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  الملخص
يقدم هذا البحث تقريراً تارخيياً وصفياً مت احلصول عليه من مصادر مباشرة وبعض 
األحبـــاث التارخييـــة حـــول أربعـــة مؤسســـات تعليميـــة ودينيـــة أسســـها صـــالح الـــدين 

هــ)، مؤسـس حكومـة األيـوبيني، ومهـا مدرسـتان وخانقاهـا  589األيويب (تويف عام 
صــــالحية يف مــــدينيت القــــدس والقــــاهرة. تســــعى هــــذه الدراســــة مــــن خــــالل املــــنهج 
التحليلــي إىل تقــدمي حتليــل ســردي هلــذه الظــاهرة التارخييــة ملعرفــة دوافــع إنشــاء هــذه 

احلتميــــة املؤسســــات، متشــــياً مــــع السياســــات الثقافيــــة والدينيــــة ملؤسســــها أو اآلثــــار 
للتطــــورات التارخييــــة. وهكــــذا فقــــد قمنــــا بدراســــة العوامــــل السياســــية مثــــل الســــعي 
لتحقيق الشرعية السياسية، والعوامل الدينية مبا فيها اجلهود املبذولـة لتعمـيم أفكـار 
األشـاعرة والقضــاء علـى األفكــار املنافســة، والعوامـل اجلهاديــة الــيت تـؤثر علــى خلــق 

يبيني، والعوامــل العمليــة الــيت تتمثــل يف حماولــة تكييــف الــدوافع اجلهاديــة ضــد الصــل
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مع عملية الشـرق إىل الغـرب ونشـر الظـواهر احلضـارية  الصالحيةظاهرة مؤسسات 
  للمدرسة واخلانقاه والظواهر الثقافية للحياة املدرسية واخلانقاهية.

  ، العصر األيوبی.انقاه، نظرية البثّ اخلدرسة، املصالحية، : ةرئيسالكلمات ال
  

 المقدمة. 1

طاملـــا كانـــت السياســـة والثقافـــة مـــن أهـــم جمـــاالت احلضـــارة اإلســـالمية خـــالل التـــاريخ. يف كـــال 
اــــالني، حــــدثت تطــــورات حامســــة يف خمتلــــف العصــــور، وكــــان أحــــد أهــــم جوانــــب احلضــــارة 
اإلســالمية هــو ختليــق العالقــة بــني هــذين اــالني ودورهــا يف توليــد الظــواهر السياســية والثقافيــة 

طوراا الواسعة. يف هذه األثناء، يكون لكل من السياسة والثقافـة مكونـات خمتلفـة؛ الشـرعية وت
والســلطة السياســية والــدين واملــذهب واتمــع وخصــائص العمليــة، مــع انتقــال عنصــر ثقــايف مــن 

  نقطة مكانية مؤقتة إىل نقطة أخرى يف جمال الثقافة، تعترب مجيعها من بني هذه املكونات.
واهر السياسـية والثقافيــة املعروفـة يف احلضـارة اإلســالمية ميكننـا اإلشـارة إىل نظــام ومـن الظـ

التعلـــيم الرمســـي الـــذي شـــهد تطـــورات واســـعة ومتنوعـــة يف مراحـــل احلضـــارة اإلســـالمية. وتعـــد 
فوائــد التكامـــل السياســي للحضـــارة اإلســـالمية مــن بـــني الســـمات املهمــة هلـــذه الظـــاهرة، أي 

أمنــاط سياســية ثقافيــة متميــزة يف عصــر مــا قبــل اإلســالم، فأصــبحت املنــاطق الــيت كانــت هلــا 
خــــالل العهــــد اإلســــالمي ذات ظــــواهر ثقافيــــة متجانســــة إىل جانــــب التكامــــل السياســــي أو 
التشــــابه اهليكلــــي لألنظمــــة، مــــع النظــــر يف االختالفــــات الزمنيــــة واملكانيــــة باعتبارهــــا وظيفــــة 

  للسياسات الثقافية املنسجمة.
ال التـاريخ الثقـايف للعـامل اإلسـالمي بتقسـيم املؤسسـات التعليميـة يف العـامل قام اخلـرباء يف جمـ

ية، مــع الرتكيــز علــى املــدارس والــيت تعتــرب األكثــر ســاإلســالمي إىل فئتــني مهــا الشخصــية والسيا
. يف جمـال املـدارس احلكوميـة، يعتـرب هـؤالء العلمـاء أن املـدارس )Makdisi, 1981: 297( شـهرة

النقطة احملورية لتدفق احلضارة اإلسالمية، حيث وضعت أهـم أمنـاط هيكـل هـذه العسكرية هي 
املؤسســـات وإدارـــا يف العـــامل اإلســـالمي، وبالتـــايل فقـــد اقتـــدت ـــا معظـــم املـــدارس يف العـــامل 

؛ 29- 27؛ انظــر أيضــاً: کســايي، مقدمــة ....، 114- 112 ش:1377 غنيمــه،( اإلســالمي



 29   (املدارس واخلانقاهات) يف بالد الشام ومصر التابعة لأليوبيني الصالحيةظهور املؤسسات 

های قلمرو متدن اسـالمی و مقايسـه آـا  و دانشگاه های مدارس بررسی کتاخبانه«حقيقي، 
م، العـــدد 1995، صـــيف مشـــکوه، »بـــا کتاخبانـــه هـــای دانشـــگاهی اروپـــا در قـــرون وســـطی

تـــــاريخ ، »امللـــــک در تاســـــيس مـــــدارس نظاميـــــه سياســـــت خواجـــــه نظـــــام«امـــــريی،  ؛52، 47
. نظــــراً ألن هــــؤالء )13، 12، 11، 6، 3، 1، ص 56م، العــــدد2013، خريــــف پژوهشــــی

ـــة إال بشـــكل أقـــل، فـــإن مثـــل هـــذه  العلمـــاء مل يقومـــوا بدراســـة أمنـــاط مـــا بعـــد املـــدارس النظامي
الدراسـات ملؤسســات مثـل مــدارس وخانقاهــات الصـالحية يف عهــد األيــوبيني قـد تكــون مفيــدة 

ة يف تقـــدمي حتلـــيالت جديـــدة حـــول تقيـــيم اتبـــاع منـــط املـــدارس النظاميـــة يف املؤسســـات التعليميـــ
الالحقــة مـــن خـــالل معرفـــة العوامـــل التارخييـــة اجلديـــدة. مـــن ناحيـــة أخـــرى، يف عمليـــة دراســـة 
املؤسســات الدينيــة، باإلضــافة إىل املــدارس، نصــادف أيضــاً خانقــاهني حيمــالن نفــس االســم 
ـــاء واهليكـــل  وهلمـــا العديـــد مـــن أوجـــه التشـــابه مـــع املـــدارس الصـــالحية مـــن حيـــث دوافـــع البن

سياسي جديد يف مصر والشام. يعد اخلانقاه أيضاً تابعـاً -يف نظام ديينويعتربان مكملني هلا 
 ش:1392، عــــديل( لألمنــــاط الزمنيــــة واملكانيــــة، مــــع وجــــود بــــىن ودوافــــع معروفــــة يف ظهــــوره

  ، لذلك فهو يستحق التحليل املستقل.)ش1369نظر: کياين، أ؛ 21/718-734
مهمـــاً مـــن حيـــث دوره يف التطـــورات يعـــد عصـــر األيـــوبيني الـــذي امتـــد لثمـــانني عامـــاً عصـــراً 

الثقافية والدينية األساسـية يف مصـر والشـام ومـن مث يف نقـل اإلجنـازات إىل عصـر املماليـك، حيـث 
أن الســياق نفســه هــو ســياق التــاريخ الثقــايف املعاصــر يف جــزء مهــم مــن العــامل العــريب واإلســالمي: 

رب احلجـــاز وجنـــوب تركيـــا. يف مصـــر، ســـوريا، لبنـــان، فلســـطني، األردن وإىل حـــد مـــا الـــيمن، غـــ
النظــام الثقــايف األيــويب، لعــب عهــد صــالح الــدين املؤســس أيضــاً دوراً اســرتاتيجياً، ونتيجــة لــذلك 
فقــد مت تقســيم املؤسســات الصــالحية إىل أربــع جمموعــات وهــي: املدرســة الصــالحية يف القــدس، 

  القاهرة. املدرسة الصالحية يف القرافة، خانقاه صالحية القدس وخانقاه صالحية
  
  البحث ةأسئل 1.1

الغــرض الــرئيس مــن هــذه الدراســة هــو إظهــار العالقــة بــني عنصــري السياســة الكليــة والثقافــة يف 
ظـــاهرة تارخييـــة، أي املؤسســـات التعليميـــة الصـــالحية أو مبعـــىن آخـــر، دراســـة العوامـــل السياســـية 

  هی:أسئلة البحث والدينية واجلهادية والعملية املؤثرة يف إنشاء هذه املؤسسات؛ وأما 
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مـــا هـــي العوامـــل السياســـية والدينيـــة واجلهاديـــة والعمليـــة الـــيت أدت إىل ظهـــور املؤسســـات ــــ 
  الصالحية يف مصر والشام؟

بـــأي طريقـــة انتشـــرت ظـــاهرة الصـــالحية (املؤسســـات الصـــالحية) مـــن الشـــرق اإلســـالمي ــــ 
  (إيران والعراق) إىل الغرب اإلسالمي (مصر والشام)؟

  

