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  المقدمة

 
 

 بالتأكيدنسخة مبدئية، ليذا فيي  كتبات في اإلسبلـعمارة الم إف ىذه النسخة األكلية مف كتاب 
 أك عبارة أك خطأ ككجد قرأىا ممف فيرجى كاإلمبلئية المغكية األخطاء بعض تحكم

 : اآلتي العنكاف عمى كذلؾ لتنبييو مشككران  بالمؤلؼ االتصاؿ مبيمة فقرة
Edgt83@hotmail.com 

 فما أحكجني قبؿ طباعة الكتاب لمنقد أك ناقدا متخصصا
فػظير أك حتػى لقمب بعػض المفاىػيـ التػي لـ أكفؽ في استيعػابيا  
 أك لمتعػديؿ أك لتػكضيح فكػرة لـ أصغيػا جيػدا

  أفكارىا مغمكطة مف جانب
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

فإف الحضارة اإلسبلمية حضارة  :  كبعدرسكؿ اهلل، عمى السبلـ الحمد هلل، كالصبلة ك            
استمدت شرعيتيا مف ية، كيؼ ال كىي قد ركحكاعية متكاممة كمتكازنة مف الناحية المادية كال

فقد دأب المسممكف عمى عمارة دكر  كتثقيفو؛ بتعميـة اىتمت كألف الشريعة اإلسبلمي   ،نةالقرآف كالس  
المسمميف  كالعمماء كالعكاـ التي أنشأىا الحكاـ كالسبلطيف المكتباتىذه الدكر مف ك  ،العمـ

 كطٌكركىا.
الثقافية التي يفخر بيا اإلسبلـ كالتي كاف تعتبر المكتبات اإلسبلمية مف أىـ المؤسسات ك       

ليا دكر كبير جدان في نشر المعرفة كالثقافة بيف المسمميف، كقد تعدل تأثيرىا المسمميف انفسيـ 
 فانتقمت أثارىا إلى ديار الغرب مما يجعؿ دراسة مكضكعية لمثؿ ىذه المؤسسات ضركرة كبرل.

ب، فصكالن كمقاالت عف ىذه المؤسسات الثقافية كقد كتب كثير مف الباحثيف العرب كاألجان     
أسس  ستنباطأف أحد الباحثيف خصص كتابان ال يكأىميتيا بشكؿ مجمؿ، كلكف لـ يصؿ إلى عمم

كتطكرىا كتأثيرىا بغيرىا مف المؤسسات المشابية في في اإلسبلـ ىذه المكتبات كضكابط عمارة 
 الغرب.

كاىا، الدعائـ األساسية التي تشاد عمييا صركح العمـ تعتبر المكتبات المنظمة الغنية بمحتك      
كالثقافة كالحضارة كالمعرفة كالتربية، كالينابيع الفياضة التي تغذم تقدـ األمـ العممي كالحضارم 
بماء الحياة كالبقاء، كيقاس رقي األمـ أك تأخرىا بكثرة المكتبات كما تمقاه مف عناية كرعاية أك 

ىماليا كاعتبار  ىا شيئان ذا أىمية ثانكية. كالمبلحظ أف أجدادنا المسمميف اعتنكا بالمكتبات ندرتيا كا 
عمى أنكاعيا عناية فائقة، نتمنى نحف العائشيف في القرف العشريف كفي عصر الذرة كالصكاريخ 
كالصعكد إلى القمر أف تناؿ مكتباتنا شطران يسيران منو. ىذه العناية كىذا الحب لمكتب كجعميا 

نما ىما نتيجة تطكر مبذكلة لمجم يع لـ يكلد ىكذا طفرة، كلـ تأتيا عفكان دكنما تعب أك نصب، كا 
طكيؿ أخذ سمتو منذ عيد صاحب الرسالة عميو السبلـ كامتد عبر القركف حتى اثمر ثمره كآتى 

 أكمو في دار السبلـ.

رض كمما يدىش لو أف العرب المسمميف الذيف خرجكا مف شبو جزيرتيـ منساحيف في األ     
تبنكا حضارات األمـ األخرل، أك باألحرل تبنكا ما الءـ مثميـ منيا كرقكىا كأبدعكا ما شاء ليـ 
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اإلبداع، ذلؾ أف المرء يتكقع في حالة قبائؿ منعزلة بدكية أف تدمر كؿ ما يصادفيا مف معالـ 
غزكا العالـ  الحضارة في الببلد التي يقدر ليا أف تطأىا أقداميا كما فعؿ المغكؿ كالتتار عندما

اإلسبلمي فيما بعد، كلكف الذم حدث ىك العكس، لـ يدمر العرب المحرركف شيئان مما كجدكه 
نما تبنكه كاحتضنكه كطكركه كتمثمكه كبعد فترة أبدعكا حضارتيـ الذاتية المعبرة عف شخصيتيـ،  كا 

كىذه الرسالة  كلكف العجب يزكؿ عندما يتذكر اإلنساف أف العرب زمف الفتكح كانكا حممة رسالة
تحض عمى العمـ كالتعمـ كىي إنسانية في أساسيا اتت مف أجؿ خير اإلنساف كاحترامو بصرؼ 
النظر عف دينو كلكنو كعرقو كجنسو، كتطبيقيا يعني اكماؿ اإلنساف إلنسانيتو، كىذا ىك الفرؽ 

طمكف األساسي بيف المسمميف كغيرىـ مف الغزاة، يحرر المسممكف النفكس قبؿ األراضي كيح
مكاناتيـ أف تتضح كأف  الطكاغيت التي تمنع مف تحقيؽ إنسانية الفرد كيسمحكف لحيكية األفراد كا 

 تبدع، كأما اآلخركف فيغزكف لدكافع ىي ضد اإلنسانية كلتدميرىا.

بدأ المسممكف حضاريان كفي كثير مف المجاالت مف نقطة الصفر كما يقاؿ كتتممذكا عمى      
حررة، كلكف لـ يمض جيبلف أك ثبلثة حتى أصبح المسممكف أنفسيـ سادة أيدم سكاف الببلد الم

 الحضارة ذلؾ أنيـ اتقنكا ما تعممكه ثـ أبدعكا كىذه ىي ميمة التربية الحقيقة األساسية.

لقد أحب العرب الكممة الطيبة ككانت تسحرىـ الببلغة كالفصاحة كلما تحضركا كاستقركا        
كا عمى تأثرىـ بالببلغة كالفصاحة كاضيؼ إلى ذلؾ حب الكتب في الببلد المفتكحة استمر 

لقد احضركا معيـ مف شبو جزيرتيـ كتابيـ المقدس القرآف الكريـ الذم تمركز حكلو  ،كاحتراميا
عدد كبير جدان مف الدراسات. كلكنيـ كجدكا في الببلد األخرل كتبان كثيرة فمـ يدعيـ حبيـ 

تقار كاتبلؼ الكتب األخرل، بؿ بالعكس اىتمكا بيا كنمكىا كاحتراميـ لكتابيـ العزيز إلى اح
لكتب كىي ما تعرؼ كطكركىا كحفظكىا كبنك ليا أماكف إليكائيا ىي ما كانكا يسمكنو خزائف ا

كالكاقع أنا احدل مميزات الحضارة اإلسبلمية الرئيسية ىي حبيا لمكتب كنشرىا  ،اآلف بالمكتبات
المكتبات كتعميميا كجعميا في متناكؿ جميع أفراد الشعب  المعرفة عف طريؽ الكتب كاحتضانيا

دكف اعتبار لمعمر أك الجنس أك الديف أك المكف أك الثقافة. لـ يبز شعب مف شعكب األرض كميا 
المسمميف في حبيـ لمكتب كفي حدبيـ عمييا، ترل أحدىـ كتسمعو يناجي كتابو ككأنو يناجي كلده 

دب العربي مميئة باألمثمة الرائعة الدالة عمى ذلؾ، ىذا الحب الكحيد أك أليفو الحبيب، ككتب األ
 نابع مف صميـ كجدانيا كمف تعاليـ دينيـ الذم يقضي باحتراـ المعرفة كالحكمة كبالتالي أكعيتيا.
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نما احتضنكه كاعتنقكه       أما المعارؼ فيي تراث إنساني كرغـ أف المسمميف لـ يطرحكه جانبان كا 
يككنكا عبيدان لو فقد نقمكا تراث األمـ القديمة دكف تفريؽ مف يكناف كقبط كىنكد إال أنيـ لـ 

كآشكرييف كفرس ككمداف كسرياف.. إلى المغة العربية ثـ تمثمكا ما عربكه كأبدعكا بعد ذلؾ تفكيرىـ 
كاراءىـ المستمدة مف ثقافتيـ المتبلئمة مع أكضاعيـ كمثميـ كأخبلقيـ كمشاربيـ، كبيذا يككف 

سممكف ىـ الكرثاء الطبيعييف لحضارات البحر األبيض المتكسط القديمة العظيمة السامية الم
بتقاليدىا العائدة إلى أقدـ العصكر كبيـ بمغت تمؾ التقاليد ذركتيا ككصمت إلى نطة كماليا، كما 
كغف حضارة البحر األبيض المتكسط استرجعت بيـ شخصيتيا المميزة ليا، كما استرجع الشرؽ 

 الحقيقي باإلسبلـ كالمسمميف.كجيو 

حدل مميزات الحضارة اإلسبلمية أنيا حضارة كتب كمكتبات، كىذه ىي احدل إف إ      
الجكانب الميمة مف الحضارة اإلسبلمية التي لما تدرس كما ينبغي بعد، كلذلؾ سكؼ يجد القارئ 

جك أف أككف قد كفقت فيما يمي محاكلة لدراسة ىذه الناحية الميمة مف ركائع حضارتنا التي أر 
لرسـ صكرة كاضحة مشرقة عممية ليا كلتطكرىا أال كىي سرد تاريخ كتطكر المكتبات في 

 اإلسبلـ.

