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  المدرسة الفارسية في دمشق
)∗(الدكتورة ليلى الصباغ

  

  )١()القسم الثاني (

، ً موضوعا للدراسة هذه املدرسةاألمر الثاين الذي كان احلافز الختيارو

 احملاكم الشرعية بدمشق، على وثائق هو العثور ضمن ،ُكما ذكر يف املقدمة

لك الوثائق، البد  فحوى توإلدراك.  أمورهابعضبعض الوثائق اليت تفصح عن 

 الوثائق يف أواخر تلك قبل تاريخ ،من الرجوع إىل نشأة تلك املدرسة ونشاطها

السابع (لثاين عشر ا والنصف األول من القرن ،القرن احلادي عشر للهجرة

ُتنبئنا  ، وإذا كانت الوثائق ال)عشر للميالد والنصف األول من الثامن عشر

 وما ذكره مؤرخو الرتاجم عنها، النعيمينه ّدو  تلك املعلومات، فإن مامثلعن 

 . تلك املعطيات الرئيسةببعضيف سياق ترامجهم، يزودنا 
 فقد يتبادر إىل الذهن، كما يظن كثريون، ، املدرسةاسم ما ابتدئ بوإذا

ا مسيت ب  ولسبب من األسباب، إال أنه من ،))ُْالفرس(( إىل نسبة الفارسيةبأ
 أنشئت يف كل من املرحلة الزنكية واأليوبية  أن معظم املدارس اليتاملعروف

                                                            
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
لد الثالث والثمانني ص ) 1(  .٦٢ -٣٥نشر القسم األول يف اجلزء األول من ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

))الفارسية((ومدرستنا  .قد نسبت إىل أمساء مؤسسيها أو واقفيها واململوكية،
)2( 

  الدين فارس التيميسيف األمريسبت هي األخرى إىل مؤسسها ُ نهذه
 )3()ه٨٠٢ت (تنم ً ذو دارا لنائب دمشق اململوكيوكانت، )ه٨١٠ت(

  .))ََْتـنبك((ً أيضا باسم املعروف
 أستاذه، وهو تاريخ مقتل ه٨٠٢ أن إنشاءه هلا قد حدث قبل سنة ويبدو

                                                            
 وحدها هذا االسم يف البالد  هي اليت حتملدمشق املدرسة الفارسية هذه يف ليست )2(

ذه التسميةأخرىالعربية، فهناك ثالث مدارس   من بالقرب ،القدساثنتان منها يف :  
ّ التكي بن األمري قطلو ملك فارس((املسجد األقصى، ومها من وقف األمري اململوكي 

وقد حافظت .  السلطنة باألعمال الساحلية واجلبلية ونائب غزةنائب )) اهللاعبدبن 
 نشاطهما التعليمي حىت النصف األول من القرن الثاين عشر علىملدرستان ا

ً بل وبقيت إحدامها دارا تضم كتب املسجد األقصى امليالدي،الثامن عشر /اهلجري
  . اهلجريعشرحىت مطلع القرن الثالث 

  : حول املدرستنيانظر
دراسة . رةتراجم أهل القدس يف القرن الثاين عشر للهج:  عبد اللطيف احلسينحسن - ١

  .٤٦ - ١٩٨٥/٤٥جزءان يف جملد واحد، عمان، :  صاحل النعيماتوتقدمي
  .٦/١١٧خطط الشام، ج:  كرد عليحممد  - ٢
 فارس(( تقع يف القاهرة، وأنشأها ًأيضا ))الفارسية(( الثالثة اليت حتمل اسم املدرسة - 
ها عمود وقد ختربت مع الزمن، وبقي من. م١٣٥٥/ه٧٥٦ إليه أعاله سنة ملشارا )) ّالبكي
  .١٨٦٦/ه١٢٨٠ وسطها فقط حىت يف

 نسخة ١٨٧طبعة القاهرة  (٦/٣٠اخلطط التوفيقية، ج: علي باشا مبارك: انظر - 
  .ه١٣٠٥ عن بوالق مصورة
  .٢/٣٦ملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، جزءان، القاهرة، جا: املقريزي - 

ًجزءا، ١٢ ())تاسع الالمع يف أهل القرن الالضوء(( كتابه يف السخاوي  يشرمل )3(
ّفيه، إىل معلومات تعرف ) ٥٤٣(، ويف الرتمجة رقم ٦/١٦٣جيف ) ه١٣٥٤القاهرة، 

  .))تنبله(( أستاذه فبه، واكتفى بتعري
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))ََْتـنبك((
 الدين بن شهابً استنادا إىل أقوال املؤرخ يشري النعيمي  ألن،)4(

 أو أنه وقف عليها ََْتـنبك،أن ذلك قد مت يف حياة أستاذه  ،)5(حجي السعدي
 عن ًنقال النعيميام وغريه، ويضيف ً وجعلها وقفا على إمجانبها،حوانيت إىل 

 األسدي
َّ بأن الوقف كان أيضا على قراء ،)6(  فارس أنإال .  وغري ذلكوأيتامً

                                                            
 وقد ، برقوقالظاهر كان من كبار خاصكية السلطان الظاهري،َْنبك احلسين َ سيف الدين ـتهو )4(

م، وبقي فيها سبع ١٣٩٢/ه٧٩٥ة سندت إليه نيابة دمشق سنُأترقى يف املناصب حىت 
 ))تنم(( أعلنم ١٣٨٩ /ه٨٠١وعند وفاة أستاذه سنة . ه١٣٩٩/ه٨٠٢سنوات أي حىت 

 محص وطرابلس، فحاربه املماليك وانتهى أمره وعلى واستوىل على قلعة دمشق، العصيان،
  . دمشقخارج )) احلصىميدان(( يفودفن برتبة . بالقتل يف قلعة دمشق

ً وابن طولون إعالم الورى مبن ويل نائبا من -  ٣/٤٤ضوء الالمع جال: السخاوي: انظر
 وأمحد - . ١٩٦٤/٥٦ دمشق، -  الشام، حتقيق األستاذ حممد أمحد دمهان بدمشقاألتراك 
  .١٨٥- ١٩٦٤/١٧٨ دمشق - دمشق يف عهد املماليك : دمهانحممد 

ظ  حاف،)ه٨١٦- ٧٥١( الدمشقي السعديّأمحد بن عمر بن حجي بن موسى : هو )5(
 :صنف عدة كتب هامة منها.  اإلسالمؤرخولد وتويف بدمشق، ويلقب مب. ومؤرخ

 دمشق سنة على تيمورلنك  غالبه عند هجوماحرتق )) من أخبار املدارسالدارس((
ْ شقدهابن  يف التاريخ ذكره تلميذهًكتاباّم، وألف ١٤٠١/ه٨٠٣  أنه ابتدأه بسنة وقال ،ِ
 املدرسة  يف عدد من مدارس دمشق ومنهاسّدروقد . م وختمه سنة وفاته١٣٤٠/ه٧٤١

  .م١٤٠٨/ه٨١١ سنة الفارسية
القالئد اجلوهرية : طولون ابن -  ١/٢٦٩املصدر نفسه ج: السخاوي: انظر

  .١٤٣- ١/١٣٨ النعيمي، املصدر نفسه، ج- ١/١١٢ج
): ه٨٥١- ٧٧٩: (هيب الدمشقيُّ الشاألسديأبو بكر أمحد بن حممد بن عمر : هو )6(

ْ دمشق، عرف بابن قاضي شهبة، ألن أبا جده أهلعصره ومؤرخها، من فقيه الشام يف  ُ ُ
ُأقام قاضيا بشهبة من قرى حوران  ومن تصانيفه تاريخ كبري ابتدأ به من .  سنةأربعنيً

 الذهيبوله ذيل على تواريخ املتأخرين ك. م١٣٩٠/ه٧٩٢م إىل سنة ٨١٥/ه٢٠٠سنة 
م، يف مثاين جملدات، ١٤١٨/ه٨٢١ إىل سنة م١٣٤٠/ه٧٤١ ابتدأه سنة الربزايل،و

 درويش يف أربعة عدنانوقد حققه الدكتور .  بتاريخ اإلسالماإلعالم: واختصره ومساه
  . هامة أخرىمصنفاتوله . جملدات
لد الثاين احملقق من تاريخ : انظر  - ١٩٩٤/١١ قاضي شهبة، دمشق، ابنمقدمة ا
أعيان األعيان، نيويورك نظم العقيان يف :  السيوطي-  ١/٢١ والضوء الالمع ج-  ٣٦

