«املعاصـرون» لألستاذ حممد كرد عيل (ت 3591م)

واملدرسة الرحيانية
بقلم د .مازن املبارك

()

أصدر جمؿع الؾغة العربقة الطبعة إوػ لؽتاب «ادعاصـرون» حم ّؼؼـة شــة 5891م
أي بعد وفاة ادملػ بسبع وظشـريـ شــة وصـدرت الطبعـة الياكقـة ظــ اار صـاار
شـة 5883م ثؿ أصدر ادجؿع ضبعة جديدة مراجعة شـة 1155م.
وهؽذا تؽقن الطبعة اليالية طفرت بعد وفـاة ادملـػ بـيون ومســغ شــة
فال خيدظـَّؽ ما كتب ظذ غالففا َّ
ادحذ بؼقل الـاصـريـُ « :ظـل بـشـره وحتؼقؼـف حمؿـد
كرا ظع»!! ٕن إشتاذ كرا ظع مات كو رأيـا قبؾ أكير مـ كصػ قرن وتـرك كتا َبـف
جاهزا لؾـشــر كـو ذكـر رسـقس
ومسقاات غر مـسؼة مل ُي ِعدَّ ه ومل يس ْكف
أورا ًقا مبعيرة
ً
ّ
ادجؿع الدكتقر حسـل شبح حغ حدثـا ظـ كشـر ادجؿع لؾؽتاب ذم مؼدمتف!!
حسـاب الســقات بـغ شــة وفـاة ادملـػ وشــة
وإذا مل يؽشػ لـؽ هـذه ايؼقؼـة
ُ
إصدار الؽتاب فنن أبؾغ مـ ذلؽ ذم الدٓلة ظذ ايؼقؼة وظـذ القاقـع أن ادؼدمـة التـل
كتبفــا لؾؽتــاب رســقس ادجؿــع الــدكتقر حســـل شــبح جــاؤ فقفــا أن كجــؾ ادملــػ قــدّ م
( )ظضق جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ.
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لؾؿجؿع بعد آحتػال بؿرور مئة ظام ظذ مقالا إشتاذ كرا ظع «طر ًفـا أصـابف بـ َل َخ َرة
تبـغ
ذم خم َّؾػات والده كتب ظؾقف بخطف «ادعاصــرون» وهـق يشـتؿؾ ظـذ أوراق صـتك ّ
ٍ
كتـاب مل يػـرا إشـتاذ مــ تـؼقحـف »...ويصـػ تؾـؽ إوراق فقؼـقل« :إن
أهنا أصقل
بعضفا كشـر ذم بعض الصحػ وادجالت فاقتطعف مـفا ومـفا مـا ضبـع بألـة الؽاتبـة
َّإٓ ّ
مسقاات بخ ّطف وكان قد أظاا الـظر ذم بعضـفا فـليؼ ـا مـا أيـؼ
أن أكيرها كان ّ
وأصؾح مـفا ما أصؾح بؼؾؿ الرصـاص تـارة وبـايز تـارة .ودـا كـان الظػـر بؿيـؾ هـذا
الؽتــاب  -وإن كــان ُج ّؾــف مســقاات مل تـــ َّؼح ُ -غ ــْ ًو لؾؿعـقــغ بتــارين الـفضــة العربقــة
وأظالمفا حرصـا ظـذ إخراجـف لؾــاس ورغبــا إػ بعـض إشـاتذة أن يـظـر ذم هـذه
معتـذرا بـلن أظولـف
إصقل ويعدّ الؽتاب لؾطبع .ولؽـّف ر ّاه إلقـا بعد أصفر مــ تؽؾقػـف
ً
الؽيرة حالت بقـف وبغ إظداا الؽتاب ظذ الـحق الذي يـبغل لـف» أي إن إشـتاذ الـذي
ك ّؾػف ادجؿع أارك حؼقؼـة ادسـمولقة التـل عـب ظؾقـف الؼقـام ـا إذا قبـؾ التؽؾقـػ وأكـف
يتػرا لف مـ ظؿؾ ذم مراجعة الؽتاب وإظدااه لؾـشـر لـذلؽ اظتـذر
أارك ما يـبغل أن ّ
فؽ ّؾػ ادجؿع ً
رجال آخر قام بالعؿؾ وراجع الؽتاب وأصدر الطبعة إوػ.
ثؿ دّا ظزم ادجؿع ظذ إصدار ضبعـة جديـدة كؾـػ مراج ًعـا آخـر قـام بالعؿـؾ
وجاؤ ظذ غالف الؽتاب الصاار ظـام  1155أكـف ظــل بـشــره وحتؼقؼـف حمؿـد كـرا
ظع فؽقػ يؽقن ذلؽ وإشتاذ كرا ظع مات مـذ ثون ومسـغ شـة وتـرك كتابـف
مر
بغ أيدي ادجؿعقغ  -كو وصػ رسقس ادجؿع -أورا ًقا مسقاة ظذ الـحق الذي ّ
ذكره؟! مل يـشـره ومل حيؼؼف بؾ مل يـتف مـ الـظر فقف وما زال أكيره مسـقاات!! أفقؼـال
ظـ ذلؽ كؾف إكف كشــر وإكـف حتؼقـؼ؟! وهـؾ عـقز أن ُحيؿـؾ مـا ذم الؽتـاب ك ّؾـف ظـذ
ادملػ الذي مضـك إػ ر ّبف؟!
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لؼد وقعت ذم الؽتاب أغالط ضـؼت ظــ حصــرها وغؾبــل أمرهـا فسكتفـا
ولؽـّل وقػت ظـد واحدة مـفا مل تسؿح الـػس بنمهاهلا أو السـؽقت ظـفـا فـلرات
ادباارة إػ تصحقحفا وإظالهنـا وهـل حاصــقة طادـة تطؿـس حؼقؼـة و ُتؽر ُرهـا ذم
ضبعات الؽتاب ادح ّؼؼة وادراجعـة ولؽــ لـقس مــ ادملـػ كـو جـاؤ ظـذ غـالف
الؽتاب وإكو مـ ادح ّؼؼغ وادراجعغ!
جاؤ ذم ترمجة الشــقن حمؿـد ادبـارك التـل أوراهـا إشـتاذ كـرا ظـع ققلـف ظــ
صـقخف ادبارك إكف «أكشل مدرشة ابتداسقة ذم قريـة الرحياكقـة )6(»...وظ ّؾـؼ ادح ّؼـؼ ظـذ
ذلؽ بؼقلف ذم اياصـقة(« :)2إصؾ :ذم مدرشة الرحياكقة وهق َش ْب ُؼ قؾـؿ .والرحياكقـة
ذم طاهر امشؼ مـ الـاحقة اجلـقبقة قرب الؼدم» وتـرك ادراجـع هـذه اياصــقة ظـذ
حاهلا ذم الطبعة اجلديدة وذلؽ يعـل أن إشتاذ كرا ظع شفا قؾؿف! وكان عـب أن
يؼقل «ذم قرية الرحياكقة» كو أثبت ادحؼؼ ٓ «ذم مدرشة الرحياكقة» كو قـال كـرا ظـع
ذم أصؾ كتابف وهذا وهؿ مـ ادح ّؼؼ وما قالف ادملػ هق الصحقح.
فالشـقن ادبارك أكشل مدرشة ابتداسقة ذم اددرشة الرحياكقة ٓ ذم قرية الرحياكقة كو
فصحح واض ًعا اخلطل ذم حمؾ الصحقح والغؾط بدل الصقاب!
تقهؿ ادحؼؼ
ّ
ّ
 -والرحياكقة مدرشة قديؿـة أكشـلها مجـال الـديـ رحيـان بــ ظبـد ا

