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)1( الباحث المتخصص في دراسات تاريخ دمشق وتراجم أعالمها.
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ملخص البحث
يتناول البحث نشأة التعليم وتطوره بدمشق خال القرن املذكور، فيعرضه عرضاً قريباً من ثاثة 

مستويات: 
1_ التعليم األهلي بشقيه اإلسامي )كتاتيب، مدارس، تعليم شرعي(، وغر اإلسامي )مدارس مسيحية 

ويهودية(.
 2_ مدارس البعثات األجنبية.

 3_ املدارس الرمسية. وينتهي إىل التعليم اجلامعي. البحث يقدم صورة شاملة جمملة للتعليم بدمشق 
ليفيد يف اعتماده أساساً للباحثن، ومتهيداً هلم يف هذا املوضوع. 

Research Summary
The paper covers the progress of education in Damascus during the years 19002000-, 
presenting it at three levels. The first is private education in two parts )Islamic and non-
Islamic, the second being foreign schools/missionaries, third being public schools, and 
finally, higher education. 

_ مقدمة:
يتنــاول هــذا البحــث نظــرةً عامــة علــى حركــة التعليــم بدمشــق خــال القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، ســواء 
التعليــم اخلــاص أو الرمســي بأنواعــه وأســلوبه، متهيــداً لفتــح اجملــال للبحــوث املتأنيــة يف بعــض جوانبــه؛ إذ 

إن كل جانــب فيــه حيتــاج إىل وقفــة متأنيــة للوصــول إىل نتائــج مفيــدة يف تاريــخ التعليــم بدمشــق. 
ومــع وفــرة الدراســات الــي تناولــت جمــال التعليــم بدمشــق، إال أهنا اقتصــرت على بعض اجلوانب واإلشــارات 
يف ثنايــا املؤلَّفــات الــي تتحــدَّث عــن تاريــخ دمشــق وحضارهتــا، ومــا زال الكثــر مــن جوانــب التعليــم حباجــة 

إىل حبــث أعمــق أو إىل اســتكماالت أو مذكــرات شــخصية. 
ومــن تلــك اإلشــارات الــي جــاءت يف ثنايــا الكتــب، علــى ســبيل املشــاركة مــع موضوعــات أخــرى، كتــاب نعمــان 
قســاطلي )-1920م( »الروضــة الغنــاء يف دمشــق الفيحــاء«، ولعلــه مــن أقدمهــا، قــدَّم يف فصــل منــه كامــاً 

عــن املــدارس املختلفــة للطوائــف، وهــو أشــبه بإحصــاء هلــا. 
ومــن تلــك املشــاركات جانــب مــن كتــاب عبــد العزيــز العظمــة )-1943م( »مــرآة الشــام«، أشــار فيــه إىل 
ــر أكثــر.. فتحــدَّث باختصــار عــن عــدد املــدارس  التعليــم يف الفصــل الصغــر اخلــاص بــه بنــوع مــن التبصُّ
لعهــده، وقــدَّم جــدوالً يف املناهــج، وذكــر مــا أُســس مــن الكليــات اجلامعيــة آنــذاك، وختــم بكلمــة عــن العلــوم 

الدينيــة. 
وصــدر عــن مدرســة التجهيــز األوىل بدمشــق املســماة )مكتــب إعداديــة ملكيــة(، املشــهورة باســم مكتــب عنــر، 
كتابــان: األول »مكتــب عنــر« لظافــر القامســي )-1984م(، حتــدث فيــه عــن األســاتذة والــدروس ملعايشــته 
فيــه، وأعقبــه كتــاب »النــور والنــار يف مكتــب عنــر« ملطيــع املرابــط )-1995م؟(، ثــم شــاركهما يف احلديــث 
عنــه بفصــل خــاص الدكتــور خالــد قوطــرش )-2001م( يف كتابــه »التعليــم يف ســورية«، الــذي خصَّصــه كلَّــه 

لنشــأة املــدارس وبعــض مناهجهــا. 



285 العدد األول - 2021

وهــذا الكتــاب وإن كان يف عنوانــه يشــمل ســورية إال أنــه مل خيــرج عــن دمشــق ســوى بإشــارات عابــرة، وقــد 
حتــدث عــن التعليــم يف العاصمــة خــال القــرن الــذي حنــن بصــدده، بــدءاً بالكتاتيــب حتــى هنايــة التعليــم 
الثانــوي، وقــدّم معلومــات جديــدة ليســت يف غــره، وأشــار إىل مــدارس اإلرســاليات األجنبيــة، ومــا أحدثــه 
الفرنســيون يف شــهادتي الثانويــة )البكالوريــا( األوىل والثانيــة.. وســكت الكتــاب عــن أشــياء كثــرة يف التعليــم 
اخلــاص الــذي كان منتشــراً بدمشــق، والــذي قــدم جهــوداً خيّــرة، يف حــن عــاب علــى التعليــم الشــرعي 
مبــا مل يقــدّم فيــه حجــة وال وثيقــة. فــكان كامــه غــر علمــي يف هــذا اجملــال، وفيــه تشــويش علــى الصــورة 

اإلســامية آنــذاك)2(. 
ويف مقابــل ذلــك تنــاول احلديــث عــن املــدارس مســتفيضاً علــي الطنطــاوي )-1999م( يف ذكرياتــه الــي أثــار 
فيهــا كثــراً مــن التفصيــات عــن املــدارس الــي كانــت قائمــة لعهــده، والــي شــارك هــو بالتدريــس فيهــا.. 
وقــدم نقــداً الذعــاً يف بعــض األحيــان للممارســات الرتبويــة غــر الســوية فيهــا. فذكــر مــا للمــدارس ومــا عليهــا 
إال أنــه اقتصــر علــى املــدارس اإلســامية دون غرهــا، وأمهــل ذكــر مــدارس كان هلــا وجودهــا، وإن أشــار إىل 

بعضهــا إشــارة مــا. 
)2( التعليم في سورية، خالد قوطرش، وانظر كالمه في ص34، 35.

أعمال حفر مدرسة التجهيز األوىل
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أمــا الدكتــور عــزة مريــدن )-2000م( فخصَّــص كتابــاً عــن الدكتــور أمحــد منيــف العائــدي )-1962م(، 
فتحــدَّث يف جانــب مهــمّ منــه عــن الكليــة العلميــة الوطنيــة إحــدى ثانويــات دمشــق املبكــرة.. ونســي مَــن كان 

وراء هــذه املدرســة مــن رجــال. 
أمــا بدايــات التعليــم الشــرعي املنظــم فتناولــه يف جانــب منــه كتابــان، أوهلمــا كتــاب الدكتــور حممــد مطيــع 
احلافــظ )-1940م( »مجعيــة العلمــاء«، الــذي كشــف فيــه مابســات تأســيس املعهــد العلمــي الديــي املشــهور 
باســم الكليــة الشــرعية، والثانــي كتــاب صاحــب هــذه الســطور نــزار أباظــة )1946م-( »الشــيخ علــي الدقــر 

رجــل أحيــا اهلل بــه أمــة« جلَّــى فيــه احلديــث عــن تأســيس »معهــد العلــوم الشــرعية« للجمعيــة الغــراء.
علــى أن كاتــب هــذه الســطور أصــدر كتــاب »مــدارس دمشــق ومعاهدهــا يف القــرن الرابــع عشــر«، اقتصــر 
فيــه علــى خطــة التعليــم األهلــي يف القــرن املشــار إليــه، فتحــدث عــن أوليــات التعليــم وتطــوره منــذ الكتاتيــب 
الــي اختفــت بعــد منتصــف القــرن تقريبــاً، وحبــث يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــات الرائــدة، فالثانويــات 
التاليــة هلــا، فمــدارس املعاهــد الشــرعية، فمــدارس الطوائــف غــر اإلســامية، وختــم مبــدارس اإلرســاليات 

التبشــرية. والكتــاب يعطــي صــورة عامــة للتعليــم اخلــاص يف هــذه البلــدة. 
وأخــراً فــإن »كتــاب تاريــخ علمــاء دمشــق يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري« ملؤلفيــه حممــد مطيــع احلافــظ 
ونــزار أباظــة يقــدم جهــود علمــاء الشــريعة يف نشــر العلــم مــن خــال حلقــات املســاجد، وهــي جهــود قدميــة 

قــدم الفتــح اإلســامي، ومســؤولية محلهــا العلمــاء وأدَّوهــا بأمانــة.
ــل املدخــل إىل البحــث يف التعليــم  وهــذا البحــث يلملــم أطــراف مــا ســبق، ليقــدم صــورة عامــة متكاملــة تُمثِّ

بدمشــق، خــال املئــة الرابعــة عشــرة مــن تاريــخ اإلســام.
_ متهيد:

كانــت األميــة يف أواخــر عصــر الدولــة العثمانيــة منتشــرة، والذيــن يقــرؤون ويكتبــون قلــة قليلــة، فرمبا وصلت 
رســالة إىل أحدهــم مــن إســطنبول أو مصــر فــا يــكاد جيــد أحــداً يقرؤهــا إال بشــق األنفــس)3(، وقــد ذكــر 
فخــري البــارودي )-1966م( أن جتــار ســوق مدحــت باشــا، وهــم حمتاجــون إىل تســجيل فعالياهتــم اليوميــة 
ــم  ــم إىل املدرســة أو رجوعه ــن يفــدون يف طريقه ــر الذي ــب عن ــوا يســتعينون بطــاب مكت ــاً وشــراء، كان بيع

منهــا، ليســجلوا علــى دفاترهــم الضــروري مــن احلســابات، ريثمــا حيضــر احملاســب آخــر األســبوع)4(. 
ومل تكــن الكتاتيــب املنتشــرة يف األحيــاء تعلّــم غــر القــرآن وبعــض الكتابــات وشــيئاً مــن احلســاب البســيط، 
فضــاً عــن أن بعــض املعلمــن ورمبــا كثــر مــن القائمــن عليهــا شــبه أميــن باملعنــى االصطاحــي للكلمــة)5(، 
وكان العلــم حمصــوراً يف حلقــات العلمــاء باملســاجد عنــد املشــايخ وطاهبــم، وعنــد طــاب املــدارس القليلــة 
يف املدينــة)6(، أمــا أصحــاب احلــرف واملهــن اليدويــة واآلليــة والباعــة العاديُّــون فمــا كانــوا يــدرون مــا العلــم. 
ــراءة أي  ــل اخلــرات، ويعجــزون عــن ق ــرآن ودالئ ــراءة الق وإن كان كبارهــم وأتقياؤهــم ال يُحســنون ســوى ق
نــصّ آخــر، وقــد أدركــت هــذا عــن جدتــي وعماتــي الكبــرات، وهــذا مــن العجــب الــذي كنــا نُدهــش لــه حنــن 

)3( التعليم في سورية، 27.

)4( مذكرات فخري البارودي، 43/2.

)5( التعليم في سورية، 29.

)6( مرآة دمشق، 172، الروضة الغناء في دمشق الفيحاء، نعمان القساطلي.
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الصغــار)7(. واملدهــش اآلخــر أن الباعــة، وخصوصــاً باعــة اخلضــار والفواكــه، إذا اشــرتى منهــم زبــونٌ عــدداً 
مــن املتفرقــات املختلفــات األمثــان حيســب املشــرتيات يف ذهنــه، دون الرجعــة إىل ورقــة أو قلــم، ويكــون 
حســابه صحيحــاً... وهــذا يُدعــى احلســاب الذهــي)8(، وهــو مــن الدربــة واملمارســة.. وكان يفــي باحلاجــة، 

ــم. ــه وال يتكلَّفــون مشــقة التعل فيكتفــون ب
ــر مــن العامــة حتفــل حمفوظاهتــم  ــاً؛ فكث ــا غالب ــق، وإن كان مــن لوازمه ــل املطل ــة تعــي اجله مل تكــن األمي
بشــيء واســع مــن التاريــخ والســرة النبويــة والتفســر وغــر ذلــك، ولكنهــم ال يعرفــون القــراءة إال كلمــات رمبــا، 

ويعجــزون عــن الكتابــة إال خطوطــاً تُعينهــم يف حياهتــم، وال تَعــي يف العلــم شــيئاً)9(.
عندمــا غــزا إبراهيــم باشــا ســورية عــام )1831م( وركــز وجــوده يف الشــام، وهــدد الدولــة العثمانيــة حنــواً 
ــذاك يف أســباب قــوة  ــة آن ــرت احلكومــة املعنيّ ــدول الكــرى، فكَّ ــم انســحب بضغــط ال مــن عشــر ســنوات، ث
ــم)10(. فتأسَّســت املــدارس  ــة بالعل ــى العناي ــن هلــم أن منهــا اهتمامهــم بالتعليــم، فعزمــت عل املصريــن، فتبيَّ
االبتدائيــة والرشــدية والعســكرية وأُنشــئ مكتــب عنــر. ولكــن ذلــك كان علــى تــؤدة ال تُســاير تبــدُّالت العصــر 

الــذي ال ينتظــر، وال تســتوعب أبنــاء املواطنــن)11(.
كمــا تأخَّــر إنشــاء مــدارس البنــات بدمشــق إىل هنايــة القــرن التاســع عشــر)12(، وعلــى قلــة أيضــاً.. وكان 
ــوايل مدحــت باشــا، وقــد أحجــم كثــر مــن األهــايل  ــه ال بســعي الشــيخ طاهــر اجلزائــري، الــذي دعــم عملَ
عــن إرســال بناهتــم إىل املدرســة، إذ كانــوا يتخوَّفــون مــن تعليمهــن)13(، أو ال يــرون ضــرورة لذلــك، وغايــة مــا 
يفعلونــه تعليــم مــن عنــد اخلجــة)14(، وهــذا أدَّى فيمــا بعــد إىل نشــوء نســاء جاهــات ال يعرفــن مــن العلــم 

ــات)15(.  ســوى اخلراف
علــى أن املــدارس يف أواخــر العهــد العثمانــي كانــت تُعلِّــم مجيــعَ املــواد الدرســية بالرتكيــة، حتــى النحــو العربــي 
والديانــة اإلســامية)16(، ومتنــع التاميــذ مــن الــكام بالعربيــة حتــى يف أوقــات االســرتاحة، وتُعاقــب عليــه)17(. 
ــن،  ــواء العربيــة يف املــدارس واجلامعــة والدواوي ــت ل ــرت احلــال مــع قيــام احلكومــة العربيــة الــي محل وتغيَّ
حتــى انتقلــت البــاد خــال ســنتن إىل لغــة عربيــة خالصــة.. كانــت كاملعجــزة، واســتطاع اجملمــع العلمــي 

ــة)18(. ــي أن يُســهم يف هــذه النقل العرب
وحــن وقعــت البــاد حتــت االنتــداب الفرنســي جلــأت املــدارس اخلاصــة إىل فــرض احلديــث علــى تاميذهــا 

)7( من كتاب: وتلك األيام، لكاتب هذه السطور )خ(. 

)8( وكان في المدارس االبتدائية لزمننا مادة تسمى الحساب الذهني يُدّرب فيه المعلمون تالميذهم عليه، وجيل اليوم ال يستغني عن اآللة الحاسبة. انظر كتاب 

محطات من غراس الياسمين: موفق دعبول، 47/1.
)9( من مذكرات كاتب السطور، وفي أحاديث كبار أسرتنا.

)10( علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، نزار أباظة، 443/1، حلية البشر بتاريخ القرن الثالث عشر، )1- 3(، عبد الرزاق البيطار، 

15/1، خطط الشام، محمد كرد علي، 56/3.
)11( جمال الدين القاسمي: أحد علماء اإلصالح الحديث في الشام، نزار أباظة، 52، النور والنار في مكتب عنبر، صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية 

واالجتماعية، ظافر القاسمي، 51، تاريخ سورية أواخر الحكم التركي، علي سلطان، 119، التعليم في سورية، 43.
)12( مرآة الشام، تاريخ دمشق وأهلها، عبد العزيز العظمة، 172.

)13( التعليم في سورية، 43.

)14( الخجة: تقال لشيخ الكتاب الذي يعلم الصبيان. 

)15( وهذا يعرفه أبناء جيلي في النساء حولنا.

)16( ذكريات علي الطنطاوي، 52/1.

)17( ذكريات علي الطنطاوي.

)18( انظر كتاب حاضر اللغة العربية في بالد الشام، فهو يفصل هذا الموضوع.
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بالفرنســية، مثلمــا كانــت تفعــل املــدارس الرمسيــة أيــام األتــراك)19(، ومــع هــذا فقــد كان للفرنســين فضــل يف 
ــر بالتغريب الفرنســي،  نشــر املــدارس، وإحــداث نظــام التعليــم الثانــوي)20(، وظــلَّ الســوريون يف منــًأى مــن التأثُّ
ــرت بــه اجلزائــر واملغــرب العربــي كلــه، وحافظــوا علــى نقــاء لغتهــم الفصحــى، وكان للمجمــع العلمــي  الــذي تأثَّ
العربــي الــذي تأســس عــام 1919م الفضــل الكبــر كذلــك يف ســيادة العربيــة الفصحــى بعيــداً عــن الفرنســية.

حتــى إذا حصلــت البــاد علــى اســتقاهلا وجــا الفرنســيون عنهــا عــام 1946م انتشــرت املــدارس الرمسيــة، 
وطبَّقــت وزارة املعــارف سياســة تعليميــة جيــدة، ورفعــت رواتــب املعلمــن، ووضعــت آليــة مناهــج قويــة، وكان 
التعليــم فيهــا جمانيـّـاً متامــاً مــن جهــة، وجــادّاً قويـّـاً مــن جهــة أخــرى، ويف املراحــل كلهــا حتــى اجلامعــة)21(. 

