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مدارس دمشق ودورها الثقايف من خالل وصف ابن بطوطة

د.حسن حلمً أبو الفضل العسريي

مدرس التاريخ اإلسالمي
معيد البحوث والدراسات االفريقية
ودوؿ حوض النيؿ  -جامعة إسواف

ممخص البحث بالمغة العربية

تناوؿ ىذا البحث مدارس مدينة دمشؽ ودورىا الثقافي مف خالؿ وصؼ ابف

بطوطة ,وقد أشار الباحث مف خالؿ ىذا الموضوع إلي عدة نقاط أىميا :

• كثرة المدارس الفقيية التي انتشرت في كؿ أنحاء مدينة دمشؽ ,فقد شيدت

اسعا لفقو اإلماـ مالؾ واإلماـ أبو حنيفو واإلماـ الشافعي
ًا
ىذه المدينة
انتشار و ً
واإلماـ أحمد بف حنبؿ وقد برع أبناء دمشؽ في دراسة ىذه المذاىب الفقيية .
• كذلؾ تنوعت طرؽ وأساليب الدراسة في مدينة دمشؽ مما جعؿ تحصيؿ

العمـ في مدينة دمشؽ سيؿ وميسر لمجميع ,فقد كانت ىناؾ مراعاة لظروؼ
الطالب والباحثيف

• اىتمت مدينة دمشؽ بتوفير الحياة الكريمة لمفقياء ولممعمميف مما كاف لو

عظيـ األثر في النيضة العممية التي شيدتيا مدينة دمشؽ عصر المماليؾ وىذا ما
شاىده ابف بطوطة عند زيارتو لممدينة .

• كانت الرحمة لطمب العمـ مف والى دمشؽ ميسرة ,حيث اىتـ مموؾ دولة

المماليؾ بالرحمة العممية مما أثر بشكؿ إيجابي عمي النيضة العممية في المدينة .

• عرفت مدينة دمشؽ كغيرىا مف مدف العالـ اإلسالمي اإلجازات العممية وىي

بمثابة شيادة تمنح لممدارس عند إتماـ دراستو يتأىؿ بعدىا الطالب لمجموس لمفتيا
وبذؿ العمـ .
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summary
This research deals with the schools of Damascus and their cultural role

through Ibn Battuta’s description. Through this topic the researcher pointed
out several points, the most important of which are:
•The large number of schools of jurisprudence that spread throughout

the city of Damascus. This city witnessed a wide spread of the

jurisprudence of Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi’i and Imam

Ahmad ibn Hanbal, and the people of Damascus excelled in studying these
jurisprudence schools.
•The methods and methods of study were also varied in the city of

Damascus, which made acquiring education in the city of Damascus easy
and accessible for all, as there was consideration for the conditions of
students and researchers.

•The city of Damascus was interested in providing a decent life for

jurists and teachers, which had a great impact on the scientific renaissance
witnessed by the city of Damascus in the Mamluk era, and this is what Ibn
Battuta saw when he visited the city.

•The trip to seek knowledge to and from Damascus was easy, as the

kings of the Mamluk state were interested in the scientific journey, which
positively affected the scientific renaissance in the city.

•The city of Damascus, like other cities in the Islamic world, is known
for academic degrees, and it is like a certificate granted to schools upon

completion of his studies, after which the student qualifies to sit for fatwas
and do knowledge.
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المقدمة:

يعد ابف بطوطة محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المواتي الطنجي المولود بمدينة

طبخة في السابع عشر مف شير رجب سنة  307ىجريا  /الموافؽ  42فبراير سنة 4702
ميالديا  -مف أشير الرحالة العرب المسمميف الذيف جابوا البالد شرقاً وغرباً وشماالً وجنوباً
ينتقموف بيف جنبات العالـ الفسيح بحثاً عف معرفة أحواؿ األمـ والمموؾ يسطروف بأقالميـ

مشاىداتيـ عف أحواؿ ىذه البالد في شتى نواحي الحياة المختمفة ليقدموا صو ةر صادقة ووافية
عف ىذه المجتمعات ,فقد أروا بأعينيـ وعايشوا أحواؿ ىذه األمـ مما يعطي لمعموماتيـ
المصداقية في كؿ ما يذكرونو عف البمداف التي زاروىا ,ويجعؿ مف أقواليـ مادة أصيمة عند
كتابة تاريخ ىذه المناطؽ فميس مف رأى كمف سمع.

ومف أىـ ىذه المدف التي زارىا ابف بطوطة ( مدينة دمشؽ ) ( )4تمؾ المدينة التي افتتحت

في خالفة سيدنا عمر رضي اهلل عنو سنة  42ىجريا افتتحيا أبو عبيدة بف الجراح مف باب
()4

وقد زارىا ابف بطوطة في فترة تولي حكـ

صمحا بعد حصار داـ سنة
يقاؿ لو باب الجابية
ً
دولة المماليؾ البحرية عمى مصر والشاـ في الوالية الثالثة لمسمطاف الممموكي الناصر محمد بف
()7

قالووف (  324 - 307ىجريا 4720 - 4707 /ميالديا).

) (4سميت بذلؾ؛ ألنيـ دمشقوا في بنائيا؛ أي أسرعوا ,وقيؿ سميت دمشؽ بدماشؽ بف مالؾ ابف قاني بف مالؾ
بف أرفخشذ بف ساـ ابف نوح عميو السالـ ,وقيؿ إف الذي بناىا حيروت بف سعد بف عاد بف إرـ بف ساـ ابف
نوح عميو السالـ .انظر :ياقوت الحموي :معجـ البمداف ,المجمد الثاني ,دار صادر ,بيروت4733 ,ىجريا /
 4793ميالديا ,ص . 264
) (4كتاب االعالؽ النفيسة :المجمد السابع ,د.ف ,مدينة لندف سنة 4733ىجريا 4763/ميالديا ,ص .749
) (7محمد عيسى الحريري  :تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلس في العصر المريني ,دار القمـ لمنشر ,الكويت,
الطبعة الثانية ,سنة  4203ىجريا 4773/ميالديا ,ص . 734
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وقد دخؿ ابف بطوطة دمشؽ  -كما ذكر  -يوـ الخميس التاسع مف شير رمضاف المعظـ

سنة  346ىجريا أوائؿ أغسطس سنة  4746ميالديا( )2وقد أعجب بيا وبعظمتيا حتى وصفيا
حسنا وتتقدميا جماالً ,وكؿ وصؼ وأف طاؿ فيو
بقولو :ودمشؽ ىي التي تفضؿ جميع البالد ً

قاصر عف محاسنيا ..

()9

ولـ يكف ابف بطوطة وحده الذي أعجب بدمشؽ ومحاسنيا ,فقد أطنب المؤرخوف في

وصفيا فمنيـ مف وصفيا بقولو" :ىي جنة المشرؽ ,وعروس المدف التي اجتميناىا قد تحمت

بأزاىير الرياحيف  ...وتشرفت بأف آوي اهلل تعالى المسيح وأمو  -صمى اهلل عمييما  -منيا إلى
()6

ربوة ذات قرار ومعيف"

ومنيـ مف قاؿ عنيا " ىي جنة األرض بال خالؼ لحسف عمارتيا ,ونضارة بقعة ,وكث ةر

فاكية ,ونزاىة رقعة "

()3

وقيؿ في وصفيا " ىي جنة الشاـ لحسف عمارتيا وبقعيا ,وكث ةر أشجارىا وفواكييا,

ومياىيا المتدفقة في مساكنيا وأسواقيا وجامعيا ومدارسيا "

()3

ووصفيا آخر بقولو " دمشؽ بالد األنبياء وموطف األصفياء مف الصحابة والتابعيف
()7

واألولياء"

) (2ابف بطوطة :الرحمة ,تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ,كتاب التحرير ,القاىرة ,سنة
4736ىجريا 4766 /ميالديا ,ص .64
) (9المصدر السابؽ والصفحة .
) (6ابف جبير :رحمة ابف جبير ,بيروت ,سنة  4732ىجريا  4762 /ميالديا ,ص . 440
) (3ياقوت الحموي :مصدر سابؽ ,ص . 264
) (3البغدادي :مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ,الجزء الثالث ,تحقيؽ محمد البجاوي ,دار إحياء
الكتب العربية ,القاىرة ,سنة 4739ىجريا  4799 /ميالديا ,ص . 972
) (7عبد اهلل بف محمد البدري :نزىة األناـ في محاسف الشاـ ,المطبعة السمفية ,القاىرة ,سنة 4724ىجريا4744/
ميالديا ,ص . 732
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حقا ,كؿ وصؼ ,واف طاؿ فيو قاصر عف محاسنيا فيذا قميؿ مف كثير في وصؼ ذ ةر

بالد اإلسالـ ,وحاضرة العالـ اإلسالمي إنيا دمػشػؽ .

ومما دفعني إلى اختيار ىذا الموضوع ىو أنني أردت أف أعيش مع ابف بطوطة وىو

يتنقؿ بيف جنبات مدينة دمشؽ واصفًا مدارسيا كمؤسسات تعميمية وجدت كؿ العناية واالىتماـ

كبير في تطوير الحياة الثقافية
دور ًا
مف سالطيف المماليؾ مما جعؿ لممدارس في مدينة دمشؽ ًا

في ىذه المدينة ,وىذا ما أرادت إب ارزه مف خالؿ ىذا البحث .

وقد كانت مدينة دمشؽ عام ةر بالعمماء الذيف جاءوا مف شتي البقاع يؤدوف رسالتيـ
بإخالص هلل سبحانو وتعالى وبطرؽ وأساليب مختمفة ,مع التنوع في مواد الدراسة حسبما يختار

الدارس منيا ما يشاء ,ثـ يجاز بعد ذلؾ مف ىؤالء العمماء ,وتعد ىذه اإلجا ةز بمثابة حجة قوية
بارز في فف مف فنوف العمـ والمعرفة حسبما درس ,وىذه قمة ما
تثبت لمحاصؿ عمييا أنو أصبح ًا
يبغيو الدارس ,حيث يحؽ لو بعد حصولو عمى ىذه اإلجازة أف يجمس لتعمـ غيره وينشر عممو

النافع بيف طالبو ومريدية .

