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ااریخی ،سیاستهای مذهبی ا سپس اضعیت رلمای ا آموزشای شاامات را در
این مهقت زمانی بررسی کطد.

کلیدواژگان :شامات ،فعالیتهای آموزشی مسلماااا ،،رابطلش شلیعیا ،ا بهل سل ت،
بتاطکا ،،ماالیک.
مقدمه 

شام قدیم یا شامات ،بز لحاظ جغربفیایی سرزمی ی طزرگ در آسیای غرطلی در دلدف فا ل
دریای مدیترباه ،سوبد غرطی فربت ،مرز شاالی دجاز ،ملرز ج لوطی رام شلرقی قلدیم ا
ترکیه فعمی بست .شامات قدیم در دال داضر شام کشلورهای سلوریه ،برد ،،لب لا ،ا
فمسطین ا مرزط دی جدیدش ،دا

تحوالت پس بز ج گ جهاای بال بست 1.بین م طقه

طه سبب موقعیت سوقبلجیشی آ ،،عالاه طر بی که بز آغازین بدابر فتودات بسالمی طسلیار
مورد توجه خاادب،های دکومتگر طود؛ هاوبره محل طلراز ا بفلول فرقلههلای متتمل
بسالمی بعم بز جبریه ،مرجئه ،قدریه ا فرق متتم شیعه ایز طوده بست.
بز قر ،سوم هجری ،بین سرزمین طه سبب دضور داکایتهلای شلیعی مقتلدر ماا لد
فاطایا ،مصر ،دادبایا ،ا یا دکومت های شیعی محمی مردبسیا ،،آل عالار ا ماا لد آ،،
شاهد رشد ا گسترش گربیشهای شیعی طود 1.هاین سبب شد که بز قر ،پ جم قاری طه
طعد ،دکومتهای غیرشیعی بین م طقه در ک ار مبارزه طا طحرب ،های خارجی ماا د داالت
مسیحیا ،میبی ا مغوال ،طه مرزهای بسالمی ،دساسیت ایژهبی در موبجهه طا رشد بیلن
جریا ،در م طقه طه خرج ده د؛ چرب که بز اظر بیشا ،،یکپارچگی جها ،بسالم طا دضلور
باحصاری به س ت در مقاط بادیشههای غیرس ی تحقق مییافت.
طا بی که هر یک بز بین دکومتها ،خود پیرا یکی بز ملابهب بهل سل ت طلود ا بز آ،
داایت طیشتری می کرد؛ سیاستی که در جهت توسعه گفتاا ،به س ت در مقاط تفکربت
شیعی دابال می شد ،تقویت هاه مابهب به س ت ا جااعت طود .هاسو طا بیلن سیاسلت
کمی ،که گاه طرخوردهای ستت ا ت دی رب هم طه دابلال دبشلت ،بز بطزبرهلای الرم ماا لد
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ع صر عمم ا آموزش ا ساختن مدبرس ا توجه طه عماا ایز طهره طلرده ملیشلد کله خلود
زمی هبی طربی رشد ا برتقای شاخههایی بز عموم در م طقه شامات در بین داره زماای شد.
تا ک و ،در طررسی بین موضوع ،پژاهش مستقمی لورت اگرفتله بسلت .طله هالین
م ظور ،بین مقاله در اظر دبرد طا بستفاده بز م اطع دست بال تاریتی ا طا راش کتاطتااهبی،
طه بین پرسش پاسخ دهد که هر یک بز داکایلتهلای سل یملاهب مقطلع زملاای بیلن
تحقیق ،در سیاست های ماهبی خود چه رایکرد عمای ا آموزشی دبشتهباد؟ طه طیا ،دیگر،
آیا فعالیتهای عمای ا آموزشی فربگیر دکومتهای سل یملاهب بیلن مقطلع زملاای ،بز
تعصبات ماهبی بیشا ،بثر پایرفته بست؟ ا ااودهای مشتص رایکرد عمای ا آموزشی در
بین داره چیست؟
فرضیه بین تحقیق بین بست که فعالیتهای فربگیر عمای ا آموزشی دکومتهای بین
داره ،در برتباط مستقیم طا سیاست ها ا تعصبات ماهبی بیشا ،طوده بست؛ مسألهبی که طلا
بقبال دکومت ها طه آ ،،بقشار متتم مردم ایز طه آ ،توجه کرداد ا طه ع وب ،یک مسلأله
راز در جامعه آ ،راز شام مطرح گردید .در بین مقاله ،بطتدب اضعیت عمای ا آموزشی بیلن
داره در طین شیعیا ،ا به س ت طررسی شده بست .سپس اهضلت مدرسلهسلازی ،کله بز
مهمترین ااودهای رایکرد عمای ا آموزشلی بهل سل ت بیلن داره بسلت ،در دا طتلش
مدرسهسازی دکومتی ا مدرسهسازی غیردکومتی تبیین شده ا پس بز آ ،،مصادیق دیگر
رایکرد عمای ا آموزشی بین داره ایز طیا ،شده بست.
وضعیتعلمیوآموزشیشامات

هاا ،طور که بشاره شد ،در م طقه شام در فا مه دکومت بتاطکا ،زاگی تا پایا ،ماالیک،
طه دلی دساسیتی که در طربطر شیعه بیجاد شده طود ،دکومتها سیاست کمی تقویت ماهب
س ت ا جااعت رب در پیش گرفت د ا بز بیلن را ع صلر آملوزش جایگلاه ایلژهبی یافلت.
دکومتها طا تتصیص باقاف خاص طربی بین مدبرس ا توجه طه ع صر کتاب ا کتاطتوبای
ا بقدبماتی اظیر آ ،،توب ،خویش رب در تقویت بین سیاست طه کار گرفت لد؛ تلا جلایی کله
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میتوب ،رایکرد به س ت طه مدرسهسازی در بین داره رب اهضت مدرسهسازی خوباد ،بملا
بین رایکرد در میا ،شیعیا ،بین م طقه در هاین عصر ،طا شک ا هلدفی متفلاات تبملور
یافت ا طر بساس شربیش ا بقتضائات زما ،شک گرفت.
اهلسنت 
الف.وضعیتعلمیوآموزشیدرمیان 
اهلسنت 
نهضتمدرسهسازی 


اهضت مدرسهسازی به س ت بز داره بتاطکا ،زاگی تا پایا ،ماالیک رب ملیتلوب ،طله دا
قسات دکومتی ا غیردکومتی تفکیک کرد.
نهضتمدرسهسازیحکومتی 


اهضت مدرسهسازی طربی به س ت در م طقه شام که در دارب ،اوربلدین زاگی ،آغاز ا طا
جدیت پیگیری شد ا در دارب ،جااشی ا ،با بدبمه یافت؛ خود طستر رشلد هلر چله طیشلتر
بادیشه س ی در مقاط تفکر غیرس ی رب فربهم کرد .بین مدبرس که طه تقمید بز اظامیه طغدبد
ساخته میشد ،بطتدب طه دست دکومت های م طقه تأسیس شداد؛ ط اطربین میتوب ،بین اوع
مدرسهسازی رب مدرسهسازی دکومتی اام اهاد.
هـ.ق) 
عصراتابکانزنگی(125ـ 426

اتستین ط یا،گابر بین سیاست مدرسهسازی دکومتی ،اوربلدین زاگی طلود کله در دارب،
دیات سیاسی خود ،طه طرپایی مدبرس در شهرهای مهم قماراش توجه ایژهبی دبشت.

0

تکاپوی آموزشی اوربلدین ،هاپای توباایی سیاسی ا اظامی با گام طرمیدبشت .طه گفته
بطوشامه ،طا بقدبمات مدرسهسازی اوربلدین ،شام که بز دباشلا دب ،تهلی طلود در رازگلار با
پ اهگاه بادیشا دب ،ا دباشورب ،شد 1.مجدبلدین طن دبیه طه اق بز اوربلدین ،هدف ای رب بز
تأسیس مدبرس ،اشر عمم ا بز میا ،طرد ،طدعتها در شهر دمب دباسته طود.