ــوف  ــا كان يرســب الطــاب يف الصف ــراً م ــات، وكث ــة يف موضــوع االمتحان ــدارس ال تتســاهل البت ــت امل كان
االنتقاليــة فضــاً عــن صفــوف الشــهادات، وال يتخــرَّج إال كلُّ طالــب يســتحقُّ النجــاح، واملعلمــون يشــتدُّون 
يف املراقبــة ويف تصحيــح أوراق الطــاب.. وهــذا يعرفــه أفــراد جيلــي واجليــل الــذي قبلــي حتــى ختــرج يف 

ــع التخصُّصــات)22(.  املــدارس واجلامعــة رجــال نفعوهــا يف مجي
حنــن اليــوم حباجــة إىل إعــادة النظــر يف مناهــج التعليــم، ويف أســلوب االمتحانــات، بعــد الرتهــل الــذي أصــاب 

مؤسَّســاتنا الرتبويــة، وهلــذا حبــث لــه موضــع آخــر. 
أمــا جامعــة دمشــق فقــد تأخَّــرت بداياهتــا حتــى هنايــة العقديــن األولــن مــن القــرن الرابــع عشــر اهلجــري/
ئــد يف ظهورهــا، ويبــدو أن  بدايــة القــرن العشــرين امليــادي، ومل تقــم كلياهتــا طفــرة واحــدة وإمنــا كانــت تتَّ
الظــروف السياســية واالقتصاديــة والعســكرية لعبــت دوراً يف هــذا التأخــر، خصوصــاً أن الدولــة العثمانيــة 

كانــت تُعانــي ضعفــاً وشــدة كمــا هــو معلــوم. 
والتعليــم يف دمشــق يُقســم إىل قســمن، األول التعليــم األهلــي غــر احلكومــي، ومــا يشــمل مــن مــدارس 
تعليميــة قامــت جبهــود األشــخاص، وســيُعرض يف القســم األول مــن هــذا البحــث، والقســم الثانــي التعليــم 
الرمســي احلكومــي، ومــا يضــمُّ مــن مؤسســات تُديرهــا الدولــة، وســيكون احلديــث عنــه يف القســم الثانــي 

مــن البحــث. 
التعليم األهلي )غري احلكومي(

أوالً – الكتاتيب:
شــاعت الكتاتيــب)23( يف خمتلــف بادنــا منــذ انتشــار الفتــح اإلســامي، وكان الغــرض منهــا تعليــم األطفــال 
ــاب أو املدرســة األوليــة عُرفــت زمــن عمــر بــن  القــرآن والقــراءة ومبــادئ احلســاب، وعنــد الباحثــن أنّ الُكتَّ
اخلطــاب رضــي اهلل عنــه، وللكّتــاب تســمية ختتلــف مــن بلــد آلخــر، فهــي يف اخلليــج العربــي )املطــوّع(، ويف 

الصومــال )الدكــس(، ويف موريتانيــا )احملاضــر(، ويف الســودان )اخللــوة()24(.
ــن  ــا، م ــن األوصــاف فيه ــرُّه م ــا ال يَسُ ــب جيــد م ــث عــن الكتاتي ــت احلدي ــي تناول ــع البحــوث ال ــن يُطال ومَ

)19( ذكريات، 52/1.

)20( التعليم في سورية، 63.

)21( التعليم في سورية، 148، 150.

)22( معايشات شخصية.

)23( مفردها كتّاب: وهو اصطالح شائع، والصحيح في اللغة المكتب، كما قال شوقي: 

وأحبب بأيامه أحبب أال حبذا صحبة المكتب   
)24( انظر الموسوعة العربية، سورية، 87/16.
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حيــث وجودهــا يف ملحقــات املســاجد غــر 
ــر  الصحيــة، أو يف قاعــات رطبــة ال يتوفَّ
ــم. فضــاً عــن  ــا اجلــوُّ املناســب للتعلي فيه
ــا أســاليب غــر حســنة  ــاع املعلمــن فيه اتب
يف الرتبيــة والتعليــم، إضافــة إىل فظاظتهــم 
عقــاب  وســائل  إىل  وجلوئهــم  وقســوهتم 

أليمــة)25(.
هــل كان هــذا احلــال يف الكتاتيــب كلِّهــا؟ 
أهــي علــى شــاكلة واحــدة؟ أم إهنــا ختتلــف؟ 
أظــن كثــراً ممــن كتبــوا يف املوضــوع بالغــوا 
فيــه أو أهنــم حتدَّثــوا عــن ســلبيات جزئيــة 
بنظــرة  ــع  تتمتَّ ال  ــر)26(،  مُنفِّ حنــو  وعلــى 
أحــدٌ  الكتاتيــب  أنصــف  وقلمــا  شــاملة؛ 
لزمنــه،  الشــام  قــراء  كتاباتــه؛ فشــيخ  يف 
الشــيخ أبــو احلســن حميــي الديــن الكــردي 
عــزي  الشــيخ  كّتــاب  نشــأ يف  )-2009م( 
الــذي  وهــو  )-1959م()27(،  العرقسوســي 
التخريــج  وخرّجــه  عينــه  علــى  صنعــه 
الائــق)28(، والشــيخ مجــال الديــن القامســي 
)-1914م( أحــد مُجــدِّدي القــرن كان كثــر 

الثنــاء علــى شــيخه يف الكتــاب، يُقبِّــل يــدَه بعدمــا كــر)29(. فهــل ميكــن للكّتــاب إذا كان بــؤرة جهــل وقســوة أن 
يُخــرِّج مثــَل هذيــن العلمَــن اللذيــن انتفعــت هبمــا دمشــق مثلمــا انتفعــت بغرمهــا؟

وعلــى أي حــال فالكّتــاب مرحلــة مضــت وانتهــى دورهــا قبــل منتصــف القــرن الرابــع عشــر تقريبــاً، واختفــت 
بعــد أن كانــت منتشــرة يف أحيــاء دمشــق كلهــا.

ــه العُمــر، ختــرَّج مــن  ــدَّم ب ــة، وتق ــادئ املعرف ــرآن أو حفظــه أو شــدا شــيئاً مــن مب ــرأ الق ــل إذا ق وكان الطف
الكّتــاب مبعرفــة الشــيخ، الــذي حيضــر حفــاً يُقيمــه والــد الصــي ويشــهده معــه رفاقــه، يُنشــدون األناشــيد 

ع عليهــم)30(. ــوزَّ مبتهجــن جــدّاً ويأكلــون مــن احللــوى الــي تُ

رها  )25( اقرأ إن شئت لهذا الموضوع كتاب التعليم في سورية، 29، ومذكرات فخري البارودي، 29/1، واقرأ إن شئت كذلك لوحة مضحكة للكتّاب وشيخه صوَّ

طه حسين في الجزء األول من كتابه الرائع »األيام« وظهرت كذلك في مسرحية ساخرة قدمها الفنان عبد اللطيف فتحي )-1986م( بعنوان شيخ الكتّاب 
واشتهرت.

)26( التعليم في سورية مثال على ذلك، 29.

)27( ترجمته في تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، 96/2.

)28( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري.

)29( جمال الدين القاسمي، 95.

)30( التعليم في سورية، 32.

ثانوية السعادة
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وعلــى أي حــال فالكّتــاب يعــدُّ مرحلــة كانــت بدمشــق، هبــا يبــدأ الطفــل حياتــه التعليميــة األوليــة، فــإذا أهناهــا 
بعــد مــدة يســرة أو طويلــة يتخــرَّج بعدهــا إمــا إىل مهنــة ال عاقــة هلــا بالعلــم، أو إىل مرحلــة علميــة أعلــى)31(.
أمــا البنــات الصغــرات فــكان األب يســعى هبــن إىل كّتــاب آخــر عنــد امــرأة تســمى )اخلجــة(، ورمبــا قبلــت 

هــذه اخلجــة الصبيــان دون الســابعة مــن العمــر. واخلجيــات يُعلِّمــن األوالد القــرآن دون ســواه)32(.
وال يفوتنــا قبــل أن خنتــم البحــث اإلشــارة إىل وجــود كتاتيــب لغــر املســلمن مل تكــن أحســن حــاالً؛ منهــا كّتــاب 
أقامــه خِفيــًة عــن الدولــة شــابٌّ تعلَّــم بدايــات العلــوم يف مدرســة اآلســية يُدعــى يوســف مهنــا احلــداد، فاتَّخــذ 

غرفــة يُعلِّــم فيهــا األطفــال، وهــي غــر صحيــة ميــرُّ هبــا جمــرور امليــاه املاحلــة)33(. 
وهــذا يعــي أن كتاتيــب أخــرى رمبــا كانــت للمســيحين واليهــود كانــت تقــوم بعيــداً عــن العيــون أو يف البيــوت 

لتعليــم األطفــال. ولكــن أخبارهــا ضاعــت ومل تُســجَّل.

ثانيًا- املدارس األهلية:
أ- املدارس االبتدائية:

)املدرسة السفرجانية(
بقــي األمــر بدمشــق يف تعليــم الصغــار علــى هــذا الوضــع حتــى ظهــر الشــيخ عيــد الســفرجاني )-1931م( 
ــرة يف الكتاتيــب، ليقيــم مدرســة  الــذي أنشــأ مدرســته عــام 1868م)34(، وفيهــا طــوَّر أســاليب التعليــم املتأخِّ

هلــا منهاجهــا وبرناجمهــا يف صفــوف منظمــة ودوام معلــوم ومدرســن أكفيــاء..)35(
قــال علــي الطنطــاوي: الشــيخ عيــد الســفرجاني معلــم الشــام حقيقــة ال جمــازاً، لبــث يعلــم أكثــر مــن 66 
ســنة، ولقــد رأيــتُ يف ســجات مدرســته اســم التلميــذ ثــم اســم ابنــه، ثــم اســم حفيــده، ثــم اســم ابــن احلفيــد، 

علــم أربعــة بطــون)36(.
أقول: ولو مل تكن هذه املدرسة على كفاية ملا استمرَّت على هذه السنوات املرتاخية.

)املدرسة الرحيانية(
أنشــأها عــام )1324هـــ/1906م( الشــيخ حممــد املبــارك )-1912م()37(، وعبــد اجلليــل الــدرا )-1947()38(، 
ــر فيهــا التعليــم الليلــي إىل جانــب النهــاري إلتاحــة الفرصــة ألصحــاب املهــن املنشــغلن بأعماهلــم، وكانــت  توفَّ
تُــدرِّس املــوادَّ الشــرعية والعربيــة واألدب، إىل جانــب اجلغرافيــة والتاريــخ واهلندســة ومبــادئ احملاســبة 

التجاريــة واللغــة الرتكيــة والفرنســية)39(، وامسهــا مــن مدرســة أثريــة كان مشــهورة هبــذا االســم)40(.

)31( انظر مادة الكتاتيب في الموسوعة العربية، 86/16، ففيه تفصيل دقيق وواسع.

)32( أوراق ومذكرات فخري البارودي، 29/1.

)33( مدارس دمشق ومعاهدها خالل القرن الرابع عشر الهجري، التعليم األهلي، نزار أباظة، 302، نقاًل عن الدكتور جوزيف زيتون.

)34( التعليم في سورية، 35. قامت أواًل في المدرسة السليمانية غرب خان الجمرك. خطط الشام، 270، ثم نقلها إلى المناخلية بجامع سنان باشا، فإلى المدرسة 

الجقمقية شمال الجامع األموي، واستقرت في المدرسة الجوهرية التي بناها نجم الدين بن عياش )-694هـ(. مختصر تنبيه الطالب، العلموي، 84. وسميت 
عندئذ المدرسة الجوهرية السفرجالنية. تاريخ علماء دمشق، 520/1.

)35( تاريخ علماء دمشق.

)36( ذكريات علي الطنطاوي، 86/1، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 025/1 ففيه تفصيل عن المدرسة.

)37( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 307/1.

)38( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 736/1.

)39( مدارس دمشق، 95، تاريخ علماء دمشق، 903/1، 737/2.

)40( المدرسة الريحانية بناها ريحان الطواشي )-575هـ( خادم نور الدين الشهيد )-965هـ( قرب المدرسة النورية بسوق الخياطين، تنبيه الطالب، 09، 

الدارس، النعيمي، 225/1، وهدمت هي والمنطقة كلها سنة 5731هـ/5591م. خطط الشام، 091. 
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)املدرسة األمينية(
أنشــأها يف أربعينــات القــرن الرابــع عشــر اهلجري/عشــرينات القــرن العشــرين، الشــيخ حممــد شــريف 
اخلطيــب)41( )-1959م(، ونزلــت يف بنــاء أثــري كان مدرســة للشــافعية يف الصاغــة القدميــة هبــذا االســم)42( 
ــه املــواد الشــرعية.  ــة، وتُضيــف إلي ــق املنهــج الدراســي املعتمــد يف مــدارس الدول ــه. كانــت تُطبِّ فنُســبت إلي
ويتقــدَّم طاهبــا يف هنايــة املرحلــة إىل االمتحانــات الرمسيــة، وحيصــل الناجــح منهــم علــى شــهادة الدراســة 
االبتدائيــة مــن وزارة املعــارف. كان أســلوهبا يف التعليــم واإلدارة والرتبيــة ســيِّئاً بــل قاســيّاً جــدّاً، كمــا ذكــر 

ــي الطنطــاوي)43(. عل
)مدرسة اإلسعاف اخلري(

أنشــأهتا اجلمعيــة الــي حتمــل هــذا االســم عــام )1328هـــ/1907م(، وأشــرفت عليهــا، وأقامتهــا يف املدرســة 
ــورة الســورية عــام  ــة قــرب قصــر العظــم أســفل ســوق البذوريــن. فلمــا قصفهــا الفرنســيون يف الث اجلوزي
)1927-1925م( وهتدَّمــت)44( انتقلــت إىل بنــاء خــاصّ هبــا قــرب مبنــى الرملــان، وكانــت املــواد التعليميــة فيهــا 
ــا ختــرَّج عــدد مــن  ــة)45(، وفيه ــة صحي ــى باألغــراب وتوفــر هلــم إقامــة ورعاي ــة. وتُعن ــاج مــدارس الدول منه

املشــاهر، منهــم الشــيخ عبــد القــادر األرنــاؤوط، )-2004م()46( وغــره.
)مدارس اجلمعية الغراء(

اشــتهرت هــذه املــدارس بدمشــق عــام )1343هـــ/1924م( بعــد أن قامــت اجلمعيــة مبعونــة الوجهــاء والتجــار 
برئاســة الشــيخ علــي الدقــر)47( )-1943م(، فأقامــت مدرســة ســعادة األبنــاء يف السميســاطية)48( مشــال 
اجلامــع األمــوي مبحلــة الكاســة، ومدرســة وقايــة األبنــاء يف امليــدان الوســطاني، ومدرســة روضــة احليــاء 
لإلنــاث يف زقــاق الرغــل بالشــاغور. وقــد اعتمــدت هــذه املــدارس أيضــاً منهــاج مــدارس الدولــة وأضافــت 

إليهــا املــواد الشــرعية واللغــة الفرنســية)49(.
)مدرسة الرتبية االستقالية(

وجــاءت بعــد هــذه املــدارس مــدارسُ أخــرى علــى شــاكلتها، أدَّت دورهــا يف حركــة التعليــم، وكانــت كلهــا 
علــى روح إســامية وعربيــة، منهــا مدرســة الرتبيــة االســتقالية، أسَّســها عــام )1365هـــ/1945م( الشــيخ 
حممــود مهــدي إســتانبويل)50( )-1999م(. كانــت يف منطقــة ســوق ســاروجة، وضمَّــت عشــر شــعب خلمســة 
صفــوف ابتدائيــة. ثــم نقلهــا إىل حــي ركــن الديــن وأضــاف إليهــا روضــة أطفــال الهتمامــه بتنشــئة الصغــار، 

)41( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 329/2.

)42( بناها عام 415هـ أمين الدولة كمشتكين أتابك دمشق )-145هـ(. الدارس، النعيمي، 961/1.

)43( مدارس دمشق، 07، تاريخ علماء دمشق، 329/2، ذكريات علي الطنطاوي، 903/8.

)44( بناها يوسف بن عبد الرحمن الجوزي )-656هـ( عام 256هـ. ثم أعيد بناؤها على العمارة البسيطة لتضم مع المسجد دكاكين. خطط دمشق، أكرم العلبي، 
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)45( مدارس دمشق، 76.

)46( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 805.

)47( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 096/1.

)48( السميساطية: أشهر خوانق دمشق، عمرها أبو القاسم علي بن محمد السميساطي )-354هـ( نسبته إلى سميساط قلعة على الفرات، وقفها على فقراء الصوفية، 

ووقف ُعلّوها على الجامع األموي، كانت داراً لعبد العزيز بن مروان والبنه عمر من بعده، وهي مدرسة كبيرة فيها 23 حجرة. الدارس، 151/2، خطط 
دمشق، 893.

)49( تاريخ علماء دمشق، 296/1، مدارس دمشق، 18، الشيخ علي الدقر: رجل أحيا هللا به أمة، نزار أباظة، 711، ذكريات علي الطنطاوي، 772/5.

)50( انظر لترجمته إتمام األعالم، نزار أباظة، رياض المالح، 033/2، ط3، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 404.
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وكان أسَّــس عــام 1941م مــا أمســاه دار الطلبــة، أحــدث فيهــا دورات صيفيــة لتقويــة حتصيــل الطــاب يف 
املرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة، والســتغال العطــات يف أعمــال منتجــة ومفيــدة)51(.

)املدرسة السعيدية العلمية(
ــة مســجد األقصــاب عــام )1340هـــ/1921م( مؤسســها ومديرهــا الشــيخ حممــد ســعيد  افتتحهــا يف حمل
الشــاح )-1973م(، الــذي التــزم فيهــا منهــاج الدولــة الرمســي، وأضــاف إليــه املــواد الشــرعية واألدب، وكان 

تاميذهــا يتقدَّمــون المتحانــات وزارة املعــارف وحيصلــون علــى شــهاداهتا)52(.
)املدرسة اهلامشية(

أسَّســتها اجلمعيــة اخلريــة الــي حتمــل امسهــا، وافتتحهــا عــام )1367هـــ/1947م( يف حــي الصــادق غــرب 
بــاب تومــا.. وقامــت بتوجيــه الســيد حمســن األمــن)53( )-1952م(، واشــتُري البنــاء الــذي نزلــت فيــه مــن 
ــت بالتاميــذ الفقــراء واأليتــام وأعانتهــم يف معيشــتهم  أمــوال الــزكاة واخلمــس والصدقــات واهلبــات. اهتمَّ

ــق منهــاج الدولــة الدراســي)54(. إىل جانــب دراســتهم. وهــي كذلــك تُطبِّ
)مدرسة اإلرشاد والتعليم(

أنشــأها يف حملــة مئذنــة الشــحم يف ســتينيات القــرن الرابــع عشــر اهلجــري الشــيخ أمحــد بــن حممــد ابــن 
يَلِّــس )-1959م(، وأســند العنايــة هبــا إىل اجلمعيــة الــي حتمــل امسهــا، بلــغ عــدد تامذهتــا يف بعــض األحيــان 
300 متعلــم، تعتمــد منهــاج الدولــة الدراســي، باإلضافــة إىل التعليــم الديــي الــذي ألــف الشــيخ املذكــور مــن 
أجلــه كتبــاً معيّنــة. وقــد اســتمرَّت املدرســة يف عطائهــا حتــى عــام )1383هـــ/1963م( حــن أممتهــا الدولــة، 

فتبعــت وزارة الرتبيــة وتبــدَّل امسهــا)55(. 
)املدرسة اليوسفية(

أنشــأ هــذه املدرســة للبنــات التاجــر احلــاج يوســف بيضــون )-1927م()56( يف حــي األمــن، قامــت بدايــات 
ــة الشــرفاء يف احلــي ختصــصَ غرفــة يف دارهــا  ــف امــرأة تقطــن يف دخل عــام )1308هـــ/1890م( حــن كلَّ
لتعليــم البنــات القــرآن الكريــم ومبــادئ القــراءة والكتابــة علــى نفقتــه اخلاصــة، ووفــر هلــن مــا يلزمهــن مــن 

كتــب وأدوات)57(. 
وكان ســبب قيــام املؤســس هبــذه اخلطــوة أنــه رأى يف احلــي بنتــن مســلمتن ترمســان شــارة الصليــب علــى 
صدريهما كما تفعل املســيحيات، فســاءه ذلك، فشــجَّع البنات على االلتحاق باملدرســة البدائية املذكورة)58(. 
وتقلَّبــت باملدرســة األحــوال، وعُــورض احلــاج يوســف مــن أصحــاب العقــول املنغلقــة حبجــة أن تعليــم البنــات 
يُفســدهن، ولكنــه صمــد حتــى عــام 1923م حــن اشــرتى داراً واســعة للتدريــس النظامــي، وافتُتحــت املدرســة 
بعــد عامــن يف ســنة 1342هـــ/1925م. واعتمــدت املدرســة حينئــذ بعــد الرتخيــص احلكومــي منهــاجَ الدولــة، 

)51( مدارس دمشق، 78.

