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(أثر ادلؤسسات التعليمية يف ازدهار احلضارة االسالمية)

د .دمحم علي دمحم امساعيل،عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب -جامعة مصراتة
مقدمة:
اضتمدهلل رب العاظتُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاظترسلُت؛ نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو
أرتعُت.
إف من يتدبر آايت القرآف الكرمي ،كأحاديث الرسوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كآاثر السلف الصاحل ،ال جيد صعوبة
يف العثور على أدلة كاضحة كصرحية على مدل االىتماـ ابلتعليم كالعلم كأىلو ،كإف اظتتأمل يف اتريخ
اضتضارة االسبلمية جيدىا مهتمة بتعليم أبناء اظتسلمُت من سن مبكرة ،كيتضح ىذا جليا من خبلؿ
انشائهم ظتؤسسات تعليمية ؼتتلفة ،كاف عتا أبرز األثر يف رقيها كتقدمها؛ فكل مؤسسة هتتم بتعليم
شرحية عمرية معينة ،كسأتناكؿ يف ىذا البحث ىذه اظتؤسسات ،بداية من الكتاتيب اليت أعدت لتعليم
الربُط كالزكااي كمنازؿ العلماء.
صبياف اظتسلمُت مركرا ابظتساجد ك كصوال إىل ُ
لقد رأيت أف يكوف عنواف ىذا البحث (أثر اظتؤسسات التعليمية يف ازدىار اضتضارة االسبلمية) ظتا لو
من أمهية يف الوقوؼ على ىذه اظتؤسسات التعليمية يف ذلك الوقت ،كسأتبع يف ْتثي ىذا اظتنهج
التارخيي السردم ،للوصوؿ إىل اعتدؼ الذم أسعى إليو كىو :إبراز ىذا األثر كالذم يكمن يف عملية
الًتابط بُت اظتؤسسات كافة ،السيما مؤسسيت ال ُكتاب كاظتسجد يف تعليم كل منهما لشرحية عمرية
الربط كالزكااي كمنازؿ العلماء اليت كانت متاحة للجميع.
معينة إضافة إىل ُ
ادلقالة  .Iأوالً :الكتاتيب

يدرس هبا يسمى اظتؤدب .كىي
ىي أكؿ مراحل التعليم كتسمى ال ُكتاب أك اظتكتب .كاظتعلم الذم
ُ
مشتقة من التكتيب كتعليم الكتابة ،فال ُكتاب" :موضع تعليم الكتاب" .كيعود اتريخ إنشاء الكتاتيب
إىل عصر الدكلة األموية.
كمنذ ذلك الوقت استمر اطتلفاء كاألمراء نإنشائها ،كعادةن ما يكوف بناءىا ّتانب اظتساجد .كيف ىذا
يقوؿ ابن حزـ الظاىرم اظتتوىف سنة (456ق1063/ـ) "مل يبق بل هد إال كبنيت فيو اظتساجد كنسخت
فيو اظتصاحف ،كقرأ األئمة القرآف ،كعلمو الصبياف يف اظتكاتب شرقان كغرابن".
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كيدؿ ىذا النص على انتشار الكتاتيب كاقًتاهنا ابظتساجد ،فقد كاف منوىا منوان طبيعيان ،كدكف تدخل من
الدكلة  .كالغرض األساسي من بناءىا تعليم الصبياف القرآف الكرمي ،كما يتصل بو من علوـ اللغة كاألدب
 .كمل يكن للصبياف سن معينة لدخوؿ ال ُكتاب ،كتلقي العلم ،فاألمر مًتكؾ لتقدير اآلابء ،فإذا كجدكا
الصيب بدا ابلتمييز كاإلدراؾ ،دفعوا بو إىل الكتاب.
كيبقى الصيب مع اظتعلم يف ال ُكتاب لفًتة غَت ػتدكد لكنها يف الغالب تكوف حىت يتم حفظ القرآف
الكرمي ،كعلى األغلب فإف الطفل الذم يريد حفظ القرآف الكرمي أبكملو ،يستمر مع اظتعلم حىت سن
العاشرة كقد يب قى بعض التبلميذ حىت سن الثانية عشرة أك الرابعة عشرة ،فإذا أمت ىذه اظترحلة قدـ
امتحاانن يف الكتابة كفيما حفظ من القرآف الكرمي ،كمن أمت حفظ القرآف الكرمي كاف امتحانو يُسمى
(اطتتمة) مث ُدينح إجازة ال ُكتاب.
كتبتدئ الدراسة ابل ُكتاب مع شركؽ الشمس كتنتهي مع آذاف العصر .كتُع ِطّل الكتاتيب أايـ اصتمع
كالعيدين.
أما اظتواد الدراسية اظتقررة ابلكتاب فكاف القرآف الكرمي أىم ىذه اظتواد ،ابإلضافة إىل تعليم الكتابة ،كيف
ىذا انقسمت الكتاتيب إىل قسمُت ،قسم يُعلم القرآف الكرمي ،كاآلخر لتعليم الكتابة كالشعر ،كيُدؿ
على ىذا التقسيم قوؿ أبوبكر بن العريب اظتتوىف سنة (542ق1060/ـ)" :إف الصغَت ...إذا عقل
بعثوه إىل اظتكتب فيتعلم اطتط كاضتساب كالعربية فإذا حذقو كلو أك حذؽ ما ق ِّدر لو ،خرج إىل اظتقرمء
فلقنو كتاب هللا" .كيدعم ىذا الرأم الرحالة ابن جبَت اظتتوىف عاـ (1217/614ـ) بقولو" :كتعليم
الصبياف يف الببلد اظتشرقية كلها إمنا ىو تلقُت ،كيعلموف اطتط كاألشعار كغَتىا تنزيها لكتاب هللا عز
كجل".
كيتفق مع الرأيُت السابقُت ابن بطوطة اظتتوىف عاـ (779ق1377 /ـ) بقولو "كمعلم اطتط غَت معلم
القرآف ،كيعلمهم كتابة األشعار كسواىا".
لقد انتشرت الكتاتيب يف أرجاء العامل اإلسبلمي ابنتشار اظتساجد ،فهي عادة ملتحقةه هبا ،كمن أبرزىا
دار القرآف الرشائية بدمشق ،كتُنسب ىذه الدار إىل رشأ بن نظيف بن ما شاء هللا اظتتوىف عاـ
444ق1052/ـ) كيرجع اتريخ أتسيس ىذه الدار إىل سنة (400ق1009/ـ).
