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 (ربيمتحف اخلط الع)املدرسة اجلقمقية 
 منقول 

يقع املتحف يف منطقة الكالسة بدمشق القدمية، شرق املدرسة العزيزية )مقام السلطان صالح الدين(، 
ومشال اجلامع األموي الكبري، واملتحف هو ضمن املدرسة اجلقمقية اليت بنيت يف الفرتة اململوكية يف القرن 

ائب عام فنًا حيوي قرب الناخلامس عشر امليالدي من قبل النائب سيف الدين جقمق، وحتوي املدرسة مد
 م وقرب والدته.  1241

 
م شهدت املدرسة دمارًا جراء إصابتها بقذيفة مدفع خالل االنتداب الفرنسي على 1421ويف عام 

 ( م.1491-1491سورية، ورممت بعد عدة سنوات يف األعوام )



 منقول  املدرسة اجلقمقية

 www.naseemalsham.com                                                                        موقع نسيم الشام 2 

 

 حملة تارخيية:

ابنه مشس )كانت تسمى دار القرآن اهلاللية( و بنيت املدرسة يف البدء كرتبة من قبل املعلم سنجر اهلاليل 
ه وبىن فوقها مكتباً لأليتام وجعل لعا شبابيك من 191الدين الصائغ مث صادرها امللك الناصر حسن عام 
 هـ حتولت خانقاه )مدرسة( للصوفية.114الشرق ورصد هلا األمالك واحلجج وبعد مقتله عام 

 م.1211هـ  318احة تيمور لنك لدمشق واستمرت على حاهلا إىل أن احرتقت يف استب

م 1241 -هــ 348أمر األمري سيف الدين جقمق بإعادة بناء أنقاض املدرسة املهدومة وذلك يف عام 
هـ 342بعد أن استوىل عليها لتكون خانقاه )مدرسة( وتربة له ولوالدته ولكن بناءها مل يكتمل إال سنة 

 الرئيسي وواجهتها. وقد أوقف عليها أوقافًا عديدة وعني م كما نصت الكتابة املنقوشة على الباب1241
 هلا مدرسني، وبقيت املدرسة ركنًا للتعليم يف دمشق إىل وقت قريب.
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م إىل مقر حللقة املولوية الدينية وتعليم األطفال القرآن الكرمي، إىل أن 1414 -هــ 1883حتولت يف عام 

هدمت سقف قاعتها أو قبتها الكبرية كما تذكر  1941عام أصيبت بقنبلة أثناء احلرب العاملية الثانية 
وجعلت متحفًا للخط العريب يف  1414املصادر وكذلك اجلزء األعلى من جدراهنا. وقد مت ترميمها عام 

 1412عام 
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واملدرسة بشكل عام من أمجل املدارس اململوكية يف دمشق، ويف سورية بشكل عام، وذلك من كثرة 

واملهندس املعماري يف تلك الفرتة من تزيينات رخامية وحجرية وخشبية ملونة، واستخدم  ما استخدم الفنان 
كتابات عربية بشكل زنار عريض على املبىن من اخلارج ومن الداخل، ما أعطى البناء مجااًل رائعًا نادراً ما 

 ريداً من نوعه. ف جتده يف أي مدرسة أو بناء، وحافظ على توزيع التزيينات حبيث شكلت متاسكًا وتناسقاً 

وللمدرسة بوابة عالية تعلوها صدفة، وزينت بشريط كتايب أيضًا، ويف داخل املدرسة أقواس عالية 
وأواوين ذات أقواس عالية مفتوحة على بعضها البعض، وتطل كلها على قاعة الصالة )اليت حتوي يف وسطها 
حبرة ماء(، وعلى قاعة املعروضات اجلنوبية اليت كانت تستخدم للصالة، حيث يوجد فيها حمراب زّين بأمجل 

 التزيينات الرخامية واحلجرية امللونة. 
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م حولت املدرسة إىل متحف اخلط العريب ليستقبل الزوار العرب واألجانب، ويضم 1411ويف عام 
 املتحف مايلي:

 ماقبل اسإسالم نقشت على احلجر مثل: نق  النمارة باسم امر  القيس، كتابات عربية تعود إىل  -
 م.843نبطي و 448تعود إىل عام 

شواهد القبور تعود إىل الفرتات العربية واسإسالمية املختلفة مثل: شاهدة قرب زيد بن ثابت األنصاري  -
 م.934هـ/ 92

 وثائق وخمطوطات من القرآن الكرمي. -

 جبدية واخلط العريب عرب العصور.مناذج عن تطور األ -

 (م. 11 -14كتابات على الفخار واملعدن والزجاج، تعود إىل القرنني )  -
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 جمموعة من وسائل اخلط واألقالم واحملابر القدمية. -

 كتابات خمتلفة على وقفيات وفرمانات، تعود إىل عصور إسالمية خمتلفة.  -

 
ربية ق واملخطوطات، لقى األثرية تعود إىل الفرتات العوعرضت داخل صالة العرض ضمن اخلزائن الوثائ

 اسإسالمية، واليت حتوي ثالث نسخ عن رسائل كتبت من قبل النيب العريب حممد عليه الصالة والسالم وهي:
 الرسالة األوىل: كانت موجهة إىل ملك احلبشة النجاشي، واألصل حمفوظة يف اجلمعية اجلغرافية الربيطانية. -

 الثانية: كانت موجهة إىل ملك مصر املقوقس، واألصل حمفوظة يف متحف طوب كايب يف ستانبول.الرسالة  -

 الرسالة الثالثة: كانت موجهة إىل ملك البحرين املنذر بن ساوا. -

 

 املصادر: 

 من أحباث أ. عماد األرمشي 

 من موقع وزارة الثقافة


