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 بمدينة تلمسان الّزيانية 1المدرسة الّتاشفينية
 )استقراء وإعادة بناء لمخلّفاتها األثرية(

 *د. الرزقي شرقي

 (. موقع المدرسة وتحديد امتدادها الّتقريبي:1

،أ(لفتتولر تتيلرسينتت ل  ر تتا ل1بجتترمةلمدجتتاركلمد بيتتةلحمد  ر تت  لل2ُبنيتتالمدرسة تت 

ّ ل  تمل(،ليرمل انالهذهلمألخيةةلعاصر ل1حمدرخيي ل مدرغةبلمألر يلحمدجزمئة(لفولظت
ياني لمدر   ي لح (ل25(م،لرذدكلع ىلبعسلن رلخر  لرعشةي لح1554ل–ل1235مأل ةةلمدز 
.ل يثلَسَة تالعراة هتالرمنير تالأ ا تا هالباد ارتّلرنتذلعتامل3ر ةملإدىلجه لمدقب  لرنه

بسعرىلعسملن ول(م،ل اةيخلهسرهالمدعرسيلبقةمةلر لإسمةةلُ  ياالمال  الّلمدفة1873ح
هيئ لمدعرةمني لمدجسيسةلمدرسخ  لع ىلمدرسين ،لر عريضهالبسمةلمدب سيت لمد اديت ل نا قهالركلمد
،ب(ل2،أ،ب(لرق ملرع بةلر لمد سيق لمد  ولَ ْقُسرهالر لمدجه لمدش رادي لحمد  ر   ل2حمد  ر   ل

ال انال  ر كلبهلهذهلمدبناي لر ل اد لجي سةلر لمد فظ غملرر  ل.ل4ع ىلمدة 

                                                           
ر  ر ىلأيضالبـ ل"مدرسة  لمدجسيتسة"،ل ري يتزملدهتالعت لمدرسة ت لمد  تول تبق ها،لأاللرهتول"رسة ت لأرالسلل1

رلرر يانولأبول ر  ت يا لأبتولمإلرام"،لأرل"مدرسة  لمدقسير "،لمد  ولشيسهالمد   يا لمدز   ىلمألرّ،لرمدتسلمد  
ل اشفي لمألرّلمدرعنولفولهذملمدرقام.

لجارع لمدجزممئة *
لأ ثةل فاصيّل رّلمدرسمةسلمإل الري لخالّلمدقةر لمدر يىلبش ّلعام،لينظةلع ىل بيّلمدرثاّ ل2

 يتتسةلح ارتتّ(،لمدعرتتاةةلمدعةبيتتت لمإل تتالري النشتتراللمدرتتسمةسلمإل تتتالري لرخصائصتتهالفتتولمدعصتتتةلل-
بع لمألردى،لمدعبا  ل.1995و،لسمةلمدف ةلمد  بنانو،لبيةرا،لمدي 
 GOLVIN (L), Architecture musulmane; La Madrasa médiévale, Préface deل-

GARCIN (J.C), Edi-Sud, Aix-en-Provence, 1995.                                               

ل     
 BOUROUIBA (R), L'art religieux musulman en Algérie, Société nationaleل3

d'édition et de diffusion, Alger, 1983, p 197, colonnes 1; GOLVIN, Op.cit  

p 199.          
سسلإدىلشهاسةلعادملمد  غاالمدفةن ول"ل44 الَبو،لباةجاس"،لررالأرةسهلير  لمإلشاةةلفولهذملمدص 

اةلبا رهالحيبرغةمفي هاالبخصرصهالفول  ابهلمدرر رملبـل"  ر ا لمدع اصر لمدقسير لد رر   لمدر ر 
لألبةزلرعادرهاال  اياالرخ  ف الذ ةياال فة("،لرمدذيليقرّلفولعقبلرعاين هل ُُ  اةيخهاالرصُف
مدش خصي لدهالبن رلخر  لرعشةي ل ن لقبّلهسرهالرال ةجر ه ل"رال زمّلمدرسة  لمدجسيسةل]يعنول

لفولمدهارشلمألر ل اع ،ل  ر كلب اد لجي سةلر لمد فظالقرمرهالفضااللمد  اشفيني ل رالرة  لمد   ّ[لقائر لد س 
ةةلر لمدخاةجلب رةلشاهق".لينظةل ل ةلرةمفقلسمخ ي ،لر ر  رعراةيلة ب،لينق ملضرنيالإدىلعس 
BARGES L'ABBE (J.J.L), Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom, 

sa topographie, son histoire, description de ses principaux monuments,= 
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لة تبرر لبنتااللمدرسة ت لقتسل تا لفتولفضتااللر ت ر  ل5هرال ا لر لأرة،لفتن   ،لير تس 

ةأ يالن رلمدقب  ،لأيلر لمدش راّلمدغةبوللهع يهلرخييلمدبناي لمدر  ييّلمدش  ّ،لمدر رجه
تراّلمدغةبتولجتاركلل،(02صربلمدجنربلمدش ةقولحمدرخيي ل تراّ،لرمدش  هالرت لمدش  إذلي تس 
ىلمدجهتت لمدغةبيتت ليقاب هتتالأ تتسلأعتتةقلمدرعتتادملمد  ذ اةيتت لمدرتتةمبيي لحمدجتتاركلمد بيتتة(الرإدتت

ياني لع ىلمإليالق،لأاللرهرلر جسلأبولمد   لحمد  ر   ل ،ب(الرر لمدجنتربلق عت ل01مدز 
يانيي لرإقارت ل شترهملرنتذل خ  تيهملعت لمإلقارت ل01مدرشرةحمدرخيي ل (،لرعقّلمألرةماللمدز 

                                                                                                                                                         
=anecdotes, légendes divers; souvenirs d'un voyage, Editeurs BENJAMAIN 

(D) & CHALLAMEL (A), Paris, 1859, p 333.                                                   لل
َرم"لحلأضفلإدىلذدكلمدر اعولمد ثيث لمد  ولقاملبهالمدرهنسسلمدرعراةي ُْ (لفتول تبيّلDUTHOIT"ِسيْث

يملرإصةمةلرزمة هلع تىلعر يت لمدهتسم،ل يتثلظفتةل سهلر ل صر  إنقاذلرالير  لإنقاذهلر لمدرع م،ل اع ل أ  
(ملبنعانت لراديت ل1872سي تربةلحل10فولنهاي لمدريافلع ىلإثةل قةيةهلمدخاص،لمدر   ملد رزية،لب اةيخل

فك (الر   يفلمدة  تامل"َسمْ لجترم "ل03مدرعراةيلد رع ملحمد  ر   لل  اسلأ ل  ر لةرزي ،لد قياملبعر ي لمدة 
تتول انتتالDANJOYح ئي تتولدهتتذملمدرع تتملمدجريتتّ.لرهتتولمد  ر تت لمد   (لبنعتتسمسلدر تت لرائيتت لد رتتسخّلمدة 

(لبفةن القبّلعر ي لمخ فائهالفولظةرفلغارض ،لردمليعتسلدتسينالCLUNYرعةرض لبر  فل"  رنو"لح

،لب(،لرق كلرالأر  لق عهلر لعناصةلمد  نريتقلرمد  أثيتثل04حمد  ر   لل مفيبشأنهالغيةلصرة هالمدفر رغة
مخ يت ل05مدرعراةي،لرفولرقتسر هالمدف يف تااللمدخزفيت لحمد  ر ت  ل (الررصتةمَعالأ تسلمألبترمبلمدخشتبي لمدس 

ّلرتت لهتتذهلمدرسة تت لإدتتىلر  تتفل06حمد  ر تت  ل خاريتت لح تترولمدرضتتراللمدتتذيلُ تتر  (الرمدرصتتنرعاالمدة 
د  05ملحمد  ر   19نهاي لمدقة ل  ر ا لركل ل،لب(الينظةلبخصرصلهذهلمآلثاةلمدر ر 

 MARCAIS (W), Musée de Tlemcen; Musées et collections archéologiques deل-

l'Algérie et  de la Tunisie, Editeur LEROUX Ernest, Paris, 1906, pp 21 N° 193 

– 195; p 24 N° 223; PL 12 / 4.   ل
         ,MARCAIS (G.), L'architecture musulmane d'occident (Tunisie, Algérieل-

 Maroc, Espagne et Sicile), éditions Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1954,     

p290. ل
 ,Lui-même, Tlemcen, Série Villes d'art célèbres, Editions du Tell, Blida,2003ل-

pp. 50–51,Planche18.                                                                                            

ل 
ل- DUTHOIT, Archives des missions scientifiques, III

éme
 série, Tome 1, p 325.             

