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د. شامخ زكريا عالونةاملدرسة اليوسفية في مدينة غرناطة )738هـ/ املوافق1337م( 

ملخص:
مدينة  يف  اليو�سفية  املدر�سة  على  ال�سوء  البحث  هذا  ي�سلط 
املدر�سة  منها،  متعددة  با�سماء  عرفت  التي  بالأندل�س  غرناطة 
غرناطة  ومدر�سة  احلقوقية  واملدر�سة  العلمية  واملدر�سة  النا�رصية 
وهذه امل�سميات مل تكن ت�سميات متوالية واإمنا متزامنة وذلك ح�سب 
ورودها يف امل�سادر واملراجع التاريخية، وكانت من اأ�سهر املدار�س 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  اأي�سًا  البحث  و�سيتناول  الأندل�س،  يف  العامة 
اليو�سفية،  املدر�سة  تاأ�سي�س  اإىل  اأدت  التي  والثقافية  والقت�سادية 
ومقارنتها  الأندل�س  يف  املدر�سة  م�سطلح  تعريف  اإىل  بالإ�سافة 
مبثيالتها يف امل�رصق الإ�سالمي،  وتطرق البحث اإىل تاريخ تاأ�سي�سها، 
وموقعها وت�سمياتها، وبني النقو�س الكتابية التي ل زال جزء منها 
موجوداً يف متحف الآثار يف مدينة غرناطة، ومل يغفل البحث اأ�سماء 
املدر�سني ول العلوم التي كانت تدر�س فيها، ول تخطيطها املعماري 
والتغريات التي حدثت عليها، وذلك من اأجل بيان مكانتها و�سهرتها 
)738هـ/  �سنة  اإىل  تعود  والتي  التاريخية  الفرتة  تلك  يف  العلمية 

املوافق1337م(.
النا�رصية،   املدر�سة  اليو�سفية،  املدر�سة  املفتاحية:  الكلمات 

غرناطة، الأندل�س.

Yusufiyah school in the city of Granada

Abstarct:

This research highlights the school Yusufiyah 
in the city of Granada in Andalusia, which is known 
by various names such as school Nasiriyah, scientific 
school, school of human rights and the School of 
Granada; and these names were not consecutive, 
but concurrent labels according to their listing in 
the sources and historical references, which were of 
the most famous public schools in Andalusia, also 
it examines the political, economic and cultural 
conditions that led to the founding of the school 
Yusufiyah. In addition to the definition of the school 
term in Andalusia and compare it with other schools 

in the Arab world. Moreover, the research as 
wells spoke about the date of its establishment, its 
location and their names, and inscriptions which are 
still part of it is in the Archaeological Museum in 
the city of Granada. The research also refers to the 
teachers and the disciplines that were taught at the 
school, the architectural planning and the changes 
that have taken place on them, in order to highlight its 
historical, scientific rank during that era which dates 
back to the year (738 e /, corresponding to 1337 m).

Key words: Yusufiyah school, Granada, 
Andalusia

مقدمة:
التي  الثقافية  ال�سمات  من  الأندل�س  يف  املدار�س  ظهور  ُيعد 
اأن�سئت  فقد  امل�رصق،  يف  الإ�سالمي  العامل  ببقية  اأ�سوة  بها  متيزت 
قرطبة  مدن  مثل  الرئي�سة  املدن  يف  العلمية  واملراكز  املدار�س 
يف  الأندل�س  علماء  برز  وقد  اآ�س،  ووادي  واملرية  ومالقة  وغرناطة 
تعليم النحو وغريها من العلوم املختلفة اإذ يذكر ابن خلدون اأنه مل 
يكن هناك من يتقن تعليم كتاب �سيبوية يف املغرب العربي كما يف 
يف  تدر�س  كانت  التي  الكتب  اأوائل  من  كتابه  كان  حيث  الأندل�س، 

املدر�سة اليو�سفية)1(.
جعل  الأندل�س  يف  املدار�س  وانت�سار  التعليم  نظام  �سهرة  اإن 
منها قبلة لطالب العلم؛ الذين كانوا ميكثون يف املدر�سة فرتة زمنية 
اأو من  من املناطق املجاورة �سواء كان ذلك من املغرب الإ�سالمي 
العلوم  بتدري�س  اليو�سفية  املدر�سة  بداأت  حيث  الأوروبي)2(،  الغرب 
الدينية الفقهية والعلوم الل�سانية، وفيما بعد اأ�سبحت تدر�س العلوم 

املختلفة كاللغة والنحو والريا�سيات والفل�سفة)3(.
لقد كان تاأ�سي�س املدر�سة اليو�سفية حدثًا ذا اأهمية كبرية يف 
املدينة، بالن�سبة ملوؤ�س�سها من جهة ولطالب العلم والعلماء من جهة 
تتطلب  كانت  التي  ال�سنوات  عدد  بالتحديد  نعرف  ل  ولكن  اأخرى، 
الدرا�سة، فكانت  العلم ق�ساءها يف املدر�سة لإنهاء فرتة  من طالب 
تلك املدر�سة تقوم على نظام التعليم النظامي، وفيها منهاج فقهي 
بامل�سطلح احلديث اأو درا�سة املذاهب الفقهية اأو علم التف�سري او علم 
النحو، اإذ ل بد من فرتة حمددة لطالب املدر�سة لنيل اإجازة اأو �سهادة 
علمية تفيد بانهم اأ�سبحو قادرين على احلكم او الق�ساء اأو التف�سري 

اأو تدري�س النحو وغريه من العوم املختلفة)4(.
ق�سم البحث اإىل عناوين فرعية عدة عاجلت مو�سوع البحث،  
العلمية يف مدينة غرناطة ومفهوم م�سطلح املدر�سة،  وهي احلياة 
والظروف ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية التي اأ�سهمت يف اإن�ساء 
وت�سمياتها  املدر�سة  موقع  اإىل  البحث  وتطرق  اليو�سفية،  املدر�سة 
املختلفة، والفرتة التاريخية التي تاأ�س�ست فيها، والنقو�س التي تثبت 
واملواد  املعماري  تخطيطها  اإىل  بالإ�سافة  املدر�سة،  بناء  تاريخ 
طراأت  التي  التحولت  على  البحث  وقف  كما  منها،  �سيدت  التي 
نهاية  لغاية  1492م  897هـ/  عام  بعد  املدر�سة  على  واأجريت 
عام 1424هـ/2003م خا�سة احلفريات التي اأجريت داخل اأروقة 
املدر�سة املختلفة بوا�سطة ق�سم الآثار وتاريخ الع�سور الو�سطى يف 

جامعة غرناطة.

أهمية الدراسة وأهدافها:
من  هام  جزء  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 
ب�سكل  والأندل�س  خا�س  ب�سكل  غرناطة  ملدينة  الثقايف  التاريخ 
عام الذي يتناول اإحدى اأهم املدار�س الإ�سالمية التي ل زال بع�س 
اأجزائها باقيًا حتى الآن، وترجع اإىل فرتة الدولة النا�رصية )629 - 
897هـ/1232 - 1492م(، وتعد منوذجًا للعمارة والفن املعماري 
الإ�سالمي،  العامل  مدن  بقية  عن  والأندل�س  املغرب  بالد  مييز  الذي 
البناء  وتقنية  املعمارية؛  ومكوناتها  تخطيطها  حيث  من  وذلك 
اعتمادها  من  الدرا�سة  اأهمية  تاأتي  كما  فيها،  امل�ستخدمة  واملواد 
على امل�سادر الإ�سبانية يف حتليل بع�س الن�سو�س والكتابات التي 
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اأوردها املوؤرخون ال�سبان الذي و�سفوا تاريخ تاأ�سي�سها ودورها يف 
رقي نظام التعليم الفقهي والديني يف بالد الأندل�س. وتتمثل اأهميتها 
اأهمية ودرا�سة التاريخ الأندل�سي الذي  اإىل  يف لفت انظار الباحثني 
يكاد يتال�سى من اهتمام الباحثني واملهتمني بعلم التاريخ والآثار.