أما الكتاتيب اليت تُدرس اضتديث الشريف فمن أبرزىا دار اضتديث النورية ،اليت أسست عاـ (/611
س هبذه الدار
1214ـ) نسبة إىل نور الدين ػتمود زنكي اظتتوىف عاـ (569ق1173/ـ) ككاف ؽتن َّ
در َ
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العامل اصتليل شهاب الدين عبدالرزتن أبوشامة اظتتوىف عاـ (665ق1266/ـ) كالشيخ ػتي الدين حيِت
بن شرؼ النوكم اظتتوىف عاـ (677ق1278/ـ).
ككانت الكتاتيب يف ىذه الفًتة مقتصرة على الذكور دكف اإلانث ،كذلك منعان لبلختبلط كلوجود بعض
الصبياف ؽتن اجتازكا مرحلة البلوغ.
كال يعٍت ىذا حرماف البنات من التعليم يف ذلك الوقت فقد كانت الفرصة متاحة للتعليم ،كتعليمهن يتم
يف البيوت ،ككثَت منهن ُك َّن من بنات العلماء ،كيتم تعليمهن بواسطة معلمُت يُستأجركف عتذا الغرض.
كقد شهدت ىذه القركف نساء سامهن يف اضتركة العلمية .ككاف ؽتن نبغ منهن ستيتة بنت القاضي أيب
عبدهللا اضتسُت بن إشتاعيل احملامي اظتتوفاة سنة (377ق987/ـ) كاليت كانت عاظتة ابضتساب كالفرائض
كالفقو كالنحو ،كقارئة للقرآف الكرمي ،كيركل أهنا كانت أعلم الناس مبذىب الشافعي .كلقد رأل فقهاء
اظتسلمُت إف من األمور اضتسنة لؤلنثى ،تعليمها القرآف كالعلوـ.
لقد كانت الكتاتيب بسيطة يف شكلها ،مفركشة يف الغالب ابضتصر ،حيث كاف جيلس الصبياف مًتبعُت
حوؿ معلمهم ،كاألدكات اليت يستعملوهنا يف الدراسة ال تتجاكز اظتصحف الشريف كعدد من األلواح
كاألقبلـ ،أما شكلها اطتارجي فكاف عبارة عن مربع بسيط ،خايل من الزخرفة ف ُكتاب األمس ككتاب
فرؽ كبَت بينهما.
اليوـ ال يوجد ه
كطريق ا لتعليم اظتتبعة ابلكتاتيب ،كانت طريقة التلقُت ،كتعتمد على اضتفظ كالتكرار ،مث يتعلم التلميذ
الكتابة يف اللوح ،كالصيب اظتمتاز ىو الذم جييد ما يَ ِتقن كلمةن كلمة ،كيُكمل حفظ القرآف الكرمي قبل
سن العاشرة ،ككاف ال يسمح للطلبة بدراسة اضتديث إال بعد حفظ القرآف .كىذا ما يدؿ عليو قوؿ
عبدالرزتن بن أيب حامت اظتتوىف سنة (327ق938 /ـ)" :مل يدعٍت أيب أشتغل ابضتديث حىت قرأت
القرآف".
أما طريق تعليم الصبياف اظتتبعة يف دراسة اضتديث فهي السماع من لفظ الشيخ كالقراءة عليو بقراءة
غَته ،كىي الطريقة اظتستعلمة سلفان كخلفان.
فالقراءة على اظتعلم أثناء تعليم القرآف الكرمي ىي األفضل ،كطريقة ذلك أف يقرأ اظتعلم أماـ تبلميذه
بطريقة سليمة مث يعيدىا عليو كل تلميذ على انفراد ،فيتأكد اظتعلم من سبلمة نطق التلميذ ،كمراعاة
كحسن األداء.
أحكاـ التجويد ُ
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أما طرؽ اضتفظ فهي ثبلث :التكرار كاظتيل كالفهم كمراحل اظتذاكرة ثبلث :اضتفظ كالوعي كاالسًتجاع،
فالوعي ىو ما يعرؼ ابلتثبيت ،كاالسًتجاع ىو عدـ التعلثم.
لقد انتقد طريقة حفظ الصبياف للقرآف الكرمي عن طريق اضتفظ مؤرخُت قدامي كػتدثُت ،فمن اظتؤرخُت
القدامى حاجي خليفة القائل :أبف اضتفظ غَت اظتلكة العلمية ،كأف من كانت عنايتو ابضتفظ أكثر من
كحسن التصرؼ.
الفهم ،ال حيصل على موىبة الفهم ُ
ككاف ؽتن دافع عن طريقة اضتفظ اإلماـ أبو حامد الغزايل اظتتوىف عاـ (505ق1111/ـ) بقولو" :إف
القرآف ينبغي أف يُقدـ إىل الصيب يف أكؿ نشأتو ليحفظو حفظان ،مث يتكشف لو اظتعٌت فيما بعد شياان
فشياان ،فمن فضل هللا تعاىل على قلب اإلنساف أف شرحو لئلدياف من غَته حاجة إىل حجة أك برىاف مث
يكوف بعد ذلك االشتغاؿ بتبلكة القرآف الكرمي كتفسَته كقراءة اضتديث كمعانيو ،فبل يزاؿ اعتقاده يرسخ
كيزداد مبا يقرع شتعو من أدة القرآف كحججو".
كأما معاملة اظتعلم لتلميذه ،فقد رأل اظتربوف األكائل من اظتسلمُت ،أف يعامل التلميذ ابللُت ،فإف من
كاف تربيتو ابلعسف كالقهر ،فقد شخصيتو ،كزتلو الضرب على الكذب ،كاطتبث كيكوف فيما بعد
عالةن على غَته ،كيصبح عاجزان عن الدفاع عن شرفو كأسرتو.
كلكن إذا دتادل الطفل يف اللعب كالعبث كانصرؼ إىل ذلك مهمبلن العلم كىارابن من ال ُكتاب ،كاف على
اظتعلم أف يقومو ابلضرب ليعود إىل رشده مرة أخرل.