1

اوربلدین ،د فیماهب ا داستدبر رشد ا تقویت ا توسعه بین ماهب طود ،بملا بز بیلن
ماهب یکجاابه داایت اای کرد .خش مشی دی ی ای در جهت تقویت ماهب به سل ت
طه طور کمی ا تشویق طه بیجاد اددت طین آاا ،طه م ظور مقاطمه طا هاه فلرق غیرسل ی ا
جهاد طا میبیو ،طود 6.طه هاین سبب ،با در دارب ،دکومتش (111ل163هل.ق) سه مدرسه
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طربی شافعیا ،در دمب ط ا کرد :مدرسههای افریه ،عصراایه ا شعیبیه.
اوربلدین مدرسه دالایه رب در سال 110هل.ق ،در شهر دمب طربی د فیلا ،ط لا کلرد ا
تدریس در آاجا رب طه طرها،بلدین بطوبلحسن عمی طن دسن طمتی که بز دمشلق طله دملب
آمده طود ابگابشت؛ بین عالم د فی اقش مؤثری در دگرگوای بغه شیعی شهر دملب طله
دست اوربلدین بیفا کرد 7.مدرسه افریه مدرسه دیگری طلود کله اوربللدین آ ،رب در سلال

111هل.ق تأسیس کرد 8ا تولیت آ ،رب طه عهده قطببلدین ایشلاطوری گابشلت 3.مدرسله
شعیبیه ،در ب مسجدی طود که اوربلدین پس بز اراد شعیب طن بطیبلحسن طلن دسلین
بادلسی فقیه طه شهر ،آ ،رب ساخت ا در سال 111هل.ق بین مسجد طه مدرسه تبدی شلد.
بین فقیه طه ع وب ،اتستین ملدرس هالین مدرسله تعیلین شلد 13.در سلال 113هلل.ق،
اوربلدین مدرسه دیگری رب ط یا ،اهلاد کله باللین ملدرس آ ،،شلرفبللدین عبلدبب طلن
بطیعصرا ،مو می شافعی طود 11که اوربلدین تولیت بین مدرسه رب ایز طه عهده بین علالم
شافعی گابشت ا بین مدرسه موسوم طه عصراایه شد 11.اوربلدین در جهت هاا ،سیاسلت
کمی ،در شهر دمب طه د اطمه ا مالکیا ،ایز مجال فعالیت دبد ا طربی آ،ها مدبرسی ط یلا،
اهاده شد.

10

بین مدرسهها عالاه طر کاستن بز افوذ ملابهب غیرسل ی دملب ،زمی له الزم رب طلربی
اهادی ه کرد ،جایگاه عماا ا شک دهی طه اهادهای ماهبی به س ت ا ساما ،طتشلید،
طه م اسبات عالاا ،س ی طا دکومت ا مشراعیت داکایت فربهم میکرد.
طا توجه طه داایت هاه جاابه بتاطک اوربلدین زاگی بز مابهب بهل سل ت ا جااعلت،
عماای به س ت رهسپار سرزمین شامات شلده ا در ملدبرس آاجلا طله فعالیلت عمالی ا
آموزشی مشغول شداد؛ یکی بز بین بفربد قطببلدین مسعود طن محاد ایشاطوری ،یکلی بز
بستادب ،اظامیه ایشاطور طود که در سال 113هل.ق طه دمشق آمد ا ملورد ع ایلت ا بقبلال
مردم قربر گرفت ا سپس طه دعوت اوربلدین طه دمب رفت 11.قاضی کاالبلدین بطوبلفضل
محاد طن عبدبب طن قاسم شهرزاری (131ل171هل.ق) فقیله طلزرگ شلافعی کله مسل د
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قضللاات دمشللق ا سربسللر شللام رب در دسللت دبشللت 11،عاادبلللدین کاتللب ب للفهاای
(113ل137هلل .ق) 16،عبلدبلردیم طلن رسلتم بطوبلفضلائ زاجلاای بلشلافعی ا بطوبل جیلب
سهراردی (133ل160هل.ق) ابعظ ا وفی مشهور ا مدرس اظامیه ل که پلس بز زیلارت
طیت بلاقدس ابرد دمشق شد ا اوربلدین با رب طسیار گربمی دبشت ا مجلالس اعلظ طلربی
ای در آ ،شهر طرپا ساخت ل 17بز جامه بفربد دیگری طوداد که دعوت اوربلدین رب پایرفت د
ا طه تدریس در مدبرسی که ای در دمب ساخته طود ،مشغول شداد .گراه دیگری بز عماای
طزرگ به س ت هم بز طغدبد طه مقر دکومت اوربلدین آمداد که در رأس بیشا ،بطن بلشلیخ
بطیبل جیب بالکبر طود ا گراه دیگری بز ب فها ،کله در رأس بیشلا ،فقیله شلرفبللدین
عبدبلاؤمن طن شوراه طود.

18

سیاست مدرسهسازی اوربلدین ،پس بز با ایز در سمسمه بتاطکا ،زاگی تدبام یافت ا دا
شهر دمشق ا دمب مح تارکز بین مدبرس شد .در دمشق مدبرسی ماا د اوریه ،الدیه،
عاادیه ،کالسه ا
دبشت ،مدبرس ماا د

ا در دمب ،شهری که ساطقه تاریتی دکومت دادبایا ،رب
 13،دمویه 13،عصراایه 11،اوریه 11ا در شهرهای داص

ا دااه 10ا طعمبک 11هم مدبرسی ساخته شد.
هـ.ق) 
عصرایوبیان(145ـ 416

س ت مدرسهسازی اوربلدین ،طعد بز آلزاگی ،در سربسلر سلرزمین زیلر فرملا ،جااشلی ا،
بیوطی بیشا ،تدبام یافت ا مدبرس طسیاری ساخته شد؛ زیرب مهمترین بقلدبم لالحبللدین
طربی تثبیت تفکر به س ت در مقاط شیعهگری ا ایز جمب اظر عماا ا داایلت بیشلا ،بز
دکومت تازهتأسیس بیوطی ،ساختن مدبرس ا آموزشگاههای دی ی 11ا داایت هاهجاابله
بز مابهب به س ت در شامات ا تدریس فقله بیلن ملاهب طلود .بیلن سیاسلت در زملا،
جااشی ا ،با ایز طا جدیت تاام تدبام یافت.

16

در زما ،بیوطیا ،مح تارکز ساخت مدبرس طربی به سل ت ،شلهرهایی ماا لد طیلت
بلاقدس ا دمشق ا دمب طود .مدبرسی ماا لد لالدیه 17،بفضلمیه 18،احویله 13،عزیزیله،
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ظاهریه 03،عادلیه بلکبری ،معظایه ،عزیزیه 01ا فمکیه 01ااواه بی بز مدبرسی هست د که در
بین داره ساخته شد.

