
 

 

 

أعمال نادر ديوان بيگي المعمارية في مدينة بخارى خالل 
 )*(دراسة آثارية معمارية  م(17هـ / 11القرن )
  

 د/ محمود رشدي سالم
 جامعة القاهرة -كلية اآلثار  –مدرس 

  
 

 مقدمةال
تهدف الدراسة إلى معرفة الخصائص المعمارية والفنية ألعمال نادر ديوان    

نشآت المعمارية ما بين خانقاة ومدرسة وحوض للمياه، ، حيث تنوعت المبيگي
وقد جاءت تخطيطات المجموعة المعمارية على نفس الطرز السائدة في مدينة 

من أبرز الشخصيات العسكرية التي  بيگيبخارى، حيث يعد نادر ديوان 
أسهمت في بناء الحضارة اإلسالمية، ويتضح ذلك من خالل منشآته في 

والفنية وكذالك فنون الخط، كما تفيد الدراسة في إلقاء الضوء  النواحي المعمارية
على المظاهر الحضارية والثقافية المختلفة والتي أسهمت في تكوين هذا التراث 

 .والكشف عن شخصيات بارزة لعبت دوًرُا هاما في مدينة بخارى
  -نادر ديوان بيكي  –البحوض  –خانقاة  –مدرسة  –بخارى  الكلمات الدالة :

 زخارف
  (.1)شكل  (1)مدرسة نادر ديوان بيگي

 .(2)فى بخارى  البحوض تقع فى مجمع -الموقع:
     .(3) م(1623 -1622هـ / 1023 -1022) -تاريخ اإلنشاء:

وهو  ،: األمير نادر ديوان بيگي  في عهد حاكم بخارى إمام قلي خانالمنشئ 
 .(4)إداري عسكري عالي الرتبة 
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ممت المدرســة فــي البدايــة لتكــون مقــرا للقوافــل ولكــن تــم صــ  -التخطــيط العــام:
أمــا  ،إعـادة تشـكيلها مـرة أخــرى كمدرسـة حيـث شـملت التعــديالت البوابـة الرئيسـية

التخطـــيط فظـــل كمـــا هـــو عبـــارة عـــن مســـاحة مســـتطيلة يتوســـطها صـــحن أوســـط 
اري( چتجاهــات حجــرات ســكن للطــال  )الخــومكشــوف يحــيط بــه مــن جميــع اال

ن خــالل دخـــالت معقــودة بعقــود مدببــة، وفــي منتصـــف تشــرف علــى الصــحن مــ
الضلع الغربي يوجد إيـوان الصـالة  تلتـف حولـه حجـرات خـالوي سـكن الطـال ، 
كمــــا يوجــــد بالزاويــــة الجنوبيــــة الغربيــــة دخلــــة ثالثيــــة األضــــال  بكــــل ضــــلع مــــن 
أضالعها الثالثة مـدخل، األوسـط يـ دي إلـى درم سـلم ومنهـا إلـى حجـرات سـكن 

الثــاني، أمــا المــدخلين الطــرفيين في ديــان إلــى حجــرات خاصــة الطــال  بالطــاب  
 .(7، 6، 5) لوحة  (5) بشيوخ المدرسة

تنقســـم الواجهـــة إلـــى ســـبع دخـــالت معقـــودة بعقـــود مدببـــة  -:الوجهـــة الرييســـية 
الواجهــــة  ايتوســــطهم كتلــــة المــــدخل الرئيســــي )البــــي  طــــا (، حيــــث دعــــم ضــــلع

ترتفــع دائــرة، كتلــة المــدخل الرئيســي  ى مســقط ثالثــة أربــا اتــن بمــنذنتين ذاالجانبيــ
أمتـــار، ويشـــغلها دخلـــة معقـــودة بعقـــد مـــدب   6عـــن بـــاقي ســـمة الواجهـــة بحـــوالي 

ن مــن الخشــ  اأســفلها فتحــة فتحــة الــدخول إلــى المدرســة، يغلــ  عليهــا مصــراع
عبــارة عــن مــدخل عليهمــا حشــوات بهــا زخــارف نباتيــة محفــورة حفــرًا بــارزًا، وهــو 

ة، وزخــارف نباتيــة، ورســوم كائنــات خرافيــة باإلضــافة بــارز مــزين بنشــكال هندســي
إلـــى النقـــو  الكتابيـــة، تشـــرف الواجهـــة علـــى الشـــار  مـــن خـــالل دخـــالت عميقـــة 

المـدخل فـي مسـتويين مغشـاة بالفسيفسـاء  معقودة بعقود مدببـة علـى يمـين ويسـار
 .الخزفية المزينة بزخارف نباتية ووحدات هندسية ورسوم طيور خرافية وحيوانات

كســيت كوشــتي عقــد المــدخل الرئيســي ببالطــات مــن القاشــاني عليهــا منــاظر    
تعــد نــادرة فــي العمــارة اإلســالمية حيــث يشــغل كــل دخلــة منظــر يمثــل رســم طــائر 

رأس يشـــبه النســـر  اتخرافـــي )الســـيمورئ( بهيئـــة كبيـــرة الحجـــم متعـــددة األلـــوان ذ
الـرأس عـرف  بمنقاره المدب  المقوس باأللوان األبيض واألخضـر واألصـفر يعلـو
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تطيـر  نجنحـةيتخذ شكال نباتيا ممتدا خلف الـرأس بـاللون األبـيض وتمتـد الـرأس ب
حرة متماوجة باللونين األبيض واألخضر ثم الرقبة الطويلة التـي تبـدأ رفيعـة عنـد 
الـــرأس، وتزيـــد عنـــد اتصـــالها بالجســـم بـــاللون األخضـــر والمزينـــة بريـــا  متطـــايرة 

يمتــدان مــن أعلــى ألســفل الكوشــة بــاأللوان ويظهــر الطــائر ناشــرا جناحيــه بحيــث 
ــــداكن، يزخــــرف جســــمه دوائــــر بــــاللونين األبــــيض  األصــــفر واألبــــيض واألزر  ال
واألزر  علــى أرضــية خضــراء وقشــور الســمك بــاللونين األخضــر واألزر  الفــاتح 
وخطوط مائلة متقاطعة بهيئة معينات باأللوان األزر  الفاتح واألخضر ولمسات 

تعــدد الريــا  وعــددهم اثنــان متماوجــان ومتــداخالن ليمتــدان مــن األبــيض وذيلــه م
ألســـفل الكوشـــة نفـــذ نصـــفه بـــاللون األبـــيض وامخـــر باألصـــفر ويـــنقض بمخالبـــه 

بــــاللون األزر  الفــــاتح علــــى حيــــوان الخنزيــــر يمتــــد رأســــه ليلــــتقط بعــــض  المنفــــذ
النباتـــات مـــن األرض وزيـــن جســـمه بـــورقتين نبـــاتيتين رمحيتـــين مســـننتين بـــاللون 

فر ويخــرم لســانه المنفــذة بــاللون األصــفر ولــه قــرن بــاللون األصــفر، ويــزين األصــ
بورقـــة نباتيـــة ثالثيـــة بـــاللون األصـــفر ونفـــذت أقدامـــه بـــاللون األزر   هطـــرف ذيلـــ

هــذا ويحــدد  الفــاتح وجســمه بــاللون األبــيض كــل ذلــك علــى أرضــية زرقــاء داكنــة،
، بينمـا يعلـو (6) يضـاءالتكوين الزخرفي إطار مستطيل من الفسيفساء الزرقـاء والب

قمة عقد المدخل رأس آدمي تنبث  منه أشعة الشمس سب  أن رأينا مثياًل لـه فـي 
د، وهي عـادة ترمـز إلـى رأس األميـر نستان بسمرقگمدرسة شيردار في ميدان الر

كان متعلمًا فإنه ينير المكان  ن اإلنسان إذا ماأ تيمور، ولكن هنا ربما ترمز إلى
 . (4، 3، 2، 1) لوحة  (7) ر بنشعتها جميع األنحاءمثل الشمس التي تغم

 (2)شكل  خانقاة نادر ديوان بيگي
 بمدينة بخارى. بمجمع البحوض (8) : تقع شر  مسجد مغا  عطاري الموقع