  البحث ةخلفي 2.1

ال يوجد هنـاك أي حبـث مسـتقل حـول املؤسسـات التعليميـة الصـالحية حـىت اآلن، ال سـيما 
مع اتباع ج حتليلي متكامل لتحديد العوامل الكامنة وراء ظهورها. كما ال يوجد هنـاك أي 
حبــث مســتقل عــن خانقــاه الصــالحية يف القــاهرة. يف جمــال املــدارس الصــالحية، كانــت هنــاك 

، وكــان )149، 132 :1377(وغنيمــة )106: 1387( يف حبــوث الشـليب إشـارات حمــدودة
هناك أحياناً ذكر المسها فحسب، وأحيانـاً أخـرى نظـرة وصـفية مـن قبـل أشـخاص مثـل عبـد 
املهــــدي وعســــلي، حيــــث مت الرتكيــــز أكثــــر علــــى الســــري الذاتيــــة للشــــيوخ واملعلمــــني والنقــــل 

، يعســـل(يتمحـــور حـــول التيـــارات املوضـــوعي للمصـــادر القدميـــة، ومل يكـــن هنـــاك أي حتليـــل
هذا التجاهل . )و ما بعدها 181، 403 :1981، يوما بعدها؛ عبداملهد 330: 1981

يعتـرب نـوراهللا كسـايي مـن أبـرز الشخصـيات يف  وأدى إىل ظهور رواد يف الدراسـات املدرسـية 
يف مــــزدوج  بتفســــري املــــدارس بشــــكل يقــــومتــــاريخ الدراســــات املدرســــية اإلســــالمية يف إيــــران، 

/ الشـــــيعية) والســـــلجوقيني مبعـــــىن أن الســـــلجوق حيـــــاولون مواجهـــــة  الفـــــاطميني (اإلمساعيليـــــة
وميتنع عن حتليـل ) Makdisi,1981:298؛ وأيًضا انظر:146: 1373، يکساي( اإلمساعيليني

، ظهـور الكليـاتكتاب حيمـل عنـوان العوامل األخرى مثل العوامل اجلهادية وعوامل العملية.  
الــــذي جيمــــع بــــني آراء اإلســــالميني األوروبيــــني يف القــــرن التاســــع عشــــر والعشــــرين يف تــــاريخ 
املدارس واخلانقاهات، طرحت مسألة توسيع املؤسسات التعليمية ذات السـيادة علـى أسـاس 

غولــدزيهر أن هــذه ايغنــاز النزاعــات الثقافيــة و السياســية املزدوجــة. علــى ســبيل املثــال، اعتقــد 
األشــعري) كانــت معارضــة ألحكــام الفقــه احلنبــل  - وسســات الســنية (الشــافعياملــذاهب وامل

 وكــــــالم املعتزلــــــة ، ويعتقــــــد فــــــان بورخــــــام أمــــــا يعارضــــــان اإلمســــــاعيليني وكــــــالم املعتـــــــزليني
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)Makdisi,1981: 297 - 305( يتصـــورون ان  ة النظريـــاتمـــن الواضـــح أن أصـــحاب هـــذ
الرتكيـز علـي املدرسـة واخلانقاهـات) علـى أـا املؤسسات التعليميـة الـيت تـديرها احلكومـة (مـع 

جمـرد مؤسسـات شـافعية أشـعرية، ممــا يعـين أـم رأوا املزيـد مــن البعـد الـديين  والعناصـر الدينيــة 
  .ومل يلقوا نظرة شاملة على مجيع  العوامل

هناك أيضاً إشارات موجزة يف عمـل غنيمـة والشـليب حـول املدرسـة الصـالحية يف القرافـة،  
 Leiser, Gary, “The( ليزر يف إحدى مقاالته يف سياق نظرياته العامةغری إليها كما يشري 

Madrasah …”, 29-47( يوجــد أيضــاً مقــال باللغــة اإليطاليــة عــن املدرســة الصــالحية يف .
 القــــــدس لتامــــــاري، يتنــــــاول فيــــــه اجلوانــــــب املعماريــــــة واملســــــيحية للمبــــــىن القــــــدمي للمدرســــــة

)Sh. Tamari, 1968: 327 ff(.  وأشارت عفـاف سـيد حممـد صـربة يف وصـف مـوجز للغايـة إىل
يقـدم عبـد العظـيم املدرسة الصالحية يف القاهرة يف جمموعة تأريخ املدارس يف مصر اإلسالمية. 

، تفســــريات وصــــفية مــــوجزة للغايــــة يف طريــــق املــــدارس يف مصــــر اإلســــالميةرمضــــان، يف كتابــــه 
افيــــــة بتاتـــــــا مـــــــن حيـــــــث املـــــــنهج الوصـــــــفي املــــــدارس الصـــــــالحية والـــــــيت ال تعتـــــــرب كاملـــــــة وال و 

وبالتايل، نالحظ عدم وجود نظـرة وصـفية شـاملة، بـل مل . )207 :1993 رمضان،(والتحليلي
تكـــن هنـــاك يف األســـاس نظـــرة حتليليـــة قائمـــة علـــى دراســـة تيـــارات هـــذه املؤسســـات مـــن أجـــل 

  مراجعة هذه املؤسسات يف عملية تارخيية مرتابطة.
  

 التعاريف والمفاهيم. 2

 صالح الدين األيوبي 1.2

 القـدس، يف وخانقـاه مدرسـة أي تعليمية، -  ثقافية مؤسسات أربع الصالحية املؤسسات تضمّ 
 مؤســــس األيـــويب، الـــدين صـــالح مـــن بــــأمر مجيعهـــا وتأسســـت القـــاهرة، يف وخانقـــاه ومدرســـة
ولــد مؤســس هــذه املؤسســات، صــالح الــدين يوســف بــن  .والشــام مصــر يف األيوبيــة احلكومــة

هــــ يف منطقـــة تكريـــت مشـــال العـــراق. كـــان والـــده أيـــوب وعمـــه  532أيـــوب بـــن شـــادي، عـــام 
ــــة األتابكــــة الســــلجوقية الشــــهرية يف الشــــام ــــزنكيني، عائل ــــن شــــداد، ( شــــريكوه مــــن األمــــراء ال اب

. متكن صالح الدين مـن النفـوذ إىل النظـام الفـاطمي حتـت قيـادة الـدائرة السياسـية )6: 1964
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هـــ مــن  564الســنية الســرية يف عصــر تــدهور القــوة الفاطميــة اإلمساعيليــة يف مصــر. متكــن عــام 
الوصــول إىل اجلهــاز الــوزاري الفــاطمي واإلطاحــة باخلالفــة الفاطميــة وتأســيس حكومــة األيــوبيني 

، ط؛ قلقشــند45- 40 :1964ابــن شــداد،( اســي واخلالفــة الســنية يف بغــدادلصــاحل التيــار السي
كانــت سياســته يف دمشــق ومصــر هــي تفكيــك املعــامل الثقافيــة والدينيــة ). 98- 1/91: د.ت

؛ 46 :1964ابــــــــن شــــــــداد،( لإلمســـــــاعيليني، مث خــــــــوض احلـــــــروب العديــــــــدة مــــــــع الصـــــــليبيني
الح الــــدين يف ايــــة . تــــويف صــــ)220/ 8: 1396، ي؛ زرکلــــ2/813: 1384خلــــدون،  ابــــن

 ه، بعد مرض دام اثين عشر يومـاً وُدفـن يف نفـس املدينـة589صفر  27املطاف يف دمشق يف 
  .)327- 326: 2004، ؛ عمادالدين اصفهاين246 :1964بن شداد،(ا

 

 المؤسسات الصالحية 2.2

  المدرسة الصالحية في بيت المقدس 1.2.2

كانـــت الصـــالحية أول مدرســـة رمسيـــة يف القـــدس. كـــان تأســـيس هـــذه املدرســـة مـــن أوائـــل أعمـــال 
ــــــــى الصــــــــليبيني وحتريــــــــر القــــــــدس يف رجــــــــب عــــــــام  ــــــــدين بعــــــــد انتصــــــــاره عل  ه583صــــــــالح ال

ــــن ــــدين کاتــــب، 82- 81: 1964شــــداد،  (اب و مــــا بعــــدها). بعــــد حتريــــر  66: 2004؛ عمادال
املدينة، دعا السلطان األيويب العلماء إىل احلضور وأعلن عـن إنشـاء املدرسـة. كانـت هـذه املدرسـة 

  ).326/ 12كثري، د.ت:  (ابن »الناصر«على اسم السلطان األيويب » الناصرية«تسمى أيضاً 
بوابـة األسـباط، والـيت كان املبـىن املخصـص هلـذه املدرسـة عبـارة عـن مبـىن قـدمي بـالقرب مـن 

يعتقـــد املســـيحيون أـــا مـــوطن حنـــة، والـــدة الســـيدة مـــرمي (س) ومكـــان والدة الســـيدة مـــرمي و 
. ال يـزال املبـىن احلجـري هلـذه املدرسـة )Tamari, 1968: 347; Thubron, 1969 :156(غسـلها

صـغرية اليوم قائمـاً ومكونـاً مـن أربعـة أقسـام علـى شـكل صـليب، وتوجـد يف مكـان تقاطعـه قبـة 
ملزيـد مـن (من العمارة املسيحية. ال حتدد املصادر املسيحية والتقارير األثرية التاريخ الـدقيق لبنائـه