)52( مدارس دمشق، 67، وفيه ترجمة المؤسس.

)53( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 987/2.

)54( مدارس دمشق، 98.

)55( الرسالة اليلسية، محمد عطاء هللا يلس شاويش، 83. وفيها ترجمة مؤسس المدرسة.

)56( انظر لترجمته مدارس دمشق، 741.

)57( مدارس دمشق. حكاية المحسنية: مسيرة نصف قرن من تاريخها، 1901-1952م، بسام مرتضى.

)58( حكاية المحسنية.
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ــمَّى  ــت تُس ــي كان ــة ال ــه شــهادة الدراســة االبتدائي ــن علي ــدِّم تلميذاهتــا لامتحــان الرمســي لينل ــت تُق فكان
»الســرتفيكا«. 

بقــي املؤسِّــس يُقــدِّم للمدرســة مــا يلزمهــا مــن مــال حتــى وفاتــه، وحينئــذ أمــر الســيد حمســن األمــن 
بتســميتها »املدرســة اليوســفية« اعرتافــاً بفضلــه، وقــد افتتــح يف املدرســة فيمــا بعــد قســماً للخياطــة 
واألشــغال النســائية، وقــد ازدهــرت املدرســة مــع األيــام، وتتالــت فيهــا الصفــوف اإلعداديــة والثانويــة، وهــي 

علــى عطائهــا حتــى اليــوم، وتتبــع يف إدارهتــا للمدرســة احملســنية)59(.
)مدارس أخرى(

وكان يف دمشــق، يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، مــدارس بســيطة، تضــم تاميــذ قائــل، منهــا مدرســة 
القيمريــة للشــيخ حممــد املبــارك )-1911م(، واملدرســة الســباهية للشــيخ حســن األســطواني )-1930م(، 
وكانــت يف ســدّة جامــع الســباهية ببــاب اجلابيــة، ومدرســة احليواطيــة بالشــويكة للشــيخ حممــد املبــارك كذلك، 
ومدرســة بــاب املصلــى للشــيخن حممــد الشــريف اليعقوبــي )-1943م( وصــاحل الطيــب )-؟؟؟م(، ومدرســة 
زقــاق احملكمــة للشــيخ حممــود احلمامــي )-؟؟؟م(، ومدرســة النهضــة العلميــة يف حــي العقيبــة للشــيخ عبــد 

)59( حكاية المحسنية.

ثانوية جودت اهلامشي - التجهيز
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احلمــد اكريّــم )-1976م(، ومدرســة التوفيــق يف امليــدان للشــيخ حممــد هبجــة البيطــار )-1976م()60(، وغرهــا.
وبعد:

- فقــد ســدّت هــذه املــدارس ثغــرة كبــرة يف نقــص املــدارس الرمسيــة، ولكنهــا مل تكــن بعيــدة عنهــا، فغالبهــا 
اعتمــد مناهــج الدولــة، ونــال طابُهــا الشــهادة االبتدائيــة العامــة مبعرفــة وزارة املعــارف. 

- احتلــت معظــم املــدارس األهليــة أمكنــة أثريــة سُــمِّيت بأمسائهــا كاملدرســة الرحيانيــة واملدرســة األمينيــة 
واملدرســة اجلوهريــة الســفرجانية. ومــا أظــن الدولــة كانــت تُعــارض ذلــك. 

اهتمــت املــدارس األهليــة باللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية زيــادة علــى مقــررات مــدارس الدولــة.. فكانــت 
رديفــاً هلــا. 

- كانت هذه املدارس تطوُّراً عن الكتاتيب الي أخذت تتأخَّر وختتفي رويداً رويداً.
- كانــت الــروح العربيــة والتاريــخ اإلســامي مهــا الشــائعن يف املــدارس األهليــة. وكان ذلــك ردّاً علــى النزعــة 

الطورانيــة الرتكمانيــة كمــا يبــدو، فضــاً عــن الغــرة الدينيــة الــي كانــت تـُـؤدِّي لذلــك.
- مل تتقاضَ هذه املدارس من األقساط إال القليل، وما كان أحد يشكو من مطالباهتا. 

- مل جند خال املراجع واملصادر تدخُّل الدولة يف أعمال املدارس األهلية.
- مــن هــذه املــدارس مــا كان جبهــود أفــراد كاملدرســة األمينيــة واملدرســة الرحيانيــة ومدرســة اإلرشــاد 

والتعليــم، ومنهــا مــا كان جبهــود مجعيــات كمــدارس اجلمعيــة الغــراء ومدرســة اإلســعاف اخلــري.
- رأينا املدارس األهلية كلها للذكور دون اإلناث ما عدا مدارس اجلمعية الغراء ففيها واحدة هلن. 

- كان ديــدن غالــب املعلمــن يف هــذه املــدارس يعتمــد الشــدة يف العنــف اجلســدي واإلرهــاب النفســي، أفــاض 
يف احلديــث عنهــا علــي الطنطــاوي حيكــي قصــص املعلمــن الذيــن يُعاقبــون الطــاب عقــابَ جمــرم أو طالــب 
ى باالنتقــام، وكانــت عمــدة الرتبيــة الفلــق وعصــا اخليــزران، وكان اآلبــاء يعاونــون املعلمــن علــى  ثــأر يتشــفَّ

هــذا فيقولــون للمعلمــن حينمــا يســلمون أوالدهــم إليهــم »لــك اللحــم ولنــا العظــم« وذكــر غــر ذلــك)61(.
- كانــت االمتحانــات قاســية كتابيــة وشــفوية، ومل يكــن ينتقــل التلميــذ إىل صــفٍّ أعلــى إال بعــد جهــد جهيــد.. 

وكان الرســوب هو الشــائع. 
ــل إال يف األعيــاد الدينيــة.. وكان النــاس ال حيتملــون  -مل تعــرف هــذه املــدارس عطلــة صيفيــة، ومــا كانــت تُعطِّ
تعطيــل املــدارس الرمسيــة، فكانــوا يأخــذون أوالدهــم يف الصيــف ليســجلوهم يف املــدارس األهليــة. )ذكريــات 

علــي الطنطاوي 8/316()62(. 

ب- املدارس الثانوية الرائدة:
ــات؛ املدرســة  ــاثُ ثانوي ــع عشــر ث ــة الســابقة خــال هــذا القــرن الراب ــة األهلي ــدارس الثانوي ــرف مــن امل عُ

الكامليــة، واملدرســة التجاريــة، والكليــة العلميــة الوطنيــة. 

)60( انظر لهذه المدارس كتاب مدارس دمشق، 91. ولتراجم أصحابها تاريخ علماء دمشق، كل في تاريخ وفاته.

)61( ذكريات علي الطنطاوي، 31/1، 70، 223/3، 256/5، 309/8. وفي مدارس دمشق، 96 أنه أحد األطفال بال في ثيابه مرعوباً من المعلم. وكانوا في 

سدة جامع المدرسة السباهية فقطرت على رؤوس بعض المصلين تحت السدة قطرات من بوله. 
)62( انظر لمجمل التعليقات مدارس دمشق، 96 وما بعد.
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)املدرسة الكاملية(
نســبة إىل مؤسِّســها الشــيخ كامــل القصــاب)63( )-1954(، افتتحهــا عــام )1323هـــ/1905م( يف أحــد تفرُّعات 
ســوق البذوريــن، ومساهــا املدرســة العثمانيــة، وعُرفــت بــن النــاس بامســه. قــال الزركلــي: »وهــي مــن أوائــل 
العوامــل يف بــثّ الــروح القوميــة«)64(، مشلــت املراحــل التعليميــة الثــاث، وافتتحــت قســماً ليليّــاً ليتمكــن 
الشــباب املشــغولون بلقمــة عيشــهم مــن الدراســة فيهــا. اعتمــدت املدرســة علــى العلــوم العصريــة كلِّهــا بــا 
ــاء  ــا خــرةُ علم ــم فيه ــة، وعلَّ ــن الفرنســية واإلنكليزي ــة واللغت ــوم الشــريعة والعربي اســتثناء، فضــاً عــن عل

البلــد، وقــد ُقبلــت شــهادات حامليهــا يف دخــول اجلامعــة)65(، بعــد حصوهلــا علــى الرتخيــص.
)املدرسة التجارية العلمية(

أسَّســها مجاعــة التجــار الدمشــقيِّن والوجهــاء ســنة )1328هـــ/1910م(، كانــت تُســمَّى مدرســة االحتــاد 
والرتّقــي، فلمــا خــرج األتــراك ُغيِّــر امسُهــا لئــا ختتلــط باحلــزب الــذي انقلــب علــى الســلطان عبــد احلميــد 
الثانــي وأســقطه، فنُســب امسُهــا ملــن أقاموهــا، ال العتبــار آخــر. كانــت شــرق اجلامــع األمــوي، ومشلــت املراحل 

)63( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 835/2، واألعالم، الزركلي، 13/7، وفي ثنايا كتاب جمعية العلماء بدمشق، محمد مطيع الحافظ.

)64( األعالم، 13/7.

)65( تاريخ علماء دمشق، 836/2، مدارس دمشق، 108.

مدرسة اجلمعية الغراء
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ــم فيهــا  التعليميــة الثــاث، وجُعــل فيهــا قســم للحضانــة، وكانــت حــن افتُتحــت أكــر مدرســة يف البلــد. وعلَّ
أســاتذة كبــار العلــومَ العصريــة والشــرعية والعربيــة)66(، وكانــت علــى مــا تقــول املصــادر مدرســة متطــورة، حتــى 
إهنــا اعتنــت بالتمثيــل املســرحي يــوم كان ذلــك غــر مقبــول يف دمشــق، وكانــت تلــك بــادرة غــر مســبوقة)67(. 

ــم الشــيخ علــي الطنطــاوي يف هــذه املدرســة، إال أنــه رأى أســلوهبا يف الرتبيــة معوجّــاً ســيِّئاً)68(.  وقــد تعلَّ
)الكلية العلمية الوطنية(

كان احملرك األول يف تأسيسها الشيخ حممد خر الطباع )-1911م()69( فتأسَّست عام )1325هـ/1907م(، 
ــا وأســلوهبا  ــت متطــورة يف مناهجه ــن. كان ــاء غــرب قصــر العظــم، أســفل مــن ســوق البذوري قامــت يف بن
التعليمــي، حيــث نافســت الثانويــات األخــرى، واســتقطبت طابــاً مــن الطبقــة العليــا يف اجملتمــع، اشــتهروا 
ــت  ــه، وكان ــة والسياســية في ــة االقتصادي ــادوا احلرك ــا، وق ــة العلي ــف اإلداري بعــد خترُّجهــم يف شــغل الوظائ
ــور  ــب الدكت ــا إىل الطبي ــندت إدارتُه ــى أُس ــى ســوقها حت ــا إن قامــت عل ــة. وم ــدة يف اجلامع شــهادهتا معتم
أمحــد منيــف العائــدي )-1962م()70(، فنهــض هبــا هنضــة شــاملة، وقــام علــى التدريــس فيهــا أســاتذة أكفيــاء.. 

ثــم أُحــدث هبــا وشــيكاً فــرع للبنــات مشــال ســوق اهلــال القديــم، شــرق منطقــة ســوق ســاروجة)71(.
)املدرسة احملسنية(

أسَّــس الســيد حمســن األمــن )-1952م()72( مــع مجاعــة وجهــاء الشــيعة املدرســة العلويــة اإلســامية، الــي 
افتُتحــت ســنة )1355هـــ/1936م(، ومل يُفتتــح القســم الثانــوي فيهــا إال بعــد عشــر ســنوات. وقــد انفــردت 
هــذه املدرســة الثانويــة عــن ســوابقها بإنشــاء قســم داخلــي لســكن الطــاب الغربــاء، ثــم إن الوجهــاء الذيــن 

كانــوا مــع املؤســس غــروا امسهــا إىل املدرســة احملســنية تكرميــاً لــه)73(.
ج- املدارس الثانوية الاحقة:

منــذ تطــورت ســورية يف منتصــف القــرن الرابــع عشــر اهلجري/ثاثينيــات القــرن العشــرين، بســبب احلوادث 
ــى االســتقال عــام  ــت البــاد عل ــِع اجملتمــع حــن حصل ــة فيهــا، وتطلُّ ــة واالقتصادي السياســية واالجتماعي
1936 وهتيــأت خلــروج الفرنســين منهــا بعــد عشــر ســنوات، أخــذت تقــوم حركــة نشــطة لتأســيس املــدارس 
األهليــة، إذ مل تكــن مــدارس احلكومــة لِتَسُــدَّ حاجــة البــاد، فظهــرت مــدارس اشــتهرت لتســتوعب الطــاب 

املعنيــن، وبعــض هــذه الثانويــات أنشــأها مدرســون أكفيــاء بأمواهلــم اخلاصــة الــي تعاونــوا عليهــا.
)دوحة األدب(

مل يتعــرَّض للحديــث عنهــا مــن كتبــوا عــن مــدارس دمشــق ســوى كاتــب هــذه الســطور، وأشــار إليهــا الشــيخ 
علــي الطنطــاوي علــى خلفيــة فتنــة حدثــت يف دمشــق إثــر حفلــة رقــص أقامتهــا املدرســة برمضــان يف قصــر 

)66( مدارس دمشق، 105، من حارتي القيمرية، حسان زكي النشواتي، 67، ذكريات علي الطنطاوي، 25/1، 103/2، 149/3، 259/5، 158/7، 35/8.

)67( ذكريات علي الطنطاوي، 149/3، 152، 307/8. والمعروف أن مسرح أبي خليل القباني رائد المسارح أغلق بشكوى من أحد الشيوخ. تاريخ علماء 

دمشق، 160/1. 
)68( ذكريات علي الطنطاوي، 30/1.

)69( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 294/1، وقال الزركلي فيه: أنشأ المدرسة الوطنية، وكان الناس في أشد الحاجة إلى مثلها، فنمت في أيامه نمواً سريعاً، 

وسميت بعد وفاته »الكلية العلمية الوطنية«. وال تزال إلى اليوم )خمسينات القرن العشرين( في طليعة المدارس الثانوية األهلية. األعالم، 119/6.
)70( انظر ترجمته في كتاب: األستاذ الدكتور محمد منيف العائدي، لعزة مريدن.

)71( األستاذ الدكتور محمد منيف العائدي، 107، مدارس دمشق، 121.

)72( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 789/2، األعالم، الزركلي، 287/5، أعالم مجمع اللغة العربية.

)73( مدارس دمشق، 133، وانظر كتاب حكاية المدرسة المحسنية.
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العظــم اســتنكرها علمــاء دمشــق)74(، أسَّســت املعهــد عادلــة بيهــم )-1975م()75( هــي وعــدد مــن الناشــطات 
بالعمــل االجتماعــي مــن بنــات الطبقــة املخمليــة، وافتتــح العــام الدراســي )1931/1932م( يف حــي أبــي 
رمانــة أرقــى أحيــاء املدينــة آنــذاك وأغنــاه. بــدأ مبدرســة ابتدائيــة فإعداديــة ثــم ثانويــة يف العــام الدراســي 
)1939/1940م(، واعتمــد يف قيامــه علــى منهــاج العلــوم املقــررة يف وزارة املعــارف، مــع اهتمامــه بالتمثيــل 
املســرحي واملوســيقا والرقــص وأدب الصحافــة. وكان هدفــه العــام تنشــئة الفتيــات علــى احليــاة العصريــة 
الغربيــة متامــاً، وتقويــة الــروح املعنويــة فيهــن)76(. ولتأســيس هــذه األهــداف التعليميــة واملعنويــة اعتمــد 
املعهــد مدرســن يتمتعــون بانطاقتــه وأهدافــه.. ووضــع لــه الشــاعر ســليم الزركلــي نشــيداً خاصّــاً بــه، 

ــد، ممــا مل يُعــرف يف املــدارس األخــرى)77(. واختــر للبنــات زيٌّ رمســيٌّ مُوحَّ
)املعهد العربي اإلسامي(

أنشــأه عــام )1372هـــ/1952م( الدكتــور مصطفــى الســباعي)78( يف منطقــة طريــق الصاحليــة قــرب اجلســر 
األبيــض، مســتعيناً جبمعيــة محــَل املعهــد امسهــا ضمَّــت أكثــر مــن مخســن شــخصية بــارزة يف دمشــق ذات 
فعاليــات اقتصاديــة وعلميــة ومهنيــة.. فيهــم رجــال أعمــال وأســاتذة جامعــات وأطبــاء وأدبــاء وكتــاب، وهــم 
ــة تعليميــة تُشــرف  ــا أن نعــدّ املعهــد أول هيئ ــذا يُمكنن كذلــك خاصــة األُســر الوطنيــة الكبــرة بدمشــق، ول
ــل األطيــاف املختلفــة للبلــد.. وجــاء يف نظــام اجلمعيــة أهنــا علــى شــاكلة منهــاج املــدارس  عليهــا مجعيــة تُمثِّ
الرمسيــة، وأهنــا تُعنــى بوجــه خــاصٍّ مبــواد الثقافــة العربيــة واإلســامية. وأكــد أن ال عاقــة هلــا بالشــؤون 
السياســية مطلقــاً. قصــد املعهــد أبنــاء األســر الدمشــقية احملافظــة رغبــة فيــه. وعلَّــم فيــه خــرة املدرســن، 
وكان مديــروه بــدءاً بالدكتــور الســباعي مــن أصحــاب الشــهرة. كمــا أُحــدث يف املعهــد قِســمٌ ليلــيٌّ ملــن متنعــه 
ــذي  ــوري باشــا، احلــي ال ــة ن ــات يف منطق ــد فرعــاً للبن ــم أحــدث املعه ــار.. ث ــن الدراســة يف النه ــه م ظروف

تســكنه أُســر راقيــة، وانتقــل بعدئــذ إىل ضاحيــة دمّــر)79(.
)ثانوية السعادة(

كانــت فكــرة إنشــائها بعدمــا ضــرب الفرنســيون معهــد العلــوم الشــرعية للجمعيــة الغــراء يف 29 أيــار 1945م، 
وجــدّت احلاجــة إىل التعويــض عــن املــدارس املتعلقــة باجلمعيــة املذكــورة، فقــررت إذ ذاك إنشــاء ثانويــة 
كونيــة)80(، افتُتحــت الثانويــة يف مبنــى املدرســة السميســاطية)81( مشــال اجلامــع األمــوي يف منطقــة الكاســة 
العــام الدراســي )1945/1946م(، بــدأت بالصــف األول اإلعــدادي، وجعلــت تُحــدث صّفــاً أعلــى يف كل ســنة 
إىل أن اســتوفت صفــوف املرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة بعــد ســتِّ ســنوات مــن إحداثهــا. انتقلــت بعدهــا إىل 

جنــاح يف جامــع تنكــز جبانــب املعهــد املذكــور. التزمــت الثانويــة مبناهــج الدولــة كأمثاهلــا. 
ــة معهدَهــا يف جامــع تنكــز خــال  ــة، فلمــا أغلقــت الدول ــى الثانوي كانــت اجلمعيــة املشــار إليهــا تشــرف عل

)74( ذكريات علي الطنطاوي، 102/5.

