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چکیده

ســرزمین مصــر در زمــان حکومــت ممالیــک ( 923-648ق) بــه پایتخــت
فرهنگــی جهــان اســام و محــل ظهــور و بــروز مرا کــز و مؤسســات بــزرگ آموزشــی
و چهرههــای شــاخص در زمینــه علــوم مختلــف تبدیــل شــد .ایــن مقالــه تــاش
نمــوده بــه روش توصیفــی -تحلیلــی ضمــن بررســی نهادهــای آموزشــی و فرهنگی
ممالیــک ،کارکردهــای آنــان را نیــز موردتوجــه قــرار دهــد .ایــن بررســی نشــان
میدهــد ســاطین ممالیــک بــه همــراه بســیاری از اقشــار دارای ثــروت ،قــدرت،
پایــگاه دینــی و اجتماعــی بــه ســاخت یــا بازســازی و اختصــاص موقوفــات بــه
مراکــز آموزشــی ماننــد مســاجد ،مــدارس ،کتابخانههــا ،خانقاههــا ،رباطهــا
و زوایــا بپردازنــد و بــه پیشــرفت علمــی و فرهنگــی جهــان اســام در ایــن دوران
کمــک نماینــد .برخــی از ایــن مراکــز دارای کارکردهایــی ماننــد نظامــی ،پزشــکی،
محــل صوفیــان ،مرکــز عبــادی و  ...بودنــد امــا در ایــن دوران دارای کارکــرد
آموزشــی نیــز شــدند و بــه آمــوزش رشــتههای مختلــف علــوم میپرداختنــد.
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مقدمه

ممالیــک ،غالمانــی بودنــد کــه پــس از ســقوط ایوبیــان در ســده هفتم هجری طی ســالهای
 648تــا  923قمــری در مصــر و شــام حکومــت تشــکیل دادنــد .آنــان بــه دو دســته ممالیــک
بحــری و ممالیــک برجــی تقســیمشــدند .علیرغــم آنکــه ســاطین ممالیــک بــه خصــوص
ممالیــک برجــی خیلــی افــراد تعلیــم دیــدهای نبودنــد امــا بــا ایــن حــال سیاســت ایوبیــان در
ســاخت و رونــق مرا کــز آموزشــی را پیشــه خــود ســاختند .بســیاری از مرا کــز ســاخته شــده در دوره
ایوبیــان یــا در ایــن دوره بازســازی شــد یــا بــا کمــک ســاطین ،توانگــران و دی ـنداران ،مرا کــز
جدیــدی ســاخته شــد .کــه از جملــه میتــوان بــه مکتبخانههــا ،جوامــع و مســاجد ،مــدارس،
خانقاههــا و زوایــا و بیمارســتانها اشــاره نمــود .اندیشمنــدان و عالمــان بزرگــی نیــز در ایــن
دوران ظهــور یافتنــد کــه یــا دانشآموختــه ایــن مرا کــز بودنــد و بعــد از مدتــی بــه مرتبــه اســتادی
رســیدند یــا خــود از اســاتید ،سرپرســتان و واقفــان ایــن مراکــز بودنــد .در رونــق مرا کــز علمــی ایــن
زمــان نیــز بــه نقــش دانشــمندان مســلمانی اشــاره نمــود کــه در پــی تهاجــم ویرانگرانــه مغــوالن
بــه ســرزمین مصــر و شــام پنــاه آوردنــد.
مراکز علمی عصر ممالیک

ســاطین ممالیــک از همــان آغــاز روی کار آمــدن ،عــاوه بــر تعمیــر ،بــه ســاخت بنیادهــای
علمــی بــرای نشــر دانــش دســت زدنــد .مصــر در ایــن زمــان بــه داشــتن تعــداد زیــادی از مرا کــز
علمــی در نشــر فرهنــگ و معرفــت معــروف شــده بــود .حرکــت علمــی در ایــن مرا کــز اســتمرار
داشــت و بیشتــر آن مراکــز نیــز مکانــی بــرای تصنیــف کتــاب داشــت .آن مرا کــز مکتبهــا،
جوامــع و مســاجد ،مــدارس ،خانقاههــا ،رباطهــا و زاویههــا ،بیمارســتانها بودنــد کــه در ذیــل
مــورد بررســی و واکاوی قــرار میگیرنــد( .عزالدیــن)29 :1410 ،
مکاتب

مکتبهــا در دامنــه وســیعی در زمــان ممالیــک انتشــار یافتنــد و بــه دو نــوع شــناخته
میشــدند .مکاتــب اهلیــه یــا خاصــه کــه در آن کودکانــی کــه اهــل یــک حرفــه خــاص بودنــد،
آمــوزش میدیدنــد و تعلیمــی هــم کــه بــه آنهــا داده میشــد ،خــاص آن حرفــه بــود .هزینــه
تحصیــل آنهــا را نیــز صاحبانشــان میپرداختنــد .مکاتــب عمومــی نیــز توســط اصحــاب
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صاحــب مناصــب و ثــروت در دولــت شــامل ســاطین ،امــرا و افــراد برجســته و تجــار و علمــا اداره
میشــد .تعلیــم در آن بــرای ایتــام ،نیازمنــدان (فقــرا) و فرزنــدان ســربازان ب ـیکار بــرای کســب
ثــواب و رضــای خداونــد رایــگان بــود .بــه ســفارش بعضــی از واقفــان بــه کســانی کــه بــه ســن
بلــوغ نرســیده بودنــد ،تحصیــل رایــگان داده میشــد و هزینههــای نقــدی و غیرنقــدی آنهــا
مثــل تهیــه کاغــذ ،جوهــر ،قلــم بــا مکتــب بــود .در مراســم و اعیــاد عــاوه بــر فــرش و لبــاس،
بــه آنهــا شــکر ،حلــوا ،ســیب و خوردنیهــای دیگــر میبخشــیدند .ایــن نــوع از مکاتــب بــه
«مکاتبالســبیل» یــا «مکاتباالیتــام» مشــهور بــود .و اصالــت ایــن نــوع مکاتــب بــه دوران رســول
ً
خــدا؟لص؟ برمیگــردد( .عزالدیــن )30-29 :1410 ،مکاتــب تقریبــا در همــه جوامــع از پایههــای
اولیــه نظــام آموزشــی محســوب میشــد و در عصــر ممالیــک نیــز ایــن مکاتــب همچنــان مــورد
توجــه بودنــد.
جوامع و مساجد

مســاجد از روزگار پیامبــر؟لص؟ عــاوه بــر اینکــه جایــگاه دینــی داشــتند بــه مرکــزی بــرای
تدریــس علــوم مختلــف نیــز مبــدل گردیدنــد و ایــن رونــد تــا عصــر ممالیــک ادامــه داشــت.
دانشــگاههای اســامی ماننــد دیگــر پدیدههــای زندگــی یکبــاره بــه وجــود نیامدنــد بلکــه
دورههــای پیدرپــی و دگرگونیهــای بســیار را پشــت ســر گذاشــته تــا اینکــه رشــد و کمــال
یافتنــد .ســاخت مســجد در مصــر توســط عمــرو بــن عــاص شــروع شــد و بــه تقلیــد از آن در همــه
دورههــا جوامــع و مســاجدی ســاخته شــد کــه عــاوه بــر مســائل عبــادی در آن قــرآن و علــوم دینــی
نیــز آمــوزش داده میشــد .دوره ممالیــک از دورانــی اســت کــه مرا کــز تعلیمــی رشــد و گســترش
فراوانــی یافــت .از جامعهــای فــراوان دوران ممالیــک کــه هــم وظیفــه دینــی ،فرهنگــی و هــم
وظیفــه علمــی داشــتند چندیــن نمونــه بلنــدآوازه بودنــد کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره میشــود:
 .1جامع عمروعاص