  .٢/٣٥األعالم، ج:  الزركلي- ١٩٢٧/٩٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 الشام، يف )7(صحنايا قرية، بإذن السلطان يف مصر، ه٨٠٨ سنةاشرتىالتنمي 
ْ وبصفة خاصة على شيخني مدرسني للعلم، على أن ًأيضا،ووقفها على املدرسة  َْ َ ْ

 املذاهب األربعة، وجعل لكل شيخ يف الشهر مثانني منما أنواع العلوم ُيقرأ عليه
ًدرمها

 وجعل عددهم عشرة، وكذلك ًدرمها، وللطلبة كل شهر مخسة وأربعني ،)8(
 كل يتيم يف َّخصً أي قراء القرآن ولكل منهم مخسة عشر درمها، كما املقرىي((

ًكل شهر خبمسة عشر درمها أيضا، ويف كل موسم وعيد،  لكل واحد مخسة ً
ً درمها؛ وشرط للحرمنيعشر

.  ذلك لذريتهبعد )10( وجعل الفاضلمجلة )9(
 ونواب )11( قد استقر فيها فقهاءبأنه األسدي لسان على النعيميويضيف 

                                                            
ً يف غوطة دمشق الغربية، تبعد مخسة عشر كيلو مرتا عن دمشق، وتقع يف منطقة قرية )7(

ا بالزراعة معتمدين  ر األعوج، وعلى بعض اآلبار علىسهلية ويعمل سكا  مياه 
  .االرتوازية

  .٤/١١٧ي، ج اجلغرايف للقطر العريب السوراملعجم - 
م، ١٩٥٧ حمافظة دمشق، جزءان، دمشق، - الريف السوري :  وصفي زكرياأمحد - 

  .١٧٩- ٢/١٧٧ج
 اإلسالمي، ولقد اختلف وزنه مع الزمن العامل هو وحدة النقد الفضي يف الدرهم )8(

  .ةضً غراما من الف٢.٥- ٢.٩١ املتوسطولكن يقدرون أنه يعادل يف . واملكان
لد اجلديدة،إلسالمية بالفرنسية يف دائرة املعارف ا: انظر  ,G.C. Miles) ٢( ا
Dirham,  ١/٤٢٨املصدر نفسه، ج:  النعيمي- . ٣٢٩ - ٣٢٨: ص.  

 غنيان عن ومها.  مكة املكرمة واملدينة املنورةيف الشريفني احلرمني:  باحلرمنياملقصود )9(
 يف قرية ةأفدن) ٣(التعريف وكان من نصيبهما كما أتى يف وثائق احملاكم الشرعية 

  الفارسيةًفدانا وهي جمموع فدن القرية، كما كان للمدرسة ) ٢٤(صحنايا من أصل 
  .ًواحد وعشرون فدانا منها) ٢١(

  .مما وقف، ويكون لذريته) املتبقي (أيهنا، ) الفاضل( املقصود من كلمة إن )10(
 عفاملنت:ًيضا منها أُيقصد العامل بالفقه فقط، وإمنا كان هنا الفقيه تعين كلمة ال) 11(

     .ًأحيانا اخلطيب وصفة الفقيهوكان يطلق على هؤالء املنتفعني صفة . بالوقف
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  .وأعيان الطلبة القاضي،
 وإمنا كان من فقط، صحنايا قرية على الفارسية املدرسة يقتصر وقف ومل

 فزارة  قريةربعًوقفها أيضا 
ْ عمل اجلوالن، والعشر يف قرية من )12(  من )13(بالنيُ

 ابن وبيت )15( املدرسة األمينيةشركة السالح سوق وربع،)14(عمل البقاع
 فارس األخرية من وقف املوقوفاتُوال يعرف بالضبط إذا كانت . )16(الزلق

  . أضيفت من غريهأمالتنمي 
ا وحىت تدوين أما  يف لتارخيها يميالنع حول نشاط هذه املدرسة منذ نشأ

                                                                                                                                
 اإلسالمية باللغة الفرنسية، الطبعة األوىل وهي املعارف يف دائرة ،Wakfحبث الوقف : انظر

لد جاءمن أربع جملدات، وحبث الوقف    ).١١٥٧(ويف الصفحة ) ٤( يف ا
 تعرضت اخلشنية، ومشايل شرقي القنيطرة،كم جنويب ) ١٥( تقع على بعد قرية )12(

 اجلغرايف للقطر العريب املعجم: ً وانظر أيضا-  ١٩٦٧سرائيلي سنة لالحتالل اإل
  .٢/٤٨٣جاملصدر السابق، :  ووصفي زكريا٤/٤٧٨السوري، ج

لكتب ا ويف ، موقعها بالدقة يف اخلريطةعلىُ من قرى سهل البقاع، مل يعثر قرية )13(
  .افية املتوفرةاجلغر

 يتكون منها اجلزء األوسط من املنخفض اليت هو كما هو معروف اهلضبة البقاع )14(
دامي الشامي، بني سلسلة لبنان    . والشرقيةالغربيةاال

  .٣٤-٤/٣٣ املعربة، جاإلسالميةالبقاع يف دائرة املعارف : هارمتان. س: انظر
  .١/٤٧٠، ج١٩٥٥ ،بريوت أجزاء، ٥: معجم البلدان:  ياقوت احلموي- 

 بدمشق، تقع جنويب باب الزيادة من أبواب اجلامع للشافعيةا أول مدرسة بنيت إ: قيل )15(
ا يف. األموي  )) الدولة كمشتكنيأمني(( أتابك العساكر بدمشق بناها ، السالحسوق ويقع با
حوهلا من سوق السالح  غالب ماه ٥٤٤ سنةم؛ ووقف عليها ١١٤٦/ه٥٤١ املتوىف
  . وقد اختلس اجلريان بعضها، احلريرسوقً◌ا أخرى وتقع اآلن يف ًفوأوقا

 كرد - ، ٣٤- ٣٣/نفسهاملصدر :  العلموي- ، ٢٠٥- ١/١٧٧ النعيمي، ج- 
  .٦/٧٦خطط الشام، ج: علي

- ٧٥٤( بن علي بن أيب بكر حممد فهو مزلق ابن يعرف موقع هذا البيت، أما ال )16(
درب الشام إىل مصر حانات، نشأ على أ. ً كبريا من أثرياء دمشقًتاجرا كان )ه٨٤٨

 جسر بنات يعقوب، وعيون التجار،وكان له مآثر مماثلة يف درب ويفمنها بالقنيطرة، 
  .٢١ - ١/٢٠النعيمي ج -. احلرمني الشريفنيسكاناحلجاز، ووقف على 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ذلك النعيمياخلامس عشر امليالدي، فقد شرح / اهلجريأواخر القرن التاسع 
ْ املدرسني اللذين كانا أول أنَّالنشاط، على عادته يف املدارس األخرى، وبني  َ ّ

ا، وذلك عام   الدين أمحد شهاب الشيخ، مها ه٨١١ّمن درسا فيها بعد نشأ
ًدرسا خمتصرا يف ّ الذي درس فيها ،بن حجي السعدي   النساءسورة  أولتفسريً

. )19( قام بتفسري آية أخرىالذي )18( الدين الطيماينمجال والشيخ ،)17(
  الدين القاضي املالكيُّعز حجي ِابن َوحضر درس

 وبعض الفقهاء، وبقي ،)20(
ولكن ملا كان .  ولده مكانهفاستقر فيها حىت حضرته الوفاة، ِّيدرس الطيماين

 بابن قاضي الشهري الدين األسدي تقيستنيب عنه الشيخ ًصغريا، فقد ا
ْشهبة ُ

 ابن خمتصر((ّ ودرس فيها االثنني، وكان جيري درسه بعد عصر يوم ،)21(

                                                            
  . واآلية األوىل منهاالكري، السورة الرابع من سور القرآن هي) 17(
  الدين بن طيمان املصري مث الدمشقيركنبن حممد بن  أبو حممد عبد اهللا وه) 18(