خـاام كـقر

ّ
وتقػ قؾعة امشؼ وتقذم شـة  #581وتؼع اددرشـة
الديـ زكؽل وظرف بالطقاصـل
الرحياكقة بجقار اددرشة الـقرية  -التل بـاها كقر الـديـ زكؽـل  -مــ اجلاكـب الغـر
وأوقػفا باكقفا ظذ ادتػ ّؼفة ظذ مذهب اإلمام أ حـقػة ووقػ هلا أوقا ًفا كيرة.
(« )5ادعاصـرون» ط 1155ص.313
( )1اياصـقة ( )1ذم ص 313مـ كتاب «ادعاصـرون».
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قال الـعقؿـل ذم كتابـف « الـدارس ذم تـارين ادـدارس» « :اددرشـة الرحياكقـة
جقار اددرشة الـقرية لغرب مـشئفا خقاجا رحيان الطقاصـل خـاام كـقر الـديـ
الشـفقد حمؿـقا بـ زكؽل ذم شــة مس وشـتغ ومسـؿئة وقــػ ظؾقــفا أوقافًـ ا
معؾقمة.)3(»...
وقال الشـقن ظبد الؼاار بدران ذم كتابـف «مـاامـة إضـالل ومسـامرة اخلقـال»:
اشـتؼرت ذم زمـــا هـذا مؽت ًبـا
«وقد تؼ ّؾبت ظؾقفا  -أي ظذ الرحياكقة  -إيام إػ أن
ّ
()4

لألضػال»

والشـقن بدران تقذم شـة  #5335و5813م.