جامــع عمــرو (نخســتین مســجد ســاخته شــده در ســرزمین مصــر و سراســر آفریقــا) ،کانــون
یشــد.
آموزشــی مهمــی در روزگار مملــوکان بــود .حلقههــای درســی فراوانــی در آن برپــا م 
فرمانگــزاران از جملــه بیبــرس ،قــاوون ،و برقــوق در بازســازی ایــن مســجد کوشــیدند.
(ســاکت )215 :1377 ،مقریــزی مینویســد کــه پیــش از وبــای ســال ( 749هـــ 1348/م) چهــل
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و انــد حلقــه درس در ایــن مســجد برپــا بــود .درسهــای فقهــی ،حدیــث و پزشــکی از جملــه
دروس تدریســی در ایــن مســجد بودنــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج)18-15 :4
 .2جامع ابن طولون

جامــع ابــن طولــون کــه توســط احمــد بــن طولــون در ســال  263قمــری ســاخته شــد در زمــان
ممالیــک بــه صــورت ویرانـهای بــود تــا آنکــه در ســال ( 696هـــ 1296/م) منصــور الجیــن آن را
بازســازی کــرد در ایــن زمــان فقــه ،تفســیر ،حدیــث و پزشــکی در آن تدریــس میشــد( .مقریــزی،
 1418ب ،ج( )43 :4همــان)298 ،
 .3جامعاألزهر

جامــع االزهــر کهنتریــن نهــاد آموزشــی -دینــی بازمانــده از روزگار فاطمیــان اســت .جوهــر
صقلــی ســردار المعــز فاطمــی در پــی فتــح مصــر ،آن را در قاهــره بنــا نهــاد( .ســیوطی 1387 ،ب،
ج )251 :2بنــای األزهــر در ( 359هـــ 970/م) آغــاز و ( 361هـــ 972/م) پایــان یافــت .بــا تأســیس
دومیــن نهــاد آموزشــی فاطمــی موســوم بــه دارالعلــم ،تــا انــدازهای از اهمیــت األزهــر کاســته شــد
ً
یشــد .از زمــان
و ظاهــرا از ایــن پــس تدریــس مباحــث مختلــف در دارالعلــم آمــوزش داده م 
صالحالدیــن ایوبــی ،کــه دروس شــافعی و حنفــی در آن تدریــس میشــد ،دوبــاره األزهــر بــه رکــود
گراییــد و مــواد درســی آن بــه عنــوان یکــی از نهادهــای آموزشــی اهــل ســنت بــه علــوم ادبــی و
مباحــث فقهــی و حدیثــی محــدود گشــت( .روحانــی )169 :1369 ،در روزگار ممالیــک بحــری
( 784-648هـــ) بــه فرمــان بیبــرس األزهــر احیــا شــد و نمازجمعــه در ســال  665قمــری در آن
اقامــه گردیــد( .نویــری ، 1423 ،ج )135 :30و بــه تدریــج اعتبــار خــود را بــاز یافــت( .ســیوطی،
 ،1387ج251 :2؛ مقریــزی 1418 ،ب ،ج)51 :4
موقوفههــای غصــب شــده االزهــر توســط امیــر ایدمــر حلــی ،بازپــس گرفتــه شــد و ســرمایهای
بــر آن افــزود و از بیبــرس نیــز کمــک مــادی و معنــوی گرفــت( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج-51 :4
 ).52در ســال  761قمــری ،امیــر طواشــی ســعدالدین بشــیر جامــدار ناصــری ازهــر را تعمیــر
و اصــاح کــرد و چنــان کوششــی در ایــن راه انجــام داد کــه گویــی ازهــر را از نــو بنــا کــرده و
مقصورههــا ســاخت و در آن صندوقهــای قــرآن و خزانــه کتــب تعبیــه نمــود .در ایــن زمــان،
مکتبــی نیــز ضمیمــه ازهــر شــد کــه کــودکان فقیــر در آنجــا قرائــت قــرآن و خوانــدن و نوشــتن
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بیاموزنــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )56 :4و چــون در آن زمــان بــرای طــاب و مجــاوران فقیــر
مســجد خــورا ک میپختنــد ،دیگهــای مســی بــزرگ وقــف ازهــر کــرد .در عهــد ناصــر در محــراب
بــزرگ مســجد جلســات درس بــرای فقــه حنفــی ترتیــب داده شــد و امــوال فراوانــی وقــف ایــن کار
شــد( .مقریــزی 1418،ب ،ج )4:56
توجــه بــه االزهــر در عصــر ممالیــک برجــی ( 923-784هـــ .ق) نیــز ادامــه داشــت .امــا
تحصیــل در علــوم عقلــی و دانشهــای ریاضــی و پزشــکی در آن رواج چندانــی نداشــته اســت.
برجســتگان نــامآوری در شــاخههای مختلــف علــوم چــون شــنطوفی ،دمیــری ،مقریــزی،
ســیوطی و ســراجالدین بلقینــی از جملــه دانشآموختــگان و مدرســان ایــن دوره ازهرنــد.
(ســرو قامــت )146 :1382 ،قایتبــای ( 901-872ه.ق) از پادشــاهان ممالیــک در ســال 900
قمــری ازهــر را مــورد توجــه قــرار داده و ســاختمانهای متعــددی بــرای طالبــان و دانشجویــان
بیخانمــان و بینــوا بــر آن افــزود و دانشمنــدان فقیــر را در آن ســکنی داد .قانصــوه غــوری
( 922-906ه.ق) نیــز منارههایــی کــه هنــوز هــم پــا برجاســت بــر بنــای ازهــر افــزود( .محیــط
طباطبایــی)12 :1317 ،
 .4جامع قلعه

ناصرالدیــن محمــد ( 742-692ه.ق) مســاجد زیــادی ســاخت کــه از جملــه ایــن مســاجد،
جامــع قلعــه بــود .وی آن را در ســال  728قمــری تأســیس نمــود .ایــن جامــع دارای بیســت
مــؤذن بــه ترتیــب رتبــه بــود و قرائــت قــرآن نیــز در آن ترتیــب داده شــده بــود .از بهتریــن مؤذنان،
قاریــان و خطیبــان مصــر بــرای آن مســجد انتخــاب شــد و ســلطان در طــول حیاتــش همــواره بــه
ً
ایــن مســجد نظــارت و عنایــت داشــت( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج  )137-136 :4او ضمنــا جامــع
جدیــد را نیــز در  722قمــری ســاخت و قاضیالقضــات بدرالدیــن محمــد بــن جماعــه شــافعی
( 733-639ه.ق) را خطیــب آن قــرار داد( .مقریــزی 1418 ،الــف ،ج )114 :2
 .5مسجد یا مدرسه سلطان حسن

ســلطان حســن قــاوون ســاختمان آن را در ســال ( 757هـــ 1356/م) آغــاز و تــا ســال
وفاتــش در ســال ( 762هـــ 1361/م) ادامــه داد( .حمــدی عبدالمنعــم )282 :2000 ،طــرح ایــن
مســجد موافــق بــا مــدل مملوکــی و دارای چهــار ایــوان مشــرف بــر صحــن میباشــد کــه در آن
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نمــاز برپــا میشــد( .غنیمــه )144 :1377 ،بنــا مشــتمل بــر یــک مســجد و مدرســه میباشــد .در
هــر ایــوان ایــن مســجد زاویـهای بــه یکــی از مــدارس مذاهــب چهارگانــه شــافعی ،حنفــی ،مالکــی
و حنبلــی وصــل میشــد و از بزرگتریــن ایــن مدرســهها ،مدرســه حنفیــان بــود .بزرگتریــن
ایــوان آن ،ایــوان شــرقی بــود کــه در ســاخت آن از مرمــر و ســنگ لوکــس رنگــی اســتفاده شــده و
در چهارچــوب هریــک از دیوارهــا آیاتــی از ســوره فتــح بــه خــط کوفــی گلدار بــا گــچ نوشــته شــده
بــود( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج  )123-121 :4ایــن مســجد از بزرگتریــن مســاجد مصــر از لحــاظ
ســاختمان و دارای عالیتریــن بنــا بــود کــه نشــان میدهــد همــت بلنــدی در پشــت ســاخت بنــا
لحــاظ شــده اســت( .حمــدی عبدالمنعــم)283 :2000،
 .6مسجد مؤیدی