ل- GOLVIN, Op.cit, p 199; BOUROUIBA (R), Op.cit, p 197, colonnes 1 et 2.                     
لجغةمفيتالأر تعالرت ل جرهتالمالف ةمضتو،ل رتالل5 لرؤ  سلهذهلمدرسة  لقسل جتزلدبناي تهلفضتاالغ رمضحلأ  

غملرت لرقرعتهلفتولنترمةل لبرضرحلر ل بةل جتملهتذملمدرع تملرمن ظتاملأضتالطلرخييتهلع تىلمدتة  ي  شف 
يانيي لع ىلخالفلمدرسمةسلمدرةيني لفولرسين لفاسلرثال لعاصر لمدز  ،لمدرشيسةلبتسمخّلُن تعلعرةمنيت لجتس 

ر  ظ ،ل   رتالع تىلرهنس تيهالضتةرةةلمد   يتفلرتكلشت ّلمدقيعت لمألةضتي لمدر تةةةلد بنتااللرت لجهت ،ل
تت ّلمالن تتيابولألةولهتتذهلمدرسينتت لرتت لجهتت لثانيتت ،لأيتت ليال تتظلغيتتابلعارتتّلمدب تتاي ل تتأق ملرتتكلمدش  رمد  

(ل ار ت ،لشتتأ لرخيتتيلرسة تت ل08ا لرتتسمةسلحرمال ت قار لفتتولجريتتكلرتسمةسلمدرسينتت ،لمدبتتاد لعتسسهالثرتت
تتهةيع،لرمدرسة تت لمدرصتتبا ي ،لرمدرسة تت لمدبرعنانيتت لع تتىل تتبيّلمدتتذ ةلالل تتف اةي ،لررسة تت لمدص  مدص 

لمد  خصيصلرمد صة.ل
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ّ هملمألر  ت يا ليغرةم ت لبت لزيتا الررت للفولمدقصةلمدرةمبيتولمدقتسيملع تىلعهتسلجتس  مد  
لمإلفةنجتتولرتت لقي تتاةي لمدرسينتت حمدرخيي ل ةط،لمدر تتاذيلد  تتو  تترقلمدقتتسيملد تتز  تتةقلمد   مدش 

ل.6(01

 (. الخصائص الّتخطيطية للمعلم:2

ير  لم ت قااللمدخصتائصلمد  خييييت لمدعارت لدهتذملمدرع تملرت لرصتسةي لأ ا تيي ل
هلمدرهنسسلمدرعراةيل"ِسيْ تَرم"لقُبيتّلهتسمل،لمدذيلأعس ل7(02هرالرخييلمد  رزيكلحمدرخيي ل

ئي تتولد رسة تت ،لمدرمقتتكلفتتولر تتيل لبتتهلمدرتتسخّلمدة  فتتكلمدرعرتتاةيلمدتتذيلختتص  مدرع تتم،لرمدة 
هالمدة  امل8أ فّ(ل03مدرمجه لمدغةبي لرنهالحمد  ر   ل الإضاف لإدىلمد  ر  لمدرائي لمد  ولأعس 

تذ اةي.لةغب لهذملمدل،لب(،لنزاللع 04جَرم"لحمد  ر   ل"ُسرْ ل رهنسسلدرسخ هالمدغةبتولمد  
لرهرالمدرصسةم لمد  ذم لي شفا لبرضرحلع ىلراليأ و 

 أ(. المداخل وفتحات الّتهوية:

لر لمدغةبلفولم جاهللل ينيريلمدرع ملع ىلرسخ ي لر ناظةي لرفقلر رةلأفقولير س 
لأ سهرالعبتاةةلعت لبرمبت ل ذ اةيت لعرالقت لحمد  ر ت  ل  بتسرلل،ب(،ل يتث04مدش ةق،لإال لأ  
لبعيسل ني لر تةمبلفخرت ،ل مخّلظ  ت للي قتسرهالرت رمجه هالمدخاةجي لمد  ول شبهلإدىل س  مدتس 

ةلرت ل رةب ع لش ّ،ليع رهال قفلفتولصترةةلقرتكلرةبتكلمألضتالط،لرقيترطلمدن هايت لمد تاس 
مخّ.ل لمدس 

مُ خذلهي  هلمدباينولر لمدخشب،لر  ر هلمدخاةجي لر لمدقةريسلمدبةري ولمدش ت ّ،ل
ترم ولمألخضةلمد ،لرث تهلفتولذدتكلرثتّلرسة ت ل تيسيلبررتسي لفتولمدض    ر لرت لسر لشتك 

                                                           
 BROSSELARD (C), "Les Inscriptions Arabes De Tlemcen (XXIII Mosquéeلل6

d'Er-Rouya)", In: Revue Africaine, N° 06, 1862, p165; BARGES, Op.cit, p333. 

ل                        
ّ لخر  ل ن ر ةمالع ىلمدرةقل عسّلر ةملرم سملع ىلمدرع ملل7 هرلرخييلنفذهلصا بهلبن ب لرقسمةهال 

لرالجااللفول ع يقهلمدخاصلحمد  ر   ل (،لرركلذدتكل1/لل20(،لرهرلراليعاسّلب عبيةنالمد سيثلح03ع ىل س 
بعتتاسلمد قيقتت لد رع تتملأرتتاملم تت  اد لمدرصتترّلإدتتىلمدن  تتخ لمألصتت ي لدهتتذملمدرخيتتي،لاللير تت لإعيتتااللمأل

رمال  فااللبن خه،لرفقل   ملرجهرّ،لرد ت لبتادن ظةلإدتىل جتملرقيتاسلمدة  تملمد بيتةلمدرع رتسلفتولرقاةن تهل
ملب جملمدرةقلمدرع رسلفول نفيذلمدرخيياالمد سيث لرت لجهت ،لررقاةنت لرضتعي لهتذملمدرع تملببقيت لمدرعتاد
يانيت لمدرجتارةةلدتهلرت لجهت لثانيت ،لرمد  تولاللبتسلأ لي تر لرعهتالفتولمن تجاملر نا تقلر  تم،لرفتقلرتال مدز 
لأبعتاسلهتذمل راالمأل ا ي لد هيئ لمدرسين لمإل الري لختالّلمدقتةر لمدر تيىلير ت لمدقترّلبتأ    فةضهلمدرقر 

 (لر ة.15×لل25مدرع ملقسل انالفول سرسلح
تل8 ّ لخر تر ل تن ر ةملع تىلنفسلمدش توالليقتاّلع تىلهتذملمدش   ّ،لمدتذيلة ترهلصتا بهلبن تب لرقتسمةهال ت

(،لأيلرتاليعتاسّلب عبيةنتال03مدرةقل عسّلر ةملرم سملع ىلمدرع مل رالجتااللفتول ع يقتهلمدختاصلحمد  ر ت  ل
ّ لخرتسل تن ير ةما،لأيلنفتسل1/لل2مد سيثلح (لإ لدتملي ت لرخيئتالفتولذدتك،ل يتثلنع قتسلبأنتهليقصتسل ت

ابقلح  (.1ل/ل20مدرقياسلمد  
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مخّلةرمقلرنتت ظملمألضتتالطل07حمد  ر تت  ل (ال يتتثليني تتقلرتت لنهاي هتتالمدرقاب تت لن تترلمدتتس 
ُيفضولإدىلمدص   لمدرة زيلمدر شرف،لررجنب هلمدغةبي لمدرعقترسة،ل يتثل نفت حلرتسمخّل

ل(.02حمدرخيي للغةفلمإليرمال،لمدرمقع لب  كلمدجه لر لمدرع م

تانولفهترلعبتاةةلعت ل تالمدرتسخّلمدث  ئي تولد رسة ت ،لأر  لمدرتسخّلمدة  هذملفيراليختص 
لأهري لر ل ابقه،ل رالير  لأ لي  نبيلر لمدجه لمدرف رحلع يهتا،لرمد  تول  ري تزل  ّ رسخّلأق
ةلفيهتتاالردتذدكلم  تملبصتغةل جرتته،لرب تاي لزخةف تهلرقاةنت لبادرتتسخّل بق  ت ل ة ت لمدرتاة 

نفلمدتذ ة،لإذليبتسرلفتولشت ّلر يتابقلرتكلرتسخّلر تجسلأبتولمد  ت لمدرجتارةلمدغةبولمآل
،ج(،لرشتت ّل04،ب(،لررتتسخّلرسة تت ل تتيسيلأبتتولرتتسي لبادعبتتاسلحمد  ر تت  ل01حمد  ر تت  ل

رسمخّلبقي لمدرعادملمدرعاصتةةلدته،لأرلمدقةيبت لرت ل اةيختهلبادرسينت لذم هتا،ل رتسخّلر تجسل
إبتةمهيملع تىل تبيّلمدتذ ةلاللمد  خصتيصل،أ(،لرجتاركل تيسيل04 يسيلمد  ريلحمد  ر   ل

لرمد صة.

لثالثلعشةةلح الفيرالي ع  قلبف  االمد  هري ،لفير  لعس  (لنافتذةلع تىلضترالل13رأر 
فتتتكلمدجزئتتتولد رمجهتتت لمدغةبيتتت لد ربنتتتىل02مدرخيتتتيلمدرتتتذ رةلأعتتتالهلحمدرخيتتتي ل (،لرمدة 

ةلشت ّلنرمفتذلمدرع تم،لرمد  تول ل03حمد  ر    بتسرلفتولمدرخيتيلأ فّ(،لمدذيلُيَر  لر ل صر 
لةأ يالر لمأل فّلإدىلمألع ى،ل بأبعاسلر  اري ،لرباد  ادولبش ّلرر س،ل يثليبسرلأن هال ر س 
أي ل ن هولبقرسلنصفلسمئةيلمدش  ّ،لررزع لعبتةلأجن ت لمدرع تملباد يفيت لمآل يت  لنافتذةل
رم سةلإدىليري لمدرسخّلمدغةبو،لرخرسلنرمفذلأختةىلإدتىلي تاةه،لفتولمدرقتالمدتذيلنجتسل

هلمدجه لمدش ةقي لرنيري لع ىلثالثلنرمفذلإدىلي تاةلمدرتسخّ،لرأةبتكلنرمفتذلأختةىلإدتىلفي
ّلرجتترسل تترةل9يرينتته،لرمف قتتاسلمدتترمجه ي لمدر بقي تتي لد رع تتملأليلف  تت لرراث تت  .لأيتت لُي تتج 

لبتتادربنىلبسميتت لرتت لمدجهتت لمدي تتةىلد رتتسخّلمدغةبتتو،لرتتةرةملب ارتتّلمدجهتت ل صتتغيةلي تتف 
تتترادي لمدرقاب تتت لد جتتتارك تتتةقوللمدش  مد بيتتتة،لرمن هتتتااللعنتتتسلمدجهتتت لمدي تتتةىلرتتت لمدرتتتسخّلمدش 

ل(.02حمدرخيي ل

 بـ(. الّصحن المركزي:

مخّلع تىلصت  لرة تزيلل تابقي لرت لمدتس  رمقتا لمدر اذيتا لد رتسخ ي لمد   ينف حلمدة 
لبهلر لمدجه ي لمدش ةقي لرمدغةبي لةرمقلجانبوليريّ،ل  خ   هل بع لعقرسل ر شرف،لي ف 

عرسةلرةبع لمدش  ّلر لمدجه لمدري   لع ىل ا  لمدص   لحمدرخيي لرن صب لع ىلثراني لأ
ل(.02