كيف ىذا يقوؿ الغزايل" :ينبغي أف يؤذف للصيب بعد االنصراؼ من ال ُكتاب أف يلعب لعبان رتيبلن ،يسًتيح
بو من تعب ال ُكتاب ،فإف منع الطفل من اللعب كإرىاقو إىل التعليم دائما دييت قلبو كيبطل ذكاؤه
كينغص عليو العيش ،حىت يطلب اضتيلة يف اطتبلص منو".
كلقد حرص اظتربوف اظتسلموف على تنظيم عبلقة التبلميذ ببعضهم البعض ،بتعويدىم على ػتبة بعضهم
بعضان ،كأف ال يصادؽ إال التلميذ اجملد الورع ،كصاحب الطبع اظتستقيم ،كيتجنب الكسوؿ كاظتهمل.
كأف يفتخر الطالب بشيء على أقرانو ؽتا ديتاز بو ،كال يتوصل بشرؼ ،أك سلطاف من أىلو إىل اغضاب
من ىو أقل منو ،كأف ال يركع الصبياف ،كأف يرد اإلحساف أبحسن منو.
كأما يف عبلقة التبلميذ مبعلميهم فقد حرص اظتربوف اظتسلموف على تعويدىم على احًتاـ مشاخيهم،
كالتأدب أمامهم كمنها أال ديشي الطالب أماـ معلمو ،كال جيلس مكانو ،كال يبتدئ الكبلـ عنده إال
نإذنو ،كال يكثر الكبلـ ،كيطيع أكامره يف غَت معصية.
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ككاف يطلق على من يقوـ بتعليم الصبياف لقب اظتعلم كاظتؤدب اظتدرس كالشيخ كغَتىا من األلقاب،
كلكن لقب معلم كاف أىم ىذه األلقاب ،إضافة إىل لقب الفقيو .الذم كاف من شركطو أف يكوف
رجبلن عاقبلن كمتزكجان ،أمينان على أكالد اظتسلمُت ،صحيح العقيدة.
ككاف يساعد اظتعلم أحد التبلميذ اظتتميزين كيسمى (العريف) ككظيفتو إعادة ما يقوؿ اظتعلم كيساعد يف
شرح ما غفل عنو التبلميذ .ككاف يشًتط ظتن يُعلِّم أبناء اظتسلمُت أف يكوف متحصبلن على إجازة ختولو
التعليم ،كال يتحصل عليها إال بعد أف يكوف ملمان أبحكاـ التجويد ،كأف يكوف عارفان ابطتط كالكتابة
كاللغة العربية.
كيتقاضى معلِّمو الكتاتيب أجوران شهرية أك سنوية كلكنها كانت يف الغالب أجوران زىيدةن ،قياسان مبا كاف
يدرسوف أبناء اطتلفاء كاألمراء من أجور كمكافآت
حيصل عليو اظتؤدبوف الذين ّ

ادلقالة .II

اثنياً :ادلساجد

يُعد اظتسجد يف اإلسبلـ من معاىد الثقافة األكىل لدراسة العلوـ اإلسبلمية كاللغة العربية ،كلكثَت من
العلوـ العقلية اليت تنوعت كتطورت إابف عصور اضتضارة اإلسبلمية.
كاظتسجد لغةه :اسم ظتكاف السجود .أما شرعان :فهو كل موضوع من األرض.
كيرجع اتريخ إنشاء اظتساجد إىل زمن نيب هللا إبراىيم  --قاؿ تعاىل( :كإذ يرفع إبراىيم القواعد من
البيت كإشتاعيل.)..
أما أكؿ مسجد يف اإلسبلـ فهو مسجد قباء ،كالذم درس فيو الكثَت من طلبة العلم ،كأكثر عدد عتم
كاف يف يوـ اصتمعة الثالث كالعشرين من ػترـ سنة (387ق997/ـ) حيث حضر أكثر من ستسمائة
طالب علم،ككاف حيضر غتلس أبو حامد األسفراييٍت اظتتوىف سنة (406ىػ1015/ـ) مابُت ثبلذتائة
كسبعمائة تلميذ  ،كذلك غتلس العامل اصتليل اصتويٍت اظتتوىف عاـ (478ق1085/ـ) كالذم كاف حيضره
كل يوـ ثبلذتائة من األئمة كطلبة العلم.
لقد كاف الختاذ اظتساجد معاىد للعلم ،أف ضمن ذلك للعلماء حرية التعبَت ،فبابتعادىم عن رجاؿ
الدكلة حافظوا على مكانتهم أماـ الناس الذين يستمعوف إىل دركسهم ،كلو تبنت الدكلة العلم اظتوجو،
لفرضت على الناس أدعياء كدخبلء على العلم كألفسدتو بذلك ،كلو قعد العلماء للتدريس يف دكر بنتها
الدكلة كتقاضوا أرزاقهم منها ،ألصبحوا يف عداد حواشيها كخدمها.
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كمل يكن للعلماء اظتسلمُت ابظتساجد راتبان مقرران ،كإمنا كانت تقدـ عتم اعتبات كاصتوائز من أىل اطتَت
كاإلحساف.
ككاف لتنوع العلوـ يف عصور اضتضارة اإلسبلمية الزاىرة أف تنوعت حلقات الدركس ابظتساجد ،فبجانب
كل عمود من أعمدة اظتسجد حلقة لعلم ؼتتلف عن اضتلقة اليت ابآلخر .كنظاـ اضتلقات كاف أبف
جيل س الشيخ ّتانب أحد أعمدة اظتسجد ،على كرسي من خشب أك جريد ،كالطلبة مقابليو على
شكل حلقة بًتتيب معُت ،فلكل فاة مكاف ،فيجلس اظتعيدكف كاظتمتازكف من الزكار على ديُت الشيخ،
الذم يبتدئ الدرس ابلبسملة كزتد هللا تعاىل كالصبلة كالسبلـ على رسولو كبتبلكة بعض اآلايت من
الذكر اضتكيم ،مث يبدأ الدرس.
أما طرؽ التدريس اظتتبعة يف تلك العصور ،فهي ؼتتلفة عن بعضها ،كمن أىم ىذه الطرؽ ،طريقة
السماع كىي أف يقرأ الشيخ من الكتاب ،كيُلقي على الطلبة من ذاكرتو ،كمل يكن مسموحان للطبلب
أثناء إلقاء الدرس ابلكتابة ،كالطريقة الثانية فهي طريقة العرض ،كتكوف أبف يقرأ أحد الطلبة من كتاب
أستاذه ،كمن أبرزمن تعلم بطريقيت السماع كالعرض أزتد بن اضتسُت بن علي الرازم اظتتوىف سنة
(375ق985/ـ) فقد شتع من علماء دمشق عندما قدـ إليها سنة (349ق960/ـ) كأزتد بن عطاء
الركزابدم اظتتوىف سنة (369ق979/ـ).