)75( انظر لترجمتها إتمام األعالم.

)76( مدارس دمشق، 153.

)77( مدارس دمشق، ولعل هذا لمنع الفتيات من التنافس في ارتداء األزياء.

)78( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 1035/2، األعالم، 231/7.

)79( مدارس دمشق، 174، مقابلة د. مازن المبارك وكان أحد مدرسيها، وكذلك مقابلة مديرها األستاذ ماهر زنبركجي.

)80( المقصود بالكونية المصطلح الذي أطلقه علماء الشريعة بدمشق ليعني العلوم غير الشرعية.

)81( السميساطية: مضى التعريف بها في مدارس الجمعية الغراء.
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الوحــدة الســورية – املصريــة )1961-1958م( اســتصدر الشــيخ عبــد الغــي الدقــر )-2002م()82( ترخيصــاً 
ــا لبــث  ــل، وم رمسيّــاً هلــا بامســه، فاســتأنفت الثانويــة أعماهلــا، بعدمــا انتقلــت إىل حملــة قنــوات – تعدي
صاحــب الرتخيــص أن تنــازل عنــه إىل األســتاذ فــاروق الطبــاع الــذي تنــازل عنــه عــام )1394هـــ/1974م( إىل 
األســتاذ هشــام الناشــف )-2003م(، فنهــض بالثانويــة حتــى كانــت يف املســتوى األول للثانويــات األهليــة)83(.

)معهد مجعية األنصار(
مدرســة إعداديــة وثانويــة أسَّســها يف حــي البحصــة الشــيخ أمحــد كفتــارو)84( )-2004م(، وجعــل اإلشــراف 
عليــه جلمعيــة األنصــار اخلريــة لرعايــة الفقــراء وطلبــة العلــم، وافتُتحــت بالعــام الدراســي )1949/1950م(، 
وتنقــل املعهــد لظــروف آنــذاك حتــى اســتقرَّ قــرب املدرســة الشــامية أســفل حملــة ســوق ســاروجة. اعتمــد 
املعهــد مقــرَّرات املــدارس الرمسيــة متامــاً متوســعاً يف الثقافــة اإلســامية ومــا يلحقهــا، وأراده املؤسِّــس أن 
ــاً  ــه نشــيداً خاصّ ــار ل ــة يف الطــاب، واخت ــث الرجول ــى روح العصــر وب ــداً إســاميّاً منفتحــاً عل ــون معه يك
بــه. بقــي املعهــد علــى عطائــه إىل أن أُغلــق عــام 1392هـــ/1972م حــن ســارت توجهــات الشــيخ العلميــة يف 
اجتــاه أعلــى)85(. وإىل جانبــه افتتحــت اجلمعيــة معهــد بــدر لإلنــاث عــام )1385هـــ/1965م( يف منطقــة ســوق 

ســاروجة)86(.
)ثانوية دار احلكمة(

أسَّســها يف منطقــة القنــوات )شــاذبكية( أربعــة عشــر مدرســاً حبصــص ماليــة متســاوية، وكانــوا مــن مجيــع 
قــرروا  ثــم  والثانويــة.  للمرحلتــن اإلعداديــة  الدراســي )1954/1955(  العــام  افتتحوهــا  التخصُّصــات، 
التدريــس املســائي فيهــا العــام التــايل للطــاب الذيــن متنعهــم ظروفهــم مــن الدراســة النهاريــة النشــغاهلم 
بالعمــل. وملــا كان أصحــاب الثانويــة مــن املدرســن الناهبــن الذيــن يدرّســون هبــا فقــد ارتفــع شــأهنا وقصدهــا 

الطــاب مــن األُســر املعروفــة)87(.
)ثانويات أخرى(

عُــرف إىل جانــب هــذه الثانويــات نظــرات هلــا إال أهنــا مل حتصــل الشــهرة ذاهتــا، منهــا ثانويــة دمشــق العربيــة، 
ــر،  ــة دار الفك ــة، وثانوي ــة األهلي ــة، والثانوي ــة دار الثقاف ــوك، وثانوي ــة الرم ــة، وثانوي ــة دمشــق الوطني وثانوي

وثانويــة األندلــس)88(. 
ونظراهتــا لإلنــاث معهــد النجــاح يف منطقــة نــوري باشــا، ثــم ثانويــة اجلمهــور يف جــادة الرئيــس باجلســر 
األبيــض، وثانويــة حتريــر الفتــاة يف عــن الكــرش، وثانويــة املعــري يف حــارة بنــدق مبنطقــة الشــهداء علــى 

ــة)89(. ــق الصاحلي طري
وبعد:

)82( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 464.

)83( مدارس دمشق، 177، وفيها ترجمة األستاذ هشام الناشف.

)84( انظر ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، وفيات 1425هـ، إتمام األعالم، 102/1.

)85( مدارس دمشق، 179.

)86( مدارس دمشق، 202.

)87( مدارس دمشق، 186. 

)88( مدارس دمشق، 200.

)89( مدارس دمشق.
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ــد إليهــا، ولــوال ذلــك ملــا كان اإلقبــال عليهــا..  فهــذه الكثــرة مــن املــدارس الثانويــة قامــت لســدّ حاجــة البل
ــه هلــا؟)90( فمــاذا ميكــن االســتخاص مــن املاحظــات الــي تُوجَّ

- مسحــت الدولــة باســتحداث هــذه املــدارس؛ ألنّ مدارســها مل تكــن تكفــي الســتيعاب مجيــع الطــاب، وهلــذا 
كانــت وزارة الرتبيــة تنتقــي طــاب املــدارس الرمسيــة اإلعداديــة والثانويــة ممــن حصلــوا علــى درجــات معينــة 

مــن درجــات النجــاح وفــق مــا ميــأل مقاعدهــا، وتضطــرُّ الطــاب اآلخريــن إىل اللجــوء للتعليــم اخلــاص. 
- حاولــت املــدارس اخلاصــة العنايــة بأســلوهبا واســتقدمت للعمــل عندهــا مدرســن توخَّــت فيهــم الكفايــات 

الازمــة، ودفعــت هلــم أجــوراً مغريــة جلذهبــم. 
- كان نصــاب املــدرس التعليمــي يف مــدارس احلكومــة 18 ســاعة أســبوعياً مبعــدل 3 ســاعات وســطيّاً لليــوم، 
فــكان لديــه علــى األقــل مــا يــوازي مثلــه للعمــل يف الثانويــات األهليــة، وطموحــه املــادي يدفعــه للعمــل كذلــك 

يف األقســام املســائية. 
- مــن أجــل ذلــك اســتقطبت املــدارس غــر الرمسيــة مُدرِّســن قدمــوا أحســن مــا عندهــم، ورمبــا كان أداؤهــم 

هنــا متميِّــزاً عــن عملهــم األصلــي.

)90( هذه المالحظات من استعراض ما ذكر عن الثانويات الخاصة في المراجع والمصادر المشار إليها، ومن معايشة كاتب هذه السطور لها إذ كان طالباً في 

ثانوية دار الحكمة لثالث سنوات.

مكتب عنر
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- جعلــت املــدارس األهليــة تتنافــس بعضهــا مــع بعــض يف اســتقدام املدرســن األكفيــاء، الذين يُغــري وجودُهم 
طابــاً يريــدون الدخــول إىل اجلامعــة الــي تتخيَّــر أصحاب الدرجــات العالية.

- مــع األيــام تأخَّــر عطــاء املــدارس الرمسيــة أمــام املــدارس اخلاصــة، إذ أثبتــت األخــرة أهنــا تُخــرّج طابــاً 
مؤهَّلــن لدخــول اجلامعــة حبصوهلــم علــى الدرجــات املطلوبــة.

- كانــت املــدارس اخلاصــة تفتقــر إىل البيئــة الصحيــة واملاعــب الرياضيــة، ألهنــا نزلــت يف بيــوت شــعبية 
غــر مؤهلــة للخدمــات الرتبويــة الائقــة، والطــاب يف بعضهــا حمشــورون باكتظــاظ يف صفوفهــا ويف باحتهــا 

الضيقــة. ومل تكــن الدولــة تفــرض عليهــا آنــذاك عــدداً مناســباً.
- مل تكــن املــدارس األهليــة تتقاضــى رســوماً عاليــة، إذ كان الرســم الســنوي لطالــب املرحلــة الثانويــة لثانويــة 
ــرة يف الســنة  ــدارس اخلاصــة – ال يتجــاوز 300 ل ــة األوىل مــن امل ــدودة يف الطبق دار احلكمــة – وهــي مع

يُدَفــع علــى قســطن متســاوين)91(.
- مل تأخــذ هــذه املــدارس نفســها بالتوجُّــه اإلســامي وال التعليــم الديــي املغايــر ملــدارس الدولــة إال مــا كان 

يف بعضهــا مثــل معهــد األنصــار ومعهــد بــدر، وكذلــك املعهــد العربــي يف أول نشــأته. 
- مل تقــم هبــذه الثانويــات اخلاصــة مؤسَّســات جتاريــة وال دعمهــا رجــال أعمــال يوظفــون أمواهلــم، وإمنــا 

أُنشــئت جبهــود شــخصية وطنيــة مــن املدرســن. ولــذا كانــت أرباحهــا متواضعــة. 
- بعدمــا قامــت ثــورة 8 آذار 1963م أحجمــت الدولــة عــن إعطــاء تراخيــص تربويــة لثانويــات جديــدة، 
فأقبــل الطــاب املضطــرون علــى الثانويــات املوجــودة الــي اكتظــت هبــم.. إال مــا جــرى بعدئــذ مــن اســتحداث 

تراخيــص علــى خلفيــات معينــة.

ثالثًا- التعليم اإلسالمي اخلالص:
_ متهيد:

هــذا التعليــم ذو شــقن اثنــن، تعليــم تلقائــي غــر نظامــي يُقــرِّره الشــيخ يف املســجد أو بيتــه، ويــرتدَّد إليــه 
ــم مُســتحدَث يف معاهــد ذات نظــام مدرســي ومنهــاج  ــون عنــه العلــوم الــي يُتقنهــا، وتعليــم منظَّ الطــاب يتلقَّ

معــن مقــرر، وســيتناول البحــث احلالتــن. 
أ- حلقات الشيوخ: 

بــدأت هــذه احللقــات منــذ الفتــح اإلســامي، بــادر هبــا أبــو الــدرداء رضــي اهلل عنــه )-32هـــ()92( يف جامــع 
دمشــق عــام 14 هجــري، فجلــس يف اجلانــب الشــرقي منــه يف حمــراب الصحابــة حيــث كان الصحابــة يُعلِّمون 
ــم القــرآن علــى ترتيــب معــن، فأقبــل عليــه الطــاب وكثــروا حتــى بلغــوا أكثــر مــن  النــاس، فــكان هــو)93( يعلِّ
ــاوة. يف حــن  ــم الت نه ــف يُلقِّ ــم عري ــة عشــرة، عليه ــات، يف كل حلق ــكان يقســمهم إىل حلق 1600 نفــس، ف
ــى  جيلــس هــو يراقــب املعلمــن ويصــوب هلــم، فــإذا أخطــأ قــارئ رجــع إىل عريفــه، فــإذا أشــكل حــرف عل
العريــف رجــع إىل أبــي الــدرداء فصوبــه)94(. وكان إذا أحكــم أحــد القــراء مــن العشــرة القــراءة حتــول إىل أبــي 

)91( كان هذا المبلغ أقل من راتب مدرس المرحلة الثانوية المبتدئ.

)92( ترجمته في اإلصابة، ابن حجر، الترجمة 6119، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر، في حرفه.

)93( القراءات وكبار القراء في دمشق، محمد مطيع الحافظ، 97.

)94( تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، 315/1. الحياة العلمية في الشام في القرنين األول والثاني للهجرة، خليل الزرو.
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الــدرداء يعــرض عليــه)95(، فلمــا مــات أبــو الــدرداء، املعلــم الدمشــقي األول، خلفــه يف التعليــم مجاعــة، منهــم 
عبــد اهلل بــن عامــر.

كان عبــد اهلل بــن عامــر )-118هـــ()96( عريفــاً عنــد أبــي الــدرداء علــى عشــرة، قــرأ القــرآن عليــه، فاختــذه 
أهــل الشــام إمامــاً ورجعــوا إىل قراءتــه، فــكان أحــد القــراء املعتمديــن)97(، وعنــه أخــذ القــراءة أهــُل الشــام)98(.

ومل تنقطــع احللقــات بعــد أبــي الــدرداء وبعــد الصحابــة الذيــن كانــوا يُعلِّمــون النــاس يف جامــع دمشــق، كمــا 
ــه  ــم يف آخــر خطبت ــم مســؤولية التعلي لَه ــد محَّ ــة«)99(، وق ــو آي ــوا عــي ول ــي )ص( »بلغ ــر الن ــرّ، اتباعــاً ألم م

العامــة يف حجــة الــوداع. 
ــق هــذا البحــث بدمشــق يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري فإننــا جنــد فيــه أن القــراءة آلــت إىل بيــت  وإذ يتعلَّ
احللوانــي علــى يــد كبرهــم الشــيخ أمحــد احللوانــي الرفاعــي الكبــر )-1307هـــ/1889م( الــذي جــدَّد علــم 
القــراءات يف الشــام ونشــره يف أرجائهــا بعــد أن خلــت دمشــق مــن القــراء املتخصصــن مــدة طويلــة مــن 
الزمــن)100(، وعليــه ختــرَّج ولــده حممــد ســليم )-1943م( وعــن األخــر وولــده حممــد ســعيد )-1969م( أخــذ 

جيــل مــن القــراء نشــروا القــراءات بدمشــق، وأقامــوا حلقاهتــا يف املســاجد ويف البيــوت.
فممــن اشــتهر مــن هــؤالء أمحــد دمهــان )-1926م(، وعبــد الرحيــم دبس وزيــت )-1926م(، وعبد اهلل املنجد 
)-1940م(، وياســن جوجياتــي )-1964م(، وحممــود فائــز الديرعطانــي )-1965م(، وعــزي العرقسوســي 
)-1968م(، وعبــد الوهــاب دبــس وزيــت )-1969م(، وحســن خطــاب )-1987م(، وقاســم هبــة )-1999م(، 
وخليــل هبــة )-2007م(، وحممــد ســكر )-2008م(، وحميــي الديــن الكــردي )-2009م(، وبكــري الطرابيشــي 

)-2012م(، وعبــد الــرزاق احللــي )-2012م(، وشــكري حلفــي )-2015م(، واكريــم راجــح )1928-()101(. 
وقــد اســتمرَّت هبــؤالء حلقــات القــرآن يعلمونــه يف املســاجد ويف بيوهتــم، يبــدؤون مــن بعــد صــاة الغــداة حتــى 

العشــاء اآلخرة. 
وأشــهر املســاجد الــي أقــرأ فيهــا هــؤالء جامــع التوبــة بالعقيبــة، وجامــع منجــك يف امليــدان، وجامــع زيــد بــن 

ثابــت يف بــاب الســرجية، وجامــع اخلــر يف املهاجريــن، فضــاً عــن اجلامــع األمــوي، وبيــوت القــراء. 
ــن  ــدة عرب ــدر )-1949م( يف بل ــد القــادر قوي ــن قصدهــم الطــاب الشــيخ عب وكان مــن أشــهر القــراء الذي

ــون إليــه مــن دمشــق ومــن اآلفــاق يقــرؤون ويأخــذون القــراءات)102(. ــوا يأت بالغوطــة، كان
كانــت احللقــة القرآنيــة قليلــة العــدد تضــمُّ بضعــة أفــراد، ورمبــا تقــوم علــى طالــب واحــد يضــرب لــه الشــيخ 
موعــداً حمــدَّداً يقــرأ وينصــرف. وكان الشــيخ إذا اجتمــع لــه العــدد أقرأهــم بالرتتيــب واحــداً فواحــداً يبــدأ 
مبــن جــاء منهــم أوالً، حتــى إذا فــرغ أمكنــه أن يبقــى أو ينصــرف)103(، وكانــت خطــة القــرآن أنــه إذا اســتوفى 

)95( السابقان.

)96( ترجمته في القراءات وكبار القراء في دمشق، 50.

)97( جمال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، 454/2.

)98( القراءات وكبار القراء في دمشق، 51.

)99( الحديث في صحيح البخاري، 3461.

)100( القراءات وكبار القراء بدمشق، 14. 

)101( تراجم هؤالء في كتاب تاريخ علماء دمشق، بحسب وفياتهن، وفي كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري على وفياتهم كذلك.

)102( تاريخ علماء دمشق، 762/2.

)103( القراءات وكبار القراء بدمشق، 227.
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القــارئ عرضــه علــى الشــيخ حفظــاً انتقــل إىل القــراءات الســبع أو العشــر فــإذا أتقنهــا أعطــاه فيهــا إجازتــه 
املكتوبــة.

