر من رقة وانسيابية)(4وقابلية كبرية
على االنشطار والتفرع والتكرار) .(5ومتتاز زخارف هذا القسم عن
السابق بالفصل بني الوحدات الزخرفية على شكل تكرار الزهرية
احلاملة هلذه الوحدة.
متتد على شكل
فضال عن هذه الزخارف نشاهد الكتابات اليت ّ

((( يوجد استخدام آخر لهذه الغرفة فهي اليوم مكتبة تحتوي على العديد
من مصنفات الكتب رغم وجود مكتبة قديمة في المدرسة في الطابق
األعلى في احدى الغرف لكنها قد اهملت.
((( حيدر ،العمارة العربية اإلسالمية نشوء المدارس وخصائصها في العصر
العباسي ،ص.78
((( وهي زخارف هندسية متكونة من صليبين متداخلين ولمعرفة المزيد
عن اصول هذه الزخارف ينظر ،الجنابي ،كاظم ،حول الزخارف
الهندسية سومر ،مج ( 1978 ،)34م ،ص.143
((( أحمد ،عائدة حسين ،الوحدات التصميمية للمنسوجات في رسوم
الواسطي ،اطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية الفنون الجميلة،
جامعة بغداد1996 ،م ،ص.154
((( حميد ،عبد العزيز ،الزخرفة في االجر ،حضارة العراق ،بغداد1985 ،م،
ج ( ،)9ص.415

أشرطة وهنا الشريط الذي يعلو جدران الطابق العلوي ويدور حول
الصحن بعرض ( 45سم) وكتب فيه جزء من سورة النور (لوح
 )38ونفذت باللون االبيض على مهاد بين تعلوه بروزات اجرية
على هيأة الصنجات اخلشبية واليت نشاهدها بكثرة السيما يف البيوت
البغدادية) .(6وقد كسيت اجلدران وعلى ارتفاع ( 60سم) وكذلك
أرضية االواوين باملرمر ّأما ارضية الصحن فقد كسيت بالفرشي
ابعاده (اآلجر املربع) (15× 15سم) .ويف هذا اجلزء من املدرسة ال
وجود للسرداب حيث تبدأ فتحات املالقف اهلوائية من أرضية الغرفة
صعودًا إىل الطابق االعلى مث السطح عرب ممرات ضيقة شقت يف
اجلدران اخللفية للغرف ّاما االرتفاع الكلي للواجهات املطلة على
الصحن فهو ( 8،20م) وبذلك يقل ( 60سم) عن ارتفاع الصحن يف
القسم الثاين الذي يبلغ ( 8،80م).
الطابق األول للمدرسة:
ال خيتلف ختطيط الطابق األول للمدرسة عن الطابق األرضي
خصوصًا يف القسم الثاين)(7من املدرسة كما هو واضح من املخطط
هلذا الطابق (شكل  )16وذلك من حيث واجهات االواوين املطلة على
الصحن إذ إن أبعادها متشاهبه باستثناء الزخارف حيث ان بواطن
العقود مل تزين بالقراميد اخلزفية كما ذكرنا وإمنا زينت باملقرنصات
واملثلثات الكروية ،واهم ما مييز هذا الطابق صفة العزل املوجودة فيه،
إذ ال ميكن للصاعد الدوران حول الغرف وامنا يتم الزنول من نفس
السلم الذي مت الصعود منه ،وهذه صفة جيدة هتيئ األجواء الدراسية
املناسبة .ويتم الصعود إىل هذا الطابق من خالل اربع سالمل يف الزوايا
األربع هلذا الصحن كما ذكرنا وتتميز هذه السالم انه عند الصعود
وبعد اجتياز اربع أو مخس مرقات تتم االستدارة بزاوية ( ) 90ومن
مث استدارة اخرى وهذه صفة مالزمة للسالمل يف االبنية التراثية وذلك
من اجل استغالل اكرب قدر ممكن من مساحة البناء وايضًا توفر هذه
الصفة عددًا من (الكنادين)).(8
ويتم الوصول إىل الغرف الثالث األوىل يف اجلناح اجلنويب من
ّ
الطابق الثاين بواسطة ممر ضيق ( 80سم) وتشتمل كل غرفة على
باب خشيب ذي مصراعني بعرض ( 70سم) مقابل للباب الذي
يف واجهة الغرفة .أما الغرفة الرابعة واخلامسة يف هذا اجلناح فيتم
الدخول اليها بعد صعود السلم املوجود يف الزاوية اجلنوبية الشرقية
((( صكر ،قدوري عراك ،النحت على االبواب وكتائب دور بغداد في الفترة
العثمانية ،اطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كليةالفنون الجميلة ،جامعة
بغداد 1997 ،م ،ص.153
((( سنعمل على بيان تخطيط الطابق الثاني للقسم األول والثاني فقط على
اعتبار ان شروحات القسم الثالث قد وردت ضمن الطابق األرضي.
((( جمع كندوج وهي الخزانة الصغيرة أو الخلية أو شبه مخزن من بناء أو
خشب وهي معربة من الفارسية .البستاني ،محيط المحيط ،ص.793

