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 چکیده
 یهگایدر بررسگ یممتگاز گگاهیاز اطالعات رنگارنگ  و ااببگاا ارزشگمند، جا یها به جهت اشتمال بر انبوهسفرنامه

 ۀ. سگفرنامبرندیبهره م شیخو یهااول در پژوهش منابع دست عنوانها بهواره از آنهم نگارانخیداشته و تار یخیتار
 نیگسفر اوسگت. او در ا نیمشرق داشت، شرح نخست به(، که سه سفر م1217گ1185/ق018گ581) ریجب مشهور ابن

و  لیسگیاز عّکگا، سو در راه بازگشگت  افتیاندبس تا حجاز حضور  انیم یخدا، در شهرها ۀخان ارتیسفر افزون بر ز
ه( ن  ژهیوبگه یو آموزشگ یمسلمان به وضع علمگ سانینوسفرنامه گریهمانند د زین ریجبگذر کرد. ابن زیکارتاژ )َقرطاَجنَّ

ارائه کرده  نهیزم نیدر ا یها گام نهاده، توّجه داشته و اطالعات ارزشمندکه بدان ییهانیسرزم یآموزش ینهادها وضع
 نیگدر ا ریگجبابن یهاگزارش یاجماب ۀپس از ارائ کوشدیم یلیتحل گ یفیفاده از روش توصپژوهش با است نیاست. ا

 یهگاافتگهی یۀقرار دهد. بر پا یو بررس لیها را مورد تحلبه آن یو هرم توّجه و یآموزش ینگاه او به نهادها یۀزاو نه،یزم
 ژهیگواز مناطق بگه یبرخ یآموزش یفصل نهادهابه شرح م ریجبابن ۀکه توجه و عالق ستیپژوهش، دور از ذهن ن نیا

 التیدر اثگر تمگا ان،یگاز نهادها مانند مساجد جامع منسگو  بگه فاطم یتغافل او از ذکر و شرح برخ ایشام و افلت 
و  نگهیهز نیتگمم ۀنحگو ،یو رفگاه یساختمان، مسائل مگاب یعناصر معمار فیبرآن، توص او بوده باشد. افزون یمذهب

 گگریاز د زیمراکز ن نیخاص در ا یآموزش یهاوهیاز ش یخاص و برخ یها به مذهب تعّلق آن ،یآموزش ینهادها تیّ کم
 است. ودهب یآموزش یبه نهادها ریتوجه ابن جب یایزوا

  مارستانیمسجد، مدرسه، ب ،ینهاد آموزش ر،یجبابن ۀرحل: هاکلیدواژه

                                                 
 .17/11/1198؛ تاریخ تصویب نهایی: 11/12/1198تاریخ وصول: * 
 نویسنده مسئول .1
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Abstract 

Travelogues have a special place in historical studies due to their wealth of valuable 

information, and historians at all times have employed travelogues as first-hand 

sources in their research. Ibn Jubayr’ famous travelogue (045-414 AH/1140-1111), 

who made three visits to the East, is a description of his first travel. In addition to the 

pilgrimage to the Mecca, he toured cities in the territory between Andalusia and 

Hejaz and visited Acre, Sicily and Carthage on his way back. Ibn Jubayr, like other 

Muslim travel writers, had a keen eye for the scientific and educational situation, 

especially educational institutions in the lands he visited, and has provided invaluable 

and detailed information on this subject. Using a descriptive-analytical approach, this 

paper aims to analyze educational institutions through the spectacle of Jubayr after 

presenting a brief account of Ibn Jubayr’s reports on this subject. Based on the 

findings of this study, it is not surprising that Ibn al- Jubayr’s obsession with detailed 

depiction of educational institutions in some areas, especially Levant, has resulted in 

his neglect or negligence in elaborating on other institutions, such as the grand 

mosque attributed to Fatimids owing to his religious beliefs. In addition, a description 

of architectural elements, financial and welfare issues, financing strategies and the 

number of educational institutions, their religious affiliation as well as some specific 

educational practices in these centers are also other aspects of educational institutions 

examined by Ibn Jubayr.  

 

Keywords: Ibn Jubayr’s travelogue, Educational institutions, Mosque, School, 

Hospital 
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 مقدمه

ابوابحسین محمد بن احمد بن جبیر ِکنانی، دبیر، ادیب، فقیه، محّدث، شاعر و جهانگرد اندبسگی و عگر 
او روزگاری را در شگاطبه بگه سگر  1م در َبَلنسیه اندبس زاده شد.1185ق/581م یا 1188ق/519تبار در سال 

عنگوان دبیگر )کاتگب( بگه ه رفگت و بگهها به ارناطبرد و به فراگیری اد  عربی و علوم دینی پرداخت. او بعد
جبیر سه بار راهی مشرق اگرچه ابن 2آمد.خدمت حاکم مّوحدی آن شهر، ابوسعید عثمان بن عبدابمؤمن در

شد. او در این سفر، افزون  نوشته روزانه هاییادداشت صورتسفرش به نخستین اسالمی شد، تنها حکایت
ن اندبس تا حجاز از جملگه اسگکندریه، قگاهره، مکگه، مدینگه، کوفگه، بر زیارت خانۀ خدا، در شهرهای میا

بغداد، موصل، حلب و دمشق نیگز حضگور یافگت و در راه بازگشگت، از عّکگا، سیسگیل )ِصگِقّلّیه( و کارتگاژ 
ه( گذر کرد. این یادداشت  در قابگب کتگابی م1185ق/581در سال  ارناطه او به از بازگشت ها پس)َقرطاَجنَّ

 ایگوبی ابدینصالح به شمشیر ابمقدسبیت حدود دو سال بعد که از تصّرف 1.یافت تدوین رحلةوم به موس
 تگا شگعبان ق585 االولسفر از ربیگع خود را آااز کرد. این جبیر سفر دوم(، ابنم1187/ق581خبر رسید )

 همسگرش از مرگ سفر او نیز پس . سومیننیست سفر معلوم این جزئیات طول انجامید. متمسفانه ق به587
 زنگدگی هگایسگال دربگارۀ آخگرین آگاهی متمسفانه 8وزیر آااز شد. ابمجد، دختر ابوجعفر ورقشیامّ  عاتکه

عمرو  کوم»و در  مصر درگذشت ق در اسکندریه018شعبان  29در  . او سرانجاماست جبیر بسیار اندکابن
  5شد. سپرده کخا به« ابعاص بن

ها به جهت اشتمال بر انبوهی از اطالعات مختلف عینی و تجربگی، همگواره بگه عنگوان منگابع سفرنامه
هگا چه اعتبار و کیفیت اطالعگات سگفرنامهگیرند. اگردست اول در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار می

ع اجتماعی، سیاسگی، اقتصگادی یگک ها چنان اطالعات ارزشمندی از وضیکسان نیست، معموالا سفرنامه
 ها از طریق سایر کتب تاریخی میسر نیست.یابی به آندهند که گاه دستدر اختیار قرار می یا منطقه دوره

، سیاسگی ، اوضگا ها، آثگار هنگریهای سرزمیندربارۀ شگفتی اطالعات ارزشمندی جبیر نیزابن رحلۀ
. او در هگا دربگرداردوعگ،، معابگد، دژهگا و بیمارسگتان جگابس، محج مساجد، مناسك و وصف اجتماعی

                                                 
)نجگف: مطبعگة  لة لوفیاا  القللاةالتکم؛ ابومحمد منذری، 2/152ق(، 1828)بیروت: دارابکتب ابعلمیة،  اإلحاطة فی أخبار غرناطةخطیب، ابدین ابن. بسان1

 .1/12ق(، 1819) بیروت: دار ابفکر، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ؛ احمد بن محمد مّقری، 8/289ق(، 1191اآلدا ، 
 .2/180، اإلحاطة فی أخبار غرناطةخطیب، . ابن2
بیگان کگرده اسگت  رحلا کننگدۀ فا شرح سفر خود را برای نویسگنده و تدوینجبیر نویسندۀ اصلی کتا  نبوده است. او صر. گفتنی است که ابن2/187. همان، 1

 (.189گ2/188)همان، 
و  در مکگه مگّدتی جبیگرابن کگه شگده و مگّدعی نوشگته ق011سگفر او را پگس از سگال  سگومین األبار تگاریخ. ابناست سفر اختالف آااز این . همان. در تاریخ8

آااز سگفر  تاریخ به کهآنبدون  خطیب(. ابن111ق(، 1815)بیروت: دارابفکر،  التکملة لکتاب الصلةاألبار، بکر ابنابیبناست )محمد مجاور بوده ابمقدسبیت
 (.2/187، رناطةاإلحاطة فی أخبار غخطیب، است )ابن مجاور بوده ابمقدسو بیت دراز در مکه مّدتی وی که کند، یادآور شده جبیر اشارهابن سوم

 .1/115، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب؛ مّقری، 8/289التکملة لوفیا  القللة، ؛ منذری، 2/152، اإلحاطة فی أخبار غرناطةخطیب، . ابن5
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کید بسیاری دارد و بدین طریق، توانسته است تصویر گویا و زندهاش بر جنبهرحله ای های فرهنگی و دینی تم
-ها سفر کرده، ارائه دهد. از امتیازات برجستۀ دیگر این سگفرنامه، مگیجااز ابعاد فرهنگی مناطقی که بدان 

-به ذکر تاریخ دقیق وقایع و ذکر تاریخ میالدی و گاه رومی در کنار تاریخ هجری، توصیفات دقیق ابگن توان

ها(، توصیفات دقیق ها، خانقاهی مختلف )مانند مساجد، مدارس، بیمارستانجبیر از شهرهای بزرگ و بناها
ها در برخی و اریب و حّتی رد آنویژه مکه و کعبه، خودداری او از مبابغه و ذکر امور عجیب او از حجاز به

مطابب منحصر به فرد او از سیسیل و تشریح روابط بین مسلمانان و مسیحیان، اسگتناد بگه کتگب  1از موارد،
تگوان بگه تاریخی و اشاره به آیات قرآنی و اشعار ادبی اشاره کرد. از اشکاالت وارد بر ایگن سگفرنامه نیگز مگی

ی ساخت جامع هات به شیعیان و مسیحیان و اشتباه او در جمع هزینهجبیر نسبتعصب مذهبی و بدبینی ابن
جبیگر دربگارۀ نهادهگای آموزشگی از اشاره کرد. اطالعات فراوان رحلگۀ ابن 1و محل قبر اویس قرنی 2دمشق

 8نامگه و مقابگهاهمیت بسزایی برای پژوهشگران تاریخ آموزش برخوردار است. با وجود نگارش چند پایگان
اند ها به بررسی مراکز آموزشی مذکور در این سفرنامه نپرداختهجبیر و سفرنامۀ او، هیچ کدام از آنندربارۀ اب

انگد و تگاکنون تالشگی در جهگت جبیگر سگخن گفتگهها دربارۀ سفرنامه و مسیر سفر ابنو اابب این پژوهش
هگا صگورت نپذیرفتگه آناستخراج اطالعات مربوط به نهادهای آموزشی در این سفرنامه و تحلیل و بررسگی 

جبیگر دربگارۀ نهادهگای هگای ابنکوشند پس از ارائگه اجمگابی گزارشاست. نویسندگان در این پژوهش می
فرد او در این زمینه، زاویۀ نگاه و هرم توجه او به این های مفّصل و منحصربهآموزشی و سخن دربارۀ گزارش

 نهادها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند. 
 