ولــذا كانــت اإلجــازات علــى هــذا قليلــة نــادرة ال يناهلــا إال املهــرة حتــى اقــرتح الشــيخ عبــد الكريــم الرفاعــي 
ــه ملــن يتقــن قــراءة  ــن الكــردي )-2009م( أن يعطــي إجازت ــي الدي ــذه الشــيخ حمي ــى تلمي )-1973م()104( عل

حفص فقط، لتشجيع الطاب)105(.
أمــا حلقــات العلــوم اإلســامية األخــرى فكانــت يف القــرن الــذي يعاجلــه البحــث أكثــر وأعــمَّ، ولــذا ســنقتصر 

فيــه علــى أهــم احللقــات بدمشــق. 
كانــت احللقــات يف املســاجد كمــا حدثــي صديقــي حممــد مطيــع احلافــظ نقــاً عــن عمــه شــيخ احلنفيــة يف 
زمنــه الشــيخ عبــد الوهــاب احلافــظ )دبــس وزيــت( )-1969م( تبــدأ مــن بعــد صــاة الفجــر حتــى مــا بعــد 
العشــاء اآلخــرة ال تتوقــف، وخصوصــاً يف املســاجد الكــرى، وتــداول أهــل العلــم أن يف اجلامــع األمــوي تقــوم 

حلقــة عنــد كل ســارية يف درس علــم متنــوع.
ونقــل عنــه كذلــك أن طــاب العلــم قبــل دخــول الكهربــاء دمشــق يف أوائــل القــرن العشرين/عشــرينيات القــرن 

الرابــع عشــر اهلجــري كان كل منهــم يصطحــب مــع كتابــه فانوســه يســتضيء بــه جبانــب كتابــه يف احللقــة. 
عُــرف يف دمشــق حلقتــا علــم كبرتــان ذواتــا شــأن؛ األوىل درس قبــة النســر يف اجلامــع األمــوي، والثانــي درس 

التكيــة الســليمانية يتــوىل كاّ منهمــا أكــر حمــدث يف الشــام. 
ــاً  ــب ماليّ أمــا درس قبــة النســر)106(، فــكان أول مــن قــام فيــه حممــد امليدانــي )-1033هـــ()107( قبــل أن يرتتَّ
ــث يف أشــهر رجــب  ــا احلدي ــون يُدرّســون فيه ــة احملدث ــى البقع ــع عل ــم تتاب ــد نفســه)108(.. ث ــن عن حســبة م
وشــعبان ورمضــان يــوم اجلمعــة عقــب الفريضــة حتــى العصــر، حتــى كان آخــر مــن توالهــا الشــيخ حممــد 
بــدر الديــن احلســي )-1935م( يقــرأ فيهــا صحيــح البخــاري، قــال الشــيخ عبــد الــرزاق البيطــار )-1916م(: 
ــم  ــن غــر توقــف وال تلعث ــظ يتلوهــا م ــة احلف ــط تامّ ــة األســانيد صحيحــة الضب ــث موصول ــروي األحادي ي
،كأمنــا يغــرتف مــن عُبــاب أو يقــرأ يف كتــاب)109(، وكان هــو آخــر مــن تــوىل هــذه الوظيفــَة الــي توقفــت مبوتــه.
وأمــا درس التكيــة الســليمانية فُخصِّــص كذلــك لقــراءة صحيــح البخــاري يف شــهري رجــب وشــعبان مــن كل 
مخيــس)110(. وأول مــن تــواله الشــيخ احملــدث أمحــد العطــار )-1218هـــ/1803م()111(، فلمــا عجــز قبــل وفاتــه 
ــده الشــيخ ســليم العطــار  ــم آلــت إىل حفي ــه حامــد )-1263هـــ/1846م()112(، ث بثــاث ســنوات قــام هبــا ابن

)104( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 1217/2. 

)105( ترجمة الشيخ محيي الدين الكردي في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، في تاريخ وفاته )خ(، ط2.

)106( رتبها بهرام آغا كتخذا وكيل والدة السلطان إبراهيم سنة 1050هـ/1640م وأوقف من أجلها األوقاف وعين للمدرس ستين قرشاً وللمعيد ثالثين، ولقارئ 

العشر عشرة، وقد كان من شروط قبة النسر أن يقوم على درس الحديث فيها أعلم علماء دمشق. نتيجة الفكر فيمن درس تحت قبة النسر، عبد الرزاق البيطار، 
.96

 )107( ترجمته في خالصة األثر، المحبي، 170/4. منتخبات التواريخ لدمشق، الحصني، 601/2.
)108( نتيجة الفكر، 98.

)109( نتيجة الفكر، 129، حلية البشر، 362/1، وانظر ترجمة الشيخ بدر الدين فيما سيأتي.

)110( يبدو أنه رتب الخميس لئال يتعارض مع درس قبة النسر يوم الجمعة.

)111( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 116/1، حلية البشر، 239/1، كان شيخ علماء دمشق ومرجع البالد كلها في 

العلوم العقلية والنقلية، تفرد بالتفسير والحديث. 
)112( ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 497/2، حلية البشر، 462/1، منتخبات التواريخ، 646.
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)-1307هـــ/1889م()113(، ثــم مــن بعــده الشــيخ بكــري العطــار )-1339هـــ/1920م()114(. 
وقــد كان هلــذا الــدرس شــأنه، جيتمــع عليــه علمــاء دمشــق وأعياهنــا وجتارهــا خصوصــاً يومي البــدء واخلتام، 
ــه مــن الشــرح، ويتناولــه مــن الوجهــة العربيــة، ويتوســع  وكان املـُـدرّس فيــه يتلــو احلديــث بســنده ويُوفيــه حقَّ

مبوضوعــه مــن الفقــه أو التوحيــد أو غــر ذلــك ممــا يناســب املقــام)115(.
ومــن أشــهر مــن أقــرأ العلــوم الشــرعية بدمشــق للقــرن الــذي يتناولــه البحــث علمــاء بيــت العطــار املذكــورون 
آنفــاً، وخصوصــاً الشــيخ ســليم )-1307هـــ/1889م()116( والشــيخ بكــري )1320هـــ/1902م( وهبمــا ختــرج 

كثر من علماء دمشق، يف حلقاهتا املتتالية)117(. 
والشيخ مجال الدين القامسي )-1914م()118( يف جامعي السنانية وحسان بباب اجلابية.

والشــيخ حممــد بــدر الديــن احلســي )-1935م()119( يف دار احلديــث مبحلــة العصروينــة، يُقيــم دروســه 
خاصــة يف خمتلــف العلــوم مــن الصبــاح حتــى قبيــل املغــرب حــن ينفتــل إىل داره فيفطــر وهــو صائــم غالبــاً، 
ثــم يشــرع بــدرس عــام مــا بــن املغــرب والعشــاء. ويفتخــر أهــل العلــم بأخذهــم عنــه واالنتســاب إليــه)120(.

واشــتهرت هنضــُة الشــيخ علــي الدقــر )-1943م()121( جبامــع الســادات يف بــاب اجلابيــة، واســتقطب حللقاتــه 
طابــاً مــن حــوران واألردن والبقــاع والغوطــة، وكان هــو يذهــب للدعــوة يف تلــك املناطــق، ويرســل إليهــا 

)113( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 108/1.

)114( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 222/1.

)115( ترجمته في تاريخ علماء دمشق.

)116( مر ذكره واإلشارة إليه في درس التكية.

)117( تاريخ علماء دمشق، 107/1، 221.

)118( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 332/1، وانظر كتاب جمال الدين القاسمي لكاتب هذه السطور.

)119( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 554/1. ومما ألف فيه حلية البشر، 362/1، األعالم، 38/8، عالم األمة وزاهد العصر، محمد رياض المالح، المحدث 

األكبر وإمام العصر الشيخ محمد بدر الدين الحسني كما عرفته، محمد صالح الفرفور، المحدث األكبر الشيخ محمد بدر الدين الحسني، يسرى دركزللي، مجلة 
حضارة اإلسالم، 817/4.

)120( المراجع السابقة.

)121( ترجمته في كتاب الشيخ علي الدقر، وتاريخ علماء دمشق، 690/1.

حي السادات - مسجد األقصاب وتوابعه
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ــن ارتضاهــم يف  ــه الذي ــل طاب ــة أوائ ــى كل حلق ــه الطــاب جعلهــم حلقــاتٍ يقــوم عل ــر علي ــا كث ــه. ومل طاب
ــى التوجيــه العــام، حتــى أحــدث هلــم املــدارس واملعاهــد الــي تســتوعبهم، ووفــر لألغــراب  علمهــم، ثــم يتولَّ

اإلقامــة واحتياجاهتــا)122(. 
وتابــع طــاب الشــيخ علــي الدقــر تعليــم النــاس، والقيــام بالدعــوة يف حياتــه وبعــد مماتــه، فنشــروا العلــم يف 
حلقــات املســاجد املختلفــة، منهــم الشــيخ حســن حبنكــة )-1978م()123( يف جامــع منجك بامليدان الوســطاني، 
ــن ثابــت ببــاب الســرجية. وقــد ســار هــذا  ــد ب ــم الرفاعــي )-1973م()124( يف جامــع زي والشــيخ عبــد الكري
الشــيخان علــى طريقــة أســتاذمها الشــيخ علــي الدقــر املذكــور، فعمــا علــى تأليــف حلقــات يقــوم عليهــا كبــار 

طاهبما.. 
والشــيخ خالــد اجلبــاوي )-2003م(، والشــيخ نايــف العبــاس )-1987م(، كامهــا يف جامــع بــاب املصلــى، 
ــي، والشــيخ أمحــد  ــدان الفوقان ــاق باملي ــع الدق ــي )-1969م( يف جام ــد الرمحــن الزعــي الطي والشــيخ عب
احملاميــد )-2000م( يف جامــع التوبــة حبــي العقيبــة. وقــد ختــرَّج هبــؤالء الشــيوخ علمــاء اشــتهروا وخطبــاء 

ــون الدعــوة والعلــم)125(.  تفرَّقــوا علــى منابــر دمشــق يبثُّ
وقامــت يف جامــع التوبــة حركــة نشــطة للغايــة علــى يــد الشــيخ ســليم املســوتي )-1906م()126(، والشــيخ 
أبــي اخلــر امليدانــي )-1961م()127(، وتلميــذه الشــيخ لطفــي الفيومــي )-1909م()128(، وآل الرهانــي؛ ســعيد 
اجلــد )-1884م()129(، وعبــد الرمحــن )-1932م()130(، وحممــد ســعيد احلفيــد )-1967م()131(، والشــيخ عبــد 
الوهــاب دبــس وزيــت )-1969م()132(، وقــد نشــط علــى يــد هــؤالء يف اجلامــع املذكــور الفقــه احلنفــي، وكانــوا 
ــم  ــه لتعلي ــه املشــار إلي ــادات واملعامــات للفق ــادئ العب ــات يف مب ــه املرجــع األول، وأصــدر األخــران كتيِّب في

العامــة)133(.
ويف جامــع فتحــي بالقيمريــة، وجامــع الســادات مبحلــة األقصــاب، أقــام الشــيخ حممــد صــاحل الفرفــور 
)-1986م()134( حلقاتــه ودعوتَــه، فاســتقطب طــاب العلــم الذيــن نبــغ منهــم الشــيخ إبراهيــم اليعقوبــي 
)-1985م()135(، والشــيخ عبــد الــرزاق احللــي )-2012م()136(، والشــيخ أديــب الكاس )-2009()137(، والشــيخ 

)122( تاريخ علماء دمشق.

)123( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 1280/2.

)124( تاريخ علماء دمشق، 1217/2.

)125( لترجمة طالب الشيخ علي الدقر ونشاطاتهم انظر كتاب الشيخ علي الدقر رجل أحيا هللا به أمة، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري 

على وفاة كل منهم.
)126( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 253/1.

)127( تاريخ علماء دمشق، 948/2.

)128( ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 210.

)129( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 55/1.

)130( تاريخ علماء دمشق، 525/1.

)131( تاريخ علماء دمشق، 1081/2.

)132( تاريخ علماء دمشق، 1129/2.

)133( يظهر ذلك في تراجمهم السابقة.

)134( ترجمته في كتاب علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 150.

)135( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 109.

)136( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، وإتمام األعالم.

)137( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، وإتمام األعالم.
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)-1991م()138(،  البــزم  رمــزي 
اللطيــف  عبــد  الشــيخ  وابنــه 
قــام  وقــد  )-2014م(،  فرفــور 
هــؤالء خبدمــة املذهــب احلنفــي 
الشــرعية  والعلــوم  خاصــة، 
ومــن  بالدعــوة،  وقامــوا  عامــة، 
طــاب الشــيخ صــاحل الفرفــور 
الشــيخ عبــد القــادر األرنــاؤوط 
)-2004م()139(، والشــيخ شــعيب 
وتوافــر  )-؟؟؟()140(،  األرنــاؤوط 
الــرتاث يف  علــى خدمــة  هــذان 

الكتــب. حتقيــق عيــون 
يف  متطــورة  دروس  وقامــت 
باملهاجريــن،  املرابــط  جامــع 
كان عمدهتــا الشــيخ عبــد الغــي 
والشــيخ  )-2002م(،  الدقــر 
جــودت ســعيد، اتَّجــه األول فيهــا 
إىل  والثانــي  واألدب،  اللغــة  إىل 
التفســر الــذي يُقــرأ فيــه التاريــخ 

والوعــظ. والدعــوة 
ويف جبــل املهاجريــن قامــت دروس التصــوف علــى يــد الشــيخ حممــد اهلامشــي )-1961م()141(، نشــر معهــا 
ــن  ــردة، فمِ ــوا دروســه. وليســت دروســه هــذه متف ــاء ولزم ــن العلم ــر م ــا كث ــي تقبَّله ــة الشــاذلية ال الطريق
قبلــه أشــاعها أســتاذه الشــيخ حممــد بــن يلّــس )-1927م()142( يف الزاويــة الصماديــة بالشــاغور، وابنــه 
ــري  ــادر اجلزائ ــد الق ــم التصــوف إىل األمــر عب ــم آَل عل ــك )-1959م()143(، ومــن قبله ــس كذل ــن يلّ أمحــد ب

)-1300هـــ/1883م()144( يف داره بزقــاق النقيــب بالعمــارة.
علــى أن علــم التصــوُّف علــى الطريقــة النقشــبندية وعلــوم الشــريعة انتشــر عنــد علمــاء األكــراد يف حــي ركــن 
الديــن، اشــتهر منهــم يف هــذا القــرن الشــيخ عيســى الكــردي )-1912م()145(، وتلميــذه الشــيخ حممــد أمــن 

)138( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 204.

)139( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 508.

)140( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري.

)141( ترجمته في علماء دمشق، 982/2.

)142( علماء دمشق، 480/1، وكتاب الطريقة اليلّسية في مواضع عدة وقد ألف الكتاب له.

)143( علماء دمشق.

)144( ترجمته في األعالم، 45/4، وعلماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 788/2.

)145( تاريخ علماء دمشق، 318/1.

معهد مجعية األنصار - معهد أبو النور
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كفتــارو )-1938م()146(، وابنــه الشــيخ أمحــد كفتــارو )-2004م()147(. 
هــذا جممــل مــا اشــتهرت بــه دمشــق مــن احللقــات للعلــوم الشــرعية والعربيــة.. وإن كان يف مســاجدها 

حلقــات أقــل اشــتهاراً.
وبعد:

فالــذي يعــود إىل املصــادر الــي تناولــت البحــث يف هــذه احللقــات املســجدية ميكــن لــه أن خيــرج بالتصــورات 
اآلتية)148(: 

- ختــرَّج يف هــذه احللقــات كبــار العلمــاء علــى شــيوخهم، وتســلَّموا الرايــة مــن بعدهــم، ونشــروا علمهــم، ظهــر 
ــروا يف النــاس،  مــن هــؤالء الطلبــة خطبــاء مفوَّهــون، انتشــروا يف مســاجد دمشــق القدميــة واجلديــدة فأثَّ
منهــم الشــيخ حســن حبنكــة، والشــيخ حممــد عــوض، والشــيخ شــوكت اجلبــايل، والشــيخ أمحــد احملاميــد 

وغرهــم. 
- كانــت حلقــات العلمــاء جمانيــة، ال يتقاَضــون فيهــا أجــوراً، ويرفضــون اهلدايــا مــن طاهبــم مــع أن غالبهــم 

كان يعيــش عيشــة كفــاف وحاجــة. ومــن ثَــمَّ فلــم يُكلِّــف الشــيخُ منهــم طالبَــه حاجــة يقضيهــا لــه. 
ــه أمنــوذجَ الرجــل املســلم  ــرى في ــة حــبّ ومــودة وإخــاص وقداســة، ي ــب بشــيخه صل ــة الطال ــت صل - بقي

ــه.  الصــايف، وحيــاول أن يتَّخــذه أســوةً ل
ــات  ــا معلوم ــل فيه ــا، تتكام ــوم اإلســامية كله ــا تشــمل العل ــب بعينه ــى كت ــرن عل ــاء هــذا الق ــد علم - اعتم

الطالــب)149(.
- حــرص الطــاب علــى أخــذ اإلجــازات مــن شــيوخهم، فعــمّ ذلــك فيهــم وهــذه حتتــاج إىل دراســة خاصــة، 

تــؤدي وال شــك إىل نتائــج تُفيــد حركــة التأريــخ العلمــي.
- أخلــص كبــار الشــيوخ للعلــم، فلــم يتخلَّفــوا عــن موعــد احللقــات، وتفرَّغــوا هلــا وتابعــوا طاهبــم املتابعــة 

ــة.  احلثيث
- قــد تقــوم حلقــة مســجدية علــى بضعــة طــاب، ورمبــا قامــت علــى طالــب أو طالبــن، ال يســتنكف الشــيخ 
ــهُ اهلُل  ــمَ عِلمــاً أجَلمَ ــن َكتَ عــن املواظبــة عليهــا، وال ينقطــع عنهــا أبــداً؛ ذلــك ألنــه حيمــل مســؤولية العلــم »مَ

يــومَ القِيامــةِ ِبلِجــاٍم مِــن نــاٍر« ]ابــن حبّــان واحلاكــم والبيهقــي عــن عبــد اهلل بــن عمــرو[.
ب- املعاهد الشرعية: 

مــت التحصيــل  لعــل احللقــات املســجدية الــي ذكرناهــا آنفــاً تطــوَّرت إىل إنشــاء املعاهــد الشــرعية الــي نَظَّ
العلمــي والــدوام، وقامــت بتوفــر اإلقامــة للطــاب الفقــراء.. 

كانــت املــدارس القدميــة تعتمــد األوقــاف يف كفايــة الطــاب، وهــي أوقــاف دارّة، تُســهم يف تفرّغهــم للعلــم منذ 
انتســاهبم إليهــا حتــى يتخرَّجــوا، يف حــن تقــوم املعاهــد احلاليــة علــى مســاعدات احملســنن غــر املنظمــة، 

األمــر الــذي يــؤدي إىل االضطــراب، ويعــود علــى الدارســن بشــيء مــن عــدم االســتقرار. 

)146( تاريخ علماء دمشق، 599/1.

)147( علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الميالدي، 492.

)148( هذه المالحظات مستخلصة من تراجم العلماء المذكورين في كتاب تاريخ علماء دمشق، في وفاة كل منهم. واعتمدت على مالحظاتي لترددي على شيوخي 

في حلقات العلم في أكثر من مسجد. 
)149( انظر لمعرفة الكتب موضوع المعاهد الشرعية التالي ذكرها.
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فكيف كان حال هذه املعاهد بدمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري؟
)معهد مجعية التهذيب والتعليم(

أقــدم هــذه املعاهــد معهــد مجعيــة التهذيــب والتعليــم، الــذي أسَّســه عــام )1349هـــ/1931م( الشــيخُ عبــد 
الرحيــم اخلطيــب )-1948()150( يف منطقــة القلبقجيــة)151(، وكان قبــل ذلــك التاريــخ مدرســة علــى منــط 
التعليــم الشــرعي يف احللقــات، أوقفهــا الشــيخ أبــو اخلــر اخلطيــب )-1890م()152( هلــذا الغــرض. ومــا يــزال 

املعهــد قائمــاً حتــى اليــوم. 
)معهد العلوم الشرعية(

ومنــذ أربعينيــات القــرن الرابــع عشــر اهلجري/عشــرينات القــرن العشــرين امليــادي قامــت هنضــة الشــيخ 
علــي الدقــر )-1943م()153(، فاجتمــع لــه طــاب أغــراب كثــرون مــن حــوران والغوطــة والبقــاع يتعلَّمــون يف 
ــم، وملــا تشــتَّت أمرهــم وقامــت ضــرورة  ــه، وكان يُؤويهــم يف غــرف املســاجد املخصَّصــة لطــاب العل حلقات
لإلشــراف عليهــم أسَّــس )اجلمعيــة الغــراء لتعليــم أوالد الفقــراء()154(، الــي اســتولت عــام )1353هـــ/1934م( 
عــون يف غــرف  علــى مدرســة جامــع تنكــز، وكانــت بيــد اجلنــود الفرنســين)155(، فانتقــل إليهــا الطــاب املوزَّ
مــة، وتُقــدَّم هلــم وجبــات الطعــام. وانتظمــت احللقــات عندئــذ يف »معهــد  املســاجد ليقيمــوا يف مهاجــع منظَّ

العلــوم الشــرعية«. 
ولكــن الفرنســين انتقمــوا مــن املعهــد فقصفــوه باملدافــع يف حادثــة 29 أيــام عــام 1945م)156(، وخرَّبــوا جــزءاً 
كبــراً منــه، حبيــث مل يعــد صاحلــاً لإلقامــة، فعمــل القائمــون عليــه فرمَّمــوه، ومجعــوا فيــه طــاب احللقــات 
العــام التــايل إىل صفــوف منظمــة مــع إقامــة الطــاب األغــراب. وبقــي املعهــد مســتمرّاً يف عطائــه حتــى 25 
أيلــول عــام 1959م حــن أمــر وزيــر الداخليــة عبــد احلميــد الســراج )-2012م( بالقــوة)157(، باالســتياء علــى 
بنــاء املعهــد.. ويبــدو أن ذلــك بســبب املواقــف السياســية املناهضــة املعروفــة للقائمــن عليــه وللطــاب. وقــد 
حاولــت اجلمعيــة بعــد ذلــك مبــدة طويلــة النهــوض، فأعــادت افتتــاح املعهد يف بنــاء الزاوية السميســاطية)158(. 