وبعد االنتهاء من هذا السلم املشابه للسلم الذي
سبقه تأتينا غرفة مربعة الشكل ( 2 × 2م) ويف
اجلهة املقابلة لفتحة السلم هناك مدخل لغرفة مثلثة
الشكل تقع فوق الزاوية اجلنوبية الشرقية لصحن
املدرسة وجبوار مدخلها هناك ممر ضيق يفضي إىل
مدخلي الغرفتني الباقيتني واحد على ميني الداخل
إىل املمر واآلخر مبواجهة الداخل إىل املمر ،وهذان
املدخالن مشاهبان للمداخل السابقة ،وجبوار فتحة
السلم الصاعد للطابق الثاين فتحة لسلم بشكل
مستقيم يؤدي للسطح وعلى ميينه ممر يؤدي إىل
ثالثة مداخل لثالث غرف يف املجنبة الشرقية ،اما
فيتم الوصول اليها من الزاوية االخرى
الغرفة الرابعة ّ
للمدرسة (الشمالية الغربية) وينطبق هذا الشرح
متامًا على املجنبتني األخريني املقابلة هلما وتكون
املساحات يف هذه الغرف مطابقة ملساحات غرف
الطابق األرضي باستثناء ما قطع منها للممرات حيث ال وجود جلزء
التخزين يف هذه الغرف مثل الطابق األرضي فقد اقتطع هذا اجلزء
وأصبح ممرًا يوصل إىل مداخل الغرف ونالحظ إن األبواب املطلة
على االواوين واملساحات داخل االواوين تعمل عمل (البالكون) يف
الوقت احلاضر وكذلك عمل النافذة فقد اصبحت هي املنفذ الوحيد
لدخول اشعة الشمس وهذه االبواب تشابه متامًا ما موجود يف الطابق
األرضي حيث يعلوها عقد مدبب مزدان بالزجاج امللون وهو متكون
من جزئني واحد زجاجي واالخر خشيب (لوح  ،)16وبذلك نالحظ
كيف الفنان وظف عناصره املعمارية بشكل حيقق مجالية بني الشكل
واملضمون لتلك العناصر).(1
فيتم الصعود اليه من منفذين
اما الطابق األول من القسم األول ّ
األول السلم املوجد يف ضمن الزاوية الشمالية الغربية وهو نفس نظام
السالمل االربعة اليت مت شرحها ويفضي هذا السلم إىل غرفة مربعة
الشكل ابعادها ( 2,5م ×  2,5م) وهي غري مسقفة وتقع فوق الفتحة
املضلعة املوجودة يف سقف الغرفة الناقلة للحركة ،ويتميز هذا اجلزء
من املدرسة عن باقي املدرسة باستخدام الفنان طريقة جديدة يف
زخرفة اجلدران (لوح  ،)39حيث عمل املعمار على رصف قطع
اآلجر املنتظمة بأوضاع متباينة تؤلف اشكا ً
ال هندسية مبسطة تشبه
يف تكويناهتا حياكة احلصري) (2أو عظام السمك أو سعف النخيل
حصرت داخل اطارات اجرية بارزة عن مست اجلدار (شكل )17
وهي بذلك تشابه الواجهة املطلة على النهر يف املدرسة املستنصرية،
((( عبد الرسول ،سليمة ،الشكل والمضمون للعناصر المعمارية في الدور
التراثية ،سومر ،مج ( ،1989 ،)46ص.260
((( األعظمي ،الزخارف الجدارية في اثار بغداد ،ص.72
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شكل 16
المخطط العام لمدرسة اليزدي (للطابق األول)

