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 املدرسة الظاهرية اجلوانية
 هـــ  670 (املكتبة الظاهرية)

 باحثة نبيلة القوص يال

احلميدية    هناية سوق الربيد املتفرع من سوقيف  ابلقرب من جامع بين أمية الكبري   دمشق القدمية و يف
كمكتبة عامة قبل  عرفت   ،اليت تعترب أقدم مكتبة عامة يف بالد الشام "،املكتبة الظاهرية"الشهري توجد 

 .قدميبناءها  أنيف حني ، عاما   120

بناها امللك الظاهر غازي  ،ابنياسخارج ابب النصر بني هنري القنوات و  " الربانية"هناك الظاهرية ف
 . فهي مقصد رحلتنا "اجلوانية"ابن الناصر صالح الدين اإليويب، أما الظاهرية 

 كما وصفها اجلغرايف الشيخ النعيمي : ،  املدرسة الظاهرية اجلوانية

 :موقعها

شرقي  و  ، اجلاروخيةو االقباليتني قبلي وار اجلامع مشايل ابب الربيد و جب، الفراديسابيب الفرج و  بني
هي كانت دار أيوب والد  بنيت مكان دار العقيقي، و ،  العادلية الكربى، ابهبما متواجهان بينهما الطريق

 .صالح الدين األيويب

هجري، شرع يف بناء الدار اليت تعرف بدار العقيقي جتاه العادلية  676قال ابن كثري يف سنة 
و هي اجملاورة حلمام العقيقي  ،مل تكن قبل ذلك إال دار العقيقيك الظاهر، و تربة املل لتجعل مدرسة و 
 . صاحب احلمام

العقيقي صاحب احلمام بباب الربيد، أمحد بن احلسني بن أمحد بن علي العقيقي،   :قال ابن شهبة و 
 . هجري  670سنة  تربة يف  دار احلديث و بناه مدرسة و اشرتى امللك الظاهر بيربس داره و ،  تويفعندما  و 

ندقداري الصاحلي النجمي ب: أبو الفتوح بيربس الرتكي الامللك الظاهر هو السلطان ركن الدينو 
 . هجري 676/  620الشام، صاحب مصر و 
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قد أقام على التدريس يف هذه املدرسة علماء أجالء ال حيصيهم العدد، مما يدل على مكانتها  و 
أول من درس فيها و ،  الشافعية  هذه املدرسة على الفريقني احلنفية و مي، و العلمية الدينية يف العامل اإلسال

 . الشيخ صدر الدين سليمان من احلنفية، أايم الظاهر بيربس

 :قال الرحياويو 

قدمية فحولت  ة، حتولت يف العصر احلديث إىل مقر املكتبة الظاهرية، كانت دارا  املدرسة الظاهري
شيدت يف الزاوية اجلنوبية الغربية منها  هجري، إىل مدرسة و  678س سنة بعد وفاة امللك الظاهر بيرب 

 .دفن معه ابنه امللك السعيدتربة فخمة، هلا قبة عالية نقل إليها جثمانه، و 

يف أن حتفظ مجيع املخطوطات يف مكان واحد،    جمموعة من علماء دمشق فيما بعد،  رغب  حيث
املكتبة  هذه ولزايدة االستفادة منها، ومت هلذه الغاية أتسيس ، من ضياعها حلصر اإلشراف عليها خوفا  

   .النفيسةالقدمية و  عت فيها املخطوطات مجُ حيث   اليت عرفت ابسم املكتية الظاهرية، و  العمومية

 : ويالرحيا ه كما ذكر   وصفها التصويري

الكسوة الداخلية جلدران الرتبة احلافلة بكل  ، و أمجل شيئ فيها ابب املدرسة ذي املقرنصات الرائعة
نقوش حمفورة  ، من نوع فسيفساء األموي إىل رخام ملون و الزخرفة من الفسيفساء الزجاجيةأنواع الزينة و 