كالطريقة الثالثة ىي طريقة اإلمبلء ،كىي من الطرؽ األكثر شهرة ،ككانت تعقد غتالس اإلمبلء يوـ
اصتمعة ،كعندما تكوف اجملالس كبَتة يستعاف ابظتستملُت ،كمهمتهم إعادة ما يلقيو الشيخ ليسمعو
البعيدكف عنو ،كقد يتعدد اظتستملوف حسب كثرة اضتاضرين ،كيًتاكح عددىم يف الغالب بُت الثبلذتائة
كالسبعمائة فرد .كتعتمد طريقة اإلمبلء ،أبف يقوـ الشيخ نإلقاء الدرس من غَت االستعانة ِ
ابلكتاب،
كيقوـ نإلقاء الدرس ابإلبطاء يف اإللقاء ،حيث ُديلي فقرة فقرة ،كيَكتب الطلبة ما ديليو ،كيكوف شرحو
كتوضيحو بعد فراغو من إمبلء كل فقرة ،كيكتب الطلبة الشركح كالتوضيحات على اعتوامش اليت كتبوا
فيها األصوؿ ،فإذا أكمل الشيخ ما أمبله ،يقوـ بسماعو من الطلبة ،حيث يصحح ما نساه كيضيف
عليو ،كجييز ما كتبو الطلبة ابلتوقيع على أكثر من نسخة ؽتا كتبوه ،ذاكران أبنو قرأىا ،كيزيد أحياانن أف
جييز الطالب يف ركاية ذلك عنو ،أك تدريسو نإذنو.
كمن أبرز غتالس اإلمبلء :غتلس دمحم بن حيِت الطائي اظتتوىف سنة (340ق950/ـ).
كغتلس أيب سليماف الربعي اظتتوىف سنة (379ق989/ـ) ككاف ديليو ّتامع دمشق.
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كالطريقة الرابعة ىي طريقة اإلجازة ،كىي شتاح الشيخ لطلبتو اظتميزين بنقل العلم إىل اآلخرين ،كذلك
أبف يعطيهم كتبو ،كجييزىم نإعطائها لآلخرين فقد أجاز أبوعبدهللا اضتسُت بن أزتد خالويو اظتتوىف سنة
(370ق980/ـ) ألزتد بن اثبت اظتتوىف سنة (360ق970/ـ) تعلم القراءات.
كمن الطرؽ اظتؤثرة يف النشاط التعليمي ابظتساجد ،طريقة اظتناظرة كأثر ىذه الطريقة كاضح يف تقوية
اضتجة ،كالتمرف على سرعة التعبَت ،كالتعود على الثقة ابلنفس ،كالقدرة على االرجتاؿ ،ككاف العلماء
يشجعوف طلبتهم على اظتناقشة كاظتناظرة ،كيوجبوف عليهم التمرف على اظتناظرات ،ككاف الطالب خيالف
أستاذه يف الرأم أحياانن مع مراعاة التأدب كاالحًتاـ.
كمن أبرز اظتناظرات اظتشهورة ،مناظرة اضتسُت بن خالويو كأزتد بن اضتسُت اظتتنيب اظتتوىف
(354ق965/ـ).
كمل يكن ىناؾ كقت معُت للدراسة ،فاألمر مًتكؾ لؤلستاذ كغالبان ما يكوف الصباح أكثر األكقات
مبلئمة ،لكي يقوـ األستاذ نإلقاء دركسو ،كتكوف الدركس متوالية طواؿ اليوـ ما عدا أايـ اصتمع
كاألعياد ،كحُت ىطوؿ اظتطر الغزير كبعض العطبلت األخرل .كمل تكن الدركس ػتددة ّتدكؿ معُت،
كلكن الغالب أف تكوف دركس التفسَت كاضتديث كالفقو كالنحو يف ساعات البكور األكىل ،كالذىن يف
نشاطو ،أما بعد الظهر فكاف خيصص للعلوـ العقلية ،كيف اظتساء يتم االستذكار كاضتوار بُت الطلبة
كأستاذىم.
كمل يكن ىناؾ زمن ػتدد إلهناء الدراسة ،ككذلك اضتاؿ لطالب العلم فلم يكن مقيدان بسن معينة ،أك
عدد ػتدد من الكتب يتعُت عليو قراءهتا.
الربُط كالزكااي كمنازؿ العلماء
اثلثانُ :
الربُط لغة :ربط الشيء يربطو ،كالرابط ما ربط بو كاصتمع ُربط ،كالرابط كاظترابطة :مبلزمة ثغر العدك،
ُ
كأصلو أف يربط كل كاحد من الفريقُت خيلو ،مث صار لزكـ الثغر رابطان ،كرمبا شتيت اطتيل رابطان.
أما اظتعٌت العاـ عتذه الكلمة فهو اظتكاف الذم يرابط فيو جنود اظتسلمُت للًتصد إىل العدك كالدفاع عن
اضتدكد .قاؿ تعاىل( :اي أيها الذين امنوا اصربكا كصابركا كرابطوا  .)...كقاؿ أيضان( :كأعدكا عتم ما
استطعتم من قوة كمن رابط اطتيل.)...
كلقد أمتثل اظتسلموف لقوؿ رهبم ،فأخذكا يبنوف مواقعان عتم على الشواط اظتقابلة للعدك ،كعلى اضتدكد
الربية الفاصلة بينهم كبينو ،كعادةن ما يكوف ىذا البناء من طابق أك طابقُت ،مث صار الرابط يطلق على
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اظتكاف الذم يقيم فيو اظتتصوفة كالزىاد للعبادة كغتاىدة النفس ،كاضتد من شهواهتا ،كصار فيما بعد
مأكل للعجزة ،كالنساء كاظتطلقات كاألرامل كاليتامى كالفقراء ،كمسكنان للفقهاء الغرابء.
كلقد ساعد ألف تكوف الربُط معاىد علمية ،أف القائمُت عليها أنشأكا فيها خزائن الكتب ،كعينوا عتا
اطتزاف ،كأكقفوا عليها األكقاؼ ،ككلفوا عليها من يقوـ بصيانتها كترتيبها كمناكلتها ،ككاف ركادىا من
الزىاد كاظتتصوفة كالرحالة يف طلب العلم.