وجبوار فتحة السلم متامًا هناك فتحة لسلم يؤدي إىل السطح وعلى
ميني الداخل إىل هذه الغرفة مدخل لدهليز يؤدي إىل مدخل الغرفة
األوىل يف املجنبة الغربية.
ويقابل هذا املمر جماز مقىب بقبو نصف اسطواين وأبعاده (3 × 1م)
يؤدي إىل الطابق العلوي للقسم األول حيث ينتهي املجاز بطارمة
بعرض ( 2م) تطل عليها غرفتان مساحتهما متساوية ( 2م ×  2م)
وقد زينت واجهتهما بالقراميد اخلزفية الزرقاء اللون على هيأة اشكال
هندسية (لوح .)40
ويتم االنتقال من هذا اجلزء بواسطة ممشى عرب الصحن ابعاده (1
×  4م) وهذه املعاجلة املعمارية اتسمت هبا األبنية التراثية) (3وذلك
عن طريق غرس روافد معدنية أو خشبية يف اجلدار بغية احلصول
على ممرات للحركة لكننا نالحظ ان هذا املمر قد غلف متامًا يف
اسفله بالواح خشبية عملت بطريقة مجيلة (لوح  )9ويف وسط هذا
املمر وعلى اليسار هنالك فتحة لسلم يؤدي إىل السطح وهذا السلم
خيتلف عن باقي السالمل فإنه مستقيم (لوح  .)40وعند هناية املمر
أو املمشى هناك فتحة للسلم الذي يؤدي للصعود إىل السطح وهذا
اجلزء من سطح املبىن ال ميكن الصعود اليه إال من هذا السلم إذ ان
الصحن املوجود يف هذا القسم يعمل على حجز هذا اجلزء من سطح
املدرسة من مجيع جهاته .وجبوار فتحة السلم سلم آخر يزنل منه إىل
الطابق األرضي ويطل على الصحن (صحن القسم األول للمدرسة).
يتم الدخول إىل فناء
وبعد جتاوز هذين السلمني عرب جماز ( 2 × 1م) ّ
مكشوف (2،5م ×  3،5م) تطل عليه مجيع مداخل ونوافذ الغرف
و نالحظ (القدرة العالية للمعمار العراقي على استيعاب خصائص
((( عبد الرسول ،المباني التراثية في بغداد ،ص.65
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أن معظم الربوزات اخلشبية قد صفحت من اخلارج
شكل 17
باملعدن وذلك بغية محايتها من الظروف املناخية.
زخارف هندسية تشبه عظام السمك وسعف النخيل ـ مدرسة اليزدي
إن عمل مثل تلك الشناشيل جاء ملا تؤديه من
وظائف عمارية وفنية خمتلفة ،ففض ً
ال عن اجلمالية
اليت تضيفها على واجهة املبىن اخلارجية ،حيث
ختلق نوعًا من التوازن بني الداخل واخلارج) ،(4فإهنا
تعمل على توسيع رقعة البناء يف الطوابق العليا ،وهي
معاجلة ذكية من قبل املعمار للقضاء على اخللل
احلاصل يف وجود املساحة املتوافرة للمبىن ،فزاد
بذلك من مساحتها يف تلك الطوابق).(5
أما من ناحية التأثريات املناخية فقد عملت
األرض والبيئة واملتطلبات والوظيفية للمبىن)).(1
تلك الشناشيل على توفري إضاءة وهتوية كافية
ونرى ذلك من خالل استغالل املعمار للفضاء املوجود) (2أمام
داخل تلك الغرف املقامة فيها ،ويف الوقت نفسه تعمل على تقليل
املدرسة فأنشأ فيه ثالث غرف وجعل يف الغرفتني املطلتني على
حدة شعاع الشمس وحرارته املنبعثة يف فصل الصيف) ،(6وذلك من
ّ
الشارع نافذة تشبه يف عملها عمل (الشناشيل)) (3واجلدير بالذكر ان
خالل وضع املظالت اخلاصة على النوافذ املفتوحة بتلك الشناشيل
عمل هذه الشناشيل يتطلب دقة و مهارة وخربة عالية ،ممّا يترتب
واليت يطلق عليها (كاسرات الشمس)) ،(7يضاف إىل ما تقدم ذكره
عليه تدخل جنار خمتص حاذق يف صنعته ،حيث يتطلب العمل جهدًا
فلهذه الشناشيل فائدهتا اإلجتماعية أيضًا ،حيث تعمل يف املحافظة
كبريًا ودقة متناهية ،وأن هذا النجار ال ينفذ عمله إال بعد مشورة
على خصوصية املبىن وذلك من خالل إرباك الرؤية بسبب التقابل
املعماري الذي يقوم بتحديد املكان املناسب هلا ،كما يتطلب دراية
بني الوحدات الصغرية والكبرية ،وتدرج الضوء من املبهر جدًا إىل
)(8
كاملة بطبيعة البالد وظروفها املناخية ،وذلك كون اخلشب من أكثر
اإلعتام إىل اإلظالم  ،وبذلك حتافظ على حرمة أهل الدار من أنظار
املواد تأثرًا بتلك الظروف ،من حيث التمدد والتقلص والتأثر بالرطوبة
الغرباء.
ودرجة املقاومة ،لذا فإن املتجول يف أزقة مدينة النجف القدمية جيد
وقد ازدانت هذه النوافذ يف املدرسة واملصنوعة من اخلشب
بزخارف هندسية بارزة نتجت عن جتميع قطع خشبية رتبت بشكل
((( عبد الرسول ،سليمة ،الفناء الداخلي معالجة مناخية متواصلة في عمارة
شعاعي من مركز وسطي وكذلك خطوط متقاطعة ،وقد ثبتت تلك
السكن العراقي ،وقائع ندوة العمارة والبيئة ،مطبعة المجمع العلمي،
بغداد 2003 ،م ،ص.73
الزخارف بشكل متسلسل أعلى وأسفل النوافذ املفتوحة.
((( ال يعود السبب إلى استخدام هذا الفضاء من اجل انشاء اكبر قدر ممكن
ونالحظ يف هذا اجلزء من املدرسة (الطابق األول القسم األول)
من الغرف إنما ألسباب أمنية ايض ًا حيث نالحظ ان هذه الغرف متروكة
أن مجيع مداخل الغرف قد فتحت بطريقة مزورة أي ال ميكنك الدخول
في الوقت الحاضر وذلك لعدم تهيئ االجواء الدراسية فيها حيث انها

تقع فوق مرور السابلة.
((( وهي كلمة معربة من (شاه نشين) اي مجلس الملك أو خير مجلس.
العسكري ،أبو هالل ،التلخيص في معرفة اسماء االشياء ،عني
بتحقيقه عزة حسن ،دمشق1969 ،م ،ج  ،1ص .262وقد اختلف
الباحثون والدارسون للعمارة العربية حول تسميتها فقد اطلق عليها
في مصر وبعض االقطار العربية تسمية (مشربيات) والتي اشتقت
من كلمة (مشربة) بمعنى المكان الذي يشرب منه الماء ،وذلك كون
تلك المشربيات التي تنفذ في واجهات البيوت كان فيها خارجات
صغيرة مستديرة تركب خارج المشربية وتوضع عليها القلل لتبريدها.
حسن ،فنون االسالم ،ص .470شافعي ،العمارة االسالمية في مصر
االسالمية ،ص .289في حين ورد أسمها في المصادر التاريخية
واالدبية بـ(الروشن) والتي معناها الضوء .جواد ،مصطفى ،مفازة نظر
في مباحث سومر ،سومر ،مج ( 1968 ،)32م ،ص .324وينظر كذلك
الياور ،طلعت ،الروشن (الشنانشيل) في عمارة البيت العراقي ،وقائع
ندوة وحدة حضارة بالد الرافدين ،منشورات المجمع العلمي ،بغداد،
 2001م ،ص.176 – 161

