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مدارس نجف اشرف
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پیش  درآمد
دور از واقع نیس��ت ک��ه بگوییم وجود اولین مدرس��ه، 
مق��ارن با ش��روع تعلیم و تعلّم بوده؛ هرچند این مدرس��ه، 
محل یا ساختمان مخصوصی به این نام نداشته است. همین 
که چند نفر دور هم جمع می ش��دند و هدفش��ان یادگیری 
و مباحثه علمی و ش��نیدن پند اس��تاد بود، همان جا مبدل به 
مدرس��ه ای می ش��د. این اجتماع س��اده می توانست در هر 
جایی باشد؛ از بازار گرفته تا صحن مطهر علوی یا مساجد 
ش��هر و مس��اجدی که فاصله چندانی با شهر نداشت؛ مثل 
مس��جد کوفه؛ مسجدی که در شهرت و فضیلت، کمتر از 
مسجد پیامبر9 در مدینه نیست. مسجدی که این ظرفیت 
را داش��ت که زادگاه اندیش��ه های جدی��د و نوآوری در 
عرصه علم باش��د و سرآمدانی در علوم و فنون مختلف از 

آن برخیزند و مبدأ تغییر و تحول باشد.
از همین کالس ها و مدرس��ه های ساده و بی آالیش بود 
که نهضت ه��اي فکری ش��کل مي گرف��ت و آیندگان و 
وارثان علم و تقوا می توانستند میوۀ شیرین این شجره طیّبه 

را بچینند.

پیشینه علم؛ مدارس در ابتدای راه
در گذش��ته های دور، در بیرون ش��هر کوفه، مدرسه ای 
ُس��ریانی االصل به نام »عاقوال« وجود داش��ت که تا دوره 
رومانی ه��ا ب��ه حیات خوی��ش ادامه داد. در این مدرس��ه 
درس هایی ب��ا مبانی و اصول یونانی نیز تدریس می ش��د، 
تا این که این مدرس��ه در گ��ذر روزگار به افول گرایید و 

در گذش���ته ه���ای دور، در 
بیرون شهر کوفه، مدرسه ای 
ن��ام  ب��ه  ُس��ریانی االصل 
»عاق��وال« وجود داش��ت که 
ت��ا دوره رومانی ه��ا به حیات 
خوی��ش ادام��ه داد. در این 
مدرس��ه درس هایی با مبانی 
و اصول یونانی نیز تدریس 
می شد، تا این که این مدرسه 
در گ��ذر روزگار ب��ه اف��ول 
گرایی��د و س��تاره ای به نام 
یک فرسخی اش  در  »حیره« 
با پرتوافشانی بیشتری طلوع 

کرد.
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ستاره ای به نام »حیره« در یک فرسخی اش با پرتوافشانی بیشتری طلوع کرد و چهره درخشانی 
را در دست یابی به مدارج عالی علوم به همگان نشان داد.

حی��ره نیز چن��د صباحی مرکزیّت علمي خود را حفظ کرد و س��پس این مرکزیت به کوفه 
منتقل شد و پس از مدتی نجف اشرف تبدیل به قطب دانش و دانشوران گشت. این که کوفه 
چگونه توانس��ت به این مقام علمي نایل شود پاسخي روشن دارد: حضور امیرمؤمنان علی7 
در این ش��هر و به خصوًص استقرار حضرت در مس��جد کوفه تداعی کنندۀ »أنا مدينة العلم و 
علی بابها« ش��د؛ متفاوت از آنچه حاکمان و سالطین انجام می دهند که چون وارد هر شهری 

می شوند، ابتدا به سراغ قصرها و کاخ های آن می روند.
امیرمؤمنان7 مسجد کوفه را مصاّلی خویش و در عین حال به مثابه مدرسه ای قرار داد که 
می توانس��ت در آن به تعلیم و تربیت یارانش بپ��ردازد و در ضمن در اختالفات میان مردم در 
همین مس��جد قضاوت نماید. شخصیت های بزرگي چون ابواألسود ُدَؤلی و عبداهلل  بن  عباس 

در این مدرسه رشد یافتند.
پ��س از امیرمؤمنان7، فرزندان و نوادگان مکّرم آن حضرت تا زمان امام صادق7 در این 
مدرس��ه حضور فعال داش��تند. امام صادق7 در مدت کوتاهی که در کوفه حضور داشتند، 
ادامه  دهنده این مسیر بودند. »ابوعباس بن عقده همدانی کوفی« کتابی در شرح حال شاگردان 

امام صادق7 نگاشت و تعداد ایشان را تا چهارهزار تن تخمین زد.1
اگر گس��تره و تنّوع اسالمی در کوفه و ش��هرتی که این خّطه از سرزمین عراق در پیدایش 
فنون ادبی یافت را بشناس��یم، جایگاه و ارزش چنین مدرسه ای که به نجف اشرف منتقل شد 
تا اندازه زیادی روش��ن می ش��ود؛ هرچند مدرس��ه ای که در کوفه به بلوغ فکری خود رسیده 
بود، قابل مقایسه با مدارس عصر جدید و فناوری امروز نیست، ولی در روزگار خود، از طراز 

باالیی برخوردار بود.