ایــن مســجد بــه ســال ( 822هـــ 1419/م) بــه دســت مؤیــد ،یکــی از اســتادان قاهــره ســاخته
شــد .او خــود بــه تدریــس در ایــن مســجد نشســت .دانشــمندان بــزرگ و سرشناســی ماننــد
ابــن حجــر عســقالنی ،شــیخ یحیــی بــن مغربــی ،بدرالدیــن عینــی و شــمسالدین محمــد بــن
یحیــی ،اســتاد قرائتهــای قــرآن در مســجد مؤیــدی بــه تدریــس ســرگرم بودنــد .ایــن مســجد
کتابخانــه بزرگــی بــا کتابهــای بســیار در رشــتههای گوناگــون داشــت( .مقریــزی 1418 ،ب،
ج )144-142 :4
عــاوه بــر اینهــا تعــداد دیگــری از جوامــع نیــز توســط ســاطین و امــرا و افــراد سرشــناس
ســاخته شــد کــه از جملــه میتــوان بــه جوامعــی ماننــد جامــع ســلطان ناصــر محمد نزدیــک دهانه
خلیــج ناصــری و معــروف بــه جامــع ناصــری در ســال ( 711هـــ 1311/م) ،جامــع ســیفالدین
کــرای منصــوری ( 721هـــ 1321/م) ،مســجد قایتبــای ( 879-877هـــ 1474-1472/م)،
َ
(حتــی )879 :1380 ،جامــع ظاهــر بیبــرس در ســال ( 665هـــ 1266/م)( ،مقریــزی1418 ،
ب ،ج  )95 :4جامــع امیــر آیدمــر خطیــری ( 737هـــ)( ،مقریــزی 1418 ،ب ،ج  )115 :4جامــع
دختــر ملــک ظاهــر ،جامــع المــاس حاجــب ( 730هـــ 1330/م) ،جامــع قوصــون ( 730هــ1330/
م) ،جامــع ظاهــر در بــاب قرافــه ،جامــع آل ملــک بــا حســینیه ( 732هـــ 1332/م) ،جامــع ســیفی
بشــتاک ( 736هـــ 1336/م) ،جامــع امیــر ســیف الدیــن طنبغــا ماردانــی ( 726هــ 1326/م)،
جامــع ابــن طبــاخ در بــاب لــوق ،جامــع ســیفالدین کرجــی نقیــب و جامــع امیــر شــمسالدین آق
ســنقر اشــاره نمــود( .ناصــر الحجــی)136 :1412 ،
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بعضــی از ایــن جوامــع اقامتگاهــی بــرای افــرادی کــه از ســایر ســرزمینها میآمدنــد،
داشــتند .در بعضــی از اینهــا هــر روز طعــام ،نــان و گوشــت بــرای ســا کنان در نظــر گرفتــه
میشــد( .ناصــر الحجــی )143 :1412 ،تعــدادی از جوامــع و مســاجد ایــن عصــر بــه فعالیــت
و نشــاط علمــی مشــهورند .از جملــه خشــابیه ،مجدیــه ،صاحبیــه ،کمالیــه ،تاجیــه ،معینیــه،
عالئیــه و زینیــه .برخــی جوامــع ماننــد جامــع طولونــی بــه فقــه چهــار مذهــب و در کنــار آن
تفســیر ،حدیــث و طــب اختصــاص یافتــه بــود( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج  )43 :4در بعضــی
از جوامــع دیگــر ایــن عصــر مثــل جامــع خطیــری و جامــع ســودون نیــز دروس فقهــی تدریــس
میشــد( .عزالدیــن)67 :1410 ،
در ضمــن جوامــع کتابخانههایــی داشــتند؛ جامــع خطیــری در بــوالق ،جامــع ســلطان
حســن و جامــع مؤیــدی دارای کتابخانههــای بزرگــی بودنــد کــه محتــوی کتابهــای نفیــس
در علــوم مختلــف دینــی ،شــرعی و لغــوی میشــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )142 ،121 ،115 :4
کتابخانههــای مســجد جامــع ابــن طولــون ،جامــع االزهــر و جامــع الحاکــم قبــل از زمــان ممالیــک
ســاخته شــدند و در طــی عصــر مملوکــی بــه عملکــرد خــود ادامــه دادنــد( .عزالدیــن)82 :1410 ،
«جامــع ظاهــر» بیبــرس بندقــداری( ،ابنحجــر ،1392 ،ج « )190 :6جامــع ابیــض» ســلطان
فــرج بــن برقــوق نیــز کتابخانههایــی بــا کتــب وقفــی بســیار داشــتند( .سیدنشــار:1413 ،
 )86از کتابخانههــای جوامــع عصــر مملوکــی «جامــع مؤیــدی» ســلطان مؤیــد شــیخ محمــودی
در ( 822هـــ 1419/م) آن را ســاخت( .سیدنشــار« )86 :1413 ،جامــع أزبــک» ســلطان ظاهــر
جقمــق ،کتابخانــه «جامــع أزبــک» کــه ســلطان ظاهــر جقمــق در ( 9هـــ 15/م) و کتابخانــه
«جامــع امیــر خایربــک» یکــی از امــرای عهــد ســلطان قانصــوه غــوری کــه در ســال ( 908هــ1502/
م) آن را احــداث نمودنــد( .سیدنشــار )87 :1413 ،همــه ایــن جوامــع و مســاجد نقــش مهــم و
ســهم بزرگــی در خدمــت بــه اهــداف دینــی و علمــی دوران مملوکــی ایفــا کردهانــد .جوامــع مرکــزی
مکانــی بــرای عبــادت ،تعلیــم ،کمکرســانی ،مشــورت و راهنمایــی بودنــد و تعــداد زیــادی از
طــاب و فقهــا را در خــود جــای میدادنــد و بــه خصــوص در علــوم دینــی چهرههــای سرشناســی
در ایــن جومــع یــا آمــوزش دیدنــد یــا بــه امــر آمــوزش پرداختنــد.
مدارس

اهتمــام ممالیــک بــه امــر تعلیــم تنهــا بــه مکانهــای عبــادی محــدود نشــد .بلکــه آنهــا
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تعــداد زیــادی مدرســه بــرای عنایــت بــه امــر تعلیم و شــکوفایی علم و دانش ســاختند .ســاطین،
امــرا ،و علمــای شایســتهای در ایــن عمارتهــای تعلیــم ســاکن میشــدند( .ناصرالحجــی،
)147-146 :1412
مصــر در ایــن دوران شــاهد جنبــش مدرسهســازی بــود کــه بــا حمایــت کامــل ســاطین همــراه
شــد .بیشــک اهــداف اساســی سیاســی و دینــی در پشــت ســاخت مدرس ـهها وجــود داشــت تــا
بدینوســیله حکومــت بتوانــد از ســویی ســبب گســترش عقایــد و آداب دینــی در جامعــه اســامی
شــود .از ســویی دیگــر ،مــدارس مرکــزی بــرای حضــور علمــا ،فقهــا و قضــات بــود .در نتیجــه
حاکمــان بــا ســاخت و کمــک بــه مــدارس میتوانســتند رابطــه قــوی بیــن خــود و طبقــه علمــا،
فقهــا ،دانشــمندان و متعلمیــن برقــرار ســازند.
ا گــر ســاخت مــدارس در روزگار فاطمیــان و ایوبیــان بــا پایهگــذاری مــدارس در دوره مملــوکان
مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه بهراســتی روزگار مملــوکان از لحــاظ
گســتراندن دانــش و رویآوری بــه مدرسهســازی عصــر زریــن بــه شــمار میآیــد .ســاطین و امــرا
و ثروتمنــدان هرکــدام در حــد خودشــان در مدرسهســازی ســهم داشــتهاند تــا جایــی کــه تعــداد
آنهــا بیــش از حــد شــمارش میباشــد( .ناصرالحجــی )148-146 :1412 ،در ذیــل تعــدادی از
ایــن مــدارس آمــده اســت:
 .1مدرسه ظاهریه