00

مدبرسی که در زما ،دا دکومت زاگی ا بیوطی بدلدب شلد گلاه طله فرقلهبی خلاص

بختصاص دبشت ا گاه مشترک طین چ د فرقه طود .بالین مدرسه مشترک در شام ،مدرسله
بسدیه بست که بسدبلدین شیرکوه (م161هل.ق) عاوی الحبلدین بیوطی در زما ،اوربلدین
آ ،رب در دمشق طربی شافعیا ،ا د فیا ،ساخت 01.دیگر مدبرس مشترک دمشق ،ملدبرس
دماغیه ا ظاهریه هست د که طربی شافعیا ،ا د فیا ،در بیلن شلهر ط یلا ،یافلت 01.یلک
مدرسه مشترک د بمی ل مالکی ایز در دمب ط ا شد 06.طا توجه طله تارکلز طیشلتر ملدبرس
مشترک فرق به س ت در دمشق ا دمب ،طه اظر میرسد که ساطقه تاریتی شیعه در بیلن
دا شهر سبب شده بست که تالش مضاعفی طربی دفظ بتحاد ا باسجام جبهه به س ت در
بین دا شهر ورت گیرد.
عصرممالیک 

ج بش مدرسهسازی در رازگار بیوطیا ،طا سراگوای بین دادما ،پایا ،ایافت؛ ماموکلا ،ربه
سرارب ،خود رب در مصر ا شام بدبمله دبدالد ا گلاه بز آالا ،در بیلن مسلیر بسلتوبرتر گلام
طردبشت د .تعدبد مدبرس در داره فرماارابیی ماالیک زیاد طود ا شرکت جستن در بمر تعمیم
ا ترطیت در سرتاسلر آ ،عهلد ،بملری جلدی تمقلی ملیشلد 07.در بیلن داره علالاه طلر
مدرسهسازی ،طه فربهم آارد ،زمی ههای بمر آموزش هم توجه میشد .مسجد جامع دمشق
یکی بز کااو،های آموزش طود .بطن جبیر درطاره کیفیت آموزش در آ ،،بین گواله گلزبرش
میدهد:
حلقههایتدریسبسیاریدراینمسجدوجودداشتواستااداشحقتو و
جیرهبسندهوخوبیدریافتمیکرد تد دا جتجویاممتا یمتهه وبیجتارا 
مغرب،در اویهباخاریمسجدمی جساندوا اساادامبنامما ی،درسختود
رافرامیگرفاند.اینحلقههایدرسکهدراینمساجدتجت ی متیشتداواتا 
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سرشاریداشت 38.

طرخی بز باگیزههای بین دکومتها در داایت بز عالاا ،ا تالش طربی تثبیت موقعیت
بیشا ،،طا توجه طه شربیش زما ،قاط برزیاطی بست؛ زیرب طا داایت ا تأییلد عمالا ،دکوملت
داکایتهای م طقه شام مشراع قمادبد میشد ا در اتیجه بقدبمات سیاسی ا اظامی آ،ها
طا بقبال ا توجه عامه هاربه میشد.
در دقیقت ،بین دکومتها طه دا دلی در بذها ،عامه مشراعیت دبشت؛ اول :دفلاع بز
مرزهای سرزمین بسالم در طربطر تهاجاات خارجی (جهاد) ا دوم :دفلاع بز ادلدت دبخملی
جها ،به س ت ا مقاطمه طا جریا،های متال آ .،داکاا ،در برتباط طا دلی بال ،ابطسلته
ا ایازم د عالاا ،طوداد تا طا فتوبی خویش مشراعیت بین ابردها ا در اتیجه طسیج ایلرا رب
تضاین ک د؛ که هاین آاا ،رب طه سوی دلی دام سوق میدبد ،یع ی گاه طربی جمب اظر
ا هاربهی عالاا ،طا بیشا ،،مقاطمه طا جریا،های متال به س ت رب در پیش میگرفت د.
نهضتمدرسهسازیغیرحکومتی 


اهضت مدرسهسازی دکومتی ا توجه خاادب،های دکومتگر طه بمر آموزش ،در ملردم ایلز
شوری هر چه طیشتر طلربی سلاختن ملدبرس پدیلد آارد ا بقشلار متتمل ملردم ،بعلم بز
طازرگااا ،،بمیرب ،ا دتی خدمتگزبرب ،،طه ساختن مدرسهها ا پشتیباای بز فره گ آموزش
ا پرارش دلطستگی اشا ،دبداد .ا طه بین ترتیب اوع دیگری بز مدرسهسازی در بین داره
شک گرفت؛ مدرسهسازی غیردکومتی.
طرخی بز مدبرسی که دا

مدرسهسازی غیردکلومتی بسلت عبارت لد بز :بقبالیله کله

ط ده بی آزبدشده طه اام جاالبلدین بقبال آ ،رب ساخت؛ مسراریه طه دسلت خلدمتگلزبری
دالتی ،عاریه طه دست قاضی بلقضاتی طه اام بطوعار مقدسی ،رابدیه طه دست طازرگاای طه
اام رکنبلدین طن رابده ،ارمیه طه دست ط ده آزبدشدهبی طه اام ارمبللدین طلن بزطلک،
شبمیه طربایه طه دست خدمتگزبری دالتی طه اام شب بلدین کافور ،رک یه طله دسلت ط لده

آزبدشدهبی طه اام رکنبلدین طن م کورس ،دالعیه طه دست جاالبلدین دالعی فقیه ،دماغیه
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طه دست هاسر شجاعبلدین دماغ فقیه در دمشق ساخته شداد؛ عالاه طر بین موبرد ،مدبرس
ادبیه ،فرخشاهیه ،عاربایه ،تقویه ،شامیه طربایه ،شامیه جوبایه ،مردبایه ،طه سیه ،بتاطکیه،
عزیه طربایه ،عزیه جوبایه ،د فیه 03ایز بز مدبرس ساخته شده طه دست بقشار متتم ملردم
طود.
در طیت بلاقدس ایز بفربد غیردکومتی مدبرسی رب ط یا ،اهاداد ماا د میاوایله کله طله
دست شتصی طه اام میاو ،طن عبدبب بمیربیوطی 13ا طدریه طه دست طدربللدین بطوبلقاسلم
بمیربیوطی 11تأسیس شداد .گاه مدبرسی که بقشار غیردکومتی ط یا ،اهاداد ،مدبرسی طلربی
آموزش مابهب به س ت طه ورت مشترک طوده بست؛ ماا د مدرسه سیفیه که آ ،رب بمیر
سی بلدین عمی در دمب ا طه ورت مشترک طربی مابهب شافعی ل د فی ط یا ،اهلاد.
مدرسه عاربایه هم طربی دا ماهب شافعی ا د فی در شهر دمشق ط یا ،اهاده شد.

11

10

بهعناصرکمکآموزشی 

توجه

عالاه طر مدرسهسازی که در بین م طقه مورد توجه عوبم ا خوبص طود ،ع ا ر زمی لهسلاز
بین آموزشها هم در بین مقطع ،طه شدت مورد توجله طلود کله در بیلن تحقیلق ،ع ا لر
کاکآموزشی اامیده میشود .تتصلیص باقلاف طلربی بیلن مربکلز آموزشلی ،توجله طله
کتاطتااهها ا دتی سیستم بماات دهی کتاب در بین داره ،طرخی بز ع ا ر کالکآموزشلی
مورد توجه بقشار متتم جامعه طوده بست.
اوربلدین زاگی عالاه طر پایه گابری چ د مدرسه در دمشق ،کتابهای طسلیاری طلربی
جوی دگا ،دباش اق کرد 11.بطن جبیر که بز بین مدرسهها ا موقوفات طازدید کلرده بسلت
در بین طاره میگوید:
ی یا کارهایخوب ورا دیناینبودکهیت  وایتهمتا یدرمستجد
دمجقکهدا ججویاممغربیگرفاهبود دبامواوفههایبسیار،کها آممیامدو
آسیایبادی،ششبوساام ،مینکجاور ی،گرمابههتاودومغتا هبتود،وات 
کرد .ی یا آمدا ججویاممغربیکه اظربرایناواا بودبهمنگفتدرآمد
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اوفههاهرسالپا صدهزاردیناربود 45.
مو 

اوربلدین هاچ ین در دمب زبایهبی رب اق مالکیا ،ا د بمیلا ،کلرد 16.بطلن جبیلر در
سفراامه خود ،بز باقاف طسیار زیاد شهر دمشق یاد میک د که مرطوط طله ملدبرس ملاهبی
ط یا،یافته طه دست دکومتها طوده بست 17.باقاف بیوطیا ،طربی مدبرس ماهبی در سربسر
شامات طه اام خود آ،ها مشهور بست 18.بین موقوفهها طه اوطه خود طا تأمین هزی ههای بین
مدبرس ،بمر آموزش رب تسهی میکرد؛ گاه در ک ار طرخی بز مدبرس ،موقوفلههلایی ایلژه
آموزش قرآ ،کریم طربی بفربد سالا د در اظر گرفتله ملیشلد ا هزی له خلورد ا خلوربک
معماا ،بز درآمد بین موقوفهها تأمین میشد.