                                                           
لذم تهلسديتّلل9 ئي ي لد رع تم،لهترلفتول تس  لهذملمالخ الّلفول رزيكلمدن رمفذلع ىلجسمةلمدرمجه لمدة  لأ   اللشك 

ع تتىل عتتةولهتتذملمألخيتتةلإدتتىل عتتسيالالقسيرتت ،لأختتذالبعتتي لمالع بتتاةلمد اجتت لإدتتىلمإلضتتاالةلرمد  هريتت ل
مخ ي لمدر راشي لركلمد  هيئ لمدرق ة  لر لغي  مدخاةجولدرمجه لمدرع م.لاةلمالن جاملةلمألخذلبعي لمالع بمدس 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -459- 

البادن  ب لد جه ي لمدر بقي ي لحجه لمدقب ت ،لرمدجهت لمد  تول قاب هتا(لفتيال ظلرجترسل أر 
ّ ل لأفقيالر لمدغتةبلإدتىلمدش تةق.ل يتثل نفت حل ت ظ   ي لر ناظة ي لفولش ّلر  ييّ،لير س 

ت  لبثال رمقي لمآلختةي لبهتذملرم سةلرنهرالع ىلبا  لمدص  ثت لعقترسلع تىلشتا   لعقترسلمدتة 
ت  ال رتتاليتتزي  لأةضتتي ل تتّلرم تتسةلرنهرتتالسمئرتتال   تت لفتتاخةةلرتت لمدف يف تتااللمدخزفيتت ل مدص 

فيعتت لحمدرخيتتي ل ،ب(لبادظ  تت ل05(لإدتتىلجانتتبل تترولةختتارولرفصتتصلحمد  ر تت  ل02مدة 
لمد  ول انال قسملرص  ىلمدرسة  .

لللّضريح(:ج(. المصلّى ومرفقاته )المئذنة وا

رص  ىلمدرسة  لأ ت ربلر ت ييّلرم تسلينق تملضترنيالإدتىلثالثت لأق تام،لليضمُِل
المدق ملمدرة زيلرنهلفهرل02غيةلر  اري ،لرغيةلر جان  لفولآ لرم سلحمدرخيي ل (.لأر 

عباةةلعت لرتثر لر تسةجلمألة تا ،ل  ر تيهل نيت لمدر تةمب،لخرا تي لمألضتالط،لبتاةزةل
ت  لمدرنيريت لع تىلع ىلر  رىلجسمةلمدقب  اللرع ىلن فسلمال  قار لرسخّلر لظ  ت لمدص 

،ب(.ل ع رهالأةبع لعقرس،ل جرتكل05 رولةخارولرفصصلفولمدجسمةلمدرقابّحمد  ر   ل
ت لرضت ع لمدش ت ّ،لقرمرهتال بينهال نايالة ني لع ىلر  رىلرنيق لمالن قتاّلد شت يّلةقبت لقب 

ل(.02مثنالعشةلض عالحمدرخيي ل

البخصترصلمدق ترا لمدجانبيتا ،لهذملفيراليخصلمدق ملمدرة زيلر  لمدرص  ى،لأر 
لةأ يالفولم جتاهلجتسمةلمدقب ت ،لإال لأ لمدق تملمدرمقتكل ف الهرالر  ييّلمدش  ّ،لر الهرالير س 
إدىليري لمدر ةمبلأر كلر ا  لرت لمآلختة،ل يتثلي صتّلبادق تملمدرة تزيلعت ليةيتقل

(لدعتتزّلLنتتولحف  تت لرعقتترسةل بيتتةة،لرهتترلي ضتتر لجتتسمةلعتتازّلفتتولشتت ّلمد تتةفلمدال  ي
ترادولمدغةبتولرت لمدرصت  ى ،ل يتثل10ضةيحلرجهرّلمدهري ،لينتزريلبأقصتىلمدتة   لمدش 

رمقل ّلدتتهلرتتسخاللضتتيقا،لر تت قال لبتتهلع تتىليرتتي لمدرتتسخّلمدتتذيليتتةبيلهتتذملمدق تتملبتتادة  ي تتج 
ل(.ل05مدغةبولر لمدص   لحمدرخيي ل

أ لعتسسلرهرلمدق ملمدتذيل تا ل تقفهلع تىلشتا   لمدق تملمدرة تزيلفيرتاليبتسر،لإال ل
ةل ق  صالإدىلثراني لأضالطلبسّلمثنالعشتةلضت عا،ل رتال انتال أضالطلةقب لقب  هلهذهلمدرة 
ع يهلفولقب  لمدق ملمدرة زيالرث هلفولذدكلرثّلمدق ملمدث ادثلرمألخية،لمدذيليبسرلع يهلأن هل
تتةقولرتت ل رمقلمدش   تتا لشتتاغةم،لراللي ضتتر  لغيتتةلرتتسخّلرف تترحلع تتىلر تت رىلنهايتت لمدتتة 

تف لمدرقاب ت ،لررتسخّلآختةلع تىلر ت رىللمدص   لع ى ةيحلفولمدض  شا   لرسخّلق ملمدض 
مريت لمدجنربيت ل مري لمدش رادي لمدش ةقي ليفضولإدىلرئذن لمدرص  ى،لمدرمقع لفولأقصتىلمدز  مدز 

                                                           

 MARCAIS, (G), "Remarques sur les medersas للينظةلبخصرصلهذهلمدر أد ل10

funéraires en Berbérie", In: Mélanges GAUDEFROY-DEMONBYNES, le 

Caire, 1934, p259 ss;  GOLVIN, Op.cit, p 202.                                                    
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تتولقرمرهتتالرةبتتكلرنتت ظملمألضتتالط،ل  ر تتيهلنتترمةلرة زيتت ل تتةقي لرتت لمدرسة تت الرمد   مدش 
ت  ل لرت ل ردهتتالسةجتاالمد   م،لمدرن هتتولرت لسر لشتكلعنتتسلع بت لجر تقل  تتكلرصتر  ،لي تف 

لمدرئذن .

 د(. غرف اإليواء:

تت ّلرنهتتا ل(لغتتةفلر تت يي  لمد8(لبثرتتا لح03يقتتسةلعتتسسهالفتتولهتتذملمدرخيتتيلحل ش 
رمقلمدرني قلر لظ   لمدرسخّلمدغةبولرت لبغةف ا لصغية ا ،لر قا   ا ،لع ىلر  رىلمدة 

ع ىلرجنب لمدص   لبرتسخّلفتولأقصتىل،ل نف  ا لامدبناي ،لرغةف ا ل بية ا لفولظهةمنيه
تتةقي لبادن  تتب لد غةفتت لمدرمقعتت ليرتتي لمدرتتسخّلمدرتتذ رة،لرفتتولأقصتتىل مريتت لمدجنربيتت لمدش  مدز 
لهذهلمألخيةةل  رف ةلع ىلثالث ل مري لمدش رادي لمدش ةقي لبادن  ب لد غةف لمدرقاب  لدها،لإال لأ   مدز 

تتول ف قتتسلمدغةفتت لل03  لنرمفتتذلرعقتترسة،لبتتسّلنافتتذةلرم تتسةلفتتول تتابق هالحمد  ر تت أ تتفّ(،لرمد  
غيةةلمدرجارةةلدهالإدىلأيلنافذة. لمدص 

ت  ل رفولمدجه لمدش ةقي لمدرقاب  ل قكلغةف ا لر راث  ا لرف ر  ا لع ىلرجن ب لمدص 
ترادي ليقتكل ت  ملصتغيةليتؤسيل ّ لرم سةلرنهرا،لرإدىلجرمةهرالبادجهت لمدش  بأةبع لرسمخّلد 

لمدرةينتتولرتت لمدغتتةفلع تتىلشتتا ل11إدتتىليتتابقلع تتري   ليتتابقلرسة تت لأبتتولمد  تت لع تتو 
(الرإدىلخ فهرتالغةف تا لر ت ق   ا لعنهرتا،ل  قتابال لفيرتالبينهرتالعنتسل07بادعباسلحمد  ر   ل

ّ ،ل مدرسخّلمدش ةقولد رسة  ،ل رال  صال لبص  لمدرسة ت لعت ليةيتقلةرمقلثتا لر ت ق
رتسخّلمدرتذ رةلية بيلبةرمقلمدرتسخّلمدش تةقو،لإدتىلجانتبل زريتسلمدغةفت لمدي تةىلرت لمد

ترادول بثالثلنرمفذ،لرمدغةف لمدث اني لبأةبكلنرمفتذ،لإضتاف لإدتىلرتسخّلفتولأقصتىلمدتة   لمدش 
لمدغةبولرنهالدةبيهالبادرجنب لمدش ةقي لر لمدص   .