وقد اتبعت منيج البحث التاريخي القائـ عمى نقد وتحميؿ الروايات التاريخية وصوالً إلى

الواقع الصحيح لألحداث.

وقد اقتضت طبيعة البحث أف أعرضو مف خالؿ الحديث عف النقاط التالية:
أول :المدارس الفقيية بمدينة دمشق.

ثانيا :طرق وأساليب التعمم في مدينة دمشق.
ثالثا  :اإلجازات العممية بمدينة دمشق.
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أول :المدارس الفقيية بمدينة دمشق

يعتبر ىشاـ بف إسماعيؿ بف ىشاـ بف المغيرة المخذومي ىو أوؿ مف أحدث

الدراسة بمدينة دمشؽ وكاف ذلؾ بالمسجد الكبير بدمشؽ

()40

أما المدرسة كظاىرة

معمارية لـ تنشأ في بالد الشاـ إال في القرف السادس اليجري ,وكانت المدرسة تحتوي
عمى إواويف وغرؼ لمطمبة ,وكاف عدد األواويف يختمؼ مف مدرسة إلى أخري بحسب
()44

عدد المذاىب السنية التي تدرس بيا

ومف شغفيـ ببناء المدارس وسعادتيـ عند اكتماؿ بناء مدرسة قد جرت العادة عند الفراغ

مف بناء مدرسة أف يحتفؿ بافتتاحيا احتفاالً كبي اًر يحضره سمطاف المماليؾ واألمراء والفقياء
والقضاة واألعياف أي تشارؾ فيو كؿ فئات المجتمع الدمشقي ,ويمد سماط فاخر في صحف

المدرسة ,بو ألواف األطعمة والحموى والفواكو ,ويخمع السمطاف عمى كؿ مف أسيـ في بناء
()44

المدرسة الخمع العديدة إكرًاما ليـ

وقد تعددت المدارس في مدينة دمشؽ ووجدت الرعاية واالىتماـ مف سالطيف دولة المماليؾ

لمعرفتيـ بأىمية المدارس ودورىا في تطوير الحياة الثقافية في كؿ ربوع المدينة ,وبالفعؿ شيدت

مدينة دمشؽ خالؿ عصر دولة المماليؾ نيضة ثقافية كبي ةر ىذا خالفاً لمف وصؼ عصر دولة
المماليؾ بعصر الركود الثقافي والتخمؼ المعرفي فمف المؤرخيف مف وصؼ ىذه الفت ةر  -فت ةر حكـ

) (40ابف عساكر :تاريخ مدينة دمشؽ ,المجمد الثاني ,القسـ األوؿ ,خطط الشاـ ,تحقيؽ :صالح الديف المنجد,
المجمع العممي العربي بدمشؽ ,سنة 4732ىجريا 4792/ميالديا ,ص . 90
) (44أحمد رمضاف أحمد محمد  :المجتمع االسالمي في بالد الشاـ في عصر الحروب الصميبية ,د.ت ,د.ف,
ص . 424 - 424
) (44المقريزي :السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ,الجزء الثالث ,تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطا ,دار الكتب العممية,
بيروت ,الطبعة األولى ,سنة 4243ىجريا 4773 /ميالديا ,ص 262؛ إنباء الغمر بإبناء العمر ,الجزء
األوؿ ,د.ف ,بيروت ,الطبعة الثانية ,سنة 4206ىجريا 4774 /ميالديا ,ص 334؛ سعيد عبد الفتاح
عاشور :العصر المماليكي في مصر والشاـ ,النيضة العربية ,القاىرة ,الطبعة الثانية ,سنة 4776ىجريا/
 4779ميالديا ,ص. 727
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المماليؾ  -بأنيا عصر الظالـ أو عصر الفوضى أو العصور المظممة ( )47ومنيـ مف قاؿ أنو
عصر يكاد يخمو مف األصالة واإلبداع

()42

وقدـ آخر مبرًار لمركود الثقافي الذي عاشتو مدينة

دمشؽ في عصر سالطيف المماليؾ بقولو  " :في عيدىـ ,بدأ عيد االنحطاط الفكري عند العرب,
وذلؾ أف السالطيف كانوا أمييف وبعضيـ ال يعرفوف المغة العربية "

()49

ورغـ ىذه اآلراء ,يظؿ عصر سالطيف المماليؾ مف أزىى عصور التطور والتقدـ الثقافي

الذي شيدتو مدينة دمشؽ وىذا ما يؤكده ىذا البحث مف خالؿ استقراء األدلة التاريخية التي

تؤكد عمى عظمة دولة المماليؾ في بناء مجدىـ الثقافي في كؿ المدف التي سيطروا عمييا
السيما مدينة دمشؽ .

ويري الباحث أف عصر الناصر محمد بف قالووف (  324 - 307ىجريا - 4707 /

4720ميالديا)  -وىو ذلؾ العصر الذي زار فيو ابف بطوطة مدينة دمشؽ  -قد شيد االىتماـ

الكبير الذي قاـ بو ىذا السمطاف تجاه المؤسسات التعميمية بمدينة دمشؽ السيما المدارس

بمختمؼ تخصصاتيا ,فقد قاـ ىذا السمطاف بتوفير الحياة الكريمة لمعمماء بما بذلو ليـ مف أمواؿ
وعطايا جعمتيـ في رغد مف العيش مما أعانيـ عمى أداء رسالتيـ العممية عمى أكمؿ وجو .

وىا ىو ابف جبير يؤكد ىذا القوؿ عف حديثو عما توليو دولة المماليؾ مف عناية ورعاية

خاصة لمعمماء بقولو  " :فمف شاء الفالح مف نشأة مغربنا فيرحؿ إلى ىذه البالد  -دمشؽ -

ويتغرب في طمب العمـ ,فيجد األمور المعينات كثيرة ,فأوليا  :فراغ الباؿ مف أمور المعيشة وىو
أكبر األعواف وأىميا "

()46

) (47أنور زقممة :المماليؾ في مصر ,مطبعة مدبولي ,القاىرة ,الطبعة األولى ,سنة  4249ىجريا 4779 /
ميالديا ,ص . 43
) (42بروكمماف :تاريخ الشعوب اإلسالمية ,ترجمة  :نبيو أميف فارس و منير البعمبكي ,دار العمـ لممالييف,
بيروت ,الطبعة األولى ,سنة  4763ىجريا  4723 /ميالديا ,ص . 423
) (49رانيا الياشـ :قصة وتاريخ الحضارات العربية ,دار إحياء التراث ,بيروت الطبعة االولى ,سنة  4240ىجريا/
 4777ميالديا ,الجزء  ,43ص . 39
) (46ابف جبير  :مصدر سابؽ ,ص . 474
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وقد صدؽ ابف جبير ,فإف العالـ إذا وجد ما يكفيو وأىمو مف لقمة العيش ,فينا يبدع العالـ

ويبتكر فسينصرؼ اىتمامو لمبحث العممي والتنقيب وراء المعرفة بشتى صورىا .

أما ابف بطوطة ,فقد قصر وصفو عند الحديث عف مدارس دمشؽ عمى الحديث عف

المدارس الفقيية ,وىي المدارس الخاصة بدراسة المذاىب الفقيية األربعة :المذىب الشافعي -
الحنفي المالكي  -الحنبمي وفقاً ألكثر المذاىب انتشا اًر في مدينة دمشؽ ,وأيضاً لعمو الحظ

أىمية ىذه المدارس واىتماـ السالطيف بيا أكثر مف اىتماميـ بغيرىا ,كذلؾ تحدث ابف بطوطة

عف مدارس تعميـ الكبار في مدينة دمشؽ .
(أ) المدارس الشافعية :

وسنبدأ بالحديث عف المدرستيف الخاصتيف بدراسة الفقو الشافعي ,كما بدأ ابف

بطوطة؛ وذلؾ ألف المذىب الشافعي كاف المذىب الرسمي لمدولة منذ عيد صالح
الديف األيوبي وخمفائو ,ولكف الظاىر بيبرس كاف أوؿ مف أعترؼ بالمذاىب األربعة

في القاىرة وفي دمشؽ

()43

( )2المدرسة العادلية :
تعتبر المدرسة العادلية أحد أىـ المدرستيف لدراسة الفقو الشافعي في مدينة دمشؽ ,و أوؿ

مف شرع في بنائيا نور الديف محمود الشييد  963ىجريا4434/ميالديا ( ,)43وتوفي ولـ تتـ,

ثـ بني بعضيا الممؾ العادؿ سيؼ الديف ابف أبي بكر بف أيوب ثـ توفي ولـ يتميا فتمما ولده

الممؾ المعظـ وأوقؼ عمييا األوقاؼ

()47

) (43حساـ الديف عباس الحذوري  :الحركة الفكرية ومراكزىا في نيابة دمشؽ في عصر المماليؾ البحرية ,الييئة
العامة السورية لمكتاب ,دمشؽ ,د.ط ,سنة  4274ىجريا  4044 /ميالديا ,ص . 443
) (43الصفدي :تحفة ذوي األلباب فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء والمموؾ والنواب ,القسـ الثاني ,تحقيؽ :إحساف
بنت سعيد خموصي  -وزىير حميداف الصمصاـ ,و ازرة الثقافة ,سوريا  -دمشؽ ,د.ط ,سنة  4247ىجريا/
 4774ميالديا ,ص . 402
) (47الصفدي :مصدر سابؽ ,ص 402؛ النعيمي :الدارس في تاريخ المدارس ,الجزء االوؿ ,تحقيؽ  :جعفر
الحسنى ,مكتبة الثقافة الدينية ,القاىرة ,سنة  4207ىجريا  4733 /ميالديا ,ص . 797
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ويذكر لنا بعض المؤرخيف سبب تسمية العادلية بيذا االسـ فيقوؿ النعيمي نقالً عف

األسدي في تاريخو في  963ىجريا 4434 /ميالديا ,وفييا شرع نور الديف في عما ةر مدرسة
الشافعية ووضع محرابيا ,فمات ولـ يتميا وبقي أمرىا عمى ذلؾ إلى أف أزاؿ الممؾ العادؿ البناء

وعمؿ مدرسة عظيمة فسميت العادلية

()40

وجعؿ في وسطيا صيريج يجري الماء فيو وذلؾ لكي يشرب منو رواد المدرسة و
()44

يتوضؤوف منو

وافتتحت المدرسة العادلية رسميا في احتفاؿ كبير أواخر  647ىجريا 4444 /ميالديا

()44

وحضره السمطاف والقاضي واألعياف و كؿ فئات المجتمع .