13

تتصیص باقاف طربی مدبرس آموزشی ،جدبی بز تضاین آی لده فعالیلت بیلن مربکلز،
م جر طه بین شد که م اطع مالی فعالیتهای آموزشی ا دی ی مدبرس ،در دست دکومتها
قربر گیرد ا در اتیجه بین آموزشگاهها ا متولیا ،تدریس در آ،ها ،در ک تلرل دکوملتهلا
طاش د؛ طبیعتا دقوق ا شهریه های مدرسا ،ا متولیا ،ا طالب ملدبرس بز طریلق هالین
باقاف تأمین میشد .در بین مدبرس ط اطر س ت معاول ،بتاقهایی طربی سک ای مدرسا ،ا
طالب در اظر گرفته میشد.

13

بز دیگر موبردی که در اظام آموزشی بین داره طربی تسهی در بملر آملوزش در اظلر
گرفته شد ،مقام معید 11طوده بست .بین سات ،گاه مورد توجه دکومتها طوده بسلت .بیلن
مقام بز دارب ،بیوطیا ،بهایت یافت ا اام دسلتیار در طیشلتر ملدبرس بیلن داره طله چشلم
میخورد؛ طربی ااواه الحبلدین طربی یاری دبد ،اجمبلدین خبوشاای در مدرسه اا ریه،
دستیاربای رب طه کار گااشت؛ عالاه طر بین ،در مدرسه الحیه که طه دسلت مملک لال
بیوطی ط ا شد ،چهار بستاد مشغول تدریس طودهباد که هر کدبم دا دستیار دبشتهباد.

11

تأسیس کتاطتااهها ا قربر دبد ،طراامههایی خاص طربی سامااه بماالتدهلی کتلاب ،بز
موبرد دیگری بست که طه ع وب ،ع صر کاکآموزشی ،مورد توجه عوبم ا خوبص جامعه آ،
عصر شام طوده بست .جاالبلدین محاد طن عمی ،طربی کتابهلای کتاطتااله خلود شلرط
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گابشته طود که طه هیچ را اباید کتاب هلای آ ،رب طیلرا ،طبرالد یلا طله بماالت طده لد؛ در
ا یتاامه با آمده طود« :طرد ،هیچ کتاطی طه طیرا ،بز ساختاا ،کتاطتااه راب ایست».

10

عالاه طر آ ،،طا اجود دشوبری رااویسی بز کتاب در آ ،داره ،طرخلی بز کتاطتاالهدبرب،
در کتاطتااههای خود طربی بین کار هلم تاهیلدبتی بادیشلیده طودالد .در کتاطتااله طلزرگ
بمینبلداله بطوبلحسن غزبل (م618هل.ق) ،بز طزرگا ،ا پزشکا ،شام ،رااویسا ،طیشلااری
سرگرم کار طوداد .یک طار با استهبی بز تاریخ  83جمدی بطن عسلاکر خوبسلت ا بز میلا،
رااویسا ،خود ،ده تن رب طرگزید ا آاا ،بین کار پر طرگ رب در مدتی ازدیک طه دا سال طله
پایا ،طرداد.

11

توجهبهعلوم 

یکی بز مشتصه های اضعیت عمای ا آموزشی بین داره ،توجه داکاا ،طه عموم بست که
طاعث شد عالاا ،بز بقصی اقاط جها ،بسالم طه سوی قمارا بین دکومتها رای آاراد .در
یک دقت عمای مشتص می شود که هاه آاچه که تحت ع وب ،عموم میگ جد طله یلک
میزب ،مورد توجه بین دکومتها ابوده بست .طه اظر میرسد یک طبقهط لدی سلهگااله بز
عموم در بین عصر ،طا ع ااین :عموم دی ی ،عموم طبیعی ا عموم عقمی ،زابیای متتم بیلن
مسأله رب طهتر اشا ،میدهد.
علومدینی 

بین دسته بز عموم ،مرتبش طا مسائ دی ی بست ا در دارب ،بین دکومتها طسیار مورد توجه
سالطین ا دکام طوده بست.
عالاه طر فقه مابهب به س ت که در بین داره طسیار طه آ ،توجه میشده بست ،عملم
ددیث ا عموم قرآای هم مطاطق طا تفکربت ا آرب ا عقاید بین مابهب ،طیش بز پیش ملورد
توجه بین دکومتها قربر گرفلت .تأسلیس دبربلقلرآ،هلا ا دبربلحلدیثهلا در زملا ،بیلن
دکومت ها شاهدی طر بین مدعاست .دبربلقرآ،های بلرشائیه ،اطوایه ،بفریداایله ،ت کریله،
بالسعریه ا تفتازبایه 11،دبربلحدیث بشرفیه 16ا دبربلحدیثی که شرفبلدین طن عراه فقیله

17

آ ،رب ط ا اهاد ،دبربلحدیث فاضمیه که قاضلی فاضل آ ،رب در ک لار جلامع بملوی دمشلق
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تأسیس کرد 18ا دبربلحدیث بشرفیه که بالشرف موسی طن عادل آ ،رب در شهر دمشق طر پا
کرد 13،ااواههایی بز دبربلحدیثهای ساخته شده در بین دارب ،بست .بطن ططوطله ا لفی
جالب بز دمقههای تدریس در عموم ددیث ا قربئت در بین دبربلحدیثها در زما ،خود بربئه
میدهد:
دراینمسجد(مسجدجامعهدمجتق حلقتههتایتتدریسدرولتوممفالت 
تج ی میشودومحدثام،کا حدیثیرابرکرسیهایمرتفعارارداده،ارائتت
میکنندودراینحلقهها،ارآمباصوتهای ی و،صبحوشامارائتمیشود...
ومعلمامدراینمجا س،بهکودکامارآموحدیثیادمیدهندوآ تامراوادرا
بهخوا دمآمهامیکنند آمهابهسب بزرگداشتتاترآم،آیتاتآمرابترای
تعلیمبرا واح می ویسند،بل ها راهارائتوت رارآمرایادمیدهند  60.

با در بدبمه ،درطاره آموزشهای تتصصی هر رشته ،در بین دبربلقرآ،ها میگوید:
معلمخطغیترا معلتماترآماستت...کتوداپتسا تعلتیم،بته وشتان
میپردا د.چوممعلمخطبهاینکودکامبهجزختطیتاد متیدهتد ختطایتن
ومیشود 61.

کودکام ی

هاچ ین در بین داره طه سبب توجه طه عمم دلدیث ،محلدثا ،جایگلاه طسلیار ابالیلی
دبشت د .بطن عساکر ،مورخ طزرگ ا اویس ده تاریخمدینهدمجق بز جامه محدثاای بست کله
طه هاین سبب طسیار مورد توجه اوربلدین زاگی ا الحبلدین بیوطی قربر گرفت.