  .)Tamari, 1968: 330املعلومات انظر: 
كــان املــؤرخ املشــهور ومــالزم الســلطان األيـــويب، قاضــي القضــاة الشــافعي، ــاء الــدين بـــن 

؛ 3/83 :1325 ابوالفــــــداء،( لصــــــالحيةشــــــداد صــــــاحب النــــــوادر الســــــلطانية أول معلــــــم يف ا
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. تضمنت أوقاف السلطان للمدرسـة الصـالحية أصـوالً مثـل سـوق )2/102 :1966  ،يحنبل
 العطارة يف بيت املقدس، ومنطقة سـلوان الزراعيـة، ومحـام، والعديـد مـن املتـاجر يف سـوق املدينـة

. بعـــد ابـــن شـــداد، أي يف عـــام )504ــــ 503 :1994، ؛ دجـــاين65ــــ64 :1981عســـلى، (
اختيــار عــامل شــافعي معــروف آخــر وهــو جمــد الــدين بــن جهبــل الكــاليب كمعلــم يف  ه، متّ 588

مرحلــة تــدريس ابــن شــداد و رئاســته  )1/173 :1948 ،ينعيمــ(هــذه املدرســة. جتاهــل نعيمــي
جتاهــل فــرتة  )63 :1981( للصــالحية واصــفاً ابــن جهبــل بأنــه أول معلــم، ويبــدو أن العســلي

هـــ. مــن املعــروف جيــداً أنــه ووفقــاً  588تــدريس ابــن شــداد معتــرباً أن افتتــاح املدرســة كــان عــام 
 583لتقدم النوادر، فمن األفضل اعتبـار ابـن شـداد املعلـم األول وأن افتتـاح املدرسـة كـان عـام 

هـ. حيتمل أن زيارة صالح الدين لبيت املقدس واملدرسة وإضافة أوقاف جديدة وكتابة النقـوش 
ه. اســـــتمرت 588ملدرســـــية يف هـــــذا العـــــام، قـــــد أدت إىل اســـــتبدال التـــــاريخ األصـــــلي بعـــــام ا

الصـالحية يف كوـا مدرسـة إسـالمية حـىت العهـد العثمـاين، ولكـن احتلهـا الفرنسـيون يف العصــر 
ـــهاملعاصـــر، وهـــي اليـــوم كنيســـة ســـانت آين ، وهـــي جـــزء مـــن املمتلكـــات الفرنســـية يف بيـــت /حّن

  .)Tamari, 1968 :336-337(  املسيحياملقدس وتعد مهمة للعامل

  المدرسة الصالحية في القاهرة 2.2.2

ميكن اعتبار هذه املدرسة واحدة من أهم املدارس الشافعية يف وسـط وغـرب العـامل اإلسـالمي. 
يشار إىل هذه املدرسة بالناصرية على اسم السلطان األيويب. أسست هذه املدرسة مبرسـوم مـن 

هـــ، يف منطقــة القرافــة يف القــاهرة جبانــب قــرب الشــافعي إمــام 572صــالح الــدين األيــويب يف عــام 
ــــــز ( الشــــــافعية املــــــذهب . مت )257 /2 :1967، ي؛ ســــــيوط2/400 د.ت: ، خطــــــط،يمقري

ـــه قـــد اكتمـــل حبلـــول رمضـــان  ـــاء مبـــىن جديـــد للمدرســـة، والـــذي يبـــدو أن  ه575التخطـــيط لبن
. إن أهــــم دليــــل علــــى هــــذا االدعــــاء هــــو نقــــش تــــابع هلــــذه )107 /1 :1946عبـــدالوهاب، (

اآلثـار العربيـة يف القـاهرة ويشـري نصـه املدرسة خبط النسخ األيويب، وهـو حمفـوظ يف متحـف دار 
. يتضــح مــن نــص هــذا الــنقش وكــذلك )108 /1 :1946عبــدالوهاب، ( إىل التــاريخ املــذكور
أن املدرســة الصــالحية قــد أسســت بنــاًء علــى طلــب  )406 /1 :1967( مــن تقريــر الســيوطي

ه)، العـامل الشـافعي الشــهري، ألتبـاع املـذهب األشــعري 587جنـم الـدين خبوشـاين (املتــوىف عـام 
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وميكـــن أن يوضـــح تأسيســـه رغبـــة صـــالح الـــدين األيـــويب بـــالرتويج للمـــذهب الشـــافعي. كانـــت 
املدرسة الصالحية، مثل غريها من مؤسسات السلطان األيـويب، مؤسسـة رمسيـة حكوميـة وأحـد 

ا؛ حيث قام صالح الـدين بوقـف األدلة على هذا االدعاء هو املوقوفات اليت خصصت إلدار
منطقــة واســعة باســم جزيــرة فيــل بــالقرب مــن بوابــة حبــر يف القــاهرة، وتشــمل ســوقاً كبــرياً وجامعــاً 

  .)2/400 د.ت: ،يمقريز ( والعديد من البساتني
ــــدين  ــــدين خبوشــــاين وقــــد عينــــه صــــالح ال كــــان أول معلــــم يف املدرســــة الصــــالحية جنــــم ال

. زار ابـــن )257 /2 :1967، طســـيوط(صـــبه حـــىت وفاتـــهلإلشـــراف علـــى إدارـــا وبقـــي يف من
، الرحالــة املشــهور، الصــالحية خــالل هــذه الفــرتة، ويوضــح تقريــره ازدهــار )22: 1984( جبــري

املدرســـة يف ســـنواا األوىل. بعـــد وفـــاة خبوشـــاين، تـــوىل صـــدر الـــدين حممـــد بـــن محويـــة اجلـــويين 
  .)257 /2 :1967، يسيوط( املنصب حىت وفاة صالح الدين

ال توجد تقارير حمددة حول مواضيع الصـالحيات، لكـن بـالنظر إىل وجـود علمـاء شـافعيني 
مشــهورين عملــوا كمعلمــني هنــاك، باإلضــافة إىل إشــارات إىل نقــوش الفقهــاء الشــافعيني، ميكــن 
 القـــــول إن الفقـــــه الشـــــافعي كـــــان املوضـــــوع الدراســـــي األكثـــــر أمهيـــــة هنـــــاك. أشـــــار الســـــخاوي

ن التاســع إىل تـــدريس الفقـــه هنــاك. وتفيـــد التقــارير أيضـــاً أن باحثـــاً أيضــاً يف القـــر  )44  (د.ت:
إيرانيــاً آخــر هــو حمــي الــدين حممــد بــن حيــىي النيشــابوري اخلبوشــاين، قــد وقــف نســخة مــن كتابــه 
 بعنوان احمليط من شـرحه املؤلـف مـن عشـرة أجـزاء علـى الوسـيط يف الفـروغ للغـزايل هلـذه املدرسـة

على هذا األساس، ميكـن للمـرء أن يعتـرب كتـاب احملـيط  .)2008 /2 :1402خليفه، يحاج(
أحــد املوضــوعات الــيت اســتخدمها طلبــة الصــالحيات. قــد يــدل هــذا التقريــر أيضــاً علــى وجــود 

 /2 :1967 ،يســـيوط( كانـــت املدرســـة نشـــطة خـــالل العهـــد اململـــوكي مكتبـــة صـــغرية هنـــاك.
بــــأمر مـــن اخلــــديوي هــــ، 1309ودمـــرت أخــــرياً يف عـــام  )44 د.ت: ،ي؛ ســـخاو 259- 257

  ).108- 107 :1946عبدالوهاب، ( توفيق باشا، وبين مكاا مسجد

  الخانقاه الصالحية في القدس 3.2.2

بنيـــــت اخلانقاهـــــات الصـــــالحية، مثـــــل املـــــدارس الصـــــالحية، يف األيـــــام األوىل بعـــــد انتصـــــار 
 هــــ وبـــأمر مباشـــر مـــن الســـلطان 583الســـلطان األيـــويب علـــى الصـــليبيني يف القـــدس يف عـــام 



 35   (املدارس واخلانقاهات) يف بالد الشام ومصر التابعة لأليوبيني الصالحيةظهور املؤسسات 

بنــــاؤه يف مكــــان يســــمى دار البطريــــق، والــــذي اعتــــربه  . متّ )82-81 :2004 عمادالــــدين،(
  املسيحيون مكاناً هاماً.