 وقد ذكر إشـتاذ كـرا ظـع ذم كتابـف «غقضـة امشـؼ» بعـض مـا ُوقـػ ظـذاددرشة الرحياكقة مـ بساتغ غقضة امشؼ(.)5
 وجــاؤ ذم كتــاب «تــارين ظؾــوؤ امشــؼ ذم الؼــرن الرابــع اهلجــري» ذم ترمجــةالشـقن حمؿد ادبـارك ادتـقرم شــة  #5331و5851م أكـف «أكشـل مدرشـة ابتداسقـة ذم
مدرشــة الرحياكقــة اكتفجــت الطريؼــة الؼديؿــة ذم التعؾــقؿ اون أن تعــارض العؾــقم
وخترج ظذ يده كير مـ إاباؤ والبؾغاؤ»(.)6
اددكقة
ّ

اددرشـغ.
( )3الدارس لؾـعقؿل ص 111وفقف حديث ّ
وظؿـ ولقفا مـ ّ
مطقل ظـفا ّ
(« )3مـاامة إضالل ومسامرة اخلقال» لؾشـقن ظبد الؼاار بدران ط 5ذم مطبعـة روضـة الشـام
شـة  #5335وط 1مـشقرات ادؽتب اإلشالمل امشؼ  #5338و5851م ص.531
( )1كتاب «غقضة امشؼ» دحؿد كرا ظع ص 599ط 3شـة  #5331و1155م.
(« )5تــارين ظؾــوؤ امشــؼ ذم الؼــرن الرابــع ظشـــر اهلجــري» دطقــع ايــافظ وكــزار أباطــة 135/5
ط #5315و 5895م.
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وكيرا ما حدّ ثـا إشتاذ ظع الطـطاوي ظـ اددرشة الرحياكقة وذكر لــا َمــ
ً
خرعقفا وقـد ذكرهـا ذم كتـاب «ذكريـات» فؼـال« :وكـان ظــدكا مـدارس
ظرفف مـ ّ
قديو لؾشـقن حمؿد ادبارك
أول ّقة أصفرها مدرشة اي ّبال ذم أاكك الؼقؿرية وكاكت ً
والد صـقخـا ظبد الؼـاار وكـان نّــ تع ّؾـؿ فقفـا أشـتاذكا حمؿـد كـرا ظـع واددرشـة
الرحياكقة واددرشة السباهقة»(.)7
ظــو كحـــ بصــدا ايــديث ظـــف مـــ أوهــام ادح ّؼؼــغ
 وقــال الطـطــاوي ّوادراجعغ« :واددرشة الرحياكقة التل ورا ذكرها ذم كتاب أشتاذكا كرا ظع رمحـف ا
«ادعاصـرون» فـدب ادجؿع أحد الـاس لإلصـراف ظـذ ضبعـف وتصـحقحف فقضـع
ذم ذيؾ الصػحة حاصـقة تؼقل إن ذلؽ شبؼ قؾؿ مـ كـرا ظـع وإهنـا قريـة الرحياكقـة
التل هل ذم جـق امشؼ قرب الؼدم.
وهذا الرجؾ الذي و َّكؾقه بتصحقح الؽتاب كان يرفع الصقاب الذي أثبتف كرا
ظع ويضع اخلطل الذي ّ
تقمهف هق .واددرشة الرحياكقة قديؿة أزيؾت دا افتتح الشـار
الؽبر ادقصؾ إػ اار أشعد باصا العظؿ وقد ظرفتفا وأكا صـغر( .الطـطـاوي ولـد
شـة 5819 - #5313م تقذم شـة 5888 - #5311م).
الـدرة
وكان الؼ ّقؿ ظؾقفا الرجؾ العجقب صاحب الـقاار الشـقن ظبـد اجلؾقـؾ ّ
اخلطقب الطؾؼ الؾسان اياضـر الدمعة متك صاؤ الذي يبؽل ذم خطبتف ويسـتبؽل
الـاس ظـدما يريد.
تؽـرر ذكـر «الرحياكقـة»
( )3الذكريات لؾطـطاوي  118/1ط اار ادـارة لؾـشـر السـعقاية جـدة .وقـد ّ
ذم كتاب الذكريات ذم  595/5و 135/1و.133
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أما قرية الرحياكقة فؾقست ذم جـق الشام كو قال هذا ادصحح ّ
العالمة بؾ هل
ذم صولقفا قرب اوما التل أمضـقت شـغ مـ ظؿري قاضـقا فقفا»(.)8
ػ َأن اجلَــدّ الشـــقن حمؿــد ادبــارك مـشــة مدرشــة الرحياكقــة والشـــقن
و ُأضـــق ُ
ـدرة مــدير اددرشــة أصــدرا كشـــرة أظؾـــا فقفــا افتتــاح اددرشــة بتــارين
ظبــد اجلؾقــؾ الـ ّ
مـتصػ صعبان مـ شـة  #5313وكان إصدار الـشـرة قبؾ صـفر مــ مقظـد آفتتـاح
(أي مـتصػ رجب مـ شـة  )#5313كو هق واضح ذم تؾـؽ الـشــرة التـل مـا زلـت
أحتػظ بـسخة مـفا والتل َأ ْثبت صقرهتا مع هذا التعريػ ٕن ما جاؤ فقفـا ييبـت أن
اددرشة لقست ظذ الطريؼة الؼديؿة كو جاؤ ذم كتـاب «ظؾـوؤ امشـؼ ذم الؼـرن الرابـع
ظشـر اهلجري» بؾ هل الققم صاية لؾؿقازكة مع أحدث ما جدّ مــ أكظؿـة السـاظات
ادؽتسبة ذم الـظام الػصع فػل اراشة لقؾقة تتـقح الدراشـ ُة دــ يعؿؾـقن قبـؾ العصــر
لؽسب ققهتؿ أن يدرشقا ً
لقال كو تتقح ذلؽ ٕصحاب الدراشة الـفاريـة الصـباحقة.
وادؼررات الدراشـقة مــ تػســر وحـديث وفؼـف وبالغـة ومـطـؼ
تـق ذم ادقا ّا
وفقفا ّ
َّ
ولغــة وصـــرف وكحــق وإكشــاؤ وتــارين وفقفــا قــراؤة وكتابــة وحســاب وفقفــا خـ ّ
ـط
تسـؿك
( )9الذكريات  . 119/1وذكر إشتاذ كرا ظع ذم كتابف «غقضة امشؼ» قرية أو حمؾّـ ة َّ
«حــقش الرحياكقــة» وقــال إهنــا بــغ شــبقـة الصــغرى ويؾــدا وتؽـ ّـرر ذكرهــا ذم ص 11و13
و 85و 511و 513بجاكب شبقـة .وجاؤ مققعفا ذم «خمطط غقضة امشؼ» الذي كشـر مـع
الؽتاب بغ شبقـة الصغرى ويؾدا .ومل أجـد ذم « ادعجـؿ اجلغـراذم لؾؼطـر العـر السـقري»
الذي كشـر ه مركز الدراشات العسؽرية بدمشؼ شـة 5881م قري ًبا مـ اوما غر «الرحيـان»
التل قال إهنا تبعد ظـ اوما 3كؿ صـر ًقا .وأما اشؿ «الرحياكقة» فؼد تؽرر ذكره ذم ادعجـؿ ذم
حمافظات حؾب والالذققة وضرضقس ومحص وايسؽة والرقة ومل يـرا لـف ذكـر ذم الغقضـة
الشـرققة حقث تؼع اوما!
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و«مسؽ افاتر» لؾحسابات التجاريـة وفقفـا لغـة ظيوكقـة وفركســقة وترمجـة وهـدشـة
وجغرافقة وأخالق وتقحقد ودمقيد وشـرة كبق ّية وغرها.
اددرشـغ مـدة ثالثـة أيـام قبـؾ
عرب الدروس
ويتعرف ب ّ
ّ
ويستطقع الطالب أن ّ