ظاهــر بیبــرس در ســال ( 660هـــ 1261/م) ایــن مدرســه را در کنــار قبــر صالــح نجمالدیــن
ایــوب بنــا کــرد و کتبــی در علــوم و معــارف بــه آن افــزود( .نویــری ،1423 ،ج93 :30؛ ســیوطی،
 ،1387ج )264 :2او اوقافــی بــرای ایــن مدرســه تعییــن و مســتخدمانی بــرای مرتــب کــردن
امــور در نظــر گرفــت( .غنیمــه )139 :1377 ،در آن موقــع وی از علمــا و فقهــا و قاریــان همــه
فــرق -شــافعیان ،حنفیــان ،مالکیــان و حنبلیــان -بــرای تدریــس و تعلیــم در آن دعــوت کــرد.
(مقریــزی 1418 ،ب ،ج )225 :4بیبــرس تنهــا بــه ســاخت ایــن مدرســه ا کتفــا نکــرد بلکــه در
جــوار ایــن مدرســه مکتبــی بــرای ایتــام مســلمانان ســاخت تــا قــرآن بــه آنهــا تعلیــم داده شــود.
(حمــدی عبدالمنعــم )276 :2000 ،وجــود اســاتید هــر چهــار فقــه اهــل ســنت بیانگــر تســامح
ســلطان مملوکــی بــود.
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 .2مدرسه ناصر محمد

ایــن مدرســه را زینالدیــن کتبغــا منصــوری پیریــزی کــرد( .ســیوطی ،1387 ،ج)265 :2
امــا بعــد از عــزل وی ،ملــک ناصــر کــه بــرای ســومینبار روی کار میآمــد ،بنــای ایــن مدرســه
را در ســال ( 703هـــ 1303/م) کامــل کــرد و از هــر چهــار مذهــب بــرای آن مدرســی تعییــن و
کتابخانــه بزرگــی را بــه آن ملحــق کــرد( .حمــدی عبدالمنعــم281 ،2000 ،؛ غنیمــه:1377 ،
 )141وجــود مدرســان چهــار مذهــب در اواخــر عصــر ممالیــک بحــری بیانگــر ادامــه رونــد تســامح
و دوری از تعصــب ســاطین آن دوره بــود.
 .3مدرسه ظاهریه

از اولیــن مــدارس ســاخته شــده در عصــر ممالیــک برجــی بــود کــه ســلطان برقــوق در ســال
( 788-786هـــ 1386-1384/م) آن را تأســیس کــرد و کتابخانــه بزرگــی را بــر آن افــزود.
(ســیوطی ،1387 ،ج )271 :2ســلطان فــرج بــن برقــوق نیــز مدرس ـهای را بــا نــام «ناصریــه» در
( 812هـــ 1409/م) ســاخت و کتابهــای زیــادی را بــر آن وقــف کــرد( .ابــن کثیــر)1966،296،
ســاطین دیگــر ماننــد ظاهــر بیبــرس مدرســه ظاهریــه ،ملــک منصــور قــاوون مدرســه
منصوریــه ،ناصــر محمــد مدرســه ناصریــه ،ناصــر حســن مدرســه بــزرگ خــود و بــرادرش اشــرف
شــعبان مدرســه اشــرفیه و ظاهــر برقــوق مدرســه ظاهریــه (ناصرالحجــی )148 :1412 ،و
ســلطان ابونصــر برســبای دقماقــی مدرســه اشــرفیه را در ســال ( 829-826هـــ1426-1423/
م) ســاختند( .سیدنشــار )93-92 :1413 ،در خــال آن فرزنــدان امــرای بــزرگ نیــز مدارســی
ســاختند.
نــه تنهــا فرمانروایــان بلکــه توانگــران ،نیکــوکاران و دیــنداران نیــز بــه ســاخت و
بازســازی مدرسـهها پرداختنــد .حتــی برخــی از زنــان نیــز گرایــش بــه ســاخت مدرسـهها از خــود
نشــان دادنــد .بــرای نمونــه ،خونــد برکــه مــادر ســلطان اشــرف مدرســه أمســلطان را در ســال
 771قمــری ســاخت .آیدکیــن ،همســر امیــر ســیفالدین بکجــا ناصــری در ســال ( 751قمــری
ّ
حجازیــه را ســاختند( .مقریــزی 1418 ،ب،
«مدرســه صغیــره» ،و خونــد تتــر حجــازی مدرســه
ج)249 ،230،258 :4
نکتــه قابلتأمــل دیگــر در بررســی مــدارس عصــر مملــوک آن اســت کــه درجــه اعتبــار و
اهمیــت مــدارس ،رشــتههای تحیصلــی ،فقــه مــورد پذیــرش در مــدارس مختلــف فــرق داشــت.
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بعضــی از ایــن مدرسـهها بســیار مــورد توجــه بودنــد ،مثــل مدرســه ظاهریــه بیبــرس کــه در 662
قمــری ســاخته شــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج)224 :4
بعضــی از مــدارس عــاوه بــر مــدرس؛ معیــد ،طــاب و مســتخدم داشــت .بعضــی از مــدارس
عــاوه بــر کارکــرد تعلیمــی ،مکانــی بــرای انجــام شــعائر دیــن مثــل خوانــدن نمازهــای پنجگانــه،
مرکــزی بــرای وعــظ و ارشــاد بــود( .ناصرالحجــی )154-153 :1412 ،ماننــد «مدرســه صالحیــه»
کــه خطیــب شــافعی در آن مینشســت و مؤذنیــن بــرای اقامــه نمــاز اذان میگفتنــد( .مقریــزی،
 1418ب ،ج  )217 :4در «مدرســه ناصریــه» نیــز وجــود ائمــه و مــؤذن از شــروط واقــف بــود ،و هــر
کــدام از آنهــا از محــل وقــف حقــوق دریافــت میکردنــد .وظیفــه مــدارس نیــز طبــق آن چیــزی
کــه واقــف امــر کــرده بــود ،بایــد جلــو میرفــت( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج)260-259 :4
بعضــی از ایــن مــدارس مخصــوص فقــه چهــار مذهب ،بعضــی مختص فقه شــافعی ،بعضی
بــرای فقــه حنفــی و بعضــی بــرای مالکیــان بــود .امــا اغلــب ایــن مــدارس بــرای فقــه شــافعی
و حنفــی در نظــر گرفتــه میشــد( .ناصرالحجــی )157 ،1412 ،بعضــی از مــدارس مخصــوص
تدریــس طــب مثــل «مدرســه منصوریــه» بــود( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج  )226 :4بعضــی مــدارس
عــاوه بــر تدریــس ماننــد خانقاههــا مکانــی بــرای عبــادت نیــز بــود ،مثــل «مدرســه مهمنداریــه»
کــه امیــر شــهاب الدیــن بــن آقــوش در ســال  725قمــری ســاخت ،کــه هممدرســه و هــم خانقــاه
بــود( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج« )257 :4مدرســه جمالیــه» نیــز کــه امیــر وزیــر عالءالدین مغلطای
در ســال ( 730هـــ 1330/م) آن را تأســیس کــرد ،مکانــی بــرای درس و خانقاهــی بــرای صوفیــان
بــود( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )288 :4
ّ
ّ
«صالحیــه» شــایان یــادآوری اســت .پادشــاهان
«جمالیــه» و
در میــان مدرس ـهها ،مدرســه
ممالیــک اســتادان ایــن مدرس ـهها را بــا دقــت فراوانــی میگزیدنــد .از آنجــا کــه ایــن مدرس ـهها
یشــد ،داراییهــا،
بــه دســت پادشــاهان ،شــاهزادگان ،توانگــران و دانشمنــدان توانــا ســاخته م 
امــاک ،گرمابههــا ،مهمانســراها ،مغازههــا و زمینهایــی بــرای آنهــا وقــف میکردنــد تــا
همگــی هزینههــای آنهــا آمــاده و پرداخــت شــود( .ســاکت)227 :1377 ،
نکتــه دیگــری کــه بایــد در مــورد مــدارس اشــاره نمــود ،تعــداد شــاگردان و ســن مدرســان
بــود؛ بــر حســب وســعت بنــا و درآمــد حاصــل از موقوفههــا ،تعــداد شــاگردان مــدارس متفــاوت
بــود( .ســیوطی ،1387 ،ج )270-269 :2
برخــی ماننــد مدرســه ناصــر ســلطان حســن بــن قــاوون ،تعــداد شــاگردانش بســیار بــود.
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(ســیوطی ،1387 ،ج )270-269 :2و برخــی ماننــد مدرســه «البدیریــه» شــاگردان اندکــی
داشــت و از ســه نفــر تجــاوز نمیکــرد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )245 :4تعییــن ســن مدرســان
نیــز در مــدارس وقفــی بــه شــروط واقفــان بســتگی داشــت .بعضــی از آنهــا حــدود چهــل ســال
را بــرای مــدرس شــرط کــرده بودنــد .در عیــن حــال کســانی نیــز بودنــد کــه ســن بســیار پایینــی
داشــتند از جملــه میتــوان بــه «برهــان بــن دیــری» مــدرس مدرســه «فخریــه» ،ابنحجــر
عســقالنی ،بدرالدیــن عینــی و کافیجــی اشــاره نمــود( .عزالدیــن )57-56 :1410 ،آن دســته از
مدرســینی کــه قبــل از تعییــن ســاطین یــا واقفیــن در بیشتــر مــدارس قــادر بــه تدریــس علــوم
بودنــد؛ یکــی از آنهــا «زیــن عراقــی» بــود کــه در ســال  793قمــری در مدرســه «ظاهریــه عتیقــه»
و «فاضلیــه» تدریــس میکــرد« .عــز حنبلــی» تــا قبــل از وفاتــش در ســال ( 876هــ 1471/م) در
یکــرد و نیــز
مــدارس «مؤیدیــه»« ،اشــرفیه»« ،جمالیــه»« ،حســنیه»« ،ام ســلطان» تدریــس م 
شــیخ جامــع االزهــر بــود( .عزالدیــن)57 :1410 ،
یکــرد
در مــدارس ایــن زمــان ســکوت همیشــه رعایــت میشــد و از ســؤال و جــواب تجــاوز نم 
و ا گــر بــی ادبــی صــورت میگرفــت ،مجــازات در پــی داشــت .مدرســان منصــف بودنــد و غیــر از
مباحــث درســی چیــزی کــه خودشــان بــه آن عالــم بــه آن نبودنــد ،از شــاگردان انتظــار نداشــتند.
(عزالدیــن)62-61 :1410 ،
 .4مجالس امالء