((( لمعي ،مصطفى صالح ،المشربية والقمرية كعناصر تشكيلية في العمارة
المصرية المعاصرة ،أعمال الندوة الدولية األولى حول الحرف اليدوية
في العمارة اإلسالمية مع تركيز حول آفاق تنمية المشربيات والزجاج
المعشق ،القاهرة ،1955 ،ص.16
((( األشعب ،خالص ،األثر الوظيفي في طراز البيت العربي ،مجلة الكتاب،
 ،1975ص.76
((( جودة ،جبر عطية ،المعالجة المناخية في طراز البيوت العراقية ،مجلة
كلية اآلداب ،العدد ( ،2001 ،)55ص.304
((( فتحي ،حسن ،المنزل العربي في الوسط الحضري بين الماضي والحاضر
والمستقبل ،مجلة الفكر العربي ،العدد ( )30السنة الرابعة،1982 ،
ص ،62شافعي ،المصدر السابق ،ص.289
((( لويكوك ،رونالد ،العوامل التقليدية في المشربية ومدى توافقها مع
ظروف الحداثة ،أعمال الندوة الدولية األولى حول الحرف اليدوية
في العمارة اإلسالمية مع تركيز حول آفاق تنمية المشربيات والزجاج
المعشق ،القاهرة 1995 ،م ،ص.65

إىل الغرفة بشكل مباشر وهذه صفة وجدناها يف كثري من مداخل
الطابق األول ومل جندها يف الطابق األرضي ،وقد يعود السبب يف ذلك
أن مداخل الطابق األرضي يف أغلبها داخل أواوين ممّا يعطيها
إىل ّ
جزءًا من العزلة واحلرمة بينما مداخل الطابق األول تقع مباشرة على
الفناء أو على املماشي وهذه صفة إجيابية حتسب للمعمار).(1
مد
وقد سقفت مجيع غرف هذا الطابق بشكل مست ٍو بواسطة ّ
جسور خشبية ثالثة أو أربعة حسب حجم الغرفة وتكون مزينة يف
بعض األحيان خبطوط متقاطعة حمفورة داخل اللوح اخلشيب (لوح
 )41وقد تكون هذه األلواح مغلفة بصفائح خشبية عرض الواحدة
( 5سم) مرصوفة بطريقة شيطانية)( (2لوح  ،)42وهي ذات لون بين
ومن الواضح أن املعمار جلأ إىل هذه الطريقة يف التسقيف من أجل
ختفيف الثقل على األسس) ،(3حيث نالحظ استخدامه لآلجر يف عمل
قبوات سقوف الطابق األرضي ،لكن واجهات األواوين ظلت معقودة
باآلجر ومستندة إىل األكتاف الصاعدة من الطابق األرضي.
ّأما بالنسبة إىل سطح املدرسة فيتم الصعود إليه من ستة منافذ
أربعة منها تشغلها السالمل املوجودة يف الزوايا األربع للصحن الرئيسي
ثالثة منها بشكل لوليب يدور واحد فوق اآلخر من السرداب ّ
مث
الطابق األرضي مث الطابق األول مث السطح ،واألخري توجد به مرحلة
انتقالية عند الطابق األول ،أما السلمان الباقيان فواحد يبدأ من الطابق
األرضي عند صحن القسم األول للمدرسة مقابل غرفة الضيوف (لوح
 )43وهو على النظام السابق للسالمل ،اما السلم األخري فهو السلم
الوحيد الذي يبدأ من الطابق األول للمدرسة ويتجه بشكل مستقيم
((( استخدمنا كلمة معمار في ثنايا بحثنا وقد يتبادر إلى الذهن أن
هذا المعمار هو عمله عمل المهندس المعماري في الوقت الحاضر
(المصمم) وفي الحقيقة كال ،ويتأكد كالمنا من خالل لقاء مهم مع
الحاج (أبو يوسف المعمار) من مواليد  1926وهو من أقدم البنائين
في مدينة النجف وهو مشرف اليوم على أعمال تطوير الحضرة العلوية
الشريفة (األعمال التي تخص عناصر العمارة اإلسالمية) ومن خالل
عدة جلسات مع الحاج أبو يوسف فهمت منه أن مراحل البناء في
الفترة الزمنية التي نؤرخ لها تبدأ من خالل حفر الموقع إلى أعماق
موغلة ثم تفصيل الموقع (أي تخطيطه) ثم البدء بعملية البناء وتكون
األسس هي نفس الدعامات الضخمة التي تبدأ من السرداب ثم الطابق
األرضي والثاني واستغالل كافة المساحات المتداخلة ثم كنس المبنى
عند الخاتمة وكل هذه األعمال يقوم بها شخص واحد هو (األسطة)
واهم ما يذكر أن والد الحاج أبو يوسف قد اشترك في بناء مدرسة
اليزدي.
((( وهي نوع من أنواع الزخارف الهندسية تستخدم في اآلجر والخشب
دائم ًا وهي عبارة عن معينات متدرجة من المركز وحتى الخارج.
البهنسي ،صالح أحمد ،التصميمات الزخرفية على العمائر اإلسالمية
الليبية في العصر العثماني األول والعصر القرمانلي أعمال الندوة الدولية
األولى حول آفاق تنمية فنون الزخرفة في حرف العالم اإلسالمي
اليدوية (األرابسك) ،دمشق ،1997 ،ص.153
((( عبد الوهاب ،حسن ،البناء بالطوب في العصر اإلسالمي ،بحث مستل
من مجلة العمارة اإلسالمية ،مصر ،بدون تاريخ ،ص.45

حنو السطح ،وهو ناتج

شكل 18
)(4
عن معاجلة معمارية مخطط السرداب الذي أسفل المجنبة
رائعة حيث ّ
مت استغالل
الشرقية في مدرسة اليزدي