                                                 
 (.119گ118ق(، 1188ادر، )بیروت: دار ص رحلةجبیر، . برای نمونه نکگ : مطابب مربوط به اضافه شدن آ  زمزم در شب نیمۀ شعبان )محمد بن احمد ابن1
 .215، رحلةجبیر، . نکگ : ابن2
(. اویس قرنی از یاران امام علی ) ( در 258دانسته است )همان، جبیر قبر اویس قرنی را بدون تحقیق دربارۀ درستی یا نادرستی آن در دروازۀ جابیۀ دمشق . ابن1

 ن شده باشد.جا دفجن  صفین به شهادت رسید و پیکر او نیز باید در همان
، کارشناسی ارشگد، دانشگکدۀ علگوم انسگانی، دانشگگاه بطوط جبیر و ابنهای ابنهای ادبی و هقری سفرنام بررسی ویژگیگ کنجوریان، فرشته، 1 :هانامه. پایان8

، کارشناسگی بطوطا جبیر و ابنابن ،فضالنننویسی در تمدن اسالمی؛ با تکی  بر مطالعۀ موردی ابرحااّلن و رحل گ گراوند، مجتبی، 2ش. 1187تربیت مدرس، 
-بررسی توصیفی و تطبیلی سفرنامۀ ناصرخسرو و ابانگ منصوری الین، مسعود، 1ش. 1187ارشد تاریخ اسالم، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 

 ش. 1195، کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد،جبیر
گگ جعفریگان، 2. 222گ199(: 1172)زمستان  0، شمیلا  حج، «جبیرابن ۀ. رحل2ها نقد و معرفی کتا : حج در آیینۀ سفرنامه»گ اسالمی، حسن، 1الت: مقا

گ رضا، عنایت 1 .51گگ88(: 1180) آبان و آذر  115و  118، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «جبیربازتا : راه حج در سفرنامة ابن»رسول و محمدحسین رفیعی، 
 1182)اسفند  78و  77، شکتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «جبیرسفرنامه ابن»اکبر، گ عباسی، علی8. 217گ218، المعارف بزرگ اسالمی دایرةدر « جبیرابن»ابله، 

تاریخ اسالم ، «جبیرلمانان در سفرنامۀ ابنبازتا  تاریخ فرهنگی و اجتماعی مس»گ یعقوبی، مهدی و محمدجواد یاوری سرتختی، 5. 18گ11(: 1181و فروردین 
 .180گ121(: 1195)بهار و تابستان  81، شدر آییقۀ پژوهش

جبیار الحجاز فی نظر االندلسیین و المغاربا  فای العصاور الوساطی؛ ابانجبیر و سفرنامۀ او به نگارش درآمده است: همچنین آثاری به زبان عربی نیز دربارۀ ابن
از  جبیار فای رحلتا مع اباناز احسان عباس؛  جبیر االندلسی البلقسی الکقانی و آثاره الشعریة و القثریةدراسة فی الرّحالة ابنیم احمد سعید؛ از ابراه العبدری ...

 عبدابقدوس انصاری.
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 آموزشی م نهادمفهو

آموزی در اسالم و تمدن اسالمی نیاز به تمسیس نهادها و تخصیص اماکنی به این امر با توّجه به اهمّیت علم
ترین نهادهای آموزشی ها از مهمها و بیمارستانها، مدارس، کتابخانهخانهشد. مساجد، مکتباحساس می

 شوند.یدر جهان اسالم بودند که در ذیل به اختصار معرفی م
ترین مرکگز آموزشگی و علمگی در اسگالم، همزمگان بگا تمسگیس راوبین و فراگی عنوان: مسجد بهمسجد

ی هاحکومت اسالمی در مدینه شکل گرفت. از آن جا که آموزش در چند دهۀ نخست، مشتمل بر راهنمایی
ود، بگرای انجگام امگور ی مذهبی بود، مسجد که برای عبادت و پرستش ساخته شده بگهادینی وابسته به باور

 ی فعابیتهاترین دورهق تقریباا از درخشان1تا پایان سدۀ  2فاصلۀ آااز سدۀ  1آموزشی نیز به کار گرفته شد.
عنوان مرکز آموزش و عبادت حف، کگرده مسجد تاکنون نیز موقعیت خود را به 2آموزشی مساجد بوده است.

 ی بزرگ به امر آموزش اشتغال دارند.هااهصورت دانشگها تا امروز بهاست و برخی از آن
ی دینی و خواندن و نوشتن در حّد مقدماتی و ابتگدایی پدیگد هامکتب برای آموزش قرآن، آموزه مکتب:

شد. در اینجا، ی مختلفی مانند مساجد و منازل تشکیل میهاآمد و برحسب نیاز و مقتضیات زمان در مکان
زبان به کّتگا  و این نهادهای آموزش ابتدایی در مناطق عر  1شدند.می پسران و دختران هردو آموزش داده

ها در مناطق مختلگف جهگان خانه شهرت یافتند. محتوا و برنامۀ آموزشی مکتبدر ایران به مکتب یا مکتب
 8اسالم متفاوت و بیشتر منطبق با موضوعات و سالیق بومیان هر منطقه بود.

همگه، ایگن پدیگدۀ رسد. با اینقمری می 8در تاریخ اسالم به قرن  : سابقۀ ساخت اوبین مدارسمدرسه
هگا ی بسیاری بوده که پیش از آن تگاریخ در مسگاجد و دارابعلمهاعلمی و آموزشی در حقیقت محصول گام

ی آموزشی خارج از مساجد و بگرای جبگران هابرداشته شده بود. مدارس درنتیجۀ تالش برای تحقق فعابّیت
 5صورت مؤسساتی مخصوص نشگر دانگش پدیگد آمگد.ر مراکز پیش از مدرسه وجود داشت بهنواقصی که د

اّمگا در نیمگۀ قگرن  0شد.وسیلۀ افراد نیکوکار و یا دانشمندان ساخته میها در تاریخ اسالم بهنخستین مدرسه
ایگن  آیگد،ق تغییرات و تحّوالت مهّمی که سرآااز عصری نوین در تاریخ علم و آموزش بگه حسگا  مگی5

                                                 
 .118ش(، 1187، ترجمۀ محمدحسین ساکت )تهران: نگاه معاصر، تاریخ آموزش در اسالم. احمد شلبی، 1
 .58ش(، 1188، ترجمۀ نورابله کسایی )تهران: دانشگاه تهران، های بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاه، . عبدابرحیم انیمه2
 .51گ52ش(، 1188، ترجمۀ احمد آرام )تهران: علمی و فرهنگی، علم و تمدن در اسالم. حسین نصر، 1
 .08ش(، 1107)مشهد: به نشر، ، ترجمۀ عبدابله ظهیری ی اسالمی آموزش و پرورش غربهاتاریخ سرچشم . مهدی نخستین، 8
 .110، های بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاه. انیمه، 5
آمدنگد و منبگع ای بود که استاد با دانشگجویان در آن گگرد مگیها پدید آمد، در ابتدا متشّکل از خانه. این نو  از مدرسه که قبل از تمسیس مدارس دوبتی و نظامیه0

تگوان از مدرسگۀ ابگوبکر بگن فگورک (. بگرای نمونگه مگی111 های بزرگ اسالمی،تاریخ دانشگاهثروتمندان شهر بود )انیمه،  ها، دارایی شخصی استاد و یامابی آن
 (.1/181تا(، )بیروت: ابمکتب ابتجاری، بی شذرا  الذهب فی اخبار من ذهبق( در نیشابور نام برد )عبدابحّی ابن عماد حنبلی، 815اصفهانی )د. 
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ی اساسی قرار داد. مدرسه از آن زمان زیر پوشش حمایت و توّجه دوبت قگرار هامراکز را در معرض دگرگونی
این امر خطیر به دست  1صورت پایگاه مهمی برای بسط و اشاعۀ افکار مذاهب اهل سّنت درآمد.گرفت و به

پگس از آن، سگّنت  2رت پذیرفت.ابملک توسی و در قابب مدارس نظامیه صووزیر سلجوقیان، خواجه نظام
ساخت مدارس در سایر مناطق اسالمی گسترش یافت و مدارس بسیاری در نواحی مختلف جهگان اسگالم 

 شکل گرفت.
دبیگل حضگور ها در طی قرون متمادی در سراسر جهان اسالم پراکنده بودند و به : بیمارستانبیمارستان

واقگع، های مناسگب بگرای آمگوزش دانگش طگب بودنگد. دراز محلتراز اول طب، یکی  یشمندان و اطبادان
هگا شگد؛ اّمگا آمگوزش عملگی آن در بیمارسگتانی نظری علم طب در مساجد و مدارس تدریس میهاجنبه

 1ای برای تگممین ایگن منظگور داشگتند.ی اسالمی کتابخانه و مدرسههاگرفت و بیشتر بیمارستانصورت می
کگه دانشگجویان  8داننگدی پزشگکی علمگی نگوین مگیهگارادف با دانشکدهی جهان اسالم را متهابیمارستان

نشستند تا علگوم ها میکشیدند نزد آنها دست میپزشکی پس از آنکه پزشکان از معاینۀ بیماران و درمان آن
 5طبی را بیاموزند.