 مف كاألدباء كالمفكِّريف العمماء أقبلـي  خط تو ما حىجـ يتصك ر أف أحدو  كيسع في كليس     
 إليو امتدىت عم ا فضبلن  ىذا، يكمنا حتى منيا تبق ى ما حدكد في المعرفة، فركع شت ى في المسمميف
ياع أك اإلحراؽ أك بالتبديد الز مف عادياتي   .الض 

تيا التي الكتب لكمِّيات المذىمة األرقاـ تتب ع في نىمضي أف الحاصؿ تحصيؿ كًمف        احتكى
 بعضيا عف أك عنيا تكافرىت كالتي القديـ، اإلسبلمي العالـ في كالخاصة العام ة العربي ة المكتبات
 مكاننا ىذا يكمنا في يىشغىؿ الكتب ىذه مف الز مف عاديات مف أفمتى  ما أف   ذلؾ مكث قة؛ معمكمات
 .الكبرل العالـ مكتبات في كضآلةن  ضخامةن  يتفاكت

 
 أىمية البحث وأسباب اختياره:  -

 إف الذم جعمني اختار ىذا المكضكع :           
 .االعتماد عمى التصاميـ المستكردة، ك المكتباتغياب التصميـ اإلسبلمي  -ُ
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 . كالتعميمية العمميةكانت مساىمة في المجاالت الحضارة اإلسبلمية  تكضيح أف   -2
، مف خبلؿ  -ّ  . عدـ تفعيؿ دكر المكتبات بشكؿ صحيحالكاقع الذم نعيشو اليـك
 .النظاـ المعمارم الحديثرز معالـ مف المفاىيـ التي تعد مف أب بياف السبؽ اإلسبلمي لكثير -4
 .في اإلسبلـ المكتباتعف عمارة  _ يعبلاط_ حسب  جع بالمغة العربيةامر ال قمة -ٓ
 
 مشكمة البحث وحدوده : -

مراجع في  قمةل ،المكتباتتتركز مشكمة الدراسة في استنباط أسس كضكابط عمارة              
  كالميتميف.مجاؿ لممسؤكليف كالمختصيف كطبلب اليندسة ىذا ال
  ،في ببلد المسمميف المكتبات: تقتصر الدراسة عمى دراسة  لمدراسة أما الحدكد المكضكعية       

 العصر الحالي.كالحدكد الزمانية : يتناكؿ ىذا البحث حقبة زمنية تمتد مف بداية اإلسبلـ إلى 
 
 : الدراسات السابقة حوؿ الموضوع -

 االسبلمية المكتبات تاريخ"المكتبات مثؿ كتاب  فالمراجع عبعد البحث كجكد بعض تبيف        
لمدكتكر ماىر  "المكتبات في اإلسبلـ"لمشيخ عبد الحي الكتاني، ككتاب  "الكتب في ألؼ مف ك

حمادة، كلكف ىذه المراجع تحتكم عمى كصؼ لممكتبات كأقساميا كليس فييا استنباط لقكاعد 
  ـ.كأصكؿ كضكابط عمارة المكتبات في اإلسبل

 
 منيج الدراسة : -

اعتمدت في عرض رسالتي عمى طريقة المنيج االستقرائي التحميمي االستنتاجي المقارف،     
تاج كالمقارنة، كصكالن إلى حيث قمت باستقراء أقكاؿ عمماء المذاىب كمقارنتيا كتحميميا، ثـ االستن

في  المكتباتعمارة  كمعايير كضكابطحاكلت التركيز في ىذا البحث عمى تأصيؿ أسس و، الحكـ
 .اإلسبلـ

 
  خطة البحث :

 عمى التفصيؿ التالي :، مباحث كخاتمة تسعة يتألؼ البحث مف مقدمة ك     
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، كمشكمة البحث كحدكده، كالدراسات السابقة فقد تضمنت أىمية البحث كسبب اختياره : المقدمة
 .  كمنيج الدراسة المكضكع حكؿ
 

   : اوتطورى اونشأتي اأىميتي و المكتبةتعريؼ  األوؿ : الفصؿ
 : كيشتمؿ عمى       
 .المكتبة تعريؼ :أواًل 
 .المكتبات أىمية :ثانيًا 
 . اإلسالـ في وتطورىا المكتبات نشأة :ًا ثالث

 : في اإلسالـ المكتباتتصنيؼ  : الثاني الفصؿ

 ويشتمؿ عمى :     

  العامة. المكتبات :  أواًل 
 والجوامع. المساجد مكتبات:  ثانياً 
 الخاصة. المكتبات:  ثالثاً 
 األكاديمية. المكتبات: رابعًا 
 الخالفية. المكتبات:  خامساً 

 المدارس. مكتبات سادسًا :
 المشافي. مكتبات سابعًا :
 المتنقمة. المكتبات ثامنًا :
 الخانقاه.مكتبات   تاسعًا :
  مكتبات أخرى.  عاشرًا :

 
  :إلسالميةفي أرجاء الدولة ا المكتباتدراسة تفصيمية لبعض أشير وأكبر الثالث :  الفصؿ

 : كيشتمؿ عمى      
  خزانة الخمفاء العباسييف ببغداد )دار الحكمة أو بيت الحكمة(أواًل : 
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باألندلس. الضخمة قرطبة مكتبة :  ثانيا  
 حكمت. عارؼ اإلسالـ شيخ مكتبة  :  ثالثاً 
 

 :  في اإلسالـ المكتباتأقساـ  الرابع : الفصؿ
 التالية : كيشتمؿ عمى األقساـ     

 .قسـ الدخوؿالقسـ األوؿ : 
 . البحثو لمطالعة اقسـ القسـ الثاني : 
 .التجميدو  لنسخ: قسـ االقسـ الثالث 
 .الكتب مستودع القسـ الرابع :

   فمؾ.قسـ ال القسـ الخامس :
 .القسـ اإلداريالقسـ السادس : 

 خدمي.القسـ ال:  القسـ الثامف
 .فيرسةال قسـ:  القسـ التاسع
 .اإلعارةالبحث العممي و قسـ :  القسـ العاشر

 
  : في اإلسالـ المكتباتعمارة  ومعايير واعتبارات أسس وضوابط الخامس : الفصؿ

 كيشتمؿ عمى :        
 المكتبةاختيار موقع : أواًل 
 المكتبةتوجيو  : ثانياً 
 المكتبةاختيار مواد بناء :  ثالثاً 
 المكتبةتصميـ شكؿ وىيئة : رابعًا 
 المكتبة طريقة الوصوؿ إلى:  خامساً 

 المكتبةنطاؽ خدمة  سادسًا :
 حجـ ومساحة المجمعات والمباني الطبية   سابعًا :
 المكتبةتصميـ أسس ومعايير  ثامنًا :
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 وزواليا :   اضمحالؿ وعوامؿ المكتبات اإلسالميةتطور وازدىار  بابػػػػأس:  سادسال الفصؿ
 ويشتمؿ عمى :         

 المكتبات اإلسالمية.تطور وازدىار  بابػػػػأس:  أوالً 
 .اإلسالمية المكتبات اضمحالؿ وزواؿ عوامؿ:  اً ثاني
 

: اإلسالميَّة المكتبات ميزات : بعالسا الفصؿ  
 ويشتمؿ عمى :        
  .الميزة والصفة الدينيةأواًل : 
  .التعميمية والتربويةالميزة والصفة ثانيًا : 
   .الميزة والصفة العمميةثالثًا : 
  .الميزة والصفة االجتماعيةرابعًا : 

  .الميزة والصفة الدعائيةخامسًا : 
 

.ة العالـنيضأثر المكتبات اإلسالميَّة في  الثامف : الفصؿ  

 
 .الخاتمة
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 ا :وتطورى اونشأتي أىميتيا و المكتبةتعريؼ  األوؿ : فصؿال
 : كيشتمؿ عمى

 .المكتبة تعريؼ :أواًل 
 .اإلسالـقبؿ  المكتبات :ثانيًا 

 .اإلسالـ في وتطورىا المكتبات نشأة :ًا ثالث
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 ا :وتطورى اونشأتي أىميتيا و المكتبةتعريؼ  األوؿ : فصؿال
 : كيشتمؿ عمى       
 : المكتبة تعريؼ :أواًل 

ٍكتىبىةي ك  ،الكتابية كاألىدكات الكيتب بيع مكافي  لغة : المكتبة  .(ُ)كًحٍفظيا الكتب جمع مكافي :  المى

 أم أك المسمسمة، كالمطبكعات المطبكعة الكتب مف منظ مة مجمكعة كؿ  فيي  وأمَّا اصطالحًا :
 استعماؿ بتسييؿ المكم فيف المكظفيف خدمات إلى باإلضافة - بصرية سمعي ة، - أخرل كثائؽ
 .(ِ)"كالترفيو كالبحث التربية ألىداؼ الكثائؽ؛ ىذه

 كمعالجتيا، المعمكمات تخزيف ىي أساسي ة؛ بكظائؼ تقكـ المكتبة بأف   القكؿ مكفيي  ىنا مفك      
 آالؼ منذ مكجكد لكاقع كنتيجة اليكنسكك تعريؼ جاء كقد كاسترجاًعيا، إلييا الكصكؿ كتسييؿ
 كاحد مكافو  في المعمكمات مصادر جمعى  ىك الر ئيس المكتبة ىدىؼي  فييا كاف التي السنيف

 .القادمة األجياؿ إلى لتىبميغيا كًحفظىيا؛
 

 : المكتبات قبؿ اإلسالـ :ثانيًا 
كانت معارؼ العرب بسيطة تتناسب مع حياتيـ البدكية المتنقمة فكانكا يعنكف بأنسابيـ         

أساس ثقافتيـ،  عناية كبرل، كليـ اىتماـ بأياميـ ككقائعيـ كحركبيـ، كالببلغة كانشاد الشعر
ككانكا يرددكف كثيران مف األساطير، كعندىـ بعض مبادئ الطب العممي القائـ عمى التجربة، 
ككجدت بعض المبلحظات الفمكية الممزكجة بكثير مف الخرافة كالتنجيـ، كلـ يكف عندىـ سجبلت 

مف ىذا الحكـ عرب الجنكب إذ  ىستثنيي ت أك كتب أك شيء مف ىذا القبيؿ )مدكنة أك مكتبا
تختمؼ حضارتيـ عف حضارة عرب الشماؿ ككجد عندىـ كثير مف النقكش عمى األحجار 
كغيرىا(. ذلؾ ألف طبيعة حياتيـ المتنقمة كفقداف المكاد البلزمة لمكتابة كانتشار األمية بينيـ بشكؿ 

ت كجكد السجبلت المكتكبة أمران يكاد يككف تامان جعمتيـ يعتمدكف اعتمدان كميان عمى الذاكرة كجعم
 يكاد يككف مستحيبلن.

                                                           

                .(www.almaany.com، في المكقع : )قاموس المعانيانظر : (ُ) 
، في المكقع : المكتبات في العصر اإلسالمي : نشأتيا ونماذج مف تاريخياعمر السنكم الخالدم، انظر : (ِ) 
 (www.alukah.net/culture).                
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عندما بزغ فجر اإلسبلـ في مكة المكرمة لـ يكف في قريش مف يحسف القراءة كالكتابة سكل      
كيذكر األستاذ كرد عمي في كتابو   ،بضعة عشر نفران، كىذا يدؿ عمى تفشي األمية بينيـ

و أبا سفياف ىما المذاف نقبل الخط العربي إلى الحجاز "اإلسبلـ كالحضارة العربية" أف حربان كابن
 .(ِ)كيذكر أف ذلؾ مف أعظـ مآثر بني أمية عمى العرب (ُ)قبيؿ ظيكر اإلسبلـ

لـ يبؽ المسممكف محصكريف في شبو جزيرتيـ، إذ بدأت المحاكالت األكلى لتحرير العالـ مف      
الجد كالنشاط زمف الخمفاء الراشديف  ربقة الطاغكت زمف الرسكؿ الكريـ، كلكنيا أخذت طابع

كاألمكييف فقد تمكنت الدفعة األكلى زمف أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما أف تمد حدكد اإلسبلـ 
لتشمؿ ببلد اليبلؿ كالخصيب كببلد الرافديف كفارس مف جية كمصر كبرقة مف جية أخرل، كأما 

كسعت دار اإلسبلـ حتى جعمتيا تشتمؿ الدفعة الثانية التي تمت زمف الكليد بف عبد الممؾ فقد 
عمى شماؿ افريقيا بكاممو كعمى اسبانيا كأقساـ مف فرنسا غربان كعمى ببلد السند كببلد ما كراء 

 النير كحدكد اليند كالصيف شرقان.