61

علومطبیعی 

پس بز بی که طا تالش دکومتهای س یماهب شام ،ماهب سل ت ا جااعلت در مقاطل
دیگر مابهب تقویت شد ا عقاید س ی در م طقه شام چیره شد ،پژاهش در عملوم طبیعلی
هم تا ددادی بهایت یافت؛ 60بما بز میا ،عموم طبیعی ،طیش بز پیش عمم طب مورد توجه
قربر گرفت.
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توجه طه عملم طلب م جلر طله تأسلیس طیاارسلتا،هلایی در بیلن م طقله شلد .بیلن
طیاارستا ،ها گاه طه هات دکومت ا گاه در فضای عممداستی که آ،ها فربهم آاده طوداد
طه دست بفربد توباا د ساخته میشد .طربی اتستین طار در جها ،،طیاارستا،های تتصصی
در دمشق ساخته شد .مثال طعضلی بز آ،هلا متصلوص جلابمیهلا ا طعضلی متصلوص
مسمولین طوده بست .یکی بز کساای که در بددب طیاارستا،های دمشق هالت گااشلت،
اوربلدین زاگی ا دیگلری سلی بللدین قیالری طلود .طیاارسلتا ،اوریله طلزرگ ،یکلی بز
طیاارستا،های قدیای دمشق بست .بین طیاارستا ،رب سمطا ،اوربلدین محالود زاگلی در
سال  113هجری ساخت .در بین طیاارستا ،،یک مدرسه طب طه اام دینسریه اجود دبشت
که عماای طب در آ ،جا طه تدریس میپردبخت د .گفته میشلود بیلن مدرسله طله دسلت
عاادبلدین دی سریه پزشک ساخته شده بست 61.شتصی طه الام طبیلب بطلیبلاجلد ،بدبره

طیاارستا ،طزرگ اوریه رب طه عهده گرفت 61.اوربلدین ،طیاارستا ،دیگری هم طه اام اوریله
یا عتیق در شهر دمب ط ا اهاد 66.الحبلدین ایز طیاارستاای در طیلت بلاقلدس سلاخت ا
باقافی طربی آ ،قربر دبد 67.طیاارستا ،قیاری ایز طه دست سی بللدین قیالری ،طله سلال
 610هجری در محمه الحیه ساخته شد.

68

بین طیاارستا ،ها جدبی بز بی که محمی طلربی ملدبابی طیالارب ،طلود ،پیوسلته کلااو،
آموزش پزشکی هم طود؛ 63طر هاین بساس ،در کتاطتااههلای طیاارسلتا ،طلزرگ دمشلق،
طتش پزشکی هم قربر دبشت ا در ک ار بین طیاارستا،ها ،مدبرس طبی تأسیس میشلد ا

دکاا طه تدریس در آ ،میپردبخت د .مشهورترین بین مدبرس ،مدرسله پزشلکی دخوبریله
بست .بین مدرسه رب یکی بز عماای طزرگ طب دمشق طه اام مهاببلدین عبلدبلردیم طلن
عمی طن دامد معراف طه بلدخوبر 73در سال  611هجری ساخت .در بین مدرسه کله ط لایی

کوچک دبشته ،بساتید ا دکاای طزرگ طب طه تدریس میپردبختهبالد 71.مدرسله بلمبودیله
هم طه دست اجمبلدین یحیی طن محاد طن بلمبودی ،بز بطبای داذق دمشق ،در سال 661
هجری ،در خارج بز شهر قدیای دمشق ساخته شد .درطاره فعالیلت آموزشلی طلربی دیگلر
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عموم طبیعی در بین داره شاهدی یافت اشد.
علومعقلی 

طر خالف عموم دی ی ،در بین داره عموم عقمی طه هیچ رای طا بستقبال موبجه اشد؛ فمسفه ا
م طق در بین داره بز عموم مطراد طه دساب میآمد ا رایآارادگا ،طه آ،هلا ،در جامعله
شام مطراد طوده باد .بین مسأله در زما ،بیوطیا ،خود رب طه شک طلارزتری اشلا ،دبد زیلرب
الحبلدین ،خود طه ع وب ،داکای ضد فمسفه معراف طوده بست 71.تعصب ملاهبی عمالا
ایز طه بین مسأله دبمن میزد ا م جر طه طراز فجایعی طربی جها ،بسلالم ملیشلد .شلیخ
شهاببلدین سهرادی ،ط یا،گابر فمسفه بشربق طه سبب هاین تعصبات ماهبی عماا ،مرتد
بعالم شد ا اهایتا طا بعاال فشار طه داکایت بیوطی ،دکم قت با ادر شد.

70

در بین عصر فقیهاای ماا د بطن بطیعصرا ،ا بطن بلزّکلی در فشلار طلر بهل فمسلفه ا
جموگیری بز رابج آ ،میکوشیداد 71.طله سلبب هالین فشلارها طلود کله شتصلی ماا لد
سی بلدین آمدی ،که در آ ،دارب ،در ب ول دین ا عمم فقه ا کالم سرآمد سایرین طلود،
طه دلی کربهت ط ی بلعادل [بیوطیا ]،بز فمسفه ،مورد طیمهری قربر گرفت؛ بلامک بلاعظلم
ای رب چ دب ،طزرگ اایدبشت ا اقتی هم که درگاشت ،جااشی ش بلامک بالشلرف ،با رب
بز تدریس در مدرسه عزیزیه طازدبشت ا هشدبر دبد که هر کس جز تفسیر ا فقله تلدریس
ک د ا کالم ا فمسفه رب تعمیم ک د ،با رب تبعید خوبهد کرد.

71

در یک اگاه کمی میتوب ،گفت اهضت مدرسهسازی که در بین داره طا شور ا شوق در
در کارهای دکومت قربر گرفته طود ،طه سبب تعصبات ماهبی ،طدا ،هیچ گواه پویلایی
طه دیات خود بدبمه دبد؛ زیرب بهتاام بیلن مربکلز آموزشلی م حصلر طلود در آملوزش فقله
به س ت که درا،مایه آ ،تقمید رف ا طدا ،بجتهاد بز ط یا،گابرب ،چهار مکتب فقهلی
به س ت (شافعی ،د بمی ،د فی ،ا مالکی) طود .در بین داره ،تعمیم ا ترطیت کلامال مبلدل
شد طه درک راشهای اظری ا بلهی ا دی ی؛ ا دوزههای آموزش ا موبد آموزشی ،هر دا
محداد شد ا طسیاری بز کتب چیزی ابود جز اگاشتههایی مرطوط طه تغییربت ا توضلیحات
ا دوبشی یک کتاب ا چو ،جامعه بسالمی در بیلن دارب ،جریلا،هلای فکلری جدیلدی
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ب.وضعیتعلمیوآموزشیشیعیان 