مدارس در فراز و نشیب
پس از مدتی فضاهای مخصوص درس و تعلیم و تعلّم شکل گرفت. بناهایی شامل چند اتاق 
و حجره که برخی از آنها محلّی برای س��کونت جویندگان علم نیز تدارک دیده بودند. این 

12013
92

ار 
 به

 ،1
4  

اره
شم

ت، 
يار

گ ز
هن

فر



مدارس با وقف و اموال وقفی اداره می ش��د و از آن جا که 
تکیه شان بر همین موقوفات بود، با از بین رفتن موقوفات، 
منب��ع درآمد دیگری ب��رای این مدارس نب��ود و از طرفی 
کمتر کس��ی یافت می ش��د که تبّرعی ب��رای این مدارس 
هزینه کند. در نتیج��ه، این گونه مدارس کم کم متروکه و 
فراموش ش��ده و س��رانجام به تلّی از خاک مبّدل مي شد و 
زمینش به تصّرف اشخاص حقیقی و حقوقی درمي آمد و 
چون مساحت دقیق آنها ثبت و ضبط نشده بود، کسی هم 

از آن اطالع نداشت.
ش��واهد نشان می دهد که بس��یاری از مدارس در نجف 
اش��رف به همین شکل از بین رفته اند. یکی از این شواهد، 
س��فرنامه هایی  اس��ت که به دس��ت م��ا رس��یده؛ از جمله 
سفرنامه »ابن بطوطه« که از بهترین نمونه هاست. ابن  بطوطه 
گردشگر مس��لمان معروف مراکشی در سال 737 هجري 
سفری به نجف اشرف داشته است. او مشاهداتش از یک 

مدرسه دینی را این گونه بازگو می کند:
از یک��ی از درب ه��ای حرم علی  ب��ن  ابی طالب7 که 
مع��روف به »باب قبله« اس��ت، به مدرس��ه بزرگی وارد 
می ش��ویم. معموالً مهمانانی که به این مدرسه می آیند، 
تا س��ه روز می توانند در آن اقامت کنند. در این مدرسه 
طاّلب شیعه س��کونت دارند. آنان از میهمانان در طول 
این سه روز با نان و گوشت و خرما پذیرایی می کنند.2 

البته از این مدرس��ه ای که ابن  بطوطه در سفرنامه خویش 
از آن ی��اد می کند، اکن��ون اثری باقي نمانده اس��ت. این 
س��فرنامه و امث��ال آن به ما می گویند ک��ه در آن روزگار 

مدرسه ای در باب قبله حرم 
علوی بوده که دری مش��ترک 
با حرم داش��ته و امروز اثري 
از آن نیس��ت. البت��ه برخ��ی 
مدارس به همین اندازه هم 
نامی یا توصیفی از آنها وجود 
ندارد. زمین بس��یاري از این 
م��دارس گمنام، دانس��ته یا 
ندانسته، به خانه ها، مساجد، 
حسینیه ها و یا مدارس دیگر 
ی��ا محلي ب��رای عب��ور و مرور 
تبدیل ش��د. مدرس��ه ای که 
ابن بطوطه توصیفش می کند، 
به گفته زین العابدین شیروانی 
ب��ه دس��تور »س��لطان  محمد 
خدابنده« که توس��ط »عاّلمه 
حلّی« شیعه شده بود، ساخته 
فرزن��دش  مدیریّ��ت  ب��ا  و 

»بوسعید« اداره می شد.
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چه ها بوده که اکنون نیس��ت؛ مانند این که مدرس��ه ای در باب قبله حرم علوی بوده که دری 
مش��ترک با حرم داش��ته و امروز اثري از آن نیس��ت. البته برخی مدارس به همین اندازه هم 
نامی یا توصیفی از آنها وجود ندارد. زمین بس��یاري از این مدارس گمنام، دانس��ته یا ندانسته، 
ب��ه خانه ها، مس��اجد، حس��ینیه ها و یا مدارس دیگر ی��ا محلي برای عبور و مرور تبدیل ش��د. 
مدرس��ه ای که ابن بطوط��ه توصیف��ش می کند، به گفت��ه زین العابدین ش��یروانی به دس��تور 
»سلطان  محمد خدابنده« که توسط »عاّلمه حلّی« شیعه شده بود، ساخته و با مدیریّت فرزندش 

 

»ابوسعید« اداره می شد.
در گذر تاریخ، نام مدارس بیشتري را می توان در کتاب ها دید؛ گویا مؤلفین آنها به اهمیّت 
تاریخ نگاری و دیباچه نویسی از اماکن مهّم و مدارس پی برده بودند. تاریخچه برخی از این مدارس 

 

نیز فقط در صندوقچه اسرار سینه ها بوده و به ما رسیده است. مدارس جدیدی هم ساخته شده 
و می شوند که تاریخ فرهنگ نجف اشرف هنوز مجال پرداختن به آنها را نیافته است.