 :  نادر ديوان بيگيالمنشئ 
م(، قام أمير بخارى 1620 – 1619هـ / 1030 – 1029: )  تاريخ اإلنشاء

 .(10)م(1916 -1914هـ / 1235 -1233( )10اة )عاليم خان بترميم الخانق
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م ( وعرضها 60يبلغ طولها ) ةمستطيل ةعن مساح ةعبار  -: التخطيط العام
ايوانات، وتفتح غرف  أربعةم( ، وتتكون من درقاعة وسطى تتعامد عليها 50)

الضلع الغربى  اعد على األضال  الشمالى والجنوبى والشرقى ما ةالمتصوف
به على ممرات  ةبه،  أما الطاب  الثانى تفتح غرف المتصوفلوجود المحرا  

، (11) ةبعاد وأغلبها يشرف بنوافذ على واجهات الخانقامن حيث األ ةوهى مختلف
ويشكل محرا  الخانقاة حنية مجوفة معقودة بعقد مدب  مزين بزخرفة حلزونية، 

محرا  قسم تجويف المحرا  إلى جزئين البدن والطاقية، حيث يختلف هذا ال
عن المحاري  األخرى الموجودة بآسيا الوسطى، فقد جعل المعمار البدن عبارة 

نه نفذ محرابين متداخلين، فكان إعن محرا  أصغر من المحرا  األساسي أي 
المحرا  الداخلى عبارة عن حنية مجوفة معقودة بعقد مدب  ازدانت بزخرفة 

لمدببة، زينت مساحات هذه حلزونية، بينما ازدان البدن بمجموعة من العقود ا
العقود بنشكال نجوم سداسية وثمانية األضال ، في حين يزين الطاقية ثالثة 
صفوف من المقرنصات تنتهي بزخرفة مشعة بباطن الطاقية بينما تخلو كوشتي 

 وبطرفي الواجهة الرئيسية مئذنتان ثالثية األربا ، (12) عقد المحرا  من الزخرفة
 .(13، 12، 11)لوحة 

تمثـــل الواجهـــة الغربيـــة الواجهـــة الرئيســـية )البـــي  طـــا (  -:لوجهـــة الرييســـية ا
لـى الشـمال الشـرقى طولهـا إللخانقاة بنيت من امجر، تمتـد مـن الجنـو  الشـرقى 

نصل إليها من خالل ثالث  ةواسع ةعلى مساح ةم(، تشرف الواجه 60حوالى )
 ةيتوسـط الواجهـ المـدخل الرئيسـى، وهـو ةلى ساحه حجر كتلإدرجات سلم ت دى 

لـى إأقسام القسمين الجانبيين متشـابهين  ةالى ثالث ةوتنقسم هذه الواجه ة،الرئيسي
وهــى عبــارة عــن دخلــة معقــودة  ،حــد التطــاب  والقســم األوســط يمثــل كتلــه المــدخل

ذنتـــــان بهيئـــــة ثالثـــــة أربـــــا  دائـــــرة، غشـــــيت بالبالطـــــات نبعقـــــد مـــــدب  يكتنفهـــــا م
شــكال واأللــوان والمزينــة بزخــارف نباتيــة محــورة والفسيفســاء الخزفيــة المتعــددة األ

وواقعيـــة ووحـــدات هندســـية ونقـــو  كتابيـــة، يحـــيط بالزخـــارف إطـــار صـــغير مـــن 
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الفسيفسـاء مــزين بوحــدات هندســية قوامهــا أنصــاف أطبــا  نجميــة، أمــا الواجهتــان 
مرتفعـــة عـــن  هالشـــمالية والجنوبيـــة فمتشـــابهتان كـــل منهمـــا يتوســـطها مـــدخل كتلتـــ

وكتلــة المــدخل أســفلها معقــودة بعقــود مدببــة بهــا فتحــة مــدخل إلــى  بــاقي الواجهــة،
هـــا نافـــذة معقـــودة بعقـــد مـــدب  عليهـــا حجـــا  مـــن الزخـــارف و داخـــل الخانقـــاة تعل

ن ان مــن كــل واجهــة فكــل قســم بــه دخلتــان الطرفــاالهندســية الجصــية، أمــا القســم
 .( 10، 9، 8) لوحة  (13) ن تفتح عليها الغرف والخالويامعقودت

  البحوض
يعــد البحــوض ثــاني مجمــع مركــزي فــي مدينــة بخــارى بعــد بــايو كــالن، شــيد    

م(، ويعــد واحــدا مــن  1620هـــ / 1020بــنمر مــن نــادر ديــوان بيگــي فــي عــام )
هــو و أكثــر أمــاكن االســترخاء شــيوعا ألهــل البلــدة والســائحين فــي منطقــة بخــارى، 

لحــوض عبــارة عــن حــوض مــاء مســتطيل الشــكل بزوايــا مشــطوفة، يبلــغ مســاحة ا
36x   45  أمتار، يحـده مـن الشـمال مدرسـة كوكالتـا   5لي ام ويبلغ عمقه حو
م( ومن الجنو  قناة شاهرود و من  الغر  1569 -1568هـ / 977 -976)

م( ومــن الشــر  مدرســة نــادر ديــوان بيگــي 17هـــ /11خانقــاة نــادر ديــوان بيگــي )
أ م(، وصـــممت هـــذه المنشـــآت علـــى مبـــد1623 -1622هــــ / 1023 -1022)

التطـــاب  والتنـــاظر مثـــل مجموعـــة بـــايو كـــالن، كمـــا تتميـــز حـــدود هـــذا الحـــوض 
بــــدرجات حجريــــة كالســــاللم والتــــي تســــمح للســــقاة فــــي بخــــارى أن يقومــــوا بمــــلء 

 .(14) لوحة  (14) أوعيتهم بالماء النقي
 الدراسة التحليلية:

 أواًل طرز تخطيط المدارس:
م (، والتــي 17هـــ / 11ن ) تضــم مدينــة بخــارى  العديــد مــن المــدارس فــي القــر   

 تعتبــر م سســات للتعلــيم إلــى جانــ  كونهــا آثــارًا معماريــة تاريخيــة فريــدة ومنهــا،
مدرسـة و  (15)م( 1681 -1651هـ / 1092 -1062)مدرسة عبد العزيز خان 

ـــ / 1082 – 1081)جويبــاري كــاالن  مدرســة نــادر ، (16)م( 1671 – 1670هـ
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وهــي موضــو  الدراســة    م(1623 -1622هـــ / 1023 -1022) بيگــيديــوان 
تعتبر نماذم للطرز المعمارية للمـدارس فـي آسـيا الوسـطى وهـو الطـراز اإليـواني 

 السائد في المنطقة.
ـــل جـــوهر التخطـــيط     فـــي الطـــراز اإليـــواني مـــن صـــحن أوســـط مكشـــوف  يتمث

يتوســـط أضـــالعه إيـــوان أو أكثـــر، يحـــيط بالصـــحن مـــن جميـــع الجهـــات مســـاكن 
تخطيط مســـجد وقاعــة الـــدرس خانـــة أو مســـجد وقبـــة دفـــن الطلبــة، وقـــد يلحـــ  بـــال

للمنشــىء، أو يعتمــد التخطــيط علــى وجــود مســجد مجــاور لهــا تــتم فيــه الشــعائر 
 .بالمدارس في آسيا الوسطى الدينية كما كان موجوداً 

على الرغم أن هذه المدارس قد صممت وف  الطراز اإليواني الغال  على    
عامة، إال أنها عولجت بطريقة محلية خاصة عمارة المدارس اإلسالمية بصفة 

مما أكسيها طابعًا معماريًا وفنيًا متميزًا ليس فقط في آسيا الوسطى فقط، بل في 
 .(17)عمارة المدارس اإلسالمية على اإلطال  

 م(1623 -1622هـ / 1023 -1022)مدرسة نادر ديوان بيگي تتبع    
مط قليل االنتشار جدا بمنطقة آسيا هذا النو  ،طراز ذات اإليوان الواحدببخارى 

الوسطى،، حيث أنها تحتوي على إيوان واحد بالضلع الغربي، يحيط بباقي 
األضال  حجرات الطلبة في طابقين وذلك ألن األصل في تخطيطها هو الخان 

