الباحثة نبيلة القوص ي

املدرسة العزيزية

املدرسة العزيزية
َ
بحي الكّلسة لل امأمو  ...عبر و عظات
لـ الباحثة نبيلة القوص ي
إخويت قراء زاوية "معامل و أعيان":
شهدت دمشق يف العهد األيويب حركة عمرانية مزدهرة ال مثيل هلا،و السبب يعود إىل ترسيخ
وحدة البالد اليت حتققت أيام نور الدين زنكي،و استتباب األمن لتشهد دمشق هنضة علمية عمرانية
بالرغم من التهديد الصلييب.
و جتلت احلركة العمرانية باملباين العامة ،اليت غلب عليها طابع البساطة و التقشف بسبب
احلرب ،و لكن امتازت باملتانة و القوة يف البناء ،من هذه املباين األيوبية الدمشقية املميزة.
املدرسة العزيزية:
تقع هذه املدرسة يف الزاوية الشمالية الغربية من األموي و إىل اجلنوب من املدرسة الظاهرية و
غريب املدرسة اجلقمقية يف شارع الكالسة مبحلة الربيد.
بناها العزيز عثمان بن صالح الدين االيويب شرق تربة والده ،لتتصل الرتبة مع املدرسة فيما بعد،
فتنبعث منهما نسائم عربة و عظات نسأل املوىل عز و جل أن حنسن التأمل ....
تضم تربة السلطان صالح الدين ،اليت بناها امللك العزيز عثمان ابن صالح الدين سنة
9995/295ميالدي ،و قد اهندمت املدرسة و بقيت الرتبة ،و هلا قبة حمززة و أهم ما يف الرتبة
الضريح املصنوع من خشب اجلوز املنقو بالزخار و الكتابات.
وكسيت جدران الرتبة يف العهد العثماين بألواح من القاشاين األزرق وضعت سنة
9301هجري9151/ميالدي.
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والضريح الرخامي فهو من عهد السلطان عبد احلميد الثاين 9111ميالدي.
واملؤرخ قتيبة الشهايب يقول:
مؤسس املدرسة هو امللك األفضل بن صالح الدين شقيق العزيز عثمان بن صالح الدين،
فاألفضل بىن القبة لتكون تربة أيوبية ،و نقل والده من قلعة دمشق بعد عامني من وفاته ،مث العزيز قام
ببناء املدرسة جبوار الضريح يف عام 295هجري 9991 /ميالدي.
إذا املدرسة العزيزية الشافعية ،قد اتصلت بقبة صالح الدين بعد بنائها من قبل العزيز.
وتعد معلم أثري تارخيي عظيم ،لتضم فيما بعد قبورا لقادة و علماء سطروا أجماد مدينة دمشق
عرب التاريخ ...و ما احلياة إال بضع أيام و سنني نسأله حسن التأمل...
واملدرسة من حيث الوصف ،تتألف من باحة و قاعة و مدخلني ،يف الباحة بركة بيضوية ،أما
القاعة مربعة الشكل بقبة حمززة ،تضم القاعة قرب القائد صالح الدين األيويب ،لينضم إليه العامل الرباين
الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي.
ويف احلديقة شخصيات تارخيية مدفونة فيها ...وهي كالتايل:
الشهيد عبد الرمحن الشهبندر،اهلامشي،و ياسني اهلامشي،و قبور ثالثة لطيارين أتراك كانوا
متجهني حنو فلسطني جندة هلا يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين ،و حديثا انضم إليهم الشهيد
أمحد حممد توفيق رمضان البوطي ،الذي استشهد مع جده العامل الرباين حممد سعيد رمضان البوطي،
رمحهم اهلل.
وإىل األمام من هذه القبور نرى قرب ظاهر للعيان بشاهدة دون توثيق ،إنه قرب امللك األشر
موسى األيويب ،ابن امللك العادل األيويب أخ القائد صالح الدين ،و قربه هو ما تبقى من تربته امللكية
األشرفية ،بتوثيق من املصادر و املراجع..
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فقف أيها املتأمل املتبصر بإذن اهلل ...و ادع املوىل أن يلهمك الرشد و الصواب يف حياتك قبل
فوات األوان ...فكم من عربة تستحق منا حنن األحياء على األرض االعتبار قبل فوات األوان
فاليوم نعيش فوق الرتاب و غدا حتت الرتاب...

املصادر و املراجع:
ـ القالئد اجلوهرية  /البن طولون
ـ الدارس يف تاريخ املدارس  /للنعيمي
ـ العمارة العربية اإلسالمية  /للرحياوي
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