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 چکیده

عالوه بر مبارزه سیاسی، با نوع خاصی از  ،شخصیت دولت ایوبی تأثیرگذارترین عنوان بهالدین ایوبی صالح

جهت دانست، در. او که خود را مدافع اهل سنت میبرخواستمبارزه فرهنگی به مقابله با فاطمیان 

هایی و کارآمدترین روش تأثیرگذارتریند. از کر بسیار تالشاسماعیلیان  حمایت از اهل سنت و برخورد با

ی و بدون ایجاد حساسیت در بین اسماعیلیان او را به اهداف توانست بدون درگیری شدید نظامکه می

بندی حکومتی با اهل سنت بود. مدارسی که قالب ی هویژ نوبنیادمتعددِ خود برساند، استفاده از مدارس 

های سلجوقیان و زنگیان در این راه مورد استفاده قرار  ضوابط مشخص فقهی و آموزشی را دارا بود. تجربه

 هایالدین با اندیشهفرهنگی صالح ۀهای مختلف مبارزبررسی روش ،رو پیش ی هاصلی مقال مسئلهگرفت. 

     ۀها و تاریخچه مدارس اهل سنت در دورو نیز کارکردها، ویژگی اسماعیلیان و تعالیم فاطمیان؛

 .استالدین صالح

 

 مذهب شافعی، مدارس ،مصر ،الدین ایوبیصالح، ایوبیان کلیدی: هایهواژ

 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 dr.rohy@gmail.com  :مسئول ی نويسنده ی رايانامه  *



 مدارس از گیریبهره با فاطمیان با مواجهه در ايوبي الدينصالح نرم جنگ / 22

 مقدمه .1

قبل از تغییر سیاسی و نظامی نیازمند تغییر فرهنگی است. این  ،تغییر مواضع قدرت

ای گسترده صورت بهایوبی  الدینصالح وسیلهبه مصر در فاطمیان عصر در فرهنگیتغییر 

المقدس که صلیبیان را از بیتهای نظامی بود  از اسطورهالدین یکی انجام شد. صالح

 ۀگسترد موردستایشبرداشتن خالفت فاطمیان  میان سبب از چنین بهوی هماخراج نمود. 

 بقایای سیاسی با یمبارزه ایوبی الدین صالح کهویژه اینبهمنابع عصر ایوبی قرار گرفت. 

 اسماعیلی تعالیم جای بههای اسماعیلی و نیز جایگزین نمودن تسنن اندیشه و فاطمیان

الدین را به  تمامی منابع دودمانی عصر ایوبی، صالح در. دانست اصلی خود می اهداف را از

و باعث شد تا  قرارگرفتهمورخین  موردتوجهاو  اند. اقدامات زهد و عبادت ستوده ایمان و

اند که  چنین او را پیرو خلفای راشدین دانستهد. همشوبه پرهیزگاری و تقوا مشهور 

الدین سه آرزو  صالح (.33: 1415ابن شداد، )نسبت به تعظیم شعائر دینی توجه تمام داشت 

پروراند: نخست برچیدن خالفت فاطمیان و به دنبال آن خواندن خطبه به نام  در سر می

باهلل؛ دوم اتحاد و یکپارچگی مصر و شام؛ و سومین آرزوی او  ئخلیفه عباسی، المستض

 عمل پوشاند. ۀمالمقدس از صلیبیان بود. او به هر سه آرزوی خود جا گیری بیت بازپس

های  و از تجربهبود زنگی فراگرفته  ها و تعالیم اسماعیلی را از آلوی مبارزه با اندیشه      

که نورالدین در حلب که  چنان .کردنورالدین زنگی و سلجوقیان در این امر استفاده می

را از اذان حذف نمود و  «خیرالعمل علی حی»غلبه داشت،  آنجاهای شیعی در  گرایش

؛ 331 :1417ابن عدیم، )شود  کس اطاعت نکند از باالی مناره به زیر افکنده دستور داد هر

هایی مختلف برای برخوردِ سیاسی و اعتقادی  الدین از شیوه . صالح(1/213: 1422ابوشامه، 

به وزارتِ فاطمیان رسید،  ازآنکه پساسماعیلی بهره گرفت. او  های اندیشهبا فاطمیان و 

جهت ، راه سلجوقیان و زنگیان را دراتحاد سنیان بر محور خالفت عباسی بر  تکیهبا 

های  و با این کار مانع گسترش اندیشه؛ پیمود تر تمام  هرچهت تقویت مذهب تسنن، با قوّ

از د. پس از او سایر امرای ایوبی نیز همین سیاست را در پیش گرفتند. شتشیع فاطمی 

، ی اهل سنتتوان، ساخت مدارسِ ویژههای او در این خصوص می ترین شیوهمهم

وجود آوردن  به ،حمایت از تصوف ،حسبه به روش اهل سنت، کارگیری قاضیانِ سنی به

حاکم نمودن تسنن در همۀ ارکان جامعه را  و اوقاف متعدد برای مراکز علمیِ اهل سنت

و بررسی  موردمطالعه سازی مدرسه ویژه بهفرهنگی و  نام برد. در این مقاله تنها موارد

 گیرد.قرار می
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گویی به آن هستیم به این هایی که در این مقاله درصدد پاسخترین پرسشمهم     