م آخر يتبع وذ، ولدينا نم(18) لتقوم بوظيفة التدريس كنصل التخطيط نش  ن  ولم تُ 
هـ /  10) أوائل النصف الثاني من القرن سة برا  خان نفس الطراز وهو مدر 

 .(20)بطشقند  (19) م ( 16
 :الخانقاة  تخطيط طرازا: ثانيً 
مع ظهور االسالم فى منطقه بالد ماوراء النهر بدأ التيار الصوفى يشتد و     

واللين حتي  ةوخصاله في السماح ةيتزايد بين الناس، وذلك لخصائصه الميسر 
ألن أخالقيات  و التعص  ونظراً أيهم سعة الصدر وعدم الشدة رأى الناس ف

هتمام حيث تبث فيها شعور األمان تمنح الروح قدرا كبيرا من اإل ةالصوفي
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فقد القى ترحيبا بالغا بين أفراد المجتمع  والعزوف عن الدنيا، ةوالسكين اوالرض
في  ةيجتماعا ةبالناس وأصبح التصوف ظاهر  ةبكل أطيافه وامتزم المتصوف

يستهان به بين   ، ونفوذا القوي   وكان لمشايخ الصوفيه تنثير   آسيا الوسطى،
للتتلمذ  ةأفراد الشع ، كذلك فقد توجه السالطين والحكام إلى مشايخ الصوفي

 ةعالي ةمكان يحتلونعلى أيديهم والتبرك بهم مما جعل ه الء المتصوفه 
أخرى فقد كان  ةمن جه، وأيضا ةفى حكم الدول سعةوا ةفنصبحت لهم سلط

 ةالناس وميلهم إليهم نتيح ةالستجال  محب ةالحكام واألمراء فى حاج
 الصراعات والحرو  التى كانت تدور رحاها بينهم للحصول على السلطه،

مما  ةحتى يظفر بالسلط ةفكان  كل حاكم يعمل على التقر  له الء المتصوف
لتكايا والمدارس والخانقاوات، جعله يولى همته إلى تشييد المساجد ، وتنسيس ا

  .(21)النقشبندية  ةالطريق ةمن أهم هذه الطر  انتشارا وتنثيرا فى المنطق وكان
 – 1619هـ / 1030 – 1029)  بيگيتناولت الدراسة خانقاة نادر ديوان     

، وهو طراز ةموضو  الدراس ةوهو الطراز المحلى السائد بالفتر  م( 1620
لقطا  المتعامد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ذات ا ةالمقبي ةالصال
 (23)بمجمع بهو النقشبندي  (22)م( 16هـ / 10عبد العزيز خان القرن ) ةخانقا

ذات  ةكبير  ةمركزي ةعن  صال ةن تخطيطها المعمارى عبار إحيث  ،في بخارى
 ةقامإ ةتمثل الذكر خانه )صال  ة،مركزي ةتخطيط مربع الشكل مغطى بقب

إيوانات على نحو متقاطع، تحيط بها  ة(، تتعامد عليها  أربع ةر الصوفيالشعائ
عدد من الحجرات على  ةثم تمت إضاف  ،من كل جان  ةحجرات المتصوف

وقد تشابهت وجهاته األربع من حيث التصميم المعمارى، وكذلك من  طابقين،
 ةتقويل ةعقود متقاطع ةالتى بنيت فو  أربع ةالتى تغطى الخانقا ةحيث القب

 – 1619هـ / 1030 – 1029) بيگيالمبنى، وقد تشابهت خانقاه نادر ديوان 
يوانى، م( فى تخطيطها اإل 16-هـ 10عبد العزيز خان  ) ةمع خانقا م(1620

عدا  ما يوالشرق يوالجنوب يبها على األضال  الشمال ةوتفتح غرف المتصوف
  .وذلك لوجود المحرا  يالضلع الغرب
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 ة :الوحدات المعماري
 اإليـــوان 

ببخارى بننها تفتح على  بيگيتتميز إيوانات عمائر أعمال نادر ديوان    
الصحن أو الدرقاعة مباشرة من خالل دخلة معقودة بعقد مدب  بكامل اتساعها 

 -1622هـ / 1023 -1022) مدرسة نادر ديوان بيگيمثلما نجد في 
 – 1619/ هـ 1030 – 1029نادر ديوان بيگي ) ، خانقاة م(1623
س وخوان  بخارى على ار مدنجد في  ببخارى موضع الدراسة،  كمام( 1620

هـ / 1063 -1062ل المثال وليس الحصر منها مدرسة عبد العزيز خان )يسب
مدرسة  ببخارى،م ( 16هـ /10خانقاة عبد العزيز خان )م( 1652 -1651

د بسمرقند، مدرسة محم م( 1636 -1619هـ /  1046 -1029)شير دار 
 فتحتبخيوة،  م ( 1853 -  1852هـ /  1269 – 1268) أمين خان 

على الصحن من خالل دخلة معقودة بعقد مدب ، كما تمتاز هذه  اإليوانات
 اإليوانات بنن دخالتها أكثر ارتفاعا واتساعا.

 ( الخوچاريخالوي الطلبة )
موضو  الدراسة مجموعة من حجرات سكن الطال   العمائرتضم     

نات األربعة بخانقاة نادر ديوان بيگي ااري( والتي تقع على جانبي اإليو )الخوچ
أو حول اإليوان الوحيد بمدرسته،  م(1620 – 1619هـ / 1030 – 1029)

وكذلك باألركان األربعة الناتجة من شطف زوايا الصحن حيث تفتح مساكن 
عة من و الدرقاأالطال  بالمدرسة والخانقاة في طابقين، تشرف على الصحن 

خالل دخلة معقودة بعقد مدب  تفتح على مساحة مستطيلة يشغل صدرها فتحة 
 .با  مستطيلة غير معقودة يعلوها نافذة مستطيلة معقودة بعقد مدب 

تشرف مساكن الطال  ) الخوچاري ( ) سواء الواقعة في طاب  واحد أو      
على مساحة طابقين ( على الصحن من خالل دخالت معقودة بعقد مدب  يفتح 

مستطيلة، يشغل صدرها فتحة با  مستطيل غير معقودة يعلوه نافذة مستطيلة 
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معقودة، والقليل منها غير معقود مغشاة بالجص المفرئ، كما أن الطاب  الثاني 
يفتح على ممر يشرف على الصحن بداربزين حيث ترتبط حجرات الطاب  

ح لها فتحات مستطيلة الثاني من خالل ممرات ممتدة في الطاب  الثاني يفت
بجدران الدخالت المعقودة، حيث ت دي هذه األبوا  المستطيلة إلى ممر صغير 

( يفتح على داخل الحجرة حيث تتميز معظم مساكن الطال  بننها ذات دهليز)
تتميز مساكن الطال  بننها ، مسقط أفقي مستطيل الشكل، والقليل منها مربع

  بسب  المساحات المتاحة بين الصحن ذات مسقط أفقي غير منتظم األضال
لمساكن الطال  بالطاب  الثاني عن  الصعودوحدود المدرسة الخارجية، يتم 

فتحات  ىحدإفتحات الدخالت بنركان الصحن أو ب بإحدىطري  سلم يوجد 
الدخالت على  جانبي اإليوانات، استخدم في تغطية مساكن الطال  أقبية 

رات كمساكن للطال  من أجل اإلقامة والنوم، برميلية، كما استخدمت هذه الحج
وذلك فقد كان يفد للمدارس في آسيا الوسطى العديد من الطال  لتلقي العلم، 

 .(24)كما تستخدم بعض هذه الحجرات كمخازن ومراف  خاصة بالمدرسة 
 -الصــحن :

 -1622هـ / 1023 -1022) بيگينادر ديوان مدرسة يمتاز صحن     
شوف ذو مسقط أفقي مستطيل الشكل يحيط به الوحدات من بننه مك  م(1623

لطال ، اجميع الجهات، وقد شطفت زواياه واستغلها المعمار في عمل مساكن 
هذا وقد سار صحن مدرسة نادر ديوان بيگي على نفس النمط السائد لصحون 
ن أغلبها ذات مسقط  مدارس آسيا الوسطى والتي تمتاز بالفخامة واالتسا  وا 