)املعهد العلمي الديي(
وظهــرت إثــر دعــوة اجلمعيــة الغــراء مجعيــة نشــطة جــدّاً هــي مجعيــة العلمــاء، الــي تألَّفتهــم منــذ عــام 
ــى تأســيس املعهــد  ــت عل )1357هـــ/1938م( برئاســة الشــيخ حممــد كامــل القصــاب )-1954م()159(، فعمل
ــة  ــة الشــرعية، وكان يف زقــاق النقيــب مبحل ــرف باســم الكلي العلمــي الديــي يف الســنة الــي تلتهــا، وقــد عُ
العمــارة اجلوانيــة، هبــدف ختريــج القضــاة واملفتــن واملدرِّســن واخلطبــاء)160(، وكانــت مــواد الدراســة فيــه 

)150( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق، 749/2.

)151( القلبقجية: كانت سوقاً لصنع القالبق، مفردها قلبق نوع من لباس الرأس من الوبر مدبب وأسطواني وقد يصنع من جلد الخروف الناعم. معجم األلفاظ 

التاريخية، محمد أحمد دهمان، مادة قلبق. وخطط دمشق، 161.
)152( انظر ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 120/1، مدارس دمشق، 208.

)153( انظر التعريف به في كتاب تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 690/1، وفي كتاب الشيخ علي الدقر.

)154( انظر التعريف بها في المصدرين السابقين.

)155( انظر قصة االستيالء عليها في كتاب الشيخ علي الدقر. 

)156( مدارس دمشق، 216، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري السابق، الشيخ علي الدقر.

)157( مدارس دمشق، 216، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري السابق، الشيخ علي الدقر.

)158( سبق التعريف بها في الحديث عن مدارس الجمعية الغراء.

)159( ترجمته في تاريخ علماء دمشق، 835/2، وفي كتاب جمعية العلماء بدمشق، 19-11.

)160( مدارس دمشق، 233، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 835/2.
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ــه العلــوم الشــرعية والعربيــة والكونيــة)161(، ولــذا كان يف اهليئــة  تعتمــد األســلوب العصــري، وضمَّــت مناهجُ
التدريســية فيــه أعــام مــن مجيــع التخصُّصــات املعروفــة يف البلــد)162(.

)معهد مجعية التوجيه اإلسامي(
وهنــض بالعلــم يف امليــدان الوســطاني الشــيخ حســن حبنكــة )-1978م()163(، بــدأ حبلقــات مســجدية يف جامــع 
منجــك)164(، ومــع إقبــال الطــاب عليــه أسَّــس مجعيــة التوجيــه اإلســامي، الــي أشــرفت علــى تأســيس معهــد 
ــر هلــم  بامسهــا عــام )1365هـــ/1946م( ضمــن رخصــة مــن وزارة املعــارف، وكان فيــه طــاب مقيمــون يوفَّ
الطعــام واللبــاس، وآخــرون ال حيضــرون ســوى الــدروس الصباحيــة. وملــا اكتمــل املعهــد أسَّســت اجلمعيــة 
م الوضــع بدمشــق  ــأزَّ ــى ت ــه حت ــى عطائ ــد عل ــي املعه ــة)165(. بق ــا عــدا اإلقام ــراره م ــى غ ــاث عل ــاً لإلن فرع
حبــوادث نيســان عــام 1967م، وكان للشــيخ حســن مواقــف جريئــة، فصــدر مرســوم بإلغــاء رخصــة املعهــد 

ومصادرتــه ومصــادرة ممتلــكات اجلمعيــة)166(.
)معهد دار احلديث األشرفية(

قــام يف ســوق ابــن أبــي عصــرون معهــد دار احلديــث األشــرفية)167(، الــذي صــدر مرســوم إحداثــه يف 
3/5/1949م، بطلــب مــن الشــيخ حييــى زميتــا املكتــي )-1958م()168(، ويبــدو أهنــا مل تكــن علــى نشــاط 
ــون الرنكوســي  ــود بعي ــى إذا كان عــام 1373هـــ/1953م دعــا الشــيخ حمم املعاهــد الشــرعية الســابقة، حت
)-1985م()169( لفيفــاً مــن التجــار إىل إنشــاء مجعيــة دار احلديــث النبــوي الشــريف، بغــرض افتتــاح ثانويــة 
هبــذا االســم، واإلشــراف عليهــا لتدريــس العلــوم الشــرعية.. فتــمَّ هلــم مــا أرادوا، وقامــت يف املــكان املشــار 
إليــه صفــوف نظاميــة، إضافــة إىل مهاجــع إليــواء الطــاب األغــراب عــن دمشــق. وملــا توسَّــعت الثانويــة ضــمَّ 

ــة قائمــة)170(. ــزال الثانوي ــاءً إلقامتهــم. ومــا ت إليهــا بن
)معهد مجعية الفتح اإلسامي(

أسَّــس عــام )1375هـــ/1956م( حممــد صــاحل الفرفــور )-1986م()171( مجعيــة الفتــح اإلســامي، الــي أقــام 
ــه اســتفاد مــن  ــاب الســام، ولعل ــد ب ــة عن ــة القيمري ــى غــرار املعاهــد الســابقة، يف حمل ــداً عل ــا معه بامسه
جتربتــه، وكان هــو أحــد مدرســي املعهــد العلمــي الديــي )الكليــة الشــرعية( املذكــور آنفــاً، وقــد ســاعده يف 
إنشــائه عــدد مــن التجــار كان بعضهــم أعضــاء يف جملــس إدارة اجلمعيــة، واســتقطب املعهــد طابــاً أغرابــاً 

)161( العلوم الكونية من اصطالح المشايخ يدلون به على العلوم غير الشرعية.

)162( مدارس دمشق، 233، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 835/2.

)163( للتوسع في ترجمته المستفيضة انظر كتاب: الوالد الداعية المربي الشيخ حسن حبنكة الميداني قصة عالم مجاهد حكيم شجاع، عبد الرحمن حبنكة. 

)164( جامع منجك، بناه األمير ناصر الدين محمد بن إبراهيم بن سيف الدين منجك الكبير، مجلة المجمع العلمي العربي، 318/48، خطط دمشق، 356، منادمة 

األطالل ومسامرة الخيال، عبد القادر بدران، 389.

)165( مدارس دمشق، 243، وتاريخ علماء دمشق.

)166( من كتاب: الوالد الداعية، المذكور وفيه تفصيل لحوادث العام المذكور، مدارس دمشق، 247.

)167( بنى دار الحديث األشرفية الجوانية بمحلة العصرونية عام 630هـ الملك األشرف موسى )-635هـ( ابن الملك العادل أخي صالح الدين. انظر: خطط 

دمشق، 75، منادمة األطالل، 24.
)168( انظر لترجمته تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، 934/2.

)169( انظر لترجمته علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 106.

)170( مدارس دمشق، 248، واعتمد البحث على وثائق محفوظة في الثانوية.

)171( لترجمته انظر علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 150، وكتاب العالمة المربي الكبير الشيخ محمد صالح الفرفور، عمر 

النشوقاتي.
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مــن لبنــان واألردن واملغــرب وتركيــا وبــاد إفريقيــا ومناطــق األكــراد وبــاد االحتــاد الســوفييي الســابق 
وماليزيــا وأندونيســيا، أُعينــوا علــى ترتيــب إقامتهــم يف غــرف املســاجد، ثــم ملــا اســتقر وضــع املعهــد أنشــأت 
اجلمعيــة فرعــاً آخــر لإلنــاث. ويُذكــر أن جــذور هــذا املعهــد بــدأت يف أواخــر مخســينيات القــرن الرابــع عشــر 
اهلجري/ثاثينيــات القــرن العشــرين امليــادي، حبلقــات أقامهــا املؤسِّــس يف مســاجد القيمريــة..)172(. ومــا 

زال املعهــد قائمــاً حتــى اليــوم.. 
)معهد احملدث األكر الشيخ بدر الدين احلسي(

يف عــام )1379هـــ/1959م( أنشــأ الشــيخ بــدر عابديــن )-1981م()173( مجعيــة إســعاف طــاب العلــوم 
اإلســامية الــي افتتحــت معهــداً هبــذا االســم يف منطقــة بــاب اجلابيــة، وكان اهلــدف رعايــة طــاب العلــم 
األتــراك الوافديــن، وكان املؤسِّــس يهتــمُّ هبــم لصلتــه باألتــراك وإتقانــه الرتكيــة، وضمَّــت إىل جانبهــم طابــاً 
مــن اليونــان ويوغوســافيا الســابقة وأملانيــا وماليزيــا وأندونيســيا والكامــرون وســاحل العــاج ونيجريــا 

ــي. ــرب العرب ــاد املغ ــا وب ــال وغان ــر وســراليون وتشــاد والســنغال والصوم ــايل وزائ وم
ويف أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين دعــم املعهــد رجــُل األعمــال الدمشــقي عبــد اهلــادي الدبــس )-1993م(
)174(، وأنشــأ مــن أجلــه بنــاء فخمــاً مــن عــدة طوابــق وســاحة ماعــب يف منطقــة الشــاغور فانتقــل إليــه املعهــد 

وتغيَّــرت تســميته إىل معهــد الشــيخ بــدر الديــن احلســي، ليضــم فرعــن للذكــور واإلنــاث، وهــو يعتمــد املــواد 
التدريســية احلكوميــة مضافــاً إليهــا الدروس اإلســامية)175(.

)معهد الفرقان(
ــن املذكــور ليعمــل  ــن عابدي ــدر الدي ــوم اإلســامية الشــيخ ب ــة إســعاف طــاب العل وقــد انســحب مــن مجعي
علــى تأســيس مجعيــة الفرقــان عــام )1383هـــ/1963م( مــع عــدد مــن وجهــاء حــي املهاجريــن، وافتتحــت 
اجلمعيــة معهــداً بامسهــا يف ملحقــات جامــع املرابــط يف احلــي املشــار إليــه، كان يف هيئتهــا التدريســية كبــار 
ــرت لألخريــن منهــم اإلقامــة والطعــام والعنايــة الطبيــة.  العلمــاء، واســتقطبت طابــاً مواطنــن وأغرابــاً، وفَّ
وقــد توسَّــعت أعمــال اجلمعيــة بعدئــذ فافتتحــت هلــا فروعــاً يف املــزة ودمـّـر وغوطــة دمشــق ومــا تــزال قائمــة 

حتــى اليــوم علــى ســعة)176(.
)املعهد الشرعي للدعوة واإلرشاد(

وآخــر هــذه املعاهــد املعهــد الشــرعي للدعــوة واإلرشــاد، املعــروف بــن النــاس مبعهــد أبــي النــور)177(، أنشــأه 
الشــيخ أمحــد كفتــارو )-2004م()178(، وافتتحــه عــام )1395هـــ/1975م(. اعتمــد أوالً النظــام األزهــري مــن 
حيــث قبولــه الطالــب احلائــز علــى شــهادة التعليــم االبتدائــي من خال ســنتن فقط، األوىل تُســمَّى التمهيدي 
ــة  ــة، ينتقــل بعدهــا الطالــب مباشــرة إىل الصــف األول الثانــوي الســتكمال املرحل ــمَّى اإلعدادي ــة تُس والثاني

)172( مدارس دمشق، 258، علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري.

)173( انظر ترجمته في علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 46.

)174( ترجمته في إتمام األعالم، 39/2.

)175( مدارس دمشق، 271، مقابلة مع مدير المعهد األستاذ جمال البحرة.

)176( مدارس دمشق، 276، مقابلة مع األستاذ إياد الطباع أمين سر الجمعية.

)177( ألنه أنشئ على أنقاض مسجد صغير في مدخل حي ركن الدين يسمى جامع أبي النور، بناه أحد قواد صالح الدين األيوبي سنة 614هـ. خطط دمشق، 

305. ومن هذا المسجد بدأت دعوة الشيخ أحمد كفتارو منذ أربعينات القرن العشرين.
)178( انظر ترجمته في إتمام األعالم، 102/2، علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 492.
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الثانويــة الشــرعية، ويتبــع املعهــد إىل جممــع أبــي النــور الــذي سُــمِّي مؤخَّــراً جممــع الشــيخ أمحــد كفتــارو)179(.
وبعــد هــذا االســتعراض الســريع هلــذه اجلمعيــات، الــي أنشــأت معاهــد شــرعية بامسهــا، ومــا يــزال معظمهــا 
قائمــاً، يُمكــن أن نُشــر إىل املاحظــات اآلتيــة، مُســتخلَصًة مــن تراجــم مؤسِّســيها، فلرجــع إىل ســرهم يف 

املصــادر الــي أشــرنا إليهــا)180(:
- قامت هذه املعاهد جبهود مؤسِّسيها ومعونة جتار دمشق وأهل اخلر فيها بدعمهم املستمرّ. 

- اعتمــدت منهاجــاً متكامــاً للعلــوم الشــرعية يف الفقــه وأصولــه والتفســر واحلديــث واملصطلــح والســرة 
النبويــة والنحــو والفرائــض، إضافــة للخطابــة والباغــة واملنطــق. 

- هدف هذه املعاهد ختريج علماء دعاة إىل اهلل وخطباء وأئمة لسَدّ حاجة البلد.
- اهتمَّت املعاهد املذكورة باللغة العربية اهتماماً بالغاً لقدسيتها وللحاجة إليها يف اخلطابة. 

ــى التدريــس يف املعاهــد علمــاء البلــد املعروفــون الذيــن يُدرِّســون باألســاس يف حلقــات املســاجد وأحيانــاً  - تولَّ
يف بيوهتم. 

-مل تتطــوَّر هــذه املعاهــد يف منهاجهــا وال يف أســلوهبا، وبقيــت تعتمــد الكتــب الرتاثيــة يف التدريــس، تنظــر 
إليهــا بقداســة، وال ختــرج عــن نصوصهــا وال عباراهتــا. 

نــن، اشــتهر كثــر منهــم بالدعــوة إال أن  - خرَّجــت هــذه املعاهــد يف دفعاهتــا األوىل علمــاء أقويــاء مُتمكِّ
األجيــال التاليــة هلــم ظهــر فيهــم ضعــف. 

- ضمَّت هذه املعاهد طاباً وافدين من كثر من باد العامل شرقيه وغربيه، ورجعوا إىل بادهم دعاة. 
- اتَّبعــت بعــضُ هــذه املعاهــد املذهــب احلنفــي، كمعهــد مجعيــة الفتــح اإلســامي، إال أن باقيهــا كان علــى 

املذهــب الشــافعي الغالــب يف البلــد. 
ــت عنايتُهــا علــى  ــوِل هــذه املعاهــد اهتمامَهــا كمــا ينبغــي مبــادة األدب ونقــده وقضايــاه، وإمنــا انصبَّ - مل تُ

اللغــة حنوهــا وصرفهــا وباغتهــا، وإن كان ملعهــد الفتــح اإلســامي عنايــة خاصــة بــه. 
- مل تُعنَ هذه املعاهد بالعلوم العصرية ما عدا املعهد العلمي الديي.. كما مل هتتمَّ باللغات األجنبية. 

- نزلت هذه املعاهد يف ملحقات املساجد واملدارس األثرية القدمية. 
- مل يُؤلِّــف مدرســو هــذه املعاهــد كتبــاً إال فيمــا نــدر، وإمنــا اعتمــدوا الكتــب الرتاثيــة الــي كانــت تـُـدرَّس يف 

احللقــات املســجدية، فكأمنــا نُقــل علــم احللقــات إىل مــدارس منظمــة تُعطــي شــهادات بــدل اإلجــازات.
- استمرَّ أسلوب التعليم يف املعاهد على فهم نصّ الكتاب املدروس وقلما كان الشيخ خيرج عنه.

- ومــع هيمنــة الدولــة صــارت تبعيــة هــذه املعاهــد لــوزارة األوقــاف، وأشــرفت عليهــا مديريــة التعليــم 
الشــرعي، وهــي تتــوىل التفتيــش عليهــا وتنظيــم أمورهــا.

- حتــوَّل بعــضُ هــذه املعاهــد إىل ثانويــات شــرعية، يتقــدَّم طابُهــا آخــرَ املرحلــة إىل امتحانــات شــهادة 
الدراســة الثانويــة الشــرعية، ويُقبَــل املتفوّقــون فيهــا للدخــول إىل كليــة الشــريعة)181(.

)179( مدارس دمشق، 286، مقابلة مع الدكتور محمد شريف الصواف رئيس مجلس إدارة المجمع الذي يضم المعهد المذكور ودار القرآن والحديث وثانوية الغد 

المشرق الشرعية ودار الرحمة لليتيمات وفرع جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية.
)180( وأضيف إلى ذلك مالحظاتي الخاصة لمعايشتي للمعاهد ومدرسيها، وانظر مدارس دمشق، 289.

