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School of Bahadir ibn’ Adullah al-Badri in al-Mazar al-

Ganubi, Karak: An Archaeological\Architectural Study 
 

ABSTRACT 
 The School of Bahadir ibn Adullah al-Badri is located in al-

Mazar al-Ganubi, 13 km  south of the modern\old city of al-Karak and 

140 south of Amman. This paper elucidates, for the first time, the 

nature of the school building based on its architectural and design 

similitude to an adjacent shrine, four meters to the east. The latter 

building is being used as an Islamic museum, while the school’s 

building is used as a Kuranic center. Similarity between the two 

buildings are noted in terms of the general design (a hall and a 

doomed chamber built with solid limestone blocks almost of the same 

height and number of courses), the design and size of the entrance and 

number of windows. The shrine includes a commemorative inscription 

executed on marble plaque stating that  the builder was  Bahadir ibn 

Adullah al-Badri in 727 AH\1326 AD. A space over the lintel of the 

school entrance indicates that there used to be an inscription. 

Equivocally, these unites used to be considered either the shrine 

and\or mosque of Ja’far Ibn Abi Talib or an Islamic museum built by 

the ministry of Islamic Affairs, despite the fact that these buildings are 

located some sixty meters north of Ja’far’s mosque \shrine.  The school 

architecture is an archaeological exemplar of the architectural tradition 

that consists of a one-hall, doomed- chamber school built by Bahadir 

ibn Adullah al-Badri deputy of Sultan Nasir Muhammad Ibn Qalawun 

in al-Karak and ash-Shawbak Took over the first three times: 693-741 

AH / 1293-1340 AD, and the second: 698-708 AH / 1299-1309 AD, 

and the third: 709-741 AH / 1310-1340 AD).               

Key words: Mamluk period , Shrine of Bahadir ibn  Adullah al-Badri, 

School of Bahadir ibn Adullah al-Badri, Ministry of Islamic Affairs.             
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 . 224يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية ، بيروت،د ت، ص.د
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، ص 4، ج222-220ص ص 0م ج0222لبنان،  -ضي دار الكتب العلمية ،بيروتعبداهلل القا
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 .212-212ص ص  4، ج422 -422ص ص 0م، ج0222بيروت، 
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مراد كامل، الجمهورية العربية المتحدة، الشركة العربية .في سيرة الملك المنصور، تحقيق د
 .422-422م، ص ص0220للطباعة والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، القاھرة، 

المجلد السادس عشر، العدد الحادي ( ساتدرا)صفوان خلف، نقوش إسالمية من مزار مؤتة ، :التل .2
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خمسة أجزاء، تحقيق جمال الدين الشيال، الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة واإلرشاد 

 .  400ص 2؛ ج422ص 2دت ،ج.ابع دار القلم ، القاھرة القومي ، مط
م ، الدارس في تاريخ المدارس ، جزأين، 0242/ھ242:عبدالقادر بن محمد الدمشقي، ت: النعيمي .2

 .222ص 0م ج0221أعد فهارسه إبراھيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ،
 .022ص 0221ة الكرك يوسف درويش، إمارة الكرك األيوبية ، بلدي:غوانمه .2

م، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد األرناؤوط 0224/ھ222:صالح الدين خليل بن أيبك ، ت: الصفدي .2
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حققه إبراھيم الزيبق، مؤسسة  أجزاء، 2كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية 

 .  422ص  4م، ج0222، 0الرسالة، ط
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 مكتبة الشرقاوي، ومديحه ، زينهم محمد د تحقيق ،2ج أجزاء، ثالثة ، المقريزية بالخطط المعروف
محمد عبد :؛عثمان210، 211، 222، 220 ،222 ،224 ص ص ،4م،ج0222:القاھرة مدبولي،

ينة القاھرة، دار الوفاء لدنيا الطباعة الستار، نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمد
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