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 املدرسة املرشدية
 عماد األرمشياألستاذ الباحث 

( خارج أسوار مدينة دمشق القدمية جبادة حي املدارس يف صاحلية مدرسة اخلاتونتقع املدرسة املرشدية أو )
دمشق ، حيدها غرباً الزاوية الفرنثية أو تربة الشيخ على الفرنيت ، وحيدها شرقاً مدرسة دار احلديث األشرفية 

  .دارساملقدسية الربانية احلنبلية ، وحيدها مشاالً شارع حي امل

 
نشئتها اجلزيرة أن مو  وقد ذكر مؤرخ الشام الشيخ يوسف ابن شداد باألعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام

بنت ملك دمشق امللك املعظم شرف الدين عيسى ابن امللك العادل يف سنة أربع ومخسني وستمائة على 
  .هنر يزيد جوار دار احلديث األشرفية

مؤرخ مدارس الشام الشيخ عبد القادر بن حممد النعيمي ذكر بكتابه الدارس يف تاريخ املدارس أن من أمر 
ة امللك نللميالد األمرية األيوبية الفاضلة السيدة خدجية خاتون ، اب 2151للهجرة ـ  056ببنائها يف عام 

ضفاف هنر  ، علىاملعظم شرف الدين عيسى بن امللك العادل سيف الدين أىب بكر بن جنم الدين أيوب
 ةيزيد ، جبوار دار احلديث األشرفّية املقدسية الرباني
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 056 عام يف وهريةاجل بالقالئد طولون ابن ذكر كما تعاىل اهلل رمحها خاتون خدجية اجلليلة السيدة توفيت
 مل ولكين ةالقب حتت مدفونة أهنا أظنو )  املدرسة داخل تربتها يف دفنتو  للميالد 2150 املوافق للهجرة
 (القرب مشاهدة أستطع

 
 غرف هي افذالنو  هذه وكانت ، االرتفاع منخفضة نوافذ أربعة يتخللها عريضة حجرية جبهة للمدرسةو 

 . دراسةو  .... تدريسو  .... درس هبا كان ما أيام..  الدرس
  :الواجهات اخلارجية

 أيوان املدخلو  نوافذخترتقها الو  تعترب الواجهة الشمالية املطلة على الشارع : هي الواجهة الرئيسية للمدرسة ،
  .حجارهتا ضخمة منحوتة بشكل جيدو 

 قاعدة بناء املئذنة القائمة يف منتصف جممع غرف املدرسة ، وقد اختلست مجيع هذه الغرفو  بوابة املدرسة
  . اجلهالةو  املعرفة .. بعد أن سيطر على العقول اجلهلو  مل يبق فيها أثر العلمو 

 طيب ثراه ( حني حدثين عن مدارسو  والح ببايل كالم املرحوم والدي حممد شحادة األرمشي ) رمحه اهلل
أحواهلا .. وعن اختالس مبانيها .. واختالس أوقافها عياناً ... دون شفقة أو و  الصاحلية .. وما أل مآهلا

وال قوة إال باهلل العلي العظيم .... كيف أصبحت مدارسنا ذات القيمة  لرمحة ... ويف عيين دمعة : ال حو 
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 نا بالعلمأُمر و  كيف أضحت دور العلم على هذه الشاكلة ؟؟ !! ... ) خمتلسة ( وحنن أمة أقرأ ،العلمية .. و 
 التعلم ؟؟و 

دمة حالنا .. بعد أن كنا يف مقأملاً ملا آلت إليه و  واهلل .. .. ال ادري ماذا أقول ؟؟؟ !!! ... وأتفطر حزناً 
 . تصنعتلبس مما الو  األمم ... بالعلم ... وباإلميان.. .. وباملعرفة ، فأصبحنا أمة تأكل مما ال تزرع ...

 

 
 

ي من أجزاء ما بق بداخله الساكف احلجري لوقفية املدرسةبوابة املدرسة املرشدية ذات القوس املدبب و 
فهي بوابة كبرية نوعا ما على شكل  .. .. لفعلواخيتلسوها لو استطاعوا أن، و ... بوابتها احلجريةاملدرسة

  .قوس كبري مدبب الرأس
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ذنة احلجرية متامخة مالصقة هلا ، ترتفع املئو  اىل جانب القبة قاعدة املئذنة احلجرية منتصبة جبوار القبة
من  ريون بأهنا املئذنة الوحيدة الباقيةاجلميلة ذات احلجارة الضخمة بكل رشاقة ، وقد كتب عنها الكث

  .نوعها من القرن السابع اهلجري
 

تغطى بطبقة من الكلس األبيض كما هي جارهتا مئذنة و  الطوبو  فمعظم املآذن كانت تبىن من اآلجر
  .كذلك جامع احلنابلةو  مئذنة جامع باب مصلىو  مئذنة املدرسة املاردانيةاملدرسة األتابكية و 

 
لباقية من هي املنارة هي الوحيدة ا، و املتفردة يف حجارة بنائها: منارهتا الفريدة و ا مييز هذه املدرسةأهم م

  .نوعها من القرن السابع اهلجري
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أهنا و  ،ملظلةاملئذنة خالية من الشرفة و تبدو او  ليست رسم يف هنايات القرن التاسع عشر ،صورة حقيقية و 

 .رتاسلوب عمائر املآذن يف تلك الفات الذي ال يعين شيئا ، بالنسبة إىل برج حجري متعدد الطبق
 

 بتصرف منقول
 