های فاطمی و الدین ایوبی در مبارزه با اندیشههای کاربردی صالحشرح است: روش

یا خیر؟ ساخت است ها موفقیتی را کسب کرده تعالیم اسماعیلی چه بوده و آیا این شیوه

 اند ماکدترین مدارسِ اهل سنت مدارسِ اهل سنت در مصر از چه زمانی شروع شد؟ مهم

 جهت گسترش اندیشه تسنن تا چه اندازه بود؟ها در هایی دارند و نقش آنو چه ویژگی
 

 های فاطمیان و اسماعیلیانبا انديشه الدين صالحتقابل  .2

های فاطمی های گوناگونی به مبارزه با اسماعیلیان و اندیشهالدین به روشصالح

، با دهد می  تشکیلرا  پژوهش حاضرجهت مبارزه فرهنگی که محور اصلی پرداخت. او در

 محض بهو  ؛اعیلیان در مصر شدشدن اسم های خاصی سبب ناتوانگرفتن سیاست پیش در

 اماکنهای فقهی تسنن را در  ها و کرسی ، دستور داد تا حلقهرسیدکه به قدرت این

که مشهور به مشهد  )ع( جمله در محل تدفین سر امام حسینآموزشی و مذهبی شیعه از

در او و  نمایندبه فقیه بهاء دمشقی واگذار  آن را مسئولیتگذاری و حسینی بود، پایه

 (.323 : الف،1418، مقریزی)آنجا به تدریس نشست 

و  قرار دادهحمله ، شعائر اسماعیلی و شیعی را موردالدین برای تضعیف فاطمیانصالح    

د و دستور داد دروس شیعه را در االزهر تعطیل و االزهر را به کراذان شیعه را ممنوع 

ند. او حتی برای تضعیف فاطمیان از کنتبدیل مرکزی برای تدریس عقاید اهل سنت 

الملک درباس برای قضاوت استفاده نمود. قاضی صدرالدین صدرالدین عبد ،فقیه شافعی

جامع  دستور داد تا خطبه نماز جمعه که تا این زمان در دو مکان، جامع االزهر و

خطبه االزهر تعطیل شود  شد، فقط در حاکمی خوانده شود و حاکمی خوانده می

رتبه همچنین به حذف و تغییر کارکنان عالی ،الدین صالح (.4/55: الف، 1418)مقریزی، 

ن شیعه هجری پیش از انقراض فاطمیان، قاضیا 566که در سال  شیعه اقدام نمود، چنان

مذهب شافعی و مالکی  تدریج به ؛دکرها از قاضیان شافعی استفاده  آن جای بهرا عزل و 

، اسماعیلیان ده و مردم به این دو مذهب تظاهر نمودندشدر بین مردم مصر مشهور 

: 1387مقریزی، ) االزهر و غیر آن رونق گرفت مخفی شده و دعوتِ اهل سنت در جامع

 (.28/364: 1423؛ نویری، 3/319
الدین برای تضعیف اسماعیلیان، تقویت و جذب صوفیه بود، اقدام دیگر صالح

)ابن گذاری کرد  نخستین خانقاه در مصر پایه عنوان بهالسعداء را  که خانقاه سعید چنان

ها مشخص  سرپرست آن عنوان بهیوخ صوفیه را او یکی از ش (.1/243، ، قسم1: 1395ایاس، 
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کرد. مقریزی  ها صرف می اید و هزینۀ زیادی را برای آننمود تا امور ایشان را تدبیر نم

نفر  300ها به  تعداد آنو و صالح بودند به علم  که صوفیه معروف کند میاشاره 

درهم هزینۀ لباس مشخص  40 و ها نان و گوشت برای آن روز هررسید. سلطان در  می

ها، حمامی برایشان ساخت و هرکدام که قصد سفر داشتند  نموده و در کنار خانقاه آن

سیوطی  (.4/282، : الف1418 )مقریزی،داد  هزینه معینی را برای رسیدن به مقصدشان می

 (.2/260: 1387)سیوطی، مشخصات این خانقاه را نقل نموده است از اسامی شیوخ و برخی 

الدین در توجه به صوفیه، عطف توجه مردم مصر از اسماعیلیان به صوفیان  هدف صالح

رنگ نموده و بود، زیرا صوفیه با نفوذی که میان مردم داشتند، شعائر شیعی را کم

کردند. مقریزی در  سنت و صوفیه را جانشین مراسم شیعه میتوجه به اهل  تدریج به

ی خانقاه کردند تا صوفیه مردم مصر به قاهره سفر می»نویسد:  همین خصوص می

رفتند  الحاکم برای ادای نماز جمعه می ها به جامع  که آنحالیدر؛ لسعداء را ببینندا سعید

 (.282-4/283: الف، 1418 )مقریزی،« کردند و از مشاهده صوفیان برکت و خیر طلب می

 ی ها منطقه آن ی هازجملالدین برای این خانقاه موقوفاتی را مشخص کرد که  صالح

 (.55: 1417، )ابن عبدالظاهر الشرب بود قیساریه 
 

 ی مدارس اهل سنت در مصرپیشینه .3

 ۀنهضت ساخت مدارس برای گسترش مذهب تسنن در شرق جهان اسالم، در دور

رش ـگذاری و گستود رسید. پایهـدارس نظامیه به اوج خـم تأسیسا ـسلجوقیان و ب

د. این مدارس در شفاطمی آغاز  ۀاهل سنت و از اواخر دور وسیلهبه دارس در مصرـم

رسیدن  قدرت از به پس و ؛شدند تأسیس - آمد می شمار تسنن به اصلی مرکز که - اسکندریه

های  مصر گسترش یافت. ضعف فاطمیان و درگیریالدین در مناطق مختلف  صالح

سنی  از وزیرانیافتن برخی  و نیز قدرت داخلی بین حاکمان و رقابت بین وزیرانِ فاطمی

اهل سنت، همانند  د تا شماری از بزرگان و یا وزیراندر حکومت فاطمیان باعث ش

الدین ابن سَلّار و رضوان وَلَخشی از این شرایط استفاده کرده و نخستین مدارس را سیف

ضعف بر آنان غلبه  که  آناهل سنت بنا کنند. در اواخر حکومت فاطمی ی مذاهب بر پایه

مدرسه ابوبکر  ،نخست؛ شد گذاری پایهکرده بود، سه مدرسه مهم اهل سنت در مصر 
رندقه   ابی  رنده یا ابن  ابی  مالکی معروف به ابن ابوبکر محمد بن ولید که طرطوشی

؛ 62-63: 1402قاضی عیاض، )رک: آن بود  گذارپایه 1، از علمای طرطوشه(هجری 450-520)

. طرطوشی (1/545: 1374بشکوال،  ؛ ابن14/353: 1427؛ ذهبی، 262-4/263: 1994خلکان،  ابن
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نظامیه الگو گرفت. شهرت او در اش از مدارس مذهب بود و در ساخت مدرسه مالکی

اش را از مدارس  تا تجربه بخواهند دانشجویان و مریدانش از او  که اسکندریه باعث شد

ای فراگیر داشته  شهرت و آوازه ،فاطمیان ۀنظامیه در مصر پیاده کند. این مدرسه در دور

کردند  میمندی علمی به آن سفر  و بسیاری از دانشمندان از خارج از مصر برای بهره
 (.136-137: 1967)الضبی، 

معروف به حافظیه یا عوفیه است. رضوان وزیر  رضوان وَلَخشی ،مدرسه دیگر دو    

در اسکندریه و  ـ.ه 532اهلل خلیفه فاطمی بود و این مدرسه را در سال  الحافظ لدین

گذاری و از فقیه ابوطاهر بن عوف دعوت به تدریس نمود برای تدریس فقه مالکی پایه
 (.28/304: 1423؛ نویری، 3/167: 1387)مقریزی، 

 وسیله بهاست. این مدرسه  سلفیه مدرسه ،فاطمیان ۀآخرین مدرسه اهل سنت در دور    

سال فرمانروایی  د، او چندینش وزیر الظافر بنا (ـ.ه 548سال  )مقتول بهعادل بن سَلّار 

ای را در این شهر مدرسه ـ.ه 546نظر ابن خلکان در  بنابراسکندریه را داشت و 

 این از  پیشکه ابن سَلّار  اما با توجه به این ؛(3/417: 1994خلکان،  )ابنگذاری نمود  پایه

)غنیمه، زمان باشد  این از  پیش، ساخت مدرسه باید است تاریخ به قاهره مهاجرت کرده

حافظ  ،مذهب بود و این مدرسه را برای فقیه شافعی . ابن سَلّار شافعی(128: 1372

بنا کرد و از او دعوت  -که از بزرگان فقهای شافعی بود-ابوطاهر احمد بن محمد سلفی 

؛ 1/292: 1418)ابوشامه، شود رو این مدرسه به نام او نیز شناخته می این به تدریس نمود، از