مدیریت اقتصاد مدارس
گفتیم که تمام مدارس دینی نجف، چه مدارس قدیم و چه جدید، توس��ط موقوفات اداره 
می ش��ود. سازمان هایی مخصوص به این کار وجود دارند که اوقاف مردم را در جاي درست 
و مورد نیاز هزینه می کنند. از آن جا که هزینه مدارس از اموال وقفی تأمین می ش��ود، ممکن 
اس��ت واقفین برای مدرس��ه یا زمینی که قرار اس��ت در آن مدرس��ه ای احداث شود یا برای 
اس��تفاده کنندگان، ش��روطی وضع کنند و مطابق با این ش��رایط، طاّلب در مدرسه مورد نظر 

پذیرفته و اسکان داده می شوند.
غالب ساکنین و حجره داران این مدارس، از طاّلب غیربومی اند که برای تحصیل و رسیدن 
به مدارج عالی علم و تقوا به این شهر آمده اند. طاّلبی از هند، تبّت، افغانستان، پاکستان، ایران، 
قفق��از، از قاره آفریقا تا آمریکا و طبعاّ از ش��هرهای دیگر عراق. آنان ده ها س��ال از جوانی و 
عمر خویش را صرف درس و بحث می کنند تا وقتی به شهرهای خویش بازمی گردند، دست 

خالی نباشند و دست کم اجازه اجتهادی از مراجع معّظم دریافت کنند.
پ��س از پذیرش طلبه در مدرس��ه، حجره ای در اختیارش گذاش��ته می ش��ود. این حجره ها 
در برخ��ی مدارس کمترین امکان��ات را دارند؛ مثل برخورداري از برق و زیرانداز. مدرس��ه 
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نی��ز این ت��وان را دارد که هر ماه یا در مناس��بت های عید، 
هدایایی نقدی به طلبه های خود بدهد. البته برخی مدارس 
حتي این حّداقل ها را نیز ندارند. این تفاوت، بس��ته به منبع 
مالی مدرس��ه اس��ت. گاهی برای یک مدرس��ه موقوفات 
متعّددی وجود دارد و طبعاً بهتر می توانند به طلبه های خود 
رس��یدگی کنند. مدارسی هم هستند که حتّی یک موقوفه 
مس��تقل ندارند و با یک یا چند مدرسه دیگر، تنها در یک 
موقوفه مش��ترکند و در وضعیت سخت تری به سر می برند. 

سماوی در این باره می گوید:
َفَبعُضها تک�وُن ذاَت رات�ب    يُنَفُق ِفی الّشهر لکّل طالب
وَ بَعُضها ِفی  الُجُمعاِت َتجُلوا      مائ�دٌة َوالباِقی�اُت َتخ�ُلوا3

یعن��ی: برخی مدارس وضع مالی خوب��ی دارند و در هر 
ماه شهریه ای به همه طلبه هایش می دهند و در برخی دیگر 
فقط جمعه ها غذایی پیدا می ش��ود و در بقیه روزها سفره ها 

خالی است!
در برخی مدارس، طاّلب سهمیّه روزانه نان دارند که هر 
روز آن را از نانوایی می گیرند. مقدار ش��هریه ای که طلبه 
می گیرد، به چند عامل وابس��ته اس��ت: میزان تحصیالت، 
متأه��ل و مجّرد ب��ودن و مهم تر از همه می��زان منابع مالی 

مدرسه و دفاتر مراجع تقلید.
برخ��ی از طاّلبی که به نجف می آین��د، وضع اقتصادی 
خوب��ی دارن��د و همه آنچ��ه که نی��از دارند را ب��ه همراه 
می آورند. از حجره های مدارس اس��تفاده نمی کنند؛ بلکه 
خانه مس��تقل اجاره می کنند و اگر متأهل باشند، با خانواده 
به نجف می آیند و با دست باز خرج می کنند و شائبه ای از 

طلب��ه  پذی��رش  از  پ��س 
در  حج��ره ای  مدرس��ه،  در 
اختیارش گذاش��ته می شود. 
این حجره ها در برخی مدارس 
کمتری��ن امکان��ات را دارند؛ 
مث��ل برخ��ورداري از برق و 
زیران��داز. مدرس��ه نیز این 
توان را دارد که هر ماه یا در 
مناس��بت های عید، هدایایی 
نقدی به طلبه های خود بدهد. 
البته برخی مدارس حتي این 
حّداقل ه��ا را نی��ز ندارن��د. 
این تف��اوت، بس��ته به منبع 
مالی مدرس��ه اس��ت. گاهی 
برای یک مدرس��ه موقوفات 
متع��ّددی وج��ود دارد و طبعاً 
بهتر می توانن��د به طلبه های 

خود رسیدگی کنند.

از آن جا که هزینه مدارس 
تأمی��ن  وقف��ی  ام��وال  از 
می شود، ممکن است واقفین 
برای مدرس��ه ی��ا زمینی که 
قرار است در آن مدرسه ای 
احداث شود یا برای استفاده 
کنندگان، شروطی وضع کنند 
و مطابق با این ش��رایط، طاّلب 
در مدرسه مورد نظر پذیرفته 

و اسکان داده می شوند.
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احتیاج در ایش��ان دیده نمی شود. این طاّلب پدرانی دارند 
که با کمال س��خاوت مخارج ایشان و بلکه اضافه بر آن را 
تقبّل می کنند. امّا این گروه از طالب مش��کلی نیز دارند، 
و آن مهمانی ه��ای وقت و بی وقت و غیرضروری که مانع 
بزرگ��ی در راه درس خواندن و تحقیق اس��ت. از این رو 
اوق��ات روز را غالباً بیرون از منزل و در کالس های درس 
و مباحثه به س��ر مي کنند و ش��ب هنگام، دیروقت به منزل 
بازمی گردند. برخي طاّلب ایرانی و آذربایجانی که وضع 

مالی خوبی دارند، چنین زندگی می کنند.