وكاف في دمشؽ مدرستاف بيذا االسـ ىما  :العادلية الصغرى وىي مدرسة لمشافعية داخؿ

باب الفرج ,شرقي باب القمعة الشرقي وكانت بابا خاتوف بنت أسد الديف شيركوه ,وقد أوقفتيا

عمى ابنو عميا زىرة خاتوف بنت الممؾ العادؿ ( )47فأنشئت زىرة خاتوف ىذه المدرسة و عينت

ومؤذنا وعشريف فقييًا وشرطت عمى المدرس بيا إال يجمع بينيا وبيف
ليا مدرسيف ومعيديف
ً
()42
غيرىا
وىناؾ العادلية الكبرى نسبة لمممؾ العادؿ سيؼ الديف بف أبي بكر ابف أيوب ,وقد سبؽ

الحديث عف بنائيا ,وكانت المدرسة العادلية الكبرى في القرف السابع اليجري منب اًر مف منابر

ائدا في تطوير الحياة
العمـ واالشعاع الديني في مدينة دمشؽ ,وقد أدت ىذه المدرسة دو اًر ر ً
()49
الثقافية في مدينة دمشؽ
) (40النعيمي :مصدر سابؽ ,ص . 797
) (44ابف جبير :مصدر سابؽ ,ص . 447
) (44الصفدي :مصدر سابؽ ,ص . 402
) (47الصفدي :مصدر سابؽ ,ص 407؛ النعيمي :مصدر سابؽ ,ص . 763
) (42النعيمي :مصدر سابؽ ,ص . 767
) (49أحمد رمضاف :مرجع سابؽ ,ص . 423
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فقد ضمت العديد مف العمماء الذيف وفدوا مف كؿ األقطار باإلضافة إلى الطالب الذيف

نيموا مف عمـ ىؤالء العمماء في شتى المجاالت مما ساعد عمى إثراء الحياة الثقافية في مدينة
دمشؽ ,واذا كاف لممدرسة العادلية ىذا الدور الكبير في تعميـ وتثقيؼ أبناء مدينة دمشؽ وغيرىـ,

فإف ىناؾ مدارس أخرى لمشافعية ال يقؿ دورىا في تطوير الحياة الثقافية في مدينة دمشؽ عف
دور المدرسة العادلية إال وىي المدرسة الظاىرية .

( )3المدرسة الظاىرية:

المدرسة الظاىرية مف أىـ مدارس الشافعية التي وجدت في مدينة دمشؽ ,وكاف ليا دور
كبير في تطوير تعميـ أبناء دمشؽ الفقو الشافعي مما ساعد بشكؿ كبير عمى انتشار المذىب
الشافعي في ربوع مدينة دمشؽ ,فالمدرسة الظاىرية أسيمت وبشكؿ كبير مع المدرسة العادلية
في رسوخ فقو االماـ الشافعي لدي طالب مدينة دمشؽ .
ومؤسس ىذه المدرسة ىو الممؾ الظاىر بيبرس البندقدادي الصالحي ( )46أحد أىـ مموؾ
دولة المماليؾ البحرية والذي تولى عرش دولة المماليؾ في الفترة مف (  636 – 693ىجريا /
4433 -4497ميالديا)

()43

وكاف لمممؾ الظاىر بيبرس اىتماـ كبير ببناء المدارس واألنفاؽ عمييا ,وبناء ىذه المدرسة
دار ألحمد بف
يعد دليالً عمى ذلؾ ,حيث إف األرض التي بنيت عمييا ىذه المدرسة كانت ًا
الحسيف بف أحمد ابف عمي المعروؼ بالعقيقي ,ولما توفي ىذا الرجؿ ,اشتري الممؾ الظاىر
()43
قبر ليدفف فييا .
بيبرس ىذه الدار مف ورثتو وبناىا لتكوف مدرسة لمشافعية وعمؿ بيا ًا

) (46الظاىر بيبرس :ىو ركف الديف أبو الفتوح بيبرس التركي البندقداري الصالحي النجمي أحد المماليؾ البحرية
صاحب مصر والشاـ ولد حوالي سنة  640ىجريا  4447 /ميالديا و كانت مدة حكمو  43سنة وشيريف
يوما وقاـ برحمة الحج سنة  663ىجريا  4463 /ميالديا وتوفي بدمشؽ سنة  636ىجريا /
و ً 44
 4433ميالديا لممزيد انظر :النعيمي :الجزء األوؿ ,ص 790 - 727؛ الجبرتي :عجائب اآلثار في
التراجـ واألخبار ,دار الجيؿ ,بيروت ,سنة  4243ىجريا  4773 /ميالديا ,ص . 70
) (43ابف كثير :البداية والنياية ,المجمد السادس ,الجزء الثاني عشر ,دار الكتب العممية ,بيروت ,د.ت,
ص473؛ النعيمي :الجزء األوؿ ,ص  727؛ الجبرتي :مصدر سابؽ ,ص . 70
) (43ابف كثير :مصدر سابؽ ,ص  794؛ النعيمي :الجزء األوؿ ,ص . 727 - 723
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وبالفعؿ تـ بناء ىذه المدرسة الظاىرية في منطقة داخؿ باب الفرج ,بجوار المسجد األموي

وشرؽ المدرسة العادلية بالمواجية وبينيـ طريؽ

()47

وأدت ىذه المدرسة دورىا كأىـ مدارس

الشافعية التي أسيمت بشكؿ كبير في تطوير الحياة الثقافية في مدينة دمشؽ .

يضا أنيا كانت مقر إقامة قاضي الشافعية
ومما أعطى إلى ىذه المدرسة أىمية كبيرة أ ً
()70
وىذا يكسبيا أىمية أخرى بجوار دورىا الثقافي

ضا خصبة لكي ينمو وينتشر في ربوع مدينة دمشؽ,
وىكذا ,وجد المذىب الشافعي أر ً
حيث وفد الطالب مف كؿ أنحاء المدينة لدراسة فقو اإلماـ الشافعي ,وذلؾ في مدرستيف مف
أكبر مدارس دمشؽ في ذلؾ الوقت وىما المدرسة العادلية والمدرسة الظاىرية ,فقد كانتا نعـ
العوف لدارسي الفقو الشافعي .

ورغـ الدور الثقافي الذي أسيمت فيو كمتا المدرستيف في تطور الحياة الثقافية في دمشؽ,

إال إف مدينة دمشؽ في نيضتيا الثقافية لـ تكتؼ فقط بدراسة المذىب الشافعي فقد كاف

ألصحاب أبي حنيفة مدرسة خاصة لدراسة الفقو الحنفي و معرفة مقاصده إال وىي مدرسة

الشييد نور الديف محمود .

(ب) مدرسة الشييد نور الديف لألحناؼ:
تعتبر مدرسة الشييد نور الديف محمود مف أىـ المدارس التي اىتمت بدراسة الفقو الحنفي

في مدينة دمشؽ ,ولـ يذكر ابف بطوطة اسـ ىذه المدرسة واكتفى في شأنيا بقولو" :لمحنفية
مدارس كثيرة وأكبرىا مدرسة السمطاف نور الديف ,وبيا يحكـ قاضي القضاة الحنفية

()74

ولكف دلت المصادر التي حد تحدثت عف الحياة الثقافية ومدارس الفقو في مدينة دمشؽ

في ىذه الفترة عمى أف اسـ ىذه المدرسة ىي المدرسة النورية نسبة لمسمطاف الشييد نور الديف
محمود؛ ألف الشييد نور الديف محمود عندما استولى عمى الشاـ كانت لو ىمو عظيمة وعناية
) (47ابف بطوطة :مصدر سابؽ ,ص . 63
) (70ابف بطوطة ,مصدر سابؽ ,ص . 67
) (74ابف بطوطة  :مصدر سابؽ ,ص . 67
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كبيرة بالتعميـ والثقافة فاىتـ ببناء المدارس واالنفاؽ عمييا ,واىتـ كذلؾ باستدعاء كبار العمماء مف

كؿ األقطار لمتدريس في مدارس دمشؽ حتى أصبحت بالد الشاـ في عيده مقر العمماء
والفقياء والصوفية الذيف أتوا مف كؿ البقاع

()74

وقد لقيت مدرسة الشييد نور الديف محمود رعاية كبيرة مف حيث استقداـ العمماء

وكثرة الطالب الذيف وفدوا لمدراسة فييا مف كؿ األقطار ,وليس ىذا فحسب ,بؿ إف مدرسة

الشييد نور الديف محمود كانت غاية في الجماؿ والروعة مف حيث البناء المعماري ,فقد

كبير مف ىذه الناحية حتى غدت واحدة مف أىـ مدارس دمشؽ ذات الطراز
اىتماما ًا
لقيت
ً
المعماري واليندسي الجديد ومما يدؿ عمى روعة وجماؿ ىذه المدرسة وصؼ ابف جبير

ليا فقد وصفيا ابف جبير بقولو :

منظر مدرسة نور الديف رحمو اهلل ,وبيا قبره نوره اهلل ,وىي
" ومف أحسف مدارس الدنيا ًا

قصر مف القصور األنيقة ,ينصب فييا الماء في شاذرواف وسط نير عظيـ ,ثـ يمتد الماء في

ساقية مستطيمة إلى أف تقع في صيريج كبير وسط الدار ,فتحار األبصار بيف حسف ذلؾ
المنظر ,فكؿ مف يبصره يجدد الدعاء لنور الديف

()77

ولقد أدت مدرسة الشييد نور الديف محمود (المدرسة النورية) دورىا كأىـ المدارس التي

تيتـ بدراسة فقو االماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف مما ساعد عمى انتشار مذىب أبي حنيفة في

أنحاء دمشؽ ,فكاف لممدرسة النورية دورىا في التطور الثقافي الذي شيدتو مدينة دمشؽ عصر

دولة المماليؾ .