 (.3/198: 1387مقریزی، 
 

 مصر در عصر ايوبي های مدارس ويژگي .4

که ابوشامه اشاره رویکرد ایوبیان در ساخت مدارس، ادامه روش زنگیان است، چنان

نمود که با  تأکیدها  آورده و به آن وهی از علما را گردنورالدین زنگی گر»نموده که 

    (.1/61: 1418ابوشامه، )« ها بپردازیم نشر علم و از میان برداشتن بدعت  تأسیس مدارس، به

 کرده بنا حکومتشانۀ مدارسی بود که در طی دور تأسیسامیران ایوبی،  از محاسن

شد  آن امیر یاد می الصالحات باقیات عنوان بهکردند از این مدارس  بودند و چون فوت می

ایش تشیع در آن بیشتر حتی در شهری چون حلب که گر(. 1/242 قسم، 1: 1395ایاس،  )ابن

شافعیان  ویژه بهو از علمای تسنن  شده  ساختهمتعددی برای اهل سنت  بود، مدارس

ها مدرسه حالویین، مدرسه عصرونیه و مدرسه  آن ی جملهشد، از برای تدریس دعوت می
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ابن شداد، ؛ 5/135: 1987الدین کاتب اصبهانی،  ؛ عماد331-332: 1417عدیم،  )ابند باش نفری می

1953 :111-100.) 
از  ،های اسماعیلیانآثار فکری و اندیشه ۀالدین برای زدودن و نابود کردن هم صالح   

بودند، برای  کرده بنان که فاطمیان اکماها و سایر  ها، گردشگاه ها، خانه بقایای کاخ

الدین مدرسه سیوفیه را در محل خانه وزیر  که صالحساخت مدارس استفاده نمود. چنان

مون بطائحی بنا نمود و یا مدرسه شریفیه را در محل زندان دارالمعونه ساخت و أم

عبداهلل بن علی ابن شُکر بنا  وسیله بهمدرسه صاحبیه در محل خانه یعقوب بن کلس 

الدین به مصر صالح وسیله بهمذهب  سنی ی گان و علمای برجستهشد. بسیاری از بزر

مصر ملجأ و  تدریج بهو  بهره گرفتهها  دعوت شدند و در تدریس و یا امر قضاوت از آن

 د.شمأمن امنی برای دانشمندان اهل سنت 

عصر ایوبی باعث شد تا تعدادی از  ی اهمیت مدرسه در نظر ایوبیان و استادان برجسته   

که جسد ملک  امیران ایوبی پس از مرگ، در مدارسی که ساخته بودند دفن شوند، چنان

 قسم، 1 ج: 1395ایاس،  )ابنصالح را به قبه مدرسه صالحیه منتقل نموده و به خاک سپردند 

ای که در قاهره  الدین پس از مرگش در مدرسه الشام خواهر صالح  چنین ست. هم(1/279

نهضت ساخت مدارس،  تدریج به. (4/22: 1431)العینی، ساخته بود به خاک سپرده شد 

که سیوطی در شرح احوال حسین بن احمد بن بندار از  چنان پیدا کرد  رشدی گسترده

دانشجو در این مدارس  1200ظرش بود و دوازده مدرسه زیر ن»نویسد:  فقهای حنفیه می

از دنیا  ـ.ه 591آمده و در این شهر در سال  3به قوص 2نمودند. او از جُدّه تحصیل می

تا:  القرشی، بی ؛4/464: 1387)سیوطی، « رفت. جسد او را در سفح المقطم به خاک سپردند

همچون مدرسه را گذاری مدارس بزرگی پایه، سازی مدرسهتوجه ایوبیان به (. 1/207

مدرسه ناصریه اولی و مدرسه ناصریه دوم و مدرسه مشهد حسینی  ،دارالحدیث کاملیه

ترین مدارس مصر و از مهم  بعد ادامه داشت ونها تا قر شد که حیات علمی آنباعث 

 شوند. شناخته می

سریع و پررونق بود که  ای گونه بهالدین،  صالح ۀسازی در مصر در دور نهضت مدرسه

فاطمیان  ۀاند که در دور تغری بردی و سیوطی تصور کرده خلکان و به پیروی از او ابن ابن

گذار مدارس در  الدین را نخستین بنیان ای در مصر ساخته نشده و صالح هیچ مدرسه

: 1387، ؛ سیوطی6/54تا:  ؛ ابن تغری بردی، بی7/206: 1994)ابن خلکان، اند  مصر معرفی نموده

 دیدیم درست نیست. این از  پیشکه  این نظر چنان (.2/256
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 مذهب تخصیص .1، 4

ها،  ترین آن های خاصی بودند که از مهم عصر ایوبی دارای ویژگی مدارس

باشد. با توجه به اینکه یافتن هر مدرسه برای یک مذهب خاص اهل سنت می اختصاص

مذهب بودند  یک نفر که به مذهب حنفی گروید؛ بقیه همگی شافعی جز بهامرای ایوبی، 

 رو بیشترین مدارس متعلق به شافعیان بود.این از (،4/211: 1972)ابن واصل، 

خودش شافعی بود، به ساخت مدارسی برای مالکیان نیز  کهنیا باوجودالدین  صالح   

الدین به مذهب اشعری متعصب بوده و  نمود و در این زمینه تعصب نداشت. صالحاقدام 

ویژه پس از انقراض فاطمیان مذهب شافعی و  به ،دکر برخورد میت شد بهبا هر انحرافی 

محمود اقتدا کرد. ساخت مدارس  این امر به ملک نورالدین  مالکی را جانشین نموده و در

یک سنت حسنه شناخته  عنوان به، از زمان نورالدین ها ن اوقاف برای آنکردو مشخص 

مذهبی برای اهل سنت توجه  نکامااو به ساخت مساجد و  (.1/32: 1418)ابوشامه، شد  می

ای در مصر بنا کرد  خاصی داشت و برای هریک از دو گروه شافعی و مالکی، مدرسه

ایوبیان از مصر بازدید داشته پس از  ۀابن جبیر که در دور (.2/200 الف: 1418)مقریزی، 

وجود مدارس است و هر گروهی  ،از محاسنِ اسکندریه»نویسد:  الدین می تمجید از صالح

ایوبیان نخستین »گفته قلقشندی  به(. 15تا:  )ابن جبیر، بی« استادی برای آموختن دارند

ه قمحیه را در الدین دو مدرسه مالکیه و مدرس مدارس را در فسطاط بنا کردند و صالح

این دو مدرسه برای علمای مذاهب  (.390-3/391: 1407)قلقشندی، « این شهر ساخت

همانند دو قلعه برای  آن دوشده و  نام صالحیتین نجمیتین معروف  چهارگانه ساخته و به

تنها تعداد اندکی از مدارس  (.273-1/272 قسم، 1: 1395ایاس،  )ابنآمدند  شمار می علما به