الشكل يمتد من الشر  للغر ، وربما يرجع اتسا  الصحون لطبيعة مستطيل 
 .منطقة آسيا الوسطى من حيث المناخ حيث درجة الحرارة المرتفعة صيفاً 

، م(1539 -1535هـ / 946 -942)من نماذجها مدرسة مير عر     
مدرسة كوكالتا  و  ،م(1547 -1544هـ / 954-951مدرسة مادري خان )و 
هـ  990- 997) مدرسة عبد اهلل خانو ، م(1569 -1568هـ / 977 -976)
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مدرسة و ، م(1598هـ  / 1007) مدرسة چوكشانو ، م(1590 – 1588/ 
مدرسة نادر ديوان بيگي و  م(،1652 -1651هـ / 1063 -1062)عبدالعزيز 

مدرسة شير دار، و ببخارى، م( 1623 -1622هـ / 1023 -1022)
 -1051) يال كاريمدرسة تو م(، 1636 -1619هـ /  1046 -1029)

هـ / 977 -976)مدرسة كوكالتا  و بسمرقند،  م(1660 -1641هـ / 1071
أوائل النصف الثاني من القرن  ) مدرسة برا  خان و  م(،1569 -1568

هـ /  1269 – 1268) مدرسة محمد أمين خان و بطشقند، م (  16/ هـ10
 م ( 1871هـ /  1287)  ومدرسة محمد رحيم خان  ،م(1853 -  1852
 .(25)بخيوة 

 :(وحــدة المـداخـل )البيش طاق
يعتبر المدخل من أهم عناصر اإلتصال والحركة، كما يعد من الوحدات  

المعمارية  الهامة للعمارة اإلسالمية في آسيا الوسطى حيث يقوم بالربط بين 
داخل وخارم المنشنة، ويربط بين جميع وحداتها وملحقاتها التي توجد على 

 كتلة المدخل سواء من مسجد أو قاعات للدرس أو قبة دفن.جانبي 
تمتاز أغل  مدارسها آسيا الوسطى على اشتمالها على مدخل واحد، هو 
المدخل الرئيسي والذي يشرف على الشار  الرئيسي حيث يقع على نفس محور 
إيوان القبلة، كما تمتاز هذه المداخل بالفخامة واالتسا ، وفي نفس الوقت 

يوانات كما يتالئم المدخل مع تتناس   مع وحدات المدرسة من مئذنة وقبا  وا 
واجهة المدرسة أو الخانقاة المقابلة لها، وقد ظهرت تلك الفكرة في العمائر 

 .موضو  الدراسة بين خانقاة نادر ديوان بيگي ومدرسته
 العناصر الزخرفية:

د من في بخارى على العدي بيگيعمال نادر ديوان أاشتملت مجموعة 
ورسوم الكائنات  الزخارف النباتية واألشكال الهندسية والنقو  الكتابية المتنوعة

 الحية.
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 :خارف النباتيةز ال :أوالً 
تنوعــــت الزخــــارف النباتيــــة التــــي ازدانــــت بهــــا المنشــــآت المعماريــــة موضــــو      

بين الزخارف النباتية الواقعية و المحـورة، وحيـث اشـتملت  الزخـارف  الدراسة  ما
نباتية الواقعية علي الفـرو  النباتيـة ومـا  تحملـه مـن عناصـر زخرفيـة مـن أورا  ال

برعميــة ومســننة  ووريــدات متعــددة البــتالت  نفــذت بإســلو  واقعــي، كمــا  لعبــت 
الزخارف النباتية المحـورة دورا هامـا فـي الزخرفـة، والتـي تتـنلف مـن لفـائف نباتيـة 

ـــة محـــورة، ووحـــدا تقـــوم عليهـــا رســـوم أورا  نباتيـــة ت نخيليـــة مـــن المـــراوح النخيلي
وأنصــافها فتشــكل تصــميمات زخرفيــة متكــررة غلبــت علــى تلــك الزخــارف زخرفــة 

ظهـــرت تلـــك الزخـــارف بنشـــكال و األرابيســـك إلـــى جانـــ  أزهـــار اللـــوتس المحـــورة، 
وخلفيــات ومنهــا مــا اســتخدم كــنطر مســتقلة متعــددة منهــا مــا نفــذ فــي تصــميمات 
  .كما نفذ البعض منها داخل أشكال هندسية زخرفية يحيط بالمساحات الزخرفية،

 :األشكال الهندسية :ثانياً 
تعتبــر األشــكال الهندســية مــن العناصــر الزخرفيــة التــي اســتخدمت فــي تــزيين    

المنشــآت المعماريــة فــي الفتــرة موضــو  الدراســة،  والتــي تنوعــت مــا بــين أشــكال 
أشـكال و السداسـية،  هندسية بسيطة منها الخطوط الزجزاجيـة والمنكسـرة، األشـكال

أشــكال المســتطيالت والمربعــات وأشــكال هندســية مركبــة والتــي تتكــون و المثلثــات 
مـــن األشـــكال النجميـــة بننواعهـــا واألطبـــا  النجميـــة ووحـــداتها، اتســـمت األشـــكال 
ـــة وأجـــزاء منهـــا، حيـــث شـــا   النجميـــة بتنـــو  أعـــدادها فنجـــد أشـــكااًل نجميـــة كامل

والتــــي نفــــذت بالبالطــــات  الــــر وس. ةانيــــانتشــــار النجــــوم خماســــية وسداســــية وثم
والفسيفســـاء الخزفيـــة، نفـــذت األطبـــا  النجميـــة  لتـــزدان بهـــا المنشـــآت المعماريـــة 
مثلما نري في خانقاة نادر ديوان بيكي،  فظهرت أطبا  نجميـة كاملـة وأنصـافها 

تــزدان معظمهــا برســوم وثالثــة أرباعهــا، تــربط بينهــا وحــدات مــن الطبــ  النجمــي، 
دة البـــتالت وأشـــكال الشمســـات، فنجـــد األطبـــا  النجميـــة تنفـــذ فـــي وريـــدات متعـــد

بعض األحيـان بهيئـة طبـ  نجمـي كامـل فـي المنتصـف وأجـزاء منـه فـي األركـان 
تزداد هذه الشـبكة مـن الوحـدات تعقيـدا فـي بعـض التصـميمات حيـث ، و والجوان 
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تكــررت وحــدات األطبــا  النجميــة فــي التصــميم، وأحيانــا يقتصــر التصــميم علــى 
 صاف وأربا  أشكال األطبا  النجمية في أركان وجوان  التصميم.أن

 :النقوش الكتابية :ثالثاً 
استخدمت النقو  الكتابية كعنصر زخرفي مكمل للزخـارف النباتيـة واألشـكال    

الهندســـية والتـــي اتســـمت بمالئمـــة الـــنص مـــع وظيفـــة المنشـــنه، وقـــد نفـــذت تلـــك 
المدخل الرئيسـي  ة  الخارجية ككتلالنقو  داخل أشرطة مستطيلة تحيط بالجوان

 خانقــــاة، م(1623 -1622هـــــ / 1023 -1022) مدرســـة نــــادر ديــــوان بيگــــيل
وبدارسـة النقـو   ،م(1620 – 1619هـ / 1030 – 1029نادر ديوان بيگي )

ـــة موضـــو  الدراســـة نجـــد أنهـــا اتســـمت  ـــى المنشـــآت المعماري ـــذة عل ـــة المنف الكتابي
خط الكـــوفي المربـــع الهندســـي والـــذي نفـــذ باســـتخدام أنـــوا  متعـــددة مـــن الخـــط كـــال

 والمزهـــر والمـــور  بقوالـــ  مـــن امجـــر إلـــى جانـــ  اســـتخدام الكـــوفي ذي الزيـــادات

ـــنق  الكتـــابي المنفـــذ بخـــط  توقـــد نفـــذ وهـــو يتخلـــل هامـــا ،والمضـــفور حـــروف ال
الثلث، وجاءت مضـمون كتابـات الخـط الكـوفي نقـو  دينيـة مـن عبـارات دعائيـة 

 ودينية. 
 ( 26) خط الثلث

يعد هذا الخط من أكثر أنوا  الخطوط استخداما في تنفيذ النقو  الكتابية،،     
ولم يرد هذا الخط  منفردا، وغالبا ما يتخلل خط الثلث نـص كتـابي آخـر يختلـف 
في الشكل والمضمون عـن خـط الثلـث وهـو الخـط الكـوفي ذي الزيـادات والمـور  

توى، ويمكننــا أن نطلــ  نفــذ خــط الثلــث فــي أكثــر مــن مســو والمزهــر والمضــفور، 
عليــه الثلــث المتراكــ ، فنجــده يظهــر فــي مســتويين والثالــث كــوفي مثلمــا نــري فــي 
خانقــاة نــادر ديــوان بيكــي، وجــاءت مضــمون كتابــات هــذا الخــط مــا بــين نقــو  
دينيــة مــن آيــات قرآنيــة وأحاديــث شــريفة وبــين نقــو  تســجيلية، هــذا ويمثــل الخــط 

ن يمــثالن أشــهر الخطــوط شــيوعا يواللــذ الكــوفي القاســم المشــترك مــع خــط الثلــث
 بمنطقة آسيا الوسطى سواء على العمائر أو الفنون التطبيقية. 