احنراف احلائط املجاور
للمدرسة (أي حائط
اجلريان) لذلك نالحظ
عرض هذا السلم جاء
متفاوتًا بعض الشيء
فعند بداية الصعود
يكون ( 50سم) وعند
النهاية ( 90سم) يتسع
تدرجييًا (لوح .)65
وقد بلط السطح
بالطابوق الفرشي
أبعاده ( 10سم×10
سم × 3سم) وهي
أجنح حماولة ألكساء
السطوح وتغليفها يف
مدينة النجف وذلك
ألرتفاع درجات احلرارة العالية يف فصل الصيف واخنفاضها العايل
يف فصل الشتاء ،ونظرًا لقوة حتمل اآلجر والطابوق للتقلبات اجلوية
والظروف املناخية املختلفة أصبح مادة البناء املفضلة حىت الوقت
احلاضر فاآلجر ميكن صناعته من التربة الرسوبية اجليدة املتوفر
يف منطقة الوسط واجلنوب العراقي ،وهو مادة هلا قابلية االحتفاظ
شتاء لكون اآلجر
باحلرارة لفترة طويلة وهذا حيد من برودة الطقس ً
مصدر إشعاع حرارة داخل املبىن وخارجه يف الليل مما يؤدي إىل
اعتدال درجة احلرارة ،وكذلك ميتاز اآلجر بظاهرة اإليصال البطيء
للحرارة فيعاجل احلرارة املرتفعة صيفًا ويعمل على تأخري تسرهبا إىل
داخل مرافق البناية).(5
إن صغر حجم اآلجرة أو الطابوقة الفرشية املستخدمة يف أكساء
ّ
السطوح يوفر املزيد من الفراغات فيما بينها مما يساعد يف خفض
تأثري عوامل التمدد).(6
ّ
كل هذه العوامل ساعدت على استخدام هذه الطريقة يف إكساء
السطوح يف املباين التراثية وكذلك املباين احلديثة يف مدينة النجف.
((( يوسف ،شريف ،البيت البغدادي القديم ،مجلة التراث الشعبي ،العدد
السادس ،1975 ،ص.18
((( حمودي ،خالد خليل ،العمارة البغدادية ومعالجة الظروف المناخية،
وقائع ندوة العمارة والبيئة ،مطبعة المجمع العلمي ،بغداد2003،م،
ص.93
((( سلمان ،زين العابدين ،تركيب المباني ،بغداد1988 ،م،ص.52
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شكل 19

املسجد :

يقع مسجد املدرسة يف ضمن اجلناح اجلنويب
مخطط السرداب الذي أسفل المجنبة الجنوبية في مدرسة اليزدي
لصحن املدرسة الرئيس وهو متكون من إيوان
أبعاده ( 2،30م ×5م) وهو بذلك يكون مستطيل
الشكل ويشغل موقعه اإليوان األول يف املجنبة
اجلنوبية وقد سدت واجهة اإليوان بكتيبة خشبية
ذات عقد مدبب متتلك نوافذ زجاجية سبق بيان
مدخل جانيب
ويتم الدخول للمسجد من
ٍ
تفاصيلهاّ ،
ممر الزاوية اجلنوبية الغربية للمدرسة،
يقع يف ضمن ّ
ويتم الدخول إليه من خالل صعود درجتني ارتفاع
ونالحظ يف سطح مدرسة اليزدي أرتفاع مستوى أرضية السطح
الواحد ( 25سم) وعرض هذا املدخل (60سم) وإرتفاعه (2م)
عند واجهة كل إيوان من أواوين الصحن الرئيس ،ويعود السبب يف ذلك
وقد ازدان بعقد نصف دائري هو والباب اخلشبية اليت تسد فتحته
إىل طريقة تسقيف غرف الطابق األول ،حيث أصبح السقف املستوي
(لوح  )45وعند دخول باحة املسجد نالحظ أن جدران املسجد
أقل ارتفاعًا من واجهة اإليوان اليت عقدت باآلجر واستخدمت
وعلى ارتفاع (50سم) قد كسيت بالبالطات اخلزفية ذات لون واحد
املثلثات الكروية يف داخلها من أجل حتويل اجلزء املربع إىل دائري)،(1
وهو األزرق الفاتح ورصفت بطريقة شيطانية وتعلوها ثالثة أشرطة
وكان هذا االرتفاع ناجتا من الفرق بني اإلرتفاعني (1م).
زخرفية كما يف (اللوح  )46مسك الواحد ( 5سم) وقد احتوى األول
ونالحظ أيضًا يف السطح فتحات التهوية (املالقف اهلوائية) وهي
على زخارف نباتية مصغرة تشبه زخارف املدرسة والثاين كتابات
على نوعني األول مرتفع عن أرضية السطح (1,50م) وبارز عن
آليات قرآنية وأحاديث نبوية كلها حتث على طلب العلم واملعرفة
اجلدار كما يف (اللوح  ،)44وهذا النوع يصعد من السرداب كما
وقد خطت باللون األزرق على مهاد أبيض ونالحظ رشاقة اخلط
ذكرنا سابقًا وقد قسمت فتحاته على جزئني جزء بإجتاه الشرق
نظرًا لضيق املساحة أما الشريط الثالث فقد شغل بزخارف هندية
وآخر باجتاه الغرب ،ونعتقد أن يف ذلك حكمة تتفق مع إجتاهات
باللون األسود واألخضر على شكل أنصاف عقود مفصصة تشابه
هبوب الرياح يف مدينة النجف من اجل خلق توازن يف الضغط مع
الزخارف اليت تؤطر املثلثات الكروية داخل األواوين.
تيارات احلمل اليت تعمل على نقل اهلواء الساخن الذي يرتفع لألعلى
ونالحظ يف جدار القبلة املحراب وقد كسي بالقراميد
بطبيعته ليحل حمله هواء بارد).(2
اخلزفية الزرقاء على ارتفاع (2م) وعرض (1م) وكتب فوقه
وأما النوع اآلخر فهو مبستوى اجلدار (ضمن اجلدران املحيطة
ّ
بطريقة زخرفية رائعة خبط الثلث)( (4قال النيب صلى اهلل عليه
بالسطح) وهي مستطيلة الشكل ( 20سم× 40سم) وقد ازدانت
وآله وسلم ،أنا مدينة العلم وعلي باهبا) (لوح  )47وهي تشابه
مبشبكات حديدية من أجل منع دخول األشياء الغريبة وعدد هذه
الكتابة املوجودة فوق مدخل املدرسة ،ويوجد على جانيب
الفتحات بعدد الغرف يف كل جمنبة.
املحراب دخلتان كل واحدة بعمق (45سم) وارتفاعهما مبستوى
عدا غرفة املدرس فيوجد هبا ثالث فتحات لغرض واحد ،وهذا
املحراب وقد ازدانا بعقدين نصف دائريني ،وكذلك يف جانيب
يعطينا دليال واضحا على الفهم الكامل للمعمار ملناخ مدينة النجف
املدخل هناك دخالت مماثلة.
الذي ميتاز بارتفاع درجات احلرارة يف فصل الصيف لذلك نالحظه
وقد سقف املسجد بقبو نصف اسطواين ويبلغ ارتفاع هذا
قد زاد من عدد الفتحات اهلوائية يف الغرف الكبرية وهذه املعاجلات
.87-83 .pp ,1969
املناخية هلا الدور الرئيسي يف دميومة املبىن).(3
((( Doris,Behrens-Abouseif, Islamic Architecture in
.80 .p ,1989 ,Cairo, London
وكذلك ينظر ،شافعي ،المصدر السابق ،ص ،169شكل .109
((( الياور ،المناخ وأثره في فن البناء في (العمارة األثرية) ،ص .16محمد ،غازي
رجب ،مالقف الهواء (البادكير) معالجة بيئية في البيوت التراثية ،وقائع ندوة
العمارة والبيئة ،منشورات المجمع العلمي ،بغداد 2003 ،م ،ص.24
((( ,Rapoport, Amos, House Forun and culture, USA

