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المدرسة الظاهرية وتأسيسها
�سلطان املكتومي
�أَ ْو َجد املجتمع الإ�سالمي -مثل املجتمع الغربي -مدار�س َّ
مت ت�أ�سي�سها من قبل علماء �أو �أثرياء؛ بهدف ن�شر العلم ،وتبني �أفكار عامل بارز يف ذلك املجتمع� ،أو عِ دَّة علماء يتبنون فكرة
معينة لنقلها عرب الأجيال ،وهي مبثابة ُم� َّؤ�س�سات علمية �أو خريية ..هذه امل�ؤ�س�سات قامتْ بدور كبري يف حياة النا�س ،وتدبري �أمورهم من ناحية ،ويف حتديد �إ�سهاماتهم يف احل�ضارة
الإن�سانية من ناحية �أخرى .وقد كتب في�صل احلفيان -يف جملة «التفاهم» -مقال «املكتبة/املدر�سة الظاهرية :تاريخ من العلم والتعليم» ،وتناول �أهمية املدار�س الإ�سالمية ،واتخذ من
خ�ص�صه لهذه امل�ؤ�س�سات ،والتي كانت بني القرنني اخلام�س
املدر�سة الظاهرية منوذجا؛ حيث تناول الكاتب ُم�ؤ َّلف عبدالقادر النعيمي -املتوفى 927هـ« -الدار�س يف تاريخ املدار�س» ،والذي َّ
والعا�شر الهجريني يف دم�شق وحدها تتكون من  158مدر�سة.

يف ه���ذه امل���دار����س ك��ان��ت ت��ت��م ح��رك��ة ان��ت��ق��ال العلم
عرب الأجيال ،امل�شايخ يلقون ،ومريدوهم يتلقون،
�أو ي���أخ��ذون .وم��ع التعليم جت��ري العملية نف�سها،
وت���ت���م���اث���ل ت���ل���ك امل�����ؤل����ف����ات يف اخ����ت��ل�اف �أ���ش��ك��ال��ه��ا
(الت�أليف ،النقد ،التعليق�...إلخ) ،وك�أنها ع�صارة
فكر �أولئك الأ�ساتذة ،وخال�صة جتربتهم مع العلم
وال��ت��ع��ل��ي��م .وم���ن وج��ه��ة ن��ظ��ري� ،أن ت��ل��ك امل��دار���س
مهمة جدا حتى يف هذا الع�صر؛ لأن التلميذ غري
ُمق َّيد باملنهج فقط ،يتلقى ال��درو���س م��ن �أ���س��ت��اذه،
وه��و ي�ستمع ،وق��د تتاح له الفر�صة يف التعليق �أو
�إبداء الر�أي ،وقد يعطى مهمة يف بحث م�س�ألة من
�أ���س��ت��اذه ال���ذي مل يبحث عنها ب�شكل م�ستفي�ض.
ال �أب��ال��غ يف ال��ق��ول �إنَّ ت��ل��ك امل��دار���س ك��ان��ت مبثابة
حت�ضري دكتوراه ،ولو وجدت هذه املدار�س ملوا�ضيع
ع��ل��وم �أخ���رى م��ث��ل ال��ه��ن��د���س��ة ،ل�� ُك��ن��ا ق��د و�ضعنا لنا
مكانا يف هذا الع�صر املتقدم ولناف�سنا الغرب.
و ُيكمل الكاتب ب�أن تقليب النظر يف كتاب النعيمي،
وا�ستخال�ص ما حتمله الألفاظ وظاللها من معان،
ُي����ؤدي بنا �إىل �أن نلم�س تلك التقاليد التي كانت
ت�سود احلياة العلمية وم�ؤ�س�ساتها يف ذلك الزمان
الغابر ،ونتوقف هنا عند بع�ضها ..باخت�صار:
 حظيت هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية مبكانة عالية،قد ال تدانيها فيها م�ؤ�س�سات �أخرى؛ نظرا للمكانة
التي يحظى بها العلم نف�سه.
 ه��ذه امل��ك��ان��ة مل جت��ع��ل منها م���ؤ���س�����س��ات ر�سمية؛مبعنى �أن��ه��ا مل ت�صبح ع��م�لا م��ن �أع��م��ال ال��دول��ة،
ُتن�شئها وت��ق��وم عليها؛ ب��ل ظلت م��ن��ج��زات ف��ردي��ة،
ينه�ض بها �أ�شخا�ص قد يكونون ملوكا �أو �أمراء �أو
علماء �أو �أثرياء ،ويجرون الأوقاف عليها.
 ا َّت�سمت ه��ذه امل�ؤ�س�سات (امل���دار����س) بالرتكيب؛فهي لي�ست جمرد مدار�س تتم فيها عملية التعليم؛
لكنها ت�ستلزم بال�ضرورة مكتبات �أو خزائن كتب،
وك�أن هذه الأخرية م�ؤ�س�سات رديفة تدخل يف ن�سيج
املدار�س ذاتها؛ �إذ ال ي�صلح علم �أو تعليم دون كتاب.