مخّ،لجتار رنول لجريكلهذهلمدغةفلقسل انالرغيتاةلب تقفلخشتبولرت لمدتس  ع رالأ  
أخضةلمد  ر ،لبةري تولمدش ت ّلحمد  ر ت  لأع ى(،لرر لمدخاةجلبقةريسلل03مدش  ّلحمد  ر   ل

ل(.ل07أ فّ(لع ىلشا   ل قفلرسة  لأبولمد   لمدرذ رةةلحمد  ر   لل03

ل لهـ( الميضأة، والمغسلة والمراحيض

ريضتتتأةلصتتغيةةلع تتتىلشتتتا   لمدريضتتأةلمدرمقعتتت لبر تتتيلمدجتتتسمةللمدرسة تتت لضتتم 
مدق تملمدرة تزيلرت للمدجنربولر لجاركلمدقةريي  لبرسين لفاسلمدرغةبي ،ل انتال قتكلخ تف

؟لفولمدجه لمدرقاب  لر ل12مدرص  ىلرباشةةالرلرغ ّلمدث يابلرمألفةش ،لأرلريبخلجراعو

                                                           
 لأشاةلإدىلذدكلأيضالمدبا ثل"قردفي "لفولب ثهلمدرذ رةلأعالهل11

GOLVIN, Op.cit, pp 201 - 

202.        
ل

مق ةحلبشأنهالمدبا ثلمدفةن ول"قردفي "لفةضي لرجرسلرسخّل تابقلرم تس،ل تا ليقابتّلمدجتاركلمد بيتةلل12
ّ للقبّلأ ليرصسلريعرولبرسخ ي  ةلمع بتاةما،لدعت أيلدعس  ر قاب ي لفولرقالال ق،لإال لأن نالاللنشايةهلمدة 

ر لأبةزهالع ىلمإليالق،لهرلرجرسل ترةلختاةجوليفصتّلمدرسة ت لعت لرتاليجارةهتالرت ل  تكلمدن ا يت ل
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مدص   ،ل يثل بسرلد عيا لظ   لرراث  لدظ   لمدريضأة،ليخ ةقهالرسخّلفولمدن ا ي لمدش رادي ل
يفضولإدىلقاع لرةبع لمدش  ّل نق ملإدتىلق تري ليفصتّلبينهرتالصتفلرت لمدعقترس،ل يتثل

تتةقولرتت لم رمقلمدش  ّلرنهرتتاليخ ةقتتهلرتتسخال لجانبيتتا ،لأ تتسهرالرتت لجهتت لمدتتة  دق تتملمألر 
تابقلمدع تريلرت للضامدص   ،لأي يال ظلخ فلهذملمدرتسخّلبهترلصتغيةلمنفت حلفيتهل ت  ملمدي 

غةفلمإليرمال،لررسخّلمدغةفت لمديرنتىلرت لغتةفلمدجهت لمدش تةقي ،لرباَبتالرختز لصتغيةال
رمقلمدغةبو،لمدذيلي بقهلهرلمآلخةلبهرللع ىلخالفلمدرسخّلمآلخةلمدرقابّلده ر لجه لمدة 

لصغيةلرزرسلبنافذةلفولأقصىلمدة   لمدش رادولمدغةبولد هري لمدر ا لرإناة ه.ل

ت  ل رتال رهرلمدفضااللمدتذيليع بتةلمر تسمسملعضتريالد ظ  ت لمد  تول قسرتهلبتسمخّلمدص 
تتتال(02ي  شتتتفلرتتت ل قنيتتت ل ب تتتييلأةضتتتي هرالب  تتترةلف يف تتتائي لرر تتتسةلحمدرخيتتتي ل .لأر 

ترادي لمدغةبيت لرت لمدرصت  ى،ل مري لمدش  مدرةم يولفقسلأنشئالخاةجلمدرسة  ،لر  سيسملبادز 
ةلبيترالختالالل ّ ،لقرمرهتالصت  لصتغيةلر شترف،لر تايلبعتس  تالبرتسخّلر ت ق  يثلُخص 

ل(.05حمدرخيي ل

للالفّنية والجمالية:المعلم  (. مميزات3

ي لدهتذملمدرع تمل نتاالمدف يف تااللثيتة،لفبا ت ثنااللعي لمدش تواللمد دمليبقلر لمآلثاةلمدراس 
نتاال05حمد  ر   ل (،لمدر فرظ ل اديالبادر  فلمدر   ولدآلثاةلبرسين ل  ر تا ،لربعتولمدعي 

مدرراث  لدهالبادر  فلمدرينولدآلثاةلمدقسير لرمدفنر لمإل الري لبرسين لمدجزمئةلمدعاصتر ،ل
  تفلرسينت ل  ر تا ل(لر فرظتا لبر06إضاف لإدىلرصةمَعالبابلخشبولسمخ ولحمد  ر ت  ل

لبهتالمدرتسخّلمدغةبتولرت لمدرسة ت لحمد  ر ت  ل مآلنفلمدذ ةالر ذملمد  ر  لمدرائي لمد  ولُخص 
ل(م،لدمليعسلهناكلرالي   قلمدذ ة.ل1873،ب(لقُبيّلهسملمدرع ملعاملح04

لهذملمدن زةلمدق يّلر لمدش رمهسلمألثةيت ل فيتّلبة تملصترةةلرمضت  ل رركلذدكلفن  
إ قتتا لبنتتااللهتتذهلمدرسة تت ل رتتالي  شتتفلرتت لخصائصتتهالمد  خييييتت لمدرعتتادمل تترّلسق تت لر

مدر  ر ،مآلنف لمدذ ة،لررال  ر كلبهلر لفخارت لرةشتاق ل تا ةة،ل رتالي ت نبيلرت ليبيعت ل
مألدرم لر نا قهالحمألبيو،لرمدبن و،لرمألخضتة،لرمألزةق(لفتولف يف تااللمدرع تملحمد  ر ت  ل

با يت لرمدهنس تي لمدر05 خةفيت لحمد  ر ت  ل(،لرسق  لمألشت اّلمدن  نت لدررمضتيعهالمدز  ،ب(ل05زي 
ر نا قهالفيرالبينها،لر ذمليةيق ل رزيعهالعبةلأق املمدرع م،ل يثلي جّلعرّلمدف يف تاالل

ئي ولبغةبلمدرسة  لحمد  ر ت  ل ،ب(،لرع تىلر ت رىل04ع ىلر  رىلجسةم لمدرسخّلمدة 
درة تزيلمدر شترف،لأةضي لمدريضأة،لرأةضي لمدرغ   ؟لمدرقاب  لدهالفولفضااللمدص   لم

ف ي لر لجسةمنهرا.ل لردةب رالمألق املمد  

                                                                                                                                                         

ت  ،ل رتالي  شتفلرت ل ب تييل02حمدرخيي ل مخّلع تىلر ت رىلمدص  (،لررجرسلرنشأةلرائي لأرارهالر لمدتس 
الأ  اذهل"جرةجلراة يه"لفقسل02يف االلمدخزفي لحمدرخيي لأةضي هالبادف  ،لم(.لأر  ع قتسلبأن هتالرصت  ىلثتا  

 أرلقاع ل سةيس،لرمألرةلأبعسلر لأ لي رقفلمدرةاللدرناقش ه.
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خاريت لحمد  ر ت  ل ،ب(،لرمدخشتبي ل رتال05أضفلإدىلذدكلر ان لرسق  لمدصن اع لمدة 
سةلفولرصةمعولمدباب،لمدرذ رةي لر لقبّلحمد  ر ت  ل (،لررتالينيريتا لع يتهل06هولرج  
ؤرس،لرصب لأ  رتةلر تر ،لرأشت اّلهنس تي لر ل ةصيكلبادر اريةلمدرعسني لمدرن فخ لمدة 

لرضاف لر لمدخشب.ل

ل رعاسلبررجبلذدكلهذملمدرع ملشبهلإقار لر  ي ،لأ ثةلر لرؤ   ل ع يري لع ىل س 
تت لذدتتكل   تته ْن تتو،لمدتتذيليقتترّلبشتتأنه ل"ر  ل يتتانيي لمد تتافظلمد ل زلمدز  ببنائتتهلل13شتتهاسةلرتتؤة 

تالمدرسة  لمدج ي ت ،لمدعسيرت لمدن ظيتة،لمد  تولبناهتالبتنزماللمدجتاركل مألعظتم،لرتال تةكلشتيئالرر 
البتهلقصترةهلمدربنيت  .لَشتَ ةل لدتهلصتنعهلرأجتزّلع يتهل15،لإال لرشتي سلرث تهلبهتا14مخ ص 

                                                           
يعنولمد   يا لأبول اشفي لعبسلمدة  ر لب لأبول ر رلعثرا لبت لأبتول تعيسلبت لأبتولي ي تىليغرةم ت لل13

م(،لربريكلباإلرار ليرملمدخريسلمدث ادتثلرمدعشتةي لخ تر لرت ل1293ـل/له692ب لزيا ،لمدذيلُردسلعاملح
ل28م(،لرمدتتذيلسممل  رتتهلإدتتىل تتاةيخلأ تتةهلررفا تتهلبفتتاسلفتتول1318هتتـل/ل718جرتتاسىلمألردتتىلعتتاملح

لب لأبولعثرتا ل تعيس،ل1337هـل/ل737ةرضا لح م(،لأي امل  ملمد   يا لمدرةينولمد بيةلأبولمد   لع و 
ةةلب  تتكلعشتتةةل تتن ،للرهترليررئتتذلفتتولمدخار ت  رمألةبعتتي لرتت لمدعرتتة،لرمدتذيل انتتالف تتةةل  رتته،لمدرقتس 

ةلرمزسهتتاةلد  ر تتا لفتتولرخ  تتفلرجتتاالالمد يتتاة،ل بنتتااللبعتتولقصتترةلق عتت لمدرشتترةلحسمةل عصتتةل يتتر 
تتةرة،لرسمةلأبتتولفهتتة(،لربنتتااللرئذنتت لمدجتتاركلمد بيتتةلبرسينتت لمدجزمئتتة،لرن هتتىلمالر تتسمسل مدر تتك،لرسمةلمد  

يا ولدسرد  تهةيعلمألعظتم،لمد   هلن رلمدش ةقلبتبالسلمدرغتةبلمألر تي،لر ترفيةلمدرتااللدعاصتر هللببنتااللمدص 
ردت ،لر ر يتسلنظتامل تناعي لبعاصتر لمدس  يملمد ياةلمد  جاةي لرمدص  رج بلدهلمدرااللر لأع ولمدرنصرةة،لر نظ 

مديتترملل فرظتت  قيتيسلسرد تته،ل رتالي  شتتفلرت لبقايتتالذةمطلةخاريتت لن  تالبا تترهلفتولقي تتاةي لمدرسينت ،لر
غملرت لمدقصتةلمدن  تبولبر  فل  ر ا ،ل يثلع يانيي لع تىلمإليتالقلع تىلمدتة  اليي لمدز  سلر لأعظملمد  

ياني ،لأ ثتةل فاصتيّل رد لمدز  ّلالزسهاةلمدس  دف ةةل  ره،لرمدذيل ا ل اةيخلأ ةهللإيذم لبنهاي لمدعصةلمألر 
يانو،لينظة ل ل رّلرناقبلهذهلمدش خصي لمدباةزةلفولمد  اةيخلمدز 