/ محمود رشدى سالمد   

491 

 

 

 رسوم الكاينات الخرافية :رابعاً 
 م(1623 -1622هــ / 1023 -1022) تميزت مدرسـة نـادر ديـوان بيگـي    

برسم كائن خرافي والـذي يتمثـل فـي طـائر )السـيمورئ(، والـذي يوجـد فـي المنظـر 
صويري بنعلى كوشـتي عقـد كتلـة المـدخل الرئيسـي للمدرسـة، وبـنعلى كوشـتي الت

ــــة بالضــــلع الشــــمالي مــــن الواجهــــة  ــــة لحجــــرات الطلب ــــى والثالث ــــة األول عقــــد الدخل
الرئيســـية للمدرســـة، وقـــد اســـتخدم طـــائر الســـيمورئ فـــي شـــتى الفنـــون اإلســـالمية، 

هــــا فظهــــر فــــي تصــــاوير المخطوطــــات ال ســــيما مخطــــوط الشــــاهنامة ونــــذكر من
هـ / 823تصويرة تمثل طائرة السيمورئ يعيد زال إلى أبيه من مدرسة هراه سنة )

م(، وكذلك ظهرت علـى معظـم التحـف التطبيقيـة السـيما الخـزف والنسـي  1420
والســجاد وظهــرت علــى جلــود الكتــ  التيموريــة، ومــن أهــم وأقــدم التصــاوير التــي 

الحيــــوان البــــن توضــــح شــــكل هــــذا الطــــائر هــــو نســــخة فارســــية لمخطــــوط منــــافع 
م( محفوظــة لمكتبــة مورجــان بنيويــورك، 1299هـــ/ 699بختيشــو  م رخــة لعــام )

رسـم بحجـم صـغير، وهـو يلـتقط بعـض  ويظهر أسفل طائر السيمورئ حيوان بـري
وتعتبـر هـذه  الحشائ  وله ذيل عبارة عن فر  نبـاتي ينتهـي بورقـة نباتيـة ثالثيـة،

الرســـوم مقتبســـة مــــن زخـــارف وتصـــميمات المنســــوجات الساســـانية والتـــي كانــــت 
 .(28) منتشرة بمنطقة التركستان الغربية حتى حدود الصين

 نتايج البحث 
هــــــ / 1023 -1022) مدرســـــة نـــــادر ديـــــوان بيگـــــيأوضـــــحت الدراســـــة أن  -

صــممت فــي البدايــة لتكــون مقــرا للقوافــل )كرفــان ســراي(  م(1623 -1622
 .كمدرسة بيگيولكن تم إعادة تشكيلها مرة أخرى في عهد نادر ديوان 

 -1622هــ / 1023 -1022) أكدت الدراسة أن مدرسة نادر ديـوان بيگـي -
للطـرز المعماريـة للمـدارس فـي آسـيا الوسـطى وهـو   اتعتبرنموذًجـ  م(1623

ذات اإليــــوان  اطــــرازً مدرســــة تتبــــع الو  ،الطــــراز اإليــــواني الســــائد فــــي المنطقــــة
 .هذا النمط قليل االنتشار جدا بمنطقة آسيا الوسطىلواحد، و ا
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 1029) بيگيأوضحت الدراسة أن التخطيط المعماري  لخانقاة نادر ديوان  -
يعتبــــر الطــــراز المحلــــى الســــائد بــــالفترة  م( 1620 – 1619هـــــ / 1030 –

 موضو  الدراسة، وهو طراز الصالة المقبية ذات القطا  المتعامد.

ثاني مجمع مركزي في مدينة بخارى بعد يعد  البحوض ن أكدت الدراسة أ -
يعد واحدا من أكثر  ، حيثشيد بنمر من نادر ديوان بيگي ،بايو كالن

 .أماكن االسترخاء شيوعا ألهل البلدة والسائحين في منطقة بخارى
ـــين بالطـــات وفسيفســـاء  - ـــة مـــا ب ـــى تنـــو  التكســـيات الخزفي أكـــدت الدراســـة عل

مزج ، حيث تميـزت فتـره موضـو  الدراسـه بـالثراء خزفية إلى جان  امجر ال
 .الفني والصناعي

 تناولــت الدراســة النقــو  الكتابيــة مــن حيــث أنــوا  الخطــوط المســتخدمة  مــا -
وخــط الثلــث تنوعــت مضــامين النقــو  مــا بــين  انواعهــنبــين الخــط الكــوفي ب

 .المنشنه ةنقو  دينية، وأخرى تسجيلية فضال عن مالئمه النص مع وظيف
لنــــا الدراســــة أن رســــوم الكائنــــات الخرافيــــة، كانــــت أقــــل العناصــــر أوضــــحت  -

اسـتخداما فـي زخرفــة العمـائر بــالفترة موضـو  الدراســة، حيـث لــم يظهـر لــدينا 
 بيگــيإال نمــوذم واحــد فــي زخرفــة الواجهــات الخارجيــة بمدرســة نــادر ديــوان 

 .م(1623 -1622هـ / 1023 -1022)
 
 
 
 
 
 
 
 



/ محمود رشدى سالمد   

493 

 

 

 -الهوامش :

د األلقا  الهامة فى البالط الملكى فى مدينه بخارى، ويعنى أحنادر ديوان بيگي: ( 1)
نه أهم شخصية فى البالط بعد إالساعد األيمن للخان أو أمير الديوان وأيضا يمكن القول 

  .الحاكم، وقد شغل هذا المنص  )نادر( خالل فتره حكم إمام قولى خان
Kirichenkov, O., Bukhara is an oriental Gem, Tashkent, 1997، P 11. 

بخارى : من أقدم المدن التاريخية في آسيا الوسطى، كانت توجد في المكان الذي أطل  ( 2)
عليه العر  قديما بالد ما وراء النهر، وهي امن ضمن حدود دولة أوزبكستان، تقع على 
النهر األسفل لنهر زرفشان بإقليم الضغد، وقد أنشئت المدينة قبل اإلسالم بعدة قرون في 

 .لموضع التي توجد فيه بخارى الحاليةا
النصف األول من القرن فى اإلصطخري )ابن إسحا  إبراهيم بن محمد الفارسي( توفي  -

م(، المسالك والممالك، تحقي  محمد جابر عبد العال الحينى، مراجعة محمد 10هـ/4)
 .149م، صـــــ1961شفي  غربال، سلسلة تراثنا، الجمهورية العربية المتحدة، 

الساداتي )أحمد محمود(، تاريخ الدول اإلسالمية بآسيا وحضارتها، شبه القارة الهندية  -
-بالد ما وراء النهر )بخارى الكبرى أو التركستان( -إيران-الباكستانية وبنجالد 

 .165م، صــــ1979تركيا، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، -أفغانستان

ور حتى العصر الحاضر، ترجمة أحمد صخارى منذ أقدم العفامبري )أرمنيوس(، تاريخ ب -
 .25م، صـــ1987، 2محمود الساداتي، مراجهة وتقديم يحي الخشا ، ط

 لمزيد من التفاصيل راجع :         
أبو الفداء ) عماد الدين إسماعيل بن محمد (، تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية، -