لقد تعددت األربطة يف أرجاء اظتشرؽ اإلسبلمي ،كمن أبرزىا الرابط الذم أسستو فاطمة بنت اضتسن
الرازم سنة (521ق1127/ـ) ببغداد.
كرابط العاظتة شهدة بنت أزتد بن الفرج األبرم اظتتوفاة سنة (574ق1178/ـ) كأشهر ىذا الرابط
بدراسة اضتديث النبوم الشريف .ابإلضافة إىل أربطة األخطية كالزكزين كرابط زمرد خاتوف أـ اطتليفة
العباسي الناصر لدين هللا.
كيُشَت اظتقريزم إىل كجود أكثر من أربعُت رابطان مبصر من أشهرىا :رابط الصاحب الذم أنشأه فخر
الدين دمحم بن الوزير الصاحب هباء الدين سنة (668ق1269/ـ) .كرابط البغدادية الذم بنتو اصتليلة
تذكار ابم خاتوف ابنة اظتلك الظاىر بيربس سنة ( 684ق1285/ـ) كرابط أيب اظتنصور الذم ُعرؼ
ابسم الشيخ صفي الدين اضتسُت بن علي بن أيب اظتنصور اظتالكي اظتتويف سنة (682ق1283/ـ)
ابإلضافة إىل أربطة الفخرم كالست كليلة كركاؽ ابن سليماف كرابط اآلاثر كاألمزـ كالرابط العبلئي.
ككانت الربط تُعٌت عناية فائقة ابلدراسة ،حيث ظهرت فيها التآليف كالتصانيف اظتهمة ،من أبرزىا
كتاب (الناسخ كاظتنسوخ) يف اضتديث أليب بكر اضتازمي ككتاب الفصوؿ كالغاايت أليب العبلء اظتعرم،
ككتاب الفنوف أليب الوفاء على بن عقيل البغدادم اظتتوىف سنة (513ق119/ـ) ،ككتاب التاريخ
اجملاىدم ظتؤلفو كجيو الدين أيب حفص السهركردم اظتتوىف سنة (532ق1127/ـ) ككتاب عوارؼ
اظتعارؼ الذم ألفو الشيخ شهاب الدين عمر السهركدم اظتتوىف سنة (632ق1227/ـ) .الذم يقوؿ
فيو مادحان أىل الربط" :أعلم أف أتسيس ىذه الربط من زينة ىذه اظتلة اعتادئة اظتهدية ،كلسكاف الربط
أحواؿ دتيزكا هبا عن غَتىم من الطوائف كىم على ىدل من رهبم.
كمل تقتصر الربط على العبادة كالزىد كأتليف الكتب كاإلقراء كالتثقيف كاحملاضرات ،بل تنوعت
كاختلفت بتنوع الرجاؿ كاختبلؼ العصور ،فقد نشأت يف الربط أضتاف خاصة من اظتوسيقى ،كالغناء،
استخدمها الصوفية يف حلقاهتم.
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كمع انتشار التصوؼ كالزىد ،احتاج اظتتصوفة إىل أماكن أخرل ،غَت الربط فسميت ىذه الدكر
ابطتوانق ،كىي كلمة فارسية معناىا (بيت) كقيل أصلها خونقاه كمعناىا البيت الذم أيكل فيو اظتلك،
ككانت بداية ظهور اطتوانق مع مطلع القرف اطتامس للهجرة .كأكؿ خانقاه يف اإلسبلـ أنشأه السلطاف
صبلح الدين األيويب كشتي بدار سعيد السعداء ككاف ىذا سنة (569ق1173/ـ) .كقد انتشرت
اطتوانق يف ببلد فارس كببلد ما كراء النهر ْتكم أصلها الفارسي ،ككانت قليلة يف الشاـ كمصر .ككاف
يعُت لكل خانقاه شيخ أك أكثر يشًتط فيو حسن اعتياة كحسن االعتقاد كحافظان لنقوؿ الفقهاء،
كأتكيل العلماء ،كاختبلؼ اظتذاىب ،كنصوص اإلماـ أيب حنيفة النعماف كمن بعده من أصحابو.
أما عدد الصوفية يف كل خانقاه فأختلف أبتساع اطتانقاه ككثرت أكقافو ،كتراكح العدد يف الغبلب بُت
مائة صويف كعشرة نفر ،ا ْش ًُِتط فيهم أف يكونوا من العارفُت بطرائق الصوفية كآداهبم.
كقد بدأت اطتانقاه أتخذ صورة اظتدرسة العلمية مع األذكار اليت كاف يرددىا الصوفية ،فأصبح تذاكرىا
كحفظها بداية الدراسة ابطتانقاه.
كأما الزاكية :فهي مأخوذة من الفعل إنزكل كىي اختاذ ركن من أركاف اظتسجد لبلعتكاؼ كالتعبد ،كقد
أدرؾ اطتلفاء اظتسلموف األكائل ،حاجة اظتعتكفُت إىل ىذا االنزكاء ،فأنشأكا عتم مساكن ابظتساجد ،مث
تطورت إىل أبنية صغَتة كمنفصلة عن اظتسجد ،تُعقد فيها حلقات للدراسة ،يراتدىا مشائخ الطرؽ
الصوفية.
تنب على ضريح ميت ،كتُنسب ىذه
كتنقسم الزكااي إىل عدة أقساـ ،منها الزاكية البسيطة كىي اليت مل َ
الزاكية يف الغالب إىل طريقة صوفية معينة أك شخص ابشتو ،كىي عبارة عن غتموعة أبنية متبلزمة ،منها
ما ىو مبيت لطبلب العلم ،كغرفة للتدريس ،كمكتبة كجامع ،كسرعاف ما تتحوؿ إىل سوؽ أسبوعية مث
إىل قرية ،كقد تتطور لتصبح بلدة كتكوف األرضي اليت حوعتا كفقان عليها يف الغالب ،كتستفيد من النذكر
اليت ينذرىا الناس عتا ،كعادة ما تكوف من حيواانت كحبوب كأمواؿ كما يتحصل عليو من طواؼ الطلبة
أبلواحهم على العشائر يف اظتواسم ،فيتوفر من ذلك مدخوالن كمدخران عتا.