مدارس برای از اختصاص یافت و برخی  زمان هم صورت بهبه دو مذهب مالکی و شافعی 

ای تدریس مذاهب چهارگانه اهل سنت ساخته شد. تا آنجا که بررسی شد، هیچ مدرسه

ایوبی وجود نداشته است. همچنین پیروان مذهب حنبلی نیز  ۀاز شیعیان در دور

 توان مشخص نمود. برخی از مدارس را نمی مستقل نداشتند. مذهب صورت بهای مدرسه

 علم . تخصیص4،2

خاص و  ها به علم یافتن تعدادی از آن های این مدارس، اختصاص از دیگر ویژگی

و در این علم  یافته اختصاصکه بسیاری از این مدارس به علمِ فقه ای بود، چنان ویژه

گاه علمی این جای  بهکه حتی دانشمندان مشرق نیز  ای گونه بهند، شدسرآمد عصر خود 

. برخی از مدارس اختصاص به علومی همچون حدیث، کردندای مدارس توجه ویژه
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ان و نظام آموزشی، قرائت، نحو و تفسیر داشتند. این ویژگی باعث شد تا دانشجوی

اختصاصی در شاخه علمی خاصی تبحر یابند.  صورت بهده و شخاصی  متمرکز بر علم

با توجه به  ،مدارس نیامده های آموزشی و درسیگزارش مفصلی از دروس و کتاب اگرچه

الدین نسبت به فالسفه و معطله بغض و کینه شدیدی  و اینکه صالح استادان تخصص

این مدارس را به شیوه اشعری متمرکز نموده و اجازه  (،37: 1415)ابن شداد، داشت 

 تدریس دروس معتزله را نداد و تعصب شدیدی در این خصوص داشت.

 . جايگاه وقف4،3

 تأثیرمدارس، از اعتبار و جایگاهی خاص برخوردار بوده و  سنت وقف در ساخت

ت و وقف مصر به ساخ و اداری مدارس داشت. عموم بزرگاندر وضعیت آموزشی  یبسیار

الدین انجام شد،  صالح وسیله بهمدرسه توجه داشتند. بیشترین وقف در این خصوص 

سایگی مدرسه و حمامی را در هم ،الدین برای مدرسۀ ناصریه دوم که صالح چنان

د کرآن و در جزیرۀ فیل که واقع در رود نیل خارج از قاهره بود، وقف هایی را پشت  مغازه

او برای مدرسه قمحیه، بازار وراقان و زمین زراعی در فیوم  (.4/259: الف 1418)مقریزی، 

؛ مقریزی، 1/95: 2013)ابن دقماق، د کرمعروف به حنبوشیه و روستای حنبوشیه را وقف 

و دروازۀ فتح و محلۀ  مغازه 32الدین برای مدرسه سیوفیه  صالح(. 201/ 4 الف: 1418

ابن جبیر موقوفاتی متعدد را در (. 204/ 4 الف: 1418)مقریزی، برجوان را وقف نمود 

 (.26-27)ابن جبیر، بی تا: کند  ها نقل می هایی از آن و قاهره دیده و گزارشاسکندریه 

الدین مقید بود که در سفر به شهرهای مهم، هدایایی را به اهل مدارس اهدا  صالح   

 1/428 ب: 1418، )مقریزیکه در سفر به دمشق و بعلبک این کار را انجام داد  نماید، چنان

و  دانستند سالطین ایوبی، وقف بر مدارس را یکی از امور واجب برای خود می(. 2/223 و

الدین پس  که صالح دادند. چنان های مختلف موقوفاتی را به مدارس هدیه می در مناسبت

)ابوشامه، به میمنت این پیروزی اوقافی را برای مدارس معین نمود  ،المقدساز فتح بیت

دند؛ خانوادۀ کربنا را که مدارس وقفی متعددی  یمهم های از گروه (.4/332: 1418

الشام دختر  که ست و سایر افراد متمکن بودند. چنان ایوبیان، وزیران، امیران، دانشمندان

اش را مدرسه و  خانه (هجری 616 سال)درگذشته به الدین  ایوب بن شاذی و خواهر صالح

الدین  چنین تقیهم (.29/96: 1423؛ نویری، 4/22: 1431)العینی، د کرآن وقف  امالکی را بر

؛ 1/94: 2013دقماق،  )ابند کرالعز اوقافی را مشخص  عمربن شاهنشاه برای مدرسۀ منازل

ابن ارسوفی  وسیله بهوجود آمد،  ترین اوقافی که به یکی از بزرگ (.3/391: 1407قلقشندی، 
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هایی در منطقۀ بزارین و  او امالک بسیاری را که شامل مغازه برای مدرسۀ شافعیان بود.

اش وقف هایی در محالت دیگر و امالک بسیار دیگر بر مدرسه کوچه المسلوک و مغازه

عموماً واقف مدرسه، ناظر مدرسه بوده و بسیاری از مدارس  (.1/98: 2013دقماق،  )ابننمود 

و مدرسۀ ناصریه  غزنویه، مدرسۀ ابن رشیق شد، همانند مدرسۀ نام واقف آن نامیده می به

الدین کاتب دستورالعملی را که برای  شد. عماد التجار نامیده می مدرسه ابن زین اولی که

جایگاه وقف و حوزۀ  خوبی بهبود، آورده است. از این منشور  شده  نوشتهعالء کاشانی 

مدارس به  ل، اوقافالعم شود. در این دستور های متولی وقف مشخص می اهمیت فعالیت

متولی وقف، به استقالل عمل نموده است و از فقها  عنوان بهو او  شده  سپردهعالء 

قرار  جایگاهشانکرد و هریک را مناسب  مدرس، معید و مفتی استفاده می عنوان به

 (.5/135: 1987)عمادالدین،  داد می

 . مناصب آموزشي4،4

آنچه از  حسب بهاستاد باالترین جایگاه علمی را در نظام تعلیم و تربیت داراست و 

بردند. آید، عموم مدارس تنها از یک استادِ متخصص و برجسته بهره می منابع برمی

 معموالًبرخوردار بوده و  واالییمنصب استادی در این مدارس از جایگاه بسیار مهم و 

 ای اندازه بهشدند. مقام استادی  ن امر مهم برگزیده میترین دانشمندان به ای برجسته

شد. قلقشندی چند منشور و اهمیت داشت که برای استادان توقیع خاصی صادر می

و در  توقیع برای تعدادی از استادان مدارس صاحبیه، مالکیه و صالحیه نقل کرده است

ای بر اهمیت تعلیم و  ویژه تأکیدو  گرفته قرار موردتوجهها جایگاه و وظایف استاد  آن

 (.227-11/232: 1407)قلقشندی، است  شده  تربیت

الدین تالش کرد استادان و علمای اهل سنت را جذب نماید تا با استفاده از  صالح   

ویژه شافعی و مالکی بپردازد. او علما را به خود مذاهب اهل تسنن به یها به احیا آن

الدین  صالح (.11/372: 1427ذهبی، )رای آنان هزینه کرد نزدیک ساخت و اموالی بسیار را ب