برگــزاری مجالــس امــاء نیــز از نــکات قابلتوجــه در رابطــه بــا نظــام آموزشــی ایــن دوران
بــود .امــاء روشــی بــود کــه در پــی ســماع مرســوم گردیــد .رواج امــاء از جملــه نتایــج انتشــار
کاغــذ و گســترش دامنــه کتابــت بــود( .غنیمــه )237 :1377 ،در مجالــس امــاء روایــت و ســماع
جریــان داشــت و از حدیــث نبــوی و ســخنان ایشــان بحــث نمیکردنــد مگــر اینکــه متصــدی آن
یشــد.
عــارف بــه حدیــث و محصــان آن جمعــی از حفــاظ بودنــد .و هفتـهای یکبــار تشــکیل م 
(ســیوطی ،بیتــا ،ج  133-132 :2و )139
در نهایــت میتــوان بــه ســخن ابنبطوطــه کــه در قــرن هشــتم از مــدارس مصــر دیــدن
کــرده اســت ،اشــاره نمــود؛ مــدارس مصــر بیــرون از حــد شــمار اســت .رشــتههای مختلــف علــوم از
فقــه ،حدیــث ،تفســیر ،نحــو ،صــرف ،معانــی ،بیــان ،منطــق ،فلســفه ،شــیمی ،هیــأت و طــب در
آنهــا تدریــس میشــد و هــر مدرس ـهای کتابخان ـهای داشــت .مکتبخانههایــی نیــز بودنــد
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کــه در آنهــا اطفــال خوانــدن و نوشــتن و قــرآن بــا مختصــری از حدیــث ،آداب شــر ع ،مقدمــات
ّ
«مــؤدب» و دســتیار او را تعریــف
حســاب ،کمــی لغــت و شــعر میآموختنــد .مکتــبدار را
یشــد.
میخواندنــد .همچنانکــه اســتاد مدرســه «مــدرس» و دســتیار او «معیــد» خوانــده م 
(ابــن بطوطــه)169-168 :1985 ،
خانقاهها ،رباطها و زوایا