حجره 
حجره نیز عرفاً برای استراحت و صرف غذاست و برای 
درس و بحث از حجرات بیرون می آیند. غالب طاّلبی که 
در مدرس��ه حجره دارند، مجّردند. برخی از طاّلب بومی 
نیز ممکن اس��ت در مدرس��ه دارای ُحجره باش��ند؛ مانند 
آنهای��ی که نمی توانند در منزل، فضای مناس��ب و آرامي 
ب��راي تحقیق و مطالع��ه فراهم کنند. در می��ان این طاّلب 

بومی، هم مجّردها حضور دارند و هم متأهلین.
بیشتر مدارس نجف متشکل از طاّلب بومی و غیر بومی 
است، ولی تعدادی از مدرسه نیز وجود دارد که مخصوص 
طاّلب شهرس��تانی اس��ت؛ مثل مدرس��ه ایروانی که برای 
طاّلب ترک زبان و مدرسه عاملیین که برای طاّلب لبنانی 

و مدرسه هندی که برای طاّلب هندوستانی است.
اس��تاد در انتخاب َمدرس آزاد اس��ت؛ فقط باید جایی 
باشد که در ش��أن درس و تدریس و مباحثه باشد. طاّلب 

نج��ف  م��دارس  بیش��تر 
متشکل از طاّلب بومی و غیر 
بومی اس��ت، ولی تعدادی از 
مدرس��ه نیز وج��ود دارد که 
مخصوص طاّلب شهرس��تانی 
ایروانی  است؛ مثل مدرسه 
که ب��رای ط��اّلب ترک زبان و 
برای  ک��ه  عاملیین  مدرس��ه 
طاّلب لبنانی و مدرسه هندی 
که برای طاّلب هندوس��تانی 

است.
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از همان »ابتدا« در انتخاب استاد نیز آزادند و این آزادی تا 
سطوح عالی و دروس خارج ادامه دارد.

طاّلب یک مدرس��ه لزوماً در یک س��طح علمی نیستند. 
برخی در مراحل ابتدای��ی و برخی در درجه اجتهادند، اما 
برادران��ه در کنار یکدیگر زندگ��ی می کنند. حتی ممکن 
است مدرس��ه اي که مثاًل شصت حجره دارد، شصت طلبه 

با سطوح علمی متفاوت داشته باشد.
به تمام طاّلب یک مدرسه، یک کلید درب اصلی مدرسه 
داده می ش��ود تا در رفت و آمد در هر ساعتی از شبانه روز 
آزاد باش��ند. معموالً طالب پس از بسته شدن درهای حرم 
علوی به مدرسه بازمی گردند، ولی با این حال چراغ بیشتر 

حجره ها تا پاسی از شب روشن است.
غالب طلبه های غیربومی غذای ش��ان را در حجره آماده 
می کنند؛ غذایی ش��امل نان و خرما و شیر. گاهی نیز چند 
روز بر برخی از ایش��ان می گذرد، بدون این که یک وعده 

غذای کامل مصرف کرده باشند. 
دکتر زکی مبارک که در جمعیّت »رابطة عالمّیه« نجف 
اش��رف س��خنرانی می کرد، به این موضوع اشاره نمود و 
گفت که خودش س��ابقه زندگی طلبگی در نجف اشرف 
را داشته و چه بسیار پیش می آمد که حتّی برای یک قرص 
نان تازه پولی نداش��ت و به دنبال نان خش��کی می گش��ت 
که بلکه پی��دا کند یا نکند! دکتر زکی قس��م یاد کرد که 
بارها بر اثر شکس��تن نان های خش��ک، انگشتان دستش به 
س��ختی جراحت برداشته! ولی با این حال درس و بحث و 

مطالعه اش را رها نکرد.

دکت��ر زک��ی مبارک ک��ه در 
جمعیّت »رابطۀ عالمیّه« نجف 
اش��رف س��خنرانی می ک��رد، 
ب��ه این موضوع اش��اره نمود 
و گف��ت ک��ه خودش س��ابقه 
زندگی طلبگی در نجف اشرف 
را داش��ته و چه بسیار پیش 
می آم��د ک��ه حتّی ب��رای یک 
قرص نان تازه پولی نداشت 
ن��ان خش��کی  ب��ه دنب��ال  و 
می گش��ت که بلکه پیدا کند 
یا نکند! دکتر زکی قس��م یاد 
کرد که بارها بر اثر شکستن 
نان ه��ای خش��ک، انگش��تان 
دس��تش به س��ختی جراحت 
برداش��ته، ول��ی ب��ا این حال 
درس و بحث و مطالعه اش را 