ای داشته و از  ویژه از مذاهب مختلف اهل سنت، اهتمام برجسته نسبت به جذب استادان

گرفت.  ها در نظر ن آنان دعوت به تدریس نموده و مقرری و حقوق خاصی را برای آ

الدین، شیخ مجدالدین محمد بن محمد جبتی را برای تدریس مدرسه  چنانکه صالح

گرفت و باقی درآمدِ  دینار مقرری درنظر 11 ماه هرسیوفیه معین نمود و برای او در 

مصرف نماید  جایگاهشانتا برای طالب حنفی برحسب  قرارداداو  اختیار را دروقف 

امر تدریس از یک استاد به استاد  معموالًبین مدرسین  در (.2/204: الف، 1418)مقریزی، 
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گردید،  شد و در مواردی از یک استاد به فرزندش منتقل می برجسته دیگری منتقل می

پس از او، مدرس مدرسه ناصریه اولی و مدارس  فرزندشچنانکه صدرالدین حمویه و 

شد تا مدرسه  اقامت یک استاد در مدرسه باعث می (.2/314: 1955مقریزی، )دیگری بودند 

آمدند. در  نام آن استاد ثبت شود و از مناطق مختلف برای تحصیل به نزد آن استاد می به

 ایوبی اشاره به تدریس یا تحصیل آنان در  ۀشرح احوال برخی از دانشمندان دور

نیامده است. دست  ای خاص شده اما از آن مدرسه هیچ اطالعات دیگری بهمدرسه

تدریس نموده، فتوا  جا هماناکن شده و ـبرجسته در مدرسه س ادانـدادی از استـتع

اک ـبه خ جا همانرگ در ـدند و پس از مکر زار میـرگـظ بـدادند و جلسات وعمی

شدند، همچون استاد عبداهلل بن محمد الحریری که مدرس مدرسه سیوفیه سپرده می

های متعدد و فراوانی از تدریس استادان در مدارس  گزارش (.1/53)القرشی، بی تا: بود 

 است. شده ذکرمنابع دودمانی ایوبیان و کتب تراجم  مختلف در

مصر از اهمیت  ید قرار داشت. این منصب در مدارسار استاد منصب مهم معـدر کن   

ای برخوردار بوده و وظیفه اصلی آن تکرار مطالب درسی بود که در مواردی با ویژه

 ذکرمدارس اسامی تعدادی از معیدان از توضیح و تفهیم مطالب همراه بود. در برخی 

پرداخت درس می به تکرار که معید ابتدا برخی از آنان آمده است حال شرحاست. در  شده

د. در مواردی معید چند ش ه تدریس مشغول میمستقل ب صورت بهو پس از چندی خود 

سال استاد نداشت و دو  30چنانکه مدرسه صالحیه  ،گرفت استاد قرار می جای بهسال 

 (.2/257: 1387)سیوطی، معید به اعاده درس مشغول بودند 
 

 دشگذاری الدين پايه صالح وسیله بهمدارسي که  .5

الدین  گذاری مدارس از طرف صالح ایوبیان بیشترین توجه به ساخت و پایه ۀدر دور

صورت گرفت و پس از او عده زیادی از امیران و بزرگان حکومت ایوبی به پیروی از او به 

مدرسه مهم  ششالدین  جا که بررسی شد صالحدند. تا آنکراقدام رس متعدد ساخت مدا

ای برخوردار بودند. کدام از اهمیت و جایگاه ویژهگذاری نمود که هررا در مصر پایه

 :استد به شرح زیر شگذاری پایه الدین صالح وسیله بهمدارسی که 

الدین ایوبی در  صالح . مدرسه شريفیه )ناصريه اولي(، )ابن زين التجار(، )صالحیه(:5،1

مذهب تسنن در مصر  یجهت احیاهایی را در ر دورۀ فاطمیان، تالشزمان وزارتش د

در زمان العاضد فاطمی دستور نابودی زندان دارالمعونه  قـ.ه 566 در سال ویانجام داد. 
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ای برای  و در همان مکان مدرسهنمود  صادر را )جامع عتیق(در نزدیکی جامع عمروعاص 

ردی، ب تغری   ؛ ابن28/363: 1423؛ نویری، 181-2/180: 1418)ابوشامه، د کرفقهای شافعی بنا 

الصاغه را در کنار  ۀاو پس از ساخت این مدرسه، منطق(. 1/63: 1431؛ العینی، 5/385تا:  بی

؛ قلقشندی، 4/200 الف: 1418)مقریزی، و نیز روستایی را در فیوم وقفِ آن نمود  مدرسه

آمد و  شمار می ترین مدارس در مصر بهترین و بزرگ این مدرسه از مهم (.3/391: 1407

نام ناصرالدین ایوبی،  ای بزرگ بر دولت فاطمیان بود. این مدرسه به ضربهساخت آن 

ای است که در مصر  نخستین مدرسه ،مدرسه ناصریه نامیده شد و برحسب نظر مقریزی

در زمان مقریزی و سیوطی  و ؛(2/200 الف: 1418مقریزی،  ؛3/319: 1387)مقریزی، بنا شد 

التجار نیز نام مدرسه ابن زین د. از این مدرسه بهشنام شریفیه معروف  به هجری( 9)قرن 

؛ 28/363: 1423؛ نویری، 6/55تا:  بردی، بی تغری   ؛ ابن7/207: 1994خلکان،  )ابناست  شده یاد

 (.256، 2: 1387سیوطی، 

التجار، ابوالعباس احمد بن مظفر دمشقی، نخستین فردی است که در ابن زین     

در این مدرسه اقامت داشت،  ـ.ه 591تا زمان مرگش در د و کرمدرسه ناصریه تدریس 

؛ 42/57: 1413، ؛ ذهبی1/93: 2013دقماق،  )ابناند  رو این مدرسه را به نام او خواندهاز این

هایی از  . گزارش(1/664: 1411مقریزی، ؛ 1/407: 1387؛ سیوطی، 3/391: 1407قلقشندی، 

الدین  صالح وسیله به که  آنترین مدرسین  استادان این مدرسه در دست است. از مهم

روزه این مدرسه ـام (.4/142: 1972)ابن واصل، داد بود ـد، ابن ششمور به تدریس أم

 ثبتاست و نام خلیفه العزیز باهلل بر آن  مانده برجایاندکی از آن  بقایایو  شده خراب

 (.130: 1372)غنیمه، ای را بر آن وقف کرده بود  که او نیز قریه شده 

الدین  ملک ناصر صالحمدرسه ناصريه دوم )مدرسه صالحیه(، )مدرسه خبوشاني(:  .5،2

)ابن ای بنا کنند  دستور داد تا در جوار تربت امام شافعی مدرسه .ـه 572ایوبی در سال 

آمد  شمار می ترین مدارس بهاین مدرسه از بزرگ(. 28/366: 1423؛ نویری، 9/427: 1417اثیر، 

این مدرسه، »نویسد:  المدارس توصیف کرده و می تاج عنوان به آن راکه سیوطی  ای گونه به