 .1840باريس، 

بن عبد المنعم(، حققه عباس )إحسان(، الروض المعطار في خبر الحميري )محمد  -
 .1975األقطار، مكتبة لبنان، الطبعة األولى، 

الحموي )شها  الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي( ت  -
 .2م، معجم البلدان، م1228هــ/626

م( 959 -899هـ / 348-286النرشخي )أبو بكر محمد بن جعفر(، تاريخ بخارى ) -
حققه وعل  عليه أمين عبد المجيد بدوي، نصر اهلل مبشر الطرازى، دار المعارف، 

 .الطبعة الثالثة
نتشار اإلسالم هناك، اعبد اللطيف )أحمد التوني (، الفتح اإلسالمي لبالد ما وراء النهر و  -
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 .م1993ة بحث بالم تمر الدولي المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز، القاهر 

الطرازي ) نصر اهلل مبشر (، الجمهوريات اإلسالمية في رابطة الدول المستقلة ماضيها  -
 .1992وحاضرها، م تمر المسلمين في آسيا لوسطى والقوقاز، جامعة األزهر، القاهرة، 

، بدون 3، دار المعارف، بيروت، م  1البساتي ) المعلم بطرس (، دائرة المعارف، م -
 .تاريخ

- Alemeev (R), Bukhere in legends and facts of history, Bukhara, 
2001.       

(3) Arapov (A.v)، Bukhara, Masterpieces of Central Asia, Tashkent, 

2006, p 89. 

(4)Blair, A. S. and Jonathan M.Bloom, The Art and Architecture of 

Islam،(12501800), Yale university press, Pelican history of Art, 

founding editor:Nikol, aus Pevsner, 1990, P 202. 

، مركز الكويت للفنون 2امثار والحضارة اإلسالمية )بخارى(، مرج  )أحمد(، ( 5) 
 .28، 27م، صـــ صــــ2017اإلسالمية، الكويت، 

ل القرنين العاشر جميل ) نهى(، البالطات والفسيفساء الخزفية في عمائر بخارى خال( 6)
والحادي عشر الهجريين / السادس عشر والسابع عشر الميالديين، دراسة آثارية فنية، 

 مخطوطة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية امثار، جامعة القاهرة، صــــ

 .27، صــــ2رج ، امثار والحضارة اإلسالمية، م( 7)

ببخارى راجع : جميل، البالطات ي نادر ديوان بيگلمزيد من التفاصيل عن وصف مدرسة 
 .62:  59 والفسيفساء الخزفية، صـ

مسجد مغا  عطاري : يعتبر من أقدم المساجد التاريخية الموجودة في بخارى،شيد في ( 8)
م(، وقد روي أنه بعد الفتح اإلسالمي 12هـ/6عهد أرسالن خان الثالث في خالل القرن )
م ( قام 715 – 705هـ /  96 – 86ام ) لبخارى على يد قتية بن مسلم الباهلي ع

العر  بتشييد واحد من أولى مساجدهم على أرض معبد القمر، وتخطيطه عبارة عن 
مساحة مستطيلة، ينقسم من الداخل إلى ثالثة أروقة من خالل ستة أعمدة تسير عقودها 

طقة عشرة قبة ترتكز على من تىموازية وعمودية على جدار القبلة، ويغطي المسجد باثن
 .انتقال ذات مثلثات كروية محمولة على ست دعامات ضخمة

م، 16، ـه10رز  ) أحمد رج  (، طرز عمارة المساجد في بخارى حتى نهاية القرن  -
، 2007مجلة وقائع تاريخية، كلية امدا ، جامعة القاهرة، العدد السابع، يناير 
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 .320صــــ

، 2000ارة اإلسالمية، الكتا  األول، الحداد ) محمد حمزة ( بحوث ودراسات في العم -
 .140صــ 

م( لكنها كانت  10- 9/  4 -3الخانقاة : ظهرت الخانقاة في إيران في القرنين ) ( 9)
طة حتى ظهر أحد مشايخ الصوفية اإليرانيين، ويدعى أبو سعيد بن أبي الخير يبس

قاليم إيران فوضع التنظيمات الخاصة بالخوان ، وسرعان ما سادت تلك التنظيمات أ
ومنها إلى األقاليم األخرى، وبعد أن أتم نادر ديوان بيكى بناء الخانقاه وحوض المياه أمر 
بانشاء كرخان ساراى والذى يقع امن إلى الجهة الشرقية من مجمع البى حوض لكى 

لتغطية مصاريفها ولكن قد أقنعه بعض رجال الدين بنن يجعل هذه  ةيعتبر وقفا للخانقا
وهذا يفسر  ةلوجه اهلل تعالى، وعلى هذا فقد أشار عليه البعض بتوظيفها كمدرس ةالمنشن

  .عدم وجود مسجد داخل المدرسة

، العمارة في مصر اإلسالمية )العصرين الفاطمي )علي( ، الطاي )أمال( العمري -
ــ1996واأليوبي(، القاهرة،   .132، صـ

- Arapov (A.v)، Bukhara, Masterpieces of Central Asia, Tashkent, 

2006, P 55.  

لمزيد من التفاصيل راجع : عبد الكريم ) دولت (، الخوان  فى مصر فى العصريين األيوبى 
والمملوكى، مخطوطة رسالة ماجستير غير منشورة، كليه امدا ، جامعة القاهرة، 

1973.  
 .246صـ  م،2003د، ، امثار اإلسالمية فى أوزبكستان، طشقنوزارة الثقافة األوزبكية( 10)

م إلى 16هـ /  10عبد الغني )رشا جمال(، عمائر الصوفية بمدينة بخارى من القرن (11)
م دراثة أثرية معمارية، مخطوطة رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 19هـ / 13القرن 

 .76، صـــ2019امثار، جامعة القاهرة، 

اية العصر التيموري حتى نهاية جميل )نهى(، المحاري  في عمائر بخارى منذ بد( 12)
عصر المنغيت ) دراسة آثارية فنية(، مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية امثار، 

 .158، 157صــ م، صــــ2014جامعة القاهرة، 

 لمزيد من التفاصيل عن وصف الخانفاة راجع :( 13)

ويت للفنون ، مركز الك1رج  )أحمد(، امثار والحضارة اإلسالمية )بخارى(، م -
 .م2017اإلسالمية، الكويت، 

 البالطات والفسيفساء الخزفية.جميل،  -
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 .عبد الغني، عمائر الصوفية بمدينة بخارى -
(14) De george (G.), Samarkand. Bukhara. Khiva, Flammariton, 1995, 

P97.   

في   ة ألغ بكفي مواجهة مدرس مدرسة عبد العزيز خان: تقع شر  ميدان بايو كاالن( 15) 
 ،يتبع  تخطيط هذه المدرسة الطراز اإليواني ،بخارى، أنشنها عبد العزيز بن عبد اهلل خان

تتكون من صحن أوسط مكشوف يحيط به أربعة إيوانات وهما االيوان الرئيسي بالضلع 
الجنوبي الشرقي ويعرف بالمسجد الصيفي، ويتصدر ضلعة الجنوبي الغربي محرا  

يوان كتلة المدخل إيوان المدخل( بالضلع الشمالي الغربي وعلي جانبي إ) وااليوان المقابل
يوانات وتعلوها قبه إن يفتح على  كل ممر قاعة مربعة موسعة بنربعة طويال انممر 

أحداهما تمثل المسجد الشتوى بالزواية الغربية واألخرى قاعة الدرس بالزواية الشمالية 
وبية الغربية والشمالية الشرقية  وحجرات سكن الطال  ن باألضال  الجنان الجانبيايوانواإل

 .في طابقين
H.), Islamic architecture, function and meaning, 1994، P230.   )Robert 

De george (G.)  porter (Y.)،The Art of Islamic Tile, Flammarior, 

2002, P 123.  
  