علگیم و تربیگت ها بودند که بیشتر به جایگگاه ت: از دیگر مراکز آموزشی در تمدن اسالمی خانقاهخانقاه
ها عالوه بر سما  و شعرخوانی، محّل تدریس علوم اسالمی صوفیان و عارفان اختصاص داشتند. این خانقاه

زمان با گسترش تصوف و ظهور صوفیان نامگدار، ایگن مراکگز و آمگوزش هم 0و آموزش کتب عرفانی بودند.
هگا وقگف ی فراوانگی بگر ایگن خانقگاههگاچنین در طول تگاریخ، کتگا گرفت. همها نیز رونق بیشتری میآن

 7شد.می
 

 جبیر ـ نگاهی کلی به نهادهای آموزشی در رحلۀ ابن9

کرد و بگه دانگش و نهادهگای جبیر نه تنها یک سّیاح، بلکه دانشمندی بود که با چشم و گوش باز سفر میابن
هگا ن ها که آموزش در آخانهها و مکتبها، خانقاهداد. مساجد، مدارس، بیمارستانآموزشی عالقه نشان می

اطالعگات فراوانگی دربگارۀ نهادهگای   رحلماند. او در مواضع متعددی از جریان داشت، از نظر او دور نمی

                                                 
 .111، های بزرگ اسالمینشگاهتاریخ دا. انیمه، 1
 .71گ09ش(، 1178)تهران: امیرکبیر،  مدارس نظامی  و تأثیرا  علمی و اجتماعی آن. نورابله کسایی، 2
 .77، علم و تمدن در اسالم. نصر، 1
 .108، های بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاه. انیمه، 8
 .82ش(، 1171له کسایی )تهران: مؤسسۀ توسعۀ دانش و پژوهش در ایران، ، ترجمۀ نورابها در اسالمتاریخ بیمارستانبک، . احمد عیسی5
 .182گ109ش(، 1109)تهران: کتابخانۀ طهوری،  تاریخ خانلاه در ایران. محسن کیانی، 0
 .182. همان، 7
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گویی بسنده کگرده و از عبگاراتی ماننگد آموزشی ارائه کرده است. او اابباا دربارۀ مراکز آموزشی بیشتر به کلی
های و خانقاه 8مدرسۀ دمشق 21، 1مدرسۀ بغداد 11، 2( و قاهره، مساجد مصر )فسطاط1مساجد اسکندریه

 استفاده کرده است.  5شام
ها برای طاببگان علگم و اهگل جبیر در دیدار خود از اسکندریه، از وجود مدارس و خوابگاه. مصر: ابن1

و برای انوا   آمدندعبادت سخن گفته است. به نوشتۀ او، جویندگان دانش از اطراف و اکناف به این شهر می
، 8و قاهره 7جبیر از مساجد فراوان اسکندریهبر آن، ابن افزون 0علوم و فنون، استادان مشّخصی وجود داشت.

نیگةن ابَخصگیب11، جامع قَـلیو 9مسجد جامع واقع در جزیرۀ میان جیزه و فسطاط ، 11، مسجد ابگراهیم در من
یاد کرده است.  11ابدین ایوبیطوبون و صالحبنهای او بیمارستان12مسجد ذوابنون و مسجد داود در اخمیم

جبیر را به خود جلب هایی در مصر برای تدریس قرآن به فقرا و ایتام نیز توّجه ابنخانههمچنین وجود مکتب
 18کرده است.

هگای یگی از فعابّیگتهگامسجد در حجاز نام برده و در این میگان، بگه گوشگه 27جبیر از . حجاز: ابن2
 حرام و مسجدابنبی اشاره کرده است.آموزشی مسجداب

 بخش شرقی بغداد، در هشت محلگه مسگاجد ۀمحل 17جبیر در عراق، از ضور ابن. عراق: در زمان ح1
جبیگر عگالوه بگر این شهر در زمان دیگدار ابگن 15شد.ها نماز جمعه برگزار میجامعی وجود داشت که در آن

مدرسگه  11جبیر به طور کلی از وجود ابن 10شته است.مسجد جامع دا 11درمجمو  تعداد فراوان مساجد، 

                                                 
 . 17، رحلةجبیر، . ابن1
 .28. همان، 2
 .215.همان، 1
 .250گ 255. همان، 8
 .250. همان، 5
 .10گ15. همان، 0
 .17. همان، 7
 . 28. همان، 8
 .29. همان، 9

)بیروت: دارصگادر،  وفیا  االعیان و أنباء ابقاء الزمانخلکان، . َقلیو  شهرکی کوچک در دو یا سه فرسنگی قاهره بوده است )احمد بن محمد ابن18. همان، 11
1911 ،)2/82.) 

نیةن ابِن 11، رحلةجبیر، . ابن11 نیةن ابخَـصیب یا من مصر در ساحل رودخانگۀ نیگل بگوده اسگت )ابوعبدابلگه « َصعید ادنِی »در و نکو  یب شهری پرجمعیتابخَـص. من
 (. 5/218(، 2111)بیروت: دار صادر،  معجم البلدانحموی، یاقوت

 .10، رحلةجبیر، . ابن12
 .20. همان، 11
 .27. همان، 18
 .211گ211. همان، 15
 .218. همان، 10
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در بغداد خبر داده که همگی در سمت شرقی واقع شده بودند و هرکدام چنان زیبگا بگود کگه کگاخی بگدیع و 
جبیر به عنگوان مهمتگرین مدرسگۀ در آن میان، نظامیۀ بغداد در نظر ابن 1نمود.باشکوه در مقابل آن حقیر می

جبیر از مسجد جامع کوفه و مسگجد جگامع افزون بر مدارس و مساجد بغداد، ابن 2بغداد جلوه کرده است.
 1آبادی َصرَصر نیز یاد کرده است.

های عابمان رواج داشته است. او جبیر، هنوز آموزش در خانهوجود تمسیس مدارس بسیار تا زمان ابن با
جانب شگرقی بغگداد دیگده و آن را بگه اش در جوزی را در مقابل خانه ابدین ابوابفضائلمجلس درس جمال

ی خلیفگه دیگده و هگاهمچنین دو مجلس دیگر وی را در با  بدر در صحن کاخ 8دّقت توصیف کرده است.
ابگدین قزوینگی، رئگیس برآن، او مجلس وعگ، شگیخ رضگیافزون 5ها ارائه کرده است.توصیف دقیقی از آن

 0ز توصیف کرده است.شافعیان و مدّرس مدرسۀ نظامیه در این مدرسه را نی
، دو 9، جگامع نصگیبین8، مساجد موصل7جبیر در دیدار خود از جزیره از مساجد تکریت. جزیره: ابن8

، یگک 11، دو مدرسگه در نصگیبین12، شش مدرسه یا بیشگتر در موصگل11و مساجد َحّران  11ابَعینجامع رأس
َنیِسر ، 17هایی در موصگل، بیمارسگتان10انو یک مدرسگه در َحگّر  15ابَعین، یک مدرسه در رأسن 18مدرسه در دن

 یاد کرده است.  19و بیمارستان َحّران 18بیمارستان نصیبین
جبیر اهتمام خاصی به توصیف نهادهای آموزشی شام دارد و در شمارش مساجد و مدارس . شام: ابن5

                                                 
 .215. همان، 1
 . همان.2
 .191، 189گ187 . همان،1
 .198گ190. همان، 8
 .211گ198. همان، 5
 .190گ195. همان، 0
 .218. همان، 7
 .212گ211. همان، 8
 .215گ218. همان، 9

 .219. همان، 11
 .222گ221. همان، 11
 .211. همان، 12
 .215. همان، 11
َنیسر از شهرهای بزرگ و مشهور جزیره در دو فرسنگی ماردین قرار د210. همان، 18  (. 2/878، معجم البلدانحموی، اشته است )یاقوت. دن
 .218، رحلةجبیر، . ابن15
 .221. همان، 10
 .211. همان، 17
 .215. همان، 18
 .221. همان، 19
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رده و یگاد کگ 1و دمشق 2، حمات1کوشیده است. وی از مساجد جامع حلبگذارد، هر شهر که به آن گام می
از دیگر مساجد دمشق و حومۀ آن، به این مساجد اشاره کرده اسگت: مسگجد بگزرگ واقگع در محگل والدت 

 0«مغارة ابجگو »، مسجد واقع در اار موسوم به 5«مغارة ابدم»، مسجد واقع در اار موسوم به 8ابراهیم ) (
، جگامع 7یح ) ( و مگادرش)هر سه در کوه قاسیون دمشق جای داشتند(، مسجد واقع در تپه محل نزول مس

، مسگجد منسگو  بگه امگام علگی ) ( در 11و مسگجد بیگت الهیگه 9، جامع بزرگ دهکدۀ مّزه8دهکدۀ نیر 
باده خزرجی11مجاورت جامع اموی دمشق و مسجد واقع بر مزار  12، مسجد کوچک واقع بر مزار سعد بن عن

گکَـینه ) 11دو تن از سادات حسنی و حسینی.  10و مسجد عّکا 15، مسجد أقدام18 (از مسجد واقع بر مزار سن
جبیر ذکری به میان آمده است. او از مدارس این ناحیه نیز به یک مدرسگه در نیز در اثر ابن 17و مساجد صور

 21و حگدود بیسگت مدرسگه در دمشگق 21، پنج یا شش مدرسه در حلگب19، سه مدرسه در حمات18حمص
ها بگه نگام قصگر اد کرده و به توصیف یکی از آنهای فراوان دمشق یاشاره کرده است. وی همچنین از خانقاه

                                                 
 .227. همان، 1
 .211. همان، 2
 .280گ215. همان، 1
برزه قرار داشت. این مشهد در واقع اار کشیده و تنگی بود کگه مسگجد ای موسوم به نویسد: موبد ابراهیم ) ( در دامنۀ کوه قاسیون در کنار دهکدهجبیر می. ابن8

شد. صگومعۀ)مکانی بگرای عبگادت( های مشرف به یکدیگر تشکیل میمرتفع بزرگی بر فراز آن ساخته شده بود. این مسجد خود از مساجد متعددی به سان ارفه
 (.280مرتفعی نیز در باالی این مسجد تعبیه شده بود )همان، 