ىذا التكسع تبعو انسياح العرب المسمميف في األراضي المحررة كامتزاجيـ بسكانيا        
ى حضاراتيـ كتأثرىـ بيـ كتأثر األخريف بيـ. كبتعبير أخر بدأ التبادؿ كاطبلعيـ المباشر عم

 الحضارم بأكسع معانيو يفعؿ فعمو.

كاف لدل سكاف المناطؽ المحررة أشياء كثيرة لـ يكف لمعرب عيد بيا، كلذلؾ لـ ير العرب      
الجديدة التي أم حرج في تبنييا كاستعماليا كتطكيرىا لصالحيـ كمف أجؿ مبلءمة شركط الحياة 

 انتقمكا إلييا.

ـ( أعمالو البطكلية قد احيت األدب الفارسي ٕٗٓ-ُّٓفي عيد كسرل انك شركاف )ف     
كاليمتو، كقد كاف ىك نفسو حكيمان كعاقبلن كمحبان لآلداب كالعمكـ كمشجعان ليما كىك الذم شجع 

                                                           

 ،ـَُٓٗمزيدة منقحة،،  ِط ،القاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،اإلسالـ والحضارة العربيةكرد عمي، ( (ُ
ُِٕ. 
 .ُِٕ، نفس المصدركرد عمي،  (ِ)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 
 

كالفمسفة اليكنانية إلى ببلد الفبلسفة عمى الدخكؿ إلى ببلده كىك الذم أدخؿ العمـ اليكناني 
 ُالرافديف كفارس. كيمكف القكؿ أنو بدأ كقتئذو تاريخ المكتبات الشرقية في العصكر الكسطية.

ـ ِٗٓكعندما طرد اإلمبراطكر جستينياف الفبلسفة اليكنانييف مف اثينا بعد إغبلؽ مدارسيـ      
رسية كاسكنتيـ مدينة جنديسابكر الكاقعة لجأكا إلى اإلمبراطكرية الفارسية فرحبت بيـ السمطات الفا

في قمب اإلمبراطكرية الفارسية كىناؾ استأنؼ العمماء عمميـ كأسسكا مدرسة لمطب في تمؾ 
 المدينة ظمت حية كنشيطة حتى الفتح اإلسبلمي كحتى زمف الخمفاء العباسييف.

اني إلى السريانية نفس ما في الفكر اليكنأكقد نقؿ ىؤالء العمماء اليكناف كتبلميذىـ      
كالفارسية. كعندما أتت الدكلة اإلسبلمية كبدأ االىتماـ بالعمكـ كالتعريب كالنقؿ إلى المغة العربية 
كجد المسممكف ىذه النفائس اليكنانية منقكلة إلى احدل المغتيف السريانية أك الفارسية كمتأثرة بركح 

 كأساليب كثقافات النقمة.

ألكائؿ  كتب الفرس كمكتبات الفرس كأعجبكا بيا، كعندما آتى دكر كلقد شاىد المسممكف ا     
تأسيس المكتبات في اإلسبلـ صاغكا مكتباتيـ عمى النمط الفارسي إلى حد ما، كتأثركا بالفرس 
في جمعيـ كتبيـ، ذلؾ أف الحضارة الفارسية كانت معركفة لمعرب زمف الجاىمية كقد كاف مف 

                  كفمسفية كبرل كما ذكرنا آنفان اتت مع قياـ السبللة الساسانية ببلد الفرس حركة أدبية كعممية 
بمغت ذركتيا في عيد كسرل انك شركاف. كقد جمع ممكؾ الفرس مدل العصكر كثيران مف خزائف ك 

 الكتب في مختمؼ فركع المعرفة.

ان لمعمماء كجمعان كيعتبر ازدشيربابؾ مف أشير ممكؾ الفرس كأكثرىـ تشجيعان لمعمـ كحب      
ـ، أرسؿ في طمب الكتب مف اليند  ُِْك ِِٔذا الممؾ الذم حكـ بيف سني لمكتب، ذلؾ أف ى
كقد فعؿ نفس الشيء خمفاؤه مف بعده كخاصة كسرل انك شركاف الذم شجع  (ِ)كالركـ كالصيف

كغيرىا مف العمـ كاألدب كالجأ إلى ببلده العمماء اليكنانييف كجمع مكتبة فائقة في جنديسابكر 
 مراكز العمـ.

                                                           

 . ّْٖ، ـُٕٓٗنيكيكرؾ، شركة ىافنر لمنشر،  المكتبة في العصور الوسطية،تكمبسكف، ج، ك، ( (ُ
 .ُٕٔـ، ُِٓٗ ،ِط ، القاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،ضحى اإلسالـاميف، أحمد، ( (ِ
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مما يعزز ىذا الرأم ما ذكره المسعكدم مف أنو استعاف بكتاب منقكؿ عف الفارسية يبحث       
في تاريخ الفرس القدماء كفي العمكـ عندىـ كاف فيما مضى مف األياـ أحد كتب المكتبة الممكية 

 .(ُ)بلمية كغنيمة ثـ نقؿ إلى العربيةالفارسية كاخذ كقت الفتكح اإلس

 كأرض الرافديف ببلد في األكلى الحضارات إلى األكلى المكتبات ظيكرى  المؤرِّخكف عىزاك        
 بالعراؽ، كنينكل بابؿ مف كؿ   في الطيني ة األلكاح عمى مكتكبة كثائؽي  بيا كيًجدىت حيث النِّيؿ؛
 أف   كما كالمحفكظات؛ السجبلت لحفظ دارنا كانت التي" بانيباؿ آشكر" مكتبة ىي مكتبة كأشيىر

 أف   ذلؾ في كساعدى  أتفك، كمكتبة رمسيس، مكتبة: منيا عديدة، مكتبات أس سكا القدماء المصرييف
 .البردم عمى ذلؾ في ييعتمىد فكاف القديـ، في الكتابة ماد ة مصدرى  كانت مصر

 نشاط شيدىت التي الفترة مع كتىزامفى  لممكتبات الًفعمي التقد ـ بدأ فقد اليكناف عصر في أم اك        
 أسرة ممكؾ أكؿي  - سكتر بطميمكس فأس س كأفبلطكف، أرسطك أمثاؿ كالفبلسفة؛ المفكِّريف
 المكتبات؛ تاريخ في حدىث كأىشير أىعظـ كىك اإلسكندرية، مكتبةى  مصر في - األكبر اإلسكندر

 .كخدماتيا تىصنيفيا أنظمةي  حيث مف

حضارتيـ كثقافتيـ كجمعيـ كتبيـ بالثقافة اليكنانية في مراكزىا لقد تأثر المسممكف في ك        
كقد اتصؿ المسممكف أكؿ ما اتصمكا بالفكر اإلغريقي  ،الكبرل مباشرة كذلؾ في سكرية كمصر

عف طريؽ مدرسة اإلسكندرية ىذه ككاف لتعاليميا نفكذ عظيـ كميـ في التفكير اإلسبلمي كفي 
كقد  ،لؾ الحاؿ بالنسبة لمطب كالفمؾ كغيرىما مف فركع العمـككذ ،الفمسفة اإلسبلمية بشكؿ خاص

سمع العرب كال شؾ بمكتبة اإلسكندرية الشييرة التي أسسيا بطميمكس األكؿ سكثر مؤسس 
كغذاىا كطكرىا مف بعد ابنو كخميفتو بطميمكس فيبلدلفكس الذم جعؿ مكتبة اإلسكندرية  ،السبللة

 في العالـ القديـ. كاديميأأكبر معيد 

إف المسمميف عرفكا مكتبة اإلسكندرية مف العيكد األكلى، كيبدك لنا أف الخمفاء األكؿ كالسيما      
المأمكف الذم حاكؿ أف يجمع في مكتبة بيت الحكمة في بغداد أكبر عدد مف الكتب كأشير 

                                                           

، ِٓالمجمة األمريكية لمغات السامية كآدابيا، المجمد  ،تاريخ المكتبات اإلسالمية ،خميفةماكينسف، ر، س،  (ُ)
َّ. 
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العمماء في عصره كبعث البعكث في سبيؿ استجبلب الكتب كتعريبيا، كانكا مقمديف مكتبة 
 كندرية كالنمكذج الذم ضربو ليـ ممككيا.اإلس

 

 اإلسكندر عيد في تأسسىت كالتي اإلسكندرية، مكتبة صكرة فييا تظير لكحة( : ُالش كؿ )
 (ُ)الخالدم السنكم عمر ،األكبر

 
 (ُ)الخالدم السنكم عمر ،الداخؿ مف اإلسكندرية لمكتبة حديثة صكرة: ( ِالش كؿ )

                                                           

، في المكقع : المكتبات في العصر اإلسالمي : نشأتيا ونماذج مف تاريخياعمر السنكم الخالدم، انظر : (ُ) 
 (www.alukah.net/culture).                
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األكائؿ عمى األغمب، بالمكتبات اليكنانية التي كانت مكجكدة في كذلؾ سمع المسممكف        

 سكرية زمف الفتكح ذلؾ انو كانت تكجد مكتبة شييرة في مدينة القدس.

إف المنطقة الكاقعة بيف نيرم دجمة كالفرات كالتي يسمييا البمدانيكف المسممكف باسـ الجزيرة      
ي اليمينستي السرياني ككاف فييا نحك خمسيف مدرسة كانت مركزان كبيران مف مراكز الفكر اليكنان

تعمـ فييا العمكـ السريانية كاليكنانية كأشيرىا مدارس الرىا كقنسريف كنصيبيف كحراف ككاف يتبع 
كقد غذت ىذه المدارس كالمراكز العالـ اإلسبلمي بسيؿ ال ينقطع مف  ،ىذه المدارس مكتبات

 نصكر العباسي حتى عيد المتككؿ كما بعد.النقمة كاألطباء كالفبلسفة منذ عيد الم

كقد  ذكركا أف الفرس في حممتيـ عمى مصر كاليكناف كانكا يحممكف معيـ بعض الكتب كىـ      
أف العرب المسمميف بعد أف استقركا في ببلد الرافديف كببلد بالقكؿ  كيمكف ،(ِ)عائدكف مف الغزك

التقاليد العممية السائدة، كىذا أمر طبيعي كال سكرية كمصر تأثركا بالحضارات المكجكدة آنذاؾ كب
غبار عميو كال سيما أذا تذكرنا أف الشرؽ ىك مركز  الحضارات كقد بدأت بو أقدـ الحضارات 
اإلنسانية كأعرقيا كفيو كجدت أقدـ المكتبات في العالـ قبؿ كجكدىا في الغرب بألكؼ السنكات. 

 ََٔشكر بانيباؿ التي حكت آعؿ أشير مكتبة فمكتبات معابد مصر كببلد الرافديف شييرة كل
 أالؼ لكحة فخارية مف نينكل عاصمة اإلمبراطكرية.

