الباحثة نبيلة القوصي

الرتبة الفرخشاهية و الرتبة االجمدية

"التربة الفرخشاهيه" و"التربة األمجدية"
مدارس أيوبية قديمة ...
إخويت سائحي دمشق ،قراء زاوية "معامل و أعيان":
دمشق الرائعة تدعوكم لرحلة تتعرفوا فيها على ذواتكم ،من خالل رحلة شامية راقية فوق أرضها املباركة اليت دعى هلا نبياا العييم
قائالا ( :اللهم بارك يف شاماا .)...
فلابحر يف التاريخ اإلسالمي يف هناية القرن اخلامس للهجرة ،الذي أقيمت فيه الدولة األيوبية يف مصر و الشام على يد صالح
الدين يوسف بن أيوب ،الذي كان قائدا من القواد عاد نور الدين زنكي يف زمن كان العامل يشهد فيه فوضى و اضطرابا و تقسيما
إىل دويال ت صيرة ...

و بياما منشي و نستذكر و نتأمل كيف يكون املضي و احلياة ؟ نصل معا خارج السور القدمي لدمشق القدمية ،باجتاه جبل قاسيون
مشاالا ،عاد زقاق الصخر (شارع األرجاتني حاليا) ،فالمح قبتني محراوي اللون تدعوان املارين للوقوف ...
إذن  ..شرقي قصر الضيافة القدمي املطل على شارع برو ت ،جند هذا البااء الذي ياسب إىل األمر األيويب ابن أخ القائد صالح
الدين االيويب ،و الذي يدعى عز الدين فرخشاه  ،ت  :يف عام 875هـ.
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كان البااء مدرسة بقي ماها الرتبة فقط ،و اليت كانت من ضمن املدرسة.
مدرسة الفروخ شاهيه للمذهبين الحنفي و الشافعي:
واقفتها حظ اخلر خاتون اباة ابراهيم بن عبد اهلل ،والدة عز الدين فرخشاه ،و هي زوجة شاهاشاه بن أيوب ،أخ صالح الدين
االيويب.

و قال الذهيب يف العرب :يف عام  8775هـ ،تويف فرخشاه بن شاهاشاه بن أيوب بن شادي عز الدين صاحب بعلبك و نائب
دمشق لعمه صالح الدين ،كان ذا بر و معروف و أدب و تواضع ،تويف بدمشق و دفن على الشرف الشمايل للمدرسة ،و هو والد
امللك األجمد هبرام شاه صاحب بعلبك بعد أبيه ،و الذي دفن بالتربة األمجدية جانب تربة أبيه عام 926هـ من بعد وصية وصى
هبا الباه (نور الدين عمر ابن امللك األجمد) و طلب فيها بااء مدرسة ،كان هلا نوافذ تطل على امليدان األخضر  ....زالت املدرسة
اآلن و بقي ماها الرتبة اليت هي أحد مبانيها املعمارية.
و مؤرخ هذا العصر الدكتور عبد القادر الريحاوي خيربنا بأن هذا البااء كان وقفا ملدرسة أيوبية أوقفتها اخلاتون "خطى اخلر" زوجة
امللك نور الدولة شاهاشاه بن جنم الدين أيوب ( شقيق صالح الدين ) الذي استشهد على ختوم بالد الشام ساة 845هـ ،و قد
توفيت اخلاتون عام 926هـ ،و كان الوقف الباها "فروخ شاه" امللك املاصور معز الدين ،صاحب بعلبك ،الذي أناب دمشق لعمه

صالح الدين .
و كان فروخ شاه أديب ا مطبوع الايم و الاثر ،له أشعار كثرة ،كرمي ا متواضع ا شجاع ا ،حارب الفرنج ببسالة يف موقعة مرج العيون ،و
لقب بـ (معز الدين) ،تويف ساة 876هـ8855 ،مـ.
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بعد وفاته ،أمر ت والدته باقله إىل دمشق ليدفن يف تربة جانب املدرسة.
أما الوصف التصويري للبااء  :فهو من حملة يأخذك إىل العصر االيويب ،و ذلك من الشكل العام الذي تيلب عليه البساطة و
التقشف بسبب احلرب ،لكاه متيز بالقوة و املتانة و إتقان البااء  ..و قد اعتمد على احلجر كمادة للبااء مبقاييس كبرة.
كانت القباب عاصرا أساسيا للعمارة األيوبية ،فتماحها طابعا خاصا هبا ..فكانت هاا ملساء ،رقبتها مسدسة الشكل ،باوافذ.
مع الزمن ،حتولت املدرسة إىل مصلى صير يصلي فيه املار و اليادي ،متوجه ا إىل اخلالق الديان ،فكأهنا تذكرة من السابقني ملن
سيلحق هبم  ( :قل سروا يف األرض فانظروا)...

فأحسن -أيها الالحق باا -إىل عباد اهلل ،فهم عياله يف األرض ،و لسوف يأتيك احلساب و لو بعد حني  ...حنن السابقون و
أنتم الالحقون !
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