ﺑﻮﻋﻨﺎﻧﯿﻪ
ﺑﻮِﻋﻨﺎﻧﯿﻪ  ،ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﺔ دورة ﻣﺮﯾﻨﯿﺎن )ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ( در ﻓﺎس ﻣﺮاﮐﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ »ﻣﺘﻮﮐﻠﯿﻪ « ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن
اﺑﻮِﻋﻨﺎن ﻓﺎرس ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺮﯾﻨﯽ در  ٢٨رﻣﻀﺎن  ٧۵١آﻏﺎز ﺷﺪ و در اواﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن  ٧۵۶ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﺑﻮﻋﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدی ﻋﺎﻟﻢ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم و اﻗﺎﻣﺔ ﻧ ﻤﺎز ﺟ ﻤﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ )ﷴ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ُﻏَﻨﯿ ﻤﻪ ،ص ١۶٣؛ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺗﺎزی ،ج  ،٢ص  (٣۶٣و ﻣﻘﺪﻣﺎت ادارة آن از ﺟ ﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺗﮫﯿﺔ
ﻏﺬای طﻼ ّب و ﺑﻘﯿﺔ ھﺰﯾﻨﺔ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،دو ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﻪ درس ﻓﻘﻪ و ﻧﺤﻮ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .از ﺟ ﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎدان آن اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻣﱠﻘﺮی ﺑﻮد.
)ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺗﺎزی ،ج  ،٢ص(٣۶۴
ﻧﻘﺸﺔ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ـ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﺔ ﺑﻨﺎھﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در آن دوره  ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘ ﻤﺎﻧﯽ دوطﺒﻘﻪ در اطﺮاف آن و ﺣﻮﺿﯽ در وﺳﻂ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻨﺎ دو ورودی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ دارد .دِر ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻣﺤﻮطﻪ ای ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه )ھﺸﺘﯽ ( ﺑﺎﮔﻨﺒﺪی ھﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐ ﻤﺘﺮ ﻣﺪارس ﻣﺮاﮐﺶ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد).ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺗﺎزی ،ج  ،٢ص (٣۶۴دو رﺷﺘﻪ ﭘﻠﮑﺎن اﯾﻦ در را ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﺧﻞ ﺻﺤﻦ و در دو طﺮف ھ ﻤﯿﻦ ورودی ﺣﺠﺮه ھﺎی طﻼ ّ ب واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ) .ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺗﺎزی ،ج  ،٢ص (٣۶۴در ﺿﻠﻊ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﻦ ـ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺮه ھﺎـ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺻﻠﯽ ﻧ ﻤﺎز ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺟﻮی آﺑﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮ دو
ﭘﻞ ﻋﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،و اﯾﻦ در ﻣﺪارس ﻓﺎس ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ) .ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺗﺎزی ،ج  ،٢ص (٣۶۴در ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﺑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺠ ﻤﺎن درﺑﺎر آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و زﻧﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﺷﮫﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری  ،ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری  ،ﮔﭽﺒﺮﯾﮫﺎی ظﺮﯾﻒ و ﭼﻮﺑﮫﺎی ﮐﻨﺪه ﮐﺎری ﺷﺪة ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ  ،اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارس
ﻣﺮاﮐﺶ درآورده اﺳﺖ  .دﯾﻮارھﺎ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرﯾﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎب ﺑﻨﺪھﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﮔﭽﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻘﺮﻧﺴﮫﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﮫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻨﺪه
ﮐﺎری ﺷﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺸﮫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ھ ﻤﺮاه ﮔﭽﺒﺮﯾﮫﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻣﺘﺪاول در ﻣﺪارس ﻓﺎس اﺳﺖ  ،در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ھﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺪارھﺎی ﻣﺸﺒﮏ و درھﺎی ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ﺷﺪه  ،ﺻﺤﻦ را از راھﺮوی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ھﺎی طﻼب راه دارد ،ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد)ھﺎﻧﺮی ﻣﺎرﺗﻦ ،ص  (٢١۵ﺻﺤﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻓﺮش ﺷﺪه و درھﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮﻧﺰی ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
) (١ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺗﺎزی  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘﺮوﯾﯿﻦ  ،ﺑﯿﺮوت ١٩٧٢ـ١٩٧٣؛
) (٢ﷴ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ُﻏَﻨﯿ ﻤﻪ  ،ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎھﮫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺗﺮﺟ ﻤﺔ ﻧﻮرﷲ ﮐﺴﺎﺋﯽ  ،ﺗﮫﺮان  ١٣٧٢ش ؛
) (٣ارﻧﺴﺖ ﮐﻮﻧﻞ  ،ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺗﺮﺟ ﻤﺔ ھﻮﺷﻨﮓ طﺎھﺮی  ،ﺗﮫﺮان  ١٣۵۵ش ؛
) (۴ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ  ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ھﺎﻧﺮی ﻣﺎرﺗﻦ  ،در ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻨﺮ ﻣﻌ ﻤﺎری در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ  ،ﺗﺮﺟ ﻤﺔ ﭘﺮوﯾﺰ ورﺟﺎوﻧﺪ ،ﺗﮫﺮان  ١٣۶٨ش ؛