در میا ،شیعیا ،بمامیه بین م طقه هلم در بابخلر بیلن داره ،تحرکلاتی طلربی سلاخت
مدبرس عمایه شیعی ورت گرفت؛ زیرب سیاست ماهبی دکومتهای بین م طقه که شرح
آ ،گاشت ،شربیش رب طربی شیعیا ،بین م طقه طسیار دشوبرتر کرد؛ بز یک سو در بیلن جلو
عممداستی ،شیعیا ،ایز طه دابال طهرهطری بز شربیش موجود ا رفع عطش عمای خود طوداد
ا بز سوی دیگر طا محدادیتهای بعاال شده بز سلوی دکوملتهلا ا تعصلبات ملاهبی
عالاا 77،ا جو شیعهستیزی 78که در آ ،شربیش داکم طود ،طه هیچ اجه بمکا ،طهرهم لدی
شیعیا ،بز مدبرس عموم دی ی م طقه شام فربهم ابود.
طه هاین سبب شیعیا ،بین م طقه ،ضان بی که طربی زادگی طه م لاطق بملن ا دار بز
دسترس م طقه شام رای آارداد ،تالش کرداد تکاپوی عمای خود رب جهت دبده ،طلیش بز
پیش 73طا عالاا ،شیعیماهب م اطق دیگر ،ماا د عربق 83ملرتبش شلواد .برتبلاط مسلتار
شیعیا ،بین م طقه طا عالاا ،طزرگ شیعی سایر م اطق ،م جر طه تقویلت هلر چله طیشلتر
ط یا،های عقیدتی شیعی در م اطق بمن ا دار بز دسترسی ماا د جب عام ا طربطمس شد
ا بز سوی دیگر زمی ه برتباط عالاا ،طربز بال شیعه رب طا شیعیا ،بین م طقه طیش بز پیش
فربهم کرد .در پی بین رابطش عمای ا فره گی طود که هجرتهای عمای بز م طقله جبل
عام ا خصو ا بز م طقه جزین ،طه سوی عربق ورت گرفت؛ بز جامه شتصی طله الام
بسااعی طن دسین طن عودی جزی ی در سال 183هل.ق 81ا شاسبلدین محاد طن مکی
جزی ی طربی کسب دباش طه دمه رهسپار شداد ا طا باداختههای عمای طه جلزین بز قلربی
جب عام طازگشت د.
بین اوع بز برتباط ،زمی ه ظهور عالااای طزرگ در بین م طقه رب فلربهم کلرد .بز جامله
بیشا ،،شاسبلدین محاد طن مکی عاممی معراف طه شهید بال (701ل786هلل.ق) بسلت
که در تأسیس دوزه های عمایه شیعی در م طقه جب عام شلام قلدیم ،اقلش محلوری
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دبشت .برتباطگیری مدبام طا عماای شیعه ا طهرهم دی بز محضر بیشا ،،پشتوباه عمای بین
م طقه رب غ ی کرد ا م طقه جزین بز قربی جب عام  ،بین قاطمیت رب یافت که دوزه عمایه
شیعی در آ ،تأسیس شود؛ ا طدین ترتیب دیگر شیعیا ،جب عام ا الوبدی متتمل آ،،
ااگزیر ابوداد که طربی کسب مدبرج عالی طه سایر م اطق هجرت ک د.
ااآربمیهای سیاسی ا قومی در شهرهای متتم عربق ،غارتگریهلای قلوم مغلول،
سوختن خااه عماا ا کتاطتااهها در آتش ا مشکالت عدیده بجتااعی که دبمنگیر طغلدبد ا
سایر م اطق عربق طود ،عام دیگری شد تا شیعیا ،جب عام طربی کسب دباش طه جای
عربق طه جزین رای آاراد 81.مدرسه جزین بز سال 771هل.ق طا دضور مجدباه شهید بال،
گام در میدب ،شکوفایی ا شهرت اهاد ا بز دوزههای دیگر مسلتق شلد؛ طله طلوری کله
مورخا ،در بین زمی ه اوشتهباد:
مدرسهجزینبهشهرتیبزرگرسیدواینشهرموردتوجتهدیرتراماترار
گرفتورو قیافت مسجدیبزرگبامأذ تهایرفیتعدرآمستاخاهشتدودر
ی  مام،دوا دهوا مبزرگکتهدرشتماربرجستارامبود تددرآماستاقرار
یافاند.ا اینروجویندگامدا شوادببدامروی هاد د 83.

در اقمی دیگر آمده بست که دضور عالاا ،در بین شهر چ ا ،چشمگیر شد کله اقتلی
یک افر بز سرش اسا ،جزین طدراد دیات گفت ،در اااز طر با ،هفتاد عالم مجتهلد دضلور
یافت د 81.طه بین ترتیب ،رشد دوزه جزین ،زمی ه رب طربی تأسیس مدبرس عمایله شلیعی در
دیگر م اطق جب عام فربهم آارد که سه دوزه کرک اوح 81،مشغره ا جباع بز آ ،جامله
بست.

86

دوزه جزین تا بابخر قر ،دابزدهم ،بز طزرگترین دلوزههلای عمایله شلیعی شل اخته
میشد 87ا عالاا ،ا فقیها ،ا محدفثا ،ااموری بز آ ،طرخاست د؛ هاچو ،زیلنبللدین طلن
عمی جبعی معراف طه شهید ثاای (تاریخ شهادت361 :هل.ق) ،ادب آثاری ماا د ا روضتة
ا بهیةفیشرحا لمعةا دمجقیة ،مسا

االفهام ،شترحاواوتد ،روضا جنتامفتیشترحارشتاد
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االذهام ا منیةا مریدفیآدابا مفیدوا مسافید؛ شیخ دسلن طلن شلهید ثلاای معلراف طله
ادبِ معالم؛ اوبده شهید ثاای معراف طه ادب مدارا؛ دسلین طلن عبدبلصلاد دلارثی
(پدر شیخ طهائی)؛ شیخ محاد طن دسن درّ عاممی ادب تفصی وسائ ا جیعةا یتحصی 

مسائ ا جریعة؛ عمی طن عبدبلعال کرکی معراف طه محقق ثاای یا محقلق کرکلی لادب
شرحاواود ا شرحا جرایع؛ شیخ طهاءبلدین محاد طن دسین معراف طه شیخ طهایی کله در
فقه ا ب ول ا دربیه تألیفات زیادی دبرد ا طسیاری دیگر بز طزرگا ،کله در کتلب تلربجم ا
طبقات ،طه اام ا آثار بیشا ،بشاره شده بست.

88

نتیجه 

دا خاادب ،شیعیماهب آلطویه ا فاطایا ،در مدت زما ،سیطره خود طلر طتلشهلایی بز
شامات طا بعاال سیاست ا تبمیغات ،موفق طه گسترش عقاید خود در میلا ،مردملا ،بیلن
سرزمین شداد ،بما طا سراگوای بین دا دادما ،،خاادب،های دکومتگر غیرشیعی جلایگزین
آ،ها ،فعالیتهای تبمیغی خویش در طین مردم بین م طقه رب در جهتی متال گاشلته ،در
پیش گرفت د.

83

دساسیتی که در طربطر رشد تفکربت شیعی در م طقه شام بیجاد شده طلود ،قاللب یلک
سیاست کمی متعصبااه رب در داره بتاطکا ،زاگی تا پایا ،داره ماالیک رقم زد ا آ ،تالش
ددبکثری داکاا ،طربی تقویت باحصاری ماهب س ت ا جااعت در مقاط مابهب دیگلر
طود؛ در بین سیاست که طربی مهار رشد تشیع بادیشیده شده طود ،بطلزبر متتمفلی ،بز جامله
مبادث عمای ا آموزشی ،طه کار گرفتله شلد کله در بثلر آ ،،درکتلی طلا ع لوب ،اهضلت
مدرسهسازی در بین داره شک گرفت .بین اهضت مدرسهسازی طیش بز هر چیز مرطوط طه
عموم دی ی ا طه ایژه دباش فقه طود .بما تدریس باحصاری فقه غیربجتهادی بهل سل ت در
بین مدبرس ،بز آسیبهای آ ،طود؛ بز سلوی دیگلر چلو ،جامعله بسلالمی در بیلن دارب،
جریا،های فکری جدیدی دریافت اکرد ،محرکی طربی تحقیقات اظری اجود ادبشت .بین
مسأله اقتی در ک ار تعصبات خشک بین داره در طرخورد طا عموم عقمی قربر گرفلت زمی له
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رکود ا باحطاط عمای در بین م طقه رب فربهم آارد .ددیثگربیی رف در بین داره ،م جر
طه بیجاد دا مشک شد؛ یکی زمی ه طرخورد هر چه طیشتر طا عموم عقملی رب فلربهم کلرد ا
دیگر بی که در شک بفربطی آ ،م جر طه پدید آمد ،بادیشه سمفیگری شد.
بما توجه طه ع صر عملم ا آملوزش در میلا ،شلیعیا ،بیلن م طقله ،طلهایلژه گلربیش
بمامی ماهب آ ،،زمی ه رشد بین تفکر ا در اتیجه دار ا گسترش آ ،در م اطق دیگر رب
فربهم آارد.
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نوشتها 