امل�سادر  يف  ورد  ما  حتليل  اإىل  كذلك  الدرا�سة  وتهدف 
العلمية يف  املدر�سة  بناء  تاريخ  الجنبية عن  واملراجع  التاريخية 
مدينة غرناطة، والتعرف على العلوم والعلماء الذين كانوا يدر�سون 
فيها، والتطرق اإىل تخطيط املدر�سة املعماري واأ�سولها التاريخية، 
والنقو�س الكتابية التي ل زال بع�سها باقيًا يف املتاحف الإ�سبانية.

منهجية الدراسة:
والإ�سبانية  العربية  واملراجع  امل�سادر  بتتبع  الباحث  قام 
التي تناولت مو�سوع املدر�سة اليو�سفية، ح�سب اأقدميتها التاريخية؛ 
خا�سة ابن اخلطيب الذي عمل مدر�سًا يف تلك املدر�سة و اأوقف عليها 
نفح  املقري  وكتاب  غرناطة،  اأخبار  يف  الإحاطة  كتابه  من  ن�سخة 
الإ�سبانية  البحث  هوام�س  ُذكرْت  واخلطاأ  للتحريف  وجتنبًا  الطيب، 
على  ق�سد  دون  حتريف  اأو  تغيري  يتم  ل  لكي  تغيري  دون  هي  كما 

بع�س الأ�سماء.

احلياة العلمية يف مدينة غرناطة:
انت�رص التعليم يف الأندل�س انت�ساراً عظيمًا منذ دخول الإ�سالم 
غدت  وبالتايل  املدار�س،  وكرثت  والفال�سفة،   العلماء  وظهر  اإليها، 
علمائها  من  كبري  عدد  ا�ستهر  فقد  واملعرفة،  للعلم  مركزاً  الأندل�س 
البتدائي  التعليم  بداأ  فقد  وقراها،  غرناطة  مدينة  علماء  وخا�سة 
مبدينة غرناطة وقراها من خالل امل�ساجد وكان امل�سجد الأعظم يف 
مدينة غرناطة مركزاً لتلك احللقات الدرا�سية، وكان املدر�س يعرف 
بال�سيخ اأو املوؤدب ويقوم بتعليم الكتابة والقراءة للطالب بالإ�سافة 
اإىل تعليمهم قواعد اللغة العربية يف نهاية املرحلة البتدائية ليكونوا 

موؤهلني لالنتقال اإىل درا�سة العلوم الأخرى بكل �سهولة )5(.
الكتاتيب يف  تعليم  العربي عن  ابن  ال�سياق ي�سيف  ويف هذا 
ال�سغري  اأن  وهي  بديعة  �سرية  التعليم  يف  )وللقوم  فيقول:  الأندل�س 
منهم اإذا عقل بعثوه اإىل املكتب فيتعلم اخلط واحل�ساب العربية فاإذا 
حذقه كله اأو حذق منه ما قدر له خرج اإىل املقرئ فلقنه كتاب اهلل 

فحفظ منه كل يوم ربع جزء اأو ن�سفه اأو حزبًا()6(.
يد  على  تاأدبوا  فقد  احلاكمة  والطبقة  ال�سالطني  اأولد  اأما 
وعباد  ر�سوان  احلاجب  اأمثال  بهم؛  خمت�سني  موؤدبني  اأو  �سيوخ 
وتلميذ ابن اخلطيب اأبي عبد اهلل ال�رصي�سي فقد عمل هوؤلء وغريهم 
العلمي  التطور  قمة  بلغت  والأمراء)7(.  ال�سالطني  لأبناء  موؤدبني 
يف  واملتخ�س�سة  اليو�سفية  املدر�سة  ببناء  غرناطة  مدينة  يف 
عدة  اأندل�سية  مدن  يف  اأخرى  مدرا�س  انت�رصت  كما  الفقهية،  العلوم 
اأحمد  ابن  القا�سم م�سلمة  اأبي  بالريا�سيات مثل مدر�سة  متخ�س�سة 

املجريطي)398هـ/1008م( يف قرطبة )8(.
الإ�سبانية  الأندل�س بيد املمالك  بعد �سقوط كثري من حوا�رص 
العربي  احلكم  وانح�سار  وليون،  ق�ستالة  مملكة  خا�سة  ال�سمالية 
حكم  ظل  ويف  الأندل�س؛  من  ال�رصقي  اجلنوبي  اجلزء  يف  الإ�سالمي 
 635( املوحدين  دولة  اأنقا�س  على  قامت  التي  الأحمر  بني  دولة 
عا�سمة  غرناطة  من  واتخذت  1492م(   -  1237  / هـ   897  -

لها،  فقد ن�سطت احلركة العلمية يف غرناطة ب�سبب هجرة العديد من 
اأ�سبحت  التي  العلمية التي كانت منت�رصة يف املدن  علماء املعاهد 
للعلم  الأحمر  بني  الإ�سبان، هذا ف�ساًل عن رعاية حكام  حتت حكم 
والعلماء،  فقد كان الطب والريا�سيات والفلك من العلوم الأ�سا�سية 
والعلوم  والفقه  غرناطة،  يف  الأعظم  اجلامع  يف  تدر�س  كانت  التي 

الإن�سانية يف املدر�سة اليو�سفية)9(.
عن  مو�سع  ب�سكل  للحديث  املقام  يت�سع  ل  ال�سياق  هذا  ويف 
بني  بالد  وا�ستهروا يف  الذين ظهروا  واملفكرين  والفال�سفة  العلماء 
النا�رصية، يف  الدولة  اأو  الحمر  بني  وعلماء  فال�سفة  فمن  الأحمر، 
الثاين،  حممد  لل�سلطان  طبيبًا  عمل  الذي  ال�رصاج  ابن  الطب  جمال 
طبية  اأكت�سافات  هناك  وكانت  التجيبي،  هذيل  بن  يحيى  والطبيب 
البارزة  الدمامل  ال�سقوري ملداواة  الطبيب  كبرية نذكر منها تو�سل 
لل�سلطان  قدم  الذي  املالقي  والطبيب  القر�سعنة،  ع�سبة  خالل  من 
الندل�س  اأطباء  تو�سل  كما  الأفاعي،  �سموم  �سد  دواء  الول  يو�سف 
يف تلك الفرتة اإىل اأدوية لعالج مر�س النقر�س وعرق الن�سا وغريها 

كثرية)10(.
اأما فيما يتعلق باحلركة الأدبية والتي تتمثل بعلوم التاريخ 
كان  فقد  الل�سانية؛  العلوم  من  وغريها  وال�سعر  واللغة  واجلغرافيا 
التاريخ النا�رصي حافاًل باأ�سماء العلماء الذي ا�ستهروا على م�ستوى 
الأوروبية،   اجلامعات  يف  تدر�س  موؤلفاتهم  بع�س  زالت  ول  العامل 
�سعيد  بن  مو�سى  املثال  �سبيل  على  امل�سهورين  املوؤرخني  فمن 
حلى  يف  املغرب  كتاب  �ساحب  )ت673هـ/1274م(  الأندل�سي 
املغرب، واأبو احل�سن علي بن عبد اهلل النباهي )ت 713هـ/1313م( 
الغرناطي  القا�سم  واأبو  والأب�سار،   الب�سائر  نزهة  كتاب  �ساحب 
قا�سي اجلماعة )ت 767هـ/ 1365م( �ساحب كتاب العقد املنظم 

للحكام فيما يجري بني اأيديهم من الوثائق والأحكام)11(.
اأما يف جمال الرحالت والذي يعد جزءا ل يتجزاأ من علم التاريخ 
فلدينا رحالت متعددة منها رحلة ابن جبري)ت 779 هـ/1378م)12(، 
اأي�سَا  اللغويني  ومن  ال�سبتي)ت721هـ/1321م)13(،  ر�سد  وابن 
الفراين)ت707هـ/1307م( اأدري�س  بن  حممد  بكر  اأبو  ظهر 
واأبو  العرو�س،  علم  خال�سة  عن  املف�سو�س  اخلتام  كتاب  �ساحب 
اأما  754هـ/1353م(،  البريي)ت  الفخار  علي  بن  حممد  اهلل  عبد 
جداً  كثرية  ال�سعرية  والق�سائد  ال�سالطني  �سعراء  فقائمة  ال�سعر  يف 
وابن  ادري�س)633هـ/1235م(،  بن  اأبو عبد اهلل حممد  نذكر منهم 

الأبار)ت659هـ/1260م()14(.