َ
َ
خانقاههــا (واژه خانقــاه را کــه در زبــان تــازی بــه «خوا ِنق» و «خوا ِنــک» و گاهی «خانقاهات»
جمــع بســتهاند .از خــان یــا خانــه  +گاه فارســی گرفتــه و بافتهانــد .برخــی هــم برآننــد کــه ایــن
واژه از خــوان (ســفره) +گاه ترکیــب یافتــه اســت؛ یعنــی ســفرهخانه و جایــی کــه بــه مســافران
خــورا ک میدادهانــد( .ســاکت )235-234 :1377 ،همچنیــن خانقــاه خلوتــگاه عابــدان و
صوفیــان بــود( .ســید نشــار )104: 1412،در عصــر ممالیــک ،همزمــان بــا تبلیــغ و انتشــار طــرق
صوفیــه در شــهرها و روســتاها ،خانقاههــا گســترش یافــت .خانقاههــا محــل تجمــع صوفیــان
ً
بودنــد کــه ضمنــا در آنجــا اقامــت داشــتند و بــه عبــادت و مراســم آیینــی خــود میپرداختنــد.
همچنیــن در ایــن مکانهــا آمــوزش نیــز صــورت مــی گرفــت .بیــن واژه خانقــاه ،زاویــه و ربــاط
ً
ارتبــاط بســیار نزدیکــی وجــود دارد .عمومــا ایــن ســه واژه بــه یــک معنــا بــه کار رفتنــد .امــا بــا ایــن
حــال تفاوتهایــی بیــن ایــن ســه واژه وجــود دارد.
فضــل تقــدم در ســاخت اولیــن خانقــاه بــه صالحالدیــن ایوبــی برمیگــردد کــه «خانقــاه
صالحیــه» یــا ســرای «ســعید الســعداء» را در ســال  569قمــری ســاخت( .قلقشــندی،1987 ،
ج )367-366 :11و ممالیــک راه او را ادامــه دادنــد.
خانقاههــا در روزگار ممالیــک از دیــدگاه ســازماندهی ،روش تدریــس ،گزینــش دانشمنــدان
ناظــر بــر حلقههــای درس و وعــظ و تفســیر بــه باالتریــن پلــکان خــود رســید( .ناصرالحجــی،
« )161 :1412خانقــاه ســریاقوس» یکــی از آنهاســت( .ابنتغــری ،ج  )79 :9ملــک ناصــر بــه
ســال ( 752هـــ 1324/م) در حالــی کــه امیــران و قاضیــان و مشــایخ خانقاههــا همــراه او بودنــد،
ایــن خانقــاه را افتتــاح و قاضــی القضــاة «بدرالدیــن بــن جماعــه» شــافعی را بــه اســتادی آنجــا
گماشــت( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج  )294 :4سرپرســتی و اســتادی خانقاههــا بــا کســی بــود کــه در
دانــش و دیـنداری ســرآمد باشــد .درس دادن بــه دانشجویــان یکــی از خواســتههای بنیادیــن
برخــی از خانقاههــا بــه شــمار میآمــد .بــرای مثــال «خانقــاه شــیخو» کــه امیــر ســیفالدین شــیخو
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عمــری آن را در ســال ( 756هـــ 1355/م) ســاخت ،دروســی را بــرای فقهــای مذاهــب چهارگانــه
و نیــز دروســی بــرای تدریــس حدیــث نبــوی ،درســی بــرای قــرآن بــا روایــات ســبعه ترتیــب داد
یشــدند.
و بــرای هــر درســی مــدرس و طالبــی قــرار داد کــه بایــد در ســر جلســه درس حاضــر م 
(مقریــزی 1418 ،ب ،ج 292 :4؛ ناصرالحجــی)162 :1412 ،
«خانقــاه بیبرســیه» کــه رکنالدیــن بیبــرس جاشــنکیری در ســال ( 706هـــ 1306/م) آن را
ســاخت( .ســیوطی ،1387 ،ج265 :2؛ مقریــزی 1418 ،ب ،ج )285 :4بزرگتریــن خانقــاه
مصــر بــود کــه ربــاط و بــارگاه نیــز داشــت 400 .صوفــی در ایــن بــارگاه و  100ســپاهی و طواشــی
(خــادم) میزیســتند .در بــارگاه ایــن خانقــاه حدیــث تدریــس میشــد و قاریــان شــب و روز قــرآن
میخواندنــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )285 :4ایــن خانقــاه اوقــاف زیــادی ماننــد امــاک زراعــی
از دمشــق ،مصــر ،صعیــد و حمــاة دریافــت کــرد( .ناصرالحجــی)161 :1412 ،
از خانقاههــای زمــان ســاطین ممالیــک بحــری میتــوان اشــاره نمــود بــه :خانقاههــای
رکنیــه بیبرســیه ،شرابیشــیه ،مهمنداریــه ،بشــتا کیه ،بندقداریــه ،شــیخونیه ،جاولیــه،
جمالیــه (مغلبــای) ،جبغاویــه ،ارســانیه ،بکتمریــه ،قوصونیــه ،یونســیه و( . ...عزالدیــن،
)70 :1410
در زمــان ممالیــک برجــی نیــز ســاطین و امــراء و بعضــی از تجــار بــزرگ مصــر در ســاخت
خانقاههــا مشــارکت کردنــد .از جملــه خانقاههــای منســوب بــه ســاطین برجــی عبارتنــد از:
خانقــاه برقوقیــه ،خانقــاه ناصریــه (فــر ج بــن برقــوق) ،خانقــاه اشــرفیه (برســبای) ،خانقــاه
اینالیــه ،خانقــاه قایتبــای ،خانقــاه غوریــه (عزالدیــن )70 :1410 ،از جملــه خانقاههــای
1
منســوب بــه امــراء دوره برجــی نیــز میتــوان بــه خانقــاه زینیــه ،خانقــاه جمالیــه اشــاره نمــود.
(عزالدیــن )70 :1410 ،خانقــاه «خروبیــه» نیــز منســوب بــه تجــار بــزرگ بــود( .مقریــزی1418 ،
ب ،ج)301 :4
نکتــه قابــل تأمــل در مــورد خانقاههــا ایــن اســت کــه بســیاری از علمــای معــروف ایــن دوران
منســوب بــه خانقاههــا هســتند .از جملــه آنهــا ابنحجــر عســقالنی کــه در اول شــیخ «خانقــاه
بیبرســیه» بــود و در «خانقــاه شــیخونیه» فقــه و حدیــث میگفــت« .محیــی کافیجــی» شــیخ
خانقــاه شــیخونیه و «جــال الدیــن ســیوطی» شــیخ خانقــاه بیبرســیه ،مــدرس تصــوف در تربــت
 .1خانقــاه جمالیــه را امیــر وزیــر مغلطــای جمالــی در ســال  780هجــری بنــا کــرد( .مقر یــزی 1418 ،ب ،ج :4
)288
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امیــر برقــوق و نیــز مــدرس حدیــث در خانقــاه شــیخونیه بــود« .بدرالدین عینی» یکــی از صوفیان
نکــه «بــدر
برقوقیــه و «عبدالباســط حنفــی» یکــی از صوفیــان خانقــاه شــیخونیه بودنــد .همچنا 
بشــتکی» 1و «شــهاب منصــوری» (متوفــی 887 :هـــ 1482/م) صوفــی خانقــاه شــیخونیه و از
ادبــا و شــعرای مصــر بــود( .عزالدیــن« )71 :1410 ،عــاء صفــدی» (متوفــی 870:هــ 1427/م)
یکــی از صوفیــان خانقــاه اشــرفیه برســبای ،عالــم بــه دوازده علــوم بــود.
ا گرچــه در خانقــاه آمــوزش عملــی تصــوف و عرفــان انجــام میگرفــت و شیخالشــیوخ
سرپرســت آن بــود ولــی گاهــی دوشــادوش مســجد و مدرســه در کار آموزشــی ســهم داشــته اســت
و در آن تعلیــم برخــی از رشــتهها ماننــد فقــه ،حدیــث ،تفســیر ،قرائــت ،طــب ،صــرف و نحــو
صــورت میگرفــت( .ســخاوی ،بــی تــا)277 -278 :5 ،
رباطها

ربــاط را بســیاری هــم معنــا بــا خانقــاه میداننــد کــه در مناطــق عــرب نشــین ایــن واژه
بیشتــر از واژه فارســی خانقــاه بــرای محــل تجمــع و اقامــت و عبــادت صوفیــان بــه کار مـیرود.
امــا بــا ایــن حــال تفاوتهایــی بــا خانقــاه دارد .ربــاط در اصــل بــه معنــای بســتن اســب در نقطــه
معیــن میباشــد و جمــع آن ُر ُبــط میباشــد .در اصطــاح ربــاط بــه مــرزداری ،اقامــت گزیــدن در
مــرز و نگهبانــی دادن در اطــراف کشــور و حفــظ آن در برابــر حملــه دشــمن اطــاق میشــود (ابــن
منظــور ،1414،ج .)307-301 ،7در عصــر ممالیــک رباطهــا شــبیه پناهگاهــی بــرای مســلمانان
فقیــر و طالبــان حدیــث و تصــوف و نیــز پناهــگاه ســربازان جنگــی بودنــد .برخــاف خانقــاه
کــه تنهــا بــرای صوفیــان در نظــر گرفتــه میشــد (ســید نشــار )1413،104 ،همچنیــن در ایــن
دوران برخــی از رباطهــا دارای وظایــف تعلیمــی بودنــد و در آنهــا آمــوزش علــوم دینــی صــورت
میگرفــت .مشــهورترین ربــاط در مصــر «ربــاط اآلثــار» بــود کــه صاحــب تاجالدیــن محمــد بــن
صاحــب آن را از قطعــات چــوب و آهــن ســاخت .ایــن ربــاط در عهــد ســلطان اشــرف شــعبان بــن
حســین مختــص تعلیــم فقــه شــافعی و دارای مدرســی بــرای تعلیــم بــود .ایــن ربــاط کتابخانــه
بزرگــی داشــت( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )306-305 :4
«ربــاط افــرم» منســوب بــه امیــر عزالدیــن آیبــک افــرم از دیگــر رباطهــا اســت کــه شــیخ
 .1بــدر بشــتکی (متوفــی 830 :هـــ 1427/م) و منســوب بــه خانقــاه بشــتاک بــود( .ســخاوی ،بیتــا ،ج -277 :6
)279
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صوفــی در آن اقامــت و تعلیــم نیــز در آن جریــان داشــت .هزینههــای ایــن مرکــز دینــی تعلیمــی از
راه وقــف بــه دســت میآمــد( .ناصرالحجــی )165 :1412 ،ایــن مطلــب را نیــز بایــد یــادآور شــد کــه
بعضــی از زنــان نیــز در ســاخت رباطهــا بــرای تعلیــم مشــهور شــدند .در قاهــره «ربــاط بغدادیــه»
بــه دســت دختــر ملــک ظاهــر بیبــرس بــه نــام تــذکار بــای خاتــون ،در ســال ( 684میــادی
ســاخته شــد .ایــن ربــاط بــرای یــک شــیخه و مرشــد زن بنــام زینــب دختــر ابوالبــرکات معــروف بــه
بنــت البغدادیــه و پیروانــش بنیــاد یافــت .ایــن زن پیوســته بــرای زنــان ســخنرانی میکــرد و بــه
آنــان احــکام دینــی و اخالقــی میآموخــت( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج)303 :4
زوایا