                                                                                                                                                                      

، في المكقع : نشأتيا ونماذج مف تاريخياالمكتبات في العصر اإلسالمي : عمر السنكم الخالدم، انظر : (ُ) 
 (www.alukah.net/culture).                
 .َٔ/ِ ،السابؽالمصدر أميف، أحمد، ( (ِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





16 
 

 

 اإلمبراطكرية ممكؾ مف ممؾ كأشيىر آًخر إلى ًنسبة ،الممىكي بانيباؿ آشكر مكتبة( : ّالش كؿ )
 (ُ)الخالدم السنكم عمر ،العراؽ في اآلشكرية

 

 

  

                                                           

، في المكقع : المكتبات في العصر اإلسالمي : نشأتيا ونماذج مف تاريخياعمر السنكم الخالدم، انظر : (ُ) 
 (www.alukah.net/culture).                
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 : اإلسالـ في وتطورىا المكتبات نشأة :ًا ثالث
حض اإلسبلـ معتنقيو عمى العمـ كالتعمـ، إف ىذا التكجيو نحك النكر كالعمـ كالتعمـ ال مثيؿ      

لو في تاريخ البشرية قديمان كحديثان. فقد حض كحث القرآف الكريـ المسمميف كالمؤمنيف عمى التعمـ 
الجبلؿ كحيو لمرسكؿ كمدح العمـ كالعمماء في أكثر مف عشرة مكاضع، فقد افتتح رب العزة ك 

، الذم عمـ" الكريـ بقكلو:  اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ، خمؽ اإلنساف مف عمؽ، اقرأ كربؾ األكـر
. ككذلؾ قاؿ (ِ)"ف، كالقمـ كما يسطركف"ككذلؾ قاؿ جؿ ثناؤه:  .(ُ)"بالقمـ، عمـ اإلنساف مالـ يعمـ

آمنكا كالذيف اكتكا العمـ يرفع اهلل الذيف ". كقاؿ: (ّ)"نما يخشى اهلل مف عباده العمماءا"تعالى: 
كفي ركاية أخرل  "طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ":  كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ .(ْ)"درجات

 .(ٓ)"كمسممة"

كاألحاديث الشريفة الدالة عمى فضؿ العمـ كالتعمـ كثيرة ككميا مصابيح تضيء لممسمميف      
سر لكؿ أسير مف أسرل مشركي قريش أف يعمـ عشرة معالـ الطريؽ، إذ جعؿ الفداء مف األ

 صبياف المدينة القراءة كالكتابة.

إف ىذا الحب العظيـ لمكتب كاف نتيجة لمتدكيف كالنقؿ كالتأليؼ الذم تـ منذ ظيكر اإلسبلـ       
 حتى القرف الثاني لميجرة، كىك في ذات الكقت كاف أحد الدكافع األساسية لمتأليؼ كالنقؿ كالتدكيف

 فيك عمة كمعمكؿ كما يمكف أف نرل.

ف النيضة العممية التي بدأىا اإلسبلـ كتبناىا المسممكف كانت ىي السبب األعظـ في إ        
كلكف الميـ في ، اىتماـ المسمميف بالكتب كالمكتبات، ألف الكتاب كما ال يخفى كعاء المعرفة

نما كلاألمر ىك أف المسمميف  انكا مبتدعيف كمبدعيف في اقتباسيـ فنكف ـ يككنكا مقمديف حرفييف كا 
الحضارة، كاإلسبلـ العظيـ حض عمى التبادؿ الثقافي كالتبادؿ الحضارم كىك يحسف العطاء كما 
يحسف األخذ كالناحية البارزة العظيمة في اإلسبلـ ىي احتراـ الفكر كاحتراـ الكممة سكاء كانت 

                                                           

 .ٓ-ُ ،العمؽ( (ُ
 .ُ ،القمـ (ِ)
 .ِٖ ،فاطر (ّ)
 .ُُ ،المجادلة (ْ)
 كذكر أف رجالو رجاؿ الثقات. ،الطبراني (ٓ)
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تبنييا كتنقيتيا كالبناء عمييا كالزيادة فييا  ممفكظة أك مكتكبة كعدـ ىدـ الحضارات السالفة بؿ
 لخدمة اإلنسانية جمعاء.

ظيرت المكتبات في اإلسبلـ كتطكرت نتيجة النتشار العمـ كالمعرفة في العالـ اإلسبلمي،      
فالمكتبات في اإلسبلـ ىي كائنات حية انبثقت عف المجتمع الذم كجدت فيو نتيجة لتطكره 

كقت نفسو ساعدت كؿ المسعدة عمى تطكر ىذا المجتمع كدفعو في كحاجتو إلييا كىي في ال
 طريؽ الرقي كالنجاح كالفبلح.

إذان فالمكتبات اإلسبلمية مرآة تنعكس فييا حياة المسمميف كتظير فييا ىذه الحياة كاضحة      
كلذلؾ  ،صافية كمشرقة في جميع جكانبيا، كما أف المكتبات ىي نفسيا نتاج تفاعؿ ىذه الحياة

فإف ىذه المكتبات مرت كالمجتمع اإلسبلمي في أدكار حضانة كنمك كأدكار ازدىار كنضج كأدكار 
انحطاط كتقيقر، كلسنا مف الذيف يؤمنكف بتقسيـ التاريخ إلى أدكار تحددىا كتفصؿ بينيا سنكات 

نما  أف المكتبات في اإلسبلـ مرت في أدكار  يتضحمحددة فذلؾ ليس مف التاريخ في شيء، كا 
 :  ثثبل

  .ىك دكر الحضانة:  الدور األوؿ
  .ىك دكر النضج كالنمك كبمكغ األكج : الثاني الدور

 ىك دكر االنحطاط كالتقيقر. :  الدور الثالث
كيمكف تحديد القرف األكؿ اليجرم بشكؿ عاـ كفترة لمحضانة، كالقركف الخمسة التالية        

قسمان مف السابع دكر النضج كاالزدىار، كأما الثاني كالثالث كالرابع كالخامس كالسادس كحتى 
 يستمر حتى مطالع العصكر الحديثة.عصر االنحطاط فيبدأ مف أكاخر القرف السابع ك 

 عف كالمترجمة كالفارسية العربية الكتب فييا كجمعكا العامة المكتبات بتأسيس الخمفاء اىتـلقد     
 اإلسبلـ ألف غريبنا ىذا يكف كلـ كالمساجد، المدارس في المكتبات أنشكا كما كالفارسية، اليكنانية
 كالذيف يعممكف الذيف يستكم ىؿ: "  تعالى فقاؿ الحياة أمكر في العقؿ كاستخدـ العمـ، عمى حض

 الحبر كأعطكا الكتابة في الكرؽ استخداـ كالثقافية العممية النيضة ىذه مف زاد كقد ،" يعممكف ال
 يعيده لـ نشاطا كالتأليؼ التدكيف حركة كنشطت ،كذىبكىا الكنب كجكه كزخرفكا مختمفة ألكانا

 النقط كضعكا كتدكينو الكريـ بالقرآف المسمميف الىتماـ كنظرا ،الحاضر العصر في إال التاريخ
 بكضع الدؤلي األسكد أبك قاـ فقد ، المغة قكاعد ككضعكا القرآف في لمحف منعان  لمحركؼ كالشكؿ
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 استكاء خط عمى كنقطة ، الكسرة تحتو كنقطة ، لمفتحة الحرؼ فكؽ نقطة الحركؼ عمى النقاط
 ثـ السككف، كاىمؿ لمتنكيف الكتابة استكاء خط عمى الحرؼ يدم أماـ كنقطتاف لمضمة، الكتابة
 بطنيا في نقطة كالجيـ نقطتيف كالثاء نقط لمباء فجعؿ الحركؼ كنقط الميثي عاصـ بف نصر جاء
 أشكاؿ كحؿ كالتنكيف كالكسرة كالفتحة الضمة فكضع الشكؿ الفراىيدم أحمد بف الخميؿ كضع ثـ

 .(ُ)النطؽ

 االىتماـ ظير يفيالعباس عاصمة بغداد في كخاصة كالترجمة التأليؼ حركة كبازدىار      
 مف ككاف.  بالقراءة الشديد الناس كشغؼ الكتب أعداد لتزايد تبعان  المكتبات ىذه كازدىرت بالكتاب
 الخاصة المكتبات كتككيف كالمؤلفات الكتب جمع إلى العممية النيضة ىذه تؤدم أف الطبيعي
 لبثت ما الدكلة رجاؿ ككبار الخمفاء مكتبات كلكف صغيرة مجمكعيا في كانت كقد األفراد ببعض

 أف أصحابيا بيا أكصى كلقد.  القراءة مف معينة طكائؼ لخدمة عامة مكتبات إلى تحكلت أف
 مؤلفاتيـ أىدكا العمـ معاىد أساتذة فإف ككذلؾ.  دقيقان  حفظا كالمدارس المساجد في تحفظ

 . (ِ)فييا يدرسكف كانكاالتي  معاىدىـ إلى الخاصة كمكتباتيـ

 إف فالمعركؼ اإلسبلمي، العربي بالتاريخ كثيقا ارتباطان  يرتبط اإلسبلـ في المكتبات تاريخإف     
 عف عزلة شبو في كىـ طكيمة أحقابان  اإلسبلمية العربية الجزيرة في عاشكا اإلسبلـ قبؿ العرب
 عاـ كبشكؿ ، التجارة طريؽ عف كاألحباش كالفرس الركـ مع المحدكدة اتصاالتيـ رغـ العالـ
 قبؿ العرب ييتـ كلـ ،حياتيـ كمتطمبات تتناسب فكانت عمكميـ أما متنقمة بدكية حياتيـ كانت

 عند يكف لـ كبالتالي الفكرم، إنتاجيـ كنقؿ حفظ في الذاكرة عمى اعتمدكا فقد بالتدكيف، اإلسبلـ
 كيمكف"  مكتبة"  اسمو شيء عف الحديث يمكف ال بحيث مكتكبة، سجبلت اإلسبلـ قبؿ العرب

 الكتابة عرؼ منيـ قسمان  فاف ذلؾ مف بالرغـ ،لمكناية مكاد تكافر كعدـ األمية إلى ذلؾ يعزل إف
 .(ّ)ذلؾ مف شيء يصمنا لـ أنو إال كالحجارة النخيؿ كسعؼ الحيكانات عظاـ عمى ككتب

                                                           

، ُط ردف،األ عماف، التعاكنية المطابع عماؿ جمعية ،وخدماتيا المكتبات الصكفي، اسماعيؿ عبداهلل ((ُ
 .ٓٔ ،ُٔٔ عدد الصفحات ـ،ُُٗٗ/قُُِْ

 .ُّ ،ُّٖ عدد الصفحات ت،.د ،ّط العربي، الفكر دار ،ورسالتيا المكتبات رشاد، حسف ((ِ
 ،والمعمومات والتوثيؽ المكتبات عمـ أساسيات عمياف، مصطفى ربحي: كد ، ىمشرم أحمد عمر: د ((ّ

 .ُّ، َّْ اتصفحال عدد ،ـُٖٖٗ ،ُ، طاألسكاؽ جريدة مطابع عماف، ،األردف
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 العمـ رفع قد فيك ، اإلنسانية المعرفة تاريخ في جديد فتحا يزاؿ كال الكريـ القرآف كاف لقد       
 حض كما ، يسطركف كما كبالقمـ بالكتاب آياتو محكـ في اهلل كأقسـ ، منزلة أسمى إلى كالعمماء
 اهلل صمى اهلل عبد بف محمد األميف الرسكؿ عمى نزلت سكرة أكؿ في كالتعميـ القراءة عمى القرآف
 كمكتبات، كتب بأنيا اإلسبلمية العربية الحضارة تكصؼ أف بغريب فميس ىنا كمف كسمـ عميو
ذا  منذ التأليؼ حركة بدأت فقد ، العرب لغة في ظير كتاب أكؿ ىك الشريؼ المصحؼ كاف كا 