مصطلح املدرسة:	
مكان)15(  ا�سم  وهي  مدار�س،  وجمعها  مفردة  كلمة  مدر�سة 
ومن الفعل در�س على وزن فعل وتاأتي مكان للتدري�س)16(، وكانت 
هذه املدر�سة تدر�س )الفقه الإ�سالمي(، وهو احلقوق باملعنى احلديث 
ح�سب ترجمته من امل�سادر العربية اإىل املوؤلفات والكتب الإ�سبانية، 
وقد ذكر بع�س املوؤرخني ال�سبان اأنها كانت مدر�سة للحقوق وهي 
وردت  وقد  الإ�سالمي)17(،  ال�رصع  من  امل�ستنبطة  الفقهيه  القواعد 
اأنها  الدرا�سات  اأحدث  اأ�سارت  وقد  كذلك)18(،  العليا  املدر�سة  مبعنى 
كانت مدر�سة عليا لتعليم القانون الإ�سالمي يف املقام الأول مبعنى 
مدر�سة  ولي�ست  فقه،  مدر�سة  اأنها  ي�ستنتج  وبهذا  الإ�سالمي؛  الفقه 
والآداب  والفل�سفة  العربية  اللغة  قواعد  تعليم  اإىل  اإ�سافة  قانون، 

العربية)19(.
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هل ميكن القول: اإن مدر�سة غرناطة مدر�سة عليا )جامعة(، اأم 
مدر�سة باملفهوم احلديث ؟، اإن عملية التدري�س يف الع�سور الإ�سالمية 
ال�سابقة كانت تختلف عما هو موجود يف الوقت احلا�رص من حيث 
مدر�سة  بع�سهم  عدها  لذلك  املختلفة؛  العلوم  يف  والتبحر  التعمق 
احل�ساري  للتباين  نظراً  وذلك  عادية؛  مدر�سة  عّدوه  واآخرون  عليا 
والثقايف والعلمي الذي عرفت به الأندل�س)20( و�سهرتها على م�ستوى 

العامل)21(
اأما يف اوروبا يف فرتة الع�سور الو�سطى فكان نظام تعليمي 
اأما  �سائداً)22(،  كان  الذي  والكن�سي  الإقطاعي  بالنظام  مرتبطا 
كانت  اإذ  الأوروبي  الغرب  عن  تختلف  املدر�سة  فكانت  ال�رصق  يف 
ومعي�سة  نوم  وغرف  تدري�س  وقاعات  م�سلى  من  تتكون  املدر�سة 
اليو�سفية، كما كانت  ومكتبة و�ساحات عامة، كما هو يف املدر�سة 
يكن  ومل  واملناهج  املذاهب  خمتلفة  امل�رصق  يف  الدينية  املدار�س 
تن�سيق اأو تبادل فيما بينها، ولكن جامعات ومدار�س اأوروبا كانت 
ويطلق  العامة،   باملدار�س  تعرف  وكانت  الإقطاعي،   النظام  تتبع 
عليها باللغة الالتينية)Studiom Generale )23 وكانت ت�ستطيع اأن 
تقوم بتغيري نظام التعليم على عك�س املدار�س ال�سالمية يف ال�رصق؛ 
واملدر�سة  ال�سافعي  املذهب  تدر�س  كانت  ال�سافعية  املدر�سة  فمثاًل 

النحوية كانت تدر�س النحو.
تعليمًا  كان  الإ�سالمية  العربية  املدار�س  يف  التعليم  اأن  كما 
على  جماعيًا،  تعليمًا  منه  اأكرث  الذاتي  التعلم  على  يقوم  )ذاتيًا( 
اأكرث  جماعيا  التعليم  كان  حيث  القطاعي  الأوروبي  النظام  عك�س 
اجلغرافيني  من  كبري  عدد  خروج  بدليل  وذلك  فردي،  تعليم  من 
ورحالت  كتب  وتاأليفهم  العامل؛  حول  امل�سلمني  والعلماء  والرحالة 
يف  والعلماء  واجلغرافيني  الرحالة  عدد  يفوق  الذاتيه  مبجهوداتهم 
اوروبا يف تلك الفرتة التاريخية؛ مما انعك�س على تطور نظام التعليم 
والتدري�س واملعرفة يف املدار�س الإ�سالمية اأكرث منها يف مثيالتها 
يف الغرب الأوروبي، على الرغم من وجود نظام اأقطاعي ونظام دولة 
اجلامعة  توجهات  حتديد  اأن  اإىل  وبالإ�سافة  ملكي)24(.  اأو  �سلطاين 
يف اأوروبا من قبل رجال الدين والكني�سة حد من التطور يف التعليم 
اجلامعي يف تلك الفرتة التاريخية، ويف املقابل مل ُيقّيد املدر�سون 
بهيئة فقهية دينية مت�سددة م�سوؤولة عن نظام التعليم يف املدار�س 
الإ�سالمية؛ ومل يتقيد املدر�سون بتعليم كتبهم التي األفوها اأو اعدوها 
للطالب كما هي احلال يف اجلامعات الأوروبية، من خالل ما �سبق 
اأوروبا وامل�رصق الإ�سالمي يف  اأن هناك فرقًا بني التعليم يف  تبني 

تلك الفرتة التاريخية)25(.

األصول التارخيية للمدارس:
تناولت بع�س امل�سادر التاريخية كيفية تطور نظام التعليم 
والندل�س  امل�رصق  يف  وامل�ساجد  اأوروبا)26(  يف  الأديرة  تعليم  من 
اإىل  و�سوًل  والتكايا  الزوايا  اإىل  وانتقاًل  الكتاتيب)27(  نظام  اإىل 
يف  الإ�سالمي  امل�رصق  يف  املدار�س  مفهوم  تطور  فقد  اللفظ،  هذا 
اأر�سالن  األب  ال�سلجوقي  امللك  قام  حينما  ع�رص)28(،  احلادي  القرن 
لبناء  اأوامره  1072م(باأ�سدار   - 465هـ/1063   -  455(
فقد  1092م(   -  1072 485هـ/   -  465( �سنة  الدينية  املدار�س 
اأ�سحبت مدار�س متعددة العلوم تدر�س فيها العلوم الدينية املحتلفة 
اأوىل  �سيدت  اإذ  ال�سام)29(؛  بالد  يف  وا�سع  نطاق  على  وانت�رصت 
املدار�س �سنة )459هـ/1067م(، وفيما بعد اأ�سبح يف بغداد اأكرث 

من ثالثني مدر�سة)30(. بينما ظهرت املدار�س يف �سمال اأفريقيا يف 
�سنة)647ه/ 1249م( على يد ال�سلطان احلف�سي ابي زكريا وهي 
املدر�سة ال�سماعية)al- shamma‘iyya( وبعد عقد من الزمان قامت 
اأرملته بتمويل بناء املدر�سة التوفيقة)31(، وبعد فرتة مت بناء اأكرث من 
مدر�سة يف املغرب العربي، اإذ قام ال�سلطان املريني اأبو حف�س ببناء 
مدر�سة ال�سفارين �سنة)670هـ/ 1271م(، ومن ثم مت بناء مدر�سة 
البوعنانية  مدر�سة  وكذلك  1325م(،  �سنة)725هـ/  العطارين 
اتقانًا  الإ�سالمية  املدار�س  اأكرث  من  وهي  �سنة)751هـ/1350م( 
وجماًل يف تلك الفرتة)32(، كما قام اأبو احل�سن املريني بار�سال ابو 
اأطلق  مدر�سة  ببناء  قام  حيث  �سبته)33(  مدينة  اإىل  ال�سوري  ح�سان 

عليها ا�سم مدر�سة الفقه اجلديدة �سنة)748هـ/ 1347()34(.
ثالث  �سمن  الإ�سالمي  العامل  يف  التعليم  نظام  تطور  لقد 
تعليم  على  اقت�رصت  التي  امل�ساجد  يف  التعليم  مرحلة  مراحل، 
املدار�س  مرحلة  الثانية  واملرحلة  والقراءة؛  والكتابة  احلروف 
الثالثة  املرحلة  اأما  واحلديث،  القراآن  بتعليم  اخت�ست  التي  الدينية 
التطبيقية  كالعلوم  املختلفة  العلوم  يف  املتخ�س�سة  املدار�س  فهي 

وغريها من العلوم)35(.