أما إماـ المدينة وعالميا اإلماـ مالؾ  -رضي اهلل عنو  -وكاف لمذىبو شيرة واسعة

وانتشار كبير في كؿ ربوع مدينة دمشؽ ,ومما يدؿ عمى ذلؾ وجد عدة مدارس تيتـ بدراسة فقو
اإلماـ مالؾ و منتشر في كؿ أنحاء ىذه المدينة .

) (74محمد كرد عمي  :خطط الشاـ ,الجزء الخامس ,مكتبة النوري ,دمشؽ ,الطبعة الثالثة ,سنة  4207ىجريا/
 4737ميالديا ,ص . 63
) (77مصدر سابؽ ,ص . 474
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(ج) مدارس المالكية:
مدارس المالكية ىي المدارس التي تيتـ بدراسة فقو اإلماـ مالؾ إماـ دار اليجرة رضي اهلل

عنو ,وقد كاف في مدينة دمشؽ عدة مدارس لطالب ومريدي التففو في فقو اإلماـ مالؾ رضي
اهلل عنو ,وىذا إف دؿ ,فإنما يدؿ عمى حب أىؿ دمشؽ لفقو إماـ دار اليجرة واعتناقيـ مذىبو .

ولقد الحظ ابف بطوطة أثناء زيارتو لمدينة دمشؽ أف ىناؾ أكثر مف مدرسة متخصصة

منتشر في أنحاء عديدة مف مدينة دمشؽ وذكر منيا المدرسة
ة
في دراسة فقو اإلماـ مالؾ و
الصمصامية والمدرسة الشرابشية ,ونبدأ كما بدأ ابف بطوطة بالمدرسة الصمصامية .
( )2المدرسة الصمصامية :

مف أىـ المدارس التي تيتـ بدراسة الفقو المالكي المدرسة الصمصامية ولـ يعرؼ مكاف
ىذه المدرسة بالتحديد ,فيناؾ مف يقوؿ أنيا تقع بمحمة حجر الذىب شرقي دار القرآف الكريـ

الوجييية وقبمي المسرورية الشافعية

()72

وىناؾ مف يرى أف موقعيا بيف دار الحديث األشرفية

والبيمارستاف النوري جنوب دار القرآف الصوفية

()79

ومرجع ىذا الخالؼ في تعييف مكاف ىذه المدرسة أنو ال يوجد مصدر يؤرخ لبناء ىذه

المدرسة وييتـ كذلؾ بتحديد مكانيا .

وقد ذكر ابف كثير أف ىذه المدرسة قد تـ افتتحيا سنة  343ىجريا 4743 /ميالديا وحضر

االفتتاح كثير مف القضاة و العمماء واألعياف وابف تيميو وغيرىـ مف العمماء وطالب العمـ

()76

ونرى أف ىذه المدرسة كانت مف األىمية بمكاف في مدينة دمشؽ ,وذلؾ لما اختصت بو ىذه

المدرسة دوف مدارس المالكية ,فمما اختصيت بو إقامة قاضي القضاة المالكية بيا ,فكانت بمثابة

دار إقامة واستراحة و مسكف خاص لقاضي القضاة المالكية ,وليس ىذا فحسب ,بؿ إف قاضي
مكانا لمفصؿ في القضايا التي تعرض لو ,فكانت ىذه المدرسة
القضاة جعؿ مف ىذه المدرسة ً
) (72النعيمي :الجزء الثاني ,ص . 3
) (79حساـ الديف عباس الحذوري :مرجع سابؽ ,ص . 424
) (76البداية والنياية :الجزء الرابع ,ص 33؛ حساـ الديف الحذوري :مرجع سابؽ ,ص . 424
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بجانب دورىا الثقافي في تعميـ الفقو المالكي كاف ليا دور قضائي ,فيي بمثابة محكمة يمارس فييا

قاضي القضاة المالكية عممو ,حيث يجمس فييا لمنظر فيما يعرض عميو مف قضايا ,وىذا ما أكده

ابف بطوطة عند حديثو عف ىذه المدرسة ,حيث قاؿ" :وبيا يسكف قاضي القضاة المالكية وقعوده
لألحكاـ " ( )73وقاؿ في موضع آخر" :وأما قاضي المالكية ,فيو شرؼ الديف ابف خطيب الفيوـ ...
وىو شيخ شيوخ الصوفية  ...ومجمس حكمو بالمدرسة الصمصامية ...

()73

ىكذا أدت المدرسة الصمصامية دورىا في تثقيؼ أبناء مدينة دمشؽ وتعميميـ الفقو

المالكي ,وكذلؾ كاف ليا دور رائد في القضاء ,حيث جمس فييا القاضي القضاة المالكية لمنظر
يضا بمثابة دار الضيافة أو سكف خاص
فيما يعرض عميو مف قضايا ,وكانت ىذه المدرسة أ ً
لقاضي قضاة المالكية .
وىناؾ مدرسة ال تقؿ أىمية عف المدرسة الصمصامية في تعميـ ودراسة فقو اإلماـ مالؾ

أال وىي المدرسة الشرابشية ىذه المدرسة التي اكتسبت أىمية خاصة بسبب نزوؿ واقامة ابف
بطوطة بيا أثناء زيارتو لمدينة دمشؽ  -كما سنرى .
( )3المدرسة الشرابشية:

تعتبر المدرسة الشرابشية إحدى أىـ مدارس المالكية التي وجدت في مدينة دمشؽ عصر

دولة المماليؾ البحرية ,وتوجد ىذه المدرسة في منطقة عرفت بدرب الشعاريف بالقرب مف حماـ
صالح( )77داخؿ باب الجابية