 ، كالتاريخ التراث تدكيف كحركة الكتب ظيكر الثاني القرف كشيد اليجرم، األكؿ القرف منتصؼ
 حركة ازدىار رأينا كالرابع الثالث اليجرياف القرناف أم الحديث، كتابة بطريقة ذلؾ في متأثرة
 لمكتب األكائؿ المسمميف لحب كنظرا بغداد، في الكرؽ صناعة إقامة بعد خصكصان  التأليؼ
 فتحكىا، التي الببلد في كجدكىا التي األجنبية بالثقافات التصاليـ ككنتيجة ، كالعمـ كالقراءة
 .(ُ)المكتبات مف عدة أنكاع عندىـ انتشرت

:  اإلسبلمي كالفكر اإلسبلمية العربية الحضارة تاريخ مف يتجزأ ال جزء المكتبات تاريخ إف      
 ذلؾ في كالغركر ،بانحطاطو كانحطت معو كنضجت ازدىاره عمى كساعدت بارتقائو ارتقت

 ما أكؿ كاف ، كالكتابة بالقراءة العقكؿ إنارة كالى التعمـ كالى المعرفة إلى دعا العظيـ فاإلسبلـ
 ربؾ باسـ اقرأ( "  كسمـ عميو اهلل صمى محمد)  كرسكلو عبده إلى كتعالى سبحانو اهلل بو أكحى
 . يعمـ لـ ما اإلنساف عمـ بالقمـ عمـ الذم األكـر كربؾ اقرأ عمؽ مف اإلنساف خمؽ خمؽ، الذم

 ذلؾ ، عندىـ اإلنسانية المعرفة تطكر لمعرفة كأساسي جدا ميـ المسمميف عند الكتب تاريخ إف
.  عامة كالمعرفة بالمكتبات كالعناية لمكتب حبيـ في األمـ مف أمة المسمميف عمى تتفكؽ لـ أنو

 اإلسبلـ في المكتبات انتشرت كقد العصكر مدل عمى المعرفة نشر كسائؿ أىـ مف كالمكتبات
 في تعكس أنيا إال اإلسبلمية العربية الحضارة ثمار مف ثمرة كانت كاف كىي ، كاسعان  انتشارا
 أطكار ىي بيا مرت التي األطكار كأف ثمرتيا نفسيا ىي كانت التي الحضارة ىذه تاريخيا
 الحضارة في اإلبداع عصر العباسي العصر كيعد ىذا.  عاـ بشكؿ اإلسبلمية الحضارة
 بالعمماء اإلسبلمية الببلد كزخرت أكميا كآتت كأينعت اإلسبلمية الحضارة نضجت كفيو اإلسبلمية
 كاألمراء الخمفاء تبارل إذ مكفكر نصيب ذلؾ مف لممكتبات ككاف.  كالمدارس كالعاىد كالتبلميذ

                                                           

 الصفحات عدد ـ،ُٖٓٗ الرياض، المريخ، دار ،والمعمومات المكتبات عمـ إلى المدخؿ بدر، أحمد. د ((ُ
ْْٖ، ّّ. 
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 العصر ىذا في كنجد ، تشجيعيا كفي بالمكتبات العناية في كالسراة كالحكاـ كالكزراء كاألفراد
 . (ُ)المكتبات أنكاع جميع

 كالتفصيؿ عمى النحك التالي :          

 :النبوي  العصر في نشأة المكتبات -أ

 طائفةه  - القرآف تنز ؿ زمف كفي ، اهلل رسكؿ عيد في اإلسبلمي ة الدعكة إب اف - كاف لقد      
حابة مف كِّؿ الص   كعب بف أيبىي  :  منيـ ككاف الكحي، بكيت اب كعيرفكا كتدكينو، القرآف كتابة إلييـ كي

ننا كاف كلكن و ، كغيرىـ ثابت بف كزيد سفياف أبي بف كمعاكية طالب أبي بف كعًمي  في مدك 
  .(ِ)متفرِّقة صحائؼى 

 
  : في عيد الخمفاء الراشديف المكتبات تطور   -ب

 الضياع، مف عميو خكفنا  بكر أبي الخميفة عيد في إال   القرآف المتفرِّقة صحائؼى  تجمع       
 .عندىـ ككتبو  بصحائؼ يىحتفظكف كانكا أن يـ  الص حابة مف كثير عف كردى  كقد

ـ           الخبلؼ لماد ة حٍسمنا ؛ عفاف بف عثماف عيد في رٍسًمو كضٍبط القرآف تىدكيف تطك ر ث
 في تم ت تدكيف عممي ةً  كأدؽ   أىضخـ ىك التدكيف ىذا ككاف القرآني ة، القراءات حكؿ األم ة بيف

ـ   لئلسبلـ، األكؿ الصدر نسخت خمسة مصاحؼ أرسمت لمككفة قد ف القرآف، نيسخ انتشرىت ث
بقى عثماف لنفسو مصحفان عرؼ بالمصحؼ االماـ، كمنذ ذلؾ أكالبصرة كدمشؽ كمكة كالمدينة ك 

الزمف حفظ النص األصمي لمقرآف الكريـ بشكؿ ال مثيؿ لو في تاريخ اإلنسانية جمعاء، كذلؾ 
نا لو لحافظوف" :لقكلو جؿ شأنومصداقان  ناتو  "، كما كجدتإنا نحف نزلنا الذكر وا   متفرِّقة مدك 
 .(ّ)أطكارىا أكؿ في كانت التي النبكي ة لؤلحاديث

و - األكؿ العصر في مدكناتو  مف ييذكىر كمم ا         تمؾ - الجاىمي العصر مكركث مف كبعضي
 .اإلمارات كبعضي  القبائؿ بيا احتفظىت التي كاألنساب كالكثائؽ كالرسائؿ، المعاىىدىات

                                                           

  الفرقاف، دار ،( عماف)  األردف واإلسالمي، العربي العالميف في المكتبات أنواع حسف، أحمد سعيد( ُ) ((ُ
 .ِ ،ّٗ الصفحات عدد ،ُط ق،َُْْ/ـُْٖٗ

 .ْٕٓ/ِ، صبح األعشى في صناعة االنشاالقمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي، انظر :  (ِ)
 .ْٕٓ/ِ، المصدر السابؽالقمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي، انظر :  (ّ)
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 مف كاف ما إال   العيد، ذلؾ في مكتبة بأن و يكصىؼ أف يستحؽ   ما ىناؾ فميس عاـ، كبشكؿو        
نات ببعض االحتفاظ  أشيىر مف، (ُ)ذلؾ كنحك المساجد أك البيكت في سكاء الن سىخ، مف المدك 
حابي مكتبة: العصر ىذا في المكتبات يا استغرؽ التي  عباس بف عبداهلل الجميؿ الص   بعضي

ا ،الزبير بف عركةي  ككذلؾ بعير، ًحٍمؿى   دىفاتري  لديو كانت الذم  سفياف أبي بف معاكية كأيضن
 .كأخبارىـ الممكؾ ًسيىر فييا

 : ـ749 -664ىػ/432-44 في العصر األموي المكتبات تطور -ج

العصر األمكم مؤلفكف ككجدت فيو كتب كمكتبات ككجد فيو معربكف كنقمة  في كجد      
ال شيء في فيو حركة عممية ىامة. ذلؾ أف مف المستحيؿ أف تككف العمكـ قد نبتت مف ككجدت 

العصر العباسي فيذا شيء يخالؼ طبيعة األشياء، فقد كاف القكـ يكتبكف زمف األمكييف عمى 
كلقد كاف اختراع الكرؽ أك الكاغد كما  ،القراطيس أم الطكامير المصنكعة بمصر مف لب الردل

بات يسميو العرب عامبلن حاسمان في نشر المعرفة كغزارة المؤلفات فيو انتيى عيد فجر المكت
 اإلسبلمية كبدأ عيد ازدىار الكتب كالمكتبات في اإلسبلـ.

فمف جية النقؿ مف المغات األجنبية إلى المغات العربية فقد تـ ذلؾ األمر تحت إشراؼ خالد      
بف يزيد بف معاكية الذم عجز عف تحصيؿ الخبلفة كاالرتقاء إلى عرشيا فانتقؿ إلى العمـ كابتدأ 

األجنبية إلى المغة العربية. ذلؾ أنو أكجد ما يمكف أف نسميو أكؿ مكتبة ينقؿ الكتب مف المغات 
يذكر صاحب الفيرست أف خالد بف يزيد بف معاكية يسمى حكيـ آؿ  ،عممية خاصة في اإلسبلـ

مركاف ككاف فاضبلن في نفسو كلو ىمة كمحبة لمعمكـ، خطر ببالو الصنعة فأمر بإحضار جماعة 
كاف ينزؿ مدينة مصر كقد تفصح بالعربية، كأمرىـ بنقؿ الكتب في مف فبلسفة اليكنانييف ممف 

الصنعة مف المساف اليكناني كالقطبي إلى العربي كىذا أكؿ نقؿ كاف في اإلسبلـ مف لغة إلى لغة، 
 .(ِ)ثـ نقؿ الديكاف

                                                           

، في المكقع : : نشأتيا ونماذج مف تاريخيا المكتبات في العصر اإلسالميعمر السنكم الخالدم، انظر : (ُ) 
 (www.alukah.net/culture).                

 .ّّٖ، الفيرست كتابابف النديـ،  (ِ)
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ق( كجد الكتاب في خزائف َُُ-ٗٗأف الخميفة األمكم عمر بف عبد العزيز) يذكركما     
 .(ُ)فاستخار اهلل في إخراجو إلى المسمميف لبلنتفاع بو كبثو في أيدييـالكتب 

إف الدكاكيف نقمت مف اليكنانية إلى العربية في سكرية زمف عبد الممؾ بف مركاف كمف      
الفارسية إلى العربية في العراؽ كما كراءه عمى يد الحجاج كالي عبد الممؾ كمف القبطية إلى 

 د عبد العزيز بف عبد الممؾ كالي مصر آنذاؾ.العربية في مصر عمى ي

ديكاف الجند كديكاف  أنشأعندما  ف التدكيف قد تـ قبؿ ذلؾ زمف عمر بف الخطاب ا  ىذا ك     
نما ىي سجبلت لبلستعماؿ الرسمي  ،الخراج نيا أال إكرغـ أف ىذه الدكاكيف ليست مكتبات كا 

، فكاف بدء تدكيف التاريخ عمى يد كفائدتوف كعممتيـ ضركرة التدكيف أثرت في عقمية الفاتحي
 .(ِ)معاكية

أنو قد كضعت فيو جميع البذكر األكلى لمحضارة بؿ مميزات ىذا العصر اجميمكف إك      
فقد دكف في القرآف الكريـ ككزع عمى  ،اإلسبلمية كالكتاب اإلسبلمي كالمكتبات اإلسبلمية

بف عبد العزيز كبدأ النقؿ مف اليكنانية  األمصار، كبدأ فيو جمع الحديث الشريؼ عمى يد عمر
كالفارسية كالقبطية إلى العربية كما فعؿ خالد بف يزيد كعمر بف عبد العزيز، كبدأت الدراسات 
اإلسبلمية الفقيية المستندة إلى الحديث الشريؼ في الظيكر، كجمعت فيو األنساب كاألشعار 

ؿ الحكادث التاريخية ككتابة التاريخ كال كظيرت المكتبات الخاصة، كافتتح عيد التدكيف كتسجي
عمى يد  أكاديميةسيما المغازم كالسيرة النبكية كغزرت الكتب، بؿ لقد تأسست فيو أكؿ مكتبة 

 خالد بف يزيد بف معاكية في المركز الذم أكجده مف أجؿ النقؿ كالتعريب.