كــــان خانقــــاه القــــدس، الــــذي ال يــــزال بنــــاؤه قائمــــاً حــــىت اليــــوم، مثــــل املــــدارس الصــــالحية 
ووقـــف األصـــول، كمـــا مت األخــرى، ذا هيكـــل حكـــومي وإداري، وكـــان فيـــه مشــرف علـــى إدارة 

وقـف عقـارات كثــرية ذات إيـرادات ضـخمة ألجلــه، ووفقـاً خلطـاب الوقــف، فقـد كانـت اإلقامــة 
فيـــه جمانيـــة جلميـــع الصـــوفيني مـــن مجيـــع األعمـــار، متـــزوجني وعـــازبني، مـــن أي عـــرق، شـــرط أن 

لتجمـع يقوموا مبمارسات دينيـة معينـة مثـل قـراءة القـرآن بعـد صـالة العصـر واألدعيـة واألذكـار وا
يــوم اجلمعــة بعـــد شــروق الشـــمس يف اخلانقــاه أو يف املســـجد األقصــى وقـــراءة نصــوص ماشـــيخ 

  .)332 :1981،يعسل( الصوفية
كـــــان الصـــــوفيون علـــــى صـــــلة وثيقـــــة باملوضـــــوعات املدرســـــية والتعـــــاليم الفقهيـــــة للمدرســـــة 

علــى الصــالحية، وكــان الــبعض مــنهم أعضــاًء يف كــل مــن املكــانني، وهــو مثــال مثــري لالهتمــام 
العالقــة بــني الصــوفية والفقــه يف الثقافــة ونظــام التعلــيم اإلســالمي. وكــان هنــاك شــيوخ معظمهــم 
من أنصار بين غامن احلجاز، وكانوا يتوارثون هـذا املنصـب. اسـتمر هـذا اخلانقـاه يف العمـل حـىت 

  .)335 نفس املصدر:( العهد املعاصر وما زال بناؤه موجوداً حىت اليوم

  الصالحية في القاهرةالخانقاه  4.2.2

يعتــرب اخلانقــاه الصــالحي يف القــاهرة (ويســمى كــذلك ســعيد الســعداء) أهــم خانقاهــات العهــد 
األيــويب وقــد بــين بــأمر مــن صــالح الــدين األيــويب يف حملــة الرحبــة يف القــاهرة بــالقرب مــن بــاب 

. كانـت الصـالحية أو خانقـاه يف مصـر )2/415 د.ت: ، خطـط،يمقريـز ( ه569العيد عـام 
بنيـــت يف موقـــع منـــزل أحـــد رجـــال الـــبالط الفـــاطميني باســـم قنرب/عنرب/بيـــان املعـــروف بســـعيد و 

الســعداء؛ ومــن هــذا املنطلــق مســي هــذا اخلانقــاه ســعيد الســعداء، كمــا أطلــق عليــه أحيانــاً اســم 
. )2/260 :1967 ،ي؛ سيوط2/415 د.ت: ،يمقريز ( على اسم السلطان األيويب الناصرية

موقوفات مثينة من قبل السلطان األيويب ومشلت ناحيـة قيسـارية الشـراب يف وقفت هلذا اخلانقاه 
. عـــــني )2/415 د.ت: ،يمقريـــــز ( القـــــاهرة وبســـــاتني احلبانيـــــة وناحيـــــة دمهـــــرو يف البهنســـــاوية

 د.ت: مقريـزی،( يف رئاسـة هـذا اخلانقـاه »مشـيخة الشـيوخ«السلطان األيويب شخصاً مبنصب 
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املنصب، مثل سائر مدارس العهد األيويب اليت شكلت . وتوارث هذا )415-416، 2/86
 النخبــة اإليرانيــة معظــم أفــراد طاقمهــا التدريســي، سلســلة مــن اإليــرانيني املعــروفني مــن األســرة

إنه ابن سـعد الـدين احلمويـة، متصـوف ( احلموية اجلوينية وهم صدر الدين حممد بن محوية
 :1367 التصـــوف انظـــر: محويـــه، جــويين معـــروف؛ ملزيـــد مـــن املعلومـــات حــول مكانتـــه يف

وابنــــه أمحــــد وحفيــــده حســــن، وعليــــه فقــــد ســــيطر  )50- 35 :1342 ؛ نفيســــي،120- 88
؛ 2/415 د.ت: ،يمقريـــز ( التصــوف اخلراســـاين علــى هـــذا اخلانقــاه لثالثـــة أجيــال علـــى األقــل

  ). 2/260 :1967 سيوطی،
مشلـت املسـريات كانت أهم الطقوس الصوفية تُعقد كل يـوم مجعـة يف هـذا اخلانقـاه، حيـث 

واألدعيــة مــن اخلانقــاه إىل جــامع املدينــة الرئيســي وبــالعكس، فقــد كــانوا يســريون بطريقــة منظمــة 
 مـع الـدعاء ألجـل الســلطان، وكـان النـاس يــأتون مـن املنـاطق اــاورة لـرؤيتهم والتـربك بطقوســهم

  .)2/415 د.ت: ،يمقريز (
هـــ. ومــع ذلــك، إن  860اســتمر اخلانقــاه الصــالحي حــىت العصــر اململــوكي ومت حلــه عــام 

 :1967 سـيوطی،( إلقاء نظرة على تارخيه وأهاليه يشري إىل أنه رمبا استمر حىت العهد العثماين
شيخاً من هذه األسرة، بدءاً من ابن محويـة ووصـوالً  33. قدم السيوطي قائمة تضم )2/261

  .)261- 2/260 نفس املصدر:( إىل السنطاوي، رمبا يف أواخر العهد اململوكي
  
  االنتشار (البّث) ةنموذج المفاهيم أو نظري 3.2

لفهـم العوامـل العمليـة فـی ظهـور  )(للبـثّ  تطرقنـا يف هـذه الدراسـة ايل املفهـوم النظـري لالنتشـار
ساسـي هلـذه النظريـة عبـاره عـن تبـني املـوثرات الظـاهرة حـني يـتم املدارس واخلانقاهات، احملور األ

 حممــود أوغلـــي،( بثهــا. الظــواهر الــيت تعتــرب مــن فئــات البـــث هلــا طــابع االبتكــار والــراي والرويــه
ـــزا، ينتقـــل مـــن جمتمـــع إىل جمتمـــع )47 :1395 ـــا ممي . باســـتطاعه البـــث ان يکـــون عنصـــرا ثقافي
جيــــب أن تتقــــارب البيئــــة املســــتعدة مــــع هــــذه  .)48 (نفــــس املصــــدر: امســــتعارا ايضــــ ويصــــبح

 (تيــارات) مناســبة للبــث الظــاهرة. مــن الضــروري أيًضــا أن تكــون هلــذه الظــاهرة أدوات وقنــوات
(البــــث)، ثقافيــــة.  . يف الواقــــع ان طبيعــــة نظريــــة االنتشــــار)93 :1388وجــــوان، يخسروشــــري (
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 ،آخــرونكــامران و ( القــوة التفســريية و التعبرييــة علــى الظــواهر الثقافيــةولــديها القــدره الــوفريه مــن 
تشـــمل العوامـــل املـــؤثرة يف البـــث  .. هلـــذا الســـبب اســـتخدمناها لدراســـة ألبحـــث)73 :1392

عليطبيعـــة الرســـالة وجاذبيتهـــا، وقـــوة الناقلـــه للرســـالة، والقـــدرة علـــی القبـــول والتصـــرف مـــن قبـــل 
ذبية املبتكـرة لالنظمـة احليوية(موضـوع االنتشـار)، وسياسـة محـاه الرسايل، واجلا جغرافيا املستلم،

  .)73 :1392،(نفس املصدر اکتساب الرسائل ونقل التحديث
املفهوم األساسـي لنظريـة البـث هـو االنتشـار بالنقـل، أي تغيـري نظـرة اتمـع عـن طريـق االفـراد 

إذا تطورت ظـاهرة يف مكـان مـا  اليت دف ايل التحوالت الواسعة  يف البيئة أالخرى. مبعين أخر،
ن إ. )48 :1395 ،حممـــود اوغلـــي( يكـــون هنـــاك جمـــال لتأثريهـــاو ترســـيخها يف أي مكـــان آخـــر

التغيـــريات يف اجلغرافيـــا تنشـــا يف موقـــع واحـــد أو أكثـــر وتتـــدفق عـــرب الطـــرق وعقـــد االتصـــال علـــى 
. ومـع )49-48 (نفـس املصـدر: الشبكات أو عرب السطوح وتصـل إىل القطاعـات األخـرى

 ساســــــاً هلـــــــذه التغيـــــــريات مــــــع مـــــــرور الوقـــــــتأذلــــــك مـــــــن املمكــــــن ان تكـــــــون  التحـــــــوالت 
. بشــكل عــام، نعتقــد أن هــذا النمــوذج املفــاهيمي ميكــن اســتخدامه لفهــم )49 املصــدر: (نفــس

  ليها الحقاً.إالعوامل الكامنة وراء ظهور املؤسسات الصالحية يف مصر والشام، واليت سنتطرق 
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منذ القرن األول اهلجري، كان التيار السياسي الشـيعي العلـوي يعـارض تيـار اخلالفـة اإلسـالمية 
(األمويـــة والعباســـية). علـــى الـــرغم مـــن افتقـــاره إىل القـــوة، فقـــد دعـــم تيـــار النقـــد السياســـي هـــذا 

اإلســالمي، حيــث لعــب دوراً يف مجيــع الثــورات الــيت قامــت يف العديــد مــن التطــورات يف التــاريخ 
عهد األمويني والعباسيني. يف القرن الرابع، وصلت هذه االضـطرابات السياسـية إىل السـلطة يف 
أجـــزاء كبـــرية مـــن العـــامل اإلســـالمي؛ فقـــد ظهـــر آل بويـــه يف إيـــران والعـــراق واخلالفـــة الفاطميــــة 

لضــفة الغربيــة يف بــالد الشــام واحلكومــات احملليــة مثــل بــين اإلمساعيليــة يف مشــال إفريقيــا ومصــر وا
 انظــــر: زمــــاين حمبــــوب و بادکوبــــه هــــزاوه،( مــــرداس وبــــين محــــدان يف أجــــزاء مــــن العــــراق والشــــام