رمسلفولذ ةلمدر ركلر لبنولعبسلمدرمس،ل قسيملر  قيقلأبرلز ةيالمب لخ سر لحل- ي ي ىلب لر رس(،لُبغي لمدة 
ل.219،لصل1980ر ع يقلعبسلمد ريسل اجياا،لمدر  ب لمدريني ،لمدجزمئة،ل

يانيت لل- ردت لمدز  مب لمأل رةحأبترلمدرديتسلإ تراعيّلبت لير تفلمدخزةجتولمألنصتاةيلمدن صتةي(،ل تاةيخلمدس 
ينيت لد ن شتةلرمد  رزيتك،للالب  ر ا لب  مأل رة،ل قسيملر  قيتقلر ع يتقلهتانول تالر ،لنشتةلر  بت لمدث قافت لمدس 

بع لمألردى،ل  .73ل–ل72،للصل2001مدقاهةة،لمدي 
ةرة،لرسمةلأبولفهة(.ل14 رةلمدث الثلمد  ولبناهالبق ع لمدرشرة،لأيلحسمةلمدر ك،لرسمةلمد    يعنولمدس 

خيةةلع ىلمد  ر االمدف يف ائي لمدر  قي لر لمدرشرة،لرنظية هالمدر  قيت لرت لَ ْصسقلهذهلمدعباةةلمألل15
خةفت ،ل يتثل هذهلمدرسة  ،ل يثلنجسهالبذمالمألدرم ،لربنفسلمد  قنيت ،لرالل خ  فتا لإال لفتولررضترطلمدز 
ؤرسلفولف يف االلمدرشرة،لرمدن جر لمدرعقتسةلح ت  لعشتةلةأ تا( بقلمدن جرولمدرثر لمدة  ليال ظليغيا لمدي 

 فولف يف االلمدرسة  لمد  اشفيني .
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(،لرذ تةل19.لرمدفةن ول"باةجاس"لمدذيلعاي لذدكلبنف هلفولرن صتفلمدقتة لح16ثرمبه"

لهذملمدرع ملهرلفولُ    لمدقصرةلمدر  ي لرديسل    لمدرؤ  االمد  ع يري  ل.لل17بأ  

 أبرز الّزيادات والّتعديالت الّتاريخية المدخلة على المدرسة:  (.4

هتـل/ل727 ارّلمدبا ثلمدفةن ول"قتردفي "لفتولبتاسأللمألرتةل تأةيخلمدرع تملبعتاملح
ةلإصتال االر عتسيالال1327 لمدرع تملإدتىلعتس  م(،لقبّلأ لين قّلإدىلمإلشاةةلإدتىل عتةو 

أبةزهتتالع تتىلمإليتتالقلفتتول اةيخيتت لرتت لغيتتةلأ ليه تتسيلإدتتىلرعةف هتتالأصتتال،ل تتا لرتت ل
يتانولأبتولمدعبتاسلأ رتسلمدعاقتّلح هتـل/ل866ل–ل834مع قاسهلسمئرا،لإصال االمد   يا لمدز 

ل.18م(1461ل–ل1430

لجريكلمدرنشآالمدرعراةي لحرئذنت لمدجتاركلمدرةمبيتولبرسينت لمدجزمئتةل رمد قيق لأ  
تةرة، رةلمدتث الثلفتولق عت لمدرشترة لسمةلمدر تك،لرسمةلمد   رسمةلأبتولفهتةاللمدعاصر الرمدتس 

تتهةيعلمألعظتتملبأقصتتىلغتتةبلرسينتت ل  ر تتا ل"مدرخيتتي ل تتولشتتي سهالهتتذمل01رمدص  "(،لمد  
رة،لر شتتييسلمدقصتترة"،ل رتتالقتتاّلعنتتهلمد تتافظلمد  ن تتولفتتول تت يا ،ل"مدرردتتكلب  بيتتةلمدتتس  مد  

،لالل  ضتتتر  لإشتتتاةةلإدتتتىل اةيخهتتتا،ل رتتتالهتتترلرعهتتترسلفتتتولمدرعتتتادمل19رصتتتسةهلمدرتتتذ رة
ّ لرتتالفتت ولمألرتتةلأن هتتالُشتتي سالجريعتتالفتتولظتتةفلأقصتتاهل  تتكلعشتتةةل تتن ،لمد  ذ اةيتت ،لر تت

ةلبتتي ل تتن لح رنيتت لمدرر تتس  م(،ل تتاةيخلمعتت الاللهتتذمل1318/لل718ر  سيتتسملختتالّلمدف تتةةلمدز 
ةلمد  م،لر ن لح لم(ل اةيخلأ ةهلررفا هلبرسين لفاس.1337هـل/ل737مدعاهّل س 

عقسلرنيفلالليقسم،لرالللرر لثملي ر ل قسيمل اةيخلهذملمدرع م،لأرل أخيةهلبعقس،لأر
لر ارد ل"قردفي "لفولرنحلمدرع تمل اةيختالرضتبريال ةلشيئالفولرجاّلهذملمدب ثالرأ   يؤخ 

سلمج هاس،لأرلةأيلشخصو،لاللي زملغيتةلصتا به،لراللي  تاجل1327هـل/ل727ح م(،لرجة 
لإدىلرناقش لأيرّ.

يتتان تت يا لمدز  تتالبخصتترصلمد  عتتسيّلمدرزعتترملمدتتذيلي تتر لقتتسلقتتاملبتتهلمد   ولأبتتولأر 
مل15هـل/ل09مدعباسلأ رسلمدعاقّلفولغضر لمدقة لح م(لع ىلهذملمدرع م،لفهرلر ت بعسلجتس 

د ببلأ ا و،لهرلم  قاالل"قردفي "لدهذهلمدرع رر لر لعنسلمدبا تثلمدجزمئتةيل"برةريبت ،ل
ائحلمدفةن ول"باةجاس"لر لغيةل20ةشيس" ،لمدذيليبسرلع يهلأن هلقسلأخذهالبسرةهلع ىلمد  

                                                           
م(،ل تاةيخلبنتول1494هتـل/ل899مد  ن ولحر رسلب لعبسل ،لمدرعةرفلباد افظلمد  ن و،لمدر رفىلعامل16

تا (،ل ققته،لرع  تقلع يته ل لرمدعقيتا لفتولبيتا لشتةفلبنتولزي  ة  زي ا لر ركل  ر ا لحرق يتفلرت لنظتملمدتس 
ل.141،لصل1985زمئة،لر ررسلبرعياس،لمدرؤ    لمدريني لد   اب،لمدج

     .BARGES, Op.cit, p331    ل17
18 للللللل GOLVIN, Op.cit, p199. 

ل.141مد  ن و،لرصسةل ابق،لصلل19
             .BOUROUIBA (R), Op.cit, p 197, colonnes 1ل20
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تادحلالمدذيلرق21 ر يص لمالش باهلبي لهذهلمدرسة  ،لررسة  لزمريت لمدتردولمدص  كلفولفخ 
لمد  تت لبتت لرخ تترفلمدرزي تتو،لمدرتتسعرلبأبة تتا ل"،لمدر تترفىلفتتولأرمختتةلشتتهةل "لأبترلع تتو 

مّلر لعاملح ل.ل22م(1453هـل/ل857شر 

ترادولمدش تةقول ل"بابلزية"لفولأقصىلمدة   لمدش  مدذيل انالدهلزمري لسمة  لب و 
تتتبيا ،لُ نعتتتالأ يانتتتالبرسة تتت ل تتتيسيلمد  تتت رتتت لمدرسينتتت لد ع تتتي الربادرسة تتت ل23ملمدص 

لل24مدجسيسة أ يا لأخةى،ل رال رهمل"باةجاس"،لرمدبا ثلمدجزمئةيل"برةريب "لع تىل تس 
تت يا لأبتتولمدعبتتاسل رتتالهتتذهلمدرسة تت لرتت ليتتةفلمد   لعباة تته ل"ُةر  رتتالُيفهتتملرتت لنتتص 

ل.ل25باع باةهالر  ق لدزمري ل يسيلمد   لمدرزمدو"

لمد  ن ولمدذيلنق هلب ذمفيةهل"باةجتاس"،لرمدقائتّلرهولمدعبا ةةلمدر  نبي لر لنص 
،ل27بزمري تتهلمدرسة تت لمدجسيتتسةلرأرقتتفلع يهتتالأرقافتتالج ي تت ل26بتتاد ةفلمدرم تتس ل"ربنتتو

 ثيةملر لةبكلمأل باسلقسلسثة،لرمدرظائفلمد  ولبهالمنقيعتا،لفتأ يىلة ترها،لرجتةسلرتال
سل28ع يهلر لقبّ"سثة،لرأجةىلمدرظائفلع ىلأزيسلرال انال .ليرمل ا لهذملمدعاهتّلي تةس 

ع ىلمدش يخ،لريأخذلبا  شاة هلفول ثيةلر لمألررةلمدرصيةي ،ل ا لر لجر  هالم  شتاة هل
،لريهاسيتتهلبتتاألررمّل29نيي لمدر اصتتةي لدعاصتتر ه،لرسينتت ل  ر تتا يفتتولمدختتةرجلد رتتة

  تتفلرمدهبتتاالبيةيقتت لغيتتةلرباشتتةة،لبعتتسرال تتا لهتتذملمألخيتتةليتتةفولمألعييتتاالبرخ
ل.30أش ادها

                                                           
                         .BARGES, Op.cit, p333ل21

مب لرةيملحأبرلعبسل لر رسلب لر رسلب لأ رتسلينظة لأ ثةل فاصيّل رّلرناقبلهذملمدش يخلمدرةط،لل22
مدرتتسيرنولمد   ر تتانو(،لمدب تت ا لفتتولذ تتةلمألرديتتااللرمدع رتتااللب  ر تتا ،لنشتتةلر رتتسلبتت لأبتتولشتتنب،لسيتترم ل

بك  .93ل–ل74،لصلمدريبرعاالمدجارعي ،لمدجزمئة،لبسر لذ ةل اةيخلمدي 
 .240مب لرةيم،لرصسةل ابق،لصللل23
رميا(لمد  ول بق ها.رقاةن لبادرنشآالمد  لل24  لع يري لحمدرسمةس،لرمدز 

          .BOUROUIBA (R), Op.cit, pp 197, colonne 1; 198 col 1ل25
ليعنولمد   يا لأبولمدعباسلأ رسلمدعاقّ.ل26
نر تتول تترّلأ تت اذهلأبة تتا ،ل رتتالهتترلربتتي لفتتولل27 تتيخلمد   تتول  راشتتىلرتتكلرتتالذ تتةهلمدش  رهتتولمدعبتتاةةلمد  

 ررضعهلبعسلق يّ.
لا249ل–ل248مد  ن و،لرصسةل ابق،لصلل-ل28

لللللل-لللل BOUROUIBA (R), Op.cit, p 197, colonne 1. 
لللللللللل-لللل BARGES, Op.cit, p333. 