ً إال أنه درس الفقه الشافعي أيضا، ولد احلنابلة،من علماء الفقه ). ه٨١٥ - ٧٧١( ّ
ّ مرات، مث أقام فيها، يفيت ويصنف؛ وقد درس عدةَّيف مصر ودرس فيها، وقدم دمشق 

وقد . لسميساطية ااخلانقاه  كما ويل خدمةالفارسية ؛ بعدة مدارس بدمشق، منها
ني ب يف الفتنة وقتل.  يروي دروسه بفصاحة وتعقلبأنه الدين األسدي تقي شهد له

ودفن .  من العمرواألربعني وكان يف السابعة وغرمائه، بن برقوق الناصرالسلطان 
، ٢٥٧ - ١/٢٥٦ والنعيمي ج-  ٥/٥٠الضوء الالمع، ج: السخاوي: انظر. بدمشق

  .٤/٢٧٢ واألعالم ج- 
  .١/٤٢ جميالنعي )19(
. للذهيب ))العرب((كتب خبطه لكثري كـ . ملالكي حممد بن عبد اهللا بن حممد العز هو )20(

، وقد جاوز السبعني من ه٨٦١وكان حسن العقيدة، وانتقل إىل الشام، وتويف سنة 
  .٨/١١٤الضوء الالمع، ج: السخاوي: انظر. العمر

  .البحثمن هذا ) ٨٧( ترمجته يف هامش انظر )21(
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))احلاجب
ُ الدين بن مفلحبرهان  حيث درس عليه العامل،)22(

 وكان يشاركه ،)23(
 عدوب .)24( الدين الكفرييمشس يف املوعد، العامل معهيف التدريس، ويتناوب 
ت (ُشهبةّ الدين ابن تقي الدين بن قاضي بدرّوفاته حل حمل ابنه 

 الدين بن تقيزل عنها للشيخ  ً شيخا للفقهاء حىت نا، واستمر )25()ه٨٧٤
 قاضي عجلون

)26(.  

                                                            
ولد ) ه٦٤٦ - ٥٧٠( علماء العربية كبار عثمان بن عمر، فقيه مالكي، ومن هو )22(

   يف الكافية: من تآليفه املشهورة. سكندريةباإليف مصر وسكن يف دمشق وتويف 
: انظر.  السول واألمل يف علمي األصول واجلدلمنتهى الصرف، ويف الشافية و،النحو

  .٤/٣٧٤ج: عالم واأل-  ٢٥٠ - ٧/٢٤٨جوفيات األعيان : ابن خلكان
 - ٨١٦(  الدمشقياملقدسيُ بن حممد بن مفلح إبراهيمُ الدين بن مفلح، وبرهان )23(

ومن .  يف عدد من مدارس احلنبلية بدمشقّدرسمن كبار علماء احلنابلة، ) ه٨٨٤
  . يف القضاءوعمل وانتهت إليه رئاسة احلنابلة، املبدع، :ومساه ، املقنعشرح: تصانيفه

  .٦٠ - ٢/٥٩ جالنعيمي - ١/١٦١ج ئد اجلوهريةالقال:  طولونابن  
 - ٧٥٧( الكفريي األصل، الدمشقي العجلوين أبو عبد هللا حممد بن أمحد موسى هو) 24(

عض املدارس، وله يف بتدريس ال نيابة القضاء، وويل وباشر، من فقهاء الشافعية، )ه٨٣١
  .٣١٥ - ١/٣١٣النعيمي ج -  .بعض التصانيف

، عامل )ه٨٧٤-  ٧٩٨( األسدي الشافعي حممدأمحد بن  حممد بن أيب بكر بن هو )25(
وكان يف زمنه فقيه الشام، له عدة .  ووفاةًمولدابفقه الشافعية، ومن أهل دمشق 

 يف املنهاج وله شرح على الشهيد، الثمني يف سرية نور الدين الدر: مؤلفات، منها
  .٦/٢٨٤ األعالم، - ١/٢٢٤ النعيمي ج- ٧/١٥٥ج السخاوي- .الفقه

فقيه ) م١٥٢٢ -  ١٤٣٨/ه٢٨ - ٨٤١( أبو بكر بن عبد اهللا أبو صدق هو )26(
.  على الصوفيةاالنكاركان شديد . انتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق يف عصره

  .درس يف عدة مدارس بدمشق ومنها الفارسية، وله عة مصنفات
- . ١/٢٦ النعيمي ج-  ١/١١٤جنم الدين، الكواكب السائرة، : الغزي: انظر  

لدين األسدي، هو الذي ا بدر بأن، وهو الذي ذكر ٦٦/املصدر نفسه، : العلموي
  .٢/٤٢ج األعالم، - نزل البن قاضي عجلون عن التدريس فيها، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

/  القرن التاسع اهلجرييف الفارسية املدرسة أنه مل يقتصر عمل ويبدو
ً فقط، وإمنا اختذت أيضا  امليالدي على التدريس وإقراء القرآنعشراخلامس 

 الطومانية املدرسة  الذي انتقل إليها من،)27( احلنبليالقاضيًمقرا حملكمة 
  .)29( تيمورلنكواقعة اليت احرتق بعضها أثناء )28(احلنفية

/ ه٨٣٨ً املعلومات اليت وصلتنا عن تلك املدرسة أيضا، أنه يف سنة ومن
 ،)30 ( أبو يزيد الناصري الدينسيف يباشر نظر أوقافها األمري كانم،١٤٣٤

ً إليه سابقا، وذلك نيابة املشار منق َْتـنبك الشام نائب )31(الذي كان رأس نوبة
  . املدرسةواقف الدوادار فارس زوجته بنت األمري عن

 الدين مجال ه أنه كان هلا بواب امساألسدي،ً استنادا إىل أخبار النعيمي ويشري

                                                            
  .٥٤٣ - ١/٥٤٢ املصدر نفسه، جالنعيمي، )27(
ِوقد غصبت . القدمي العصرونية سوق ويف.  احلديث األشرفيةدار  تقع جتاهكانت )28( ُ

. ً سوقا إىل جانب املصرف املوجودصارت مث  ، بانكوّمخارة تدعى ّمخارةوأنشئ فيها 
 أن الشهري، احملدث الشيخ بدر الدين والد ، املغريبيوسفوقد حاول العالمة الشيخ 

:  احلصين-  ٥٤٣ -١/٥٤٢انظر النعيمي ج. ، فلم يفلحه١٢٧٠يعيدها سنة 
  .٦/٢ جعلي كرد - ، ٣/٥٥ج

ً، وأقام فيها مثانني يوما، ه٨٠٣ة  سندمشق عندما هاجم تيمورلنك مدينة أي )29(
 ودورها ومدارسها بأضرار فادحة، انظر مشاهدهاوحرقت املدينة وأصيبت معظم 

  .١٧٤ - ٢/١٦٩حول ذلك كرد علي 
 له غري ما ذكر بأنه كان أمري طبلخانة، وتويف ترمجةُمل يعثر على :  يزيد الناصريأبو )30(

يه عند وفاته، وحضر جنازته ّ يف دمشق صلى علالسلطنة، وأن نائب ه٨٣٨سنة 
  .٣٠٢ - ٢/٣٠١ جالنعيمي،: انظر. األمراء واحلجاب

وكان له .  األلوف يف الزمن اململوكيمقدميهو عادة أمري بن :  نوبة النوبرأس )31(
 املرجع يف املشورة عليهم وهو السفري بينهم وإليهاألمري على مجيع املماليك السلطانية 

 اليامسني يف ذكر قوانني اخللفاء والسالطني، حدائقّنان، وبني السلطان أو نائبه ابن ك
  .١١٥ - ١١٤م ص١٩٩١عباس صباغ، دمشق: حتقيق



  
٢٨٥  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

،العدوي
ا الزالت عاملة؛)32(دين الدين بن تقي المجالهو  وإمام    . مما يدل على أ
َالعلموي والنعيمي  كانوإذا ََ

 املدرسة أفادانا عن بعض نشاط قد )33(
السادس عشر /  اهلجريرالعاش تأسيسها وحىت مطلع القرن منذالفارسية 

وقد يعثر الباحث هنا . عنهاامليالدي، فإن املرحلة اليت تلت فقرية يف معلوماتنا 
 ويف كتب ؛ اخلالن البن طولونمفاكهة مثل كتاب حلوليات،اوهناك، يف كتب 