 ). وما بعد 148 :1395 وما بعد؛ آرمني دخت وآخرون، 94 :1391
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قـوة السـيادة يف حالة ديناميكية، أي كرد فعل تارخيي منذ منتصف القرن اخلامس، تطـورت 
الســـنية يف العـــامل اإلســـالمي مـــرة أخـــرى، وقـــد اقـــرتن ذلـــك بظهـــور الســـالجقة، وإنشـــاء حكـــم 
أتـــابكي أو انتمـــاء سياســـي إىل الســـالجقة واســـتعادة الســـلطة السياســـية العباســـية. كـــان ظهـــور 
األيوبيني يف الشام ومصر، والذين أطاحوا بالفـاطميني اإلمسـاعيليني وخرجـوا مـن جهـاز السـلطة 

  األتابكية الزنكية، مثاالً على السلطة السياسية السنية. - سلجوقية ال
بعد أن قطع األيوبيون أشواطاً سـريعة مثـل اإلطاحـة بالفـاطميني، أصـبحوا حباجـة إىل البقـاء 
يف الصــراع الــديين الــداخلي للحكومــات اإلســالمية، ومل يكــن هــذا البقــاء ممكنــاً إال مــن خــالل 

األتــابكي  -  لقــد كانــت جتربــة بنــاء املــدارس يف العهــد الســلجوقياكتســاب الشــرعية السياســية. 
يف املنطقــة الشـــرقية مثــاالً ناجحـــاً لــدورة إعـــادة إنتــاج الشـــرعية السياســية. ســـعى صــالح الـــدين 
أيضــاً لالســتفادة مـــن هــذه التجربـــة. جنبــاً إىل جنـــب مــع املـــدارس، قــام أيضـــاً بإنشــاء تصـــوف 

الله يف احلــــاالت الالزمــــة. كانــــت أمهيــــة إحــــداث بوظــــائف مماثلــــة للفقــــه الســــين ألجــــل اســــتغ
الصــالحيات يف احلصــول علــى شــرعية سياســية مهمــاً جــداً بالنســبة لصــالح الــدين لدرجــة أن 
 املصـــــادر التأرخييـــــة (الســـــّنة) صـــــورت بنـــــاء املـــــدارس واخلانقاهـــــات مـــــن قبلـــــه كـــــأبرز خدماتـــــه

  .)197: 1383واصل،  بن(ا
ة الــيت كــان يســتخدمها الصــوفيون لصــحة الســلطان إن تقــارير خانقــاه القــاهرة وذكــر األدعيــ

وســعادته وكــان ينظــر إليهــا علــى نطــاق واســع مــن قبــل العامــة علــى أــا أمــر مقــدس، هــي أمثلــة 
  .)2/415د.ت: ، يمقريز ( على جناح سياسات كسب الشرعية

جبانـــب ضـــريح حممـــد بـــن «إن االختيـــار الـــدقيق ملكـــان بنـــاء املدرســـة الصـــالحية يف القـــاهرة 
 هــو دليــل آخــر علــى اســتخدام املدرســة لكســب )2/400نفــس املصــدر: ( »الشــافعيإدريــس 

الشــرعية مــن خــالل انتمائهــا إىل الشــافعية الــيت كانــت تشــكل األغلبيــة يف مصــر. يشــري ذكــاء 
املقريــزي يف إدراكــه هلــذه الوظيفــة السياســية لصــالحية القــاهرة إىل قــرار نظــام امللــك غــري النــاجح 

 درســـــــته النظاميـــــــة يف بغـــــــداد فـــــــور ذكـــــــر هـــــــذا املوقـــــــع للمدرســـــــةبنقـــــــل قـــــــرب الشـــــــافعي إىل م
. بشــكل عــام، رأى )Leiser, “The Madrasa…”, 1985: 42؛ 2/464 د.ت:  ،يمقريــز (

الســلطان األيــويب أن اتبــاع سياســات نظــام امللــك وحماولــة حتقيــق الشــرعية السياســية مــن خــالل 
  .)364- 2/363 ي د.ت:مقريز ( بناء املدارس واخلانقاهات هو أمر يف غاية األمهية
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كانـــت األدوات األكثـــر أمهيـــة إلعـــادة إنتـــاج الشـــرعية هـــي املـــدارس واخلانقاهـــات والعلمـــاء 
والطلبـــة والصـــوفيني التـــابعني هلـــم، والـــذين كـــان بإمكـــام أن يعملـــوا كرجـــال دولـــة يف الـــبالط، 

هلــــذه  ويكونــــوا علــــى تواصــــل اجتمــــاعي مســــتمر مــــع اجلمهــــور، ممــــا زاد مــــن النفــــوذ السياســــي
  املؤسسات يف اتمع.

وبصرف النظر عن موضوع الشرعية الـذي كـان ميكـن أن يسـاعد يف إضـفاء الطـابع املؤسسـي 
علــى الســلطة السياســية لأليــوبيني، فقــد كــان مــن املمكــن ملدرســي املــدارس أو شــيوخ اخلانقاهــات 

خبوشـــاين، أن يكونـــوا قـــد عملـــوا يف حـــاالت خاصـــة علـــى مســـاعدة الســـلطان، مثـــل جنـــم الـــدين 
املــدرس يف صــالحية القــاهرة، والــذي كــان أحــد أكثــر األشــخاص نفــوذاً يف إضــفاء الشــرعية علــى 

  .)2/45 :1407 شهبه، ي؛ ابن قاض7/15 :1992 ،يسبک( خلع اخلليفة العاضد الفاطمي
  

  العوامل الدينية 2.3

اخلــامس اهلجــري، مــع صــعود الســلطة السياســية للســالجقة واألتابكــة التــابعني هلــم منــذ القــرن 
متـــت صـــياغة سياســـة دينيـــة مهمـــة مـــن قـــبلهم يف املـــدارس النظاميـــة ومـــدارس أخـــرى لألتابكـــة 
بعدها، مبا يف ذلك الزنكيني يف بالد الشـام، وحـددت إسـرتاتيجيتها األساسـية يف القضـاء علـى 

النيـة التفسريات املختلفة للدين وتوفري منصـة متجانسـة قائمـة علـى النقـل البحـت أو تقييـد العق
مبجــــاالت نقــــل املعينــــة، مبــــا يف ذلــــك تقويــــة الكــــالم األشــــعري. باإلضــــافة إىل املــــدارس، كــــان 
للخانقــاه أيضــاً مكانتــه اخلاصــة يف السياســات الدينيــة للحكــام الُســنة قبــل األيــوبيني، متامــاً كمــا 

ا، قــام نظــام امللــك خبلــق حــاجز ضــد اإلمســاعيليني والكــرّاميني مــن خــالل بنــاء املــدارس وتطويرهــ
  .)وما بعدها 718 :1392 ،عديل( بدعم من اخلانقاهات

ـــة  ـــدين مـــن الناحي ـــنمط الـــذي اســـتعمل يف إيـــران والعـــراق باهتمـــام صـــالح ال حظـــي هـــذا ال
املنطقيــة. كمــا رأينــا يف التقــارير أعــاله، فــإن مجيــع املؤسســات الصــالحية تنتمــي إىل املدرســة 

ة، مــع اخــتالف وحيــد يتمثــل يف أن الشــافعية واملــذهب األشــعري واقتــدت باملــدارس النظاميــ
صالح الـدين يف هـذه املرحلـة دعـا إىل التوفيـق بـني النزعـات الرمسيـة الزهديـة يف شـكل يتوافـق 
مــع الفقــه الشـــافعي والكــالم األشــعري ضـــمن إطــار اخلانقاهــات. كـــان جنــاح هــذه السياســـة 
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صـية صـالح العلماء السنة أنه حىت يف أدب العامل اإلسـالمي الرمسـي فقـد عكـس شخ يرضي
ـــدين بأـــا  وشخصـــية مزينـــة  »العامـــل بالشـــريعة اإلســـالمية«و »منـــوذج للرتبيـــة اإلســـالمية«ال
ــــــة« بــــــاألخالق ــــــن شــــــداد، (ا »الزهدي ــــــدين اصــــــفهاين34-7: 1964ب : 2004، ؛ عمادال

: 1385، ي؛ طــارق علــ 220/ 8: 1396، ي؛ زرکلــ85: 1370، جبــري ؛ ابــن341-344
  .)به بعد 289: 2006؛ دعکور، 8/220

متــت ممارســة النزعــة الزهديــة لصــالح الــدين األيــويب يف شــكل خانقاهــات حكوميــة بشــكل 
رمسي، حىت أن نقـوش خانقـاه القـاهرة ذكـرت أنـه مت ختصيصـه للفقـه الشـيعي السـين أو املـالكي 

  وضمان التزامهم بالكالم األشعري:
ة والقـاطنني علشاسة الواردين من البالد اية الصوففعلی الطائ ااخلانقاه تکون وقف فهذه«...