((( خط الثلث – من الخطوط االساسية التي نشأت في العصر االموي
وأستمرت حتى الوقت الحاضر .وخط الثلث يُعرف بقلم الثلث ايض ًا،
ألن التسمية جاءت من عرض قطعة قلمه ،وقد شهد تطورات متالحقة
وكان له حضور مميز في شعبتي الخط الكبيرتين (الخطوط الموزونة)
و(الكتابة المنسوبة) بل هو االساس والمنطق في الخطوط المنسوبة.
ذنون ،يوسف ،خط الثلث والمخطوطات ،مجلة المورد ،المجلد التاسع
والعشرين ،العدد الثاني ،بغداد 2001 ،م ،ص .108أدولف ،كروهان،
النسخ والثلث ،ترجمة غانم محمود ،مجلة المورد ،العدد الرابع ،بغداد
 1986م ،ص.113

السقف ( 3،5م) من مركز القبو وهو مسا ٍو لباقي
سقوف األواوين يف املدرسة.
وواجهة املسجد من الداخل قد ازدانت بنافذة
خشبية ارتفاعها بارتفاع السقف لذلك أصبح عقد
هذه النافذة من األعلى نصف دائري تناغمًا مع القبو
بينما يف الواجهة املطلة على الصحن مدبب نظرًا ألن
العقد الذي حيويه مدبب وهنا مرة أخرى نالحظ
كيف أن املعمار قد عاجل األحكام البنائية بدقة غاية
يف الروعة والذكاء).(1
وقد ازدانت نافذة املسجد من الداخل يف قسمها
العلوي املالصق للسقف بزخارف خشبية خمرمة
على خلفيات زجاجية ملونة) ،(2كانت غاية يف الدقة واجلمال وهي
تقترب وتشابه الزخارف املوجودة يف النافذة املوجودة يف غرفة
املدرس.
َ
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شكل 20
مخطط السرداب الذي أسفل المجنبة الشمالية في مدرسة اليزدي

سراديب املدرسة:
متتلك مدرسة اليزدي عددًا مميزا من السراديب ،فسراديب
املدرسة مضرب املثل يف العمارة النجفية القائمة حتت األرض فقد
قال اخلليلي فيها (للمدرسة عدة سراديب حمكمة مجيلة باردة اهلواء،
وأرض هذه السراديب واجلدران مكسوة باحلجر الكاشاين ،وتعترب
هذه السراديب املبنية طابقًا فوق طابق من أغرب العمارات وأفخمها
حتت األرض ،يزورها يف كل سنة عدد من السواح فيعجبون هبذه
العمارة القائمة حتت األرض)).(3
وعدد السراديب يف الوقت احلاضر) (4أربعة سراديب ،أمهها
السرداب الذي يقع أسفل اجلناح اجلنويب من القسم الثاين للمدرسة
والذي يقابله سرداب اجلناح الشمايل وهناك سرداب آخر أسفل
اجلناح الشرقي.
ويتم الزنول إىل هذه السراديب عرب سالمل منكسرة بشكل
متعامد موجودة يف الزوايا األربع لصحن املدرسة الرئيس ،ويف الزاوية
((( بكداش ،هشام ،خصائص وتصميم البيت العربي التقليدي في لبنان،
أعمال الندوة الدولية األولى حول الحرف اليدوية مع التركيز حول
آفاق تنمية المشربيات والزجاج المعشق ،القاهرة ،1995 ،ص.329
((( عويني ،عادل يحيى ،العالقة الحتمية بين التصميم والزخرفة اإلسالمية،
أعمال الندوة الدولية األولى حول آفاق تنمية فنون الزخرفة في حرف
العالم اإلسالمي اليدوية (األرابسك) ،دمشق ،1997 ،ص.358
((( الخليلي ،الدراسة وتأريخها في النجف ،ص.152
((( تمتلك المدرسة في أصل بنائها سبعة سراديب وذلك حسب ما روي
لي من عدد من الطلبة القدماء في المدرسة والذين كانوا يشغلون هذه
السراديب في فصل الصيف .لكن بسبب ارتفاع مناسيب المياه الجوفية
ردمت السراديب التي هي على أعماق موغلة أي (سراديب السن)
والتي هي موجودة مداخلها إلى يومنا هذا.