هوية الظاهرية
ت�سمع ا�سم «الظاهرية» ،فين�صرف ذهنك ر�أ�سا �إىل
«املكتبة الظاهرية» التي تعرف يف دم�شق ،والتي
�أ�صبحت اليوم جزءا مما يطلق عليه «مكتبة الأ�سد
ال��وط��ن��ي��ة» ،ال ت�����س��ت��دع��ي ال���ذاك���رة غ�يره��ا :مكتبة
فح�سب ،وم�سمى واحد ال غري.
فقد �أن�شئت ه��ذه الظاهرية/املكتبة ع��ام 1895م،
وقام بالعبء الأكرب يف �إن�شائها ،بل يف بعث فكرتها
�أ�سا�سا ،العالمة ال�شيخ طاهر اجلزائري -املتوفى
1920م -و�ساعده يف ذلك مدحت با�شا وايل دم�شق،
وعدد من �أعيان دم�شق وعلمائها ووجهائها .ومما
ي��ذك��ر �أنَّ ل��ل��ج��زائ��ري ف�ضال �آخ���ر يف �إن�����ش��اء مكتبة
�أخرى معروفة ،وهي املكتبة اخلالدية يف القد�س.
ك��ان اجل��زائ��ري �أول مدير ل��دار املكتبة الظاهرية
ك��م��ا ك��ان ا�سمها عند �إن�شائها -وفيها  28دف�تراب��خ��ط��ه ،اح���ت���وت ع��ل��ى ت���راج���م وم���ذك���رات وف��وائ��د
تاريخية و�أ�سماء خمطوطات مما ر�آه� ،أو قر�أ عنه.
املكتبة /املدر�سة
هذه املكتبة التي قام عليها ال�شيخ طاهر اجلزائري
يف �أواخ����ر ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر �أُن�����ش��ئ��ت يف �إح���دى
م��دار���س دم�شق ال��ق��دمي��ة ،ه��ي امل��در���س��ة الظاهرية
اجل��وان��ي��ة ،وق���د و���ص��ف ال��ن��ع��ي��م��ي م��ك��ان��ه��ا ،وق���ال:
«داح����ل ب��اب��ي ،ول��ف��رادي�����س ب��ي��ن��ه��م��ا ،ج���وار اجل��ام��ع
الأم�����وي ���ش��م��ال ب���اب ال�ب�ري���د ،وق��ب��ل��ي الإق��ب��ال��ت�ين
واجل���اروخ���ي���ة ،و���ش��رق��ي ال��ع��ادل��ي��ة ال��ك�برى (ي��ري��د
امل���در����س���ة ال��ع��ادل��ي��ة) ب��اب��ه��م��ا م��ت��واج��ه��ان ،بينهما
الطريق ،بنيت مكان العقيقي ،وهي كانت دار �أبي
�أي��وب ،والد �صالح الدين» .ما فعله اجلزائري �أنه
اختار قبة هذه املدر�سة القدمية ،فجعل منها دار
وج��ع��ل معظم الكتب يف خ��زائ��ن على �ضريح
كتبُ ،
امللك الظاهر و�أب��ي��ه امللك ال�سعيد .وال��ط��ري��ف �أن
املكتبة يف القبة ،و�أنها مدر�سة ابتدائية حديثة يف
ج��زء م��ن امل��در���س��ة ال��ق��دمي��ة ف��ك���أن ر���س��ال��ة املدر�سة

القدمية بعثت من جديد.
و�إذا كانت الظاهرية احلديثة ام��ت��دادا للقدمية؛
ف�إن القدمية ترجع -فيما يقول ابن كثري� -إىل �سنة
676هـ ،ففي يوم ال�سبت املوافق التا�سع من جمادى
الأوىل �شرع يف بناء الدار التي تعرف بدار العقيقي
جتاه العادلية ،لتجعل مدر�سة وتربة امللك الظاهر،
العقيقي هذا تويف �سنة 378ه��ـ .ونقل النعيمي عن
اب��ن قا�ضي �شهبة �أن الظاهر ا�شرتى داره وبناها
مدر�سة ،وقارب تاريخ ذلك ،ومل يحدده.
الظاهرية /الظاهريات
�سبق �أن املدر�سة الظاهرية من�سوبة �إىل الظاهر،
وال���ظ���اه���ر ه����و ال���ظ���اه���ر ب���ي�ب�ر����س �أح�����د ���س�لاط�ين
املماليك ،و�سبق �أن ه��ذه املدر�سة عرفت باملدر�سة
الظاهرية اجلوانية ،واجلوانية يف مقابل الربانية،
فثمة مدر�سة �أخرى هي الظاهرية الربانية ذكرها
ال��ن��ع��ي��م��ي ،ل��ك��نَّ الأخ��ي��رة ال ع�لاق��ة ل��ه��ا ب��ال��ظ��اه��ر
بيرب�س؛ �إذ ن�سبتها للظاهر غازي بن �صالح الدين.
مكان الظاهرية
ال تزال ظاهرية بيرب�س قائمة� ،أو �آثارها على الأقل
ت��دل عليها ،وق��د كتب حممد علي يف الربع الأول
من القرن الع�شرين مقاال ُ -ن�شر يف جملة املجمع
ال��ع��ل��م��ي ال��ع��رب��ي ب��دم�����ش��ق (جم��م��ع ال��ل��غ��ة العربية
اليوم) -وجمع فيه بني الظاهرية والعادلية ،وقال
عنهما� :إنهما من �أهم مدار�س دم�شق الباقية بع�ض
ال�شيء �إىل اليوم ،وذكر �أن بناء الظاهرية كان بعد
العادلية بنحو �ستني عاما.
ك��م��ا �أ���ش��ار �إىل �أن���ه ال ي���زال يف ج���دار ق��ب��ة امل��در���س��ة
من���وذج ���ص��ال��ح م��ن الف�سيف�ساء يف ال��ق��رن ال�سابع
و�ضروب من احلجر امللون ،فالقبة �أو ما حتتها من
�أنف�س �آثار دم�شق.
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