رها نکرد.
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تعطیالت و اوقات فراغت
م��دارس دو روز در هفته یعنی پنج ش��نبه و جمعه تعطیل 
است. تعطیالت مناسبتی هم به این دو روز اضافه می شود. 
طاّلب س��عی می کنند این فرصت را در تفریحات سالم و 
مفّرح س��پری کنند. س��فر به باغ ها و بوستان های اطراف و 
نشس��تن دور یکدیگر و به مشاعره پرداختن، صرف چای 
و گفت وگ��و درب��اره معضالت و ط��رح معّماهای ادبی و 
اش��عار را به بحث گذاشتن، از جمله این سرگرمي هاست. 
گاه��ی نیز به دور از چش��م م��ردم کوچه و ب��ازار، تنی به 
آب مي زنن��د و ش��نا مي کردن��د. برخی طالب به س��بب 
مداومت بر ش��نا کردن، به مهارت های باالیي در این رشته 
ورزش��ی مي رسیدند. برخی نیز به مس��ابقه دو و تیراندازی 
می پرداختند، امّا توجه داش��تند که م��ردم آنها را در حال 
باال و پایین پریدن نبینند؛ چون این را مخالف شأن طلبگی 

می دانستند.
برخ��ی از طاّلب نیز ک��ه از تقّدس و معنویت بیش��تري 
برخوردار بودند، به صورت پیاده به مشاهد مشّرفه می رفتند 
که عالوه بر فعالیّت جسمی، فعالیت روحی هم بود. فاصله 
هش��تاد کیلومتری نجف - کربال را پیاده می  پیمودند و در 
این سفر دو روزه، تنها مقداری نان و خرما به همراه داشتند. 
چون به کربال مي رس��یدند، دوستانشان در حوزه کربال به 
گرمی از ایشان اس��تقبال و پذیرایی می کردند و آن هنگام 
که طالب کربالیی به نجف می رفتند، به حجرات دوستان 

خود در نجف اشرف وارد می شدند.
سه شنبه ش��ب هر هفته تعداد انبوهی از طاّلب، مثل باقی 

ش��ب سه ش��نبه هر هفته 
تعداد انبوهی از طاّلب، مثل 
باقی مردم به مس��اجد کوفه 
و سهله می روند. فاصله این 
دو مس��جد از نج��ف تقریب��اً 
هش��ت کیلومتر است. طاّلب 
ای��ن مس��جد از فض��ای  در 
درس و بح��ث دور ش��ده و 
به خ��ود می پردازن��د و غرق 
در نم��از و دع��ا می ش��وند و 
بدین وسیله از زنجیر ُعجب 
و حجاب علم که ممکن است 
به سراغش��ان آمده باش��د، 

رها می شوند.

سفر به باغ ها و بوستان های 
اطراف و نشستن دور یکدیگر 
و به مشاعره پرداختن، صرف 
درب��اره  گفت وگ��و  و  چ��ای 
معضالت و طرح معّماهای ادبی 
و اشعار را به بحث گذاشتن، 
از جمله این سرگرمي هاست. 
گاه��ی نی��ز به دور از چش��م 
مردم کوچه و ب��ازار، تنی به 
آب مي زنند و شنا مي کردند. 
برخی طالب به سبب مداومت 
بر ش��نا کردن، به مهارت های 
باالیي در این رش��ته ورزشی 

مي رسیدند.
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مردم به مساجد کوفه و سهله می روند. فاصله این دو مسجد 
از نجف تقریباً هشت کیلومتر است. طاّلب در این مسجد 
از فضای درس و بحث دور ش��ده و به خود می پردازند و 
غرق در نماز و دعا می شوند و بدین وسیله از زنجیر ُعجب 
و حجاب علم که ممکن اس��ت به سراغش��ان آمده باشد، 

رها می شوند.
سعی طالب بر این است که خود را به درس و معاشرت 
با دوستان محدود نکرده و منزوی نشوند. به همین  دلیل در 
مراسم جشن ازدواج دوستان یا مجالس ختم شخصیت های 
بزرگ شرکت می کنند؛ به ویژه از شرکت در مجلس عزای 
اهل بیت: مخصوصاً امام حسین7 نیز غافل نیستند. آنان 
در ای��ن مجالس و محافل معنوی، روحیۀ قُدس��ی خود را 
تقویت می کنن��د و این انوار معرفت و رحمت را در جای 

دیگری نمی یابند.

هندسه مدارس قدیمی

در ساخت مدارس دینی و به طور کلی هر بنایی، جوانب 
زیست محیطی ش��هرها مراعات می شود. در نجف اشرف 
برای فرار از گرمای طاقت فرس��ای تابستان، سرداب هایی 
می سازند تا به  آن  جا پناه ببرند. این سرداب ها ممکن است 
به ش��کل افقی و در کنار هم ساخته شود و در یک  یا چند 
جهت از س��اختمان و گاهی به شکل عمودی و چندطبقه 
هس��تند. در اصطالح نجفی ها به سردابی که به سطح زمین 
نزدیک تر است، سرداب باال و به پایین تری سرداب نیم سن 

و به دورتری سرداب سن می گویند.4 

در نجف اشرف برای فرار از 
گرمای طاقت فرسای تابستان، 
تا  می س��ازند  س��رداب هایی 
ب��ه  آن  ج��ا پن��اه ببرن��د. این 
س��رداب ها ممکن اس��ت به 
ش��کل افق��ی و در کن��ار هم 
ساخته شود و در یک  یا چند 
جه��ت از س��اختمان و گاهی 
به ش��کل عمودی و چندطبقه 
هستند. در اصطالح نجفی ها 
به سردابی که به سطح زمین 
نزدیک تر است، سرداب باال و 
به پایین تری سرداب نیم سن 
و به دورتری س��رداب س��ن 