زوایــا جمــع زاویــه و آن از ارکان خانــه بــود و بــه معنــای خانــه کوچــک نیــز بــود .امــا در
زمــان ممالیــک پناهــگاه فقــرا ،صلحــا ،صوفیــه ،فقــرا و جایــگاه پرهیــزگاران بــود (سیدنشــار،
 )1413،104تفــاوت ایــن مــکان بــا خانقــاه و ربــاط آن بــود کــه از آنهــا کوچکتــر بــود و عــاوه بــر
ً
صوفیــان پناهــگاه فقــرا و یتیمــان بــود .برخــی نیــز آن را بخشــی از خانقــاه دانســتند کــه عمومــا
محــب تجمــع فقــرا و طــاب بــود ،در ایــن مرکــز نیــز بــه مســائل آموزشــی اهمیــت میدادنــد .زوایــا
بــا اســامی شــخصیتهای دینــی معــروف و فاضــل کــه در فقــه مشــهور بودنــد ،ارتبــاط داشــت.
همچنانکــه اعتبــار آنهــا بــا ســاطین ممالیــک بــود .زاویــه جایــی بــود کــه شــیخ بــا شــاگردانش
در آنجــا زندگــی میکردنــد و جایــی بــرای اجتمــاع صوفیــان ،یادگیــری تصــوف و اســتماع
قرائــت قــرآن و حدیــث بــود .البتــه بعضــی زوایــا طبــق وصیــت واقــف خدمــات آن محــدود بــود
و حتــی بعضــی از آنهــا وصیــت میکردنــد در آنجــا دفــن شــوند .همچنیــن امــکان داشــت
منافــع تعلیمــی و اجتماعــی آن بــرای طــاب علــم و فقــرا باشــد .بعضــی از امــرای ممالیــک بــه
زاهــدان زوایــا کمــک مالــی مینمودنــد و بعضــی از آنهــا نیــز بــا درآمــد حاصــل از اوقــاف زندگــی
میکردنــد( .ناصرالحجــی)163 :1412 ،
از زوایــای معــروف ایــن عصــر «زاویــه رکراکــی» بــود کــه بــا شــیخ معتقــدی بنــام ابــی عبــداهلل
مغربــی ،مالکــی کــه در آن اقامــت داشــت ،شــناخته میشــد .مــردم نیــز او را بســیار گرامــی
میداشــتند( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )312 :4زاویــه دمیاطــی ،زاویــه شــیخ خضــر ،زاویــه
ابنمنظــور ،زاویــه ظاهــری ،زاویــه جمیــزه ،زاویــه حــاوی ،زاویــه نصــر و زاویــه طراطریــه نمونــه
شــاخص دیگــری در ایــن زمینهانــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج)316-307 :4
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خانقــاه ،زاویــه و ربــاط در تاریــخ آمــوزش اســامی نقــش ســترگی بــازی کردهانــد .اگرچــه
در خانقاههــا آمــوزش عملــی تصــوف و عرفــان انجــام میگرفتــه و «شــیخ الشــیوخ» سرپرســت
آنجــا بــوده اســت ،ولــی گاهــی دوشــادوش مســجد و مدرســه در کارهــای آموزشــی ســهم داشــته
اســت .در واقــع ایــن مرکــز کــه در آغــاز بــرای کارهــای دیگــری بنیــاد یافتــه بــود در آموزش اســامی
جایــگاه ویــژهای پیــدا کــرد« .ربــاط» از جایــگاه پیــکار بــا دشــمنان خــدا بــه پیــکار بــا نفــس؛
خانقــاه از جــای خــورا ک دادن بــه تهیدســتان و مســافران بــه مدرســه تهذیــب نفــس و «زاویــه»
از خلوتکــده زاهــد و شــیخ و پیــر بــه کانــون آمــوزش و تدریــس تبدیــل گردیــد.
ً
ضمنــا ایــن مراکــز نیــز کتابخانههایــی داشــتند ،واقفــان کتابهایــی را در آنجــا
بــرای اهــل مطالعــه و بحــث و قرائــت وقــف میکردنــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )296 :4از
کتابخانههــای رباطهــا نیــز میتــوان از «ربــاط صاحــب تاجالدیــن بــن فخرالدیــن» نــام بــرد.
(سیدنشــار)106 :1413 ،
بیمارستانها

دکتــر احمــد عیســی در کتابــی کــه در بــاب بیمارســتانها نوشــته چنیــن عقیــده دارد کــه
نخســتین بیمارســتان در تاریــخ اســام همــان خیمــهای بــوده اســت کــه پیامبــر خــدا؟لص؟
هنــگام جنــگ خنــدق بــرای درمــان زخمیــان در مســجد خویــش در مدینــه بــر افراشــت و زنــی
بنــام «رفیــده» را بــرای رســیدگی بــه حــال مجروحــان برگماشــت( .احمــد عیســی)9 :1401 ،
بیمارســتان دو نــوع میباشــد محمــول و ثابــت .بیمارســتان محمــول؛ بیمارســتان ســیاری اســت
ً
کــه از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل میشــود کــه معمــوال در جنگهــا یــا در انتشــار یــک نــوع
بیمــاری در جــای خــاص کاربــرد دارد .از بیمارســتانهای ثابــت؛ بیمارســتان نــوری دمشــق،
بیمارســتان قیمــری ،بیمارســتان ارغــون در حلــب ،بیمارســتان قــاوون و بیمارســتان مؤیــدی
در قلعــه قاهــره میباشــد( .احمــد عیســی)10 :1401 ،
یشــود،
بیمارســتان قــاوون :کــه دارالشــفا و بیمارســتان منصــوری هــم خوانــده م 
مشــهورترین بیمارســتان دوره ممالیــک بــود کــه در شــهر قاهــره و در راه بیــن القصریــن قــرار
گرفتــه بــود( .غنیمــه)173 :1377 ،
بنــا منحصــر بــه بیمارســتان نبــود بلکــه مدرســه و مســجدی نیــز پیوســته آن بــود.
(ابنخلــدون ،1408 ،ج )462 :5و ســاخت آن بــه ســال ( 683هـــ 1284/م) بــه پایــان
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رســیدّ .
(حتــی )857 :1380 ،چنانکــه گفتهانــد بیمارســتان قســمتهای مجــزا از یکدیگــر
مخصــوص بیمــاری چــون تــب و چشــم درد و اســهال و آرایشــگاه ،داروخانــه ،حمــام ،مطبــخ
و انبارهــا داشــت .رئیــس طبیبــان در ســالنی کــه همــه لــوازم را آمــاده داشــت ،درس م ـیداد.
بیمارســتان موقوفاتــی نیــز داشــت کــه درآمــد ســاالنه آن  1,000,000درهــم بــود .پرســتاران زن
و مــرد بیمــاران زن و مــرد را میپذیرفتنــد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )272-268 :4بــه ســبب
فراوانــی درآمدهــای بیمارســتان از طریــق امــاک فــراوان وقفــی ،هزینــه معالجــه ،دارو و غــذا
بــرای بیمــاران رایــگان بــود و پــس از بهبــود بیمــار ،لبــاس و مقادیــری پــول در اختیــار او قــرار
داده میشــد تــا بالفاصلــه بــه زحمــت نیفتــد( .زرینکــوب )58 :1387 ،در ایــن بیمارســتان
بــرای بیمــاران روانــی موســیقی آرامــی پخــش میشــد .درمــان بیمــاران فقیــر مجانــی بــود.
(عیســی احمــد )90-83 :1401 ،ســلطان قــاوون «مدرســه منصوریــه» را نیــز در ســال (-683
 684هـــ 1285-1284/م) جنــب بیمارســتان منصــوری ســاخت و کتابخانــهای را در انــواع
علــوم بــه آن ملحــق کــرد( .مقریــزی 1418 ،ب ،ج )226 :4
نتیجه