شگد کگه )اگار خگون( خوانگده می« ابدممغارة »جبیر، این اار در حدود یک میلی )مایلی( دامنۀ اربی کوه قاسیون دمشق جای داشت و از آن رو به نوشتۀ ابن. 5
نیز آورده است: این مسجد کگه  ای معتقد بودند در جایی در باالی آن و در دامنۀ کوه، خون هابیل بر زمین ریخته شده است. او دربارۀ مسجد واقع در این اارعده

ها و امکاناتی برای سکونت در نظر گرفته شده اسگت. نماید و در آن اتاقای استوار ساخته شده و دسترسی به آن تنها از طریق نردبان میسر است، مدور میبه گونه
 (. 287شد. )همان، یدِر این مسجد دیدنی تنها در روزهای پنجشنبه به روی بازدیدکنندگان و نمازگزاران باز م

 (. 288اند )همان، جبیر، این اار در پایین کوه قاسیون واقع بود و برخی معتقد بودند پیامبرانی در آن از شدت گرسنگی درگذشته. بنا به نقل ابن0
 (. 288گ287نسته است )همان، سورة مومنون بدان اشاره شده، دا 51ای که در آیة جا را محل نزول مسیح و مادرش، همان تپهجبیر این. ابن7
 .289. همان، 8
 . همان.9

 (. 251گ289بوده است )همان،  تر کنیسهجبیر، این مسجد پیش. به گزارش ابن11
 دجبیر، در جانب شرقی صگحن جگامع امگوی دری وجگو. این مسجد به شیعیان اختصاص داشت و در مجاورت مسجد جامع دمشق بنا شده بود. به گفتۀ ابن11

 (. 252است )همان،  گفتند کسی در خوا  امام علی ) ( را در این مکان در حال نمازگزاردن دیدهشد. شیعیان میه به این مسجد منتهی میداشت ک
 .251گ252. همان، 12
 .251. همان، 11
 . همان.18
 .258. همان، 15
 .270. همان، 10
 .279. همان، 17
 .212. همان، 18
 .211. همان، 19
 .228گ227. همان، 21
 .250گ255همان،  .21
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   1پرداخته است.
، کگرده ارائگه جزیره سیسگیل ساکن مسلمانان جبیر از زندگیابن که تصویری برای . سیسیل: محّققان0

را مگورد  مسگینا و تراپگانی شهرهای مسلمانان و معنوی مادی شیوۀ زندگی اند. ویشده قائل فراوانی اهمّیت
داده است و این در حابی اسگت کگه  را شرح آنان هایو کاخ فرمانروایان زندگی قرار داده و و بررسی مطابعه
جبیگر در ابگن 2را از خگود نشگان دهنگد. نظگری دقگت اند چنگینجبیر نتوانستهمعاصر ابن آثار التینی مؤبفان

یگی را هااشاره کرده و در مسیر خود کلیسا 0و أطراِبنش 5لقَـمه، عَـ8، پابرمو1توصیف سیسیل به مساجد ِثرَمه
-دیده که در قابب بیمارستان برای درمان بیماران مسیحی مهیا شده بود. به گفتۀ او، مسیحیان در دیگر شگهر

  7اند.ی مسلمانان داشتههای خود نیز چنین مراکزی مشابه بیمارستانها
ن سفر و نگارش سفرنامه، سفر حج و توصیف سفر و شهرهایی بود کگه جبیر از ایجا که هدف ابناز آن

کرد، به توصیف زادگاه خود، اندبس نپرداخته است و به همگین دبیگل از ها عبور میدر مسیر سفر خود از آن
 نهادهای آموزشی آن نیز در این سفرنامه سخنی به میان نیامده است.

 
 وزشی ی آمهاجبیر به نهادـ زاویۀ نگاه ابن2
جبیر در سفر خود با شماری از بزرگان علمی بالد دیدار داشته و از مجابس علم و وع، آنگان که ابن آنجا از

َجندی اجازۀ روایت گرفته است.بهره تصور و نو  نگاه او به  8ها برده و از برخی از ایشان چون صدرابدین خن
اوضا  فرهنگی جهان اسگالم در ایگن دوره م تصویری گویا و مستند از 12ق/0محیط علمی و آموزشی سده 

عنگوان جبیر و تصویری که از آن ارائه کرده، از آنجاست که او خود بهدهد. اهمیت این تصور ابندست میبه
یک عنصر فعال در این عرصه حضور داشته و آن را به چشم خویش دیده است. در ادامه زوایایی از نو  نگاه 

 گذرد. می وی به نهادهای آموزشی از نظر

                                                 
 .257گ250. همان، 1
 .281ش(، 1188ترجمۀ ابوابقاسم پاینده )تهران: علمی و فرهنگی،  ی جغرافیایی در جهان اسالمی،هاتاریخ نوشت . ایگناتی یوبیانوویچ کراچکوفسکی، 2
 .111، ةرحلجبیر، . ابن1
 (.Palermo) 110گ115. همان، 8
 (.Alcamo) 117. همان، 5
 .118. همان، 0
 .111. همان، 7
 .222، 221، 215، 190، 195، 177، 109گ108، 111، 21، ةرحلجبیر، . به عنوان نمونه نکگ : ابن8
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یبایی1ـ 2  شناختی نهادهای آموزشیـ عناصر معماری و ز

نماید که در موارد بسیاری، عالقگۀ جبیر به نهادهای آموزشی دارد، چنین میبا وجود اشارات فراوانی که ابن
-طور کگه عناصگر معمگاری و زیبگاییهای آموزشی این مراکز نداشته اسگت و همگانفراوانی به ذکر فعابیت

کند، بیشتر از ایگن ی ساختمان یک مدرسه یا مسجد توجه یک توریست امروزی را به خود جلب میشناخت
یگا مدرسگۀ  1توان به توصیف مسجد جگامع کوفگهزاویه به نهادهای آموزشی نگریسته است. از آن جمله می

 2وده است.ترین مدارس دمشق بمنظرهجبیر یکی از خوشبزرگ نوری در دمشق اشاره کرد که به گفتۀ ابن
کیگد داشگته اسگت، گگاه )از با این که ابن جبیر در توصیف مدارس بیشتر بر شکل و معماری مدارس تم

توان بگه مدرسگۀ مخصگوص حنفیگان در سگمت ها به مذاهب نیز سخن گفته است. از آن جمله میتعّلق آن
در جگامع دمشگق  و مدرسۀ شافعیان در سمت راسگت و بیگرون بگا  اببریگد 1اربی جامع حلب )حاّلوّیه(

 اشاره کرد.  8)مدرسۀ امینیه(
 

 ـ معیشت و سکونت استادان و دانشجویان2ـ 2
تگوان بگه مسگائل جبیر مذکور است، مگیاز دیگر مسائل مهم مربوط به نهادهای آموزشی که در سفرنامۀ ابن

سگیرۀ دانشگمندان مابی و رفاهی و نحوۀ تممین هزینۀ این نهادها اشاره کرد. بگا نگگاهی بگه تگاریخ زنگدگی و 
توان به اهمّیت عنصر وقف در شکوفایی مراکز علمی و آموزشی پی برد. وقف مسلمان در تمدن اسالمی می

از نظر درآمد و بهرۀ مستمر از بهترین و بیشترین منابع درآمدی برای تعلیم اسالمی بوده اسگت و پایگداری و 
و ترتیب فعابّیت علمی در مراکز آموزش اسگالمی های متمادی و نظم استمرار تعلیم در اسالم در طول سده
های اسگالمی شگرایط مطلگوبی بگرای واقفگان و خّیگران در سگرزمین 5به این منبع مابی بستگی داشته است.

هگا، ایگن ها فراهم کردند و با اعطای موقوفات یا پرداخگت هزینگهها و بیمارستانمساجد، مدارس، کتابخانه
از برخی از  سفرنام جبیر در و شکوفایی بخشیدند. اطالعات فراوانی که ابن مراکز علمی و آموزشی را رونق

جبیگر بگه ران، ابناین واقفان به دست داده، اهمیت بسزایی برای محّققان تاریخ آموزش دارد. در میان این خیّ 
اختن ابدین ایوبی با تجلیل یگاد کگرده و آنگان را بگه سگبب فگراهم سگابدین زنگی و صالحرطور خاص از نو

                                                 
 .189گ187، ةرحلجبیر، . نکگ : ابن1
 .250. نکگ : همان، 2
 .228گ227. همان، 1
 .288. همان، 8
 .111، های بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاه. انیمه، 5
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امکانات و تسهیالت آموزشی ستوده و طاببان علم و دوستان مغربی خویش را برای تحصیل به قلمگرو ایگن 
 1خوانده است.حکمرانان مسلمان فرا 

دوستی و تجلیل عابمان مشهور بود، توجه وی را بیشتر بگه خگود ابدین که به علمدر میان آن دو، صالح
مند بود و در مجابس دانشمندانی که به مجابس حدیث عالقه جلب کرده است. مؤسس سلسله ایوبی خود

این سلطان ایوبی بگا  2جست.شان شرکت میند، حضور یافته یا در مباحثدخوراش به چشم میدر حاشیه
هگگای صگگلیبی، تگگالش بسگگیاری در رونگگق بخشگگیدن بگگه مراکگگز علمگگی و وجگگود حضگگور پررنگگ  در جن 

ول داشت. عصر ایوبیان را از همین رو باید دوران شکوفایی مگدارس های دینی در مصر و شام مبذهآموزشگا
ویژه مذهب شافعی در مصگر بگه های مذهب سّنی و بهابدین براي تثبیت پایهدر مصر و شام دانست. صالح

علوم دینی توّجه کرد و برای طاببان علم و علمگای دیگن، خاصگه فقهگای شگافعی، اوقگافی در نظگر گرفگت. 
که در با  رسیدگی به احگوال ستاید؛ چنانابدین ایوبی را میدر سفرنامه از این جهت صالح هاجبیر بارابن

 مساجد و مدارس توسط وی چنین سخن گفته است: 
ای ای و اقامتگاهی از اماکن خیریۀ عمومی و مدرسگهدر این دیار مسجد جامعی یا مسجدی و یا بقعه»

ها را شامل شده و پرداخت هزینۀ این همگه جستگان در آناهکه فضل سلطان همه ساکنان و پن نیست جز آن
 1«.از خزانه، بر سلطان بسیار هموار و دبپذیر است