پی
 .1محجوب ،محمود و ، ...گیتاشناسی کشورها (جغرافیای طبیعی ،سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی)،
دوم ،تهرب :،گیتاشناسی ،بیتا ،ص.181
 .2سیوطی ،جاللالدین ،تاریخ الخلفاء ،نرم افزار المکتبة الشاملة (نسخه  ،)8418ج ،22ص227؛
همچنین :ابوشامه مقدسی ،شهابالدین ابوالحسن ،الروضتین فی اخبار الدولتین النوریة و الصالحیة،
نرم افزار المکتبة الشاملة (نسخه  ،)8418ج ،1ص.212
 .8مقریزی ،احمد بن علی ،المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار ،تصحیح ایمن فؤاد سید ،لندن:

موسسة الفرقان للتراث االسالمی1122 ،ق ،ج ،1ص82؛ ابن ابیجراده ،عمر بن احمد ،زبدة الحلب
من تاریخ حلب ،تصحیح سهیل زکار ،دمشق :دار الکتاب العربی1122 ،ق ،ج ،2ص172ـ172؛ ابن
شداد ،محمد بن علی ،االعالق الخطیرة فی ذکر امراء الشام و الجزیرة ،نرم افزار المکتبة الشاملة
(نسخه  ،)8418ج ،1ص 11و 88ـ81؛ ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص.17
 .1ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص.11
 .2همان ،ج ،1ص.17
 .2مادلونگ ،ویلفرد ،مکتبها و فرقههای اسالمی در سدههای میانه ،ترجمه جواد قاسمی ،مشهد:
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،1872 ،ص72ـ.77
 .7مقریزی ،پیشین ،چاپ لندن ،ج ،1ص82؛ ابن ابیجراده ،پیشین ،ج ،2ص.172
 .8ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص.81
 .1ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص.17
 .10ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص 11و .81
 .11ابن ابیجراده ،پیشین ،ج ،2ص172؛ ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص.88
 .12ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص.17
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 .18برای آگاهی از ساخت اماکن آموزشی برای مالکیان ،بنگرید :ابن جبیر ،محمد بن احمد ،رحلة
ابن جبیر ،اول ،بیروت :دار و مکتبة الهالل ،بیتا ،ص220ـ221؛ و برای آشنایی با مدارس شافعی
زمان او ،بنگرید :ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص81ـ.87
 .11ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص.81
 .12ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص.17
 .12همان.

 .17سبط ابن جوزی ،شمسالدین ابومظفر یوسف قزاؤقلی بن عبداهلل بغدادی ،مرآة الزمان فی
تاریخ االعیان ،تحقیق جنان جلیل محمد الهموندی ،اول ،بغداد :الدار الوطنیة1110 ،م ،ج،8
ص272؛ مادلونگ ،پیشین ،ص72ـ.77
 .18ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص.11
 .11معرفی تفصیلی مدارس تأسیس شده در زمان حکومتهای زنگیان ،ایوبی و ممالیک را بنگرید
در :نعیمی دمشقی ،عبدالقادر بن محمد ،الدارس فی تاریخ المدارس ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
1110ق ،ج ،1ص 12و ج ،2ص.11
 .20طباخ ،محمد راغب ،إعالم النبالء بتاریخ حلب الشهباء ،دوم ،حلب :دار القلم العربی1108 ،ق،
ج ،1ص 28و ج ،2ص.87
 .21همان ،ج ،1ص.222
 .22همان ،ج ،2ص.27

 .28ابن واصل ،جمالالدین محمد بن سالم« ،مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب» ،االسناد التاریخی
االسالمی بجامع االسکندریة ،تحقیق جمالالدین شیال ،قاهره :بیتا ،ج ،1ص.122
 .21طباخ ،پیشین ،ج ،1ص222؛ نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،1ص.801
 .22نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،2ص.808
 .22مقریزی ،پیشین ،چاپ لندن ،ج ،2ص.128
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 .27ابوالیمن علیمی ،عبدالرحمن بن محمد ،األنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل ،تصحیح عدنان
یونس عبدالمجید ،الخلیل :مکتبة دنیس1120 ،ق ،ج ،1ص.22
 .28همان ،ج ،2ص.17
 .21همان ،ج ،2ص.72
 .80این مدرسه را ظاهر پسر صالحالدین در دمشق ساخت.
 .81این مدرسه را عزیز فرزند العادل ایوبی ساخت.
 .82این مدرسه را فلکالدین سلیمان برادر ناتنی پادشاه العادل ساخت.
 .88معرفی تفصیلی مدارس تأسیس شده در زمان حکومتهای زنگیان ،ایوبی و ممالیک را بنگرید
در :نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،1ص 12و ج ،2ص.11
 .81ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص.82
 .82نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،1ص.111
 .82مادلونگ ،پیشین ،ص81ـ.88
 .87ا .زیاده ،نیکال ،دمشق در عصر ممالیک ،ترجمه امیر جاللالدین اعلم ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی ،1822 ،ص28ـ 22و .12
 .88ابن جبیر ،پیشین ،ص.272
 .81معرفی تفصیلی مدارس تأسیس شده در زمان حکومتهای زنگیان ،ایوبی و ممالیک را بنگرید
در :نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،1ص 12و ج ،2ص.11
 .10ابوالیمن علیمی ،پیشین ،ج ،2ص.100
 .11همان ،ج ،2ص.98
 .12ابن شداد ،پیشین ،ج ،1ص.87
 .18نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،1ص.111
 .11همان ،ج ،1ص.208
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 .12ابن جبیر ،پیشین ،ص.212
 .12مادلونگ ،پیشین ،ص.72
 .17ابن جبیر ،پیشین ،ص228ـ.228
 .18مقریزی ،احمد بن علی ،المواعظ و اإلعتبار بذکر الخطط و اآلثار ،اول ،بیروت :دار الکتب

العلمیة1118 ،ق ،ج ،1ص 11و 200؛ ابن جبیر ،پیشین ،ص228؛ عبدالطیف ،حمزه ،الحرکة
الفکریة فی مصر فی العصرین االیوبی و المملوکی ،اول ،قاهره1128 :م ،ص122ـ.171

 .11ابن بطوطه ،محمد بن عبداهلل ،رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار فی غرائب األمصار و عجائب
األسفار) ،اول ،رباط :اکادیمیة المملکة المغربیة1117 ،ق ،ج ،1ص.827
 .20برای وصفی از مدارس و شهریهها در این دوره ،بنگرید :ابن جبیر ،پیشین ،ص21ـ22؛
مقریزی ،پیشین ،چاپ بیروت ،ج ،1ص111ـ.221
 .21مقام معید در بحث آموزش ،مقام بازگوکننده و واسطه میان استاد و شاگرد بوده است .معید در
نیمه راهی میان استادان و طالب قرار داشت؛ او با شاگردان مینشست و درس استاد را گوش
میداد و با پایان درس استاد ،کارش آغاز میشد .وظیفه وی این بود که همان موضوع را باز گوید
و تکههای دشوار و پیچیده را شرح دهد و دانشجویان کم استعداد را در برداشت مطلب یاری
رساند .این شغل در سده پنجم هجری وجود داشت و از زمان ایوبیان اهمیت چشمگیری یافت و

