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املدرسة الركنية

املدرسة الركنية
"إن من حق دمشق على الدمشقيني أن يعرفوا كل بقعة فيها وكل شارع ،وما عرض له على طول الزمان،
ولكن هيهات! من يعرف تاريخ دمشق؟ وهي أقدم املدن العامرات على ظهر األرض بال نزاع".
علي الطنطاوي (رمحه اهلل)
شهدت البالد يف العهد األيويب ،املوافق الدور الثاين للدولة العباسية  656 – 232هـ حركة عمرانية
نشطة ،بعد أن قام نور الدين زنكي برتسيخ الوحدة السياسية ،هذه الوحدة أدت إىل ازدهار اقتصادي ونشاط
ٍ
حبروب ضد الفرنج الصليبني.
فكري ،رغم انشغال الدولة
ونتيجة احلرب املستمرة يف تلك الفرتة ،غلب على العمارة األيوبية البساطة والتقشف ،والقوة واملتانة ،مع
إتقان التخطيط ،فالقباب يف هذا العصر هلا طابع خاص ومميز ،حمززة ذات أضالع شاقولية ،موصولة برقبة
مضلعة ،والبوابات مرتفعة ،يعلوها عقد مقرنصة ،ومن حيث الزخارف اليت اشتهر هبا الفن اإلسالمي ،فقد
قلت يف العصر األيويب.
والسمة العامة لذاك العصر بناء مدرسة وتربة ،أو جامع وتربة.
واملدرسة الركنية يف ساحة مشدين ،منوذج من مناذج ذلك العصر ،هيا بنا يف جولة للمدرسة الركنية أو اجلامع
الركين ،ولنتعرف على سبب تسميتها! ومن بناها ويف أي سنة؟ ومباذا اشتهرت هذه املدرسة.
أوالً :موقعها:
تقع يف سفح قاسيون يف الصاحلية ،يف حمله األكراد ركن الدين قبلي الطريق واليت مسيت هبذا االسم السم
بانيها األمري ركن الدين.
وتقع هذه املدرسة يف ساحة مشدين آغا ،عند نقطة تالقي هناية امليسات بركن الدين ،وقد متيزت تلك
املنطقة مع منطقة الصاحلية بتزايد عدد املدارس واملساجد يف تلك الفرتة ،زال عدد منها وبقي عدد والركنية
منعهم.
ثانياً :من هو باني املدرسة الركنية؟

قال احلافظ ابن كثري يف تارخيه ،والدهيب يف تاريخ اإلسالم إن األمري ركن الدين منكورس الفلكي من
بناها ،وقد كان غالم لألمري فلك الدين سليمان العاديل ،شقيق امللك العادل ألمه ،وقد اعتقه لصالحه
بالدين والدنيا ،ولعلمه.
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وحتكي املصادر قصة هذا األمري الذي كان غالم عند األمري فلك الدين سليمان العاديل أخي امللك
العادل ألمه.
وكان هذا الغالم من الصاحلني ،وحميب العلم ،فأعتقه لعلمه وصالحه.
ويقول الدهيب يف تارخيه كان ركن الدين نائب يف الديار املصرية للملك العادل ،ويف دمشق مرة.
يصفه قائالً كان حمتشماً عفيفاً ،ديناً ،خرياً ،كثري الصدقات ،قليل الكالم.

قام األمري ركن ببناء مدرسة ومسجد يف ساحة مشدين ،وجعلها للمذهب احلنفي ،وأوقف عليها أوقافاً
كثرية ،تكامل بناؤها يف عام 625هـ .وجعلها نرباساً للعلم والعلماء ،ولنشر علم أصول الدين يف احلديث
الشريف بعد تزايد عدد املسلمني.
وتقول املصادر كان هذا الرجل من خيار األمراء ،ينزل كل ليلة وقت السحر إىل املسجد وحده بطوافه،
ويواظب على حضور الصلوات مع اجلماعة ،وحكى العلموي أن له كرامات.
وصف املدرسة الركنية أو جامع الركنية:
يتميز اجلامع مبخطط نادر ومتميز ،رغم ما طرأ على مأذنتها بعض التغيري ،وبالنظر إليها جند أن األمري ركن
الدين قد مجع بني الرتبة واملسجد أو الرتبة واملدرسة .حيث تلتصق الرتبة باملسجد عند زاوية الشارع من اجلهة
الغربية.
بنيت املدرسة باحلجارة الضخمة ،يبلغ طوهلا 15م وبارتفاع مخس أمتار .يتوسط البناء باب املدرسة وهو
على شكل حمراب كبري خايل من املقرنصات ،ويعلو بناء املدرسة قبتني توأم ،وفيها حرم وصحن مربع مسقوف
بقبة ،ويف وسطه بركة ماء صغرية.
وفوق النافذتني ،كتابة تارخيية تتألف من سبعة أسطر باخلط النسخي األيويب احملفور
بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذه القبة وقفها العبد الفقري إىل رمحة ربه الغازي
اجملاهد ركن الدين منكورس الفلكي العاديل
وفوق باب املدرسة كتابة كوفية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الصم ُد * ل يلِد ول يُولد
قُل ُهو اللَّهُ أحد * اللَّهُ َّ
* ول ي ُكن لَّهُ ُك ُفواً أحد
وفوق احلشوة الكتابية قرص على هيئة الشمس مزخرفة بالنقوش والزخارف الصغرية.
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وفاته:

ومحل إىل مدرسته يف حملة سفح قاسيون ودفن يف تربته سنة  631هـ.
تويف يف قرية جريود مشال دمشقُ ،
رمحه اهلل.
وما يزال مدفون منها ،مث توالت السنني والعصور وأخذت هذه املنطقة اسم ركن الدين ،تيمناً باسم هذا
األمري ركن الدين .رمحه اهلل.
خنتم كالمنا بنفس تساؤل الشيخ الطنطاوي رمحه اهلل
إن من حق الدمشقيني على ركن الدين أن يعرفوا سبب تسمية هذه احمللة بامسه ،وقد عرفنا كيف كان غالم
لفلك الدين شقيق امللك العادل ،أعتقه لصالحه يف الدين والدنيا ،وقد عُرف عنه قلة الكالم وكثرة
الصدقات ،واحملافظة على صالة اجلماعة ،ومتيز بالعفة والنقاء ،فشرفه اهلل عز وجل شرف اخلالفة احلقيقية على
األرض .فأي صدقاً وأي فهماً عاشه ركن الدين ليصبح أمرياً ال بل من خرية األمراء بشهادة علماء ذلك
العصر بعد أن كان غالم ألمري!! رحم اهلل ركن الدين وجزاه اهلل اخلري .ورزقنا الفهم الصحيح عن اهلل عز وجل
يف حياتنا الفانية هذه ،لنكون خري خلف خلري سلف.
روائع العمارة يف سورية  /للرحياوي
تاريخ اإلسالم  /للدهيب ح 66/66
البداية والنهاية ح161 /3
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