اجلنوبية الشرقية يقع س ّلم السرداب الذي يقع أسفل املجنبة الشرقية
وهو سرداب قليل االخنفاض عن مستوى األرض إذ يبلغ ارتفاعه
الكلي ( 3م) وقد حورت أواوينه وسدت واجهاهتا كي يصبح اليوم
املرفق الصحي واخلدمي للمدرسة (لوح  )48وختطيطه يشابه املجنبة
الشرقية (شكل  )18وقد سقف بقبو طويل كبري عقد باآلجر واجلص
وأسند إىل مخسة عقود عرضية مدببة) ،(5حيث بلغت مساحته
( 10×3،5م) وهذا السقف يذكرنا بطريقة تسقيف السرداب األول
يف مدرسة الصدر األعظم.
ومن هذا السرداب وعلى يسار الداخل إليه هناك مدخل لسرداب
آخر وهو السرداب الذي يقع أسفل املجنبة اجلنوبية للمدرسة حيث
يتم الزنول إليه عرب سلم متكون من أحدى عشرة مرقاة وبعرض
(90سم) وهو سرداب مجيل يأخذ مساحة املجنبة اجلنوبية تقريبًا إذ
أنه مستطيل الشكل كما يف املخطط (شكل  )19أبعاده (14،5×4
م) توجد فيه أربع دعامات ضخمة جدًا ( 90سم× 180سم) ثالث
منها متشابه و تكون مستطيلة الشكل لكن يف إحدى هناياهتا
تكون على شكل عمود مندمج ويف جزئه العلوي الذي أسفل عقد
السقف (أي تاج العمود) ثالث حطات من املقرنصات البسيطة (لوح
 )49ونالحظ أن هذه الطريقة يف استخدام األعمدة املندجمة واليت
تعلوها املقرنصات هي شائعة يف مدينة النجف والسيما يف سراديبها
فنالحظها مستخدمة يف بعض عمائرها مثل البيوت واجلوامع ومنها
((( تم استخدام القبو الطولي وهو ينقسم إلى عدة عقود متوالية وبصرف
النظر عن قطاع األقبية (مدبب أو مقوس) في عمائر العصر األموي في
بادية الشام مثل قصير عمره وحمام الصرخ ،شافعي ،العمارة العربية في
مصر ،ص .165-164ويشير شافعي أن هذه الطريقة ترجع إلى أصول
ساسانية حيث لم يعثر على مثال لها في العراق في العصر العباسي
األول ،لكن هذا القول يفتقد للصحة ،حيث أن التنقيبات األثرية التي
أجريت في تل الرماح والذي يعود تأريخه إلى نهاية األلف الثالث
ق.م والسيما في مجمع المعابد كشف عن وجود حجرة دفن مقنطرة
وسلسلة من العقود النصف الدائرية تدعم شرفة القنطرة ،ينظر فان
بيك ،ك،و ،العقود واألقبية في الشرق األدنى القديم ،مجلة العلوم،
م،4عدد،4الكويت1988،م،ص.10
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جامع اجلواهري وكذلك دار احلاج كاظم صيب (لوح .(1))50
ّأما الدعامة الرابعة فهي مستطيلة الشكل خالية من العمود املندمج
واملقرنصات وهي مبواجهة الداخل للسرداب بعد السلم مباشرة ،ويبلغ
ارتفاع كل دعامة (4,5م) وارتفاع السرداب بنحو (5م) من مركز
العقد ،وتتميز الدعامات بكرب حجمها وضخامتها وذلك ألهنا متثل
أساس بناء املدرسة حيث أهنا تتحمل ثقل الطابقني الذين يعلواهنا،
حيث تقابل هذه الدعامات دعامات أخرى مندجمة مع جدران
السرداب وقد أستند عقد نصف دائري إىل دعامتني فنالحظ أن نظام
العقود كان بشكل عمودي وأفقي مع الدعامات حيث أن كل دعامة
من الدعامات أسندت إليها أرجل عقد من األمام ومن اخللف ممّا
سبب يف تقاطع العقود مع بعضها (لوح .)51
ّأما املساحات املحصورة بني كل عقدين فقد شغلهما املعمار بقبو
عرضي يسري بني الدعامتني أو اجلدارين ويرتفع مركزه فوق قميت
أن
العقدين اللذين حيصرانه وتتقاطع تقبيته يف خط وسطي) ،(2ونالحظ ّ
قمة املساحة املعقودة ومن ّمث االنفتاح
املعمار قد رصف صفوف اآلجر يف ّ
حنو اخلارج ضمن إطار هندسي حمسوب (لوح  ،)52فقد جعل هذا
اإلطار على شكل مستطيل تتفاوت أحجامه كلما اتسع حنو اخلارج.
ويوجد يف هذا السرداب مدخل آخر وهو يف اجلهة املقابلة
ويتم الدخول إىل هذا املدخل
للمدخل األول أي يف اجلهة الشمالية ّ
عرب سالمل مشاهبة لسابقتها ،وبذلك أصبح ميكننا الزنول من زاوية
وسلم والصعود من زاوية وسلم آخر للمدرسة وهذه معاجلة معمارية
غاية يف األمهية من خالل توظيف املعمار املنافذ اخلدمية من خالل
ربط منشأ معني مع آخر) (3والسيما يف أماكن مثل السراديب فنالحظ
اليوم على هذه السراديب املحافظة على هيكلها كما إهنا إىل اليوم
تنعم باستخدام جيد وخاصة يف فصل الصيف.
ّأما سرداب اجلناح الشمايل فيتم الوصول إليه عرب سلم يقع
يف الزاوية الشمالية الشرقية من صحن املدرسة وهو بعرض ( 1م)
وبعد الولوج به واجتياز ثالث مراقي واالجتاه حنو اليمني بزاوية (90
) تقابلنا بوابة لغرفة صغرية تقع على ميني السلم وهي ناجتة عن
ضرورة عمارية نتيجة دوران السلم وبذلك تكون املدرسة يف هذا
((( يمثل هذا اللوح توثيق لبعض أعمدة سراديب بيوت المدينة القديمة
وطريقة عقادتها واستخدام العقود ،وهي تتعرض في الوقت نفسه
ألعمال الهدم واإلزالة.
((( ظهرت مثل هذه الطريقة في التسقيف في العراق القديم ففي مدينة
الحضر عملت تغطيه المسافة بين قوسين بأحجار معترضة تمثلت في
غرفتين فوق الجناح الشمالي لمجموعة األواوين الشمالية ،الشمس،
ماجد عبد ،أساليب التسقيف القديمة في محافظة نينوى ،ندوة دور
الموصل في التراث العربي ،مركز إحياء التراث العلمي العربي ،جامعة
بغداد ،مطابع التعليم العالي في الموصل1990 ،م ،ص.71
((( كمونه ،حيدر ،الخصوصية التراثية لتصميم المسكن العربي ،مجلة التراث
والحضارة ،العدد 706لسنة  ،1985-1984بغداد،1985 ،ص.126