و  جهت شرف آن در جوار امام شافعی ترین مدرسه در دنیا علی االطالق است بهبزرگ

ترین پادشاه است و در بین ملوک اسالم پیش و پس از او  که سازنده آن بزرگنیز این

« بنا کرد. ـ.ه 572الدین بن ایوب در  همانند او نبوده است. این مدرسه را سلطان صالح

نویسد:  این مدرسه را دیده و می ـ.ه 578جبیر در اواخر سال  ابن (.2/257: 1387)سیوطی، 

د کن وگذار گشتونق علمی وجود ندارد و کسی که در آن وسعت و ر نظر ازهمانند آن 
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)ابن جبیر، بی تا: نیست  محاسبه قابلاش  کند که سرزمین مستقلی است و هزینه تصور می

استادان آن، این مدرسه اختصاص  مجاورت با قبر امام شافعی و مذهبجهت  به(. 23-22

 است. شده ذکررسه مدرسین این مداز هایی از برخی  به شافعیان داشت. گزارش

سعید   بن  موفق  بن  الدین ابوالبرکات محمد ترین استاد این مدرسه فقیه نجم مهم     

خبوشانی شافعی صوفی است. این مدرسه به خاطر او ساخته شد و او ناظر و مدرس آن 

ذهبی، ؛ 257 ص/2: 1387؛ سیوطی، 11/373: 1427)ذهبی، بود ـ. ه 587زمان مرگش در  تا

خبوشانی شاگرد محمد بن یحیی فقیه مشهور شافعی خراسان بود. (. 41/280-279: 1413

قدر او در جریان حملۀ غزها به خراسان، بر ضد آنان سخن گفته و فتوا داد. غزها آن

ها در نظامیه نیشابور تدریس نمود  خاک در دهانش کردند تا کشته شد. وی سال

استادش از مدارس نظامیه  باواسطهخبوشانی  (.279: 1373؛ کرمانی، 50: 1332)نیشابوری، 

 موردتوجهالدین به مصر آمده و  پذیرفته بود. او پس از به وزارت رسیدن صالح تأثیر

و به او اشاره نمود  قرار دادهالدین امکانات بسیار در اختیار او  سلطان قرار گرفت. صالح

که هزینه آن را بپردازیم.  بر ما واجب است و که تو رونق و توسعه مدرسه را افزایش بده

تا:  ؛ ابن تغری بردی، بی294-4/293: 1418)ابوشامه، سلطان اوقافی را برای مدرسه معین نمود 

که حتی زمانی که  ای گونه به ؛الدین جایگاهی واال داشت خبوشانی نزد صالح (.6/115

بردن فاطمیان نمود، از او فتوا خواست و او به این امر فتوا صادر   بین الدین عزم از صالح

ابن جبیر،  (.279-41/280: 1413؛ ذهبی، 11/454: 1427؛ ذهبی، 3/111: 1994)ابن خلکان، د کر

های محقر در داخل  او در خانه که درحالید کرخبوشانی را در مسجد قاهره مالقات 

. پس از مرگ خبوشانی، صدرالدین ابی الحسن (22)ابن جبیر، بی تا: مسجد ساکن بود 

دار تدریس شد. او در این زمان  محمد بن حمویه جوینی معروف به شیخ الشیوخ عهده

در زمان حیات واقف به تدریس  ـ.ه 588در شام بود و به مصر دعوت شد و از سال 

منذری و سیوطی اسامی  (.293-4/457: 1418؛ ابوشامه، 8/97: 1413)سبکی، د شمنصوب 

برخی از مدرسین این مدرسه را که تا حدود نیمه قرن نهم هجری تدریس داشتند، 

این  (.258-2/259: 1387سیوطی،  ؛271 و 507 و 3/598 ج و 1/440: 1405، )منذریاند  آورده

و توسعه و  در گسترشایشان زیاد فرمانروایان ایوبی قرار داشت و  موردتوجهمدرسه 

 دند.کرصرف  یهای زیاد آبادی آن هزینه

ساخته و  ـ.ه 572الدین ایوبی در  صالح وسیله بهاین مدرسه مدرسۀ سیوفیه:  .5،3

ترین مدرسه حنفیان است که در قاهره و در محل خانۀ وزیر  د و نخستین و مهمشوقف 
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؛ 38/167: 1413؛ ذهبی، 89: 1417)ابن عبدالظاهر، ساخته شد  ه.ق( 522-478)مأمون بطائحی 

؛ 290 و 5/310؛ ابن تغری بردی، بی تا: 4/204: الف، 1418؛ مقریزی، 28/316: 1423نویری، 

سیوفیه نامیده شده است که بازار  جهت  این ازاین مدرسه  (.2/267: 1431العینی،

 سال)درگذشته به شمشیرسازان بر در آن قرار داشت. مدرسۀ سیوفیه در زمان سیوطی 

؛ مقریزی، 2/256: 1387)سیوطی، طی قرن نهم و دهم باقی و فعال بوده است در  .ق(ه 911

بنا نمود که تا ـ. آن را تجدیده 1173امیرعبدالرحمن کتخدا در حدود  (.3/206: 1387

غنیمه این  (.6/8: 1306)مبارک، نام جامع شیخ مطهر معروف است  امروز آباد است و به

آن باقی  نامه وقفوقفی در شهرهای مصر ذکر کرده و تا امروز  مدرسه را نخستین مدرسه

است  الدین بوده، دیده  که به خط صالح آن را نامه وقفمقریزی  (.131: 1372، )غنیمه است

هایی از برخی استادان  بود. همچنین گزارش شده  ثبتو در آن اوقافی برای مدرسه 

محمد بن محمد جبتی ذکر کرده است  آن رامدرسه ذکر نموده و نخستین مدرس 
 (.7/91 و 5/15 و 3/16: 1411؛ مقریزی، 4/204 الف: 1418)مقریزی، 

 ع()حسینبه امام  الدین ایوبی در جوار مشهد منسوب صالح مدرسۀ مشهد حسیني: .5،4

، 7/207: 1994)ابن خلکان، گذاری کرد و موقوفاتی بسیار بر آن مقرر نمود ای را پایه مدرسه 

 اثنای درتاریخ ساخت این مدرسه مشخص نیست. مقریزی  (.6/55بردی، بی تا:  تغری ابن

نویسد: چون  ده و میکرسخن از مشهد حسینی به تدریس علما در این محل اشاره 

مدرسه را جمع الدین حسن بن شیخ الشیوخ به وزارت ملک کامل رسید، اوقاف  معین

از  (.2/324 الف: 1418مقریزی، )ها را بنا نمود های فق کنونی و خانه کرد و ایوان تدریس

شود که این مدرسه اختصاص به  خوبی مشخص میهای مدرسین این مدرسه به ویژگی

الدین پس از نابودی حکومت فاطمیان، مراکز اجتماع  صالحشافعیان داشته است. 

 شیعیان و مبارزه با گسترش ن و سعی در پراکند قرار داده موردتوجهشیعیان را 

که بقایای فاطمیان و شیعیان در آن جمع  اکنیماهای فاطمیان داشت. یکی از اندیشه

بود. با ساخت و توسعه این مدرسه، امکان اجتماع  ع()حسینشدند، مشهد امام می

 شیعیان در این مکان وجود نداشت.