ابدین ایوبی به دانشجویان اریب و نیز انوا  بطف و مهربانی در حّق ایشان نیز جبیر از توّجه صالحابن
آن را در اسکندریه مشاهده کگرده و از  هایسخن گفته است. وی این توّجهات را به چشم خود دیده و نشانه

ها برای طاببان علم و اهل عبادت سخن گفته است. به نوشتۀ او، جویندگان دانگش وجود مدارس و خوابگاه
آمدند و برای انوا  علوم و فنون، استادان مشّخصی وجود داشت. توجه سگلطان بگه از اطراف به این شهر می

هایی خاص برای استحمام ایشگان تعیگین کگرده بگود. همچنگین ود که گرمابهای باین اریبان بیگانه به اندازه
بیمارستانی را به درمان بیماران این جماعت اختصاص داده و پزشکانی را بر آنان گماشته بود که بگه احگوال 

ا از کردند و پرستارانی را زیردست پزشکان قرار داده بود که به دسگتور آنگان امگور بیمگاران رآنان رسیدگی می
 8دادند.تهیه دارو و خوراک انجام می

 

                                                 
 .258گ257، رحلةجبیر، . ابن1
 مصر و الشام فی عصر االیاوبیین و الممالیا ؛ سعید عبدابفتاح عاشور، 8/120ق(، 1128)بیروت: دارابمعرفة،  طبلا  الشافعیة الکبریابدین سبکی، . تقی2

 . 129تا(، )بیروت: دارابنهضة ابعربیة، بی
 .85ش(، 1171پرویز اتابکی )مشهد: به نشر،  ، ترجمۀجبیرسفرنامۀ ابن؛ محمد بن احمد بن جبیر، 27، رحلةجبیر، . ابن1
 .10گ15، رحلةجبیر، . ابن8
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نیز در مصر بنا نهاد تا قرآن و کتابت را به کودکان تهیدست و  هاییخانهابدین مکتببه گفتۀ وی، صالح
جبیر در توصگیف َقرافگۀ فسگطاط نیگز ابن 1ایتام آموزش دهند و به دستور او، مقرری نیز برای آنان برقرار شد.

 آورده است: 
مذکور آباد و پر از بناهایی است که اریبان و عابمان و صابحان و درویشان در آن سکونت دارند  َقرافۀ»

هر جایگاه آن از جانب سلطان اسگتمرار دارد و وضگع مگدارس مصگر و قگاهره نیگز چنگین  ۀیانو مقّرری ماه
 2«.است

ها سخن گفته اسگت. آن جبیر در ذکر اوقاف ابنیۀ مقدس حومۀ دمشق نیز با اعجا  از اوقاف فراوانابن
به گفتۀ او، امالک موقوفۀ این مشاهد تقریباا همۀ مایملک شهر را به خود اختصگاص داده بودنگد و امیگران و 

 1جستند.خاتونان دوبتمند نیز در این کار بر یکدیگر پیشی می
ف جگامع امگوی ها، به ویژه در توصیجبیر دربارۀ اوقاف و امکانات رفاهی برخی از این نهادعبارات ابن

ها را مایۀ مباهات اسگالم و دهد که او اموری مانند رسوم، امکانات، اوقاف و ابنیۀ این نهاددمشق، نشان می
 8پنداشته است.مسلمانان می

 
 های آموزشی خاصـ شیوه3ـ 2 

د جبیر داشت و از همین رو، معموالا توجه او را بگه خگوهای آموزشی خاص جذابیت بسیاری برای ابنروش
هگای جبیگر تفگاوت محسوسگی میگان روشجلب کرده است. این توجه معموالا در زمانی جلب شده که ابن

آموزشی ار  جهان اسالم )مغر  و اندبس( و شرق آن احساس کرده است. افزون بر آن، فارغ از مقایسگه 
دیگگر  طورکلی،های اسگالمی، گگاهی اساسگاا روش مگورد مشگاهده او یگا بگهمیان شگرق و اگر  سگرزمین

آور آمده اسگت. او در ایگن مگوارد عبگاراتی موضوعات پیرامون عابمان و متعلمان، در نظرش بدیع و اعجا 
این نیز از »و  0«ای نکوستاینان را در این زمینه سیره»، 5...«در این بالد مشرق »چنین بیان کرده است: این

های گویا در این زمینگه، یکی از نمونه 7«.ودشترین سخنانی است که درباره مفاخر این بالد گفته میاریب
جبیگر بگه شگکل ابن اشاره وی به روش نکوی دمشقیان در آموزش قرآن به کودکان است که ظاهراا در موطن

                                                 
 .27. همان، 1
 .81، سفرنام ؛ 28. همان، 2
 .288، رحلةجبیر، . ابن1
 .280گ215. نکگ : همان، 8
 .258. همان،  5
 .285. همان، 0
 . همان.7
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دیگری مرسوم بوده است. به نوشته وی، آموزش قرآن به کودکان در کل شرق جهان اسالم گ که گویا شگام را 
آموزش شفاهی )تلقین( بوده است و خط تنها از طریق نوشتن متونی ایگر نیز بخشی از آن محسو  داشته گ 

ها هگم معلگم )ملقگ ن( و هگم افزوده است که در بیشتر این سرزمینشد. او از قرآن مانند اشعار آموخته می
ر جبیپرداختند. ابنآموزگار خط )مکت ب(، در کنار یکدیگر، وجود داشتند و هر کدام جداگانه به آموزش می

های نکگوی آموزشگی در شگرق جهگان یکی از شگیوه« آموزی جدا ساختهآموزش را از خط»این روش را که 
جبیر( در تعلیم برخالف ، روش اهل اندبس )دیار ابنملدم خلدون در بنا به سخن ابن 1اسالم دانسته است.

 دادنگد. بگاآمگوزش می شرق به این صورت بوده که قرآن و کتا  را با هدف تحصیل سواد خواندن و نوشتن
کردنگد و در تعلگیم آنکه قرآن اصل و اساس آموزش خواندن و نوشتن بود، تنها به آموزش قرآن بسگنده نمگی

کودکان، به مسائل دیگری چون روایت شعر، ترسل، قوانین زبان عربی و بیش از همه، آمگوزش خگط توجگه 
 2کردند.می

ترین شگیوهخاص رایج در مدرسۀ نظامیه را گ که از جاببجبیر در بغداد روش آموزشی افزون بر آن، ابن
بوده گ به چشم دیده است. او که در مجلگس  های عابمان شرق جهان اسالم در تنظیم برنامۀ مناقشه و سؤال

هگا ابدین قزوینی حضور یافته بود، چنین آورده است: پس از آنکه قزوینگی در اقسگام دانگشسخنرانی رضی
طرف او نشانه رفت و شیخ سان تیر بهی سوال بهگفت، از هر سو رگبارهاانی قرآن سخن جمله تفسیر و معاز

هگا نوشگته های فراوان مردم که در رقعگهبه همه پاسخ گفت و در هیچ یک کوتاه نیامد و ... به یکایک پرسش
   1شده بود، پاسخ داد.

 
 ـ شمار و کمّیت نهادهای آموزشی  4ـ 2

جبیر به نهادهای آموزشی گفته شد، کمّیت نهادهای آموزشی نیگز مگورد یای نگاه ابنبرآنچه دربارۀ زواافزون
جا گام گذاشته، اهتمام خاصی داشته است و توجه وی بوده و به شمارش نهادهای آموزشی مناطقی که به آن

، 5«ادیازده مسجد جگامع بغگد»، 8«چهار مسجد جامع قاهره در کنار مساجد بسیار دیگر»از عباراتی مانند 
 ۀمدرس 21»و  2«چهار یا پنج مدرسه در حلب»، 1«شش مدرسه یا بیشتر در موصل»، 0«بغداد ۀمدرس 11»

 استفاده کرده است.  1«دمشق ۀمدرس
                                                 

 . همان.1
 .517گ510ق(، 1810ابمکتبة ابعصریة، )صیدا گ بیروت:  ملدمة خلدون، بن محمد ابن. عبدابرحمن 2
 .195، رحلةجبیر، . ابن1
 .28. همان، 8
 .218. همان، 5
 .215. همان، 0
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 ی آموزشی هافرد از نهادی منحصربههاـ گزارش3

ده تا عصر شجبیر در سفرنامۀ خود یاد کرده، در هیچ یک از منابع شناختهبرخی از نهادهای آموزشی که ابن
ها سخنی بگه میگان او اعم از تاریخی و جغرافیایی نام برده نشده و او نخستین مؤبف مسلمان است که از آن

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میترین آنآورده است. از مهم
که حدود یگک  5گ دو مدرسه در نصیبین1و  2، 8در حّران« ابمکشوف ابرأس»برهنه گ مسجد َسَلمۀ سر1

ای در شهر رأس ابعگین در گ مدرسه8 0ها یاد کرده است.خود از آن ۀبطوطه نیز در سفرنامسده بعد ابننیم  و
 7جبیر از خانقاهی در نزدیکی آن سخن گفته و به توصیف آن پرداخته است.ایابت جزیره که ابن

 
 ی آموزشی های مفصّل از نهادهاـ گزارش 4

از ارزش باالیی برخوردار  9و مسجد اموی دمشق 8مسجدابحرام ۀر دربارجبیابنمفّصل و دقیق  هایتوصیف
ها بهره برد. او ضمن توصیف مفصل ایگن توان از آنعنوان منبع دست اّول در تحقیقات تاریخی میبوده و به

 کرده است.  یادنیز را ها های آموزشی آناز فعابیترخی مساجد، ب
رۀ مسجد ابحرام، افزون بر سگخن دربگارۀ موضگوعاتی چگون های مفصل خود درباجبیر در توصیفابن

-و سگّکوهای محگل اسگتقرار نسگخه 11، گنبدهای محل نگهداری اوقاف کعبگه11خزانۀ کتب وقفی مابکیان

های درسی استادان و عابمان در پیرامون مسجد ابحگرام فراوانی حوزهنویسان، قاریان و برخی از خیاطان، به
ای را در حجر اسماعیل دیده کگه نگزد یکگی از حاجیگان او همچنین پسربّچه 12)حرم( نیز اشاره کرده است.