)181( يراجع لهذه المالحظات كتاب مدارس دمشق، 289، وتراجم العلماء الذين أشرنا إليهم خالل البحث.
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رابعــًا- مــدارس الطوائــف 
األهليــة:

مدارســهم  للمســلمن  كان  ملــا 
املســيحين  فــإن  اخلاصــة 
واليهــود ســعَوا إلنشــاء مــدارس 
مــع  تنســجم  ألبنائهــم  خاصــة 
أمــر  دينهــم وتوجُّهاهتــم، وهــذا 
طبيعــيٌّ جــدّاً)182(. وقــد عَرفــت 
ــا  ــان بعضه ــش األدي دمشــق تعاي
مــع بعــض باحــرتام، ومــا جــرى 
يف فتنــة 1860م بــن املســيحين 
واملســلمن فإنــه يُعــدُّ شــذوذاً عن 
القاعــدة. والــذي نفــخ يف نــاره 
مــن خارجهــا  وافــدة  مجاعــات 
ولظــروف  أجنبيــة،  وبأيــاد 
للســكان  دخــل  ال  طارئــة، 

فيهــا)183(.
إنشــاء  إىل  تَداعــى  وقــد  هــذا 
اجلمعيــاتُ  املــدارس  هــذه 
اخلريــة املدعومــة مــن الكنيســة، 
وذلــك منــذ أواخــر القــرن الثالــث 
ــل  عشــر اهلجــري، ونشــطت أوائ
ــع عشــر، وازدهــرت  ــرن الراب الق

أواســطه ومــا بعــد)184(، فأقبــل الطــاب املســلمون عليهــا حتــى مــن األُســر املتدينــة، طمعــاً يف اكتســاب اللغــة 
ــة)186(. ــة العربي ــدارس التبشــرية – باللغ ــف هــذه – خبــاف امل ــت مــدارس الطوائ ــة)185(، وقــد عُني األجنبي

ــا، فصــارت  ــة أيديهــا عليه ــورة آذار 1963م، حــن وضعــت الدول ــى ث وقــد بقيــت هــذه املــدارس نشــطة حت
ــدارس)187(. ــا كســائر امل ــة، واعتمــدت براجمه ــوزارة الرتبي ــة ل تابع

)182( ذكريات علي الطنطاوي، 30/1.

)183( انظر مرآة الشام وتحليل المؤلف للحادثة 316 وما بعد، وخطط الشام، 73/3 وما بعد.

)184( مدارس دمشق، 295.

)185( قال علي الطنطاوي: ومن أعجب العجب أن شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار تعلم مدة في المدرسة اللعازارية، وفيها تعلم اللسان الفرنسي 30/1. وقد 

تخرج في هذه المدرسة األخيرة أربعة رجال، حكموا سورية؛ حقي العظم، والشيخ تاج الدين الحسني، وشكري القوتلي، وفوزي سلو، غير أدباء سورية 
ورجاالتها الكبار. التعليم في سورية، 337.

)186( من مقالة محمد المبارك: المدارس الخاصة ووحدة الثقافة في البالد العربية، مدارس دمشق، 296.

)187( مدارس دمشق، 296.

مدرسة اجلمعية الغراء
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أ- املدارس املسيحية:
ــف عندهــا  ــم يف ســورية«، ومل يتوقَّ ــه »التعلي ــراً، يف كتاب ــراً ســريعاً عاب ــد قوطــرش ذك ــور خال ذكرَهــا الدكت
مليـّـاً)188(، ذكــر مــن مــدارس الذكــور يف حــي القصــاع، مســكن غالبيــة املســيحين، مدرســة الــروم األرثوذكــس، 
واملدرســة اإلجنيليــة ]الروتســتانتية[، واملدرســة البطريركيــة الكاثوليكيــة، واملدرســة الكاثوليكيــة الســريانية، 

ومدرســة األرمــن القدمــاء)189(. 
وذكر من مدارس يف حي امليدان الذي تســكنه أقلية مســيحية املدرســة الكاثوليكية واملدرســة األرثوذكســية، 
وهاتــان األخرتــان بســيطتان يف كل منهمــا معلــم واحــد وتاميــذ ال يتجــاوزون بضع عشــرات)190(، وذكر أن يف 

حــي القصــاع مــن مــدارس البنــات مدرســة الروم واملدرســة اليســوعية. ويف امليدان مدرســة الكاثوليك)191(. 
)مدرسة اآلسية املختلطة للروم األرثوذكس()192(

تُعــدُّ هــذه املدرســة أقــدم مــدارس دمشــق املماثلــة هلــا، أُسِّســت ســنة )1045هـــ/1635م(، وتتبــع بطريركيــة 
أنطاكيــة وســائر املشــرق للــروم األرثوذكــس. بــدأت املدرســة بداية بســيطة، ومرت بظروف تقــدُّم وتراجع)193(، 
حتــى تطــورت إبــان محلــة إبراهيــم باشــا املصــري )-1847م()194(، حــن صــدرت موافقتــه علــى ترميــم 
الكنائــس القدميــة، وبنــاء كنائــس يف منطقــة املرمييــة اجملــاورة لشــارع األمــن باحلــارة الــي تُســمَّى طالــع 
ــاء يُشــرفون  ــام وكاء أمن ــن قي ــدِّد هلــا نظــام يتضمَّ ــام )1256هـــ/1840م(، وحُ ــعت ع ــاس)195(، وتوسَّ القلق

عليهــا، وتَعيــن رواتــب للمعلمــن بــدل الســبتية)196(، الــي كانــت تتقاضاهــا املدرســة مــن التاميــذ)197(.
وانتَخبــت املدرســة بعدئــذ فرعــاً عاليــاً للتعليــم الاهوتــي األكادميــي، بقصــد إنشــاء كليــة الهوتيــة تُضاهــي 
الكليــات األرثوذكســية املماثلــة يف خالكــي بالقســطنطينية وأثينــا وبطرســبورغ وموســكو. كمــا افتُتــح فيهــا 

فــرع للموســيقا الكنســيّة البيزنطيــة مكمــل لألكادمييــة الاهوتيــة)198(. 
ــة  ــة حجري ــة مــزودة مبطبع ــات األوربي ــى شــاكلة اجلامع ــة عل ــدُّ لتأســيس جامع ــدأت املدرســة تُعِ ــذا ب وهك

إلصــدار الكتــب الازمــة)199(. 
فــت املدرســة ودُمِّــرت، ثــم عــادت بعــد أعــوام فأخــذت تســتأنف  وحــن قامــت فتنــة )1277هـــ/1860م( توقَّ
عملهــا، وتفتتــح صنوفهــا مــن األدنــى حتــى مســتوى الشــهادة الثانويــة، وخطــت خطــوات بدعــم امللــك فيصــل 

)188( الصفحات 39-37.

)189( التعليم في سورية، 38.

)190( التعليم في سورية.

)191( التعليم في سورية، 39.

)192( اعتمدت في البحث على مقالة وافية قدمها إلّي الدكتور جوزيف زيتون أمين الوثائق البطريركية وعلى أكثر من لقاء معه. وقال: اآلسية بتسهيل الياء 

المفتوحة تعني العمود وتجمع على أواٍس، يقال ملك ثابت األواسي أي راسخ األركان. أما اآلسيّة بالتشديد فشجرة اآلس ذات الرائحة الزكية، وقصد المعنيون 
بالمؤسسة أن التسمية تجمع بين المعنيين. 

)193( مدارس دمشق، 302.

)194( انظر ترجمته في حلية البشر، 15/1، علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري، 443/1.

)195( الطالع اصطالح يعني منهل الماء، كما أفادني الباحث األستاذ إلياس بوالد.

)196( السبتية ما يقابل الخميسية التي يدفعها تالميذ الكتاب أو المدارس اإلسالمية.

)197( مقالة د. زيتون، ومدارس دمشق، 302.

)198( مقالة د. زيتون، ومدارس دمشق، 302.

)199( مقالة د. زيتون، ومدارس دمشق، 302. والطباعة الحجرية أو اللوحية بحيث يحفر النص على ألواح حجرية وتجري الطباعة عليها. انظر الموسوعة 

العربية، 279/4 مادة )األوفست(.
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)-1933م()200( الــذي قــدم هلــا دعمــاً ماليّــاً ومعنويّــاً)201(.
ــدّل بــه  ــت املدرســة بإقامــة خزانــة كتــب، وأسَّســت فرقــة للكشــافة، ووُضــع هلــا نظــام إداري جديــد عُ اهتمَّ

ــم)202(. القدي
وتستأنف املدرعة اليوم أعماهلا كسائر املدارس اخلاصة باللغتن الفرنسية واإلنكليزية)203(.

)املدرسة البطريركية للروم امللكين الكاثوليك()204(
)200( ترجمة في األعالم، 165/5، مذكرات محمد علي، 130/1.

)201( مدارس دمشق، 304. 

)202( مدارس دمشق، 305.

)203( مدارس دمشق.

)204( اعتمدت في البحث على مقالة كتبه األستاذ إلياس بوالد بعنوان »مدرسة الفضيلة والعلم المدرسة البطريركية نموذج الوحدة الوطنية« وعلى لقاءات معه. 

مدرسة التجهيز يف جرديدة املصور
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ــا  ــوس األول، وافتتحه ــرُك غريغوري ــور فقــط، البطري ــاب شــرقي، للذك ــة ب ــون مبحل أسَّســها يف حــارة الزيت
ــة يف  ــواد التعليمي ــا امل ــة، وانتهجــت يف براجمه ــة االبتدائي ــى املرحل عــام )1292هـــ/1875م(، قامــت أوالً عل
نظائرهــا الرمسيــة مــع العنايــة باللغــة الفرنســية، ثــم توسَّــعت وأضافــت اللغــة اإلنكليزيــة، واهتمَّــت بالرياضة 

والنشــاط الكشــفي والرحــات)205(.
ازدهــرت املدرســة حتــى بلغــت أوجَ ازدهارهــا يف مثانينيــات القــرن الرابــع عشــر اهلجري/ســتينات القــرن 
ــا مدرســون  ــم فيه ــود، كمــا علَّ ــة إىل املســيحين طــاب املســلمن واليه ــا باإلضاف العشــرين، وانتســب إليه

مســلمون. وختــرَّج فيهــا طــاب كان هلــم شــأهنم يف اجملتمــع)206(.
ويف عــام )1383هـــ/1963م( مشلتهــا قــرارات التأميــم، وسُــمِّيت عنــد ذلــك مدرســة العنايــة اخلاصــة، 
فتحولــت إىل مدرســة ابتدائيــة حتــى أُغلقــت يف منتصــف تســعينيات القــرن الرابع عشــر اهلجري/ســبعينيات 
القــرن العشــرين)207(. هــذا ومل يكــن هلــا تأثــر ديــي يف طاهبــا بالرغــم مــن أن الذيــن أداروهــا هــم الرهبــان 

البولســيون)208(. 
)مدارس األرمن()209(

عُرف منها سبع مدارس: 
- مدرســة التاركمانتشــاتس ملطرانيــة األرمــن األرثوذكــس، وهــي أكــر املــدارس األرمنيــة بدمشــق وأقدمهــا، 
تأسَّســت عــام )1316هـــ/1898م( علــى غــر املرجــح، وبــدأت ابتدائيــة وانتهــت ثانويــة. وتُســمَّى »ثانويــة 

الرســالة اخلاصــة«.
- مدرسة باب املصلى، تأسَّست عام )1340هـ/1921م( ومل تستمرَّ أكثر من مثاني سنوات. 

بقســم احلضانــة،  بــدأت  البحصــة،  عــام )1348هـــ/1929م( يف حــي  تأسَّســت  مياتســيال،  - مدرســة 
)1352هـــ/1933م(.  عــام  فاالبتدائــي 

- مدرســة ســاهكيان، تأسَّســت عــام )1348هـــ/1929م( يف منطقــة البحصــة، وبــدأت كذلــك بقســم حضانة، 
لــت يف أكثــر مــن مــكان، ثــم اســتقرَّت يف حملــة عرنــوس يف بنــاء مــن ثاثــة طوابــق، وهــي اليــوم مــن أكــر  وتنقَّ

مــدارس األرمــن. وتُســمَّى »مدرســة الطليعــة اخلاصــة«.
ــن األرمــن، تأسَّســت عــام )1342هـــ/1923م( يف غرفــة واحــدة حبــارة اجلــورة  - مدرســة طائفــة اإلجنيليِّ
)حــي الصــادق اليــوم(، مــن تفرُّعــات بــاب تومــا، ثــم اســتقرَّت قــرب بطريركيــة الــروم األرثوذكــس. وتُســمَّى 

»مدرســة احليــاة اخلاصــة«. 
- مدرســة الزبلطانــي، أُنشــئت عــام )1368هـــ/1948م( يف خميــم الزبلطانــي لألرمــن، بدأت بقســم للحضانة 
ــن للمرحلــة االبتدائيــة، رعتهــا اجلمعيــة اخلريــة العموميــة، إال أهنــا مل تســتمرَّ أكثــر من عشــر ســنوات.  وصَفَّ
- مدرســة زاغاكنتــس، أسَّســتها عــام )1371/1951م( راهبــاتُ األرمــن يف بنــاء جانــب ديــر راهبــات احلبــل، 
ــم أُغلقــت عــام  ــن ث ــات األرم ــة، عُرفــت باســم مدرســة الراهب ــة االبتدائي ــب املرحل ــة إىل جان ــا حضان وفيه

)205( مقالة بوالد، وانظر مدارس دمشق، 308.

)206( مقالة بوالد، وانظر مدارس دمشق، 308.

)207( مقالة بوالد، وانظر مدارس دمشق، 308.

)208( مدارس دمشق، 326.

)209( اعتمد هذا البحث على كتاب أرمن دمشق، سركيس بورنزسيان.
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)1387هـــ/1967م( لتُفتتــح بعدئــذ للحضانــة مــدة عــام لتعــرف مبدرســة الزهــور. 
تومــا ضمــن جممــع مطرانيــة  بــاب  بــاروس، تأسســت عــام )1381هـــ/1961م( يف منطقــة  - مدرســة 
ــام  ــا ع ــد افتتاحه ــام )1387هـــ/1967م(، وأُعي ــت ع ــى توقف ــة حت ــل ابتدائي ــت تعم ــك. بقي ــن الكاثولي األرم
)1392هـــ/1972م( باســم »مدرســة املنــار اخلاصــة«، وتوسَّــعت عــام )1399هـــ/1987( يف بنــاء جديــد 

فضمَّــت املرحلتــن اإلعداديــة والثانويــة باســم »ثانويــة النــور اخلاصــة«.
ب- مدارس اليهود:

قــال نعمــان القســاطلي )-1920م()210(: »لليهــود ]بدمشــق[ اثنتــا عشــرة مدرســة بســيطة، فيهــا 350 تلميــذاً، 
ــة مــع أهنــم أغنيــاء، ويف وســعهم أن  يدرســون مبــادئ دينهــم باللغــة العرانيــة، والعلــم عندهــم يف درجــة دَنِيّ

يُنشــئوا مــدارس عاليــة«)211(.
وأهــم مدرســة هلــم مدرســة اإلليانــس، أسَّســها االحتــاد اإلســرائيلي العاملــي شــرق حــي الشــاغور أســفل حــارة 

اليهــود يف بنــاء كبــر نُقــش عليــه يف أعــاه 1932، وال شــيء غــر ذلــك)212(.
ويف تقريــر عــام )1331هـــ/1912م( أهنــا تأسَّســت عــام )1298هـــ/1880م(، والتعليــم فيهــا جمانــيٌّ لأليتــام، 
ــم  ــم التعليــم االبتدائــي بالعريــة والعربيــة، وتُعلِّ ومــا عداهــم يدفعــون قســطاً شــهريّاً بســيطاً. واملدرســة تُعلِّ
الفرنســية باملرحلــة الثانويــة، فيهــا أيــام ازدهارهــا 260 تلميــذاً، وللبنــات مدرســة مــن 6 صفــوف فيهــا 44 

تلميــذة)213(. هــذا وأُقيــم إىل جانــب املدرســة مســتوصف للعنايــة الطبيــة)214(.
وبعد:

فنذكــر املاحظــات اآلتيــة عــن مــدارس هــذه الطوائــف مأخــوذة مــن اســتقراء املــدارس الســابقة يف املراجــع 
املشــار إليهــا:

- مل تقم حوهلا مشكلة طائفية. 
- كان بعضهــا يضــمُّ مُدرِّســن وطابــاً مســلمن، وهــم طــاب مــن الطبقــة العليــا يف اجملتمــع واملنفتحــة علــى 

احليــاة العصرية. 
- تتبع مدارسُ الطوائف اجلمعياتِ اخلريَة املسيحية، الي تُموِّلُها وتُشرف عليها. 

- مل تنخرط مدارس الطوائف يف بوتقة واحدة، وإمنا قامت حبسب الطائفة الدينية الي تُمثِّلها. 
- مل تكن مدارس الطوائف خمتلطة، ما عدا املدرسة اآلسية. 

- بقيت هذه املدارس وطنية خالصة.

خامسًا- مدارس البعثات التبشريية
نشــطت منــذ القــرن الثالــث عشــر اهلجري/التاســع عشــر امليــادي منــذ تطلَّعــت الــدوُل األجنبيــة إىل الشــرق، 
وخصوصــاً بعــد خــروج األتــراك عــام )1918م(. وكان أهــم اإلرســاليات مــن فرنســا، يبــدو أهنــا وجــدت 

)210( نعمان القساطلي مسيحي من الروم األرثوذكس من أهل دمشق.

)211( الروضة الغناء، 207.

)212( مدارس دمشق، 233. عن كتاب: اليهود في البلدان اإلسالمية، صموئيل أنتيجر.

)213( مدارس دمشق، 233. عن كتاب: اليهود في البلدان اإلسالمية.

)214( مدارس دمشق، 233. عن كتاب: اليهود في البلدان اإلسالمية.
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تســهيات.. وأهــم مدارســها: 
)اللعازارية()215(

ــكا داراً  أرســل اآلبــاء اللعازاريــون الكاثوليــك مــن فرنســا إىل دمشــق عــام )1198هـــ/1783( مبعوثَــن، فتَملَّ
ــة مبنطقــة بــاب تومــا، أنشــأا فيهــا ديــراً ومدرســة.. ثــم انقطعــت اإلرســالية مبوهتمــا  ــة أســفل التل يف حمل
عــام )1220هـــ/1805م(. ثــم عــاود اآلبــاء إرســال مبعــوث واحــد عــام )1243هـــ/1827م(، فأقــام مدرســة 
ابتدائيــة أقبــل عليهــا الطــاب ووصــل عددهــم عــام )1331هـــ/1912م( إىل 205 طــاب منهــم 85 طالبــاً مــن 
املســلمن)216(، وبســبب إقبــال األهــايل اســتَحدثت املدرســة صفوفــاً تدرَّجــت حتــى هنايــة املرحلــة الثانويــة. 
كان منهــاج التعليــم فيهــا يعتمــد املــواد املقــررة يف فرنســا، إىل جانــب االهتمــام باللغــات الفرنســية والاتينيــة 

واليونانيــة واللغــة العربيــة، وكانــت املدرســة هتتــمّ بتعليــم الرتكيــة أيــام احلكــم الرتكــي)217(.
وكان الرهبــان اللعازاريــون يُديــرون يف حــي امليــدان مدرســَة القديــس يوســف، كانت تنتقــي الطاب املوهوبن 

واملتفوقن)218(.
بقيــت اللعازاريــة علــى وترهتــا حتــى عــام )1376هـــ/1956م( حــن قــام العــدوان الثاثــي علــى مصــر )إنكلــرتة 
وفرنســة وإســرائيل(، فوُضعــت املؤسَّســات األجنبيــة حتــت مراقبــة احلكومــة، فخضعــت لرنامــج وزارة 

املعــارف )الرتبيــة اليــوم( وعَيَّنــت عليهــا مشــرفاً مــن قبلهــا)219(.
ومنــذ عــام )1387هـــ/1967م( إثــر نكســة حزيــران أُطلــق عليهــا اســم »مدرســة املنصــور اخلاصــة«، وأُحــدث 
فــرع خمتلــط للمرحلــة املتوســطة سُــمِّي »إعداديــة الفجــر«، تعــارف النــاس عليهــا باســم »اللــورد«)220(، تـُـدرِّس 
مقــررات وزارة الرتبيــة مــع العنايــة باللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية، وفــرع آخــر للمرحلتن املتوســطة والثانوية 
ــمِّي »مدرســة احملبــة«)221(. وقــد ختــرَّج ســابقاً باللعازاريــة عــدد مــن الشــخصيات الــي  خُصِّــص لإلنــاث سُ

كان هلــا دور فعّــال يف ســورية)222(.
)املدرسة اإلجنيلية(

عــام  النصــارى  فتنــة  انقضــاء  إثــر  للروتســتانت،  اإلنكليزيــة  بولــس  القديــس  كذلــك مدرســة  وتُســمَّى 
ــم  ــد ســتّ ســنوات. وهــي تُعلِّ ــا بع ــاب توم ــة ب ــة مبنطق ــة أســفل التل )1277هـــ/1860م(، وافتتحــت يف حمل
احلســاب واجلــر واهلندســة واللوغاريتمــات والفلســفة إىل جانــب العربيــة وآداهبــا واإلنكليزيــة، ويُنفــق عليهــا 

جممــع كنيســة إيرلنــدا القسوســية)223(. 
ويف تقريــر عــن الروتســتانت أن بعثــة تبشــرية وصلــت دمشــق أواخــر ســنة 1843م، افتتحــت عيــادة جمانيــة، 

)215( اعتمد البحث على كتاب التعليم في سورية، 47، وانظر مدارس دمشق، 335.