ترین مدرسۀ مالکی مذهبان  این مدرسه نخستین و مهم مدرسه مالکیه )قمحیه(: .5،5

. محل این مدرسه در کنار جامع عتیق و مشهور به دارالغزل بود که پیش استدر مصر 

و  تخریبالدین آن محل را  فروختند. سلطان صالح از ساخت مدرسه، در این محل نخ می

سه، نیمۀ محرم سال ای برای فقهای مالکی بنا کرد. آغاز ساخت مدر در مکانش مدرسه
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او بازار صرافان مصر و  (.1/95: 2013دقماق،  ؛ ابن28/363: 1423)نویری، هجری است  566

الدین، امالکی در فیوم موسوم به  دهی در فیوم را وقف مدرسه نمود. همچنین صالح

اقطاع  عنوان بهو  شده  تصرف بَرْسْبای  وسیله بهاین امالک  .دکرحنبوشیه را وقف مدرسه 

به مملوکانش داده شد. در زمان مقریزی این مدرسه خراب بوده و اگر زحمات 

در این مدرسه چهار استاد از  (.2/199: الف 1418)مقریزی،   رفت می  بین دانشمندان نبود، از

یک تعدادی دانشجو داشتند و در آن چهار زاویه که هر شده  مشخصمذاهب اهل سنت 

دقماق،  )ابننیز مدرسی به تعلیم دانشجویان اشتغال داشت  وجود داشت، در هر زاویه

دانسته که  جهت  این ازگذاری این مدرسه به قمحیه را  قلقشندی علت نام (.1/95: 2013

این  (.3/390: 1407)قلقشندی، د ش مقداری گندم برای استادان و دانشجویان مصرف می

: 1418؛ مقریزی، 2/256: 1387یوطی، )سمدرسه در قرن نهم به نام قمحیه معروف بوده است 

 (.4/201 الف

ای را در محل آرامگاه  مدرسه .ـه 577الدین ایوبی در  صالحمدرسه توران شاه:  -5-6

الدین این مدرسه را  بنا کرد. این مقبره در اسکندریه بود و صالح توران شاهبرادرش 

از این مدرسه گزارشی  (.1/187 ب: 1418)مقریزی، دیدارش از این شهر بنا کرد  دراثنای

 است. نشده  ثبتدیگر 
 

  نتیجه .6

های فاطمیان و نظام فکری الدین ایوبی در مقابله و برخورد با اندیشه سیاست صالح

 های ایوبیان از اهل سنت در مصر گسترش یابد. حمایت اسماعیلیان باعث شد تا مذاهب

شافعیان از خارجِ مصر به  ویژه بهو  تسن اهل د تا دانشمندانشموجب  تسناهل  

ویژه قاهره و اسکندریه مهاجرت کنند و نوعی تبادل علمی و مذهبی شهرهای مصر، به

که شهاب طوسی از  وجود آید. چنان  ویژه شهرهای شام بهبین مصر و مناطق مختلف به

 ها در مصر به تدریس اشتغال داشت. د و مدتکرعلمای معروف شافعی به مصر مهاجرت 

ها، تبدیل مصر فاطمی به مصر ایوبی، تغییری از نوع فرهنگی و فکری بود که با حمایت

شد و سرانجام ایوبیان توانستند نتیجه های خاص ایوبیان انجام ها و سیاستتشویق

دست آورند. آنان از تجربه سلجوقیان و  عملشان به ۀگرفتن شیو کار هدلخواهشان را با ب

دانشمندان همانند طرطوشی و ابوالحسن علی از ه بردند. برخی زنگیان در این راه بهر

نمودند. اقدام مدارس نظامیه، به ساخت مدارس جدیدی در مصر  قرار دادنفارقی با الگو 

    زمینه تسننِ مصر و توجه ساکنان شهرهای مهم مصر البته این امر با توجه به پیش
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الدین  های صالح ترین تأثیرات حمایت وجود آمد. از مهم ویژه اسکندریه به اهل سنت، به به

تدریج مصر، به یکی از ، رواج تفکر اشعری و مذهب شافعی در مصر بود و بهتسن اهل از 

 و مذهب غالب عموم شهرهای آن شد.تبدیل ترین مراکز شافعیان   مهم

این بود که  وجود آمد، الدین در ساخت مدارس بهنتیجه دیگری که از اقدام صالح    

پذیرفته و نهضت  تأثیرالدین بسیاری از بزرگان و امیران و فرامانروایان ایوبی از صالح

که در شهرهای بزرگ مصر  ای گونه بهدر قلمرو ایوبی به راه افتاد،  سازی مدرسهگسترده 

گذاری شد. این تعداد زیاد مدارس باعث شد تا تعداد زیادی مدرسه در مدت کوتاهی پایه

 .شان برسندترین زمان ممکن ایوبیان به اهداف فرهنگیکوتاهدر 
 

 نوشت پي
. طرطوشه شهری در اندلس متصل به کوره بلنسیه و آن در شرق بلنسیه و قرطبه و نزدیک دریا 1

روز راه است. قصبه طرطوشه بر  4میل و  12از بلنسیه به طرطوشه  (.4/30: 1995قرار دارد )حموی، 

دروازه است که از آهن پوشانده شده و در ربض شهر درختان  4صخره بزرگی قرار دارد. شهر دارای 

 (.124: 1408سازی است )حمیرى،  صنوبری است که مناسب کشتی

 (.114: 2 ج، م 1995)حموی،  شدبا میجُدّه سرزمینی بر ساحل دریای یمن است و بندر مکه . 2

روز راه فاصله بود.  12باشد و بین آن و فسطاط  قوص شهر بزرگ و وسیع و مرکز صعید مصر می . 3

ها از این  آمدند و بیشتر آن اهالی آن افراد ثروتمندی بودند و این شهر مرکز تَجاری بود که از عدن می

 (.413/ 4: 1995جنوبی بسیار گرم است )حموی، شهر بودند. این شهر به جهت نزدیکی به بالد 
 

 منابع
دارالکتب  ،، تحقیق عمر عبدالسالم تدمری، بیروتالکامل فی التاریخ اثیر، عزالدین علی بن ابی الکرم،ابن 

 .1417 ،العربی
داراحیاء الکتب  ،، تحقق محمد مصطفی، القاهرهبدائع الزهور فی وقائع الدهور ایاس، محمد بن احمد، ابن

 .1395، العربیه مطبعه عیسی البابی الحلبی

، تحقیق السید عزت العطار الصله فی تاریخ ائمه االندلس وال، ابوالقاسم خلف بن عبدالملک،ابن بشک

 .1374، مکتبه الخانجی ،الحسینی، بیروت

وزاره الثقافه و  ،، مصراهرهالنجوم الزاهره فی ملوک مصر و القبردی، یوسف بن عبداهلل الظاهری،  تغری ابن

 تا. بی ،االرشاد القومی

 تا. بی ،داربیروت للطباعه و النشر ،، بیروترحله ابن جبیراحمد،  ابن جبیر، محمدبن

، تحقیق احسان وفیات االعیان و انباء ابناء الزمانالدین احمد بن محمد، ابن خلکان، ابوالعباس شمس