                                                                                                                   
 .211. همان، 1
 .228گ227. همان، 2
 .250گ255. همان، 1
 .222. همان، 8
 .215. همان، 5
ابگدین شگهرزوری شگیبانی )پگیش از رسه احتماال همان مدرسۀ کمال.این دو مد217ق( 1188، )دار صادر و دار بیروت، رحلةبطوطه، . محمد بن عبدابله ابن0

)بغگداد:  علمااء القظامّیاا  و مادارس المشارس اإلساالمیق( بنا شد ناجی معروف، 572ابدین شهرزوری شیبانی )د.ق( )این مدرسه به همت کمال572سال 
مدرسه بگرای نصگیبین ذکگر کگرده اسگت( و  1 در مجمو دانسته و بطوطه سط ابنمدرسۀ مذکور تو 2. ناجی معروف آن را ایر از 190ق(، 1191مطبعة اإلرشاد، 

ق( این مدرسه را در نصیبین برای حنفیان بنا و اموال فراوانگی را بگر آن وقگف کگرد 578سنقر )د.ق( )زنگی بن مودود بن آق578مدرسۀ زنگی بن مودود )پیش از 
 ( بوده است.8/1808ق(، 1828)بیروت: دارابفکر،  ی تاریخ حلببغیة الطلب فابعدیم، )ابوابقاسم عمر بن احمد ابن

 .218، رحلةجبیر، . نک: ابن7
 .80گ59. همان، 8
 .280گ215. همان، 9

 .81. همان، 11
 .00. همان، 11
 .08. همان، 12
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برآن، مجابس ختم قرآن و آزمون خطیبان نوجوان در ماه رمضگان در خانگۀ افزون 1آموخت.حمد و سوره می
ای دقیگق و جگذا  شگرح داده خود جلب کرده و سه مجلس از این دسگت را بگه گونگه هخدا نیز توجه او را ب

 2است.
ن کگرده و توصگیفات مفصگلی از آن ق از مسگجد امگوی دمشگق دیگد581جبیر در ربیع اآلخر سال ابن

جگا سگخن بگه دست داده است. او در توصیف مقصورۀ سوم جامع، از تدریس و نمازگزاردن حنفیان در آنبه
نویسی و درس و نسخهها برای میان آورده و در ادامه به زوایایی از این جامع اشاره کرده که طال  علم از آن

 1اند.گرفتهبهره می از ازدحام مردمجدا ماندن 
سمت اربگی  ۀهای جامع دمشق، به زاویۀ ابوحامد اّزابی که در صومعوی در ادامه در توصیف صومعه

های این مسجد واقع در داالن دِر شرقی اشگاره کگرده و خانههمچنین به مکتب او 8کند.قرار داشته، اشاره می
با اینکه بنا بر  5تفصیل سخن گفته است.ها بهخانهآموزش قرآن به کودکان و شیوۀ آموزشی این مکتب دربارۀ

هگا و مگدارس، بگه بحگار نظگری از خانهخصوص پس از برپایی مکتباز ابتدا و به 0حدیثی از پیامبر )ص(
هگای شده اسگت. گگزارششد، این امر عمالا بارها نادیده گرفته میآموزش کودکان در مساجد جلوگیری می

های مسجد یا شد، در زاویهی شخصی برپا میهاها در خانهخانهگونه که مکتبدهد همانتاریخی نشان می
و  7جبیگرکگه در سگفرنامۀ ابگنهگایی وجگود داشگت. چنگانی چسبیده به مساجد نیگز چنگین جایگاههااتاق
خوریم. افزون بر آن، نظر به استفادۀ ها برمیمسجدی درسی کودکان در هابه برخی از این حلقه 8بطوطهابن
گتا  »در سخن از  11«محضره»و  9«محاضر»های جبیر از واژهابن خانۀ ایتام(، گویا مراد )مکتب« ابیتامیکن

 خانه بوده است.در این جا مکتب 11«محاضر بتعلیمی ابصبیان»وی از واژۀ 
َمیساطیه  12ردهجبیر همچنین از خانقاهی در این جامع نام بابن است. او در ادامه بوده که گویا خانقاه سن

هگای به قرائت قرآن در صبح و عصر در این جامع اشاره کرده و یادآور شده است کگه در ایگن مسگجد حگوزه
ای فراوان به مدرسان اختصاص داشته است. همچنین مابکیان درسی برای طاببان علم وجود داشته و شهریه

                                                 
 .111. همان، 1
 .129گ127. همان، 2
 .219. همان، 1
 .281. همان، 8
 .285گ288. همان، 5
 .201ق(، 1818)قم: مرکز ابنشر گ مکتب االعالم االسالمی، معالم اللربة فی احکام الحسبة بن احمد قرشی،  . نکگ : محمد بن محمد0
 .285گ288، 211، رحلةجبیر، . نکگ : ابن7
 .98، رحلة بطوطه،. ابن8
 .27، رحلةجبیر، . ابن9

 .285. همو، 11
 .288. همان، 11
 . همان.12
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آمدند و بگرای ای برای درس داشتند که دانشجویان مغربی در آن برای تحصیل گرد میدر سوی اربی، زاویه
جبیر امکانات رفاهی این مسگجد گرامگی بگرای ای مقّرر شده بود. درمجمو ، به نوشتۀ ابنایشان نیز شهریه

 1اریبان و طاببان علم فراوان و گسترده بوده است.
 

 ـ هرم توجّه به نهادهای آموزشی  5
ها مورد کم بطفی یا افلت قرار ، برخی از آنوصیف و شمارش نهادهای آموزشیجبیر در تت ابنود دقبا وج
ر ها گگام نهگاده، شگاید بتوانگد دجبیر بدانهمه، استقصای نهادهای آموزشی مناطقی که ابنایناند. با گرفته

تحلیل نو  نگاه وی به نهادها و همچنین عالیق وی به برخی از مناطق و شگهرها راهگشگا بگوده و سگودمند 
 افتد. 

در سخن از نهادهای آموزشی یادشده در این سفرنامه، ارائۀ فراوانی نهادها به تفکیک منگاطق خگابی از 
ه ترتیب، بیشترین تگا کمتگرین بطف نیست. نهادهای آموزشی شام، حجاز، جزیره، مصر، عراق و سیسیل، ب

اند. با توّجه به مگدت کوتگاه اسگتقرار اسگالم و مسگلمانان در توجه را در این سفرنامه به خود اختصاص داده
هگا( و دوری آن از مرکگز سگال همزمگان بگا حکومگت نورمگان 111ق و سپس به مدت 888گ212سیسیل )

ز مناطق مذکور مانند شام، عراق و مصر مقایسگه توان وضع فرهنگی آن را با برخی احکومت مسلمانان نمی
کرده و در دو کفۀ ترازو گذاشت. با درنظرگرفتن این نکته، به هر رو، فراوانی نهادها در این سفرنامه، نخست 

گر توانگد حکایگتدهد و همچنگین میبرجستگی نسبی فرهنگی و آموزشی برخی از این مناطق را نشان می
 بیر به برخی از مناطق نسبت به دیگر نواحی همپایه باشد. جعالقه و توجه بیشتر ابن

نظران ق در نظگر صگاحب0وم سگده گ آموزشی عراق، شام و مصر در نیمگه دفرهنگی و علمی اموضع ع
دوست در این منگاطق و بهگره بگردن از های دانشتاریخ آموزش در جهان اسالم به دبیل تسلط دوبت ۀعرص

ابملگک و سگالجقه در عگراق، گذاران نهادهای آموزشی در جهان اسالم )نظگامهترین پشتیبانان و پایبرجسته
نورابدین زنگی و زنگیان در شام و صالح ابدین و ایوبیان در مصر( شاید چندان تفاوت محسوسگی نداشگته 

جبیر نگاهی یکسان به نهادهای مذهبی و آموزشی مناطق مگذکور نماید که ابنباشند. باوجوداین، چنین می
های فراوان عراق در زمان گام نهادن بدان، ها و خانقاهاشته است. از مجمو  مساجد، مدارس، بیمارستانند

نهگاد دیگگر افلگت یگا  18و از ذکر  2مسجد، یک مدرسه و یک بیمارستان( بسنده 0نهاد ) 8او تنها به ذکر 

                                                 
 .285گ288. همان، 1
 .1 . نکگ :جدول شمارۀ2
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 2بیمارسگتان و  8سگه، مدر 2مسگجد،  19نهگاد آموزشگی ) 27و در مقابگل، در شگام از  1تغافل کرده است
 1نهاد دیگر را نیز ذکر کند. 89توانست در این ناحیه این در حابی است که او می 2خانقاه( یاد کرده است.

رسد نگاه اابگب او و هگر مسگلمان جبیر به مساجد در برابر مدارس به نظر میدر مورد توجه بیشتر ابن 
اجتماعی و سیاسی مساجد نسبت به دیگگر نهادهگای دیگری به مساجد در حقیقت به جایگاه برتر مذهبی، 

مذهبی آااز کرده بگود،  ۀجبیر سفر خود را با انگیزکه ابنگردد. با توجه به آنآموزشی در جهان اسالم بازمی
اصلی عبادت و بارزترین جایگاه در حیات اجتماعی و فرهنگگی مسگلمانان شگمرده  مسجد در نظر او مکان

های مجلل و در ذهن و نظر به برتری مساجد اعتقاد داشت، ظاهر باشکوه و ساختمانکه اشد. فارغ از آنمی
 کرد. مساجد نیز گ که با آن جایگاه مذکور کامال همخوانی داشت گ چشمش را نیز پر می

 رحلاۀابدین، در که پیشتر گفته شد، تمجید فراوانی از سلطان شگام و مصگر، صگالحافزون بر آن، چنان
توان به این پرسش مهم پاسخ گفت که بازگرداندن مصر به دامان به روشنی نمی 8خورد.شم میجبیر به چابن

او در برابر صلیبیان بگه ویگژه بازگردانگدن قگدس بگه قلمگرو  ۀکنندخیره ابدین و فتوحاهل سنت توسط صالح
اثرگذار بگوده اسگت؛ جبیر اندبسی به قلمرو ایوبی، شام و تاحدودی مصر، اسالمی تا چه اندازه در نگاه ابن

توان اما به هر رو، از اعجا  وی از آنچه در شام دیده و همچنین بحن سخن او دربارۀ این سلطان ایوبی می
 تاحدودی به این تاثیرپذیری پی برد. 