الظروف السياسية واالقتصادية اليت أدت إىل تأسيس 
املدرسة اليوسفية:

القت�سادي  الإزدهار  ذروة  يف  اليو�سفية  املدر�سة  اأقيمت 
وال�سيا�سي والثقايف يف مملكة غرناطة يف فرتة بني ن�رص، و�سبب 
ال�سمال  يف  امل�سيحية  املمالك  مع  الهدوء  فرتة  هو  الزدهار  هذا 
خا�سة مملكة ق�ستالة)36( فتلك الفرتة من الناحية ال�سيا�سية متيزت 
الو�سع  على  الهدوء  هذا  انعك�س  فقد  �سيا�سي،  والرخاء  بالهدوء 
القت�سادي، وبالتايل على الناحية العمرانية،  فزادت من�ساآت ق�رص 
جمال  يف  التطور  ينح�رص  ومل  غرناطة،  مدينة  وكذلك  احلمراء)37(، 
�سّدرت  فقد  التجاري  اجلانب  لي�سمل  ات�سع  واأمنا  والبناء؛  العمران 
من  وغريه  واحلرير  وال�سرياميك  والفخار  ال�سكر  غرناطة  مدينة 

الب�سائع اإىل املمالك املجاورة)38(.
ال�سلطان الذي قام  اأن  التاريخية   يت�سح من خالل امل�سادر 
اإ�سماعيل  بن  فرج  بن  اإ�سماعيل  بن  يو�سف  هو  املدر�سة  هذه  ببناء 
الذي  اأبو احلجاج  الأن�ساري اخلزرجي وكنيته  بن يو�سف بن ن�رص 
حكم �سنة )734 - 755هـ/1333 - 1354م()39( ويعرف با�سم 
اأ�سهر  وثمانية  عامًا  وعمره خم�سة ع�رص  احلكم  توىل  الأول،  يو�سف 

بعد مقتل �سقيقه حممد الرابع على يد الوزير ر�سوان)40(.
وو�سف يو�سف بن اإ�سماعيل على ل�سان الدين بن اخلطيب بدر 
امللوك وزين الأمراء، كان اأبي�س اأزهر، مليح القد جميل ال�سفات براق 
الثنايا اأجنل رجل ال�سعر اأ�سوده، كث اللحية و�سيمًا. عذب الكالم عظيم 
يف�سلهم  الهيئة، كما  املراأى، وجمال  النا�س بح�سن  يف�سل  احلالوة 
مقامًا ورتبة، وافر العقل، كثري الهيبة اإىل ثاقب الذهن وبعيد الغور 
كان  العملية  ال�سنائع  من  كثري  يف  والتربيز  للمعاري�س،  والتفطن 
والأثواب جماعة  باملباين  كلفًا  لالأمور،  ومزجيًا  الهدنة،  اإىل  مائاًل 

للحلي والذخرية م�ستمياًل ملعا�رصيه من امللوك)41(.
ابن  ح�سب  الأول  يو�سف  ال�سلطان  اأن  �سبق  مما  من  يت�سح 
اأنه كان ذا �سغف  اخلطيب كان كلفًا باملباين ويق�سد بهذه العبارة 
منها  الع�سكرية  خا�سة  املعمارية  باملباين  جداً  كبري  واهتمام 
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واملدنية حيث مت ترميم واإ�سافة عدد ل باأ�س به من املباين يف ق�رص 
وبوابات واأ�سوار ق�رص احلمراء)42(.

الداخلية التي اتخذها يف بداية  ال�سيا�سية  اأوىل اخلطوات  اإن   
اأخيه بني العلي  فرتة حكمه على امل�ستوى ال�سيا�سي هي طرد قتلة 
وادي  يف  الرابع  حممد  اأخيه  بقتل  قاموا  اأن  بعد  تون�س)43(  اإىل 
اأبي  يحيى  اأبي  الأمري  بتولية  قام  و  اخل�رصاء)44(،  ظاهر  ال�سقائني 
بكر بن الأمري اأبي زكريا)45( على تون�س، اإىل اأن هلك . وويل ولده عمر 
ثم ولده اأحمد، ثم عاد المر اإىل عمر ثم ا�ستوىل على الأمر ال�سلطان 
القول  بهذا  واملق�سود  ح�س�سه)46(.  بع�س  عمر  وقتلت  احل�سن  اأبي 
فهذا  الدولة.  يف  �سيا�سية  ملكانة  وتطلعه  طموحاته  ب�سبب  مقتله 
على ال�سعيد الداخلي حيث اأن�سئت املدر�سة يف ظروف �سيا�سية كان 
ذلك  ومع  ال�سيا�سيني؛  خ�سومه  من  بالتخل�س  فيها  يقوم  ال�سلطان 
اململكة يف  التطوير يف  نحو  يتجه  اهتماماته  كان هناك جزء من 

اجلانب العلمي والثقايف.
وهي  اتخذها،  التي  اخلارجية  بال�سيا�سية  يتعلق  فيما  اأما 
مملكته  ل�ستقرار  الوقت  من  مزيد  ك�سب  اأجل  من  املهادنة  �سيا�سة 
و�سلطته ال�سيا�سية وتعزيز وتقوية نظامه على امل�ستويات كافة،  اإذ 
اأنه قام بتوقيع اتفاقية �سالم وهدنه  ت�سري امل�سادر التاريخية اإىل 
اأرجون  ملك  مع  كذلك  )عام735هـ/1334م(  كا�ستيا  ملك  مع 
تقريبًا  دامت  املعاهدة  وهذه   ،)Argon()47( عام)736هـ/1335( 
فيها  انهزم  بوقوع معركة طريف)48(،التي  انتهت  �سنوات،وقد  اربع 
Batalla de sala- الأ�سبان مبعركة )ململ�سلمون، وي�سميها املوؤرخون 
do(، مبعنى )املاحلة( ويف �سهر اآذار من العام ذاته قام امللك يو�سف 

اأن يدفع  اأخرى على  الهدنة ملدة ع�رص �سنوات  بالتوقيع على متديد 
ق�ستالة  )Doblones(، مللوك  دبلون�س)49(  األف  وقدره ع�رصة  مبلغًا 

واأرجون 
تاريخ مدينة غرناطة يف  وت�سييد يف  بناء  باأكرب عملية  قام 
750هـ/1349م،  اليو�سفية  املدر�سة  فبنى  التاريخية،  الفرتة  تلك 
وباب العدل)Puerts de la Justicia( يف ال�سنة ذاتها،  وهو اأحد اأهم 
 Puerta( )51(وباب الطباق ال�سبع )املداخل الرئي�سة لق�رص احلمراء)50
de la Siete Suelos(،  وق�رص قمار�س، وبرج القا�سي)52(، وق�رص 

�سنيل ن�سبة اإىل نهر �سنيل الذي مير مبحاذاة ق�رص احلمراء)53(،ويعود 
الف�سل يف تطور نظام التدري�س يف املدر�سة لبن اخلطيب، كما كان 

للوزير ر�سوان دور بارز يف تطورها يف تلك الفرتة التاريخية)54(.