 . اب رائع الصنع ابلرخام امللونيف الرتبة حمر و  ،فساء رخاميةيفس ، و يف احلجر أو اخلشب املذهب

نفتح أمامك ابحة  تجتتاز البوابة إىل رواق ذي أقواس حممولة على عمودين حجريني كبريين،  عندما  
خارجية فسيحة ومربعة توحي بربودة منعشة، حماطة جبدران تنسحب إىل األعلى عارية من أي زخارف  

وتتوسطها حبرية صغرية، كما هو احلال يف أكثر  أو ملسات فنية، وكذلك تتدىل منها عرائش العنب، 
 .البيوت الدمشقية القدمية

املكتبة الظاهرية حتتوي خمطوطات ذات قيمة أثرية إضافية لقيمتها العلمية اليت تستند إليها، فضال   و  
 البقاء الكويفعن الكتب املوغلة يف القدم، مثل كتاب )القانون يف الطب( البن سينا، و)الكليات( أليب  

م، ولسان العرب ألبن منظور طبع يف العام ذاته، نقلت تلك املخطوطات مجيعها   1300طبع  الذي
 . وغريها إىل مكتبة األسد الوطنية
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ألف جملة   85ألف كتاب وما يقرب من  72كما بلغ عدد الكتب املوجودة يف املكتبة الظاهرية 
صل وهذه األصول عبارة عن مثانية عشر صنفا   مقسمة إىل أصول وفروع حسب عالقتها بذلك األ

فرعا  مجيعها يف اخلزائن. أما قسم املخطوطات واحلديث للقائمني على املكتبة فقد بلغت  53تضم 
ألف خمطوط قدمي واندر وأقدم املخطوطات كتاب مسائل اإلمام أمحد بن خليل املنسوخ  13حمتوايته 
خاصا  ابلصحف واجملالت وأمهات الكتب والدورايت   هجري وتضم املكتبة كذلك قسما    260يف عام  
 .واملعاجم

 واملكتبات العشر اليت مت مجع املخطوطات منها هي:  

مكتبة املال عثمان  "،  "مكتبة سليمان ابشا"،  "املكتبة الضيائية "وما ضم إليها من    "املكتبة العمرية "
،  " مكتبة اخلياطني"، " مكتبة الياغوشية"، "السميساطيةمكتبة "، "مكتبة مراد النقشبندي"، "الكردي

 .  "مكتبة بيت اخلطابة"مكتبة األوقاف، "

ووجود قسم من جانب،     شروط احلمايةريتوف  و  وحرصا  على تلك املؤلفات من التلف من جانب،
 حوايل  متخصص ابلرتميم يف مكتبة األسد الوطنية احلديثة، فقد مت نقل املخطوطات إليها، ابإلضافة إىل

 .مخسة آالف كتاب قّيم

  ، وقاعة الشيخ طاهر اجلزائري   ،قاعة األمري مصطفى الشهايب  :ثالث قاعات   الظاهرية،   وتضم املكتبة 
أما قاعة مردم فهي   ،يؤم املكتبة الطالب من املرحلة اإلعدادية حىت اجلامعيةكان  و ...وقاعة خليل مردم،

خاصة ابلباحثني واملؤلفني حيث توضع حتت تصرفهم كافة املراجع واملخطوطات والكتب القيمة إلجناز  
 . و منذ سنوات حاليا ال زالت قيد الرتميم ، أحباثهم

هكذا.. لقد عرفت احلضارة اإلسالمية أنواع متعددة من املكتبات، فوجدت يف قصور اخللفاء و  
املكتبة الظاهرية لدليل على املساجد، تؤكد لنا على حب العلم لدى املسلمني، و لكتاتيب و ااملدارس و و 

 أتصيل حب العلم لدى الدمشقيني، فهل حنن كذلك اليوم اي ترى ؟
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 :املصادر و املراجع

 ـ الدارس يف اتريخ املدارس / النعيمي 

 الذهب / ابن العماد ـ شذرات 

 ـ العمارة العربية اإلسالمية / الرحياوي