توان دریافت که به طور کلی، شام جبیر گفته شد، میاز مجمو  آنچه دربارۀ آمار نهادها در سفرنامه ابن
ق( در نظر او سرآمد و قلب بالد و شهرهای 589گ507ابدین )حکگ : دمشق مقارن سلطنت صالحویژه و به

 5و امکانات رفاهی آن بیش از آن بوده که به وصف درآید.« دار االسالم»اسالمی و 
جبیگر صگریحاا ذکگری از توان انکار کرد که آمار نهادهای آموزشی در این ناحیه کگه ابنهمه، نمیبا این

به میان نیاورده، به روشنی از شکوفایی مذهبی و علمی گ آموزشی ایگن خطگه از جهگان اسگالم مقگارن ها آن
کند. باوجوداین، آنچه توجه و عالقۀ مؤبف ما بگه ایگن ناحیگه را سلطنت نخستین سلطان ایوبی حکایت می

ی دسگتیابی بگه ایگن توجهی او به نهادهای آموزشی عراق است. براکند، کمبرجسته کرده و آن را تصدیق می
جبیر به عراق در این ناحیه وجود داشته و از نظر وی توان به آمار کل نهادهایی که در زمان ورود ابنمهم می

جبیر به نهادهای آموزشی عراق در برابر شام بایگد توجهی ابندر مورد علل کم 0مغفول مانده، نظر انداخت.
                                                 

 .2. نکگ : جدول شمارۀ 1
 .1. نکگ : جدول شمارۀ 2
 .2. نکگ : جدول شمارۀ 1
 .271، 27، 20، 28، 10گ15، رحلةجبیر، . به عنوان نمونه، نکگ : ابن8
 .280. همان، 5
 ، ذیل عراق.2و 1ی ها. قس: جدول0
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که دستگاه خالفگت تحگت فرمگانروایی خلفگای مقتگدری چگون جبیر از عراق با اینگفت در زمان دیدار ابن
جبیر را جلب کند. او کگه در سگال ای گرفته بود، اوضا  بغداد چنان نبود که نظر ابنمقتفی و ناصر جان تازه

زمان با حکومت ناصر از بغداد دیدن کرد، انحطاط کلی آن را مالحظه کرده و نخوت اهابی آن ق و هم581
توجهی وی بگه نهادهگای آموزشگی ایگن جبیر به عراق و کمظاهراا این امر در نگاه ابن 1گرفت. را به باد انتقاد

 تمثیر نبوده است. منطقه بی
توان به شمار اندک مگدارس بگا اسگم و رسگم در تحلیل آمار نهادهای آموزشی در سفرنامه همچنین می

جهت خورد. از اینثر فراوان به چشم میدست در این ااین خاص اشاره کرد. در مقابل، مساجد ذکر شده از
 27توان به ذکگر جبیر به مساجد بیش از مدارس توجه داشته است. در این زمینه میشاید بتوان گفت که ابن

کم از توانست دستجبیر در ذکر نهادهای آموزشی در مکه میمسجد حجاز در این سفرنامه اشاره کرد. ابن
ابزمگان حبشگیه )تاسگیس: و طا  1ق(579، زنجبیلگی )تمسگیس: 2(ق571أرسگوفیه )تمسگیس:  ۀسه مدرس

یاد کنگد.  5ابدین ایو ساخته شده برای اسدابدین شیرکوه و برادرش نجم ۀو در مدینه نیز از مدرس 8ق(581
در جزیره که امکان ذکر آن در سفرنامه وجود داشته، نام هیچ یک را ذکگر  مدرسه 17جبیر از برآن، ابنافزون
 0ها بسنده کرده است.و به ذکر اجمابی آننکرده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .195گ191. نکگ : همان، 1
شفاء الغارام بأخباار البلاد ؛ همو، 5/08، 8/819، 1/281ق(، 1819)بیروت: دارابکتب ابعلمیة،  لد االمینالعلد الثمین فی تاریخ الب. محمد بن احمد فاسی، 2

 . 581گ1/579ش(، 1180، ترجمۀ محمد مقدس )تهران: معشر، الحرام
 . 1/281 العلد الثمین فی تاریخ البلد االمین،. همو، 1
 . همان.8
 .288گ1/287ش(، 1181ترجمۀ پرویز اتابکی )تهران: علمی و فرهنگی، ایوب(، ّرج الکروب فی اخبار بقیتاریخ ایوبیان )مفواصل، . محمد بن سابم ابن5
 ، ذیل جزیره.2و 1. نکگ : جداول 0
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 گ جدول فراوانی نهادهای آموزشی1
 جبیر ذکر شده است.ها به طور مشخص در سفرنامۀ ابنکه نام آن

 
 

مجمو  به  حجاز سیسیل جزیره مصر عراق شام 
تفکیک 
 نهادها

 11 گ 8کمدست 1 18 7 1 مساجد
 91 گ - 17 7 27 81 مدارس
 1 گ 1 گ - گ گ هابیمارستان

 9 گ - 1 - گ 8 هاخانقاه
جمو  نهادها به م

 تفکیک مناطق
 118 گ 5 21 25 18 89

 جبیر یاد شدهها به طور کلی در سفرنامۀ ابنگ جدول فراوانی آن دسته از نهادهای آموزشی که ازآن2
 اند.ها از منابع دیگر استخراج شدهو نام آن

 

مجمو  نهادها به  سیسیل عراق مصر جزیره حجاز شام 
 تفکیک نهادها

 71 - 0 9 12 27 19 مساجد
 5 - 1 2 گ - 2 مدارس
 11 - 1 1 1 - 8 هابیمارستان

 2 - گ گ گ گ 2 هاخانقاه
مجمو  نهادها 

به تفکیک 
 مناطق

27 27 15 18 8 - 91 



            78                                       رجَُبی ابن ۀدر سفرنام یوزشبازتاب مراکز آم               9318 بهار و تابستان

 

 ـ نهادهای مهم مغفول در سفرنامه 6

ها با هر انگیزه یا علت از دیگده ارۀ نهادهای آموزشی، برخی از آنجبیر به سخن گفتن درببا وجود عالقۀ ابن
 اشگاره 1ق(807جبیر در گذر از شهر کوفه به مدرسه خگواری )تاسگیس: عنوان نمونه، ابناند. بهاو دور افتاده

در  هگاکه گفته شد، مدارس مکه و مدینه نیز احتماالا به دبیگل اهمّیگت کمتگر آنعالوه، چناننکرده است. به
 برابر مساجد آن دو شهر از قلم افتاده است. 

جبیر، پیش از همه، باید از دو جامع مهم ازهر و حاکم در سخن از نهادهای آموزشی مغفول از دیده ابن
جبیر به هنگگام یاد کرد. با اینکه قطعاا این دو در زمرۀ همان چهار مسجد جامع استوار و زیبایی بودند که ابن

ها اختصگاص نگداده اسگت. در ایگن ، حتی چند سطری را هم به توصیف آن2ها یاد کردهز آنورود به قاهره ا
جبیر به جامع ازهر به واژگونی سلسله فاطمی بازگردد. در زمان دیگدار او از مصگر، بطفی ابنمیان، شاید کم

و ایگن  های علمی و آموزشگی ایگن مسگجد بگزرگ زدواژگونی این سلسله ضربۀ مهلکی به شهرت و فعابیت
موجگب اصگول فقگه شگافعی کگه بگه 1آمدن دوبت ایوبی در دائگرۀ سگونظن قگرار گرفگت. جامع با روی کار

و از  8ابدین آن را رسمّیت بخشید، برگزاری نماز جمعه در چند مسجد مختلف یک شهر مجگاز نبگودصالح
جگای آن، نمگاز و بگه همین رو، از زمان سلطنت وی تا زمان بیبرس، ایراد خطبه در این جامع متوّقگف شگد

تگوجهی شاید بتوان اقامه چنگین اسگتدالبی را بگرای بی 5شد.جمعه در این مدت در مسجد حاکم برگزار می
جبیر به جامع ازهر پذیرفت، وبی از آنجا که جامع حاکم نیز از بطف سیاح مگا برخگوردار نشگده، گویگا ابن

نتسا  مساجد مذکور به فاطمیان، شاید بتوان از سبب دیگری در این موضو  دخیل بوده است و با توجه به ا
 های مذهبی وی نیز سخن به میان آورد. فرضیه پیوند این موضو  با انگیزه

وجود ااراق در شمار نهادهای آموزشی برخی از مناطق مانند آنچه دربارۀ شمار مسگاجد و مگدارس  با
مله مدارس موصل آمار کمتگری از نهادهگای جبیر در مواردی ازج، ابن0شوداسکندریه در سفرنامه دیده می

                                                 
 .187، علماء القظامّیا  و مدارس المشرس اإلسالمی. معروف، 1
 .28، رحلةجبیر، . ابن2
سگازان )تهگران: ، بگه اهتمگام امیرحسگین چیتآموزش عاالی در گساترة تااریخ و تمادن اساالمی، «هزار سال آموزش عابی در األزهر»ابدینی، . محمد شجا 1

 .101ش(، 1188پژوهشکدۀ مطابعات فرهنگی و اجتماعی، 
 .1/221ق(، 1181)مکتبة ابکلیات االزهریة،  األم. محمد بن ادریس شافعی، 8
ی هگا. در ایگن دوره  هنگوز برخگی کگالس219گگ 1/218(، 1998)قاهره: مکتبگة مگدبوبی،  ارالمواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلث. احمد بن علی مقریزی، 5

کرد. مباحث وی احتماالا حگدیث و فقگه بگوده شد. شخصی به نام عبدابلطیف صبحگاه به مدت چهار ساعت در آن جا تدریس میخصوصی در أزهر تشکیل می
ابگدین سگی دینگار بگرای او تعیگین کگرده بگود. پگس از گشت. صگالحمیی مالقات شمار دیگری از طال  بازها نیز دوباره از خانۀ خود به ازهر برااست. او عصر

، ترجمۀ آذرمیدخت مشایخ فریگدنی )تهگران: مرکگز دانشگاه األزهرپرداختند )بایارد داج، ابدین، پسران او که بر این مقدار افزوده بودند، صد دینار به او میصالح
 (.11ش(، 1107نشر دانشگاهی، 

 .17، رحلةجبیر، . ابن0
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ابملک با ساخت نظامیۀ موصگل، سگن  بنگای نخسگتین آموزشی ارائه کرده است. پس از آنکه خواجه نظام
-مدرسه را در موصل نهاد، اتابکان نیز به تمسی از وی به تمسیس مدارس در این شهر پرداختند. اگرچگه ابگن