أما النوع الثاين من الزكااي ،فهي اظتعركفة ابسم شخص ميت ،كتنشأ غالب األمر حوؿ ضرحية،
فتكتسب بذلك شتعةه عظيمة ،حيث يكثر زكارىا ،كإيراداهتا كسرعاف ما تتحوؿ إىل مركز عمراين كبَت،
كالنوع الثالث ما يُعرؼ ابلزاكية الطرقية كيو مكاف لطريقة صوفية عتا أكراد كأذكار خاصة هبا.
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لقد قامت الزكااي بدر كبَت يف اضتث على طلب العلم ،حيث كانت تدكر فيها حلقات علمية لدراسة
العلوـ الشرعية كاللغوية ،ككانت متسعان للمناقشات اضترة بُت العلماء .كؽتا ساعد على ىذا التقدـ
العلمي كجود مكتبات كبَتة بداخل ىذه الزكااي .كاف عتا أثر عظيم يف تثقيف ركادىا كمريديها ،كمن
أشهر ىذه الزكااي ،على رأم اظتقريزم – الذم يذكر أكثر من ستس كعشرين زاكية – الزاكية العدكية،
نسبة إىل الشيخ عدم بن مسافر بن إشتاعيل اعتكارم اظتتوىف سنة (555ق1160/ـ) كزاكية القصرم
نسبة إىل الشيخ دمحم بن موسى القصرم اظتتوىف يف سنة (633ق1235/ـ).
لقد كانت الزاكية منارة للعلم ،كمدرسة لًتبية أبناء اظتسلمُت حتثهم على جهاد النفس ،كعدـ الركوف إىل
الدنيا ،كمبلءمة اطتلوة مع النفس كػتاسبتها ،كترؾ اظتلذات كالشهوات ،كاظتداكمة على ذكر هللا سبحانو
كتعاىل ،فكاف عتا أبف أصبحت معاىدان علمية خرج من أكرقتها أفاضل العلماء اظتسلمُت يف تلك
العصور ،كلقد جرل التعليم مبنازؿ العلماء منذ كقت مبكر من اتريخ اإلسبلـ ،فالرسوؿ  --اختذ من
دار األرقم بن أيب األرقم مركزان يلتقي فيو أبصحابو ،ليعلمهم أمور دينهم كيقرئهم ما أُنزؿ من آايت
القرآف الكرمي .كاستمر اظتسلمُت األكائل يتعلموف يف دكرىم كيف اظتساجد ،كمع مطلع القرف الرابع
للهجرة ،عرفت منازؿ العلماء ابلدكر الًتبوم على كجو العموـ كمن أبرز ىذه اظتنازؿ ،منزؿ ابن سينا
اظتتوىف سنة (428ق1037/ـ) الذم كاف يدرس فيو الطبلب اظتسلمُت ،كمنزؿ دمحم بن طاىر بن هبراـ،
اظتعركؼ أبيب سليماف السجستاين اظتتوىف سنة (394ق1003/ـ) .كدار اإلماـ أيب حامد الغزايل اظتتوىف
سنة (505ق1111/ـ) الذم كاف يستقبل فيها تبلميذه بعد تركو التدريس ابظتدرسة النظامية
بنيسابور .كمن اظتنازؿ اظتشهورة ابلعلم ،دار على بن دمحم الفصيحي اظتتوىف سنة (516ق1122/ـ).
كدار أزتد بن دمحم السلفُت اظتتوىف سنة (576ق1180/ـ) فقد كاف من العلماء الفقراء ،حيث طاؼ
الببلد حىت كصل إىل مدينة اإلسكندرية ،فتزكج من إمرأة ذات ماؿ كأختذ من بيتو مكاانن للتعليم.
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( )15النعيمي :الدارس يف اتريخ اظتدارس.11/1 ،
( )16اظتصدر نفسو.23 ،20/1 ،
( )17القابسي ،الرسالة اظتفصلة ،ص .29
( )18أزتد :اتريخ التعليم عند اظتسلمُت ،ص .81
( )19أبو احملاسن :النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة .152/4 ،
( )20ابن كثَت :البداية كالنهاية.326/11 ،
( )21القابسي :اظتصدر السابق ،ص .29
( )22خطاب علي :التعليم يف العصر الفاطمي األكؿ ،ص .71
( )23أزتد األىواين :الًتبية يف اإلسبلـ ،ص .84
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( )24ابن منظور: ،ؼتتصر اتريخ دمشق.87/3 ،
( )25طاش كربل زاده :مفتاح السعادة كمصباح السيادة يف موضوعات العلم.401 /2 ،
( )26علي سعيد إشتاعيل :معاىد الًتبية اإلسبلمية ،ص .183
( )27أزتد األىواين :اظترجع السابق ،ص .182
( )28حاجي خليفة :كشف الظنوف على أسامي الكتب كالفنوف.44/1 ،
( )29الغزايل :إحياء علوـ الدين.23/1 ،
( )30ابن خلدكف :اظتقدمة ،ص .494
( )31السيد شحات حسن :تطوير التعليم الديٍت يف مصر ،ص .108
( )32الغزايل  :اظتصدر السابق.63/3 ،
( )33الزرنوجي :تعليم اظتتعلم طريق اظتتعلم ،ص .10
( )34ابن مسكويو :هتذيب األخبلؽ كتطهَت األعراؽ ،ص .21
( )35الزرنوجي :اظتصدر السابق ،ص .12
( )36خطاب عطية :التعليم يف العصر الفاطمي ،ص .81
( )37أمُت ،دمحم دمحم :األكقاؼ كاضتياة االجتماعية يف مصر ،ص .265
( )38اظترجع نفسو ،ص .266
( )39أزتد األىواين :الًتبية يف اإلسبلـ ،ص .198
( )40دمحم أمُت :اظترجع السابق ،ص .265
( )41انجي معركؼ :أصالة اضتضارة العربية  ،ص .469
( )42الزركشي :إعبلـ الساجد أبحكاـ اظتساجد ،ص .26
( )43علي ػتيي الدين الفرة :مفهوـ اظتسجد يف اإلسبلـ  ،ص .108
( )44سورة البقرة ،اآلية .127
( )45ميتز ،آدـ :اضتضارة اإلسبلمية يف القرف الرابع اعتجرم.470/1 ،