اجلزء مكونة من مخسة طوابق حيث تعلو هذه الغرفة غرفة أخرى
يف الطابق األرضي وواحدة أخرى أثناء صعود السلم للطابق العلوي
واألخرية يف الطابق العلوي.
وهذا السرداب مشابه للذي سبقه باستثناء دعاماته األربع فهي
على شكل مستطيل كامل كما هو واضح يف املخطط (شكل )20
وكذلك متيز هذا السرداب بوجود فتحات للتهوية (املالقف اهلوائية)
وسط ّ
كل أيوان من أواوين السرداب وبذلك أصبح عددها مخسا
على عدد الغرف اليت تعلوها (لوح  )53وتعلو هذه الفتحات عقود
نصف دائرية وهي على ارتفاع (1م) من أرضية السرداب وبعرض
( 80سم) وهناك أنواع أخرى من هذه الفتحات كما يف بعض املباين
املدنية يف مدينة النجف وتكون هذه الفتحات حسب احلاجة إليها
فمنها ما تكون شاقولية يف اجلدار أو عرضية أي بأتساع أكرب وعمق
أقل ،ويوجد يف هذا السرداب مدخل يقع يف اجلهة األخرى من
السرداب قرب فتحة السلم اآلخر لكنه مغلق يف الوقت احلاضر فقد
مت بناء هذا املدخل وكذلك السرداب الذي أسفله.
وأهم ما يتميز به هذان السردابان (اجلنويب والشمايل) وجود
رواق صغري نتج عن تقارب دعاميت السرداب والذي تبلغ سعته (1
م) وقد محلت هذه الدعامة عقودًا ارتكز عليها سقف الرواق وعلى
ارتفاع ( 2م) ممّا ولد عقودًا ضخمة وهي أكثر اخنفاضًا من مستوى
السقف (لوح  )54واملسافة بني عقد وآخر هي نفس املسافة بني
دعاميت الغرف يف الطابق األعلى وهي ( 2،5م).
وتلعب هذه العقود دورًا مهمًا يف إسناد الدعامات وإمساكها
وكذلك توزيع الثقل على الدعامات ويف مجيع االجتاهات).(4
أما السرداب األخري أو الرابع فهو يقع أسفل القسم األول من
ويتم الدخول
املدرسة وبالتحديد أسفل غرفة الضيوف وما جاروها ّ
إليه من سلم موجود على ميني الداخل إىل الغرفة املوزعة للحركة
بعد االنتهاء من املجاز وهذا السرداب على عمق ( 9،70م)) (5لكين
أمتكن من دراسته وذلك ألن مدخله غلق بسبب استخدامه
لألسف مل ْ
خمزنًا للمدرسة جلمع معظم األثاث القدمي التابع للمدرسة ،ومن خالل
وصف بعض الطلبة فإنّه عميق جدًا وس ّلمه يدور بشكل مربع مالصق
للجدران وفيه بئر وزودت جدرانه بدخالت عديدة ومحلت سقوفه
عددًا من العقود على األرجح هي مشابه ملا سبقتها.
((( حلمي ،هشام عبد الستار ،روافع السقوف – األعمدة واألكتاف
– في العمارة العباسية في العراق (132هـ 656 -هـ) (750م –
1258م) ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
1996م،ص.144
((( تمكنا من قياس عمق السرداب من خالل إدخال أداة القياس (الفيتة)
عبر نافذة التهوية التابعة للسرداب وهي مربعة الشكل إبعادها (1×1م)
ومن خالل النظر إليها نالحظ أن هناك عدة نوافذ جانبية مطلة عليها،
وتقع هذه النافذة مقابل غرفة الضيوف في الصحن األول للمدرسة.
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