كاالن  جويباريالمكونة من مدرسة  تقع ضمن المجموعة مدرسة جويباري كاالن:( 16)

 – 1670هــ / 1082 – 1081ومسجد مادري خان بمدينة بخارى يرجع تاريخها إلى )
م(، وهي عبارة عن مساحة مربعة، يتوسطها صحن أوسط مكشوف يحيط به من 1671

جميع االتجاهات حجرات سكن الطال  فى طاب  واحد معقودة بعقد مدب ، يشغل 
الغربية غرفة إضافية بارزة عن سمت الحجرات األخرى، وقد تم إضافة الزاوية الجنوبية 

 .هذه الغرف في جميع أضال  المدرسة من الداخل
الحداد ) محمد حمزة إسماعيل (، المجمل في امثار والحضارة اإلسالمية، مكتبة ( 17) 

 .572، صــ206، 1زهراء الشر ، القاهرة، ط 

لم تنتم للمدرسة ذات اإليوان الواحد على أن األصل في إذا اعتبرنا أن هذه المدرسة ( 18)
التخطيط هو الخان، فإننا أيضا ال نعتبر أن مدرسة برا  خان تنتمي للمدرسة ذات 

ألن األصل هو قبة الدفن فهل يعني ذلك أن المدرسة ذات إيوان واحد لم  ؛اإليوان الواحد
جود وحدة معمارية كقبة دفن تكن موجودة بمنطقة آسيا الوسطى بل أنها جاءت نتيجة و 

 .بيگيبمدرسة برا  خان أو كالخان بمدرسة نادر ديوان 
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عبيد ) شبل إبراهيم (، مدرسة برا  خان بمدينة طشقند، بحث بندوة امثار اإلسالمية ( 19)
 .174صــم،  1998ديسمبر  1 –نوفمبر  30في شر  العالم اإلسالمي، القاهرة 

فهي  ،مقطعين طا  وتعني حجارة، وقند وتعني أرضسمها مكون من ا -طشقند :( 20)
أرض الحجارة وذلك لكثرة ما بها من جبال حجرية متنوعة ذات ألوان بديعة متعددة، 
عاصمة جمهورية أوزبكستان بآسيا الوسطى، أصبحت العاصمة بعد نقلها من سمرقند 

وافد نهر تقع على نهر جرج  )نهر الشا  القديمة( أحد ر و م(، 1930هـ / 1349عام )
 سيردريا )سيحون(.

 .2، حاشية 25النرشخي، تاريخ بخارى، صـ -
شاكر ) محمود (، مواطن الشعو  اإلسالمية فى آسيا )تركستان الغربية(، المكت   -

  .86،85م، صـ صـ1987هـ /1408اإلسالمى، بيروت، الطبعة الثانية، 

، أكاديمية العلوم (، تاريخ طشقند، مخطوطة بمعهد االستشرا ةلطشقندي )خواجا -
 .7791األوزبيكية، رقم 

، 1دروي  ) هدى (، دور التصوف في انتشار اإلسالم في آسيا الوسطى والقوقاز، ط( 21)
 . 102، صـــ 2004عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، 

  .مزيد من التفصيل راجع : عبد الغني، عمائر الصوفية في بخارىل
لعزيز خان: تقع ببهو النقشبند، بنيت بنمر من حاكم بخارى عبد العزيز خانقاة عبد ا( 22)

م، تخطيطها المعماري عبارة عن مساحة مربعة مغطاة بقبة 16هـ / 10خان خالل القرن 
فتح بكل ضلع من أضالعها إيوانات يحيط بها حجرات سكن للطال  في طابقين، وتعد 

التنمل للمدرسة النقشبندية الصوفية فكان  الخانقاة مكانًا لالجتماعات وحلقات الذكر أو
 الذكر يقام في المساحة المربعة بمنتصف الخانقاة.

 .120جميل، المحاري  في عمائر بخارى، صــ
)عارفان(  م( بقرية قصر هندوان1318هـ / 718بهاء الدين نقشبند: ولد في عام )( 23)

علماء التصوف الناطقين قر  بخارى  حيث عا  في عهد تيمور، تلقى العلوم من كبار 
بالتركية والفارسية، مثال السيد األمير كوالل والشيخ قسام وطور طريقة "الخواجة كان" 

م( والخواجة عبد الخال  11هـ / 5التي أسسها أسالفه مثل يوسف الهمداني القرن)
هـ 8م(، وأسس طريقة النقشبندية مطبقا إياها لظروف القرن )12هـ / 6الغجدواني القرن )

م(، فسرعان ما انتشرت الطريقة في ما وراء النهر، وانتقلت إلى البلدان اإلسالمية 14/ 
المجاورة، وما زالت حركة النقشبندية مستمرة باإلضافة إلى دول آسيا المركزية في تركيا 

للعديد من الصوفيين كما أسس متحفا بجوار  اوأفغانستان. ويعتبر قبره بمدينة بخارى مزارً 
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و أخارى ضم جميع مقتنياته وكتبه وتعاليمه المكتوبة على لفائف من الور  ضريحه في ب
م (، وهو يعد 1388هـ / 891على القما ، ومات عام )  وألواح من الخش  أعلى  

إلى اليوم أعظم أولياء بخارى حتى ليقال أن من يح  ثالث مرات إلى ضريحه فكننه قد 
 .ح  مرة واحدة إلى البيت الحرام

 .256تاريخ بخارى، صــأرمنيوس، 
 .235امثار اإلسالمية في أوزبكستان، صــــ 

 .234رز ، أنماط عمارة مساجد في بخارى، صـــ
دراسة آثارية  :رشدي ) محمود(، عمائر الخانيين الباقية في مدينة خوقند بوادي فرغانة( 24)

ــ2014رة، معمارية، مخطوطة رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية امثار، جامعة القاه  ، صـ

 لمزيد من التفاصيل عن أسماء المدن والمدراس راجع :( 25)

 الهيئة، سليمان السعيد أحمد.د ترجمة، الوسطى آسيا في الترك تاريخ(،  فاسيلي)  بارتولد -
 .م1996، للكتا  العامة المصرية

عشر  رج  ) أحمد(،  عمارة المدارس في أوزبكستان في القرن العاشر الهجري السادس -
الميالدي، بحث بالم تمر الدولي ) طشقند عاصمة الثقافة اإلسالمية والذي عقد في 

 (2007نوفمبر  16- 13بخاري وسمرقند من 
- Pugachenkova, (G.A)., A museum in the open,Tashkent, 1981. 

- Smith (holly), Bukhara, progress publishers, Moscow, 1982. 
 .م1983، 1ط والنشر، للطباعة لبنان دار، العربي الخط روح(، كامل) البابا( 26)
 مجلة، المختلفة عصوره في وتطوره العربي الخط أصل في وجديد قديم، (يوسف) ذنون -

 العامة الشئون ودار واالعالم الثقافة وزارة إصدار، عشر الخامس المجلد، المورد
 .1986،العراقية الجمهورية

 الخامس المجلد ،المورد مجلة،  محمود غانم ترجمة، والثلث النسخ ،(دلف)أ جروهمان -
 .1986،عشر

، الثانية الطبعة، الفكر دار، وانتشاره ونهضته أصوله العربى الخط، )عفيفي( البهنسي -
 . م1991/ه 1412، دمش 

 ،بيروت ،ولىاأل الطبعة، العربية الحضارة في والكتابة الخط(  وهي  يحى) الجبورى -
1994. 
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 المصادر والمراجع قايمة
 القرآن الكريم

 أواًل المصادر العربية :
، تقويم البلدان، دار أبو الفداء ) عماد الدين إسماعيل بن محمد (  -

 .1840الطباعة السلطانية، باريس، 

الحموي )شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي الرومي  -
ى، مطبعة السعادة، القاهرة، ، الطبعة األول2معجم البلدان، م ،البغدادي(
 م.1906

، الروض الحميري )محمد بن عبد المنعم(، حققه عباس )إحسان( -
 .1975المعطار في خبر األقطار، مكتبة لبنان، الطبعة األولى، 

النصف فى توفي  اإلصطخري )ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي( -
محمد جابر عبد م(، المسالك والممالك، تحقي  10هـ/4األول من القرن )

العال الحينى، مراجعة محمد شفي  غربال، سلسلة تراثنا، الجمهورية العربية 
 .149م، صــــــــ1961المتحدة، 

 م.1967، بيروت، 9، تاريخ الرسل والملوك، مالطبري )محمد بن جرير( -

، آثار البالد وأخبار عبد اهلل زكريا بن محمد بن محمود ( والقزويني ) أب -
 م.1960هـ / 1340صادر، بيروت،  العباد، دار

هـ / 348-286، تاريخ بخارى )النرشخي )أبو بكر محمد بن جعفر( -
م( حققه وعل  عليه أمين عبد المجيد بدوي، نصر اهلل مبشر 959 -899

 الطرازى، دار المعارف، الطبعة الثالثة.