()20

وال نعرؼ مف خالؿ المصادر التي بيف أيدينا عمى وجو التحديد  -أوؿ مف بناىا ,لكف ابف
بطوطة ذكر أف الذي عمرىا شياب الديف الشرابشي التاجر ( )24وىو أحمد ابف نور الدولة عمي
) (73مصدر سابؽ :ص . 67
) (73مصدر سابؽ :ص . 63
) (77لـ يذكر أحد المؤرخيف مف أصحاب المصادر التي بيف أيدينا شيًئا عف صاحب ىذا الحماـ وال عف سبب
شيرة ىذا الحماـ .
) (20النعيمي  :الجزء الثاني ,ص . 3
) (24مصدر سابؽ  :ص . 67
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ابف أبي المجد بف محاسف الشرابشي المعروؼ بالتاجر السفار  -يبدو أنو كاف كثير السفر
()24
والترحاؿ لذلؾ وصؼ بيذا الوصؼ ,كاف لو ىمة ونشاط وتودد إلى الناس
ومف ما يسترعي االنتباه التصميـ المعماري ليذه المدرسة ,فقد نزؿ فييا ابف بطوطة ,وأقاـ
بيا عند زيارتو لمدينة دمشؽ ,وىذا معناه أف المدرسة ممحؽ بيا مكاف معد لضيافة واقامة مف
احدا منيـ ,وىذا يجعمنا
يأتي إلى المدينة مف كبار العمماء والرحالة والشؾ أف ابف بطوطة كاف و ً
نتصور ونتخيؿ الشكؿ المعماري ليذه المدرسة وأنيا بنيت عمى طراز معماري فريد ومنظـ يرقى
إلى درجة بناء أحدث دور الضيافة الممحقة بالجامعات في وقتنا الحاضر.
وىذا إف دؿ ,فإنما يدؿ عمى مدى االىتماـ الكبير الذي شيدتو المؤسسات التعميمية في
العمارة والبناء وخاصة المدارس ,وما يمحؽ بيا مف أماكف خاصة إلقامو القضاة والعمماء و كبار
الزوار الذيف قصدوا مدينة دمشؽ .
كذلؾ الشيء اآلخر الذي يمفت االنتباه أف الذي اىتـ باإلنفاؽ عمى ىذه المدرسة وتعميرىا
وجعميا غاية في الروعة والجماؿ المعماري ىو أحد تجار مدينة دمشؽ وىو المعروؼ بالشرابشي .
وىذا إف دؿ ,فإنما يدؿ عمى مدي وعي وثقافة بعض تجار دمشؽ بأىمية المشاركة في
النيضة التعميمية والثقافية التي حدثت في مدينو دمشؽ مف بناء مؤسسات تعميمية وتعمير
واصالح ما يحتاج إلى ذلؾ مف ىذه المؤسسات .
يضا عمى مدى التكامؿ والتعاوف بيف طبقات و فئات المجتمع في مدينة دمشؽ
وىذا يدؿ أ ً
فمـ يكف التجار في ىذه المدينة بعيديف عف قضايا و شئوف التعميـ والثقافة ,بؿ إف التجار أرادوا
أف يكوف ليـ دورىـ في ىذا المجاؿ وذلؾ مف خالؿ إسياماتيـ في النيضة الثقافية والتعميمية
التي حدثت في مدينتيـ ,فسعوا إلى ذلؾ مف خالؿ بناء مدارس وتعميرىا والعناية بيا .و خير
الشربشي الذي كاف لو ىمة ونشاط في ىذا الشأف ,فقاـ
شاىد عمى ذلؾ ما فعمتو ما فعمو التاجر ا
بتعمير المدرسة الشرابشية التي نسبت لو وكانت خاصة بتعميـ الفقو المالكي ,وقد أدت ىذه
المدرسة دورىا الثقافي ورسالتيا السامية في تعميـ الفقو المالكي مما ساعد عمي انتشار ىذا
المذىب في ربوع مدينة دمشؽ .
) (24النعيمي  :الجزء الثاني ,ص . 3
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( )4المدرسة النورية:
وقد ذكر ابف بطوطة مدرسة أخري لممالكية وىي المدرسة النورية ,ولكف لـ يذكر مف الذي
بناىا بؿ ذكر أف الذي عمرىا ىو الشييد نور الديف محمود ()27وىذا يدؿ ويؤكد عمى أف الشييد
نور الديف محمود عمي الرغـ مف أنو كاف حنفي المذىب وقاـ ببناء مدرسة خاصة لتدريس الفقو
الحنفي ,وكاف لو اىتماـ كبير بمذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف إال إنو قاـ باإلنفاؽ عمى تعمير
مدرسة خاصة بتدريس الفقو المالكي وىي المدرسة التي عرفت بمدرسة النورية نسبو لو وتقع
()22
ىذه المدرسة في منطقة حجر الذىب
(د) مدارس الحنابمة :
وكاف لإلماـ أحمد بف حنبؿ في مدينة دمشؽ اتباع ومريدوف وطالب اىتموا بدراسة فقيو,
ولـ يذكر ابف بطوطة أثناء رحمتو وزيارتو إلى مدينة دمشؽ مف مدارس الحنابمة إال مدرسة واحدة
وىي المعروفة بالمدرسة النجمية ( )29ولـ نعرؼ مف خالؿ المصادر التي بيف أيدينا شيء عف
ىذه المدرسة مف الذي بناىا ؟ وأيف مكانيا ؟ فكؿ ما ذكره ابف بطوطة اسميا فقط وأنيا تختص
بدراسة الفقو الحنبمي .
ىذا كؿ ما أشار إليو ابف بطوطة مف مدارس فقيية اىتمت بدراسة وتعميـ الفقو عمى
المذاىب األربعة  :المذىب الشافعي والمذىب الحنفي والمذىب المالكي والمذىب الحنبمي .
وقد أدت ىذه المدارس دورىا في تعميـ أبناء مدينة دمشؽ المذاىب الفقيية عمى اختالؼ
اقساميا حتى يتسنى ليـ معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية ,واالختالفات الفقيية في المسائؿ
الفرعية في أبواب الفقو المختمفة مف أبواب خاصة بالعبادات والمعامالت وسائر أبواب الفقو
يضا
األخرى مما يسر عمى الناس إقامو وتأدية الشعائر والعبادات الدينية بيسر وسيولة ,وتنظـ أ ً
لمناس سائر المعامالت فيما بينيـ مف حفظ الحقوؽ و أداء الواجبات مما يضمف لكؿ فرد مف
أفراد المجتمع حياة كريمة تقوـ عمى التعاوف والتراحـ واعالء قيـ العدؿ والمساواة والخمؽ الرفيع
في التعامؿ بيف كؿ أفراد المجتمع ,وىذا ىو أىـ مقاصد الشريعة اإلسالمية .
) (27ابف بطوطة  :مصدر سابؽ ,ص . 67
) (22ابف عساكر  :مصدر سابؽ ,ص . 33
) (29ابف عساكر :مصدر سابؽ ,ص . 67
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وننتقؿ إلى نوع آخر مف المدارس التي أرىا ابف بطوطة ,وىذا النوع مف المدارس ىو أىـ

ما يميز الحياة الثقافية في مدينة دمشؽ ,وتعتبر مدينة دمشؽ قد سبقت غيرىا مف المدف في ىذا
النوع الخاص مف المدارس إال وىي المدارس الخاصة بتعميـ الكبار ,فاالىتماـ بتعميـ الكبار

يوضح مدى العناية واالىتماـ بتعميـ كؿ فئات وطبقات المجتمع في كؿ المراحؿ العمرية حتى
مف فاتو التعمـ في الصغر ألي سبب ,فمف ىنا وجدت مدارس تعميـ الكبار في مدينة دمشؽ .
(ىـ) مدارس تعميم الكبار:

إف االىتماـ بتعميـ الكبار و محو أميتيـ في مدينة دمشؽ لخير دليؿ عمى وعي كبير لدي

مثقفي مدينة دمشؽ ,وتعتبر مدينة دمشؽ مف رواد المدف التي اىتمت بإقامو مثؿ ىذا النوع مف
المدارس بيدؼ محو األميو وتعميـ الكبار ,وىذا ما لـ نسمع عنو إال في وقتنا الحاضر .

ونشر التعميـ بيف فئات كبار السف في المجتمع يعود أثره بشكؿ كبير عمى استقرار وسالمة

المجتمع ,فالمجتمعات ذات الثقافة العالية أرقي بكثير مف المجتمعات التي يسود فييا التخمؼ
والجيؿ ,فبالعمـ ترقى األمـ وتختفي فييا الفواحش وتقؿ فييا الجرائـ ,فالمجتمع المثقؼ يعرؼ

ابناءه كيؼ يتعايشوف ويحيوف فيما بينيـ حياة كريمة ,فمف ىنا كاف االىتماـ بإقامة مدارس تعميـ
الكبار في مدينة دمشؽ ,وىذا ما الحظو ابف بطوطة ,فيقوؿ في شأف مدارس تعميـ القرآف الكريـ

لكبار السف بمدينة دمشؽ " :وبالجية الشمالية منيا  -مف مدينة دمشؽ  -ربض الصالحية
وىي مدينة عظيمة ,ليا سوؽ ال نظير لحسنو ,وفييا مسجد جامع ومارستاف ,وبيا مدرسة ابف
عمر ,موقوفة عمى مف أراد أف يتعمـ القرآف الكريـ مف الشيوخ والكيوؿ ,وتجري ليـ ولمف يعمميـ

يضا مدرسة مثؿ ىذه تعرؼ بمدرسة ابف منجي .
كفايتيـ مف المأكؿ والممبس" .وبداخؿ البمد أ ً

وىذا القوؿ البف بطوطة يشتمؿ عمى تفصيؿ تاـ لكؿ ما يجب معرفتو عف مدارس تعميـ

القرآف الكريـ لكبار السف بمدينة دمشؽ ومدى اىتماـ دولة المماليؾ البحرية بالمعمميف والمتعمميف

في ىذه المدارس  -كـ سنوضح .

فرغـ أف ابف بطوطة ذكر مدرستيف فقط اىتمتا بتعميـ الكبار في مدينة دمشؽ ,فمما ال

شؾ فيو أف ىناؾ مدارس أخرى أقيمت و تأسست ليذا الغرض .
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وىاتاف المدرستاف المتاف ذكرىما ابف بطوطة لتعميـ الكبار بمدينة دمشؽ إحداىما عرفت

باسـ مدرسة ابف عمر وتقع ىذه المدرسة في مدينة الصالحية شمالي دمشؽ وتابعة ليا ,وىذه
المدرسة خاصة بتعميـ وتحفيظ القرآف الكريـ لكبار السف ومف فاتو التعمـ في الصغر

ضا بمدينة الصالحية
وثانييما مدرسة عرفت بمدرسة ابف منجي ,وتقع أي ً
لنفس الغرض وىو تعميـ القرآف الكريـ لكبار السف .

()26

()23

وأنشئت

وتحفيز ليـ لكي يقبموا عمى االلتحاؽ بيذه المدارس لتعمـ القرآف الكريـ
ًا
شجيعا لكبار السف
وت ً

بيا ,فقد أعطت دولة المماليؾ البحرية كؿ مف يقبؿ عمى التعمـ في ىذه المدارس ما يكفيو مف
المأكؿ والممبس بأف قررت لو مرتب ثابت مف الدولة لينفؽ منو عمى نفسو وأىؿ بيتو بشراء كؿ
متطمبات حياتو اليومية ,فيي بذلؾ تكوف قد كفتو مؤنتو وكؿ ما يشغؿ بالو مف أمور المعيشة,

وذلؾ لكي يفرغ ذىنو ويقبؿ بيمو ونشاط وذىف صافي عمى تعميـ القرآف الكريـ ,فيذا ما قامت

بو دولة المماليؾ البحرية مف جيد ووقوفيا بجانب كبار السف لكي يتعمموا القرآف الكريـ

()23

نظر لما يعانيو مف جيد
أما عف وقوؼ الدولة بجانب معممي القرآف الكريـ لكبار السف؛ ًا
ومشقة أكثر مف تعميمو لمصغار ,فقد قامت دولة المماليؾ البحرية بتشجيع المعمميف لكي يقبموا
عمى تعميـ الكبار وذلؾ بأف انفقت عمييـ مف األمواؿ الشيء الكثير وأجزلت ليـ العطاء بما

يكفييـ مؤنتيـ ويوفر ليـ حياة كريمة ,فتكفمت لمعمميف الكبار بكؿ ما يحتاجوف مف شئوف الحياة

مف مأكؿ وممبس ,وخالؼ ذلؾ وكؿ ما مف شأنو أف يشغؿ باليـ مف شئوف حياتيـ؛ وذلؾ
تشجيعا ليـ وحثيـ عمى أف يقبموا عمى تعميـ القرآف الكريـ لكبار السف بيمة ونشاط وتحمؿ مشقة
ً
ىذا النوع مف التعميـ

()27

باإلضافة إلى أف ىذه المدارس رغـ أنيا مدارس لتعميـ القرآف الكريـ,

فيذا معناه أف الذيف يمتحقوف بيذه المدارس كاف يتعمموف القرآف الكريـ بطريقة التمقيف ,ولكف كاف
) (26ابف عساكر :مصدر سابؽ ,ص . 34
) (23ابف عساكر  :مصدر سابؽ ,ص . 34
) (23ابف عساكر  :مصدر سابؽ ,ص . 34
) (27ابف عساكر  :مصدر سابؽ ,ص . 34
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البد أف يتعمموا مبادئ القراءة والكتابة ,وىذا مطمب أساسي لتعمـ القرآف الكريـ ,فمحو األمية بيذا

الشكؿ مف تعميـ القراءة والكتابة ثـ تعميـ القرآف الكريـ ,فيذا يتطمب بذؿ جيد أكبر مف معممي
ىذه المرحمة مف كبار السف؛ ألف طريقة التمقيف قد تؤتي ثمارىا بشكؿ كبير مع صغار السف,

أما الكبار ,فيصعب عمييـ التعمـ بالتمقيف .