ة يالشـــافعية واملالکيـــة األشـــعر  طـــالبلفقـــراء مـــن العلـــی ا فتکـــونبالقـــاهره ومصـــر فـــإن مل يوجـــد 
  ).2/416د.ت:  ،يمقريز ( ...» عتقاداال

يف هــذه املؤسســات، كــان معلمــو املــدارس وشــيوخ اخلانقاهــات مــن املســامهني الرئيســني يف 
الــدور الــديين يف اتمــع وأمكــنهم لعــب دور فعــال يف انســجام الســياق الــديين للمجتمــع. علــى 
ســــبيل املثــــال، ميكــــن للمــــرء أن يــــرى دور جمــــد الــــدين بــــن جهبــــل الكلــــيب، املعلــــم يف صــــالحية 

رعية علــى اغتيــال الشــيخ شــهاب الــدين الســهروردي، مؤســس مدرســة القــدس، يف إضــفاء الشــ
هـــ، وكــان ذلــك مثــاالً مثــرياً لالهتمــام علــى املواجهــة  587اإلشــراق للحكمــة الفلســفية يف عــام 

 بني تيار التدين التقليدي (النهج األشعري) واالجتاهات العقلية الشهودية مثل حكمة اإلشـراق
  ).77 :1981، يعسل(

اآلخر يف هـذا اـال يف الـدور الـذي لعبـه جنـم الـدين خبوشـاين، املعلـم باملدرسـة يتمثل الدليل 
الصالحية بالقاهرة، يف التعامل مع احلنابلة؛ ولعبـت املـدارس الـيت تؤكـد علـى كـالم األشـعريني دوراً 
حامساً ليس فقط ضد األفكار واملعتقدات الفلسفية الشيعية، بل شكلت أيضاً حـواجز قويـة أمـام 

احلنبلي البحت. يف سنواته األوىل يف مصر، وقف خبوشـاين حبـزم يف مواجهـة النزعـة احلنبليـة  النقل
املصـــرية الـــيت تـــدور حـــول شخصـــية تـــدعى ابـــن الكيـــزاين، وقمعهـــا علـــى حســـاب املواجهـــات يف 

  .)Leiser, “The Madrasa…”, 1985: 42( الشوارع بني مؤيديه األشعريني واحلنابلة
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بـن رزيـن،  الـدين  علماء تلك املؤسسات مثل صـدر الـدين اجلـويين، تقـي إن نظرة إىل قائمة 
الدين خضر السنجاري، حممـد بـن عبـد الـرب السـبكي وعـالء  العيد، برهان  بن دقيق  الدين  تقي 

؛ ملزيـــد مـــن املعلومـــات حـــول أمســـاء 44ســـخاوي، د.ت: ( الـــدين علـــي بـــن أمحـــد القلقشـــندي
)، األســـــرة اَحلمَويـــــة 259- 257/ 2: 1967يوطي، املدّرســـــني يف هـــــذه املدرســـــة انظـــــر: الســـــ

إنه ابن سـعد الـدين احلمويـة، متصـوف جـويين اجلوينية، أي صدر الدين حممد بن اَحلمَوية(
: 1342؛ نفيســــي، 120- 88: 1367مشــــهور؛ ملزيــــد مــــن املعلومــــات انظــــر: احلمويــــة، 

واخلبوشــاين، ميكــن وابنــه أمحــد وحفيــده حســن، ومقارنتهــا مبــا ذكــر عــن ابــن جهبــل  )،50- 35
أن تشــري إىل دورهــم اهلــام. هــذا هــو الســبب يف أن ابــن شــداد، مــؤرخ الســلطان اخلــاص، اهــتم 

كـــان تـــأثري بعـــض ). 7: 1964ابن شـــداد، بشـــدة بالتعـــاون بـــني الســـلطان والعلمـــاء والشـــيوخ(
اً مـن هؤالء العلماء كبرياً لدرجة أنـه علـى سـبيل املثـال، كـان اخلبوشـاين يف يـوم مـن األيـام غاضـب

جتاهــل الســلطان لوجهــة نظــره، فضــرب قلنســوة الســلطان فوقعــت علــى األرض وظــل الســلطان 
  ). 7/15: 1992؛ سبکي، 4/262: 1948ذهيب،( صامتاً 
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ه، علـى نطـاق واسـع مـن املنـاطق 490اسـتوىل الصـليبيون الـذين ظهـروا يف بـالد الشـام يف عـام 
.كــــان الصــــليبيون )و مــــا بعــــدها 804 :1380حّتــــی،( ومصــــراملهمــــة يف األناضــــول واملشــــرق 

يشــكلون ديــداً للمجتمــع اإلســالمي مــن عــدة جوانــب؛ أوالً، ووفقــاً آلراء الفقهــاء الســابقني،  
كــان مبــدأ العالقــة بــني احلكومــات اإلســالمية واملســيحية هــو اجلهــاد؛ وثانيــاً، واجــه املســلمون 

واعتـربه إلزاميـاً هجوماً حقيقياً يف هذا الوضع، وألجـل الـدفاع أذن الفقـه اإلسـالمي ـذا اجلهـاد 
، )133 :1387، ي؛ فريحـ39- 38: 1391، يو حبيـب اهلـ يحـاج امسـاعيل( علـى أي مسـلم

ثالثاً، تـاريخ املسـيحيني الطويـل يف بـالد الشـام ومصـر، خاصـة وجـود مـدم وأمـاكنهم املقدسـة 
يف هــذه املنــاطق، ممــا جعــل دوافعهــم لالحــتالل الــدائم هلــذه املنــاطق أكثــر خطــورة. كانــت هــذه 

تهديدات حتدث ضد األراضـي اإلسـالمية عنـدما كـان احلكـام اإلسـالميون الكبـار يف اخلالفـة ال
العباســـية والفاطميـــة، غـــافلني عـــن هـــذا الغـــزو. كـــان ظهـــور الـــزنكيني يف الشـــام يف بدايـــة القـــرن 
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ـــراثهم السياســـي،  الســـادس أهـــم عامـــل دفـــاعي ضـــد الصـــليبيني، وقـــد ورث األيوبيـــون الحقـــاً ت
، حيـث يعتـرب صـالح )و مـا بعـدها 804 :1380 ،حـّيت ( لـدوافع اجلهاديـةوسبقوهم يف هـذه ا

الدين األيويب واحداً من أكثر اجلهاديني شـهرة ضـد الصـليبيني. يـرتبط امسـه بشـكل كبـري باجلهـاد، 
، ويـذكر )23- 21 :1964 بـن شـداد،(ا حيث يعترب ابن شداد جهـاده مـن سـجاياه األخالقيـة

 وقلعـــةمدينـــة  80يف قائمـــة احلمـــالت الـــيت قـــام ـــا ضـــد الصـــليبيني أنـــه حـــرر مـــا يقـــرب مـــن 
  .)248: املصدر  (نفس

مــن بــني كــل هــذه االنتصــارات املتكــررة واهلامــة للســلطان األيــويب ضــد الصــليبيني، كــان حتريــر 
رئيسـية باعتبارهـا القدس هم األهم وذلك بسبب أمهيتها بالنسبة للحملة الصـليبية ووجـود مـزارات 

ملزيــد مــن املعلومــات حــول بيــت املقــدس، ال ( الــدافع األكثــر أمهيــة للدعايــة لغــزو العــامل اإلســالمي
مـن ). Colin Thubron, Jerusalem, London, 1969 سـيما مـن وجهـة نظـر املسـيحيني انظـر:

ـــة أخـــرى، رأى املســـلمون أيضـــاً أن ســـقوط القـــدس هـــو فشـــل كبـــري هلـــم، وذلـــك بســـبب  ناحي
شــارات القرآنيــة إىل األمهيــة املقدســة للمدينــة ومعاملهــا التارخييــة. وهكــذا، كــان حتريــر القــدس اإل

رمــزاً النتصــارات الســلطان األيــويب يف املعــارك اجلهاديــة ضــد الصــليبيني. والســؤال الــذي يطــرح 
  نفسه اآلن هو: ما هي العالقة بني صالحيات القدس وهذا النصر العظيم؟

، قــدم باحــث الفــن اإلســالمي، أوجل غرابــار، نظريــة الفــن اإلســالميتکــون بعنــوان  کتــابيف  
لظهور املباين الرمزية من قبـل أتبـاع الـديانات، مبـا يف ذلـك علـى سـبيل املثـال، بنـاء قبـة الصـخرة 
الرمزي دف اإلعالن عن وجود اإلسالم أمام املسيحيني، معترباً أن الغـرض مـن بنائـه كـان أن 

ملنطقــة األكثــر قداســة يف مدينــة القــدس حتــت تصــرف اإلســالم وأن يعلــن للعــامل املســيحي أن ا
. ومـا بعـدها) 49: 2000(گرابـار،  اإلسالم واثـق مـن بقائـه إىل حـد أنـه بـىن هـذا البنـاء الرائـع

  ال يبدو أن التطبيق النظري هلذه النظرية وثيق الصلة ببناء صالحيات القدس.
يب آثـــار تارخييـــة. يف مدينـــة حترتمهـــا كـــان ينبغـــي أن يكـــون للنصـــر العظـــيم للســـلطان األيـــو 

األديان الثالثة، ولكنها حمط صراع بـني اإلسـالم واملسـيحية، كـان مـن أفضـل النصـب التذكاريـة 
مكــان يقــع يف املوقــع املقــدس للمســيحيني ولكــن يســتخدم ألغــراض إســالمية. كــان ميكــن أن 

سـلطان األيـويب بعـد حتريـر تكون الصالحيات رمـزاً هلـذا االنتصـار التـارخيي، وكـان أول أعمـال ال
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؛ 82- 81 :2004 عمـــــاد الـــــدين کاتـــــب،( املدينـــــة إصـــــدار مرســـــوم بتأســـــيس الصـــــالحيات
  .)341- 2/340 :1966 ،ي؛ حنبل326 /12 د.ت: كثري، ؛ ابن3/83 :1325 ابوالفداء،

من ناحية أخرى، فإن وجود علماء مثل ابـن شـداد يعـزز هـذه الفكـرة يف اختـاذ قـرار بإنشـاء 
ويف وقـــت الحـــق يف إدارـــا ويف الوقـــت نفســـه دورهـــم يف محـــالت الســـلطان  هـــذه املؤسســـات