می گویند.
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برای تهویه هوای سرداب سن و نیم سن در وسط مدرسه حفره ای به شکل متوازی االضالع 
به ابعاد دو متر مربع حفر می ش��ود. از این حفره برای رسیدن نور به سرداب یا کشیدن آب از 
چاه نیز اس��تفاده می شود. در خود س��رداب نیز پنجره هایی تعبیه شده تا تهویه بهتری صورت 
بگی��رد. همچنی��ن منافذ و کانال  هاي هوایی که به س��طح زمین راه دارد، بیش��تر به این هدف 
کمک می کنند. این سرداب ها غالباً با آجر و گچ در دیوارها و با کاشی در کف پوشیده شده 
اس��ت. بهترین نمونه این مهندسي را می توان در مدرس��ه سیدکاظم یزدی دید. در بسیاری از 
سرداب ها چاه آب وجود دارد که به چاه سرداب های مجاور راه دارد. آب این چاه ها از نهر 

فرات و به  وسیله قنات تأمین می شود.
برخی معتقدند که  این شکل و مهندسي ساختمان ها و مدارس و سرداب ها تقلید از مهندسي 
بناها در ش��هر »شوش��تر« است؛ چون این شهر شباهت آب و هوایی و اقلیمی فراوانی به نجف 

اشرف دارد. برای صّحت یا میزان دقّت این اّدعا باید بررسی تاریخی صورت بگیرد.
طاّلب در فصل تابس��تان در این س��رداب ها وق��ت می گذرانند. این اماک��ن پناهگاه خوبی 
برای دوری از طوفان ش��ن و ریزگردهای فصلی به حس��اب می آید. گاهی مجبور مي ش��وند 

بیست  وچهار ساعت در سرداب بمانند و بیرون آمدن ممکن نیست.
غالب مدارس به ش��کل مربع یا مس��تطیل س��اخته شده اند. زمین وس��ط مدرسه را نیز خالی 
می گذارند تا حیاط بزرگی در آن س��اخته ش��ود و در وس��ط حیاط نیز حوض آبی س��اخته 

می شود.
حجره ها یکی پس از دیگری در چهار ضلع مدرس��ه س��اخته می شوند و مساحت هریک به 
طور متوّس��ط شش  متر مربّع اس��ت. در طبقه هم کف مقابل هر حجره یک ایوان مسّقف قرار 

گرفته که با گچ کاری مزیّن شده است. ایوان هر حجره منحصراً برای همان حجره است.
در طبقه اول، حجره ها مثل طبقه هم کف س��اخته می شوند؛ با این تفاوت که حجره ها ایوان 

مستقل ندارند و در حقیقت ایوان ها به یکدیگر متّصل و مبّدل به مسیر عبوری می شود.

هندسه مدارس جدید
تفاوت مدارس جدید را می توان از مواد اّولیه در ساخت  وساز گرفته تا طرح و نقشه مشاهده 
کرد. به جای آجر و گچ و چوب، س��یمان و آهن و آرماتور اس��تفاده می شود. طبقات به سه 
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تا چهار افزایش یافته اس��ت. حجره ها همچون گذشته در 
چهار ضلع مدرسه ساخته می شود؛ البته وسیع تر و دل بازتر 

و با پنجره های بیشتر.
در مدارس جدید دینی، س��النی بزرگ برای همایش ها 
و مجالس در نظر گرفته شده است. ساختمانی مجّهز برای 
کتابخانه و نمازخانه و حّمام ها و سرویس های بهداشتی به 

تعداد زیاد.
مدارس دولتی تفاوت بیش��تری دارن��د. در این مدارس 
التزامی نس��بت به س��اخت بنا در چهار ضلع حیاط مدرسه 
وجود ندارد؛ بلکه فقط در یک ضلع، اتاق ها و حجره هایی 
در دو ردی��ف س��اخته می ش��ود و می��ان ای��ن دو ردیف 
راهرویی عریض برای عبور و مرور لحاظ ش��ده است. در 
ضلع دیگری سالن همایش و در ضلع دیگر، سرویس های 

بهداشتی، به دور از کالس ها واقع شده است.
البته از تش��ابه کلی که میان م��دارس دینی وجود دارد، 
در مدارس دولتی خبری نیس��ت؛ تا جایی که می توان ادعا 
کرد که هر کدام از مدارس دولتی، هندس��ه و س��اختاری 
مستقل و منحصر به فرد دارد که نیاز و شرایط آن را تعیین 

می کند.

