الباحثة نبيلة القوصي

املدرسة األاتبكية

املدرسة األتابكية  640هـ
"مصلى التابتية" اليوم
في صالحية دمشق
الباحثة نبيلة القوص ي
املرأة نصف اجملتمع ،ودورها كبري يف بنائه ،وهي قبل اإلسالم مل تكن حمل اعتبار ،فعندما جاء اإلسالم
جعل النساء شقائق الرجال وساوى بينهما.
وقد تتاىل على مر العصور من النساء الاليت شاركن الرجال يف جماالت خمتلفة من املنافسات ،وبني
أيدينا أمساء المعة لنساء عاملات عامالت أسهمن يف بناء حضارة إسالمية دمشقية مميزة ذات طابع
علمي ديين أديب صويف راق بذوق نبوي ،فهنيئا ملن استطعن أن يتلمس بصماهتن املميزة يف كتب السري
والتاريخ ،وعملن على حتسني ذواهتن تربواي وعلميا وسلوكيا.
يف صاحلية دمشق وخارج أسوارها القدمية ،نقف وإايكم ،أمام معلم ديين أثري أيويب حيمل عنوان
لسيدة أيوبية سامهت يف رفع شعار التنافس العلمي الديين الراقي.
"املدرسة األاتبكية"
موقعها :تقع املدرسة األاتبكية أو املدرسة التابتية الشافعية خارج أسوار مدينة دمشق القدمية يف
جادة حي املدارس ابلصاحلية ،حيدها من جهة الغرب املدرسة املرشدية ودار احلديث األشرفية املقدسية،
ومن الشرق محام العرائس والرتبة اخلاتونية ،يفصل بينهما زقاق صغري ،زقاق األاتبكية.
بنت هذه املدرسة األمرية تركان خاتون ،بنت السلطان امللك عز الدين مسعود بن مودود بن أاتبك
زنكي بن آق سنقر  -أمري املوصل ،زوجة السلطان امللك األشرف األيويب ،ويعتقد أن امللك األشرف
كان يفكر جبعل هذا البناء تربة له ولزوجته اخلاتون  /تركان  ..بعد وفاته  ..إال أن املوت عاجله
وفضلت زوجته دفنه ابلقرب من ضريح عمه صالح الدين األيويب متامخا للجامع األموي .
وامللك موسى :هو امللك االشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى ابن امللك العادل شقيق السلطان
صالح الدين األيويب سلطان الدولة األيوبية مبصر والشام.
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وذكر أبو شامة يف الروضتني أهنا أوقفت مدرستها قبل ليلة وفاهتا سنة  640للهجرة ـ 1242
للميالد لتكون مدرسة للشافعية وتربة هلا ،ودفنت هبا رمحها هللا تعاىل وتقبل منها.
وفيما ذكر الصفدي يف الوفيات :أهنا أوقفت هلا أوقاف قبل ليلة وفاهتا  ..وبقيت عاكفة حمافظة
عليها غري قابل للتصرف مبرتباهتا املالية حلني وفاهتا يف شهر ربيع األول  640هجرية  ،ودفنت برتبتها
بقاسيون انتهى.
وقال الذهيب :تزوج امللك األشرف صاحبة الرتبة واملدرسة ابجلبل ،وقد توفيت هذه األمرية الفاضلة
خاتون بنت عز الدين مسعود زوجة امللك موسى ابن العادل أيب بكر سنة  640للهجرة ـ 1242
للميالد.
ويف ليلة قبل وفاهتا أوقفت مدرستها وتربتها جببل قاسيون لعموم املسلمني ،وقد ذكرها مؤرخ الشام أبو
شامة فقال :كانت سيدة األمريات األيوبيات ودفنت مبدرستها األاتبكية رمحها هللا.
وعامة الناس من أهل الشام اآلن يسموهنا (جامع التابتية) واترة يقولون التابتة ،ولقد كان هلذه املدرسة
شأن عظيم درس هبا مجاعة من العلماء الكبار.
وقال اجلغرايف الشيخ النعيمي بكتابه الدارس يف اتريخ املدارس يف أول ذكره ملدراس الشافعية:
األاتبكية بصاحلية دمشق غريب املدرسة املرشدسة ودار احلديث األشرفية املقدسية أنشأهتا امرأة امللك