كألحؽ بو مكتبة كجعؿ فيو كذلؾ أكجد عبد الممؾ الجمحي في مكة ناديان أدبيان اجتماعيان      
كىذا الدكر ىك دكر ، (ّ)دفاتر مف كؿ عمـ كذلؾ في النصؼ األكؿ مف القرف األكؿ لميجرة

 الحضانة في الحضارة اإلسبلمية.

                                                           

 .ُٔ، طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ، أبك داكد سميماف بف حياف األندلسي،  (ُ)

 .ُِٕ-ُُٕ/ُ، المصدر السابؽكرد عمي، محمد،  ((ِ
 .ُٕٔ/ُ، اإلسالـ والحضارة العربيةكرد عمي، محمد،  ((ّ
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مةكجد  العصر ىذا كفي       حتى كتآليفو، بمصن فاتو الدنيا مؤلى  الذم الز ىرم شياب ابفى  العبل 
 .(ُ)شيء كؿِّ  عف بيا فاشتغؿ حكلىو، كتبو كضعى  بيتو في جمس إذا إن و: قيؿ
 
 : ـ4258-749ىػ/656-432في العصر العباسي المكتبات تطور -د

العصر العباسي ىك استمرار لسابقو األمكم حيث نضجت فيو األمكر بشكؿ أكثر كظيرت      
 فيو بكادر الحضارة اإلسبلمية كعناصرىا بشكؿ أكضح بكثير.

إف قسمان مف الخمفاء العباسييف اىتمكا بالمكضكع ىـ أنفسيـ كبمغ األمر ذركتو زمف      
المأمكف، كذلؾ نشطت حركة التدكيف كالتأليؼ نشاطان ىائبلن كحفؿ العالـ اإلسبلمي بالعمماء 
كالبحاثة كالمؤلفيف الذيف يكتبكف كيؤلفكف في جميع المكاضيع، ككثرت المكتبات بشكؿ ىائؿ 

راضيا ككظائفيا كزخر العالـ اإلسبلمي بيكاة جمع الكتب كمحبييا حتى أصبحنا نرل كتنكعت أغ
عمماء بمغت كتبيـ مف الكفرة كالكثرة أرقامان خيالية، كمما ساعد عمى ىذا التطكر اختراع الكرؽ 
الذم يعد مف أكبر النعـ التي اسداىا المسممكف إلى العالـ، كاستدعى ىذا بالتالي ظيكر الكراقيف 

 تحيـ الدكاكيف الكثيرة كازدىار تجارة الكتب.كف

لمنقؿ مف سائر المغات إلى المغة العربية فيك عصر الرشيد كابنو المأمكف.  أما العيد الذىبي     
كقد أسس الخميفة ىاركف الرشيد مؤسسة كبرل لمقياـ بيذا العمؿ الجميؿ كىي مؤسسة كاف عمميا 

يقكؿ صاحب الفيرست ثـ تطكرت زمف المأمكف كأصبحت أكؿ األمر مركزان لمنقؿ كالمبلزمة كما 
مؤسسة عممية مف الطراز الممتاز ىميا ترقية البحث كالتجرد لمدراسات العميا، كيمكننا أف نقكؿ  

بالمعنى العممي  أكاديميةأف ىذه المؤسسة المسماة باسـ بيت الحكمة قد أصبحت زمف المأمكف 
لخزف الكتب كأماكف لمنقؿ كأماكف لمتأليؼ إلى جانب  الدقيؽ لمكممة تحكم أماكف لمدرس كأماكف

 المرصد الفمكي كالنشاط الفمكي الذم مارستو.

كلممأمكف اختراعات كثيرة في مممكتو منيا أنو أكؿ مف محض منيـ )يقصد الخمفاء      
العباسييف( عف عمـك الحكمة كحصؿ كتبيا كأمر بنقميا إلى العربية كشيرىا كحؿ اقميدس كنظر 

                                                           

)  : الموقع في ،تاريخها من ونماذج نشأتها: اإلسالمي العصر في المكتبات الخالدي، السنوي عمرانظر : (1) 

www.alukah.net/culture).                
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. كرغـ أننا نقر ابف الطقطقي عمى رأيو (ُ)عمكـ األكائؿ كتكمـ في الطب كقرب أىؿ الحكمةفي 
في المأمكف إال أننا ال نقره عمى قكلو أف المأمكف أكؿ الخمفاء العباسييف الذيف محضكا عف عمكـ 

فقد كادت الدكلة العباسية أف ، فقد سبقو في ذلؾ المنصكر كالرشيدالحكمة كحصمكا عمييا 
ككاف الرشيد يحرز النصر دائمان ، (ِ)ىي الدكلة الركمية أياـ اكتماليا كزماف اجتماع شممياتضا

في ىذه الصكائؼ كيجعؿ مف بيف شركط الصمح الحصكؿ عمى الكتب التي كاف يريدىا، كلـ يكف 
 .(ّ)الركماف يبدكف كبير معارضة لمرشيد في الحصكؿ عمى ىذه الكتب

تكضع عمى غبلؼ الكتاب كما تفعؿ معظـ الجامعات كاف لممأمكف عبلمة خاصة      
كالمكتبات الكبرل في أيامنا ىذه. يقكؿ ابف أبي أصيبعة ككاف كاتب حنيف رجبلن يعرؼ باألزرؽ 
كقد رأيت أشياء كثيرة مف كتب جالينكس كغيره بخطة كبعضيا عميو تنكيت بخط حنيف بف اسحؽ 

 .(ْ)باليكناني كعمى تمؾ الكتب عبلمة المأمكف

كقد جعؿ المأمكف سيؿ بف ىاركف كاتبان عمى خزائف الحكمة كىي كتب الفبلسفة التي نقمت      
عممية بالمعنى الصحيح كال سيما  أكاديمية، إف بيت الحكمة ىذا كاف (ٓ)لممأمكف مف جزيرة قبرص

ي مقسمة إذا تذكرنا أف أكالد شاكر المعركفيف باىتماماتيـ الفمكية كالرياضية كانكا يعممكف فيو، كى
إلى أقساـ متعددة منيا قسـ لمنقؿ، كىذا بدكره مقسـك إلى أقساـ لميكنانية كالفارسية كاليندية 
كالسريانية... كمكاف لمتأليؼ كمكاف لمبحث الفمكي كالعممي كالرصد...الخ كقد كضع الجميع تحت 

با بيت إشراؼ عالـ أك عالميف، كىذا ما يفسر كركد اسـ كاتبيف أك أكثر عمى أنيما صاح
 عدد مف العمماء أشيرىـ سيؿ بف ىاركف. األكاديميةالحكمة. كقد تكلى منصب ىذه 

                                                           

 .ُٖٕ، الفخري في اآلداب السمطانيةابف الطقطقي،  ((ُ
 .ْٕ، طبقات األمـصاعد األندلسي،  ((ِ

 .ٖٕ، الرياضيالخوارزمي العالـ الفمكي كالتكانسي، أبك الفتكح محمد،  ،الرقكقي، محمد عاطؼ (ّ)
 .ُّْ، ص: ِ، جطبقات األطباءابف ابي أصيبعة،  (ْ)
 .ٓٔ/ِ، ضحى اإلسالـ ،أميف، محمد( (ٓ
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فريقان مف المجمديف ىميـ تجميد الكتب كحفظيا حتى ال تتأثر بكثرة  األكاديميةتحكم تمؾ      
االستعماؿ كقد حفظ لنا ابف النديـ اسـ أحد مجمدم خزانة الحكمة فيذكر ابف ابي الحريش ككاف 

 .(ُ)د في خزانة الحكمة لممأمكفيجم

قد سميت ببيت الحكمة أك خزانة الحكمة كلـ تسـ  باسـ خزانة الكتب كذلؾ لئلشارة إلى      
مفمسفة طبيعة الكتب التي كانت تجمع فييا كالتي كانت تعرب ىناؾ إذ أف الحكمة كانت مرادفة ل

أنو استمر مكجكدان طكاؿ العيد  أما بيت الحكمة فيغمب عمى الظف، ك كخاصة الفمسفة اليكنانية
ق. كذىبت معالميا كاعفيت ٔٓٔالعباسي كأنو دمر فيما دمر عندما احتؿ المغكؿ بغداد سنة 

 .(ِ)آثارىا

ككذلؾ أمر المأمكف الفراء اف يؤلؼ ما يجمع بو أصكؿ النحك كما سمع عف العرب...      
ف يكتبكف حتى صنؼ كتاب الحدكد كأمر كصير لو الكراقيف كألزمو األمناء كالمنفقيف فكاف الكراقك 

المأمكف بكتبو في الخزائف، كبعد أف فرغ مف ذلؾ خرج الناس كابتدأ يممي كتاب المعاني ككاف 
. كجاءت صناعة الكراقيف المعانيف لبلنتساخ (ّ)كراقيو سممو بف عاصـ كأبك النصر بف الجيـ

 .(ْ)ت باألمصار العظيمة العمرافكالتصميح كالتجميد كسائر األمكر الكتبية كالدكاكيف كاختص

ـ كقد اشتيرت  ََٖكقد أسس أكؿ مصنع لصنع الكرؽ في مصر مف عجينة الكتاف سنة      
 األندلس خاصة بصنع الكرؽ ككاف مركزه مدينة شاطبة التي كانت تصدره إلى أكركبا كأكؿ

عشر. ككانت  كفي شماؿ افريقيا حكالي القرف الحادم َٓٗمصنع لمكرؽ أسس في األندلس سنة 
 .(ٓ)معامؿ إسبانيا خاصة تنتج جميع أنكاع الكرؽ بما فييا االبيض كالممكف

كىؤالء ىـ الكراقكف الذيف لعبكا دكران ميمان جدان في تاريخ الحضارة اإلسبلمية كالثقافة      
يا اإلسبلمية، ذلؾ أف الكراقيف آنذاؾ كانكا ىـ الناشريف لمكتب يقكمكف بنسخيا كتجميدىا كتصحيح

كبيعيا كعرضيا في الكاجيات كاالتجار بيا، كقد اشتغؿ بالكراقة عمماء أجبلء كأصبحت الكراقة 
                                                           

 .ٖ-ٕ ،المصدر السابؽابف النديـ،  (ُ)
 .ْٔٔ/ُ، صبح األعشىالقمقشندم،  ((ِ

 .ُِ/َِ، معجـ األدباءياقكت الحمكم،  (ّ)
، القاىرة، والخبر في أياـ العرب والعجـ والبربر كتاب العبر وديواف المبتدأابف خمدكف، عبد الرحمف،  (ْ)
ُ/ِّٓ. 

 .ّْٕـ، ُٔٓٗ، لندف، ، تاريخ الرب مف أقدـ العصور حتى اآلفحتي، فيميب (ٓ)
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مينة راقية كانتشرت دكاكيف الكراقيف  في طكؿ الببلد كعرضيا كأصبح لممؤلفيف الشييريف كراقكف 
دكر فييا يختصكف بيـ كأصبحت دكاكينيـ أماكف ثقافية يرتادىا األدباء كتعقد فييا المناظرات كت

المناقشات بحيث يمكف تشبيييا بيسر بالصالكنات األدبية التي انتشرت في أكركبا كخاصة فرنسا 
 اباف القرف الثامف عشر.