ا كل من واحلاديالرتاجم للقرن العاشر،  ّ عشر، والثاين عشر للهجرة، اليت دو
ا بقيت ،)35(املرادي و،)34(احمليب و، الدين الغزيجنم  بعض معلومات تبني أ

ا استقبلت للتدريس فيها عددا من كبار علماء دمشق آنذعاملة، ففي . اكً وأ

                                                            
  . عن عمليهم فقطماذكر يعثر لالثنني على ترمجة، سوى مل )32(
ْ عبد الباسط بن موسى العلموي هو )33( عمل يف ). ه٩٨١ - ٩٠٧ (الشافعيَ

 املؤذنني يف جامع بين أمية، سوترأاخلطابة والوعظ يف جامع السويقة ساروجة، 
 يف املعيد وقد اختصر كتاب والتلحني،وكان له معرفة يف علم امليقات وعلم النغمة 

  . تنبيه الطالب وإرشاد الدارسخمتصر الغزي، وكتاب للبدرأدب املفيد 
  . ب، ج/ص:  يف مقدمة كتابهترمجته انظر

دمشقي . ملعرفة وشاعرمؤرخ موسوعي ا) ه١١١١ - ١٠٦١( األمني احمليب حممد )34(
 األثر يف أعيان القرن احلادي خالصة: التاريخيفاملولد والوفاة له عدة مؤلفات، منها 

 من السبيل فيما يف اللغة العربية قصد : ويف اللغة، الرحيانةنفحة : ويف األدب،عشر
 العصرمن أعالم الفكر العريب يف :  ليلى الصباغ- :ًانظر تفصيال عنه يف. الدخيل

  .م١٩٨٦ثماين األول، دمشق، الع
فقيه ومؤرخ، كان مفيت الشام ) ه١٢٠٦-  ١١٧٣( حممد خليل بن علي هو )35(

 الدرر سلك:  يف تاريخ الرتاجممؤلفاتهأشهر . ونقيب أشرافها، ولد ونشأ يف دمشق
  . البشام فيمن ويل فتوى الشامعرف و،يف أعيان القرن الثاين عشر

 مراد،حممد مطيع احلافظ ورياض :  حتقيق،))بشام العرف((: مقدمة كتابه: انظر    
  .٦/٢٥٢ واألعالم ج- )  ي- ه (ص . م١٩٧٩دمشق



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 كان ناظر ،)36( يونس العاديلاألمري إشارة عابرة إىل أن ًمثال اخلالن مفاكهة
ِّيبني الغزي النجمكما أن . )38(والصابونية )37(واحلافظية الفارسية املدرسة  يف ُ

 جانب إىل ))الفارسية((ّ بأنه درس يف ،)39 ( بدر الدين الغزيحممد، ترمجته أباه
                                                            

 كان ؛ البغداديابن وبالعاديل، الدمشقي املشهور بمث الدين احلليب شرف األمري هو )36(
مث انتقل إىل القاهرة .  بيده معلمية الصابونوكانتمن جتار سوق الصابون حبلب، 

وقربه إليه السلطان .  الصابوينابن باملعروف اخلاص ناظروعمل فيها يف خدمة 
وقد أرسله السلطان . العاديل مث عرف بومن ،العادل بامللقب باي طومان اململوكي
 العثمانيةًوبقي مقربا إىل الدولة . سليم إىل السلطان العثماين ًرسوال الغوري قانصوه

  .م١٥٣٠ سنة وتويف.واستوطن دمشق وعرف بكرمه.بعد زوال اململوكية
، ٣٦، ٢، ٢/٢٨ جو ٣٤٥، ١/٣٣٧مفاكهة اخلالن، ج: ابن طولون: انظر  

  .٦٢٢ - ٢/٦٢٠در احلبب، ج:  ورضي الدين احلنبلي- ١٣، ٣٩
 أراغون اخلاتون أقامتها اليت ، اخلاتونيةالرتبة وهي يف األصل:  احلافظيةاملدرسة )37(

ًجدا وعمرت طويال، وقد  وثرية عاقلة، وكانت امرأة )م١٢٥٠/ه٦٤٨ (سنةاحلافظية  ّ ً
ا بدرب الصاحلية، وأنشأت فيها مسجدا،  ًعمر   .ً عليها أوقافا كثريةووقفتّ

  .١/٣١٥القالئد اجلوهرية، ج: طولون وابن -  ٢/٢٤٣النعيمي ج: انظر  
ا اجلابية باب جنويب دار للقرآن الكرمي خارج دمشق، هي )38(  جامع حسن وتربة و

 املعروف أمحد الشهايب البكري الدمشقي اخلواجكيأها  أنشوذريتهما،للواقف وأخيه 
ا سنة . الصابوينب ًووقف هلا عددا من ). ه٨٦٨(وفرغ منها سنة  ه٨٦٣وابتدأ عمار

وهي مدفن .  وغريمها، ظلت قائمة حىت املرحلة املعاصرةوالبقاعالقرى يف الغوطة 
 كرد -  ١٤ - ١/١٣النعيمي ج - . الصغريباب وتقع قبالة تربة ، البكريبينالسادة 
  .٧١ - ٦/٧٠ جعلي

، )ه٩٨٤ -٩٠٤( الدين الغزي رضي القاضي حممد بن حممد بدر الدين بن هو )39(
ً والده وعلى كبار مشايخ عصره بدمشق والقاهرة، وتوىل عددا من الوظائف علىدرس 

ّودرس بالعادلية، والفارسية . ّ القراء باجلامع األموي، وإمامة املقصورةكمشيخةالدينية 
. والبيان واملعاين وغريمهاًوبلغت تصانيفه مئة وبضعة عشر مصنفا يف الفقه، . غريهاو

 الواجد يف ترمجة شيخ بلغة خاصة يف كتيب، وأمساه ترمجة الدين جنم له ابنه وأفرد
مقدمة كتاب :  الشيخحممودو ١٠- ٣/٣ج السائرة الكواكب: الغزي - .اإلسالم الوالد

  .٧/٢٨ األعالم، ج-  ١/٢٢ين الغزي، ج الدلنجم السمر وقطف الثمر لطف



  
٢٨٧  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

 ،احمليب الغزي ووالنجم )40(البوريين احلسنذكر و. أخرىتدريسه يف عدة مدارس 
 ،ًأيضا الفارسية املدرسةّ درس يف بأنه )41( بن املنقار احلليبأمحد  ترمجتهم العاملعن

 يف التدريس فيها، وكذلك عملوا من العلماء األدباء الذين كان البوريينبل إن 
  .)42( بن قوالقسزأمحد

ا قد ذكرت أن أولئك العلماء قد ً كانت كتب الرتاجم املشار إليها آنفوإذا
ا كانت ال تزال على حيويتها ، الفارسيةاملدرسة يف ّدرسوا  مما يثبت أ

 نشاط تلك املدرسة شبه مفقودة عن املرحلة املمتدة من أخباروعطائها، فإن 
. السابع عشر للميالد وحىت آخر القرن/  للهجرةعشرات القرن احلادي يأربعين

 أيديناني ب كتب التاريخ املوجودة يف املدرسةأخبار هذه ولكن إذا كنا نفتقد 
قد تسد بعض هذا  اليوم، فإن بعض وثائق سجالت احملاكم الشرعية بدمشق

                                                            
ولد يف .  بدر الدين البوريين الشافعيالدمشقي، حسن بن حممد الصفوري األصل، هو )40(

 هاجر مع أبيه ).ه١٠٢٤(، وتويف يف دمشق )ه٩٦٣(صفورية من أرض فلسطني سنة 
وتصدر للتدريس والسيما .  يف كل علم إسالميعصرهإىل دمشق، وأخذ عن كبار علماء 

وأتقن .  يف جمموعة من املدارس، ومنها الفارسيةّودرسًوعني قاضيا بالركب الشامي . لتفسريا
 األعيان من تراجم: ومن أبرز مصنفاته يف التاريخ.  العربيةجانباللغتني الرتكية والفارسية إىل 

 ٣٠ - ١/٣٥٥ جالثمر،لطف السمر وقطف ): جنم الدين(الغزي  -  .أنباء الزمان
  .٦٢ - ٢/٥١ األثر، جخالصة: احمليبو