ل.248مد  ن و،لرصسةل ابق،لصلل29
سسلإدىل ةكلهذملمد   يا ل ي الر لمدن قرسلمدذهبي ل اع لمن هتااللج  ت هلرتكلل30 ير  لمإلشاةةلفولهذملمدص 

لع يتهلمألرتةلفتولرن هتالمدش يخلبزم ري هلفولأ سلمألياملر لغيةلإخباةلرزيةه،لأرل اجبهلبتذدك،لبعتسرالشتق 
ل يتاةة،لظت   بش ّلرباشةلد ش يخ،لإال لأ لمدش يخلدرالعثةلع ىل يسلمدن قرسلفولرج سلمد   يا لبعسلنهايت لمدز 

ت يا لديعيتسلإديتهلمد تي سالعنتسلذدتكلمع تةفلأن هتالرقعتالرت لهتذملمألخيتة،لفا  صتّلفتولمد تاّلبرةمفتقلمد  
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تيخ،لر رتسلبت لير تفل الفولذدك،لهترلرتالأرةسهل  ريتذلهتذملمدش  لرالالليسطلش    ّ ردع
يالفولمدعادملمإل الرولبعقائسهلمدث الث نر ولمدذمئكلمدص  تهلفتولأ تسل31مد   المدتذيليقترّلبأن 

مألياملبعثلمد   يا لمدرتذ رةل"أبتولمدعبتاسلأ رتسلمدعاقتّ"لإدتىلشتيخهلأبة تا لبشتواللرت ل
اللفقُبتّللغالةلرسة   رملع يته،لف  تبلمع تذمةملريتر  " يسيلمد   لأبة ا "،لفتار نك،لفتأد  

تهلبتاد ةفلمدرم تس ل"...ليتسعرلفتولآختةل32رنه القبّلأ ليضتيفلفتولرتري لآختةلرتالنص 
 يا هلأ ليقبضهل ل ب انهلإديهلقبّلأ ليأ ّلرت لأ بتاسلمدرسة ت اليعنتولأ  تهلرت لغيتةل

هلمدذيليتأ ولإديتهلرت لسمةلردتسه،ل...لر تا لع ملرنه،لخرفلإسخاّلشواللر لذدكلفولعشائ
لي ةهلمدرسة  ل ةمه لشسيسة".

تت يا لمدرةينتتولأبتتولعنتتا لفتتاةس،ل تتاع ل أضتتفلإدتتىلذدتتكلرتتالأقتتسملع تتىلفع تتهلمد  
سخردهلرسين ل  ر ا لفولعقبل صاةهلمدخانقلدها،ل يثل   فلد   رلقائتسلجيشتهل"عةعتاة"ل

تيخلأبة تا لبغتةول رزيع هتالع تىلفقتةماللرر تا ي لهتذهلبأ لي رقلخر ت لآالفلشتاةلد ش 
ل.33مدرسين 

مه لدفتول ررهرال ا لر لأرة،لربعيسملع لإجةمالل فةي لربةرج لفتولمدرقتالمدتة 
لمدش تواللمدرؤ تسلرت ل جريكلمإلش ادياالمد  اةيخي لرمألثةيت لمد  توليعةضتهالأرارنتالهتذم،لفتن  
لختتالّلر ارد نتتالال تت نياقلرخيتتيلمدرع تتم،لهتترلرجتترسلأ ثتتةلرتت ل عتتسيّل تتاةيخولُر  تتق
لرت  ل"راة تيه،لجترةج"،لر"باةجتاسلالبيته"،لر"برةريبت ،ل  ّ بادرسة  ،ل رارال رالذ ةل 

لةشيس"،لرمد  ولير  ل صةهالفولثالث لأعراّلأ ا ي  

ل

 

 

للأ(. البناية األصلية:

ّلرنشئهالحمدرخيي ل (لعباةةلع لبناي لر  يي  لمدش  ّ،ل03 انالمدرسة  لفولأر 
(ال يتتثل تتا ل07ا   لرسة تت لمدعبتتاسلحمد  ر تت  لقرمرهتتاليتتابقي لأ ا تتيي ،ل رارتتالع تتىلشتت

ئي ولد بناي ،لرنيريالع ىلجريكلرةمفتقلهتذهل ابقلمدة  ابقلمألةضولمدذيليعسلبرثاب لمدي  مدي 
ي لإديهالحمد  ر ت  ل مدرسة  ،لإذملرالأُ ُ ثنولجانبالر لغةفلمإليرمال،لرمألةرق لمدع ري لمدرؤس 

ل(.07

                                                                                                                                                         

ل89مد   يا لباد قيق ،لرأرضحلبأنهل ة هالع ليرمعي ،لردمل  قيلرنته.لمبت لرتةيم،لرصتسةل تابق،لصل
 .90ل–
 .248ل–ل237ينظةل ةجر هلع ىل بيّلمدرثاّلعنس لمب لرةيم،لنف ه،لصلل31
ل.ل240مب لرةيم،لرصسةل ابق،لصلل32
ل.90نف ه،لصلل33
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طلرت ل ردتهلبقيت لرةمفتقلمدرع تم،لفقسل ا لي ضر لص نالرة زيتالر شترفا،ل  ترز
 ادرص  ىلمدذيلي جزألضرنيالإدىلثالث لأق املفةعي لع ىلشا   لبعولرص  ياالمدرسمةسل

ت  رةي لرنهالخاص  تي لمدرشتةقي لمدر يتسةل34مدرشةقي لرنهالعار  ،لرمد  بي لمد   .ل  تكلمدخاص 

الرالسر لذدتكلفتالليختةجلع تىلنيتاقلمدر ت سةلمدفنيت لمد  تولمد  ولُ ال ظلع ىلهذملمدرع م،لأر 
جرعالبتي لمدرغتةبلمإل تالرولبأبعتاسهلمدث الثت لحمألسنتى،لرمألر تي،لرمألقصتى(لرجزيتةةل

ل"مدرغةبو12هـل/ل06مألنسدسلرنذلمدقة لح ل-م(،لر   ىلمدف ةةلمد سيث ،لأاللرهولر سةلمدف  
لمألنسد و"لمدذيلري زلمدرنيق لع ىلبقي لرنايقلمدخالف لمإل الري لمألخةى.ل

ي  شفلبرضرحلر لش ّلر ةمبلمدرص ى،لمدر ريزلببتةرزهلع تىلل رالير  لأ 
تت ّلمدرةبتتكلدرئذن تتهل ر تت رىلجتتسمةلمدقب تت ،لر عتتسسلأضتتالعهلإدتتىلخر تت لأضتتالطالر تتذملمدش 

تتي ا لأ ا تتي ا لرفقتتا،ب01مدقصتتيةةلن تتبيالحمد  ر تت  ل ر اةيتتب،لررتتآذ لدل(،لرهرتتالخاص 
جهريت لهنتاك.لأضتفللر اجسلمدرنيق لرنذلعهسلمدرر سي لبرصفهملأصت ابلإربةميرةيت 

مخّلحمدخشب(لرمدخاةجلحمدقةريس(،لرش ّلمدف يف االلمدخزفي ل قفلر لمدس  إدىلذدكلش ّلمد  
لمدرغةبتو05حمد  ر   ل ئي تي لفتولمد  نريتقلمدرعرتاةيلبتادف   مألنسد تولل-(،لأ سلمدعناصةلمدة 

ي . خةف لمدجص  لإدىلجانبلمدز 

تتوليبتتسرلع يهتتالأن هتتال انتتالر راث تت  تتةقي ،للرُغتتةفلمإليتترماللمد   رتت لمدجه تتي لحمدش 
لرم سلر لهذهلمدغةفلمدر  اري ،لرمد  وليب  لعسسهالفتول رمدغةبي (،ل يثل ا ليرجسلصف 
ر لضرنيالإدىل لعشةةلغةف ،لرق   لثرا لغةف،لأيلبرجررطلأجرادولرقسمةهل ا  ّ لصف   
تتةقي ل تتالمدرتتسخ ي لمدر يتتسي لد رع تتم،لرمدرجنب تتا لمدش  أةبعتت لأجن تت ليفصتتّلفيرتتالبينهتتالةرمقغ

تت  لمدرة تتزيلحمدرخيتتي ل ّ لغةفتت لرنهتتال نفتت حلع تتىلل رتتا(.ل03رمدغةبيتت لد ص   انتتال تت
مدص   لبرسخّلخاص،لر  صّلبادعادملمدخاةجولعت ليةيتقلنافتذةلع تىلر ت رىلمدجتسمةل

لمدرقابّلدجسمةلرسخ هالمدخاص.