األشرف مظفر الدين موسى ،تركان خاتون بنت امللك عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن
اتبك بن زنكي ابن اقسنقر ،ماتت سنة  640ودفنت برتبتها واملدرسة اليت أنشأهتا .و أول من درس
هبا أبو بكر اتج الدين بن طالب اإلسكندري املعروف ابلشحرور.
ملخص لوصف التصويري:
ذكر الشيخ بدران يف سنة 1328هـ1910/م أنه كان فيها مخس غرف أرضية ،وقد طرأ عليها
تعديالت كثرية ،أمهها إزالة اجلدار الفاصل بني احلرم والقبة ،وإزالة القرب وجعل احلرم مع القبة واحدا
للصالة ،سقطت القبة واستبدل هبا سقف من اخلشب والطني ،كما ذكر الشيخ بدران أن اجلدار الغريب
مبين حبجارة ضخمة ،وابجلانب القبلي مسجد لطيف يظهر ملن رآه أنه مستحدث ،وجبانبه إىل الشرق
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تربة مبنية ابحلجارة الكبرية ،وهلا شباكان يف احلائط القبلي يطالن على بستان ،وشباكان أيضا يطالن
على دمشق ،وقد هتدم أعالها وهبا قربان ،وبساحتها بئر جيتمع املاء فيه من هنر يزيد وعليه مضخة
جتذب املاء إىل األعلى ،ومن هذا يظهر أن املدرسة قد استوىل اخلراب على أكثرها ،وبقي جانب منها،
وبعض أهل اخلري جعله مسجدا تقام فيه الصلوات إىل اليوم.
يتم الوصول إىل اجلامع عرب مدخل غائر ينزل إليه بسبع درجات ،وقد بين من احلجر األبلق ،ويتكون
من جدار حجري حيتوي على ابب يعلوه عقد مدبب مؤلف من قطع حجرية معشقة (مزررة) ،وقد
حنت على حجر القفل حلقة تزيينية مستديرة كتب عليها عبارة" :مسجد األاتبكية" ،وعلى جدار
الباب األمين توجد لوحة رخامية حتتوي على نص أتسيسي خبط ثلث يتضمن كتابة نصها:
"املدرسة األاتبكية أنشأهتا تركان خاتون زوجة السلطان امللك األشرف األيويب640 ،هـ1243/م".
الصحن ذو شكل شبه منحرف ،أرضه من بالط املوزاييك احلديث ،وجز كبري منه مسقوف أبلواح
معدنية ،وقسم منه مسقوف ابلعروق اخلشبية التقليدية ،ويظهر ذلك تغريا يف وظيفته من مساحة
مكشوفة إىل فراغات مغطاة تستخدم للصالة.
فيها حرم صغري مبعزبة واحدة ،وتربة عليها قبة إىل جواره ،ضمت يف عهد متأخر إىل احلرم ودرس
القرب ،وفيها مئذنة مربعة وميضأة (دورة مياه) ،أحدثت سنة  789هجري ،وأهم ما يف املدرسة البوابة
الرائعة الصنع الغنية ابلعناصر املعمارية الزخرفية ،وهي من احلجر املنحوت.
ما تزال موجودة حىت يومنا هذا واليوم هي "مصلى األاتبكية".
وذكر أسعد طلس ،يف كتاب مثار املقاصد يف ذكر املساجد فقال:
هي موجودة حبارة شعيب ،وهلذه املدرسة جبهة حجرية جد مجيلة ،وقد أساءت دائرة األوقاف
اإلسالمية صنعا ببنائها مخسة حوانيت ،وفرن أمام هذه اجلبهة ،ومل يبق من املدرسة العظيمة اليوم إال
مسجد صغري جدا له صحن صغري ومنارة مربعة قدمية من اآلجر.
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فهذه دمشق اليت اشتهرت بنشاط علمي ديين ،بدافع من أهلها يف شوقهم للقاء املصطفى ومباهاته
بـ من هم (صفوة اخللق)  -يف يوم ال ينفع مال والبنون ،إال بعمل صاحل و قلب سليم.

املصادر و املراجع:
ـ سري أعالم النبالء  /الذهيب
ـ الدارس يف اتريخ املدارس  /النعيمي
ـ مثار املقاصد يف ذكر املساجد  /ابن عبد اهلادي حتقيق أسعد طلس
ـ العمارة اإلسالمية  /الرحياوي
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