املدرسة اليوسفية:

موقعها:

وتفتح  غرناطة،  مدينة  من  الغربي  اجلزء  يف  املدر�سة  تقع 
اأبوابها على رحاب امل�سجد الأعظم يف غرناطة)55(، اأن�سئت يف مركز 
ول  كان  الذي  والثقايف  الكبري،   بامل�سجد  املتمثل  الديني  الن�ساط 
زال مركزاً لإلقاء الدرو�س الدينية والفقهية وخطب اجلمعة وال�سالة 
املدر�سة  كون  القت�سادي  ووالن�ساط  اليوم،  يف  اأوقات  خم�سة 
مال�سقة ملركز القي�سارية،  وهي ال�سوق الرئي�س يف مدينة غرناطة 
ول يزال هذا ال�سوق قائمًا؛ وغالبًا ما توجد موؤ�س�سات الدولة بالقرب 
Henríquez de Jorqu- )56(، وي�سيف الباحث ال�سباين  دنن امل�سج

التي كانت  العامة  ال�ساحة  اليو�سفية  (era en( باأن حميط املدر�سة 

تتم فيها الن�سطة الدينية والثقافية وبجانبها القي�سارية وغريها من 

القت�سادية يف مدينة  التي �سكلت ع�سب احلياة  الأبنية املعمارية 
غرناطة)57(. ولذلك فاإن اختيار موقع املدر�سة مل يكن ع�سوائيًا وامنا 
جاء بناًء على تخطيط م�سبق لتكون مالزمة ملكان امل�سجد لالإفادة 
من احل�سور لل�سالة واللقاء بني امل�سلني والنا�س والعلماء والفقهاء 

يف املدينة)58(. 
اأجريت يف باحات املدر�سة  التي  واأو�سحت نتائج احلفريات 
ال�سنهاجية)60(  الزيرية)59(  للفرتة  يعود  اآخر  بناء  �سيدت على  اأنها 
1090م(  - 483هـ/1012   -  403( بني  ما  الواقعة  الفرتة  يف 
)61(، ومن اأهم اأبواب مدينة غرناطة التي كانت تفتح على املدر�سة 

هذا  اأن  التاريخية  امل�سادر  بع�س  فتذكر  الرملة)62(  باب  اليو�سفية 
للزيريني  حكم  ودار  مكانًا  كان  املدر�سة  ل�ساحة  املال�سق  الباب 
خا�سة فرتة ماك�س بن حبو�س الذي قتل يف تلك ال�ساحة املال�سقة 
للمدر�سة و« كانت عادة ال�سلطان اخلروج اإىل مو�سع يعرف بالرملة، 
بابان  لها  وكان  اأبوه؛  حبو�س)63(  بها  يحكم  كان  منية  وباأزائها 
فاتفقوا على اأن يقيموا امللعب ويقتلوه عند خروجه من تلك املنية، 

وقد ت�سلحوا بالدروع حتت الثياب عازمني على ال�رص)64(.
ون�ستنتج من احلفريات الأثرية ومن الن�س ال�سابق الذكر اأننا 
اأمام دار حكومية اإدارية و�سيا�سة تعود للفرتة الزيرية؛ ورمبا تكون 
بيوتًا �سكنية �سمن الأحياء التي كانت تت�سكل منها مدينة غرناطة، 

وقد تكون من�ساأة جتارية اأو زراعية)65( اأنظر �سكل رقم )4(.

أصوهلا التارخيية:

وتاريخ  مكان  اإىل  الأب�سار  م�سالك  كتابه  يف  العمري  تطرق 
تاريخ  ويعود  امل�سجد،   بجانب  توجد  اأنها  ويذكر  املدر�سة،   بناء 
ي�سيف  بينما  املوافق1337م()66(،  )738هـ/  �سنة  اإىل  بنائها 
املوؤرخ الأ�سباين املاجرو اأن املدر�سة اأن�سئت على بيت الرخام الذي 
حاكم  بيت  وهو  املرابطية)449هـ/1253م()67(،  للفرتة  يعود 
مدينة غرناطة يف الفرتة املرابطية،  وهو حممد بن �سعيد بن خلف 
بن جا�رص)68(؛ وفيما بعد يف الفرتة النا�رصية حّولت اإىل مدر�سة)69(. 
وعرفت باليو�سفية ن�سبة اإىل من قام بتحويلها من بيت حكومي اإىل 
مدر�سة عامة)70( وبناًء على ما ذكره العمري واملاجرو بخ�سو�س 
املكت�سفات  اأثبتت  املعمارية  الناحية  من  املدر�سة  تاأ�سي�س  تاريخ 
ال�سور  لوقوع  وذلك  مرحلتني،  على  �ُسيدت  املدر�سة  اأن  الأثرية 
لذلك  اآخر،  بناء  �سيدت على  الرملة، وقد  باب  بالقرب من  اخلارجي 
فاإن اأقوال العمري ل تتناق�س مع املوؤرخ ال�سباين املاجرو. وكذلك 
حيث  من  تعلوها  التي  التاأ�سي�سة  اجلدران  بني  الوا�سح  الإختالف 
واختالف  و�سماكتها  ت�سذيبها  وطريقة  احلجارة  حجم  بني  الفرق 
قد  املدر�سة  فاإن  لذلك  اجلدارين،  كال  يف  ال�سيد  مادة  ولون  ن�سبة 

�سيدت على بناء اآخر يعود لفرتة اأقدم من الفرتة النا�رصية)71(.
بعد �سيطرة امللكني الكاثوليكيني فرديناند بن خوان الثاين ملك 
اأرغون وايزبيال وريثة عر�س اأخيها هرني الرابع العاجز ملك ق�ستالة؛ 
اإذ تزوجت الأخرية ملك اأرغون وتوحدت اململكتني؛ وبالتايل بداأ العد 
�سقوط  وبعد  الندل�س)72(  بالد  يف  امل�سلمني  حكم  لأنهاء  التنازيل 
غرناطة عّدت املدر�سة ملكًا عامًا، وفيما بعد حتولت اإىل ملكية عامة 
لبلدية غرناطة،  وهدمت واأ�سيفت اأبنية ومنازل مال�سقة للمدر�سة 
ذات طابع غربي ل تتنا�سب وعمارة املدر�سة والزخارف الإ�سالمية؛ 

حيث التناق�س الوا�سح بني النموذجني املعماريني)73(
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تأسيسها:

برنامج  �سمن  كان  املدر�سة  بناء  فاإن  اآنفًا  ذكرنا  كما 
املدينة  من  اأجزاء  بناء  مت  حيث  الأول،  يو�سف  لل�سلطان  �سخم 
�سمنها  ومن  والأ�سواق  والفنادق  اجل�سور  وبناء  الذهبية)احلمراء(، 
الكبري يف مدينة  اأو  القي�سارية املال�سقة للمدر�سة واجلامع الأعظم 
غرناطة والتي كانت ثمار فرتة الهدنة بني مملكة غرناطة واملمالك 

امل�سيحية.
ال�سلطان  وباأوامر من  املعظم  الن�رصي احلاجب  قام ر�سوان 
مدر�سة  كاأول  غرناطة  يف  اليو�سفية  املدر�سة  باإن�ساء  الأول  يو�سف 
اآنفًا)74(؛  ذكرنا  كما  بغداد،  يف  ال�سلجوقي  ال�سلطان  كنظريه  عامة 
املدر�سة  )اأحدث  اأنها  الإحاطة  كتابه  يف  اخلطيب  ابن  ويوؤكد 
بغرناطة، ومل تكن بها بعد، و�سبب اإليها الفوائد، ووقف عليها الرباع 
املُغلة، وانفرد مبنقبها، فجاءت ن�سيجة وحدها بهجة و�سدراً، وظرفًا 
وفخمامة، وجلب املاء الكثري اإليها من النهر، فاأًبد �سقيه عليها()75(. 
عرفت املدر�سة اليو�سفية يف نهاية القرن ال�سابع ع�رص با�سم 
)Casa del Cabildo o Cabildo Viejo de Granada( مبعنى بيت 
العجزة مبدينة غرناطة)76(، وهي من اأهم املباين الدينية العامة التي 
اأن�سئت يف �سبه اجلزيرة الأيبريية)77( يف فرتة الدولة النا�رصية)78(، 
من  اليو�سفية  املدر�سة  بناء  تاريخ  معرفة  نحاول  البحث  هذا  ففي 
ال�سجل  خالل ما ورد يف امل�سادر العربية؛ ومقارنتها مبا ورد يف 