 
 المراجع العربية: :ثانياً 

صور حتى العصر ، تاريخ بخارى منذ أقدم العأرمنيوس ) فامبرى( -
الحاضر، ترجمة أحمد محمود الساداتي،  مراجعة وتقديم يحي الخشا ، 
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 م.2،1987ط

، 1ط والنشر، للطباعة لبنان دار، العربي الخط روح، (كامل) البابا -
 .م1983

، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة د.أحمد السعيد بارتولد ) فاسيلي ( -
 م.1996تا ، سليمان، الهيئة المصرية العامة للك

، دار المعارف، بيروت، 1، دائرة المعارف، م( البساتي ) المعلم بطرس -
 ، بدون تاريخ.3م  

، الفكر دار، وانتشاره ونهضته أصوله العربى الخط، )عفيفي( البهنسي -
 .م1991/ـه1412، دمش ، الثانية الطبعة

 ،االولى الطبعة، العربية الحضارة في والكتابة الخط ( يحى)  الجبورى -
 .1994 ،بيروت

 ،المورد مجلة،  محمود غانم ترجمة، والثلث النسخ ،(دلف)أ جروهمان -
 .1986،عشر الخامس المجلد

، بحوث ودراسات في العمارة اإلسالمية، الكتا  الحداد ) محمد حمزة ( -
 140، صــ 2000األول، 

المجمل في امثار والحضارة اإلسالمية، مكتبة زهراء ، .............. -
 م.2006، 1، القاهرة، طالشر 

، العمارة في مصر اإلسالمية )العصرين )علي( ، الطايش)أمال( العمري -
 .1996الفاطمي واأليوبي(، القاهرة، 

، دور التصوف في انتشار اإلسالم في آسيا الوسطى درويش ) هدى ( -
 . 2004، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، 1والقوقاز، ط

 عصوره في وتطوره العربي الخط أصل في وجديد قديم ،(يوسف ) ذنون -
 الثقافة وزارة إصدار، عشر الخامس المجلد، المورد مجلة، المختلفة
 .1986،العراقية الجمهورية العامة الشئون ودار واالعالم
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هـ 10، طرز عمارة المساجد في بخارى حتى نهاية القرن )(رجب )أحمد  -
دراسات التاريخية ) وقائع تاريخية(، م(، بحث بمجلة مركز البحوث وال16/

 م.2007كلية امدا ، جامعة القاهرة، العدد السابع، يناير 

..................،  عمارة المدارس في أوزبكستان في القرن العاشر  -
الهجري السادس عشر الميالدي، بحث بالم تمر الدولي ) طشقند عاصمة 

نوفمبر  16- 13رقند من الثقافة اإلسالمية والذي عقد في بخاري وسم
2007 ). 

، مركز الكويت 1..............، امثار والحضارة اإلسالمية )بخارى(، م -
 م.2017للفنون اإلسالمية، الكويت، 

،  تاريخ الدول اإلسالمية بآسيا وحضارتها  شبه الساداتي )أحمد محمود( -
هر ) بخارى بالد ما وراء الن -القارة الهندية الباكستانية وبنجالدي  إيران

تركيا، دار نهضة الشر ،  جامعة  -أفغانستان  –الكبرى( والتركستان 
 م.1997القاهرة، 

، مواطن الشعو  اإلسالمية فى آسيا )تركستان الغربية(، شاكر ) محمود ( -
 م.1987هـ /1408المكت  اإلسالمى، بيروت، الطبعة الثانية، 

مية في رابطة الدول ، الجمهوريات اإلسالالطرازي ) نصر اهلل مبشر (  -
المستقلة ماضيها وحاضرها، م تمر المسلمين في آسيا لوسطى والقوقاز، 

 .1992جامعة األزهر، القاهرة، 

، تاريخ طشقند، مخطوطة بمعهد االستشرا ، أكاديمية الطشقندي )خواجه( -
 .7791العلوم األوزبيكية، رقم 

وبى ، الخوان  فى مصر فى العصرين األيعبد الكريم ) دولت ( -
امدا ، جامعة  ةوالمملوكى، مخطوطة رسالة ماجستير غير منشورة، كلي

 .1973القاهرة، 

، مدرسة برا  خان بمدينة طشقند، بحث بندوة امثار عبيد ) شبل إبراهيم ( -
ديسمبر  1 –نوفمبر  30اإلسالمية في شر  العالم اإلسالمي، القاهرة 

 م. 1998
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إنتشار اسالمي لبالد ما وراء النهر و ، الفتح اإلعبد اللطيف )أحمد التوني ( -
اإلسالم هناك، بحث بالم تمر الدولي المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز، 

 م.1993القاهرة 

 م.2003، امثار اإلسالمية فى أوزبكستان، طشقند، وزارة الثقافة األوزبكية -
 -: العلمية الرسايل ثالثاً 

 خالل بخارى عمائر في الخزفية والفسيفساء البالطات(، نهى)  جميل -
 عشر والسابع عشر السادس/  الهجريين عشر والحادي العاشر القرنين

 كلية، منشورة غير ماجستير رسالة مخطوطة، فنية آثارية دراسة، الميالديين
 القاهرة. جامعة، امثار

 العصر بداية منذ بخارى عمائر في المحاري ، ..................... -
 رسالة مخطوط(، فنية آثارية دراسة) المنغيت صرع نهاية حتى التيموري
 .م2014، القاهرة جامعة، امثار كلية، منشورة غير دكتوراه

، عمائر الخانيين الباقية في مدينة خوقند بوادي فرغانة، رشدي ) محمود( -
 .م2014مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية امثار، جامعة القاهرة، 

 م16/  هـ 10 القرن من بخارى بمدينة الصوفية عمائر، (رشا) الغني عبد -
 ماجستير رسالة مخطوطة، معمارية أثرية دراسة م19/  هـ13 القرن إلى
  2019، القاهرة جامعة، امثار كلية، منشورة غير

 -رابعًا المراجع األجنبية :
- Alemeev (R.), Bukhere in legends and facts of history, 

Bukhara, 2001. 
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 -1622هـ / 1023 -1022ببخارى )نادر ديوان بيگي ( المسقط األفقي مدرسة 1) شكل

 م( 1623

 
 1619هـ / 1030 – 1029ببخارى ) نادر ديوان بيگي ( المسقط األفقي لخانقاة  2) شكل 

 م(1620 –
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 نادر ديوان بيگي(  الواجهة الرئيسية بمدرسة 1ة ) لوح

 

 
 نادر ديوان بيگي( كوشتي عقد المدخل الرئيسي بمدرسة 2)لوحة 
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 نادر ديوان بيگي ( الضلع الشرقي من الواجهة الرئيسية بمدرسة3) لوحة 
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 .نادر ديوان بيگية  ( حجرالمدخل الرئيسي بالواجهة الرئيسية بمدرس 4) لوحة 

 
 ( صحن وأضال  المدرسة من الداخل 5) لوحة 
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 أضال   الضلع الغربي للمدرسة ( 6) لوحة 

 

 
 ( يوضح حجرات خالوي الطلبة والدخالت التي تفتح على الصحن  7) لوحة 
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 نادر ديوان بيگي( منظر عام لخانقاة  8) لوحة 

 
 نادر ديوان بيگي ( الواجهة الرئيسية بخانقاة 9) لوحة 
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 نادر ديوان بيگي( المدخل الرئيسي بخانقاة  10) لوحة 

 
 من الداخلنادر ديوان بيگي خانقاة  (  11) لوحة 



/ محمود رشدى سالمد   

511 

 

 

 
 نادر ديوان بيگي( اإليوان الرئيسي بالضلع الغربي بخانقاة  12) لوحة 

 
 لخانقاةل( المحرا  الرئيسي بالضلع الغربي  13) لوحة 
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 بيگيان البحوض وسط مجموعة نادر ديوان ( ميد14) لوحة 

 