 حنفي املذهب، برع يف العربية ومتيز على والنشأة، األصل، دمشقي املولد حليب )41(
سطنبول إ أنه بعد سفره إىل إال الفارسية باملدرسةّودرس . وقال الشعر احلسن. أقرانه
وبقي على حاله تلك ثالثني . ّ املكيفات، فاختل تفكريه، فأعيد إىل دمشقتعاطى
، ١٩٦٦دمشق. الزمان تراجم األعيان يف أنباء :البوريين – ).ه١٠٣٢(سنة  وتويفسنة 
  .١/٢٢٥ جاألعالم،و ١/٢٩٦احمليب، خالصة األثر جو ١/١٦٣ج

حليب األصل، دمشقي املولد، عرف . الدين أمحد بن حممد بن أمحد شهاب هو )42(
ومن الع كان واسع االط.  األذنمقطوع تركي يعين تعبري : سيزقالقو. بابن قوالقسز

مالفقهاء، ّأجل  - ٩٨٣. (ّدرس باملدرسة الفارسية. ً وكان مرجعا للناس يف مشكال
  ).ه١٠٣٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 املرحلة املشار إليها فحسب، وإمنا عن أواخر القرن احلادي عنالنقص، ال 
 تبني ق إذ مت العثور على جمموعة وثائللميالد،عشر للهجرة، السابع عشر 

ا،ف تلك املدرسة مفصلة، أوقا ا، والعاملني فيها واملستفيدين وإيرادا  ونفقا
 األوقاف، بني متوليها بصفة خاصة، تلكمنها، وتوضح بعض املنازعات حول 

ا   .والدارسني فيها، والطامعني 
 وقد تكون أمهها، تقع يف الصفحتني الوثائق، هذه من األولى والوثيقة

 وقد ؛ احملاكم الشرعية بدمشقسجالت من) ١٨(من السجل ) ٢٠(و) ١٩(
 حمصوالت وإخراجات وقف مدرسة دفرت: الرتكيةللغةاب  التايلالعنوانمحلت 

دي ن أفمحزة مفخر العلماء واملدرسني الكرام زمانفارسية باطن دمشق، در 
 املدرسة هي بيان بأوقاف أي )) وقف مزبور، ومدرس مدرسة مزورةتوىل

 وقفتل، وكيفية توزيع هذا املردود على الذين ّ تدر من ماوما ة،الفارسي
عليهم، وعلى شؤون املدرسة، وما تتطلبه من مصروفات متنوعة؛ وذلك زمن 

وألف إىل  ماه حمرم احلرام سنة مئة غرةوتاريخ الوثيقة . )43( أفنديمحزةاملتويل 
أي من . )) ومصرفإيراد تدخل غري منختام ذي احلجة الواقع خالهلا فيها 
                                                            

وكان جد املؤرخ . )ه١١٢٠ - ١٠٣٨ (صوفيتها نزالء مدينة دمشق وأحد مشاهري من )43(
فقد تزوج جد املؤرخ . ألمه ))عشر الدرر يف أعيان القرن الثاين سلك(( كتاب صاحب املرادي

 طويلة، وسكن ملدة الفارسيةّوقد ويل وقف . وأعمامه املرادي منها بوالد ورزق ،عائشة ابنتهمن 
وقد اجتمع .  عريب، والعلوم العقلية والنقليةالبن )) املكيةالفتوحات(( مع الطبة وقرأّفيها، ودرس، 

 الطلبة، الفرضي، سعدي بن عبد الرمحن احلسيين بن محزة الدمشقي، وقاسم بن منعليه 
  . احلبشيباللودفن بباب الصغري قرب ضريح . زيل دمشق  املالكي، ناملغريبسعيد 
               

ْمطمح الواجد يف ترمجة : نفسه واملرادي ٢/٧٥املرادي، سلك الدرر، ج: انظر   َ
 ،OR 4050- SCH 5501 الرقم حتت الربيطاين املتحفخمطوط يف . الوالد املاجد

  . آ٣٣ - ب٣٢ورقة 



  
٢٨٩  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  .١٦٨٩ تشرين األول ١٤ حىت ١٦٨٨ن األول  تشري٢٦
 النعيميأتى يف كتاب  ورد يف هذه الوثيقة مع ما  مامقابلة بعد ُويالحظ

ا؛ ً بأن هناك تطابقا تام،)44( أوقاف تلك املدرسة، واملوقوف عليهم فيهاعن
ورد يف تلك  وميكن تصنيف ما.  أو تبديلتغيريلوقف مل يطرأ عليه اأي أن 

 ينفق وكيفُّ تبني مايغله كل جزء من الوقف، اليت التاليةفقرات الوثيقة يف ال
  :وارد ذلك الوقف

  :ُّ وما يدرهالوقف – ًأوال
)    ٤.٢٥( وجاء أنه يبلغ ،)) مال وقف مزبورأصل(( أمسي يف الوثيقة وقد

  : وتفصيله كما يلي،)45(رشقالًأربعمئة وأربعة عشر قرشا ونصف 
  )47( فدان،)46(ي العجم تابع وادصحنايا، قرية حمصول عن ً غرشا٣٥٠

                                                            
من الوثيقة املذكورة ) ١٩( الصفحة وانظر، ٤٢٨ - ١/٤٢٧ج: النعيمي: انظر) 44(

  .ًأعاله أيضا
 الفلمنكياشتهر منه  وأكثر ما.  يف األصلأوريبالغرش أو القرش، نقد فضي  )45(

ْ األصالين أو األرسالين أو األسدي، ولذا مسي بأسد،وكان حيمل صورة ). اهلوالندي( َ
 القرشًوهناك أيضا ). األسدبالعربية  تركيتان تعنيان كلمتانأرسالن وأصالن (

 القرشُ يفوق بوزنه مقدار الثمن عن الذي ، قروشقره أو الريال باملسمىالنمسوي 
ّوقد سكت .  مدفعأبا كان املصريون يسمونه الذي ، اإلسباينالريالوهناك . الفلمنكي

 ًقرشابع عشر للميالد االس/ القرن احلادي عشر للهجرةأواخرالدولة العثمانية يف 
وكان الريال هذا .  ثلثي القره قروشيعادلَّ قلدت به القروش األوربية، وكان ،انيعثما

، وهي العملة الفضية )عثماين (أقجة) ١٦٠(يعادل يف أواخر القرن السابع عشر 
  .العثمانية الصغرية

)١٦٠ (Gibb & Bouven, Islamic Society and the West. 2 Parts   
   London 1951- ١٩٥٧  - Part II, P. 53- 54.   

وحيده من الشمال .  قطناقضاء ماكان يسمى يف التقسيم اإلداري الشامي السبق بهو )46(
 شياار ومن الغرب والقنيطرة، إزرع ومن اجلنوب ، دمشققضاء ومن الشرق الزبداين،قضاء 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

   وإجيارها يف سنةإجارة،، در عهدة رعايا بروجه )٢١(
 .ًثالمثئة ومخسون غرشا) ٣٥٠(

 الصف الشمايل، وحمصول يف  السالحسوق دكاكني حمصول ً ستون غرشا٦٠
) ٦٠( الصف الغريب، يف سنة يف )48( الدهيناتيةسوق دكاكني
 .ً غرشاستون

 رشغ
 ١.٥٠ونصف

  سنةزل يف  أي إجيار أطباق من( )49(قأطبا حكر حمصول
  . غرش ونصف)١.٥٠(

 . ال شيء: )52(٦ط )51( تابع حوله،)50( فزارةمزرعة حمصول ٠
                                                                                                                                

 قطنا ناحييت يشمل الفوقاينو. وفوقاين حتتاينويقسم هذا القضاء إىل . اللبنانني وحاصبيا
لكنس املستعمل يف ا فيه ّالبالن لكثرة نبات ،َّ البالنإقليمً أيضا ويسمى ، جنوبيت
 لكنه فصل عنه سنة الزبداين،ً وكان يضم سابقا الكسوة، ناحية يشمل التحتاينو. والوقود
أمحد  - . العجمواديوال يعرف سبب تسمية هذه املنطقة ب. دمشق، وربط بلواء ١٨٩٩