)216( انظر تعليق الشيخ علي الطنطاوي في الحديث على مدارس الطوائف األهلية.

)217( التعليم في سورية، 47، وانظر مدارس دمشق، 335.

)218( التعليم في سورية، 47، وانظر مدارس دمشق، 335.

)219( التعليم في سورية، 41، مدارس دمشق، 336.

)220( مدارس دمشق، 337، وقد كنت أحد مدرسيها للعربية في بعض السنوات. 

)221( مدارس دمشق، 337. وفيه أن رجل األعمال أكرم العجة )-1991م( ساهم بمبلغ 200 ألف فرنك فرنسي لتجديد المدرسة، وانظر لترجمته علماء دمشق 

وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري، 220.
)222( انظر مدارس الطوائف األهلية.

)223( الروضة الغناء، 204، مدارس دمشق، 338، وقد اتصلت بكنيسة البروتستانت في ساحة الدوامنه بحي القصاع لمعرفة ما يتعلق بالمدرسة، فما أفادني 

القساوسة خبراً رغم إلحاحي عليهم. وقال الباحث األستاذ إلياس بوالد: لعل هذه المدرسة امتداد للمدرسة اإلنجيلية في بيروت التي تطورت إلى الجامعة 
األمريكية في المنطقة المشار إليها.
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وبعــد أربــع ســنوات أسَّســت املدرســة اإلجنيليــة، انضــمَّ إليهــا طــاب مــن خمتلــف الطوائــف، وافتتحــت 
مدرســة أخــرى باســم »مدرســة القديــس بولــس«)224(.

هذا وبدأت اللَّجنة منذ وصوهلا توزيع الكتاب املقدس على األهلن والوعظ يف املنازل)225(.
أُمِّمــت هــذه املدرســة مــع مــدارس البعثــات بعــد عــام )1383هـــ/1963م(، وأُتبعــت لــوزارة الرتبيــة، ثــم حتوَّلــت 
إىل مدرســة للفلســطينين باســم »مدرســة تــل الفحــم«، ثــم هتدمــت يف املــدة األخــرة، ومل تعــد صاحلــة 

لاســتعمال)226(.
)املدرسة اإليطالية()227(

ــة.  ــة اإليطالي ــان الســالزيانين، بإشــراف البعث ــراً للرهب ــمَّ مستشــًفى وكنيســة ودي ــع َض قامــت ضمــن جتمُّ
قامــت املدرســة ابتــداء يف مقــر القنصليــة اإليطاليــة عــام )1339هـــ/1920م(، وكانــت للبنــات دون الذكــور، 
كانــت أوالً للمرحلــة االبتدائيــة، ثــم أُضيفــت إليهــا املرحلــة الثانويــة علــى الرتاخــي. اضطربــت املدرســة يف 
الثــورة الســورية )1925- 1927م(، حتــى عــادت فانتظمــت بعــد هــذا التاريــخ، وعندئــذ انتقلــت إىل مقرهــا يف 
منطقــة عرنــوس قــرب املستشــفى. كانــت موادهــا التعليميــة املــواد املعروفــة يف املــدارس احلديثــة مــع الرتكيــز 

علــى اللغــة اإليطاليــة والفرنســية.. وكانــت امتحانــات آخــر العــام جتــري بإشــراف القنصــل اإليطــايل. 
وملــا دخلــت إيطاليــا احلــرب العامليــة الثانيــة )1939- 1945م( أغلقــت املدرســة، ومل تفتــح حتــى عــام 
)1369هـــ/1949م(. وبقــي احلــال مســتقرّاً حتــى عــام )1387هـــ/1967م( إثــر حــرب حزيــران، حــن حتولــت 

ــة«. ــان الرمسي ــمِّيت »مدرســة العرف ــة، وسُ املدرســة إىل ســلطة وزارة الرتبي
)مدرسة الفرنسيسكن()228(

أنشــأها الكاثوليــك، ومحلــت اســم »معهــد جــان دارك«)229( يف حــي الشــعان، ببنــاء بــاذخ علــى الطــراز 
ــيِّد املعهــد خــال  الفرنســي، مــن ثــاث طبقــات وماعــب واســعة، حتــدُّه أربــع طرقــات مــن جهاتــه كلهــا، شُ
ــه كنيســة  ــات وســكنهن، وجبانب ــر للراهب ــه دي ــداب الفرنســي )1366-1339هـــ/1946-1920م(، ومع االنت

ــات.  ــات الداخلي ــق األخــر لســكن الطالب ــص الطاب ــال، وخُصِّ ــم لألطف وميت
ــى اإلنــاث، باإلضافــة إىل  ــاً دراســيّاً جلميــع املراحــل التعليميــة الــي اقتصــرت عل ــاء 47 صّف اســتوعَب البن
ــة  ــن العربي ــى املنهاجــن الســوري والفرنســي، وباللغت ــط. كان التدريــس باملعهــد عل ــة املختل قســم احلضان
والفرنســية، حتصــل الطالبــات علــى الشــهادتن اإلعداديــة والثانويــة مــن وزارتــي الرتبية الســورية والفرنســية 

علــى الســواء. 
كانــت اهليئــة التعليميــة مــن الراهبــات أساســاً، ثــم انضــمَّ إليهــنَّ فريــق مــن غرهِــنَّ مــن املدرِّســن واملدرســات. 
وأقبلَت األُسَــر الدمشــقية على املدرســة من الطبقة االجتماعية األوىل، وكان أغلب الطالبات من املســلمن. 
وقــد جَعلــت املدرســُة تَعتــذر عــن قبــول الطالبــات الضعيفــات يف اللغــة الفرنســية وتُطالبهــنَّ باالنتقــال إىل 
)224( مدارس دمشق، 339. وقد اتصلت بكنيسة البروتستانت في ساحة الدوامنه بحي القصاع لمعرفة ما يتعلق بالمدرسة، فما أفادني القساوسة خبراً يعتمد. وقال 

األستاذ الباحث إلياس بوالد: لعل هذه المدرسة امتداد للمدرسة اإلنجيلية.
)225( مدارس دمشق، 339.

)226( زيارة ميدانية للمدرسة.

)227( اعتمد البحث على لقاء مع الراهبة األخت كارول طحان مسؤولة المدرسة والدير الساليزياني.

)228( اعتمد البحث على لقاء مع الزميلة هيلدا جداوي خريجة المدرسة. 

)229( فرنسية )-1431م( ساعدت الملك شارل السابع، فردَّت اإلنكليز عن مدينة أورليان عام 1429، فقبضوا عليها وأحرقوها في روان )المنجد(.
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مدرســة أخرى.
ــداً آخــرَ خــارجَ املدرســة، مــع مراعــاة تغيــره بــن  ــاً مُوحَّ ــداً داخــل املدرســة، وِزيّ ــاً مُوحَّ اعتمــدَت املدرســة ِزيّ

الفصــول. 
اســتولَت وزارة الرتبيــة علــى املدرســة إثــر نكســة حزيــران عــام )1387هـــ/1967م( يف مجلــة تأميــم املــدارس 

األجنبيــة، وتغيَّــر امسُهــا إىل »دار الســام«، وبقــي الديــر والكنيســة بتصــرُّف الراهبــات.
)مدرسة الاييك املختلطة()230(

أنشأت هذا املعهدَ البعثُة العَلْمانية الفرنسية عام )1344هـ/1925م( مع قيام الثورة السورية. 
بــدأ أعمالـَـه يف دار مســتأجرة حبــارة شــرف املتفرعــة عــن شــارع العابــد، ومــا كانــت داراً مناســبة، فاشــرتت 
البعثــُة أرضــاً واســعة علــى شــارع بغــداد)231(، افتُتــح البنــاء الــذي قــام عليهــا عــام )1351هـــ/1932م(، كان مــن 
ثاثــة طوابــق، بلغــت مســاحتها 2680م2 غــر الباحــات مبســاحة 7000م2، وقــد اجتــذب املعهــد شــباباً مــن 

خمتلــف املــدن الســورية، حــن أُحــدث قســم لإلقامــة الداخليــة، وضــمَّ روضــًة لألطفــال. 
كانــت برامــج املعهــد تنســجم مــع املــدارس الفرنســية والســورية، ولذلــك كان يُســمح للطــاب بالتقــدُّم إىل 

نيــل الشــهادة مــن كليهمــا.
وأُحــدث يف املعهــد خمــران للفيزيــاء والكيميــاء، وآخــر للعلــوم الطبيعيــة، وقاعــة للجغرافيــة، ومكتبــة ضمَّــت 

حنــوَ 2500 كتــاب، غــر املكتبــات اخلاصــة بالصفــوف. 
وضــمَّ املعهــد كذلــك اســرتاحة خاصــة بالبنــات، وقاعــة حماضــرات، وعــروض مســرحية وحفــات موســيقية، 
وملعبــاً للتنــس وآخــر للســلة، وفســحة لكــرة الطائــرة، وســاحة للرياضــة والرقــص للبنــات، وقاعــة للجمبــاز. 

خضــع املعهــد حلركــة التأميــم الــي طالــت املــدارس األجنبيــة منــذ عــام )1387هـــ/1967م(. وأشــرفت عليــه 
وزارة الرتبيــة فُطبِّقــت عليــه الرامــج الوطنيــة.

وبعد: 
فاملاحَظ بعد االستعراض السريع هلذه املدارس ما يأتي: 

- أهــم اإلرســاليات األجنبيــة تســتند إىل تبعيّــة فرنســية، ألن ســورية ولبنــان كانتــا مــن حــّظ الفرنســين، كمــا 
تبيَّــن متامــاً فيمــا بعــد باتفاقيــة ســايكس - بيكــو)232(.

- كثــر مــن املســلمن كانــوا يرســلون أبناءهــم وبناهتــم إىل هــذه املــدارس ومــدارس الطوائــف)233(، طمعــاً يف 
ــم اللغــة األجنبيــة وملتابعــة الدراســة العصريــة. تعلُّ

- مل تكن مدارس البعثات التبشرية خمتلطة ما عدا معهد الاييك.
- نزلت مدارس البعثات األجنبية يف أبنية فخمة واسعة، كما مر يف اللعازارية والفرنسيسكن واإليطالية. 

)230( الالييك Laique تعني العلماني، غير الديني. اعتمدت معلومات هذا البحث على كتاب التعليم في سورية 126.

)231( افتتح الشارع عام 1925م لتسهيل وصول القوات الفرنسية إلى مشارف الغوطة، حيث معقل الثورة السورية. ذكريات علي الطنطاوي، 66/2. أما األرض 

ي فيما بعد. التعليم في سورية، 126. التي اشترتها البعثة فتبيَّن أنها أمالك أوقاف، فقام خالف مع الدولة ُسِوّ
)232( انظر الموسوعة العربية، 642/10.

)233( كان الطالب المسلمون يشكلون أربعة أخماس المسجلين في مدرسة الالييك. ذكريات علي الطنطاوي، 141/2.
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مصادر البحث ومراجعه
- أرمن دمشق، سركيس بورنزسيان، دمشق، اهليئة العامة السورية للكتاب، 2016م. 

- األستاذ الدكتور أمحد منيف العائدي، عزة مريدن، دمشق، مطابع ألف باء – األديب، 1996م.
- األعام، خر الدين الزركلي )1- 8(، بروت، دار العلم للماين، ط3، 1969م.

- إمتام األعام، نزار أباظة، رياض املاحل، دمشق، دار الفكر، ط1، 1999م.
ــي حممــد  ــق: عل ــن عاصــم النمــري القرطــي، حتقي ــر ب ــد ال ــن عب ــة األصحــاب: اب - االســتيعاب يف معرف

البجــاوي، دار اجليــل، بــروت، ط1، 1992م.
- اإلصابــة يف متييــز الصحابــة: ابــن حجــر العســقاني، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعلــى حممــد 

معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1415 هـــ. 
- أوراق ومذكرات فخري البارودي )1- 2(، حتقيق وعد احلكيم، دمشق، وزارة الثقافة، 1999م.

- تاريخ سورية أواخر احلكم الرتكي علي سلطان، دمشق، 1991.
- تاريــخ علمــاء دمشــق يف القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، حممــد مطيــع احلافــظ ونــزار أباظــة، دمشــق، دار 

الفكــر، ط2، 1437هـــ/2016م.
- تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، طبع اجملمع العلمي العربي بتحقيق صاح الدين املنجد.

الفكــر،  دار  دمشــق،  أباظــة،  نــزار  ترمجــة  قوطــرش،  خالــد  وتطــوره،  نشــأته  ســورية:  يف  التعليــم   -
1421هـــ/2001م. 

- مجــال الديــن القامســي: أحــد علمــاء اإلصــاح احلديــث يف الشــام، نــزار أباظــة، دمشــق، دار القلــم، 
1418هـــ/1997م.

- مجال القراء وكمال اإلقراء، السخاوي، حتقيق علي حسن البواب، القاهرة، 1408هـ/1987م.
- مجعية العلماء بدمشق، حممد مطيع احلافظ، دمشق، دار طيبة، 1435هـ/2014م.

- خطط دمشق، أكرم العلي، دمشق، دار الطباع، 1410هـ/1989م.
- خطط الشام )1- 6(، حممد كرد علي، دمشق، 1969م.

- خاصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، حممد أمن احملي، املطبعة الوهيبة، 1284 هـ. 
ــف،  ــا، 1952-1901م، بســام مرتضــى، دمشــق املؤل ــن تارخيه ــرن م ــة احملســنية: مســرة نصــف ق - حكاي

1437هـــ/2016م.
- حليــة البشــر بتاريــخ القــرن الثالــث عشــر )1- 3(، عبــد الــرزاق البيطــار، حتقيــق حممــد هبجــة البيطــار، 

دمشــق، جممــع اللغــة العربيــة، 1961م.
- احليــاة العلميــة يف الشــام يف القرنــن األول والثانــي للهجــرة، خلليــل الــزرو، بــروت، دار اآلفــاق اجلديــدة، 

.1971
- الــدارس يف تاريــخ املــدارس، عبــد القــادر النعيمــي، حتقيــق: جعفــر احلســي، جممــع اللغة العربية بدمشــق، 

مطبعــة الرتقي، 1948م.
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- الرسالة اليلسية، حممد عطاء اهلل يلس شاويش، دمشق، دار الفكر.

- ذكريات علي الطنطاوي )1- 8(، جدّة، دار املنارة، 1405هـ/1985م.
- الروضة الغناء يف دمشق الفيحاء، نعمان القساطلي، دمشق، دار طاس، ط2، 2004م.

- الشيخ علي الدقر: رجل أحيا اهلل به أمة، نزار أباظة، دمشق، دار الفكر، 1431هـ/2010م.
- عبقريات من بادي، عبد الغي العطري، دمشق، دار البشائر، 1418هـ/1998م.

الفرفــور،  دار  دمشــق،  النشــوقاتي،  عمــر  الفرفــور،  صــاحل  حممــد  الشــيخ  الكبــر  املربــي  العامــة   -
1421هـــ/2000م.

- علماء دمشق وأعياهنا يف القرن اخلامس عشر اهلجري، نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2007م.
- القراءات وكبار القراء يف دمشق، حممد مطيع احلافظ، دمشق، دار الفكر، 1424هـ/2003م.

- خمتصر تنبيه الطالب، عبد الباسط العلموي، حتقيق صاح املنجد، دمشق، 1947م. 
- مــدارس دمشــق ومعاهدهــا خــال القــرن الرابــع عشــر اهلجــري، التعليــم األهلــي، نــزار أباظــة، دمشــق، دار 

الفكر، 1441هـ/2019م. 
- املذكرات، حممد كرد علي )1- 4(، دمشق، مطبعة الرتقي، 1367هـ/1948م.

- مرآة الشام، تاريخ دمشق وأهلها، عبد العزيز العظمة، دمشق، دار الفكر، ط2، 1423هـ/2002م.
- مكتــب عنــر، صــور وذكريــات مــن حياتنــا الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة، ظافــر القامســي، بــروت، 

ــة، 1964م.  املطبعــة الكاثوليكي
- معجم األلفاظ التارخيية: حممد أمحد دمهان، دار الفكر، دمشق.

- من حارتي القيمرية، حسان زكي النشواتي، دمشق، املؤلف، 2016م.
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- منادمة األطال ومسامرة اخليال، عبد القادر بدران، دمشق، املكتب اإلسامي، 1379هـ.
- منتخبات التواريخ لدمشق، حممد أديب احلصي، دار االتفاق، 1979م.

- املوسوعة العربية )1- 23(، باحثون، دمشق، هيئة املوسوعة العربية، 1998م. 
- نتيجــة الفكــر فيمــن درس حتــت قبــة النســر، عبــد الــرزاق البيطــار، حتقيــق حممــد بــن ناصــر العجمــي، 

بــروت، دار البشــائر اإلســامية، 1418هـــ/1998م. 
- نشرة املدرسة اجلوهرية السفرجانية، املدرسة، دمشق، د.ن، د.ت. 

- الوالــد الداعيــة املربــي الشــيخ حســن حبنكــة امليدانــي قصــة عــامل جماهــد حكيــم شــجاع، عبــد الرمحــن 
حبنكــة، جــدة، دار البشــر، 1423هـــ/2002م.

- اليهود يف البلدان اإلسامية، لصموئيل أنتيجر، الكويت، عامل املعرفة.
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