، كذكر اليعقكبي في كتابو (ُ)كقد كجدت دكاكيف الكراقيف في الدكلة العباسية منذ أكائؿ أياميا     
مكلى أمير المؤمنيف مف ضكاحي بغداد بمغ انيت الكراقيف في ربض كضاح ك البمداف أف عدد ح

، كذلؾ (ّ)، تعرض فييا الكتب لمبيع كأحيانان تدكر في دكاكينيا المناظرات(ِ)أكثر مف مائة دكاف
 .(ْ)يذكر سكؽ الكراقيف القديمة التي كانت سكقان لمكراقيف ثـ أصبحت مكانان لصبغ الجمكد

يا عمماء أجمة مؤلفكف مرمكقكف منيـ ابف النديـ كأما الكراقة فقد كانت مينة محترمة اشتغؿ ب     
كيذكر ابف خمكاف سمساران لمكتب في القاىرة في ، قّٕٕتاب الفيرست الذم ألفو سنة صاحب ك

 القرف السابع اليجرم كانت داره ندكة أدبية ذلؾ ىك أبك الفتكح.

المكتبات الممحقة كلقد كجدت في ىذا العصر أغمب أنكاع المكتبات في اإلسبلـ ففيو كجدت      
بالمساجد كالجكامع، كفيو كجدت المكتبات الخبلفية كالمكتبات الخاصة كالمكتبات العامة كمكتبات 

، كمكتبات المشافي األكاديميةاألكقاؼ كمكتبات البحث كالدرس أم مما اسميناه بالمكتبات 
 كغيرىا مف أنكاع المكتبات األخرل.

، متحضِّر بشكؿ التأليؼ كنشط العصر، ىذا فيالت دكيف  حركة ازدىرىتكلقد        كمنيجي 
 .التاريخ حكايات نكادرً  في بعضيا كدخمىت كات سعىت، المكتبات انتشرىت كبالتالي

 مكتبة أكؿ كىي ،"الحكمة بيت" أك ،"الحكمة دار: "اإلطبلؽ عمى المكتبات ىذه كأشير      
ليةى  المؤرِّخكف كييرًجع اإلسبلمي ة، الببلد في تيقاـ كعام ة أكاديمي ة  ىاركفى  الخميفة إلى تأسيسيا أك 
 ترجمىت الحكمة، دار مقرىا كاف كالتي كالترجمة، التأليؼ حركةي  عصره في ازدىرىت الذم الرشيد،

؛ نفائس مف الكثيرى  الفترة ىذه في  حركةي  ككانت أخرل، كلغاتو  كاليكنانية الفارسية مف العمـك
                                                           

 .ُْْ ،المصدر السابؽحتي، فيميب،  ((ُ
 .ِْٓـ، ُِٖٗتحقيؽ دم غكيو، لندف،  ،كتاب البمدافاليعقكبي، أحمد بف أبي يعقكب بف كاحج،  ((ِ

 .ُْ، تاريخ التربية اإلسالميةشمبي، أحمد،  (ّ)
 .ُٓٗ/ِ، المصدر السابؽالمقريزم،  (ْ)
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 قيِّمنا، تراثنا لئلنساني ة حفظ مم ا قبؿ؛ مف التاريخي  ًمثمىيا يىشيد لـ حيث عظيمةن؛ ىذه الت رجمة
 .كمناقشات مناظرات بيا تيقاـ ككانت كالبحث، كالمطالعةً  الد ٍرس مقر   كانت أن يا إلى باإلضافة

 مكسى بف كمحمد الًكٍندم، الفيمسكؼ: المشاىير مف كتأليفنا بحثنا المكتبة ىذه إلى ترد د كقد      
كارزمي، ؛ مختًمؼ مف كتبنا ضم ت كقد الخي  كتب كالسِّيىر، التراجـ اإلسبلمي، التراث العمـك
، مىرصد عمى كاحتكىت كالجبر؛ الطب الفمؾ، الكيمياء، فيا كقد فمىكي   كتابو في" ديكرانت" كصى

ة"  .عامة كمكتبة فمكي، كمرصد عممي، مىجمع بأن يا" الحضارة قص 

 كشراء العممي ة الحركة لنشاط االقتصاد؛ عمى اإليجابي   االنعكاس نييًمؿ أف يجب كال        
 اليـك النشر صناعة بمثابة ىي التي - كالن ٍسخ كالًكراقىة جديدة؛ ًميىفه  ظيرىت فقد كنىٍسخيا، الكتب

كىاج بفضؿ -  كيبيعكنيا الكتبى  ينسىخكف الذيف الكر اقيف بدكاكيف بغدادي  غص ت فقد الكتب، سكؽ رى
 بغدادي  فأصبحىت مكتبة، ََُ بمغىت إن يا: يقاؿ حيث مكتباتيا؛ بعدىد بغداد اشتيرىت كقد لمن اس،
 .آنىذاؾ العمـ ًقبمةى 

 منيا يستفيد قائمةن  الًخزانةي  ظم ت العب اسي، العصر مكتبات أكبرى  الحكمة بيت مكتبة كتعد         
ب كالعمماء الرك اد  نيىبكا حيث ىػ؛ٔٓٔ سنة بغداد عمى المغكؿ استيبلء كقعى  حتى العمـ، كطبل 

! الًمداد لكف مف سكداء الن ير مياه فأصبحىت الن ير، في المخطكطات مف باآلالؼ كألقىكا كخر بكا،
 .(ُ)مشابية ككقائعى  الكاقعة ىذه في اإلنساني ة كذاكرة تاريخ مف كبير جزءه  ضاع كبذلؾ

                                                           

)  : الموقع في ،تاريخها من ونماذج نشأتها: اإلسالمي العصر في المكتبات الخالدي، السنوي عمرانظر : (1) 

www.alukah.net/culture) : د. عز الديف ؿ.   "المصادر األدبية والمغوية في التراث العربية". كانظر
"المكتبات كدكرىا الحضارم في تاريخ كد. راغب السرجاني،  لػ."المكتبات في الحضارة اإلسبلمية"ك إسماعيؿ،

        د. لطيفة الكميشي. لػ. "مفيـك المكتبة.. كتطكرىا التاريخي"كأحمد صالح بف الناصر، لػ . األمـ"
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 (ُ)الخالدم السنكم عمر ،ببغداد العباسية الحكمة بيت مكتبة( : ّالش كؿ )
 

 
 (ِ)الخالدم السنكم عمر في بغداد، الحكمة بيت مكتبة ساحة( : ّالش كؿ )

 
                                                           

، في المكقع : العصر اإلسالمي : نشأتيا ونماذج مف تاريخياالمكتبات في عمر السنكم الخالدم، انظر : (ُ) 
 (www.alukah.net/culture).                

، في المكقع : المكتبات في العصر اإلسالمي : نشأتيا ونماذج مف تاريخياعمر السنكم الخالدم، انظر : (ِ) 
 (www.alukah.net/culture).                
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 كأيم يات الكتب بأنكاع حافمة مكتبة المدرسة ليذه ككاف ببغداد، المستنصرية المدرسة( : ّالش كؿ )
 (ُ)الخالدم السنكم عمر المؤلفات،

 
 
 

 : في اإلسالـ المكتباتتصنيؼ  : الثاني الفصؿ

 ويشتمؿ عمى :

  .العامة المكتبات :  أواًل 
 .والجوامع المساجد مكتبات:  ثانياً 
 .الخاصة المكتبات:  ثالثاً 
 .األكاديمية المكتبات: رابعًا 

                                                           

، في المكقع : المكتبات في العصر اإلسالمي : نشأتيا ونماذج مف تاريخياكم الخالدم، عمر السنانظر : (ُ) 
 (www.alukah.net/culture).                
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 .الخالفية المكتبات:  خامساً 
 المدارس. مكتبات سادسًا :
 المشافي. مكتبات سابعًا :
 المتنقمة. مكتباتال ثامنًا :
 .الخانقاهمكتبات   تاسعًا :
  أخرى.مكتبات   عاشرًا :

 

 

 

 

 

 : في اإلسالـ المكتباتتصنيؼ  : الثانيلفصؿ ا

 انتشرىت كلقد أخرل، حضارةو  أم   تىعرفيا لـ المكتبات مف متعددة أنكاعنا اإلسبلمي ة الحضارة عرفىت
 كفي الخمفاء، قصكر في المكتبات فكيجدىت اإلسبلمي ة؛ الد كلة أرجاء جميع في المكتبات ىذه

 القرل في كذلؾ كيجدىت فقد اإلمارات عكاصـ في كيجدىت أن يا ككما كالجكامع، كالكتاتيب المدارس
 ما جممة كمف، الحضارة ىذه أبناء لدل العمـ حيبِّ  تأص ؿ عمى يؤكِّد مم ا البىعيدة؛ كاألماكف النائية،
فىتو  : أنكاع المكتبات مكف تصنيؼيي ، ك مكتبات مف اإلسبلمي ة الحضارة عرى

 :  العامَّة المكتبات أواًل :

حة لمجميكر ك مفتكىي  كخبراتيا؛ الثقافي اإلنساني ة تراث فييا ييٍحفىظي  ثقافية، مؤس سات كىي       
 كاألجناس، الط بقات كاف ة مف المكاطنيف متناكؿ في ليككف عمى اختبلؼ أنكاعو كأجناسو كثقافاتو
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 الحكىـ األمكم الخميفةي  أس سيا التي قرطبة مكتبة: أمثمتيا مف ككاف كالثقافات؛ كالًميىف، كاألعماًر،
 .(ُ)قرطبة في( ـُٔٗ/ ىػَّٓ) سنة المستنصر

المكتبات العامة ىي المقياس الحقيقي كالدقيؽ لرقي الشعكب كاألمـ، كاف كثرتيا  كتعد     
كتكزعيا كسيكلة ارتيادىا دليؿ عمى ثقافة الشعب كتعممو كحبو لمعمـ، ذلؾ أف المكتبات الخبلفية 

ذا فتحت أبكابيا ، كىي لبلستعماؿ الشخصي في األعـتعكس اىتماـ الحكاـ أنفسيـ بالثقافة ، كا 
كلكف المكتبات العامة في اإلسبلـ كانت ذائعة كؿ الذيكع منتشرة في  ،عينة مف الناسفمفئة م

أرجاء العالـ اإلسبلمي مف حدكد الصيف كاليند شرقان إلى حدكد فرنسا غربان كشماالن كقمما تخمك 
بمدة أك قرية أك ناحية مف مكتبة عامة. كىذا طبعان عدا مكتبات المساجد التي كانت ممحقة بيا 

لمباحة لمجميع كعدا مكتبات األفراد كمكتبات الربط كالمدارس كالكتاتيب كالمعاىد... كال نرل كا
فائدة كبيرة في تعداد المكتبات العامة التي حفؿ بيا العالـ اإلسبلمي آنذاؾ، كلكنا نريد أف نقكؿ 

مف ارتيادىا،  أف المكتبة العامة في اإلسبلـ كانت عامة بالمعنى الحرفي لمكممة فمـ يكف يمنع أحد
ككاف دخكليا كالمطالعة بيا بالمجاف، ككثير منيا يقدـ الكرؽ كالحبر كأدكات الكتابة، ككاف في 

 .(ِ)قسـ كبير منيا مرشدكف يساعدكف القراء في إيجاد المصادر كالكتب التي يبحثكف عنيا

كأكائؿ القرف كقد ذكر ياقكت أف عدد المكتبات في مرك في زمانو )أكاخر القرف السادس      
السابع( بمغ عشر خزائف بعضيا في الجكامع كبعضيا في المدارس كبعضيا في الخكانؽ كبعضيا 
في أبنية خاصة أم أنيا مكتبات عامة، كلكف الميزة اليت تمتاز بيا جميعيا أف المطالعة فييا 

 .(ّ)حرة كاإلعارة الخارجية فييا تككف في أغمب األحياف بدكف رىف

مف عادة العمماء كالكزراء كاألغنياء أف يكقفكا بعد كفاتيـ مكتباتيـ عمى مدنيـ، كذلؾ كاف      
 كما فعؿ الصاحب بف عباد ذا أكقؼ مكتبتو عمى مدينة الرم فأصبحت مكتبة عامة.