ديتال ابقلمدع ري،لرمدرغ   لمد  ولقسل  ر لرة تاولأر  لمدي  لذدكل  م   ّ يضافلإدىل 
هالمألرّ،لأرلريبخالجراعياسة  ليرمل انالمدر رمدريضأةلمد  ولبخاةجلمدرع ملمد  وللفولعز 

(،لررتسخاللمدرسة ت ،ل05ي  رّلأن هالأضيفالفولعقبلمد  ر يكلمدرذ رةلأسناهلحمدرخيتي ل
ّ لفخار لر ل تابقهل  يثليري زلرسخّلةئي ول ذ اةيلفولمدجه لمدغةبي ،لررسخّلثانريلأق

مجح ل(.03حمدرخيي للفولمدجه لمدرقاب  لع ىلمدة 

لبـ(. توسيع البناية األصلية:

لهذهلمدرسة  لمد  ول ا لد عادملمدر فن  لأبرلرر ولعرةم لمدرشتذمدو،لأ تسلل يبسرلأ  
سلبهالر لمدع راال ّلَرْ لُيسة  القبّلأ ل35 باةلفقهااللمدرذهبلمدراد ولفولعصةه،لشةفلأر 

                                                           
      .GOLVIN, Op.cit, p202; BOUROUIBA (R), Op.cit, p 197, colonne 2ل34

ل.142ل–ل141مد  ن و،لرصسةل ابق،لصلل35
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نرمالةجاّلأْ فااللر لر  رىلأقضتىل تعيسليعقبهلع ىلرسمةلعشةمالمد   قضتاةل  ر تا لمد  
رمياالمد  اةيخيت لبشتأ ل805(،لأرلح804مدعقبانو،لمدر رفىلعاملح لمخ الفلمدة  (هـلع ىل س 

تادحل36 اةيخلرفا ه الررالأر نهملر ل  ري لياقاالناسةةلبر  رىلمدش يخلمدَع َم،لمدتردولمدص 

يانيي لدهلرة اليي لمدز   ب لعادي ،لأبولإ  اقلإبةمهيملمدرصررسي،لمدذيلب  لر ل بجيّلمد  
تتت ،لجنبتتتالإدتتتىلجنتتتبلرتتتكلأرتتتةمئهمل سفعتتتالبهتتتملإدتتتىلسفنتتتهلفتتتولةرضتتت هملمدر  يتتت لمدخاص 

سقاا،ل،37ر اليينهم قسلعةفال ةمجعالر  رظالع ىلر  رىلعائسم هالر لمألرقافلرمدص 
ةةلع ىل  ر تا لفتولرقابتّلمة فتاطلعتسسلمدي  بت لمدر رسة تي لبهتالإدتىل ن يج لمدر  لمدر  ة 

مهلإدىلإجةمالل غييةمالديسلع ىل ر  رىل  ييةهالمالق صاسيلرمإلسمةيلف  ب،لرإن رال عس 
اةئ .ل ةفي لمدي  لمدر اسلبهي  هالمدرعراةيلذم ه،ل   ىلي الالملركلمدرق ضياالمدظ 

ادبلفولمدرسة  لي صّلع ىل  ابلر لمد   يا لبا ره،لي ضتر ل فبعسرال ا لمدي 
يا،لرمد   م،لةقملمدغةف لمد  ول يقيملفيهالبرفةسهلبأثاثها،لرفةشها،لررئ ر لرمدز  رن هلر لمد  

هو،لرجريكلرالي  اجلإديه ،ل رتالير ت لأ لي ت نبيلرت ل جتم،لرشت ّل38رف ملمد  سفئ لرمدي 

 صريملغةفلمإليرماللفولمألصّ،لرمد  ولقسليصّلعسسهالفولهذملمدرع ملإدىلبضكلرثالثي ل
 ت   لرةمقتسلبادرسة ت لغةف ل ار  العتاسلمدي  بت ليعيشتر لفتولرةمقتسلجراعيت ،لب ت لعتسسهال

تابقلمألةضتولرت لغتةفللمد  اشفيني ، ّ لجناحلر لمألجن  لمألةبع لفولمدي  رذدكلب  ريّل 
مإليرماللإدىلرةمقسلجارعي ،لإضاف لإدىلبنااللرةقسي لجسيتسي لخ تفلغتةفلمدجهت لمدش تةقي ل

(،لرعاسلبررجبلذدكلمدي  بت ل04ر لمدص   ،لر ذملزياسةلظ  لمدرسخّلمدش ةقولحمدرخيي ل
م لمدتتذي لزمةهتتملفتتوليع لشتتهاسةل  تت لمدتترز  يشتتر ،لعيشتت لبائ تت لفتتولرسة تت هملع تتىل تتس 

ل.39م(،لرمي كلع ىلرعانا هملمديرري لعيانالهناك16هـل/ل10غضر لمدقة لح

ل ج(. تهيئة ضريح المدرسة

سل اةيخلم خاذلضةيحلبادرسة  لمد  اشفيني لحمدرخيي لل ديسلدسينالر لمألسد  لراليؤ  
م(،لأرلباأل ةىلبعسلزياةةل  ت ل16هـل/ل10ف ةمولذدكلبعسلمدقة لح(لإال لأن هلير  لم05

مدرزم لد  ر ا ،لمدذيلدمليشةلر لجانبهلإدىلرجرسلأضة  لبسمخّلرتسمةسل  ر تا لع تىل
تتالأبتتسمهلرتت لرال ظتتاالسقيقتت ،لفتتولرتترمي لأختتةى،ل عتتسسلمدرتتسمخ ل غملرر  عهتتسهلع تتىلمدتتة 

ل صة.مدررجرسةلبادرسين لع ىل بيّلمدذ ة،لاللمد  خصيصلرمد

                                                           
ل.66ل-ل65مب لرةيم،لرصسةل ابق،لصلل36
 .65نف ه،لصلل37
بعتت لمدث انيتت ،لسمةلمدغتتةبلمإل تتالرو،لبيتتةرامدتترزم لح  تت (،لرصتتفلإفةيقيتتا،لل38 ،لمدجتتزالل1983ل،مدي 

 ا21صلمدث انو،ل
ل.21   لمدرزم ،لرصسةل ابق،لصلل39
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لظاهةةلرجرسلضةيحلفولمدرسة ت ،لهتولظتاهةةلرعهترسةلجتسمل أضفلإدىلذدكلأ  
تتول فتتولمدرتتسمةسلمدرشتتةقي ،لد تت لاللنعتتةفلدهتتالرجتترسملفتتولجريتتكلمدرتتسمةسلمدرغةبيتت لمد  
 بقا،لرمد  ولد قالهذهلمدرسة  ،ل ترماللفتولمدرغتةبلمألسنتىلح ترنس(ل يتثل رجتسلأقتسمل

ألر يلحمدجزمئة(،لراللمدرغةبلمألقصتىل،لراللمدرغةبلم40رسة  لفولمدرغةبلمإل الرو

بتتايلع تتىلرجتتهل  يتتثليرجتتسلمدعسيتتسلرتت لمدرتتسمةسلب تتّلرتت لفتتاس،لرر نتتاس،لر تتاللرمدة 
لمدخصرص.

فادرسة  لمد  اشفيني لإذمل نفةسلبهذهلمدخاصي لع لبقي لرسمةسلمدرغتةبلمإل تالرول
مدة   لمدش رادوللبةر ه،لرراليبقولدنالغيةلرعةف ل اةيخلهذهلمد  هيئ لمدب يي ،لمدُرسخ  لع ى
(لغيتةلنافتذلإدتىلLمدغةبولر لمدرص  ىلبنضاف لجسمةلعتازّلفتولشت ّلمد تةفلمدال  ينتولح

قفلحمدرخيي ل (،لر ذملرعةف لصا بلمدقبةلمدذيلسفت لهنتاكلبرصتفهلشخصتي لرتال05مد  
لرغررةةلدسينا. ل زمّلجس 

ّ لمدفة ن تول  كلمدرظيف لمد  ولظ  المدرسة  لر  فظ لبهتالإدتىلغايت ل رييتسلمدر  ت
ي هتالإدتىلر تا لد عتةولمدر تة ولإدتىلغايت ل تاةيخل1842أقسمرهلبادرسين لعتاملح (،لر  ر 

(م،لرنقّلر ا لمدعةرولمدر ة ي لرنهالإدىلقاع لمدر  فلمدرالصق ل1873هسرهالعاملح
 .ل41،أ(02دبناي لسمةلمدب سي لر لمدن ا ي لمدجنربي لحمد  ر   ل

 

ل
 ل(. أهميتها األثرية والّتاريخية:5

ّ لر  ر لمألهري لمد  اةيخي لرمألثةي لمأل ا ي ،لمد  ول ري زلهذملمدرع ملع لغيةه،لدع
يانيت ،لرأجر هتالع تىلمإليتالقلحمد  ر تاا ل   ر لفول رنهلأ تسلأفختملمدرعتادملمد  ذ اةيت لمدز 

ل06،بال05،لبال04 سسلأ سلمد   فلمدفن ي لمدن اسةة،لمدرري زةلد فت   (،ل يثلُيعسلفولهذملمدص 
.لأضتتفلإدتتىلذدتتكل رنتتهلثتتانولرسة تت لُ شتتيسلبتتادرغةبل42سد تتو"لبادرنيقتت مألنل-"مدرغةبتتو

مألر يلبعسلمدرسة  لمدقسير ،لأرلرسة  لأرالسلمإلراملب  ر ا لسمئرا،لمدرنشأةلر لقبّلرمدسل
م(،ل رال1318ل-ل1310هـلل/ل718ل-ل710هذملمدعاهّلمد   يا لأبول ررلرر ىلمدث انولح

لر لقبّ ل.ل43رة 

                                                           
خ لبعاملحلبذدكلمدرسة  لمدش را ي رنعنولل40 م(.لأ ثةل فاصيّلبشأنها،لينظةلع تىل1238هـل/ل636مدرؤة 

ل.GOLVIN, Op.cit, pp 174 - 193ل بيّلمدرثاّ 
         .MARçAIS (W), Op.cit, P VIل41

 ;BOUROUIBA (R), Op.cit, p 198, colonne 2; GOLVIN, Op.cit, p202ل42
                                                                                                       .Ibid, p 197 colonne 1ل43
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كلمدرسمةسلمدرةيني لبادرغةبلمألقصتى،ل يتثلاللي ت بعسلر قسر لبذدكلزرانيالجري
 أثيةلهذملمدرع ملع ىل  كلمدرسمةس،ل رتالير ت لأ لُي ت نبيلرت ل يتابقلمدرةمفتقلمدر ترفةةل