 .1994، دارصادر ،عباس، بیروت
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، االنتصار لواسطه عقد االمصار فی تاریخ مصر و جغرافیتهاابن دقماق، ابراهیم بن محمد أیدمر العالئی،  

 .2013، المکتبه االزهریه للتراث، تحقیق احمد حسن محمد عمر، القاهره

: ، تحقیقاألیوبی الدین صالح او سیره سفيةالیو المحاسن و انيةالسلط النوادرابن شداد، یوسف بن رافع، 

 .1415الثانیه،  الطبعه الخانجی، مکتبه ،قاهره، الشیال الدین جمال

تحقیق  ،الجزیره و الشام أمراء ذکر فی الخطیره األعالق ،ابن شداد، عزالدین ابی عبداهلل محمد بن علی

 .1953المعهد الفرنسی للدراسات العربیه،  ،دومینیک سوردیل، دمشق

، حققه و البهیه الزاهره فی خطط المعزیه القاهرهالروضه  عبداهلل،الدین ابوالفضل ابن عبدالظاهر، محیی

 .1417 للکتابمکتبه الدار العربیه  ،قدم علیه ایمن فواد سید، القاهره

، تحقیق حسین محمد ربیع، مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب واصل، جمال الدین محمد بن سالم، ابن

 .1972مطبعه دارالکتب، ، عاشور، القاهره تقدیم سعید عبد الفتاح

عیون الروضتین فی اخبار الدولتین النوریه و الدین عبدالرحمن بن اسماعیل، ابوشامه، ابوالقاسم شهاب
 .1418موسسه الرساله،  ،، تحقیق ابراهیم الزیبق، بیروتالصالحیه

النوریه و الروضتین فی اخبار الدولتین الدین عبدالرحمن بن اسماعیل، ابوشامه، ابوالقاسم شهاب
 .1422، دارالکتب العلمیه ،الدین، بیروتتحقیق ابراهیم شمس ،الصالحیه

 .1427، دارالحدیث، ، القاهرهسیر اعالم النبالء ،أحمد بن محمد اهللعبد أبو الدینشمس ذهبی،

، تحقیق و األعالم المشاهیر و وفیات اإلسالم تاریخ ،أحمد بن محمد اهللعبد أبو الدینشمس ذهبی،

 .1413 ،دارالکتب العربی ،عمرعبدالسالم التدمری، بیروت

 .1995، دارصادر ،، بیروتمعجم البلدان حموی، یاقوت،

 الروض کتاب من همنتخب األندلس هجزیر هصف ،المنعم عبد بن اهللعبد بن محمد اهللعبد أبو، یرىحم
 .1408 ،هالثانی هالطبع الجیل، دار ،بیروت، بروفنصال فییل ، تحقیق،المعطار

ی، و ، تحقیق محمود محمد الطناجطبقات الشافعیه الکبری الدین،الدین عبدالوهاب بن تقیسبکی، تاج

 .1413هجر للطباعه و النشر والتوزیع،  ،جا(عبد الفتاح محمد الحلو، )بی

، تحقیق محمد حُسن المحاضره فی ملوک مصر و القاهره بکر، الدین عبدالرحمن بن ابیسیوطی، جالل

 .1387، دار احیاء الکتب العربیه ،ابوالفضل ابراهیم، مصر

 .1967دارالکاتب العربی،  ،، قاهرهبغیه الملتمس فی تاریخ رجال اهل االندلس ،الضبی، احمد بن یحیی

موسسه  ،، تحقیق فالح حسین، عمانالبرق الشامیالدین کاتب اصبهانی، محمد بن محمد، عماد

 .1987، عبدالحمید شومان

 ،، تحقیق محمود رزق محمود، القاهرهعقدالجمان فی تاریخ اهل الزمانالعینی، بدرالدین محمود، 

 .1431، دارالکتب و الوثائق القومیه

، دانشگاه تهران ،، ترجمه نوراهلل کسائی، تهرانبزرگ اسالمی های دانشگاهتاریخ  غنیمه، عبدالرحیم،

1372. 

، جرار زهیر اهر، تحقیق مضعیا القاضی شیوخ فهرست هالغنی ،عیاض بن موسى بن عیاضقاضی عیاض، 

 .1402، سالمیاال دارالغرب ،بیروت

 تا. ، بیمیر محمد کتب خانه، ، کراچیالحنفیه  طبقات فی  الجواهر المضیئه القرشی، عبدالقادر بن محمد، 
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محمد حسین ، تحقیق صبح االعشی فی صناعه االنشاءقلقشندی، احمد بن علی بن احمد الفزاری، 

 .1407، دارالکتب العلمیه ،شمس الدین، بیروت

ی، مقدمه ، تحریر میرزا محمد ابراهیم خبیصسلجوقیان و غز در کرمان الدین ابوحامد،کرمانی، افضل

 .1373، کومشباستانی پاریزی، بی جا، 

، ، مصرو الشهیرهالخطط التوفیقیه الجدیده لمصر القاهره و مدنها و بالدها القدیمه مبارک، علی پاشا، 

 .1306، بوالق

دارالکتب العلمیه،  ،، بیروتبذکر الخطط واآلثار المواعظ واالعتبارالف،  الدین احمد بن علی،مقریزی، تقی

 .1418، چاپ اول

، تحقیق محمد عبد القادر عطا، الملوک دول لمعرفه السلوکب،  علی، الدین احمد بن  مقریزی، تقی

 .1418، العلمیه دارالکتب، بیروت

، حققه عدنان درویش و محمد دُرَر العُقود فی تراجم االعیان المفیده الدین احمد بن علی،مقریزی، تقی

 .1955، منشورات وزاره الثقافه فی الجمهوریه العربیه السوریه ،المصری، دمشق

جمال الدین  ، تحقیقاتعاظ الحنفاء باخبار االئمه الفاطمیین الخلفاء ،الدین احمد بن علیمقریزی، تقی

 .1387، المجلس االعلی لشوؤن االسالمیه ،الشیال و محمد حلمی محمد احمد، قاهره

، دارالغرب االسالمی، بیروت ، تحقیق محمد الیعالوی،المقفی الکبیرالدین احمدبن علی، مقریزی، تقی

1411. 

حقیق بشار عواد معروف، ، تالتکمله لوفیات النقلهالدین ابومحمد عبدالعظیم بن عبدالقوی، منذری، زکی

 .1405، موسسه الرساله ،بیروت

دارالکتب  ،الدین، بیروت، تحقیق ابراهیم شمسالدارس فی تاریخ المدارسنعیمی، عبدالقادر بن محمد، 

 .1410، العلمیه

 .1423 ،دارالکتب و الوثائق القومیه :، قاهرهنهایه األرب فی فنون االدب نویری، احمد بن عبدالوهاب،

.1332،سلجوقنامه، تصحیح محمد رمضانی، تهران: کالله خاور نیشابوری، ظهیری،  

 
 

 

 
 
 

 