ـجؾ لدراشــة مؼـ َّـر ٍر واحــد أو أكيــر بحســب رغبتــف
التســجقؾ كــو يســتطقع أن يسـ ّ

فصـؾت الـشــرة
مؼرر ثؿـف والدفع ذم أول كؾ صـفر .وقـد ّ
تػرغف ولؽؾ َّ
وبحسب ّ
ادؼررات وأشوؤ ادع ّؾؿغ لقؽقن الطالب ظذ ظؾؿ بؽـؾ مـا شــقؾؼاه
بعد ذلؽ بذكر َّ
ذم اددرشة.
وهذه القثقؼة التارخيقة دّا يؿض ظذ مـا تيبتـف غـر مئـة وظشــر شــقات ومـع ذلـؽ
حاصـق ٌة بؽؾؿتغ كسػتف مـ التارين ٕن ادح ّؼـؼ كتـب مــ ظؼؾـف معتؿـدً ا مـا يعـرف
اون حتؼقؼ وٕن ادراجع اكتػك بادطابؼة ظـذ مـا جـاؤ ذم «التحؼقـؼ» فـلكَّك لــا بعـد
ذلؽ أن كيؼ بـو هـق أقـدم مــ ذلـؽ ذم تراثــا ولـق كتـب الـاصــرون ادحـدَ ثقن أهنـؿ
ح ّؼؼقا وراجعقا؟!
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