الأثري خا�سة بعد الكت�سافات الأثرية التي متت فيها من خالل ق�سم 
اآثار وتاريخ الع�سور الو�سطى يف جامعة غرناطة؛ والتي اأجريت يف 
�سحن و�ساحات املدر�سة الداخلية عام 2006.)اأنظر ال�سكل رقم 1(.
عن  واإمنا  وح�سب؛  املبنى  تاأ�سي�س  تاريخ  عن  نبحث  ل  نحن 
خا�سة  املدر�سة  يف  اإحداثه  مت  ما  وتقييم  جديدة  ت�سورات  و�سع 
وهي  مالكيها،  خالل  من  والإ�سافات  والبناء  الرتميم  عمليات 
اأ�رصة )Echeverría(، ففي نهاية القرن الرابع ع�رص ؛ اأي بعد خروج 
اكت�سف من خالل  العائلة، وقد  الأندل�س متلكتها هذه  امل�سلمني من 
عربية  وزخارف  كتابات  املدر�سة  يف  احلديثة  الرتميم  عمليات 
املتبقي  اجلزء  يف  والرتميم  ال�سيانة  خرباء  قبل  من  ُطم�ست  عدة 
املدر�سة  ملكية  التا�سع ع�رص حولت  القرن  بداية  ومع  املدر�سة،  من 
اجلزء  يف  وترميم  �سيانة  بعمليات  قامت  التي  غرناطة  بلدية  اإىل 
املتبقي من املدر�سة؛ حيث اكت�سف من خاللها لوح رخامي مكتوب 
عليه نق�س باللغة العربية يو�سح تاريخ بناء املدر�سة ب�سكل ل لب�س 

فيه)79(.اأنظر �سكل )2( 
تبني من خالل احلفريات الأثرية والتحريات العلمية التو�سل 
يوجد  كان  الذي  التاأ�سي�سي  بالن�س  يحتفظ  كان  �سخ�سا  اأن  اإىل 
�ساعد  وقد  غرناطة،  ملتحف  به  بالتربع  فقام  املدر�سة؛  داخل  يف 
الباحثني واملرممني على اإعادة ت�سور �سكل الباب وزخرفتة وطريقة 

ت�سميمه حتى يتنا�سب وقيمة الأثر املعماري يف املدر�سة)80(.

شكل رقم )1(
Malpica Cuello مخطط الحفريات األثرية التي أجريت في صحن المدرسة

النقو�ش التاريخية يف املدر�سة: النق�ش التاأ�سي�سي: نق�ش مدخل املدر�سة  
ن�ش النق�ش:

فاأدخل ت�ساهد �سناه قد الح �سم�ش �سحىي���ا طال���ب العلم ه���ذا باب���ه ُفتحا
اذ ق���ًرب اهلل م���ن مرماك م���ا نزحاوا�سك���ر جم���رك من ح���ل ومرحُتل
بها �سبيُل اله���دى والعلم قد و�ُسحاو�رف���ت ح����رة االإ�س���ام مدر�سة
ط���رزت �سحف���اً ميزانه���ا رجحا)81(اأعم���ال يو�س���ف موالن���ا ونيت���ه قد
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حتليل النص:

وتدعو  املدر�سة  متجد  �سعرية  اأبيات  اأربعة  عن  عبارة  الن�س 
البيت  ويف  لالإ�سالم،  ت�رصيف  وهي  فيها،  الدرا�سة  اإىل  العلم  طالب 
يو�سف  النا�رصي  ال�سلطان  املدر�سة  موؤ�س�س  ذكر  يتناول  الخري 
تهدمها  ب�سبب  املدر�سة  يف  حاليًا  موجود  غري  الن�س  هذا  الأول. 
واإزالة اأجزاء من املدر�سة بعد �سقوط مملكة غرناطة. وكذلك تهدمه 
املراجع  الن�س  لهذا  اأ�سارت  وقد  �سنة)1134هـ/1722م(،  يف 

التاريخية.

النص الثاني:

ن�ش النق�ش
اأمر ببناء هذه الدار للعلم جعلها اهلل ا�ستقامة ونوًرا، واأدامها 

العلى  بعونه،  اهلل  اأظّله  امل�سلمني  اأمري  الأيام،  على  الدين  علوم  فى 
اأبو  املوؤيد  ال�سلطان  الُهمام  الرفيع  الطاهر  ال�سعيد  الكرمي  ال�سهري 
املجاهد  ال�سهري  اخلطري  الكبري  الكرمي  العلى  ابن  يو�سف  احلجاج 
الفا�سل العادل اأمري امل�سلمني ونا�رص الدين اأبى الوليد ا�سماعيل بن 
فرج بن ن�رص كافى اهلل فى الإ�سالم �سنائعه الزاكية وتقبل اعماله 

اجلهادية، ومت ذلك فى �سهر حمرم عام خم�سني و�سبعمائة.
حتليل الن�ش:

جزء من الن�س موجود يف متحف الآثار يف مدينة غرناطة، 
اإذ  النق�س يت�سح تاريخ بناء املدر�سة ب�سكل ل لب�س فيه،   ويف هذا 
املدر�سة بكل  بها  يراد  الدار( وهي كلمة  ببناء هذا  )اأمر  ترد عبارة 
اأق�سامها، كما تتقدم ا�سم ال�سلطان األقاب دينية ودنيوية وهي )العلى، 

ال�سهري، الكرمي، ال�سعيد، الطاهر، الرفيع، الُهمام، ال�سلطان، املوؤيد(.
شكل رقم )2(

Bilal J.J. Sarr Marroco; Luca Mattei :جزء من النص التأسيسي للمدرسة اليوسفية أنظر

النقش الثالث:

كما زينت جدران املدر�سة اليو�سفية ببع�س الأبيات ال�سعرية للموؤرخ ابن اخلطيب، وقد جاء فيها:
الر�سماأال هك���ذا تبن���ى املدار����ش للعل���م وتبقى عه���ود املجد ثابت���ة 
وجتن���ى ثمار العز م���ن �سجر العزمويق�س���د وج���ه اهلل بالعم���ل الر�سا
ُكفي���ت اعرتا����ش البي���دا وجلج اليمفي���ا ظاعن���اً للعل���م يطل���ب رحلة

هذا النق�س غري موجود مبا تبقى من املدر�سة حاليًا، حيث يرد 
الن�س عند املوؤرخ املقري)82(

النقش الرابع:
اأول خم�ش اأيات من �سورة الفتح)83(

ِبيًنا}. 1 ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُّ {اإنَّ
َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه . 2 َم ِمن َذنِبَك َوَما َتاأَخَّ ُ َما َتَقدَّ {ِلَيْغِفَر َلَك اهللَّ

�ْسَتِقيًما} َاًطا مُّ َعَلْيَك َوَيْهِدَيَك �رِ
ُ َن�ْرًا َعِزيًزا}. 3 {َوَين�ُرََك اهللَّ
ِلَيْزَداُدوا . 4 امْلُوؤِْمِننَي  ُقلُوِب  يِف  ِكيَنَة  ال�سَّ اأَنَزَل  ِذي  الَّ {ُهَو 

َعِليًما   ُ اهللَّ َوَكاَن  َواالأَْر�ِش  َماَواِت  ال�سَّ ُجُنوُد   ِ َوهلِلَّ اإِمَياِنِهْم  َع  مَّ اإِمَياًنا 
َحِكيًما}

ِتَها . 5 حَتْ ِمن  ِري  جَتْ اٍت  َجنَّ َوامْلُوؤِْمَناِت  امْلُوؤِْمِننَي  {ِلُيْدِخَل 

ِ َفْوًزا  َئاِتِهْم َوَكاَن َذِلَك ِعنَد اهللَّ َر َعْنُهْم �َسيِّ االأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوُيَكفِّ
َعِظيًما}

انظر: ابراهيم أبو رميس )غرناطة فترة الدولة الزيرية( 
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علوم وطالب وعلماء املدرسة:

يف  والرتاجم  الآداب  يف  والت�سنيف  التاأليف  حركة  ازدهرت 
الفرتة النا�رصية، وبرزت جبهة عري�سة من الأدباء املعروفني، نذكر 
ابن اخلطيب  الدين  ل�سان  املوؤرخ  الأديب  الوزارتني  ذا  يف مقدمتهم 
الغرناطي ال�سلماين، �ساحب املوؤلفات يف �ستى نواحي املعرفة، وعد 
اإنتاجه مو�سوعة علمية حقًا، فقد كتب يف التاريخ والأدب والفل�سفة 
وقد  ذلك،  وغري  وال�سيا�سة،  والفلك  واملو�سيقى  والطب  والت�سوف 
 – معظمها  فقد  كتابا،  و�ستني  خم�سة  حوايل  هذا  يف  كتبه  ما  بلغ 
لالأ�سف- اإبان حمنة نزوحه من الأندل�س اإىل املغرب لجئا �سيا�سيا 