(،لر تتذملشتت ّل07فتتولهتتذهلمدرسة تت ،لرتتكلرةمفتتقلرسة تت لأبتتولمد  تت لبادعبتتاسلحمد  ر تت  ل
سة ت لمد  اشتفيني لع تىلرص  ىلرسة  ل اللبادرغةبلمألقصتى،لمدريتابقلدشت ّلرصت  ىلمدر

 ل.ل44 بيّلمدذ ةلاللمد  خصيصلرمد صة

 خاتمة: 

لإنشااللهتذهلمدرسة ت لبتذدكلمدررضتك،لرب  تكلمد يفيت لدتملي تر ل رصفرةلمدقرّ،لفن  
سف ،لرإن رال ا لن اجل ف يةل يا ولعريق،ليةرولإدىل  قيقلجر ت لرت لمألهتسمفل رديسلمدص 

ةلرم سة،لدعّلر لأبةزهالع ىل اري لع ىلرة  مإليالق،لهرل رييسلسعائملمدرذهبلمد ن ولمد  
يانيتتت لبرصتتتفهلرظهتتتةملجسيتتتسملرتتت لرظتتتاهةلمال تتت قالّلمدف تتتةي،ل ردتتت لمدز  مدرتتتاد ولفتتتولمدس 
سل يتانير لرجتة  ر ولع ىلرذهبلرهسيلمدرر سي ل"ر رتسلبت ل تررةا"،ليترمل تا لمدز  رمدة 

مد  شييسلفولعراّلد رر سي لع ىل  ر ا الر  ري لإياةمالرؤه  ي لد ض  رطلبرهاملمدبنااللر
تعيسي لمدر   تول سرد لف ي ،ل  عىلجاهسةلإدىل  قيقلر ان لر  ةر لبتي لنظةمئهتالع تىلمدص 
حمدرغةبلمإل الرو(،لرمإلق يرولحرنيقَ المدغةبلمإلفةيقتو،لرمد ترولمدغةبتولرت لمدب تةل

لمدر ر ي(.

عيسلمدراسيلفهولبرثاب لرنشتأةل الع ىلمدص  ّ ،لأر  عيسلمدن ظةيلع ىلمألق هذملع ىلمدص 
رتترزل  ذ اةيتت ،ل رتتالي  شتتفلرتت ل نريقهتتالمدر تتةف،لرررقعهتتالمدبتتاةز،لجتتاالالد عزيتتزلمدة 

يانيت ،لمد  تول انتال بتسرلفتولشت ّل تسرةلفتةسلع تىلر ت رىلنترمةل رد لمدز  مدراسي لدرآثةلمدس 
يانيتت ،لمدن اشتتئ ،لر  ري هتتالإدتتىلعقتتسلجريتتّ،لقرمرتتهل  قتت لمدجتتاركلمد بيتتةلرتت ل مدعاصتتر لمدز 

لمدش راّ،لرر جسلأبولمد   ياني لر لمدغتةب،لرق عت لمدرشترةلرقتة  رض لمدر  ي لمدز   ،لرمدة 
يانيي لر لمدجنرب،لرمدرسة  لمد  اشفيني لر لمدش ةق.ل لإقار لمدر ركلمدز 

ياني لبرن هتىل رد لمدز  ربذدكلير  ل رةيةلة اد لمالنيباطلمد   ل رّلعاصر لمدس 
فةمال،لرمد  جاةلمأل مةهالر لمد   هرد لرمدب اي لأراملُزر  رةبيي لمدذي ل انالدهتملقي تاةي لمد  

خاص لبشةقلهذهلمدرسة  ،لرمدة  اد ،لرمدع راال،لرمدي  ب ،لرأصت ابلمد تةف،لررة زقت ل
ترمةلمدرة زيت .لر خييت لبتذدكلجريتكل ل  رتالع تىلهتذهلمدن  مدجيش،لرغيتةهملِرَرت ل تا ليرتة 
الع يها،لرفتولرقتسر هال صتاةلمدث رتانول تنرما،لمدتذيلضتة عب لمد  ولرة  بهلمدخيربلمدص 

لر لعاملح ل(هـلر لغيةلجسرى.698مدرةينير لع ىل  ر ا لبسالغ
ل

                                                           
 .MARçAIS (G), L'architecture musulmane d'occident, Op.cit, 290ل44
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ل
 لررقكلمدرسة  لر لرخييلرسين ل  ر ا ،لمدذيلة ترهلمدرهنتسسل" انتاّ"ل(01مدرخييلح
ل(م1888عاملح
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ل

ل لرخييلمدرسة  لمد  اشفيني ،ل رالة رها(02مدرخييلح
لنقاللع  ل"قردفي ،لدر يا ".لمدرهنسسلمدرعراةيل"ِسيْ َرم"،

 
ل لمدرخييلمألص ولد رسة  لمد  اشفيني لقبّلأ (03مدرخييلح

مةس. ل   قلبهالأعراّلمإلضاف لرمد  عسيّلفولنظةلمدس 
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ل لأشغاّلمإلضاف لرإعاسةل هيئ لغةفلمإليرماللفو(04مدرخييلح

مةس.غضر لأبةزل عس ليّل اةيخولرسخّلع ىلمدرع مل راليع قسلمدس 

ل
مةس.(05مدرخييلح ل لآخةلأشغاّلمإلضاف لرإعاسةلمد  هيئ لمدرسخ  لع ىلمدرع ملفولمع قاسلمدس 
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ل

ل لرنظةلع ريلحر لرئذن لجاركل يسيلبررسي (ل(07مد  ر  لح
لد قفلرسة  لهذملمدش يخ،لنقاللع  ل"قردفي ،لدر يا ".

 

ل
ل،لأ( لمدجاركلمد بيةلبرسين ل  ر ا لر لجه لمدقب  ،ل01مد  ر  لح

ل يثل ا لرقاباللد رسة  لمد  اشفيني لر لمدن ا ي لمدش رادي .
ل
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ل
ل لر جسلأبولمد   لمد  ذ اةيلر لمدجه لمدش رادي (،لبـ01مد  ر  لح

لمدش ةقي ،ل يثل ا لرقاباللد رسة  لمد  اشفيني لر لمدن ا ي لمدغةبي .
ل

 
مري لمدجنربي لمدش ةقي ،لمدرشيسة(أ،ل02مد  ر  لح لسمةلمدب سي لر لمدز  ل ل س 

ةطلمدقسيم. لع ىلأنقاولمدرسة  لمد  اشفيني لرق ملر ل رقلمدز 
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ل
ل،لبـ( ل سيق لمدب سي ل رال انال  رىل ابقا،لأرل ا  لمدجزمئةل اديا02مد  ر  لح

لمدُرشيسلق رهالمدجنربولع ىلأنقاولمدرسة  لمد  اشفيني 

ل
ل
ل لإدىلمألع ىلرخييلمد  رزيك،لرإدىلمأل فّلةفكلمدرمجه لمدغةبي لمدرقاب  (03حلمد  ر  

 در جسلأبولمد   ل رالة رهالمدرعراةيل"ِسيْ َرم"،لنقاللع  ل"قردفي ،لدر يا ".
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ئي ولدر جسل يسيلمد  ريل:(، أ04اللّوحة ) لمدرسخّلمدة 

ا ي لمدش رادي لدرسين ل  ر ا ،لنقاللع  ل"راة و، لجرةج".ل،لبادض 

ل
ل

ل
ل
ل
ل

ل

ل

ل

ل
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لنراذجلمد  ر االمدف يف ائي لمدر بقي لر لمدرسة  ،لمدر فرظ ل اديال:(05اللّوحة )

 

تترادول(،لج04د  ر تت لحم  لمدرتتسخّلمدش 
مدر يسلبرسة  لمد   يا لأبولمد  ت ل
تتةقي ل تتا ي لمدش  مدرةينتتولبادعبتتاس،لمدض 
رتتتت لرسينتتتت ل  ر تتتتا ل،لنقتتتتاللعتتتت  ل

ل"قردفي ،لدر يا ".
 

 

ئي ولد رسة  لمد  اشفيني ،للل:(، ب04اللّوحة ) مدرسخّلمدة 
تتتسهللعقتتتسهل مدتتتذيل تتتا ليقتتتكلبادجهتتت لمدغةبيتتت ،ل رتتتاليؤ  

َرم"لد رمجه لمدغةبي الصلفولةفكلمدرهنسسمدرفص ُْ "ِسيْث
ر  ر هلمدف يف ائي لر لمأل فّلإدىلمألع ىلع تىل  تبل

(م،ل19شتهاسةلمدة  ادتت ل"باةجتتاس"لفتولرن صتتفلمدقتتة لح
تتةقولر جهتتالدتتسمةل مدتتذيلسختتّلرنتتهلرختتةجلرتت لمدبتتابلمدش 

ل،لنقاللع  ل"راة و،لجرةج".لمدقضاال
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لبادر  فلمدر   ولب  ر ا ،لرمدر  فلمدرينولدآلثاةلمدقسير لبرسين لمدجزمئة
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ل لرصةمطلأ سلمألبرمب(،لب06مد  ر  لح
مخ ي ،لمدرل ل بقي لر لمدرسة  لمد  اشفيني ،مدس 
ابقلمدع ريلر لر  فل لر فرظلمديرملبادي 
ل  ر ا لمدر   و.ل
ل
ل
ل
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رصتتتتتتةمطلأ تتتتتتسلل:(، أ06اللّوحةةةةةةة )
مخ يتتتتتت ،لمدر بقيتتتتتت لرتتتتتت لمأل بتتتتتترمبلمدس 

مدرسة تتت لمد  اشتتتتفيني ،لر فتتتترظلمديتتتترمل
تتابقلمدع تتريلرتت لر  تتفل  ر تتا ل بادي 

لمدر   و.
 

 