  .٣٦٨ ٢/٣٦٧، مصدر سابق، جالريف السوري: وصفي زكريا
وقد قدره .  الشامبالدمقياس مساحة، وهو سائد يف مصر بصفة خاصة ويف : ّالفدان )47(

 تعادل أي أن القصبة ،٢م)٦٣٦٨(قصبة مربعة أو ما يعادل ) ٤٠٠(بـ القلقشندي
  ٢م)٤٢٠٠.٨٣٣( يعادل ١٨٣٠وقد تناقصت مساحة هذا الفدان فغدا منذ . ٢م)٣٩(

 ٩٨ - ٧/ سابقمصدر نتس، -  ٣/٤٤٦ي، صبح األعشى، جالقلقشند: انظر  
لد السابع . ودائرة املعارف اإلسالمية باللغة الفرنسية، الطبعة اجلديدة  مادة -ا

  ).١٤٠( صو Misahaمساحة 
 مقر ًأيضا كانت يتلا اجلوزية املدرسةسوق يف البزورية، وكانت فيه :  الدهيناتيةسوق )48(

  . هذا السوق جنويب جامع بين أميةويقع. احملكمة الكربى بدمشق
 ابن بيت يقصد ّولعله . املنازلطوابق أو الطبقات أي األطباق أن املراد من يبدو )49(

  . الوقفيفاملزلق 
 والسيما أن كتابة،ّ ولعلها حتريف أو تصحيف نطق أو ،))لزازة(( يف الوثيقة أتت) 50(

 اليت ورد امسها يف القرية ))فزارة((ورسم كتابتها متشابه مع . الوثيقة قد دونت بالرتكية
ً عرف موقعها سابقاوقد النعيمي كتاب يفالوقف  ُّ.  

ذا االسممنهوامسه مشتق من البحرية املعروفة .  احلولةسهل املقصود هو ّلعل )51(   .



  
٢٩١  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

 ).باقي عطل( الوثيقة بتعبري يف وأتت 
   غروشثالثة٣

٤١٤.٢٥ 
 . ثالثة غروش) ٣(، ٣ البقاع طتابع ))بالني(( زراعة حمصول
موع ويكون    )٤١٤.٢٥(  كما ورد يف أعلى الوثيقةا

 .ً وأربعة عشر قرشا ونصف القرشأربعمئة 
ا – ًثانيا : عنوانحتت ) منها) ٢٠(و) ١٩(الصفحة ( جاء يف الوثيقة ذا

 املصروف من إيراد الوقف أي ) من ذلكاملصروف( أي )) من ذلكاملوضوع((
  :ةُِّ وزع على األقسام التاليوقدمايلي؛ 
1   ًقرشا) ١٨٩( وقيمته ،ف خدام وقوظايف -ً

  : الوظائف هيوهذه
 عشرون ٢٠

 ًغرشا
 وإىل جانب هذا ًقرشا،عشرون )٢٠: ( ونصيبه يف يوم،))متويل(( وظيفة) ١

 .ُومل يؤكد أن هذ النصيب سنوي. الرقم خطوط وأرقام مل تفهم
 .ًقرشا) ١٥٠(ًقرشا، ويف سنة ) ٥٠( يوم يف ))ّمدرس((وظيفة ) ٢ ً غرشا١٥٠

 .ستة قروش) ٦( سنة يف  وبوابخادموظيفة ) ٣  ستة غروش٦

                                                                                                                                
 اجلوالن هضبة الشرقوحيده من . ويقع السهل يف الزاوية الشمالية الشرقية من فلسطني

ايات جل  ومن الغربالسورية، .  الشيخجبل وجنويب لبنان، ومن الشمال عامل 
ر األردن البحر، وجزء منه حتت مستوى سطح ،٢كم)١٨٠(ومساحته   ومير فيه 

 - .  بعد استيالئها على املنطقةبتجفيفها اسرائيل اليت قامت ، احلولةحبريةّليكون 
صفي أمحد وو ٢٩٤ - ٢/٢٩٠، ج١٩٨٤أجزاء، دمشق ٤املوسوعة الفلسطينية، 
  .٤٩٤ - ٢/٤٩١زكريا، املصدر نفسه، ج

وكذلك عند ) فزارة (لزازة عند احلديث عن مزرعة ًمنفردا الطاء يف الوثيقة حرف ورد )52(
خمتصر ) الطاء(ويقصد هنا حبرف . فيالني أتت مصحفة اليت بالنياحلديث عن مزرعة 

ىل كل فمن املعروف أن أي أرض أو عقار مهما بلغت مساحتامها، ينظر إ. قرياط
تعادل ربع ) فزارة(فالقراريط الستة يف مزرعة . ًقرياطا) ٢٤( أنه مؤلف من علىمنهما 

، فإن القراريط الثالثة تعادل )فيالني (بالني املذكورة، وكذلك يف مزرعة القريةفدادين 
  . ُمثن املزرعة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ).أي جايب الوقف. (تسعة قروش()  سنة يف )) وقفجابيان((وظيفة ) ٤ غروش  تسعة٩
 .أربعة غروش) ٤( سنة يف  مصحف شريفقاري )) أمحدشيخ((وظيفة ) ٥  أربعة غروش٤

مئة وتسعة ) ١٨٩( ماينفق على تلك الوظائف اخلمس جمموع ويكون ١٨٩
 .ًن قرشاومثانو

2  طالبان(( وظائف ماأمسته الوثيقة على ُمايصرف –ًأربعون غرشا ٤٠ -ً
 وعدد الظائف عشرة ًغرشا،أربعون ) ٤٠(وقيمته ) طالب علم (أي ،))علم
  :هي

 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة 
  خليلشيخًغرشا ٤٢٩

 يف علم طالب
) ٤(سنة 

 قروش

   أمحدسيد
 يف علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

  مالكيضيقا
 يف علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

  فضليشيخ
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 جليب أمحد

 طالبجقمقي 
 علم يف سنة 

 قروش) ٤(
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة 

 سعدوي شيخ 
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 عبد شيخ

 طالب اللطيف
   علم يف سنة

 قروش) ٤(

 جليب ترمجان أمحد

 علم يف طالب
) ٤ ( سنة
 وشقر

 إبراهيم شيخ
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 حسن شيخ
 علم يف طالب

) ٤(سنة 
 قروش

ُ يعثر على ترمجة ألولئك الطالب يف املصدر التارخيي الشامي املعاصر ومل
 الطلبة العشر هم الذين حددهم الواقف وهؤالء . الدرر للمراديسلك وهو آنذاك،

َّ وكان قد خص كلاملدرسة،منذ نشأة   واحد آنذاك بالنسبة للنقد املستخدم يف تلك ُ
ويالحظ وجود وظيفة . ً درمها يف كل شهروأربعني مخسة) ٤٥( بـ الزمنية،املرحلة 

 كان يستفيد من تلك املالكي القاضيويبدو أن .  طالب العلمبني )) مالكيقاضي((
بذلك َّ منذ نشأة هذه املدرسة بدليل أن الوقف خص فقهاء نواب القاضي األوقاف

  ).١/٢٨النعيمي، ج. (املاديالعون 



  
٢٩٣  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  )الكرميّقراء أجزاء من القرآن  (٢٨ غروش  قاريات أجزاءوظايف - ًثالثا
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة

 زاده أفندي بكري أمحد
) ٢( غرش سنة يف

   جليب كرمييإمسعيل
 )٢( غرش سنة يف

  إبراهيم حصريسيد
 )٢( غرش سنة يف

   أمحدشيخ
 )٣( غرش سنة يف

  جليب صادق
 )٢( غرش سنة يف

 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة
  اكميل رمليشيخ

 )٢( غرش سنة يف

  إبراهيم اسطواينشيخ

 )٢( غرش سنة يف

  عبد اللطيفشيخ

 )٢( غرش سنة يف

 مصطفى ولد شيخ
 الشيخ عثمان

  )٢( غرش سنة يف

  يسنيشيخ

 )٢( غرش سنة يف

  ) غروش٨( سنة يف. ُيخ القراءش:  حسني ولد سيد قدسيسيد وظيفة

 أوردت الوثيقة أمساء عشرة قراء للقرآن الكرمي، مل يعثر مل على ترمجة، لقد
وهؤالء القراء العشرة كان الوقف منذ البدء . )) القراءشيخ(( إليهم اسم وأضافت