يف اأخريات اأيامه.
املطلوبة  ال�سنوات  بعدد  التاريخية  امل�سادر  ت�سعفنا  مل 
لتخريج الطالب يف املدر�سة النا�رصية، وكان املتفوقون من الطالب 
حق  مبوجبها  مينحون  خمطوط  �سكل  على  �سهادة  على  يح�سلون 
التدري�س يف مادة معينة،  اأو يف كتاب كالفقه اأو التف�سري اأو غريه من 
العلوم املختلفة، اأما فيما يتعلق بالعلوم التي كانت تدر�س فيعتقد اأن 
القراأن الكرمي كان يت�سدر تلك العلوم، ثم كان ياأتي بالدرجة الثانية 
كتاب )املوطاأ( لالإمام مالك بن اأن�س)84(. ويف القرن اخلام�س ع�رص 
ظهر كتاب )حتفة احلكماء يف نكت العقود والأحكام( للقا�سي اأبي 
ا�ستقاها  الغرناطي)85(، وفيه تو�سيحات وتعليقات  بكر بن عا�سم 
القا�سي من كتاب املوطاأ. وقد اعتمد الكتاب يف املدر�سة اليو�سفية 
ونال �سهرة واآ�سعة يف املغرب والأندل�س، وقد اهتمت مدر�سة غرناطة 
بتعليم اللغة والدب فاعتمد لذلك كتاب �سيبويه)86(، و كتاب الأغاين 
لالأ�سفهاين)87( واآثار اجلاحظ)88( ومقامات الهمذاين)89( ومقامات 
ديوان  فاعتمد  عام  ب�سكل  ال�سعر  ُدّر�س  وكذلك  احلريري)90(، 

احلما�سة)91(، وديوان املتنبي)92(، و�سقط الزند للمعري)93(

بعض املدرسني باملدرسة اليوسفية:

كرث عدد املدر�سني الذين قعدوا للتدري�س يف مدر�سة غرناطة، 
العلم واملعرفة. وخري  وكانوا متخ�س�سني يف جمالت خمتلفة من 
يف  الإحاطة  كتاب  املدر�سني  لهوؤلء  عليه  العتماد  ميكن  م�سدر 
اأولئك  بني  ومن  اخلطيب  بن  الدين  ل�سان  للموؤلف  غرناطة  اأخبار 

املدر�سني:
اهلل، . 1 عبد  باأبي  يكنى  اخلولين  اأحمد  بن  علي  بن  حممد 

قعد  وفقه،  قراءات  من  العربية  �سناعة  غري  من  م�ساركة  له  كانت 
للتدري�س يف املدر�سة النا�رصية يف غرناطة، كان عاملًا بالعرو�س 

والتف�سري)94(.
الفرائ�س . 2 يف  اإمامًا  كان  حمارب  بن  حممد  بن  حممد 

العقلية  العلوم  من  وكثري  والأ�سول  الفقه  يف  م�ساركًا  واحل�ساب 
ومدر�سًا يف املدر�سة اليو�سفية، ولكنه اعتذر عن التدري�س فيها يف 

فرتة لحقة وتويف �سنة خم�سني و�سبعماية)95(.
يحيى بن اأحمد بن هذيل التجيني در�س الطب واحل�ساب يف . 3

املدر�سة له ديوان �سعر امل�سمى بال�سليمانيات والعربيات، وتن�سيط 
الك�سل،و�رصحه لكرا�سة الفخر، وكتابة الختيار والعتبار يف الطب، 

وكتابه التذكرة يف الطب تويف عام ثالثة وخم�سني و�سبعماية)96(.
الفروع . 4 عامل  الزاواوي  اهلل  عبد  بن  علي  بن  من�سور 

امتحن  مفتيًا،  وكان  النا�رصية،  املدر�سة  يف  والتف�سري  الفقهية 

واأبعد عن الأندل�س ب�سبب فتوى �رصعية، وتويف عام خم�سة و�ستني 
و�سبعماية)97(.

الفقه . 5 مادة  مدر�س  التغلبي  بن  اأحمد  بن  قا�سم  بن  فرج 
عامل يف علم القراءات والتف�سري، و قراأ باملدر�سة الن�رصية يف ثامن 

وع�رصين من رجب عام اأربعة وخم�سني و�سبعماية)98(.
الأن�ساري . 6 خامتة  بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  جعفر  اأبو 

تويف عام 770هـ/1369م.

مكانتها العلمية:

على الرغم من الظروف القا�سية التي �سهدتها مملكة غرناطة 
لكرثة حروبها مع املمالك الن�رصانية يف ال�سمال، اإل اأنها ا�ستطاعت 
حتقيق نه�سة علمية واأدبية ودينية رفيعة، فقد كان لبع�س ملوكها 
املدر�سة  مكانة  على  انعك�س  الإهتمام  هذا  النه�سة،  هذه  يف  دور 
العلمية اأو اليو�سفية، فقد اأخذ يفد اإليها العديد من العلماء والطالب من 
خمتلف انحاء اململكة النا�رصية ومن املناطق املجاورة، واأ�سارت 
التي كانت موقوفة على  الفنادق  اإىل وجود بع�س  امل�سادر  بع�س 
املدر�سة، فغدت تلك الفنادق مكانًا ملبيت الطالب والغرباء والعلماء 

والوافدين لنهل العلم من علماء املدر�سة)99(.
ويت�سح اأنه احُلق باملدر�سة م�سجد من اجلهة اجلنوبية ل زالت 
الواجهة اجلنوبية من امل�سجد وحمراب امل�سجد قائمني لغاية الآن، 
املال�سقة  اجلهة  وكانت   ،)100( املدر�سة  داخل  م�سجد  مبنزلة  ويعد 
نفي�سة  بكتب  زودت  مكتبة  عن  عبارة  اجلنوبية  اجلهة  من  للم�سجد 
مدينة  ب�سقوط  خمطوطاتها  غالبية  ونهبت  غالبيتها،   اأحرقت  جداً 
غرناطة ومل يكن امللكان الكاثوليكيان على علم كاٍف باأهمية هذه 
لعلماء  والطبية  العلمية  العلوم  خمتلف  تتناول  التي  املخطوطات 
الكتب  اهم  من  وكان  التاريخية،  الفرتة  تلك  يف  ا�ستهروا  عظام، 
للموؤرخ  غرناطة  اأخبار  يف  الإحاطة  كتاب  املدر�سة  على  املوقوفة 
من  املخطوطة  الن�سخة  هذه  اأوقفت  وقد  اخلطيب  ابن  الدين  ل�سان 
831هـ/1417   - 829( الثامن  ال�سلطان حممد  باأمر من  الكتاب 

- 1428م()101(.
يف  غرناطة  مدينة  مكانة  رفع  يف  غرناطة  مدر�سة  اأ�سهمت 
احلياة  نواحي  جميع  رفدت  فقد  العلمية،  الناحية  من  الأندل�س 
بن  الدين  ول�سان  الأ�سويل،  العامل  ال�ساطبي  الأمام  اأمثال  بالعلماء 
عامل  والرقاح  ال�ساعر،  زمرك  اللغوي،واأبن  وال�رصق�سطي  اخلطيب، 
الهند�سة والريا�سيات، كما �ستهرت بعدد من الأطباء ومنهم حممد 
التجيني، وحممد  بن هزيل  والطبيب يحيى  الأن�ساري،  ابراهيم  بن 
ال�سقوري، كما ا�ستهرت ن�ساء غرناطة مبمار�سة الطب ومنهن حف�سة 
اأ�سهر من  العلماء من  بنت احلاج، وحمدونة بنت زياد، ويعد هوؤلء 

تخرجوا يف املدر�سة اليو�سفية)102(.