نمونه ای از متن وقفنامه یک مدرسه
آنچه می خوانید وقف نامه ای  است که در طی آن، زمینی 
برای س��اخت یک مدرسه دینی و تأسیسات دیگر واگذار 
شده است. نکته قابل توجه این است که واقف در گذشته 
وقف��ی را انجام می داد و نیازی به ثبت در دفاتر رس��مي و 
امثال آن نبود، امّا امروزه مقتضیات روزگار ایجاب می کند 

برخ��ی معتقدن��د ک��ه  این 
شکل و مهندسي ساختمان ها 
و مدارس و سرداب ها تقلید 
از مهندس��ي بناها در ش��هر 
»شوشتر« اس��ت؛ چون این 
ش��هر ش��باهت آب و هوایی 
و اقلیم��ی فراوان��ی به نجف 
اش��رف دارد. ب��رای صّح��ت 
ی��ا می��زان دّق��ت ای��ن اّدعا 
باید بررس��ی تاریخی صورت 

بگیرد.
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که وقف توسط دادگاه های شرعی تأیید و ثبت شود تا از سوءاستفاده از آن جلوگیری شود، 
متن زیر توسط دادگاه تأیید شده است:

*بسم اهلل الرحمن الرحیم*
شماره 17-ت 1964

واق��ف: حاج عبدالعزیز بغدادی، فرزند حاج طاه��ر، وقفنامه ای را به این دادگاه در موّرخه 
1964/3/5 تسلیم نموده که حاوی این مطالب است:

عبدالعزیز بغدادی استناد به سند صادره از دادگاه شرعی جعفری بغداد به شماره 61 ردیف 
962/55 قطعه زمینی به ش��ماره 404-1505 واقع در ش��هرک س��عد نجف اشرف به مساحت 

1900 متر مربع را وقف نموده است تا در آن تأسیسات زیر ساخته شود:
مدرس��ه ای در دوطبقه با بیش از صد حجره؛ دو آش��پزخانه؛ یک کتابخانه؛ ده باب حمام و 
سرویس بهداشتی؛ دو باغچه بزرگ در دو طرف مدرسه، یکی در مسیر کربال و یکی در مسیر 
کوف��ه؛ مقبره اختصاصی خاندان بغدادي؛ محلّی مخصوص وض��و گرفتن در کنار نمازخانه؛ 
یک خانه در ضلع ش��مال زمین که ش��امل چند باب اتاق و یک حمام و سرویس بهداشتی و 
یک باغچه اس��ت؛ همه این تأسیس��ات باید مطابق شروطی که واقف محترم می گذارد، مورد 

استفاده قرار گیرد. این شروط عبارتند از:
1. این مجموعه به اسم »مدرسه خیریه حاج عبدالعزیز بغدادی« نام گذاری شود؛

1�1.  مدرس��ه ای برای فراگیری علوم دینی و اس��المی باشد و علومی که تعارضی با احکام 
و مبانی اسالم ندارد؛

2�1. محلّ��ی برای برپایی جش��ن موالید ائمه اطهار و اقامه عزای ایش��ان و مخصوصاً فاطمه 
زهرا3 و امام حس��ین7 و به طور کلّی هر مجلسی که برای اهداف دینی برگزار شود؛ مثل 
جشن ازدواج و برگزاری مجالس ختم و هر مجلسی که مخالف مبانی شریعت مقّدس اسالم 

نباشد؛
3�1. این مدرس��ه برای س��کونت طاّلب علوم دینی و علوم غیردینی مش��روع فراهم شده و 
تفاوتی ندارد که طلبه عالوه بر س��کونت، در همین مدرس��ه ب��ه درس می پردازد یا در جای 
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دیگری مشغول است؛ البته طلبه ای که دارای این چند شرط است:
الف( دارای اهلیّت شرعی باشد؛

ب( دارای حسن سلوک و رفتار باشد؛
ج( بیماری مُسری و واگیر نداشته باشد؛

د( حضورش در مدرسه مضّر به آن یا طالب دیگر نباشد؛
ه( از بحث و جدل در امور غیرمشروع بپرهیزد؛ مخصوصاً از بحث سیاسی که با مبانی اسالم 

سازگاری ندارد؛
و( ورود خانم ها و سکونت ایشان در مدرسه ممنوع است؛

ز( متولّی مدرسه یا وکیل او به طلبه اجازه سکونت در مدرسه  داده باشند؛
ح( طلبه در درس و تدریس و تحقیق کوشا و جّدی باشد و آن را رها نکند.

تبصره1: متولّی یا وکیل او می توانند طلبه ای را که به یکی از این شروط خللی وارد کرده، از 
مدرسه اخراج کنند. همچنین اگر تشخیص دهند حضور طلبه ای به مصلحت مدرسه نیست.

تبصره2: متولّی مدرسه می تواند عالوه بر این شروط، شروط دیگری که به مصلحت مدرسه 
می بیند، وضع و عملی کند.

2. نمازخانه وقف عام برای طاّلب و غیرطاّلب اس��ت؛ به ش��رطی که در آن نماز بگذارند و 
قرآن تالوت کنند.

3. مقبره ای که نزدیک نمازخانه است، مخصوص آل بغدادی است؛ البته با این توضیح: 
1�3. برای دفن خود واقف ) حاج عبدالعزیز( و همس��ران و فرزندان و همسرانشان. همچنین 
نوه های پسری حاج عبدالعزیز و همچنین برادران حاج عبدالعزیز و فرزندان ایشان و همچنین 
فرزن��دان عموی حاج عبدالعزی��ز، یعنی حاج صالح و اوالد حاج حس��ن و فرزندان عمویش 

محمدعلی و نوه های شان.
2�3. واق��ف می تواند در زمان حیاتش هرکس��ی را که خواس��ت، در مقبره دفن کند؛ ولی 

متولّی بعد از فوت واقف چنین اجازه ای ندارد.
4. آن خانه ای که در ضلع شمالی زمین واقع شده، برای سکونت متولّی و زائرین مرقد امیرمؤمنان7  

از آل بغدادی وقف شده؛ البته تا زمانی که توقّفشان در نجف اشرف برای زیارت باشد.
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تبصره: از ش��رط »توقّف برای زیارت«، متولّی و وکیل او مس��تثنا هستند و این دو نفر تا هر 
وقت که این ِسَمت را دارند، می توانند در این خانه سکونت داشته باشند.