این نام در مدارس آنها بیشتر به چشم میخورد؛ بنگرید :شبلی ،احمد ،تاریخ آموزش در اسالم از
آغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر ،ترجمه محمدحسین ساکت و ، ...اول ،تهران :نگاه معاصر،
 ،1887ص222ـ.222
 .22مقریزی ،پیشین ،چاپ لندن ،ج ،2ص.871
 .28شبلی ،پیشین ،ص.121
 .21ابن ابیاصیبعه ،عیون االنباء فی طبقات االطباء ،اول ،قاهره :مطبعة الوهبیة1882 ،م ،ج،1
ص.171
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 .22ابن شحنه ،الدرّ المنتخب فی تاریخ مملکة حلب ،بیروت :چاپ یوسف الیان سرکیس1101 ،م،
ج ،1ص101ـ.121
 .22نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،1ص.12
 .27همان ،ج ،1ص.22
 .28همان ،ج ،1ص.27
 .21همان ،ج ،1ص.12
 .20ابن بطوطه ،پیشین ،ج ،1ص.811
 .21همان ،ج ،1ص.811
 .22عمادالدین کاتب اصفهانی ،خریدة القصر و جریدة العصر ،تحقیق شکری فیصل ،دمشق :بینا،
1122م ،ج ،1ص822ـ827؛ ابوشامه مقدسی ،پیشین ،ج ،1ص18؛ ابن خلکان ،ابوالعباس
شمسالدین احمد بن محمد ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان ،تحقیق احسان عباس ،بیروت :دار
صادر1111 ،م ،ج ،8ص.818
 .28شبلی ،پیشین ،ص.122
 .21نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،2ص.101
 .22ابن ابیاصیبعه ،پیشین ،ج ،1ص.110
 .22عیسی بک ،احمد ،تاریخ البیمارستانات فی االسالم ،دوم ،بیروت :دار الرائد العربی1101 ،ق،
ص.221
 .27همان ،ص.280
 .28همان ،ص282؛ نعیسه ،یوسف جمیل ،مجتمع مدینة دمشق ،دوم ،دمشق :للدراسات و الترجمة
و النشر1111 ،م ،ج ،1ص.188
 .21ابن ابیاصیبعه ،پیشین ،ج ،1ص.118
 .70نعیمی دمشقی ،پیشین ،ج ،2ص.100
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 .71همان ،ج ،2ص.101

 .72ابن شداد موصلی ،یوسف بن رافع ،النوادر السلطانیة و المحاسن الیوسفیة (سیرة صالحالدین
األیوبی) ،تحقیق جمالالدین الشیال ،دوم ،قاهره :مکتبة الخانجی1112 ،ق ،ص .87عبارت وی
چنین است« :مبغضاً للفالسفة و المعطلة و الدهریة و من یعاند الشریعة».
 .78حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم األدباء ،نرم افزار المکتبة الشاملة (نسخه  ،)8418ج،2
ص.200
 .71احمد بدری ،احمد ،الحیاة العقلیة ،قاهره :دار نهضة مصر للطبع و النشر ،بیتا ،ص210ـ.288
 .72ابن خلکان ،پیشین ،ج ،8ص218ـ.211
 .72ا .زیاده ،پیشین ،ص.128
 .77در این دوره ،سختگیری بر شیعیان چنان بود که هر گاه کسی میخواست بر ضد دیگری
توطئه کنند ،او را متهم به تشیع میکرد؛ به این ترتیب امالک او مصادره میشد و انواع کیفرها و
اهانتها بر او وارد میشد تا اینکه اظهار توبه از تشیع و رفض کند .بنگرید :ابن حجر عسقالنی،
احمد ،الدرر الکامنة فی اعیان المئة الثامنة ،نرم افزار المکتبة الشاملة (نسخه  ،)8418ج ،1ص.201
 .78ابن کثیر ،البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر1107 ،ق ،ج ،11ص211ـ 220و ص810؛ ابن
حجر عسقالنی ،پیشین ،ج ،1ص 822و .872
 .71شیعیان این منطقه از همان سدههای نخست با علمای طراز اول تشیع مرتبط بودند؛ پس از

وفات شیخ طوسی ،به درخواست مردم طرابلس و صیدا ،سید مرتضی برای ایشان المسائل
الصیداویة و المسائل الطرابلسیة را نوشت (ابن شهرآشوب ،رشیدالدین ابوجعفر محمد بن علی،
معالم العلماء ،اول ،تهرب :،چاپخانه فردین1828 ،ق ،ص .)22عالوه بر این ابوالفتح کراجکی از
شاگردان شیخ مفید هم به سبب احساس نیاز شیعه در این منطقه ،به شهر صیدا و صور سفر کرد؛
مدتی در آنجا اقامت گزید و کتابهایی متناسب با نیاز شیعه آن دیار تدوین کرد (ابن عماد حنبلی،
عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،تحقیق عبدالقادر االرناؤوط ،دمشق :دار ابن
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کثیر1102 ،ق ،ج ،8ص288؛ صفدی ،صالحالدین خلیل بن ایبک ،الوافی بالوفیات ،تحقیق احمد
االرناؤوط ،بیروت :دار احیاء التراث1120 ،ق ،ج ،8ص 288و ج ،1ص .)21یکی از شاگردان
سید مرتضی ،به نام ابن براج ،نیز به عنوان یک فقیه شیعی به این منطقه رفت و حدود بیست سال

قضاوت شیعیان طرابلس را بر عهده داشت؛ بنگرید :موسوی خوانساری ،میرزا محمدباقر ،روضات
الجنات ،تحقیق اسداهلل اسماعیلیان ،قم :چاپخانه مهر استوار1812 ،ق ،ج ،1ص.821
 .80در این رابطه ،ابتدا بغداد به عنوان کانون علمی فعال بود و سپس مکتب حله.
 .81شیخ حر عاملی ،محمد بن حسن ،أمل اآلمل ،بغداد :مکتبة االندلس ،بیتا ،ج ،1ص111؛ امین،
محسن ،اعیان الشیعة ،بیجا :دار التعارف للمطبوعات ،بیتا ،ج ،11ص.202
 .82الحر ،عبدالحمید ،معالم االدب العاملی ،بیروت :منشورات االفق الجدیدة1102 ،ق ،ص.71
 .88مروه ،علی ،تاریخ جباع ماضیها و حاضرها ،اول ،بیروت :دار االندلس للطباعة و النشر،
1887ق ،ص.88
 .81همان.

 .82قریهای است نزدیک جبل عامل که میگویند قبر حضرت نوح در آن است .در معجم البلدان
آورده است که کرک به فتح اول و ثانی و کاف دیگر ،قلعهای است استوار در کوهستان شام ،از
نواحی بلقا ،میان ایله و بحر قلزم و بیت المقدس و همچنین نام دهی است بزرگ نزدیک بعلبک و

در آنجا قبری است طویل که اهل آن نواحی میگویند که قبر نوح است (شوشتری ،نوراهلل ،مجالس
المؤمنین ،چهارم ،تهرب :،کتابفروشی االسالمیه1877 ،ق ،ج ،1ص.)78
 .82الحر ،پیشین ،ص77ـ.78
 .87این حوزه رونق داشت تا اینکه در سال 1171ق ،بین شیعیان جزین و دروزیهای شوف
نزاعی درگرفت که با پیروزی دروزیها در این مشاجره ،شیعیان ناگزیر شدند اساسا از این ناحیه
به سایر مناطق جبل عامل مهاجرت و شهر جزین را خالی کنند و با این رخداد مدرسه جزین برای
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همیشه تعطیل شد و هم اکنون هم ،این شهر محل زندگی شیعیان نیست .جزین در حد فاصل میان
بالد الشوف ،محل استقرار دروزیها ،و جبل عامل واقع شده بود؛ بنگرید :الحر ،پیشین ،ص.8

 .88برای آگاهی از اسامی و زندگینامه دیگر علمای این خطه ،به کتاب امل اآلمل فی علماء جبل
عامل از شیخ حر عاملی مراجعه کنید.
 .81شبلی ،پیشین ،ص.122

