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 املدرسة املسمارية
 منقول من موقع

 حتولت االرتفاع، صروق بالبساطة مئذنتها تتصف عصرها، يف املدارس باقي عن فريد معماري بطراز تتميز
 .اليوم حىت املصلون يؤمها ومازال للصالة، حرم إىل قاعتها

 
 مسمار نب احلسن" التاجر بناها: »ويقول ،"املسمارية" املدرسة عن حتدث الذي" مهيدي عمار" اآلثاري
 فخر" يهالفق اململوكي العهد يف مدرسيها ومن كثرية، أوقافا   عليها ووقف هجرية، 745 سنة" احلوراين

 أجله ومن ميالدية، 9861 - هجرية 866 سنة فيها دّرس الذي" البعلي يوسف بن الرمحن عبد الدين
 الدين وجيه" شيخال فيها درس من وأول عليه، ووقفها املدرسة بنيت احلنبلي، املذهب وتفقهه علمه وأجل

 .«"الدين زين" الشيخ بعده من مث ،"منجا بن الدين صدر" ولده مث ،"احلنبلي منجا بن
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 عندما العشرين القرن بداية يف" )واتسينجر كارل"و ،"ولتسينجر كارل" األملانيان الباحثان ذكر: »ويضيف
 امسها أن( لعثمانيةا - األملانية البعثة ضمن" دمشق" يف واإلسالمية األثرية لألبنية شامل ميداين مبسح قاما

 هبأن" كرعسا  ابن" يعرفه الذي" مسمار الشيخ" مؤسسها ألن ،"املسمارية" أو" مسمار الشيخ" جامع
 للمدرسة تابعة" فريوز" مئذنة وتعد ،(للهجرة 748 سنة تويف الذي" احلنبلي احلوراين مسمار بن حسن"
 احلجارة تشري كما هجرية، 598 سنة بين الذي" املكي" جامع من جزء أهنا من الرغم على" املسمارية"

 املدرسة يف رسد وقد املكان، هذا يف تقوم كانت كنيسة أن إىل املدرسة هذه يف استعماهلا واملعاد املشغولة
 بن الدين مشس" ،"الشريازي الدين ناصح" ،"املنجى بن أسعد الدين وجيه: "منهم العلماء من كبرية مجلة

 .«كثر وغريهم ،"البعلي الدين فخر"و ،"املنجى

 
" املسمارية" املدرسة مسجد ترميم مت 8004 عام يف: »ويقول املدرسة، يصف" نظام عقبة" اآلثاري أما

 أبلقي الصناعي، احلجر من جببهة املدرسة تتصف حيث رائع، بشكل ذلك ومت يتهدم، أن كاد الذي
 اقتطع وقد رقية،الش اجلهة من مرخم حديث باب وفيها والسوداء، البيضاء املداميك فيه تتعاقب الرتكيب
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 كتب رخامية لوحة ينري مجيل كهربائي فانوس اجلبهة وعلى بقالية، فأصبح الغربية اجلهة يف منها قسما  
 .«وجتديدها بنائها وتاريخ املدرسة، باين اسم عليها

 
 املقرنصات من خالية ةمرمم أو جمددة حديثة مجيلة مئذنة ترتفع اجلبهة من الغربية اجلهة أقصى يف: »ويضيف

 وهي حميطه، يف خمض عمارته يف ومتقشف بسيط الطراز، أيويب مربع جذع ذات التكميلية، العناصر وبقية
 اجلذع عن بارزة عاألضال مثمنة وحيدة خشبية شرفة اجلذع هناية ويف السفلي، جذعها يف االرتفاع قليلة

 أصغر عمرب" جوسق"بـ ومتوجة عنها بارزة الشرفة، شكل أخذت خشبية مظلة تغطيها واضح، بشكل
 يطلق لفظ هوو  اململوكي، العهد يف املستعملة املعمارية الزخرفية العناصر من" اجلوسق"و اجلذع، من حجما  

 شكل" اجلوسق" اختذ فقد الصليبية احلروب وأثناء" األيويب" العصر يف أما كاملآذن، املنشآت قمم على
 بتأثريات" اميةالش" املآذن كبقية العثماين الطراز على خمروطية قلنسوة ذو خمروطي برأس لينتهي خوذة،

 والصورة بالنص املدرسة  توثيق جرى املساجد، ضمن" دمشق" يف مؤخرا   وترميمها جتديدها مت عثمانية،
( 51) قمبر " املسمارية" املدرسة اسم حتت ،"دمشق" مدينة يف األثرية املباين ضمن 8008 عام واخلارطة

 .«"العشرين القرن وأوائل عشر التاسع بالقرن العثمانية دمشق مدينة جمتمع" كتاب يف

 ،"فريوز" ئذنةم قرب الكربى،" القيمريية" جنويب" األموي اجلامع" شرقي تقع" املسمارية" املدرسة أن يذكر
 ."الفتح" جامع بعد