َّقد نص على عددهم، كما نص  َْ مقرئـني آخرين إىل جانبهم حيضران علىَّ َ ْ َ ْ ُ
 قارئ(( ماأتى حتت اسم العشرةفإذا ضم إىل أولئك . عصرعقب الظهر وال
 شيخ القراء، وكذلك ورد ضمن وظائف خدام الوقف، الذي ))مصحف شريف

ّيكون العدد اثين عشر قارئا وهو الذي نص عليه الوقف يف أصل ً.  
ا )) أمحدشيخ((ُ ماورد عن حصة أما ا غلطة بأ  ثالثة غروش، فيظن أ

موع  كما ورد يف ) مثان وعشرون٢٨= ٨+٢٠( وهو ،صحيحقلم، ألن ا
  .)) ألجزاءّقراء((حصة 

ً الوثيقة حت عنوان كبري نسبيا من  الرابعالقسم  أتى هذاوقد - ًرابعا
ا ويقصد ))اإلخراجات((و  للمدرسـة، وقيمتهـا الضرورية األخرى النفقات 
  : اآلتيةالصورة موزعة على ،ًمئة وثمان وخمسون غرشا) ١٥٨(
  القرش٧٣.٥٠ 

  
 

 وسبعون ثالث )٧٣.٥٠ (مال احلرمني الشريفني وهو أداء - 
لقد كان للحرمني الشريفني حصة يف . ونصف القرش يف سنة

 إذ ذكرت الوثائق أن للحرمني صحنايا، وارد قرية منالوقف 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ًأربعة وعشرين فدانا ) ٢٤(ثالثة فدادين من أصل ) ٣ (الشريفني
ًحدا وا) ٢١ (الفارسية حصة وقف وكانت. هي فدادين القرية
 . الفدادينتلكًوعشرين فدانا من 

 العثمانيةكانت تتقاضاه اخلزينة  وهي مقابل ما :نفقات النظارة-  ً قرشا٤٤
 .ًغرشا) ٤٤(لوقف ا ناظرمقابل أجر 

٢.٥٠ 
   ونصفقرشان
 قروش١٢٠

ويبدو أنه مثن إخراج تذكرة من املريي .  مرييتذكرة خرج - 
) ٢.٥٠( الوقف حساباتبتسلم ورق ) خزينة السلطان(
  ونصف رشانغ

 عن ،املتويل مبحاسبة ًسنويا القاضييقوم :  رسم حماسبة قاضي-  ٦.٥٠
 من احلساب صورةوترسل . الوايل وحبضور ونفقاته،واردات الوقف 

 .طنبولإسإىل 
 ))طينة(( وضع أي ))تطيني(( تكاليفأي :  طينة سوق سالح-  ٣.٥٠

هي عملية ترميمية كانت و.  السالحسوق وسقف دكاكني جلدران
 .ًجتري تقريبا كل عام

 .أفسده الدهر فيه  أي إصالح مااحلانوتترميم : ترميم حانوت -  ٣
َ عدسة دكاكني-  َ تعبري عامي يقصد به تغطية أرض : ))عدسة((: َ

 بطبقة من املالط تغطي الرتاب، أخرىالدكان أو أية أرضية 
 .ّوتسوي األرض

 عمارة دكان حالق هي لتسهيل أندو يب: ّ عمارة دكان حال-  ١.٥٠

 .احلالقة للعاملني يف املدرسة

 هذا الرسم، ومل يعثر على منُمل يعرف املقصود :  رسم معقول-  ١

 .مصدر لشرحه

 . حيمل املاء إىل املدرسةالذيأي أجرة :  أجرة شاوي ماء-  ٣



  
٢٩٥  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

اء زيت-  ٦  . للقنديل، أو اإلضاءةاملخصصأي مثن الزيت :  

٢.٥٠  

  

ّكان ميد : ُصر مدرسةُ ح-  ُ أرض قاعات املدرسة حصر بدل يفُ
 .))احللفا(( أو ))القصب((السجاد، وتصنع احلصر عادة من نسيج نبات 

 يستخدم القطن يصنع فتيل وكان:  قطن وقناديل ومكانس-  ١

 . بالطبع للتنظيففهي ))املكانس((القناديل، أما 

١٥٨  
مئة ومثانية ومخسني ) ١٥٨ (ملتفرقةا ))اإلخراجات(( جمموع تلك وبلغ

  .ًغرشا

موع  ٤١٥= ١٥٨+ ٢٨)+ ٢٢٩ (٤٠+ ١٩٨:  الكلي للمصرفوا

   .٤١٤.٥:  والوارد هو–

 اإليراد والصرف، بعد دفع علوفة ونص سنة مجع((:  الوثيقة مبا يليواختتمت

 يتأخر ألحد من فلم مبوجب األمر الشريف السلطاين، ،))املريي((تارخيه جلهة 

 احلرام القعدةحرر ذلك يف خامس ذي . رتزقة، وال للمتويل يف جهة الوقف شيءامل

واحملضر بإمضاء املوىل ). م١٦٨٩آب٢١/ ه١١٠٠ذي القعدة٥(سنة مئة وألف 

  .)53( بدمشق الشامالقاضي بكر أفندي أبو اهلمام
 املدرسة حول احملاكم الشرعية بدمشق وثائق الوثائق األخرى من أما

                                                            
 وبقي .ه١١٠٠سنة مصطفى أفندي حفظي  القاضي أتى بعد وفاة قاضيهاوهذا)53(

  .ه١١٠٦ حىتفيها 
 ،مصدر)) يف العهد العثماينق دمشوالة((حممد بن مجعة املقار يف كتاب : حوله انظر

  .٤٧/سابق



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 وبعض ، املدرسةوقف ادعاءات متنوعة تدور حول افمضموالفارسية 
وقد يكون من أمهها شكوى الفالحني .  فيهاالعملتعيينات جديدة يف جمال 

 محزة ً وهو كما أشري سابقا، الوقفمتويلالعاملني يف حصة وقف املدرسة، من 
ً مبلغا كبريا جتاوز كثريالزراعإذ أنه أخذ أثناء توليته من . بن بريم الكردي ً ا املبلغ ً
 املتجاوز، الذي أخذه املبلغوهم يف شكواهم يطلبون رد . اخلاص بالوقف

  . ولعدة سنوات دون وجه شرعيمنهم، املتويل

 يظهر من تلك الوثائق بأنه كان هناك شك بتصرفات املتويل على وهكذا

 من العلماء كان ))املتويل(( يف اجلباية أم يف الصرف، مع أن ذاك أكانالوقف، 

ً تلك الوثائق أيضا، عدم تصديق الفالحني احلجج اليت منويظهر !! فةاملتصو
ا، وال تأكيده  فاملتويل .  كان يقوم باحلساب الشرعي الصحيحأنهكان يتذرع 

 أو بأخرى، وجيوز على بطريقةكان يف احلقيقة ينتقص من مال الوقف 

  .الفالحني لينال أكرب قسط من حاصل ذلك الوقف

 الفارسية املدرسة من كل ماأتى يف الوثائق، أن  القول، يتبنيوخالصة

الثامن عشر /  عشر اهلجريالثالث عاملة حىت منتصف القرن كانتالدمشقية 

 قريةّ تدره ماكانتً طامعا بوقفها، والسيما منه كان املتويلامليالدي، وأن 

ي  بريم الكردمحزةكما أن تلك الوثائق تبني أن تولية املدرسة كانت بعد . صحنايا

  .السابق املتويل اليت كانت على صلة قرىب من ،)54( املراديةاألسرة بيد

                                                            
 حممد من القرن الثاين عشر بتولية ولدي الثاين املدرسة الفارسية يف النصف كانت )54(

وقد ولد يف القسطنطينية سنة .  خليل املراديحممدوهو جد املؤرخ . بن حممد املرادي
وتلقى العلوم . فيها اليزبكي البخاري مراد، عندما كان والده )م١٦٨٣/ه١٠٩٤(



  
٢٩٧  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

ّ إذا كانت الوثائق تبني لنا بعض أحوال املدرسة الفارسية الدمشقية ولكن
 من القرن الثاين عشر اهلجري، فإن كتب التاريخ الدمشقية األربعينياتحىت 