1�4. متولّی می تواند این خانه را اجاره دهد؛ البته به  ش��رطی که از آن نفعی به دس��ت آید. 
مال االج��اره خانه نی��ز در درجه اول برای مخارج نگه داری خانه هزینه ش��ود و س��پس برای 

مخارج مدرسه.
2�4. متولّی می تواند به هر کسی که بخواهد، برای سکونت در این خانه اجازه دهد.

5. کتابخانه وقف عام برای طاّلب و غیرطاّلب است و توسط متولی یا وکیل او اداره می شود. 
متولّی می تواند قانون و نظام  نامه را برای اداره کتابخانه تهیّه و کسی را تعیین کند که به انجام 

امور خدماتی در کتابخانه بپردازد.
6. تولیت به دست متولّی است، تا زمانی که زنده باشد و بعد از فوتش فرزندش »کامل« متولی 
خواهد بود و رئوف و عبدالجبّار نیز ناظر بر متولی اند و بر اجرای مفاد وقفنامه توس��ط متولی 

اشراف دارند.
تبصره1: واقف می تواند فرد یا افرادی عالوه بر آنهایی که نامش��ان برده ش��ده را به عنوان 

متولّی و ناظر نصب نماید. همچنین واقف حّق عزل متولّی و ناظر را دارد.
تبصره2: متولّی و هر یک از دو ناظر می توانند کس��انی را انتخاب کنند تا پس از ایشان این 

ِسَمت ها را بر عهده بگیرند؛ البته با رعایت شروط ذیل:
جانشین متولی و دو ناظر باید اهلیت شرعی داشته و به صالح و تقوا و مدیریت صحیح  1 .

شهره باشد.
جانشین متولی در درجه اول باید از فرزندان پسر واقف و نواده های او باشند. 2 .

اگر نوه پسر در میان نوادگان واقف نبود و یا بود اما صالحیّت نداشت، نظارت باید در  3 .
نوادگان پسر حاج کاظم بغدادی باشد.

اگر از افراد فوق الذکر کس��ی که صالحیّت تولیت و نظارت داش��ته باش��د پیدا نش��د،  4 .
تولیت و نظارت به فرزندان پسر از دختران حاج عبدالعزیز برسد.

( کسی صالحیت تولیت و نظارت را نداشت، تولیت و نظارت برای  اگر از افراد بند )4. 5
نوادگان دختری حاج کاظم باشد.
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هرگاه باز هم کسی برای این مناصب یافت نشد، متولی و ناظر فعلی باید پس از ناامیدی  6 .
از یافتن فردی صالح از ذریه حاج عبدالعزیز یا حاج کاظم، با مش��ورت، سه نفر از میان 
مؤمنان ش��یعه که توانا بر اداره وقف هس��تند را انتخاب نماین��د؛ به طوری که یک نفر 

متولی و دو نفر دیگر ناظر باشند و شروط تعیین جانشین به ایشان سرایت می کند.
اگر متولّی یا یکی از دو ناظر ناپدید شدند و کسی را به جانشینی انتخاب نکرده اند، آن  7 .

دیگری که موجود است برای فاقد عنوان، کسی را بر می گزیند.
اگر متولی و دو ناظر ناپدید ش��دند یا فوت کردند و کس��ی را به جانشینی خود انتخاب  8 .

نکرده اند، این امر توسط مرجع تقلید اثناعشری انجام شود.
متولّی و دو ناظر برای حّل اختالفش��ان در امور وقف به عالم امامیّه اثناعش��ری مراجعه  9 .
کنند و هرچه او حکم کرد فصل الخطاب خواهد بود. این اختالف چه در تعیین جانشین 

باشد و چه در اجرای مواد و قفنامه.
اگر تولیت در غیر ذریّه حاج عبدالعزیز افتاد و سپس از خاندان او شخص صالحی پیدا  10 .

شد، امر تولیّت باید به او بازگردد.
متولی و ناظرها حق ندارند تولیت و نظارت را منحصر در ذریّه خودشان قرار دهند. 11 .

این س��ند در حضور دادگاه به همراه اس��ناد تحویل داده ش��ده و مشخصات ملک ثبت و بر 
روی نقشه ای چاپ گردید و توسط مهندس ناظر و واقف و دو شاهد امضا شد.

1964/3/5
قاضی حسن شمساوی

 پی نوشت ها:
1. محمدرضا شمس الدین، حدیث الجامعة النجفیه، ص 7.

2. رحلة ابن بطوطه، ج 1، ص 109.
3. عنوان اشرف، ج 1، ص59.

4. »سن« گونه ای از شن سفت شده را گویند.
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