إن تقريـــر عمـــاد الـــدين أصـــفهاين، املـــؤرخ املـــالزم ). 23- 21 :1964 ابـــن شـــداد،( اجلهاديـــة
  للسلطان األيويب، يدور حول كيفية نشأة خانقاه الصالحية:

باا خميمـون، و فـاوض ة صهيون، و أجناده علی سکان امللک العادل نازًال فی کنيو  ...«
ة، و ربـاٍط ية للفقهاء الشـافعسالسلطان جلساؤه من العلماء األبرار، و أتقياء األخيار، فی مدر 

ة املعروف بصند حّنه عنـد بـاب أسـباط، و عـني دار سالکني ةسة، فعّني للمدر يللصلحاء الصوف
إلی الطـائفتني  بطرک و هی بقرب کنيسه قمامه للرباط، و وقف عليهما وقوفاًو أسدی بذلک

معروفــاً، و أرتـــاد أيضـــاً مـــدارس لطوائـــف ليضـــيفها إلـــی مـــا أواله مـــن العـــوارف. و أمـــر بـــإغالق 
ة قمامه، وحرم علـی النصـاری زيارـا و ال اإلملامـه. وتفـاوض النـاس عنـده فيهـا. و سأبواب کني

ة حـمتاثيلهـا و أزاة ج مزارهـا و إزالـت ية آثارها، و تعميمنهم من أشار دم مبانيها، و تعف
أباطيلها و أطفاء قناديلها و أعفاء أناجيلهـا و إذهـاب تسـاويلها، و إکـذاب أقاويلهـا، .... 

ـا فـتح امرياملـؤمنني عمـر رضـی اهللا دو قال أکثر الناس: ال فائ
ّ
ة فـی هـدمها و ال هـدها... ومل

 »عنـــــه القـــــدس فـــــی صـــــدر اإلســـــالم أقـــــرهم علـــــی هـــــذا املکـــــان و مل يـــــأمرهم ـــــدم البنيـــــان
  .)82- 81 :2004 عمادالدين،(

يظهــــر التقريــــر أعــــاله أنــــه يف ذروة الفتوحــــات املهمــــة للســــلطان، وبينمــــا كــــان ال يــــزال اجلــــو 
العســــكري مســــيطراً علــــى الفــــاحتني، بنيــــت مؤسســــتان تعليميتــــان إســــالميتان، املدرســــة وخانقــــاه 

سـيداً هلـذا االنتصـار، الصالحية، على هيكل األبنية املسيحية املقدسة، لتكونا يف الوقـت نفسـه جت
لكــن بــالطبع مــع جتنــب التخريــب االنتقــامي هلــذه األبنيــة، ألن الغــزاة احتلــوا مدينــة يشــعرون حنوهــا 
بامللكية بشدة وال يعتربون أن تـدمري منـازهلم أمـر الئـق. يف الوقـت نفسـه، سـيتم تعلـيم طلبـة الفقـه 

رات الســنني عــن مــد التعلـــيم الشــافعي جنبــاً إىل جنــب مــع الزهــاد الصــوفيني يف مدينــة تبعــد عشــ
والصــوفية يف العــامل اإلســالمي بســبب ســيطرة الصــليبيني. أدت هــذه الوظيفــة الرمزيــة إىل اســتمرار 

  زرع وإعادة إنتاج الدوافع اجلهادية يف سكان هذه املؤسسات أو من قبلهم يف اتمع.
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لقــاهرة  ال تنطبــق الــدوافع اجلهاديــة علــى صــالحيات القــدس فحســب، بــل علــى صــالحيات ا
كذلك. وكمـا لـوحظ، فـإن الفقـه يف قضـايا مثـل اجلهـاد األويل كـان احلـافز اجلهـادي األكثـر أمهيـة 
ملواجهة الصليبيني، وكان من املمكن تعميمه علـى نطـاق واسـع يف اتمـع مـن خـالل املـدارس أو 

يف األمــاكن  اخلانقاهــات الفقهيــة، والــيت كانــت املؤسســة الرمسيــة األكثــر أمهيــة لتعلــيم الفقــه وبنيــت
املزدمحــة مثــل األســواق واألمــاكن الــيت يرتادهــا العامــة كثــرياً. إن العالقــة بــني اخلانقاهــات واملــدارس 
ـــة أخـــرى، عـــززت  ترفـــع كـــذلك مـــن مســـتوى الـــوعي اجلهـــادي تمـــع الزهـــد يف املـــدن. مـــن ناحي

  لثغور.اخلانقاهات نفسها نطاق الدعاية للجهاد من خالل تعزيز املشاعر الزهدية كأربطة ا
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ـــــد دراســـــة املؤسســـــات الصـــــالحية والنظـــــر يف جتـــــارب املـــــدارس واخلانقاهـــــات قبـــــل ظهـــــور  عن
الصــــالحيات، ميكــــن للمــــرء أن جيــــادل بــــأن العوامــــل العمليــــة تشــــارك يف تأسيســــها. يف تــــاريخ 

مـــع احلضــارة اإلســالمية، ميكـــن اعتبــار املــدارس الشـــكل املؤسســي واالجتمــاعي للفقـــه الســين. 
االرتباط القـوي بـني الفقـه السـين واحلكـم السياسـي، منـذ أواخـر القـرن الرابـع، حتـول احلكـام إىل 
دعـــم الفقهــــاء وطلبــــة العلــــوم، وظهــــرت املــــدارس يف شــــرق إيــــران، مثــــل الصــــاعدية وابــــن فــــورك 

ــــل الغزنــــويني أو الســــالجقة ــــيب( وبيشــــكي يف نيشــــابور، وكانــــت مدعومــــة مــــن قب  :1424 ،عت
يقـــدم بارتولـــد أحـــد  .)112- 111 :1377 ؛ غنيمـــه،707 :1403 ،ي؛ فارســـ437- 436

أكثــر التعليقــات إثــارة لالهتمــام حــول ظهــور املــدارس، حيــث يــرى أن هــذه املؤسســة كانــت يف 
ــــاطق مثــــل آســــيا الوســــطى  ــــوذي يف من الواقــــع اقتباســــاً للحضــــارة اإلســــالمية مــــن "الويهــــار" الب

لبوذيــة، مبعــىن أن الطلبــة املســتجدين  وأفغانســتان، حيــث كانــت تعمــل كمؤسســة دينيــة خلدمــة ا
كــانوا يعيشــون فيهــا لتلقــي العلــوم الدينيــة مشــكلني طبقــة معينــة تتلقــى الــدعم املــايل مــن اتمــع 

  .)Leiser, “Notes…”,1986 :16-17( إلدارة هذه احلياة
مــن الناحيــة االجتماعيــة، كــان للخانقاهــات أيضــاً أوجــه تشــابه مــع املــدارس، ممــا يعــين أــا  

تعتـــرب مكانـــاً للتجمـــع أو مقـــراً للصـــوفيني الـــذين كـــانوا، ميارســـون العبـــادة وتزكيـــة الـــنفس  كانـــت
. كانت هذه احلياة أكثر تعقيداً مـن )718: 1392،عديل( والعزلة حتت إشراف شيخ اخلانقاه
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 )1: 1388(پـــور جـــوادي،  تعلـــم الفقـــه، حيـــث اعتـــرب املتصـــوف نفســـه مصـــدر املعرفـــة كلهـــا
  .)38: 2009(چيتيک،  وأحياناً كان يشار إليه بروح اإلسالم

وهكــذا، فــإن الظــاهرتني النظــريتني للفقــه الســين والتصــوف واجلــانبني ذوي الصــلة بظهورمهــا 
االجتماعي، ومها املدرسة واخلانقاه كظـواهر ثقافيـة، قـد ظهرتـا منـذ القـرون اإلسـالمية األوىل يف 

  هي خراسان الكربى وإيران والعراق.األراضي الشرقية هلذه احلضارة، و 
وفقــاً ملفهــوم نظريــة االنتشــار أو البــث، والــذي يوضــح تــأثري الظــواهر الثقافيــة أو انتقاهلــا مــن 

، ميكــن اعتبــار طبيعــة ظهــور املؤسســـات )48- 47 :1395 مــود اوغلــی،(حم جمتمــع إىل آخــر
درســــي واخلانقــــاه الصــــالحية مقولــــة مــــن هــــذه الفئــــة، حيــــث ميكــــن اعتبــــار املدرســــة والنظــــام امل

متغريات مستقلة تؤثر على املتغريات البيئيـة مثـل القـدس والقـاهرة. علـى طـول هـذا املسـار، فـإن 
التقـــارب بــــني بيئـــيت املصــــدر (خراســــان، إيـــران والعــــراق) والوجهــــة أو البيئـــة املســــتقبلة (القــــدس 

ادة املشــرتكة، والقـاهرة) قــدمت عوامـل مثــل الســياق السـين يف الغالــب والسياســات الدينيـة للســي
  .)93 :1388 وجوان، يخسروشري ( األتابكة -  أي نظام السالجقة

ـــــة هلـــــيبـــــدو أن تقســـــيم الثالثـــــي  ذا املفهـــــوم يطبـــــق علـــــى مجيـــــع املســـــتويات الثالثـــــة يف حال
  :)97- 96 نفس املصدر:( املؤسسات الصالحية

والــذي يكــون فيــه موضــوع البــث ثقافيــاً ويــتم عــن طريــق األفــراد. مــن  :االنتشــار بالنقــل. 1
الواضح أن وجود اإليرانيني، مثل اخلبوشـانيني واألسـرة اجلوينيـة، كخـرجيني مـن املـدارس النظاميـة 
وكبــار الفكــر الزهــدي، هــو أحــد هــذه القضــايا الــيت صــاحبها تســهيل الســيادة السياســية. حــىت 

 ، كانــــت مــــن أجــــل الصــــوفيني الــــذين هــــاجروا إىل القــــاهرةخانقاهــــات القــــاهرة عنــــد إنشــــائها
ــــــل األول مــــــن الصــــــوفيني املتعلمــــــني يف )2/415 د.ت: ،يمقريــــــز ( ــــــذين رمبــــــا كــــــانوا اجلي ، وال

 اخلانقاهات احلكومية املصرية.