( )46حسُت مؤنس :اظتساجد ،ص .37
( )47ابن اصتزرم ،غاية النهاية.361/1 ،
( )48أزتد أمُت :ضحى اإلسبلـ.53/20 ،
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( )49كزارة األكقاؼ كشؤكف األزىر ،األزىر اتريخ كتطوره ،ص .263
( )50ابن منظور :ؼتتصر اتريخ دمشق.54/3 ،
() Tritton: Materiais of Muslim in The Midle Ages.P 32.51
( )52اطتطيب البغدادم :اتريخ بغداد.182 /3 ،
( )53ابن منظور :اظتصدر السابق.92/3 ،
( )54السيوطي ،جبلؿ ادين :طبقات اضتفاظ ،ص .396
( )55ابن العدمي  :بغية الطلب يف اتريخ حلب.801/2 ،
( )56دمحم عطية اإلبُراشي :الًتبية اإلسبلمية كفبلسفتها ،ص .209
( )57القفطي :إخبار العلماء ،ص 207؛ كذلك :ايقوت اضتموم :معجم األدابء.99/3 ،
( )58خولياف ،ريبَتا :الًتبية اإلسبلمية يف األندلس ،ص .118
( )59خطاب عطية :التعليم يف العصر الفاطمي ،ص .137
( )60اظتصدر نفسو ،ص .138
( )61ابن منظور :لساف العرب.1560 /2 ،
( )62سعيد إشتاعيل :معاىد الًتبية اإلسبلمية ،ص .595
( )63سورة آؿ عمراف ،من اآلية .200
( )64سورة األنفاؿ ،من اآلية .60
( )65ابن اصتوزم :اظتنتظم.100/10 ،
( )66انجي معركؼ :أصالة اضتضارة العربية ،ص .465
( )67ابن اصتوزم :اظتنتظم.8/10 ،
( )68اظتصدر نفسو .271 ،10 ،
( )69ايقوت اضتمودم :معجم األدابء.280/5 ،
( )70اظتقريزم :اطتطط.427/4 ،
( )71اظتقريزم :اظتصدر نفسو.430 ،429 ،428/4 ،
( )72انجي معركؼ :اظترجع السابق ،ص .465
( )73السهركردم :عوارؼ اظتعارؼ ،ص .18
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( )74سعيد إشتاعيل :معاىد الًتبية ،ص .603
( )75اظتقريزم :السلوؾ ظتعرفة دكؿ اظتلوؾ.182/1 ،
()76السيوطي :حسن احملاضرة يف اتريخ مصر كالقاىرة.260/2 ،
()77ميتز :اضتضارة اإلسبلمية.54/2 ،
( )78دمحم أمُت :األكقاؼ كاضتياة االجتماعية ،ص .208
( )79عبدالغٍت ػتمود عبدالعاطي  :التعليم يف مصر زمن األيوبيُت كاظتماليك ،ص .239
( )80حسن إبراىيم حسن :اتريخ اإلسبلـ السياسي كالثقايف كاالجتماعي كالديٍت.423/4 ،
( )81الكعاؾ ،عثماف :مراكز الثفافة يف اظتغرب ، ،ص .53
( )82اظترجع نفسو ،ص .54
( ) 83عبدالبديع اطتويل :الفكر الًتبوم كاظتؤسسات التعليمية مبصر يف دكلة اظتماليك الربجية ،ص
.183
( )84عبدالغٍت ػتمود :التعليم يف مصر ،ص .245
( )85اظتقريزم :اطتطط.435 ،430/4 ،
( )86الطربم :اتريخ الرسل كاظتلوؾ.1335 /3 ،
( )87ابن أيب أصيبعة :عيوف األنباء.4/2 ،
( )88القفطي :أخبار اضتكماء ،ص .181
( )89ايقوت اضتموم :معجم األدابء.415 ،409/5 ،
( )90دمحم سعد الدين :العلماء عند اظتسلمُت ،ص .217
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قائمة ادلصادر وادلراجع

أوال ادلصادر:

 -1ابن أيب أصيبعة ،موفق الدين أبو العباس أزتد ،عيوف األنباء يف طبقات األطباء ،حتقيق :نزار رضا،
دار مكتبة اضتياة(بَتكت1985،ـ).
 -2ابن تغرم بردم ،أبو احملاسن رتاؿ الدين يوسف ،النجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة ،اظتؤسسة
اظتصرية(القاىرة.)1987،
 -3ابن بطوطة ،أبو عبدهللا دمحم اللوايت ،حتفة النظار يف غرائب األمصار كعجائب األسفار ،دار
صادر(بَتكت1960،ـ).
 -4ابن جبَت ،أبو اضتسُت دمحم بن أزتد الكسائي ،الرحلة ،دار اظتعارؼ(القاىرة1975 ،ـ).
 -5ابن اصتزرم ،مشس الدين دمحم بن دمحم ،غاية النهاية يف طبقات القراء،مكتبة اطتاؾتي
(القاىرة1932،ـ).
 -6ابن اصتوزم عبدالرزتن بن علي ،اظتنتظم يف اتريخ اظتلوؾ،دار صادر(بَتكت1961،ـ).
 -7ابن خلدكف ،عبدالرزتن بن دمحم ،اظتقدمة ،دار اصتيل (بَتكت1992،ـ).
 -8ابن حزـ ،أبو دمحم علي بن دمحم ،الفصل يف اظتلل كاألىواء كالنحل ،دار اصتيل (بَتكت1992،ـ).
 -9ابن العدمي ،كماؿ الدين عمر بن أزتد ،بغية الطلب يف اتريخ حلب،حتقيق سهيل زكار
(دمشق1985،ـ).
 -10ابن العريب ،أبوبكر دمحم بن عبدهللا ،أحكاـ القرآف ،دار اظتعارؼ(القاىرة.)1964 ،
 -11ابن عساكر،أبو القاسم علي بن اضتسن ،اتريخ مدينة دمشق ،حتقيق :صبلح الدين اظتنجد،
اجملمع العلمي العريب(دمشق1954،ـ).
 -12ابن كثَت،أبو الفداء عماد الدين اشتاعيل ،البداية كالنهاية ،مكتبة اظتعارؼ(بَتكت1966،ـ).
 -13ابن مسكويو،أزتد بن دمحم بن يعقوب ،هتذيب األخبلؽ كتطهَت األعراؽ ،هتذيب األخبلؽ
كتطهَت األعراؽ ،مكتبة الشعب(القاىرة1985 ،ـ).