، گویگا شگمار مگدارس 1بر ساحل دجلگه در موصگل اشگاره کگردهجبیر به وجود حدود شش مدرسه یا بیشتر 
 2مدرسه بوده است. 12کم جبیر، دستموصل در زمان دیدار ابن

 
 نتیجه

دست داده که برای محّققان تگاریخ های مختلف آموزشی بهخود اطالعات فراوانی از نهادرحلۀ جبیر در ابن
طور مشخص نام نهاد آموزشی را ذکگر ست. او گاه بهآموزش در جهان اسالم از اهمّیت بسیاری برخوردار ا

طور کلی از نهادهای آموزشی یک شهر یا ناحیگه سگخن بگه میگان آورده اسگت. اگگر شگمارش کرده و گاه به
شگده در ایگن نهادهای آموزشی با اسم و رسم خاص را مالک قرار دهیم، بیشگترین نهادهگای آموزشگی یگاد

اند. با درنظرگرفتن این نکتگه کگه زیره، مصر، عراق و سیسیل قرار داشتهسفرنامه به ترتیب در شام، حجاز، ج
وضع فرهنگی برخی از این مناطق مانند شام، عراق و مصر قابل مقایسه با شرایط برخی دیگر چون سیسگیل 

ق در 0جا که وضع عمومی علمی گ آموزشی عراق، شام و مصگر در نیمگۀ دوم سگدۀ نیست و همچنین از آن
ظران تاریخ آموزش در جهان اسالم چندان تفاوت محسوسی نداشته، فراوانگی نهادهگا در ایگن ننظر صاحب

سفرنامه، عالوه بر حکایت از برجستگی نسبی فرهنگی و آموزشی برخی از این مناطق، شاید بتواند نشانگر 
همچنگین گویگا  جبیر به برخی از مناطق نسبت به دیگر نواحی نسبتا همپایگه باشگد.عالقه و توجه بیشتر ابن

 جبیر به مساجد بیش از مدارس توجه داشته است. ابن
هگای جبیر اشارات فراوانی به نهادهای آموزشی دارد، در موارد متعددی نسبت بگه فّعابّیگتکه ابنبا این

شناختی ساختمان این نهادهگا توّجه بوده و بیشتر به توصیف عناصر معماری و زیباییآموزشی این مراکز بی
خته است. افزون بر آن، او در مواردی به مسائل مابی و رفاهی و نحوۀ تممین هزینه و کمّیت این نهادهای پردا

ی آموزشی خاص در ایگن مراکگز نیگز توجگه کگرده هاها به مذهبی خاص و برخی از شیوهآموزشی، تعّلق آن
 است. 

أس ابعین و دو مدرسگۀ نصگیبین جبیر در سفرنامۀ خود از برخی از نهادهای آموزشی مانند مدرسۀ رابن
ها اشاره نکرده است. توصیفات مفّصگل او از برخگی از نهادهگای یاد کرده که تا زمان وی، هیچ منبعی به آن

آموزشی چون مسجدابحرام و مسجد امگوی دمشگق نیگز از ارزش بگاالیی برخگوردار اسگت و در تحقیقگات 
                                                 

 .211. همان، 1
، علماء القظامّیا  و مدارس المشرس اإلسالمی؛ معروف، 87گ10ق(، 1818)بیروت: ابدار ابعربیة بلموسوعات،  دور العلم فی الموصلجی، . نکگ : سعید دیوه2

 .119گ111تا(، ت: دارابنهضة ابعربیة، بی)بیرو االتابکة فی الموصل بعد عمادالدین زنکی دولة؛ جمیلی، رشید، 182گ188
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جبیر در شگمارش و توصگیف رام دّقت ابنگیرد. علیعنوان منبع دست اول مورد استفاده قرار میتاریخی به
که در زمرۀ چهار مسجد جگامع قگاهره ها مانند دو جامع ازهر و حاکم، با ایننهادهای آموزشی، برخی از آن

توجهی مؤبف ما بگه نماید که بیاند. چنین میاند، مورد افلت یا تغافل قرار گرفتهق بوده0در نیمۀ دوم سدۀ 
ها ناشی از زوال سلسلۀ فاطمیان نباشد، با توجه به انتسا  زرگ اگر تحت تمثیر رکود علمی آناین دو جامع ب

 جبیر برخاسته باشد. های مذهبی ابنمساجد مذکور به این سلسله، شاید از انگیزه
 

 فهرست منابع:
 ق.1815ت: دارابفکر، تصحیح عبدابسالم ابهراس. بیرو. بهالتکملة لکتاب الصلةبکر. ابیبناألبار، محمدابن
 ق.1188. بیروت: دار صادر و دار بیروت، رحلةبطوطه، محمد بن عبدابله. ابن
 ق.1188. بیروت: دار صادر، رحلةجبیر، محمد بن احمد. ابن
 ش.1171. ترجمۀ پرویز اتابکی. مشهد: به نشر، جبیرسفرنامۀ ابنجبیر، محمد بن احمد. ابن
 ق.1828. بیروت: دارابکتب ابعلمیة، فی أخبار غرناطة اإلحاطةابدین. خطیب، بسانابن
 ق. 1810تحقیق درویش ابجویدی. صیدا و بیروت: ابمکتبة ابعصریة، . با ملدمةخلدون، عبدابرحمن بن محمد. ابن
 . 1911. بیروت: دارصادر، وفیا  االعیان و أنباء ابقاء الزمانخلکان، احمد بن محمد. ابن
تحقیق و تقدیم سهیل زکگار. بیگروت: دارابفکگر، با . بغیة الطلب فی تاریخ حلبعمر بن احمد.  ابعدیم، ابوابقاسمابن

 ق.1828
 تا.. بیروت: ابمکتب ابتجاری، بیشذرا  الذهب فی اخبار من ذهبابن عماد حنبلی، عبدابحّی. 

ابگدین ابّشگیال، یح جمگالتصگحا بگ تاریخ ایوبیان )مفّرج الکروب فی اخبار بقی ایوب(.واصل، محمد بن سابم. ابن
 ش.1181ترجمۀ پرویز اتابکی. تهران: علمی و فرهنگی، 

 تا.. بیروت: دارابنهضة ابعربیة، بیاالتابکة فی الموصل بعد عمادالدین زنکی دولةجمیلی، رشید. 
 ش.1107. ترجمۀ آذرمیدخت مشایخ فریدنی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه األزهرداج، بایارد. 

 ق.1818. بیروت: ابدار ابعربیة بلموسوعات، دور العلم فی الموصلجی، سعید. وهدی
 ق.1128. بیروت: دارابمعرفة، طبلا  الشافعیة الکبریابدین. سبکی، تقی

 ق.1181تصحیح محمد زهری ابنّجار. مکتبة ابکلیات االزهریة، . بهاألمشافعی، محمد بن ادریس. 
، بگه آماوزش عاالی در گساترا تااریخ و تمادن اساالمی«. موزش عابی در األزهرهزار سال آ»ابدینی، محمد. شجا 

 ش. 1188. تهران: پژوهشکدۀ مطابعات فرهنگی و اجتماعی، 221گ151سازان، کوشش امیرحسین چیت
 ش.1187. ترجمۀ محمدحسین ساکت. تهران: نگاه معاصر، تاریخ آموزش در اسالمشلبی، احمد. 

 تا.. بیروت: دارابنهضة ابعربیة، بیر و الشام فی عصر االیوبیین و الممالی مصعاشور، سعید عبدابفتاح. 
. ترجمۀ نورابله کسایی. تهران: مؤسسگۀ توسگعۀ دانگش و پگژوهش در ها در اسالمتاریخ بیمارستانبک، احمد. عیسی



 201 ۀشمار                                   تاریخ و فرهنگ                                                                                    200

 ش.1171ایران، 
 ش.1188تهران: دانشگاه تهران، . ترجمۀ نورابله کسایی. های بزرگ اسالمیتاریخ دانشگاهانیمه، عبدابرحیم. 

 ش.1180. ترجمۀ محمد مقدس. تهران: معشر، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرامفاسی، محمد بن احمد. 
. بگا تحقیگق و تعلیگق محمگد عبگدابقادر احمگد عطگا. العلد الثمین فی تاریخ البلد االمینفارسی، محمد بن احمد.  
 ق.1819بیروت: دارابکتب ابعلمیة، 

تحقیق شعبان، محمد محمود شعبان و صدیق  بامعالم اللربة فی احکام الحسبة. محمد بن محمد بن احمد.  قرشی،
 ق.1818احمد عیسی ابمطیعی. قم: مرکز ابنشر گ مکتب االعالم االسالمی، 

. تهگران: . ترجمۀ ابوابقاسم پاینگدهی جغرافیایی در جهان اسالمیهاتاریخ نوشت کراچکوفسکی، ایگناتی یوبیانوویچ. 
 ش.1188علمی و فرهنگی، 

 ش.1178. تهران: امیرکبیر، مدارس نظامی  و تأثیرا  علمی و اجتماعی آنکسایی، نورابله. 
 ش.1109.  تهران: کتابخانه طهوری، تاریخ خانلاه در ایرانکیانی، محسن. 
 ق. 1191. بغداد: مطبعة اإلرشاد،علماء القظامّیا  و مدارس المشرس اإلسالمیمعروف، ناجی. 

. با تحقیق محمد زینهم و مدیحه ابشرقاوی. قاهره: المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثارمقریزی، احمد بن علی. 
 . 1998مکتبة مدبوبی، 

با تحقیق و تصگحیح یوسگف بقگاعی. بیگروت: دار نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب. مّقری، احمد بن محمد. 
 ق. 1819ابفکر، 

 ق.1191. با تحقیق و تعلیق بّشار عّواد معروف. نجف: مطبعة اآلدا ، التکملة لوفیا  القللةمد. منذری، ابومح
نشگر، . ترجمگۀ عبدابلگه ظهیگری. مشگهد: بگهی اسالمی آموزش و پرورش غربهاتاریخ سرچشم نخستین، مهدی. 

 ش.1107
 ش.1188گی، . ترجمۀ احمد آرام. تهران: علمی و فرهنعلم و تمدن در اسالمنصر، حسین. 

  .2111. بیروت: دار صادر،معجم البلدانحموی، ابوعبدابله. یاقوت
 