الــذي يكــون موضـــوعه أي نــوع مــن التفكــري الرائــد أو اإلمكانـــات : االنتشــار الهرمــي. 2
القابلـة لالقتبـاس مـن منطقـة إىل أخـرى. وكـان الـدليل األكثـر أمهيـة  احلضارية اليت تنتقل أمناطهـا

على هذا النوع من التوزيع هو اآللية التنظيمية للصـالحيات، والـيت مت تصـميمها بطريقـة معقـدة 
ومتطورة من قبل املؤسسـات الشـرقية املماثلـة مثـل املـدارس النظاميـة. علـى سـبيل املثـال، حصـل 
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علــى أربعــني دينــاراً شــهرياً للتــدريس باإلضــافة إىل القليــل مــن اخلبــز  املــدرس يف صــالحية القــاهرة
واملاء يومياً. وقد أشرف أيضاً على األوقاف والشؤون األخـرى هنـاك، ودفعـت لـه عشـرة دنـانري 

؛ 257 /2 :1967، ي؛ ســــيوط2/400 د.ت: ،يمقريــــز ( شــــهرياً مقابــــل مســــؤولياته األخــــرية
رطــالً مصــرياً مــن اخلبــز باإلضــافة  60. كــان هــذا املــدرس يتلقــى يوميــاً )44 د.ت: ،يســخاو 

. كــــان ميكــــن للمدرســــني يف الصــــالحية تعيــــني )2/400 د.ت: ،يمقريــــز ( لقــــربتني مــــن املــــاء
حجــــــر  ؛ ابن35 /2 د.ت: ،جــــــربيت( شــــــخص آخــــــر ليقــــــوم ــــــذه الواجبــــــات بالنيابــــــة عــــــنهم

 املعيـدون أو األسـاتذة املسـاعدون. وقد عمل يف تلـك املـدارس )432 /1 :1392، عسقالين
. يف بعض األحيان، كانت هناك تغيـريات يف رواتـب املدرسـني تبعـاً )2/400 د.ت: ،يمقريز (

ــــــز ( للوضــــــع االقتصــــــادي  ،يســــــخاو  ؛257 /2 :1967 ســــــيوطي، ؛2/400 د.ت: ،يمقري
. )2/416 د.ت: ،يمقريــز ( شــخص 300. وكــان خانقــاه القــاهرة أيضــاً يتســع لـــ )44 د.ت:

تلقـــى الصـــوفيون لـــه بـــدالً شـــهرياً، وتعويضـــاً عـــن الســـفر إىل وطـــنهم األم، والطعـــام اليـــومي مـــن 
غرامــاً مــن اللحــم يوميــاً وكيلوغرامــاً  110االعتمــادات الوقفيــة؛ وكــان قــوم اليــومي يتكــون مــن 

واحــــداً مــــن اخلبــــز وبعــــض احللــــوى والصــــابون شــــهرياً. كمــــا اســــتلموا أربعــــني درمهــــاً يف الســــنة 
بـس، وكـان لـديهم محـام خـاص بـالقرب مـن اخلانقـاه، ومل ُيسـمح لغـري املسـلمني بالـدخول للمال
 يساعد هذا النظـام اهليكلـي علـى طـول عمـر هـذه املؤسسـات، .)2/415 نفس املصدر:( إليه

حيـث اعتمـدت مدرسـة القــاهرة الصـالحية علـى أوقافهـا املتماســكة لعـدة قـرون بعـد تأسيســها، 
وتشري التقارير التارخيية إىل أن بنيتها الـيت كانـت يف العهـد األيـويب ظلـت كمـا هـي طـوال العهـد 

. وبعـــد ذلـــك حافظـــت علـــى وظائفهـــا التعليميـــة مـــع بعـــض )44 د.ت: ،يســـخاو ( اململـــوكي
راها املماليك، حىت القرن الثاين عشر اهلجري، حيث كان التعليم فيهـا علـى التعديالت اليت أج
 .)35 /2 د.ت: ،جربيت( عاتق شيخ األزهر

الــذي تــربز أمثلتــه الثقافيــة يف خلــق املشــاركة الفكريــة والدينيــة. مــن  :االنتشــار الســاري. 3
الواضـــح أن أهـــم تـــأثري للصـــالحيات كـــان تعمـــيم األفكـــار الدينيـــة الســـنية والتعـــاليم الكالميــــة 
األشعرية يف مجيع أحناء بالد الشام ومصـر. مل تـؤد هـذه اآلثـار إىل اعتنـاق عـدد مـن املسـيحيني 

، بــل )Leiser, “The Madrasa…”, 1985:37 ff( الســين فحسـباألقبـاط واليهــود لإلسـالم 
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واصــلت آثارهـــا يف مجيـــع أحنـــاء العهـــد اململـــوكي والعثمــاين، حيـــث يقـــول املقريـــزي حـــول اآلثـــار 
طويلـــة األجـــل لسياســـات صـــالح الـــدين علـــى الـــرتويج للكـــالم األشـــعري يف اتمـــع املصـــري: 

 .)2/343 د.ت: ،يمقريز ( »بقي األمر على هذا املنوال بالنسبة لألشعريني«

مــن خــالل تطبيــق املفهــوم النظــري لالنتشــار علــى ظــاهرة املؤسســات الصــالحية، ميكــن أن 
نستنتج أن ظاهرة ظهور الصالحيات قد تأثرت بعوامل عملية يف هذا الصـدد؛ وبعبـارة أخـرى، 

منجــزات إن مجيــع العوامــل الــيت تــؤثر علــى االنتشــار مثــل الــزمن التــارخيي الــذي توســعت خاللــه 
احلضـــــارة اإلســـــالمية مـــــن الشـــــرق إىل الغـــــرب، قابلـــــة إلعـــــادة التعريـــــف يف ظهـــــور املؤسســـــات 
الصــالحية، حيــث كانــت جغرافيــة بــالد الشــام ومصــر تربطهــا بــاجلزء الشــرقي للعــامل اإلســالمي 
والعــــراق وإيــــران (جغرافيــــا الرســــائل) وهجــــرة النخبــــة أي خرجيــــي املــــدارس النظاميــــة أو التقاليــــد 

لزهدية إىل بالد الشام ومصر (القوة الناقلـة للرسـالة)، اجلاذبيـة املبتكـرة لألنظمـة احليويـة الشرقية ا
والتعليميــة للمدرســة واخلانقــاه (موضــوع االنتشــار)، جاذبيــة التكامــل الفكــري لألفكــار الســنية 
واألشـــعرية (طبيعـــة الرســـالة وجاذبيتهـــا)، غالبيـــة الســـنة يف الشـــام ومصـــر (القـــدرة علـــى القبـــول 

تصرف من قبل مستلم الرسالة) والسياسـات الدينيـة األيوبيـة (سياسـة محـاة اكتسـاب الرسـالة وال
  .)73 :1392 كامران وآخرون،( ونقل التحديث)

  

  ائجالنت. 4

توضــح هــذه الدراســة أن املــدارس واخلانقاهــات الصــالحية كانــت جــزءاً واضــحاً مــن سياســات 
واألشـعري يف بـالد الشـام والقـدس. كانـت  صالح الدين األيويب الكربى لتعميم املذهب السين

هذه املؤسسات فعالة يف زيادة الشـرعية السياسـية للحكـم األيـويب مـن خـالل التكامـل الفكـري 
والـــديين وخلـــق طبقـــة مـــن النخـــب متشـــياً مـــع احلكومـــة والســـيادة. كـــان صـــراع صـــالح الـــدين 

سـلطته، دافعـاً مهمـاً آخـر اجلهادي مع الصليبيني، والذي أنفق عليه جزءاً مهمـاً مـن سياسـاته و 
ــــز الــــدوافع اجلهاديــــة. مــــن  إلضــــفاء الطــــابع املؤسســــي علــــى قــــوة املــــدارس واخلانقاهــــات لتحفي
الوظــــائف املهمــــة األخــــرى هلــــذه املؤسســــات ميكــــن اإلشــــارة إىل التطــــورات الدينيــــة للمــــدارس 

  .واخلانقاهات يف االنسجام الديين للمجتمع لصاحل أهل السنة وأتباع الكالم األشعري
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باإلضـــــــافة إىل التماشـــــــي مـــــــع سياســـــــات األيـــــــوبيني، ينبغـــــــي النظـــــــر إىل ظهـــــــور املـــــــدارس 
واخلانقاهات الصالحية كجزء من عملية عقالنية لتوسيع التأثريات الثقافية واحلضـارية للمدرسـة 
واخلانقــاه، والــيت امتــدت مــن األراضــي الشــرقية إىل الغــرب مــن العــامل اإلســالمي وظهــرت بعـــد 
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