 -14ابن منظور ،رتاؿ الدين دمحم بن مكرـ -1 ،ؼتتصر اتريخ دمشق ،دار صادر (بَتكت،
1956ـ) - 2.لساف العرب ،دار صادر (بَتكت،ـ.)1956
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 -15حاجي خليفة ،مصطفى بن عبدهللا ،كشف الظنوف على أسامي الكتب كالفنوف ،مكتبة ككالة
اظتعارؼ (اسطنبوؿ1941،ـ).
 -16اضتموم ،ايقوت بن عبدهللا ،معجم األدابء ،دار اظتأموف (القاىرة1973،ـ).
 -17اطتطيب البغدادم ،أبوبكر أزتد بن علي ،اتريخ بغداد ،دار الكتب العلمية بَتكت1985 ،ـ).
 -18الزرنوجي ،برىاف االسبلـ ،تعليم اظتتعلم طريق اظتتعلم ،دار اظتعارؼ (القاىرة1959،ـ).
 -19الزركشي ،دمحم بن عبدهللا ،إعبلـ الساجد أبحكاـ اظتساجد ،حتقيق :أبوالوفا مصطفى اظتراغي،
اجمللس األعلى للشؤكف االسبلمية (القاىرة1963،ـ).
 -20السهركردم ،شهاب الدين عمر ،عوارؼ اظتعارؼ(القاىرة1939،ـ).
 -21السيوطي ،جبلؿ الدين-1 ،طبقات اضتفاظ ،دار الكتب العلمية(بَتكت1983،ـ).
 -22طاش كربل زاده ،أزتد بن مصطفى ،مفتاح السعادة كمصباح السيادة يف موضوعات العلم،
حتقيق  :كامل بكرم ،دار الكتب اضتديثة (القاىرة1986 ،ـ).
 -23الطربم ،دمحم بن جرير ،اتريخ الرسل كاظتلوؾ،حتقيق :دمحم أبو الفضل ابراىيم ،اظتطبعة اضتسينية
(القاىرة1954،ـ).
 -24الغزايل ،أبو حامد دمحم بن دمحم ،إحياء علوـ الدين ،دار اظتعارؼ القاىرة1975 ،ـ).
 -25القابسي ،أبو اضتسن علي بن دمحم الرسالة اظتفصلة ألحواؿ اظتتعلمُت كأحكاـ اظتعلمُت ،دار
اظتعارؼ (القاىرة  ،ـ.)1968
 -26القفطي،رتاؿ الدين علي بن يوسف ،أخبار العلماء أبخبار اضتكماء (بَتكت1985،ـ).
 -27اظتقريزم ،تقي الدين أزتد بن علي ،اظتواعظ كاالعتبار بذكر اطتطط كاآلاثر (القاىرة1966 ،ـ).
 -28النعيمي ،عبدالقادر بن دمحم ،الدارس يف اتريخ اظتدارس ،مطبعة الًتقي (دمشق1951،ـ)
اثنيا :ادلراجع العربية واألجنبية:
 -1اإلبراشي ،دمحم عطية ،الًتبية اإلسبلمية كفبلسفتها ،مكتبة الشعب (القاىرة1987،ـ).
 -2األىواين ،أزتد ،الًتبية يف اإلسبلـ ،دار اظتعارؼ(القاىرة1968،ـ).
 -3أزتد ،منَت الدين ،اتريخ التعليم عند اظتسلمُت ،عامل الكتب(القاىرة1974،ـ).
 -4أمُت ،أزتد ،ضحى اإلسبلـ ،مكتبة النهضة العربية(القاىرة1982،ـ).
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 -5أمُت ،دمحم دمحم ،األكقاؼ كاضتياة االجتماعية يف مصر ،دار النهضة العربية(القاىرة.)1980،
 -6حسن ،إبراىيم حسن ،اتريخ اإلسبلـ السياسي كالثقايف كاالجتماعي كالديٍت ،دار اظتعارؼ
(القاىرة.) 1982 ،
 -7حسن ،السيد شحات ،تطوير التعليم الديٍت يف مصر ،دار العلم للمبليُت (القاىرة1987 ،ـ)
 -8خولياف ،ريبَتا ،الًتبية اإلسبلمية يف األندلس ،تررتة :الطاىر مكي (القاىرة1990،ـ).
 -9سعد الدين ،دمحم منَت ،العلماء عند اظتسلمُت ،دار اظتناىل (بَتكت1992،ـ)
 -10اطتويل ،عبد البديع ،الفكر الًتبوم كاظتؤسسات التعليمية مبصر يف دكلة اظتماليك الربجية (القاىرة،
1985ـ)
 -11عبد العاطي ،عبدالغٍت ػتمود ،التعليم يف مصر زمن األيوبيُت كاظتماليك ،دار اظتعارؼ (القاىرة،
1980ـ)
 -12علي ،خطاب عطية :التعليم يف العصر الفاطمي األكؿ ،دار الفكر العريب(القاىرة1974ـ).
 -13علي ،سعيد إشتاعيل :معاىد الًتبية اإلسبلمية ،اظتكتبة العربية للدراسات االسبلمية
(القاىرة1986،ـ).
 -14الفرة ،علي ػتيي الدين ،مفهوـ اظتسجد يف اإلسبلـ ،دار عكاظ (جدة1975،ـ).
 -15الكعاؾ ،عثماف :مراكز الثفافة يف اظتغرب ،معهد الدراسات العربية (القاىرة1987 ،ـ).
 -16معركؼ ،انجي ،أصالة اضتضارة العربية ،دار الثقافة (بَتكت1985 ،ـ).
 -17مؤنس ،حسُت ،اظتساجد ،مكتبة الشعب (القاىرة1985 ،ـ).
 -18ميتز ،آدـ ،اضتضارة اإلسبلمية يف القرف الرابع اعتجرم ،تررتة :دمحم عبداعتادم أبو ريدة ،دار
الكتاب العريب (بَتكت1967 ،ـ).
-19كزارة األكقاؼ كشؤكف األزىر ،األزىر اتريخ كتطوره (القاىرة1964 ،ـ).
20-Khuda- Bakhsh; Contribution at history of Islamic
civilization, Calacuta,1930..
21-Tritton: Materiais of Muslim in The Midle
Ages,London,1957.
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