در ایــن پژوهــش ،بــا بررســی مراکــز آموزشــی و فرهنگــی مصــر در عصــر ممالیــک ،ایــن
نتایــج حاصــل شــد؛ حکومــت ممالیــک کــه در قــرن هفتــم در پــی ایوبیــان بــه قــدرت رســیدند و
نزدیــک بــه ســه قــرن ( 923 - 648ق) در مصــر و شــام حکومــت کردنــد در ایجــاد مؤسســات
و مرا کــز علمــی و فرهنگــی سیاســت ایوبیــان را ادامــه دادنــد .اهــم مرا کــز آموزشــی و فرهنگــی
ایــن دوران عبارتنــد از :مکتبخانههــا ،مســاجد و جوامــع ،کــه در ســاخت و رونــق آنــان هــم
ســاطین و هــم افــراد مشــهور نقــش فعالــی داشــتند و موقوفــات و کتابخانههــای مخصــوص
بــه خــود داشــتند .تعــداد زیــادی مــدارس نیــز در ایــن دوران ســاخته شــد کــه بــار اصلــی تعلیــم
را برعهــده داشــتند و در ســاخت آن عــاوه بــر ســاطین و امــرا ،توانگــران ،دی ـنداران و حتــی
برخــی از زنــان صاحــب ثــروت و جایــگاه نیــز نقــش فعالــی داشــتند .درجــه اعتبــار ،علــوم تدریــس
شــده ،وضعیــت مکانــی ،تعــداد اســتاد و طلبــه و موقوفــات مــدارس بــا یکدیگــر فــرق داشــت.
بیمارســتانها از دیگــر مراکــزی بودنــد کــه عــاوه بــر وظیفــه پزشــکی و بهداشــتی در دوران
ممالیــک بــه مرکــزی بــرای آمــوزش تبدیــل شــدند .بیمارســتانها بــه دو دســته محمــول و ثابــت
تقســیم میشــدند و در برخــی از بیمارســتانهای ثابــت بخشــی بــه آمــوزش اختصــاص داشــت و
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برخــی نیــز کتابخانــه داشــتند و در نهایــت بایــد از خانقاههــا ،رباطهــا و زوایــا نــام بــرد کــه هــم
زمــان بــا رشــد طریقتهــای صوفیانــه ،آنهــا نیــز رشــد نمودنــد و در ایــن زمــان ،وظیفــه آموزشــی
نیــز داشــتند .در ایــن مکانهــا سرپرســتی و اســتادی بــا کســی بــود کــه در امــور دینــی و علمــی
ســرآمد بــود .گاهــی در ســاخت ایــن مکانهــا زنهــا نیــز نقــش داشــتند ،بــرای گــذران زندگــی
افــراد ســاکن در آنهــا ،اوقافــی نیــز بــه ایــن اماکــن اختصــاص داشــت .در کل همــه مرا کــز یــاد
شــده در رونــق علمــی دوران ممالیــک ســهم بــه ســزایی ایفــا مینمودنــد.
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کتابنامه

احمــد ،عیســی ( 1401ق) .تار یــخ البیمارســتانات فــی االســام ،الطبعــة الثانــی ،بیــروت،
دارالرائــد العربــی.
ابنبطوطــه ،ابوعبــداهلل ( 1985م) .تحفــه النظــار فــی غرائــب االمصــار و عجائــب االســفار ،دار
بیــروت.
ابنتغــری بــردی ،یوســف (بیتــا) .النجــوم الزاهــره فــی ملــوک مصــر و قاهــره ،تحقیــق محمــد
حســین شــمسالدین ،ج  ،9دارالکتــب مصــر ،وزارة الثقافــة و االرشــاد القومــی.
ابنحجــر ،احمــد بــن علــی ( 1392ق) .الــدرر الکامنــة فــی االعیــان المأئــه الثامنــة ،تحقیــق
مراقبــه محمــد عبدالمعیــد ضــان ،ج  ،6صیــدر آبــاد هنــد ،مجلــس دایــرة المعــارف العثمانیــة.
ابنخلــدون ،عبدالرحمــان ( 1408ق) .دیــوان المبتــدا و الخبــر ،مححــق خلیــل شــهاده ،ج ،5
بیــروت ،دارالفکــر.
ابنکثیر ،عمادالدین اسماعیل )1977( ،البدایة و النهایة ،ج  ،14بیروت :مکتبة المعارف.
ابنمنظور ،جمال الدین 1414( ،ه.ق) ،لسان العرب ،ج  ،4بیروت ،دار صادر.
ّ
حتــی ،فیلیــپ خــوری ( .)1380تار یــخ عــرب ،ترجمــه ابوالقاســم پاینــده ،تهــران ،آ گاه:
شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

حمــدی عبدالمنعــم ،محمــد حســین ( 2000م) .دراســات فــی تار یــخ االیوبییــن و

الممالیــک ،دارالمعرفــة الجامعیــه.
روحانــی ،ســیدکاظم ( .)1369نظــری بــه تار یــخ هــزار ســاله دانشــگاه االزهــر ،کیهان اندیشــه،
شماره  ،33آذر و دی ،ص .169
زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1387کارنامه اسالم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
ســاکت ،محمدحســین ( .)1377کانونهای آموزشــی در روزگار مملوکان مصر ،مطالعات
اســامی ،شــماره  41و  ،42پاییز و زمســتان ،صفحه .227 ،225 ،216 ،215
ســخاوی ،شــمس الدیــن محمــد (بیتــا) .الضــوء الالمــع الهــل القــرن التاســع ،ج ،6 ،5 ،1
بیــروت ،منشــورات دارالمکبــة الحیــاة.
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ســروقامت ،حســین ( .)1382نگاهــی بــه یــک دانشــگاه اســامی) مطالعــه مــوردی،
دانشــگاه االزهــر مصــر( ،مطالعــات معرفتــی در دانشــگاه اســامی ،شــماره  18و ،19
تابســتان و پاییــز ،ص .146
ســید ّ
النشــار ،ســید ( 1413ق) .تار یــخ المکتبــات فــی مصــر العصرالمملوکــی ،تقدیم محمد
فتحــی ،عبدالهــادی و جوزیف نســیم یوســف ،لبنــان ،دارالمصدبــه ،الطبعة االولی.
ســیوطی ،عبدالرحمــان ( 1387ق) .حســن المحاضــره ،تحقیــق محمــد ابوالفضــل
ابراهیــم ،ج ،2داراالحیاالکتبالعر بــی ،عیســی البابــی و شــرکا ،الطبعــة االولــی.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (بیتــا) .تدر یــب الــراوی فــی شــرح تقریــب النــواوی ،تحقیــق عبدالوهــاب
عبداللطیــف ،ج  ،2الر یــاض ،مکتبــة الریــاض الحدیــث.
عزالدیــن ،محمــد کمــال الدیــن ( 1410ق) .الحرکــة العلمیــة فــی مصــر فــی دولــة الممالیــک
الجراکســة(عوامل ازدهارهــا ،مراکزهــا ،ســماتها) ،بیــروت ،عــام الکتــاب ،الطبعــة
االولــی.
غنیمــه ،عبدالرحیــم ( .)1377تار یــخ دانشــگاههای بــزرگ اســامی ،ترجمــه نــوراهلل
کســائی ،دانشــگاه تهــران.
قلقشــندی ،شــهاب الدیــن احمــد ( .)1987صبــح االعشــی فــی صناعــه االنشــاء ،تحقیــق
د .یوســف علــی ،الطبعــة االولــی .ج  ،11طویــل ،دمشــق ،دارالفکــر.
محیــط طباطبایــی ،محمــد ( .)1317قدیمتریــن دانشــگاه جهــان جامــع ازهــر ،تعلیــم و
تربیــت ،شــماره  ،7مهــر ،ص مقر یــزی ،احمــد بــن علــی ( 1418ق) .المواعــظ و االعتبــار
بذکــر الخطــط و اال ثــار ،الطبعــة االولــی ،ج  ،4بیــروت ،دارالکتــب العلمیــة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 1418ق) .السلوک لمعرفة الدول الملوک ،محقق محمد عبدالقادر عطا،
الطبعة االولی ،ج ،2بیروت ،دار الکتب العلمیه.
موســوی بجنــوردی ،کاظــم ( .)1384دانشــنامه ایــران ،ج  ،2تهــران ،مرکــز دایــرة
المعــارف بــزرگ اســامی.
ناصــر الحجــی ،حیــاة ( 1412ق) .صــور مــن الحضــارة العربیــة االســامیة فی ســلطنة الممالیک،
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کو یــت ،دار القلــم ،الطبعــة االولی.
نویــری ،شــهابالدین ( 1423ق) .نهایــة األرب فــی فنــون األدب ،ج ،32 ،30القاهــره،
دارالکتــب و الوثائــق القومیــة الطبعةاالولــی.