مي هلذه املدرسة أثناء ً شيئا عن النشاطني العلمي والتعليتقدمبصفة خاصة، ال 
/  عشر اهلجري، ولو خالل القرن الثالث عشرالثاينالنصف الثاين من القرن 

 التعليمي يف كتب املؤرخني املسرحالتاسع عشر امليالدي؛ فهي غائبة عن 
 مع أن أسرته كانت هي املتولية ، املرادياملؤرخالدمشقيني، وحىت يف مؤلفات 

  .عليها
سبب األكيد لغياب هذه املدرسة بالذات عن  يعرف يف احلقيقة الوال
 النظام تثبت دمشق يف تلك املرحلة، وقبل يف التعليمي النشاطجمال 

التعليمي احلديث فيها؛ إذ مل يرد ذكرها يف كتب املؤرخني الدمشقيني، مع 
 أمساء عدد كبري آخر من املدارس الناشطة، فهل هو الضياع التدرجيي ورود

ا والن رأينا وقدألوقافها،  ّزاع حوهلا؟؟ أو رمبا لعل ذلك يرجع إىل  الطمع 
                                                                                                                                

وقام بعدة رحالت على عادة علماء زمنه، واستقر يف .  عصرهومشايخعلى أبيه 
ًوكان مقربا من السلطان العثماين، وأنعم عليه .  والتصوفالعبادةدمشق، واجته إىل 

 سنة دمشق وتويف يف .وله عدة تصانيف ورسائل.  املنورةاملدينةبقضاء 
  ).م١٧٧٥/ه١١٦٩(

حممد مطيع : حتقيق. الشامعرف البشام فيمن ويل فتوى دمشق : املرادي: انظر
 الكتاب مقدمة). م١٩٧٩/ه١٣٩(دمشق، . احلافظ ورياض عبد احلميد مراد

  .ز. ص) ٢(
خمطوط يف املتحف .  نفسه، مطمح الواجد يف ترمجة الوالد املاجداملؤلف - 

  Catalogue Or 4050. Sch5501. آ٦ب، ٣قات  الورالربيطاين،
يف هذا البحث، لتعرف ) ١٢٤( رقم ،)) بريم الكرديمحزة((ً أيضا ترمجة وانظر - 

  .  القرابةدرجة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ال التعليمي نافستهانشأة مدارس جديدة   العلمي، فاجتذبت – يف هذا ا
 أنه يطيب للنفس وللفكر األخذ املعروف،إذ من ! إليها العلماء والطلبة

ويف !  فقط ال يف عمقهظاهرهباجلديد واملتجدد، ولو كان هذا اجلديد يف 
 يف مدينة امليالدي،الثامن عشر / ع نشأ يف القرن الثاين عشر اهلجريالواق

 املدرسةك. املدارسدمشق، وأثناء مرحلة حكم آل العظم فيها، عدد من 
/ ه١١٤١( سوق اخلياطني، اليت أسست سنة يف )55(اإلمساعيلية
.  باشا العظموأسعد باشا العظم إمساعيل، وكانت من إنشاء )م١٧٢٨

 باب يف باشا العظم سليمان ه١١٥٠  أنشأها سنةاليتانية  السليماملدرسةو
 مراد اجلد األول لألسرة املرادية أقامها اليت )57( املراديةاملدرسةو. )56(الربيد
 املدرسةو). م١٧٢٠/ ه١١٣٢ (سنة اجلوانية الظاهرية جنويب )58(املرادي

املرادي  مراد وقد أنشأها هي األخرى ، صاروجاسوق يف )59(النقشبندية الربانية
  الشاموايل أقامها اليت )60( العبدليةواملدرسة. ً داره، وبىن إىل جانبها مسجدايف

 جماورة السالح سوق، يف )م١٧٧٩/ ه١١٩٣ (سنة اهللا باشا العظم عبد

                                                            
  .٦/٩٩خطط الشام، ج:  عليكرد )55(
  . نفسهاملصدر )56(
ااملصدر )57(   . نفسه، الصفحة ذا
ولد يف ) ه١١٣٢ - ١٠٥٠( البخاري األزبكي مراد بن علي بن داود احلسيين هو )58(

طنبول، ومصر، إس وبالد فارس، ووالعراق، وأصيب بالشلل، وهاجر إىل اهلند، مسرقند،
. ً إقطاعا، وتويف يف اآلستانةدمشقومنحه السلطان العثماين يف بعض قرى . واحلجاز

  .والرتكيةوكانت له مؤلفات باللغات العربية والفارسية 
  .٨٢ - ٨/٨١األعالم، ج: الزركلي: انظر

  .٦/٩٨خطط الشام، ج:  عليكرد) 59(
  .٩٩/ نفسه املصدر) 60(



  
٢٩٩  ليلى الصباغ.  د– املدرسة الفارسية بدمشق

  . الفارسيةلمدرسةل
 تلك املدارس اجلديدة، البد أن تكون قد جذبت أنظار الشيوخ إن

. ًشمولة مبدئيا برعاية احلاكم ودعمه إليها، وهي املالعلمالعلماء، وطلبة 
 القريب من املدرسة الفارسية، وهو األموي اجلامع يفويضاف إليها أن التعليم 

ًوبذلك هجرت املدرسة الفارسية شيئا فشيئا، .  له نشاطه الكبري وروادهاليزال ً ُ
ً الذي كانت فيه أوقافها تسرق، وسكان املنطقة خيتلسون أجزاء منها الوقتيف  ُ
َّوهكذا مل يبق منها مع الزمن، سوى ذلك املصلى .  حوانيتإىلحولوها لي

 مل يبق من أوقافها الثمينة سوى الدكاكني كماالصغري الذي أشري إليه، 
ا   .الصغريين امللتصقني بأحد جدرا

ُ يتساءل يف آخر هذا املطاف الطويل، هل استثارت هذه املتابعة وقد
ا،س دمشق القدمية، وسرية  مدارمن الفارسية املدرسةلتاريخ   ونظام حيا

ا نشاطها التعليمي، وبصفتها  ا وحىت فقدا  ًمنوذجاالعمل فيها، منذ نشأ

 هل أعود فأكرر –لتاريخ أية مدرسة من تلك املدارس اإلسالمية العربية الغابرة 

ا ً يف أذهان الباحثني التارخييني واألثريني تفكريا جدي–استثارت هذه املتابعة 

ُ مثل املدارس املماثلة، اليت زرعت يف أحناء حياة لتتبع  ، علميمشروع بإقامة
 التعليمي َالرتاث هذا املشروع ُ واإلسالمي؟ كي يضع مثلالعريبكثرية من عاملنا 

 التعليمي العلمي البث أثر خاصة، يف دائرة النور، فيكشف بصفة ،احلضاري

ة العربية اإلسالمية ودميومتها،  للثقافاحلضاري، العطاء الفكري، والنماء يف

 املشروع، إذا مت بتنبيه، إصرار وتشبث ذلكفيتولد يف نفوس الباحثني يف مثل 

ً منها واملندثر، كانت عطاء حضاريا الباقيمببدأ يقول بإميان، إن تلك املدارس،  ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ركام أبنيتها، وفقدان متويلها، بل حتتًمتنوع األطياف ومشعا، وجيب أال ميوت 

ًن جتىب ويذكر به دوما بالكلمة جيب أ ّ  واملكتوبة وبالرتميم العمراين إذا املنطوقةُ

 موقع مميز وغين على احلاضرأمكن، وأن يكون له يف عصرنا املعلومايت 

  . وتنميتهمنهالشابكة، تسعى األجيال احلاضرة والقادمة لو لوجه التزود 

جلنويب من  ساقتكما أي أخيت وأي أخي، أقدامكما إىل الباب افكلما

دّ تذكرا أن تعرجا على مايسمى اليوم باألموي،اجلامع   قلب يف الفاسي ا

 ، الفارسيةاملدرسة  منه بتحية تقدير ملن بىنتبعثاسوق البزورية بدمشق، وأن 

 وعلوم الدين، إال أنه آمن بالقيمة العربيةوهو مل تتأصل يف نفسه بعد اللغة 

 مماثلة ملن عمل يف هذه املدرسة وأمثاهلا، وحتية اإلنسانية للعلم والتعلم والتعليم؛

  .ً وتعلما، هدايةًوتعليما،ًيف املاضي الغابر، تدريسا، 