وما بيف التعمـ بالتمقيف أو تعمـ مبادئ القراءة والكتابة في كؿ مدارس دمشؽ سواء مف

المدارس الفقيية أما مدارس تعميـ الكبار تتعدد طرؽ وأساليب التعميـ كما سنرى .

ثانيا  :طرق وأساليب التعمم في مدارس مدينة دمشق

الطريقة أو األسموب الذي يتبعو المعمـ مع تمميذه يعد مف أىـ األسباب التي تعيف المتعمـ
عمى فيـ واستيعاب ما يمقي إليو مف دروس العمـ .

وقد تعددت طرؽ التعمـ في مدارس دمشؽ حسب المادة العممية التي تدرس وأيضا حسب

المرحمة العمرية لممتعمـ ,ففي المرحمة العمرية المبكرة وىي مرحمة الصبا ,حيث يتعمـ الصبياف
القرآف الكريـ في ىذه المرحمة يتـ اتباع طريقة التمقيف .

وعف ىذه الطريقة يقوؿ ابف بطوطة" :يمقف الصبياف ويقرئيـ وىـ ال يكتبوف القرآف في األلواح

تمقينا" ( )90ويعمؿ ابف جبير استخداـ ىذه الطريقة وعدـ
تنزييا لكتاب اهلل تعالى ,وانما يقرءوف القرآف ً

كتابة القرآف الكريـ في ألواح بقولو "وتعميـ الصبياف لمق آرف الكريـ إنما ىو تمقيف ويعمموف الخط في
()94

األشعار وغيرىا ,تنزييا لكتاب اهلل عز وجؿ عف ابتذاؿ الصبياف لو باالثبات والمحو
ولنا مع ىذه اآلراء وقفو :

إف تعميؿ ابف جبير وابف بطوطة لعدـ كتابة القرآف الكريـ في ألواح بالنسبة لمصبياف في

تحفيظيـ لمق آرف الكريـ وأف ذلؾ خوفاً مف ابتذاؿ الصبياف لمق آرف الكريـ بالمحو أو اإلثبات ىذا
تعميؿ يوجد ما ىو أفضؿ منو ,فمف األفضؿ أف نقوؿ تعميالً لعدـ كتابة القرآف الكريـ في الواح

) (90ابف بطوطة  :مصدر سابؽ ,ص . 63
) (94ابف جبير  :مصدر سابؽ ,ص . 440
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لمصبياف ليس خوفًا مف ابتذاؿ الصبياف لمق آرف الكريـ؛ بؿ ألف طريقة التمقيف ىي األنسب
لممرحمة العمرية لمصبياف؛ ألف تعمـ القراءة والكتابة ليـ صعب في ىذه المرحمة ,فالتمقيف ىو
األفضؿ ليـ في ىذه المرحمة .

باإلضافة إلى أف القرآف الكريـ لقراءتو الصحيحة البد مف السماع مف الشيخ إذ إف السماع

قاعدة أساسية و طريقو لتحفيظ القرآف الكريـ .

وليس ىناؾ سمة مشكمة حقيقية في أف يكتب القرآف الكريـ في ألواح وال ينقص ذلؾ مف

عظمة وقدسية القرآف الكريـ شيئاً إذا كتب في ألواح ,ولكف ىذا يكوف في مرحمة الحقة بعد أف
يكبر الصبي وتتسع مداركو لتعمـ أصوؿ القراءة والكتابة الصحيحة ,أما في مدارس الفقو,

فالتعميـ فييا يكوف بإلقاء المعمـ الدرس عمى طالبو وشرحو جيداً ثـ يقوـ المعيد بإعادة وتوضيح
كؿ ما شرحو المعمـ .

وتعتبر مدينة دمشؽ مف أسبؽ المدف اإلسالمية التي ظير فييا تعييف معيد أو أكثر لكؿ

مادة دراسية ,فوظيفة المعيد التي انتشرت في جامعتنا المعاصرة لـ تكف وليدة العصر الحاضر,
فقد سبقت إلى ذلؾ مدينة دمشؽ العريقة التي تعتبر مف أسبؽ المدف اإلسالمية في االىتماـ
بتعييف معيد ليعيد لمطالب مف شرحو المدرس .

()94

يقوؿ الدكتور سعيد عاشور :لقد جرت العادة -في مدينة دمشؽ -عمى تعييف معيد أو أكثر لكؿ

مدرس ليعيد لمطالب ما ألقاه عمييـ المدرس ليفيموه ويحسنوه كما يشرح ليـ ما يحتاج إلى شرح

()97

فإذف ,دور المعيد أف يجمس مع الطالب قبؿ الدرس أو بعده لمساعدتيـ في استيعاب

دور تكميميا لما يقوـ بو المدرس مف ألقاء الدروس وتفيـ
دروسيـ ,فدور المعيد في العممية التعميمية ًا

الطالب حتى يصؿ الطالب إلى درجة عالية مف الفيـ لمسائؿ الفقو المختمفة التي تحتاج إلى شروح
واعادات كثي ةر حتى يتـ استيعاب مسائؿ الفقو؛ ألف قضايا ومسائؿ الفقو مف األىمية بمكاف.
) (94النعيمي :الجزء االوؿ ,ص 763؛ أحمد رمضاف  :مرجع سابؽ ,ص . 423
) (97مرجع سابؽ :ص . 722
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فمدرس الفقو كالطبيب ,فإذا كاف الطبيب يرشد الناس إلي ما يصمح أبدانيـ ويشفي عمميـ

الجسدية ,فإف مدرس الفقو يرشد الناس إلى ما يصمح دينيـ وعقيدتيـ ,فمدرس الفقو وطالب الفقو
البد أف يتحمى بصفات عديدة كالفيـ والذكاء الشديد وصفاء الذىف ليستوعب كؿ ما يمقيو عميو

المدرس والمعيد مف مسائؿ تيتـ بالقضايا الفقيية التي تيـ كؿ أفراد المجتمع اإلسالمي .

واذا كانت مدينة دمشؽ قد سبقت غيرىا مف المدف اإلسالمية في وجود وظيفة ما يعرؼ

بالمعيد تمؾ الوظيفة التي ليا أىمية كبري في العممية التعميمية حيث إف المعيد يكوف عوناً

لمطالب في شرح وتوضيح لما القاه المدرس مف مسائؿ فقيية .

يضا قد سبؽ غيرىا مف المدف اإلسالمية في جعؿ وقت الدراسة اليومي
فإف مدينة دمشؽ أ ً

اختياري لممدرس ,حيث إف اليوـ الدراسي يبدأ مف طموع الشمس إلى آذاف العصر ,وعمى
المدرس أف يختار الوقت المناسب أثناء النيار عمى أف تكوف فترة الدراسة الفعمية لمده ثالث
()92

ساعات فقط

وىنا يجب عمى المدرس التعاوف مع الطالب في اختيار وقت الدراسة المناسب ليـ؛ ألف

ىذا ادعي لتحقيؽ الفائدة العممية والنفع المطموب ,فاختيار توقيت الدراسة مف األىمية بمكاف,

حيث أف ىناؾ أوقات تكوف فييا درجة االستيعاب لدى الطالب أكثر مف أوقات أخرى .

أما أياـ الدراسة ,فكانت مف  2إلى  9أياـ فقط في األسبوع حسب ما تقتضيو العممية
()99

التعميمية

وعرفت مدينة دمشؽ اإلجا ةز السنوية (العطالت الدراسية) لمطالب والمدرسيف وىذه

اإلجازات تكوف في شير رجب وشعباف ورمضاف والعشريف مف شواؿ .

()96

) (92محمد محمد أميف :األوقاؼ والتعميـ في مصر زمف األيوبييف والمماليؾ ,المجمع الممكي لبحوث الحضا ةر
اإلسالمية ,مؤسسة آؿ البيت ,عماف ,د.ط ,سنة  4244ىجريا  4770 /ميالديا ,ص . 392
) (99محمد محمد أميف :مرجع سابؽ ,ص . 392
) (96محمد محمد أميف :مرجع سابؽ ,ص . 399
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وأرى أف اليدؼ مف اختيار ىذه األشير لتكوف إجازة سنوية لمدارس دمشؽ قد يكوف لتفرغ

معا لإلكثار مف األعماؿ الصالحة مف عبادات وغيرىا والتعرض لمنفحات
الطالب والمدرسيف ً
الربانية في ىذه األشير المباركات التي يكوف ثواب العبادة والعمؿ الصالح فييا أفضؿ مف
غيرىا ,فيذه الشيور ىي مف أفضؿ الشيور عند اهلل سبحانو وتعالى .