ختطيطها املعماري: الواجهة اخلارجية: 

مدر�سة  من  اخلارجية  الرئي�سة  الواجهة  يف  تغريات  حدثت 
التي  لالإهمال  نتيجة  1722م(؛  )1134هـ/  عام  يف  غرناطة 
تتحول  اأن  قبل  مالكيها  قبل  من  هدمها  مت  وبالتايل  له،  تعر�ست 
اإذ يالحظ يف �سورة رقم )3(، مدخل  اإىل ملك عام لبلدية غرناطة، 
املدر�سة وقد مت بناوؤه على النمط الغربي، واأهم ما مييز ما يظهر يف 
غرناطة  مدينة  اجلامع يف  امل�سجد  مئذنة  زاوية  هو  ال�سابق  ال�سكل 
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مواد البناء: احلجارة: والطابية

للواجهات  امل�سذبة  احلجارة  من  غرناطة  مدر�سة  �سيدت 
اخلارجية، خا�سة اجلدار اخلارجي للم�سجد وهو اجلزء املتبقي يف 
الوقت احلا�رص، اأما الجزاء الداخلية فهي م�سيدة من مادة تابيال اأو 
تابييه )Tapial( وهو م�سطلح عربي ل زال م�ستخدمًا باللغة ال�سبانية 
وهو م�ستق من كلمة طابية، وهو البناء بالرتاب وي�رصح ذلك املوؤرخ 
والفيل�سوف ابن خلدون يف كتابة باإ�سهاب كيفية بناء الطابية حيث 
يتخذ  باأن  حيطان  منه  تقام  خا�سة  بالرتاب  البناء  ومنها  يقول” 
لها لوحان من اخل�سب مقدران طوًل وعر�سًا باإختالف العادات يف 
اأ�سا�س،   على  فين�سبان  ذراعني،  يف  اأذرع  اأربعة  واأو�سطه  التقدير. 
وقد بوعد ما بينهما على ما يراه �ساحب البناء يف عر�س الأ�سا�س، 
ويو�سل بينهما باأذرع من خ�سب يربط عليها باحلبال واجلدل، وت�سد 
اجلهتان الباقتيان من ذلك اخلالء بينهما بلوحني اآخرين �سغريين 

ثم يو�سع فيه الرتاب خمتلطًا بالكل�س، ويركز باملراكز املعدة لذلك، 
ثانيًا  الرتاب  يزاد  ثم  بالكل�س.  اأجزاوؤه  ويختلط  ركزه،  ينعم  حتى 
اللوحني على ال�سورة الأوىل،  اأن ميتلئ ذلك اخلالء بني  اإىل  وثالثًا 
اأن يتم، وتنتظم الألواح كلها �سطراً فوق �سطر، اإىل  ويركز كذلك اإىل 
الطابية  اأن ينتظم احلائط كله ملتحمًا، كاأنه قطعة واحدة، وي�سمى 
و�سانعه الطواب)103( حيث ل زال هذا امل�سطلح يعرف يف فل�سطني، 
فيقال عن �سانع البناء باللغة العامية )طوبرجي( وهي لفظ تركي 
ي�ساف لها كلمة جي للدللة على �ساحب احلرفة فيقال: طوبرجي، 
)الطوبار( لقد جاءت تلك  البناء   و قندرجي،  ويطلق على م�سطلع 
يف  ي�ستخدم  الذي  الأزميل  عن  ويقال  ذاتها؛  احلرفة  من  الت�سميات 

تهيئة وت�سذيب احلجارة بالطنرب)104(

الذي حتول يف الوقت احلا�رص اإىل كاتدرائية.
)شكل رقم 4(

صور قديمة لمدخل مدرسة غرناطة ويظهر زاوية المسجد الجامع.

ختطيط املدرسة:

تعد املدر�سة اليو�سفية منوذجًا م�سابهًا للمدار�س يف املغرب 
الأربعة  جوانبه  من  به  يحيط  مفتوح  �سحن  ويتو�سطها  ال�سالمي، 
وامل�سجد، ويف  املكتبة  تقع  اجلنوبية  اجلهة  للتدري�س، ويف  قاعات 

الزاوية  يف  مربع  بناء  يوجد  وكما  مدخلها،  يقع  ال�سمايل  اجلزء 
اأماكن  هناك  كان  اأنه  يعتقد  و  املدر�سة.  من  الغربية  ال�سمالية 
يف  اأن  يثبت  مل  الأثرية  احلفريات  خالل  والعلماء،ومن  للمدر�سني 

املدر�سة يوجد �سكن داخلي اأو اأماكن للنوم.

 مخطط المدرسة قبل أن تهدم )Luca MATTEI( مخطط المدرسة بعد الهدم
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د. شامخ زكريا عالونةاملدرسة اليوسفية في مدينة غرناطة )738هـ/ املوافق1337م( 

نتائج البحث:

�ُسيدت  اليو�سفية  املدر�سة  اأن  الأثرية  احلفريات  نتائج  اأثبتت 
على بناء اآخر يعود للفرتة الزيرية؛ كان يطلق عليه بيت الرخام، وهو 
بيت حاكم مدينة غرناطة يف الفرتة الزيرية، اإذ اأو�سحت احلفريات 
اأ�سا�سات  اأن  التي قام بها ق�سم التاريخ والآثار يف جامعة غرناطة 
بيت الرخام من مادة الطابية اأو Tapial كاأقدم طبقة اأثرية،  وتعلوها 
جدران بنيت من احلجارة كطبقة علوية تعود للفرتة النا�رصية. واأن 
البناء كان يف الأ�سا�س مبنى حكومي وا�ستمر كذلك يف فرتة الدولة 

النا�رصية خالل ت�سييد بناء املدر�سة اليو�سفية على املكان ذاته.
ا�ستنتج من تخطيط املدر�سة اليو�سفية من الناحية املعمارية 
اأن املدر�سة كانت حتتوي على م�سجد اأو م�سلى بداخلها على الرغم 
من وقوعها بالقرب من اجلامع العظم . وي�ستدل على ذلك من خالل 
كتابي  نق�س  يعلوه  الذي  املدر�سة  من  باقيًا  يزال  ل  الذي  املحراب 
اأوردناه يف �سياق احلديث عن نقو�س املدر�سة؛ ول يعرف على وجه 
مال�سقة  اأنها  الرغم  على  املدر�سة  بداخل  امل�سجد  وجد  ملاذا  الدقة 
للجامع العظم؛ والتف�سري العلمي لوجوده اأن تخطيط املدر�سة جاء 
من امل�رصق واملغرب الإ�سالمي،  اإذ كانت تلك املدار�س حتتوي على 
م�سجد بداخلها رمبا لبعدها عن امل�ساجد؛ ولإقامة ال�سالة يف داخل 

املدر�سة اذا تعذر و�سول املدر�سني والطالب اإىل امل�سجد 
التي  الأ�سبانية  والأبحاث  املراجع  درا�سة  خالل  من  ويبدو 
تناولت املدر�سة اليو�سفية اأنها وقعت يف خطاأ كبري جداً، فقد ذكرت 
خالل  ومن  احلقوق،  تدر�س  كانت  اليو�سفية  املدر�سة  اأن  غالبيتها 
وعند  الفقه.  تدر�س  كانت  اأنها  تبني  الفرتة  تلك  م�سادر  يف  البحث 
ترجمة كلمة الفقه اإىل اللغة الإ�سبانية كانت ترجمة خاطئة،  ولهذا 
ولي�ست  الفقهية  املذاهب  لتدري�س  فاإن مدر�سة غرناطة هي مدر�سة 

مدر�سة لتدري�س احلقوق بامل�سطلح احلديث.
هي  غرناطة  مدر�سة  اأن  اأي�سًا  البحث  خالل  من  وا�ستنتج 
مدر�سة ولي�ست جامعة، فقد ذكر بع�س املوؤرخني اأنها مدر�سة عليا 
اأو رمبا مبنزلة جامعة، اإل اأنها مدر�سة كبقية املدار�س التي ذكرناها 
يف حنايا البحث، واإن كانت تدر�س يف الأ�سا�س الفقه الإ�سالمي مع 

علوم فكرية اأو ل�سانية اأخرى.
اإن غالبية املراجع التاريخية تفتقد اإىل معلومات وخمطوطات 
املخطوطات  ومراكز  الإ�سبانية  احلكومة  اأن  اإل  اليو�سفية؛  املدر�سة 
ومن  ة.  مدريد  يف  الأو�سكريال  مكتبة  يف  الأندل�س  نفائ�س  جمعتا 
الإطالع  ميكن  اليو�سفية،   املدر�سة  لعلماء  تعود  خمطوطات  بينها 
املدر�سة  عن  جديدة  معلومات  �سياغة  يف  منها  والإفادة  عليها 

اليو�سفية.)105(
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