وبعد أف أرينا كيؼ تعددت طرؽ وأساليب التعمـ في المدارس الفقيية بمدينة دمشؽ لتحقيؽ

الثمرة المرجوة مف التعمـ وىي تثقيؼ طالب مدينة دمشؽ وتعميميـ ليكونوا عمماء كبار في
عالما البد مف إثبات ذلؾ مف شيخو ,بأف ىذا
المذاىب الفقيية المختمفة ,ولكي يصبح الطالب ً

الطالب أصبح بارًعا في أحد فروع الفقو المختمفة وىذا اإلثبات ىو ما عرؼ باإلجازات العممية

التي يمنحيا الشيخ أو المدرس لطالبو  -كما سنرى .

ثالثا  :اإلجازات العممية بمدينة دمشق

بعد أف يصؿ الطالب إلى مبتغاه مف تحصيؿ قدر معيف مف العمـ في بعض المسائؿ

الفقيية يجني الطالب ثمار جيده وتعبو بأف يحصؿ مف مدرسو أو شيخو عمى إجازة في فف
قادر عمى الفتيا والقاء الدروس في ىذا النوع مف العموـ ,وال
معيف مف فنوف الفقو المختمفة تجعمو ًا

يتأتى لو ذلؾ إال بالحصوؿ عمى اإلجازات العممية التي تعتبر المؤىؿ الحقيقي لمجموس إللقاء

الدروس في مذاىب الفقو المختمفة.

واذا أردنا التعرؼ عمى اإلجازات العممية التي صدرت في المدارس الفقيية بمدينة دمشؽ

فأننا سنذكر بعض فقياء كؿ مدرسة؛ ألف ىؤالء الفقياء ىـ مف أصدروا ىذه اإلجازات العممية
لطالبيـ.

فمف أشير فقياء المدرسة العادلية  :القاضي الفقيو جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف

()93
يضا قاضي القضاة
القذويني  ,وجماؿ الديف المصري الذي كاف يحضر مجمسو السمطاف وأ ً
()93
شمس الديف أحمد بف خميؿ الخوبي

) (93ابف بطوطة  :مصدر سابؽ ,ص . 66
) (93النعيمي  :الجزء األوؿ ,ص . 764
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ومف أشير فقياء المدرسة الظاىرية  :الشيخ رشيد الديف أبو حفص عمر بف إسماعيؿ بف

مسعود( ,)97والشيخ عالء الديف بف بنت األعز( ,)60ومف أشير فقياء مدرسة الشييد نور الديف
محمود التي كانت لألحناؼ القاضي الفقيو عماد الديف الحوراني( ,)64والقاضي شمس الديف

الزرعي ( )64والشيخ صدر الديف سميماف

()67

ومف أشير فقياء المدرسة الصمصامية  :شرؼ الديف خطيب الفيوـ ( ,)62والفقيو نور

الديف عمي بف عبد النصير المالكي وكاف يحضر مجمسو القضاة واألعياف

الديف غبلاير األسمري

()66

()69

والفقيو شمس

ومف أشير فقياء المدرسة الشرابشية  :وىو أوؿ مف درس بيا تاج الديف عبد الرحمف

الزواوي( )63والقاضي جماؿ الديف أبو يعقوب يوسؼ بف عبد السالـ بف عمر الزواوي الذي كاف
قائد المالكية بجانب أنو مدرس الفقو المالكي بالمدرسة الشرابشية

()63

ومف فقياء مدرسة النورية  :بياء الديف بف العقاده وىو أوؿ مف درس بيا

الديف بف مسعود الدمشقي ( )30و تاج الديف بف سوار

()34

()67

وبرىاف

) (97النعيمي  :الجزء األوؿ ,ص . 794
) (60النعيمي  :الجزء األوؿ ,ص . 794
) (64ابف بطوطة  :مصدر سابؽ ,ص . 63
) (64محمد كردي عمى  :مرجع سابؽ ,ص . 79
) (67النعيمي  :الجزء األوؿ ,ص . 794
) (62ابف بطوطة  :مصدر سابؽ ,ص . 63
) (69النعيمي  :الجزء الثاني ,ص . 3
) (66النعيمي  :الجزء الثاني ,ص . 3
) (63النعيمي  :الجزء الثاني ,ص . 3
) (63النعيمي  :الجزء الثاني ,ص . 9
) (67النعيمي  :الجزء األوؿ ,ص 643؛ جماؿ محمد سالـ خميفو  :فقياء الشاـ في مواجية الغزو الصميبي
( 670 -274ىجريا 4474 - 4073 /ميالديا) ,عيف لمدراسات والبحوث االجتماعية ,القاىرة ,الطبعة
االولى ,سنة  4243ىجريا 4006 /ميالديا ,ص . 477
) (30النعيمي :الجزء األوؿ ,ص . 647
) (34النعيمي :الجزء األوؿ ,ص . 627
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ومف فقياء مدرسة الحنابمة :القاضي عز الديف بف مسمـ

()34

والفقيو شرؼ االسالـ عبد

الوىاب بف الشيخ أبي الفرج الحنبمي عبد الواحد بف محمد األنصاري الشيرازي

()37

وىؤالء الفقياء ىـ مف تولوا إصدار اإلجازات العممية في مدارسيـ ,وكانوا كؿ فقيو يكتب

ضا في اإلجازة اسـ الطالب
في اإلجازة أف الطالب اتـ دراستو وتأىؿ لمفتيا والتدريس ,ويكتب أي ً
واسـ شيخو ومذىبو وتاريخ إصدار اإلجازة وقد حصؿ ابف بطوطة في أثناء وجوده بدمشؽ عمى

إجازة عامة مف فقياء وعمماء مدينة دمشؽ ومنيـ الشيخ شياب الديف أحمد بف عبد اهلل بف

أحمد المقدسي ومنيـ الشيخ عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف عبد الرحمف النجدي وغيرىـ

وذلؾ في سنة  646ىجريا ( )32وكانت قيمة اإلجازة ومكانتيا العممية تتوقؼ عمى سمعة الفقيو

الذي أصدرىا ومكانتو العممية وشيرتو بيف عمماء مذىبو ()39؛ ألف ىذه اإلجازة إقرار خطي
يكتبو الفقيو ويعترؼ فيو بأف حاممو قد ق أر عميو وأصبح مؤىالً لتعميـ غيره ,وكانت ىذه اإلجازة
تشبو في وقتنا الحاضر شيادة الماجستير أو الدكتوراه التي تتوقؼ قيمتيا بشكؿ كبير عمى

مكانو المعمـ المشرؼ العممية وشخصيتو وحسف سيرتو العممية والعممية واالجتماعية.

ىذا كمما وفقنا اهلل أف نستخمصو مما ذكره ابف بطوطة مف وصؼ لمدارس الفقو في مدينة

دمشؽ ,وما تضمو ىذه المدارس مف فقياء وعمماء برعوا في كؿ المذاىب الفقيية المختمفة,
واخمصوا في أداء رسالتيـ بشتي الطرؽ واألساليب مما نتج عنو وجود جيؿ مف الفقياء مف أبناء

دمشؽ أصبح ليـ باع طويؿ في قياـ نيضة ثقافية في مدينة دمشؽ.

) (34ابف بطوطة :مصدر سابؽ ,ص . 63
) (37النعيمي :الجزء الثاني ,ص . 73
) (32ابف بطوطة :مصدر سابؽ ,ص . 33
) (39القمقشندي :صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ,الجزء الرابع عشر ,و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي والمؤسسة
المصرية العامة لمتأليؼ والنشر ,القاىرة ( ,د.ت ) ص 746 - 744؛ سعيد عبد الفتاح عاشور :مرجع
سابؽ ,ص . 722
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الخاتم ـ ـ ـ ـة

الحمد هلل الذي بفضمو تتـ الصالحات والصالة والسالـ عمى سيدناً محمد النبي األمي

الكريـ وبعد

فمف خالؿ ىذه الدراسة التي تناولت مدارس دمشؽ ودورىا الثقافي مف خالؿ وصؼ ابف

بطوطة تتضح لنا عدة نتائج أىميا :


أف كؿ ما ذك هر ابف بطوطة عف مدارس دمشؽ وما تمقاه ىذه المدارس مف عناية ورعاية
مف جانب سالطيف المماليؾ حتى غدت واحدة مف أرقى المدف الثقافية في العالـ

اإلسالمي في ذلؾ الوقت يعطينا ردا قويا عمى مف وصؼ عصر المماليؾ بالتخمؼ
العممي والجمود الفكري


تعتبر مدينة دمشؽ مف أسبؽ المدف في تعييف معيديف بمدارسيا لمعاونة ومساندة

المدرسيف في أداء رسالتيـ ,فدور المعيد ىو شرح أو توضيح أو إعادة لما ذكره المدرس
إذا احتاج الطالب ذلؾ ,فمممعيد دور حيوي في العممية التعميمية


كذلؾ اىتمت مدينة دمشؽ بتعميـ الخط العربي ,فبيذا تكوف قد سبقت غيرىا في وضع

أسس مدارس الخط العربي والزخرفة اإلسالمية التي انتشرت فيما بعد في ربوع العالـ
اإلسالمي



عرفت كذلؾ مدينة دمشؽ التخصص في المذاىب الفقيية فعمى الرغـ مف انتشار جميع

المذاىب الفقيية في دمشؽ إال إنو كاف لكؿ مذىب طالب ومريديف ليـ كؿ الحرية في

اختيار المذىب الذيف يدرسونو و يتفقيوف في مسائمو


كذلؾ اىتمت مدينة دمشؽ في إلحاؽ سكف لمعمماء والطالب في كؿ مدرسة وىذا أشبو في
وقتنا الحاضر باستراحات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المعاصرة بالنسبة لممدرسيف
وأشبو بالمدف الجامعية في وقتنا الحاضر بالنسبة لمطالب
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يضا عمى الحصوؿ
حرص أبناء دمشؽ عمى دراسة المذاىب الفقيية المختمفة والحرص أ ً
عمى إجازات عممية تثبت لمطالب حصولو عمى قدر معيف في دراسة بعض المسائؿ
الفقيية عمى مذىبو الذي اختاره بإرادتو وتعطيو الحؽ في الجموس إللقاء دروس ىذا
يضا؛ ألف ىذه اإلجازة إقرار مف شيخو الذي درسو
المذىب والفتيا في مسائمو أ ً
التوصيـ ـ ـ ـ ـات
إذا كاف ابف بطوطة في أثناء زيارتو إلى مدينة دمشؽ قد اىتـ بذكر المدارس الفقيية فقط

والتي انتشرت في مدينة دمشؽ ,فإف ىذا ال يعني أف مدينة دمشؽ لـ يكف فييا إال مدارس الفقو,

بؿ أف مدينة دمشؽ كاف فييا مدارس القرآف الكريـ ومدارس الحديث الشريؼ ومدارس

لمتخصصات العممية مثؿ مدارس الطب والصيدلة واليندسة وغيرىا .

واذا كنا قد عشنا مع ابف بطوطة ووصفو لمدارس الفقو بمدينة دمشؽ ودورىا الثقافي ,فإف

مجاؿ المدارس في مدينة دمشؽ موضوع كبير يحتاج إلى العديد مف األبحاث العممية لذا

أوصي الباحثيف إلى التنقيب والبحث في أنواع المدارس األخرى التي انتشرت في مدينة دمشؽ
مف حيث دراسة االوقاؼ الخاصة بيا ورحالت العمماء مف و إلى مدينة دمشؽ والتفاعؿ الثقافي

بيف مدينة دمشؽ ومدف العالـ اإلسالمي األخرى مف حيث التأثير والتأثر ,كذلؾ الشكؿ
المعماري ليذه المدارس وما تحويو مف إيوانات ومسكف لممدرسيف والطالب وما تضمو مف

مسجد ومكتبة .
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أول  :المصادر:

قائمة المصادر والمراجع

ابف بطوطة( :محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المواتي الطنجي ,سنة  330ىجريا/

 4763ميالديا)

( )4تحفو النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ,المعروؼ برحمة ابف بطوطة ,كتاب
التحرير ,القاىرة ,سنة  4736ىجريا 4766 /ميالديا .
البغدادي  ( :صفي الديف عبد المؤمف ,ت  377ىجريا 4773 /ميالديا )
( )4مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ,الجزء الثاني ,تحقيؽ  :عمي محمد البجاوي,
دار إحياء الكتب العربية ,القاى ةر ,سنة  4739ىجريا 4799 /ميالديا .
الجبرتي ( :عبد الرحمف بف حسف بف برىاف الديف ,ت  4420ىجريا 4349 /ميالديا )
( )7عجائب اآلثار في التراجـ واألخبار ,دار الجيؿ ,بيروت ,د.ط ,سنة  4243ىجريا /
4773ميالديا .
ابف جبيرابو( :أبو الحسف محمد بف أحمد الكناني االندلسي ,ت  642ىجريا 4443 /ميالديا)
( )2رحمة ابف جبير ,بيروت ,سنة  4732ىجريا 4762 /ميالديا .
ابف حجر العسقالني ( :شياب الديف أبو الفضؿ أحمد ,سنة  394ىجريا 4223 /ميالديا )
( )9إنباء الغمر بأبناء العمر ,الجزء األوؿ ,د.ف ,بيروت ,الطبعة الثانية ,سنة  4206ىجريا/
4774ميالديا .
ابف رستو ( :أبي عمى أحمد بف عمر مف أىؿ القرف الثالث اليجري )
( )6كتاب االعالؽ النفسية ,المجمد السابع ,د.ف ,مدينة ليدف ,سنة  4733ىجريا/
4763ميالديا .
الصفدي ( :صالح الديف خميؿ بف ايبؾ ,ت  362ىجريا 4764 /ميالديا )
( )3تحفو ذوي األلباب فيمف حكـ بدمشؽ مف الخمفاء والمموؾ والنواب ,القسـ الثاني ,تحقيؽ :
إحساف بنت سعيد خموصي  -وزىير حميداف الصمصاـ ,و ازرة الثقافة  -سوريا  -دمشؽ,
د.ط ,سنة  4247ىجريا 4774 /ميالديا .
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عبد اهلل محمد البدري ( :المصري الدمشقي مف عمماء القرف التاسع عشر)
( )3نزىو األناـ في محاسف الشاـ ,المطبعة السمفية ,القاىرة ,سنة 4724ىجريا4744 /ميالديا.
ابف عساكر ( :عمى ابف الحسف مف ىبو اهلل بف عبد اهلل الشافعي د.ت )
( )7تاريخ مدينة دمشؽ ,المجمد الثاني ,القسـ األوؿ ,خطط الشاـ ,تحقيؽ  :صالح الديف
المنجد ,المجمع العممي العربي ,دمشؽ ,سنة  4732ىجريا 4792 /ميالديا .
القمقشندي ( :أبو العباس أحمد بف عمى ت  344ىجريا 4243 /ميالديا )
( )40صبح األعشى في صناعة اإلنشاء,الجزء الرابع عشر ,و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي
والمؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر ,القاىرة ,د.ت .
ابف كثير ( :عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر ,ت  332ىجريا 4734 /ميالديا )
( )44البداية والنياية ,المجمد السادس ,بيروت ,الجزء الرابع والجزء الثاني عشر ,دار الكتب
العممية ,بيروت ,د.ط ,د .ت .
المقريزي ( :تقى الديف أحمد بف عمي ,ت  326ىجريا 4224 /ميالديا )
( )44السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ,الجزء الثالث ,تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا ,دار الكتب
العممية ,بيروت ,الطبعة األولى ,سنة  4243ىجريا 4773 /ميالديا .
النعيمي ( :عبد القادر بف محمد النعيمي الدمشقي ,ت  743ىجريا 4940 /ميالديا )
( )47الدارس في تاريخ المدارس ,الجزء األوؿ والثاني ,تحقيؽ :جعفر الحسنى ,مكتبة الثقافة
الدينية ,القاىرة ,د.ط ,سنة  4207ىجريا 4733 /ميالديا .
ياقوت الحموي ( :شياب الديف أبو عبداهلل ياقوت ,سنة  646ىجريا 4443 /ميالديا )
( )42معجـ البمداف ,المجمد الثاني ,دار صادر ,بيروت ,سنة  4733ىجريا 4793 /ميالديا .
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ثانيا  :المراجع العربية :

أحمد رمضان ( :دكتور)
( )4المجتمع اإلسالمي في بالد الشاـ في عصر الحروب الصميبية ,د.ت ,د.ف .
أنور زقممة ( :دكتور)

( )4المماليؾ في مصر ,مطبعة مدبولي ,القاىرة ,الطبعة األولي ,سنة 4249ىجريا/
4779ميالديا.

بروكممان ( :دكتور)
( )7تاريخ الشعوب اإلسالمية ,ترجمة  :نبيو أميف فارس ومنير البعمبكي ,دار العمـ لممالييف,
بيروت ,الطبعة األولي ,سنة  4763ىجريا 4723 /ميالديا .

جمال محمد سالم خميفة ( :دكتور)

( )2فقياء الشاـ في مواجية الغزو الصميبي ( 670- 274ىجريا4474 -4073/ميالديا)
عيف لمدراسات والبحوث االجتماعية ,القاىرة ,الطبعة األولي ,سنة  4243ىجريا4006/

ميالديا.

حسام الدين الحذوري ( :دكتور)
( )9الحركة الفكرية ومراكزىا في نيابة دمشؽ في عصر المماليؾ البحرية ,الييئة العامة السورية
لمكتاب ,دمشؽ ,د.ط ,سنة  4274ىجريا 4044 /ميالديا .

رانيا الياشم ( :دكتور)

( )6قصة وتاريخ الحضارات العربية ,الجزء السابع عشر ,دار إحياء التراث ,بيروت ,الطبعة
األولي ,سنة  4240ىجريا 4777 /ميالديا .

سعيد عبدالفتاح عاشور ( :دكتور)

( )3العصر المماليكي في مصر والشاـ ,النيضة العربية ,القاىرة ,الطبعة الثانية ,سنة 4776
ىجريا 4779 /ميالديا.
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محمد عيسي الحريري ( :دكتور)
( )3تاريخ المغرب اإلسالمي واألندلس في العصر المديني ,دار القمـ لمنشر ,الكويت الطبعة
الثانية ,سنة  4203ىجريا 4773 /ميالديا.

محمد كردعمي  ( :دكتور)

( )7خطط الشاـ ,الجزء الخامس ,مكتبة النوري ,دمشؽ ,الطبعة الثالثة ,سنة  4207ىجريا /
4737ميالديا.

محمد محمد أمين ( :دكتور)
( )40األوقاؼ والتعميـ في مصر زمف األيوبييف والمماليؾ ,المجمع الممكي لبحوث الحضا ةر
اإلسالمية ,مؤسسة آؿ البيت ,عماف ,د.ط ,سنة  4244ىجريا 4770 /ميالديا .

محمد مختار باشا ( :دكتور)

( )44التوفيقات اإلليامية في مقارنة التواريخ اليجرية بالسنيف اإلفرنكية والقبطية ,دراسة وتحقيؽ:
محمد عمارة (دكتور) ,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,القاىرة ,الطبعة األولي ,سنة
 4200ىجريا 4730 /ميالديا.

ويستنفمد:

( )44جدوؿ السنيف اليجرية وشيورىا بما يوافقيا مف السنيف الميالدية بأياميا وشيورىا ,ترجمة
 :عبدالمنعـ ماجد ( دكتور ) وعبدالمحسف رمضاف ( دكتور) ,األنجمو المصرية ,القاىرة,

الطبعة األولي ,سنة  4204ىجريا 4730 /ميالديا.
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