                                                           

، في المكقع : ) المكتبات في العصر اإلسالمي: نشأتيا ونماذج مف تاريخياعمر السنكم الخالدم، انظر : (ُ) 
www.alukah.net/culture).                

 ،( عماف)  األردف الفرقاف، دار ،واإلسالمي العربي العالميف في المكتبات أنواع حسف، أحمد سعيد ((ِ
 .ّٗ-ُٗ ،ّٗ  الصفحات عدد ،ُط ق،َُْْ/ـُْٖٗ

 .ّٔ/ٖ، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  ((ّ
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أما مكتبة سابكر بف اردشير فقد أسسيا كزير بياء الدكلة البكييي سابكر المار ذكره كسميت      
ابتنى الكزير  -قِّٖأم سنة –كفييا " :ق. يقكؿ ابف تغرل بردلِّٖسنة  باسمو ككاف ذلؾ

قؿ إلييا كتبان أبك النصر سابكر بف اردشير داران بالكرخ سماىا دار العمـ ككقفيا عمى العمماء كن
. ىذا كيطمؽ (ِ)كيحدد غيره مكانان بشكؿ أدؽ فيذكر أنيا تقع في محمة بيف السكريف .(ُ)"كثيرة

ميتاف مختمفتاف، فابف األثير يذكرىا باسـ خزانة الكتب عمى حيف أف غيره عمى ىذه المؤسسة تس
كياقكت كابف تغرل بردل يذكر أنيا باسـ دار العمـ، كىي ترد في رسائؿ أبي العبلء المعرم باسـ 
دار العمـ. كقد كقؼ الكزير أكقافان كثيرة غنية مجزية عمى الدار كفت لئلنفاؽ عمى المكتبة طكاؿ 

مجمد مف أصناؼ  َََُْكلـ تحتج ألحد طكاؿ ىذه الفترة. كقد بمغت عدد كتبيا  مدة حياتيا
، منيا مائة مصحؼ بخطكط بني مقمة ، كفييا عدد كبير مف الكتب التي امتمكيا رجاؿ (ّ)العمـك

مشيكركف كأغمب الكتب بخطكط أصحابيا، كقد رد النظر في أمرىا كمراعاتيا كاالحتياط عمييا 
 .(ْ)العمكييف يعاكنيما أحد القضاةإلى رجميف مف 

أما مكتبة بني عمار في طرابمس الشاـ فيذه أصبحت قصتيا كاألساطير كبالغ الناس فييا      
عمى حيف حاكؿ آخركف التقميؿ مف أىميتيا. حكـ بنك عمار قسمان مف الساحؿ السكرم في القرف 

جعمكا طرابمس الشاـ  الخامس اليجرم كاستكركا في حكمو حتى الحركب الصميبية، كقد
عاصمتيا، كقد ازدىرت الزراعة كالتجارة كالصناعة في عيدىـ كنشطت الحياة االقتصادية حتى 

 .(ٓ)قيؿ انو كاف في طرابمس نحك أربعة آالؼ نكؿ نسيج
 

 : مكتبات المساجد والجوامعثانيًا : 

ؿى مع المكتبات الخاصة  المكتبات مف الن كع ىذا كييعىد            نشأىت حيث اإلسبلـ؛ في األك 
كلكف يبدك أف العادة جرت مف أقدـ عصكر اإلسبلـ أف  المساجد، نىٍشأة مع اإلسبلـ في المكتبات

ككقؼ  يكدع الناس في المساجد عددان مف نسخ القرآف الكريـ كغيره مف الكتب الدينية كالنافعة
                                                           

 .ٖٖ/ْ ،النجوـ الزاىرةابف تغرل،  (ُ)
 .ٖٖ/ٖ، التاريخالكامؿ في ابف األثير،  (ِ)

 . ٖٖ/ٖ، المصدر السابؽابف األثير، (ّ) 
 .ِْٗ/ُ، جرييالالحضارة اإلسالمية في القرف الرابع ميتز، آدـ،  (ْ)

 .ِّْ/ُُ، دائرة معارؼ البستانيالبستاني، بطرس،  (ٓ)
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 في الكبير الجامع كمكتبة األزىر، الجامع مكتبة: أمثمتيا كمف، لفائدة المطالعيف كالمصميف
 .(ُ)القيركاف

الدراسة عمى مختمؼ مراحميا كبأغمب فركعيا كانت تتـ في المسجد كالجامع، كذلؾ  كانت     
حتى زمف قريب مف عيدنا الحاضر أمكننا أف ندرؾ أىمية المكتبة الممحقة بالمساجد، كأف أغمب 
المساجد كخاصة اليامة منيا كانت كال تزاؿ تمتمؾ مكتبة خاصة، كىذه المكتبة ال تحتكم كتبان 

نما باإلضافة إلييا كتبان فمسفية كعمميةدينية فقط ك  كقد كانت تدرس في المساجد جميع أنكاع  ،(ِ)ا 
كقد ازدىرت بعض المساجد الميمة كأصبحت مركزان عقميان مف أكبر  ،(ّ)العمكـ باستثناء الطب

جذب إليو الطبلب مف جميع أنحاء العالـ اإلسبلمي، ككانت تعقد مراكز التعميـ كالتدريس 
المساجد لمدراسة كالمناظرة كما كاف يحدث في جامع بني أمية في دمشؽ كجكامع الحمقات في 

مكة كالمدينة كفي جامع األزىر في القاىرة كفي جامع المنصكر في بغداد كفي جكامع قرطبة 
 كلقد كانت لمحمقات التي تعقد في جامع طميطمة شيرتيا كأىميتيا كجذبت إلييا الطبلب، كطميطمة
كالنصارل عمى السكاء حتى لقد كاف يقصدىا طبلب نصارل مف جميع أنحاء أكربا بما المسمميف 

 .(ْ)فييا انجمترا كاسككتمندا
ـ حيث كجد فييا َُٖٓكقد احتفظت طميطمة بمكانتيا ىذه بعد سقكطيا بيد اإلسباف سنة      

مكتبة مف حيث ىؤالء مكتبة غنية عامرة حافمة بالكتب في أحد مساجدىا، كقد بمغت شيرة ىذه ال
. كقد كانت ىناؾ مجمكعات ضخمة (ٓ)ىي مركز لمثقافة أقصى الببلد النصرانية في الشماؿ

ميمة مف الكتب في أغمب فركع المعرفة في كؿ مف الحـر المكي كالحـر المدني حيث غذاىا 
الـ كبراء المسمميف كسراتيـ بالكتب مدل العصكر. ككمنا يعرؼ الجامع األزىر أقدـ جامعة في الع

مكتبة حكت ما لذ كطاب مف ثمرات العقكؿ.  كال يزاؿ ال تزاؿ في الكجكد، يحتكم ىذا الجامع
كيبدك لنا أنو كاف يكجد في بعض  كالشيء نفسو صحيح بالنسبة لجامع الزيتكنة في تكنس.

                                                           

 ،( عماف)  األردف  الفرقاف، دار ،واإلسالمي العربي العالميف في المكتبات أنواع حسف، أحمد سعيد ((ُ
 .ٓ ،ّٗ الصفحات عدد ،ُط ق،َُْْ/ـُْٖٗ

 .ّّٔ، ـُُّٗ، اكسفكرد، مطبعة كميرف، تراث اإلسالـآرنكلد، سير تكماس،  (ِ)
 ّّٔ ،المرجع نفسوآرنكلد، سير تكماس،  (ّ)
 .ّّٔ ،المرجع نفسوآرنكلد، سير تكماس،  ((ْ

 .ُْٕـ، ُٕٓٗ ،ْط اليادم، القاىرة، ، ، تعريب محمد عبدتاريخ الفمسفة في اإلسالـدم بكر، ت، ج،  (ٓ)
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الجكامع الكبرل أكثر مف خزانة كاحدة لمكتب، فقد ذكر ياقكت أنو كاف يكجد في أيامو في مدينة 
الشاىنجاف خزانتاف في الجامع )كىك يقصد بالطبع المسجد الجامع في البمدة( أحداىما يقاؿ  مرك

ليا العزيزية كقفيا رجؿ يقاؿ لو عزيز الديف أبك بكر عتيؽ الزنجاني أك عتيؽ ابف ابي بكر ككاف 
لو فقاعيان لمسمطاف سنجر ككاف في أكؿ مرة يبيع الفاكية كالريحاف بسكؽ مرك ثـ صار شرابيان 

ككاف ذا مكانة منو ككاف فييا اثنا عشر ألؼ مجمد، كاألخرل يقاؿ ليا الكمالية كال أدرم إلى مف 
، كعندما يتكمـ ياقكت نفسو عف زيد بف الحسف الكندم البغدادم يذكر أنو كانت لو خزانة (ُ)تنسب

 .(ِ)كتب جميمة في جامع بني أمية

ككانت لو حمقة في الجامع كقؼ عمييا خزانة كما فعؿ عمي بف طاىر السممي الذم كاف ثقة      
. إف الممكؾ كالخمفاء كاألمراء كاألغنياء كالعمماء كحتى متكسطي الحاؿ اعتادكا أف (ّ)فييا كتبو

يكقفكا أشياء كثيرة عمى المساجد ابتغاء األجر في اليكـ اآلخر كمف جممة ىذه األشياء الكتب 
لناس عمى المساجد، فقد أنزؿ الحاكـ بأمر اهلل الخميفة كيرد اسـ الكتب بيف األشياء التي يكقفيا ا

 .(ْ)مصحفان  ُْٖالفاطمي إلى جامع ابف طكلكف 
ذا            القركف خبلؿ كالجامعية المدرسية المكتبات بكظيفة تقكـ المساجد مكتبات كانت كا 

 منتصؼ في بغداد، في النظامية المستنصرية المدرسة زكدت فقد اإلسبلـ، تاريخ مف األكلى
 كاشتيرت مجمد، ؼآال ستة يضـ يقاؿ كما فيرسيا كاف ضخمة بمكتبة اليجرم الخامس القرف
 العباسي المستنصر اسـ تحمؿ جامعة لتككف كالمستنصرية أخرل مدارس المدارس ىذه بعض
 . (ٓ)بعد فيما
 

 : المكتبات الخاصةثالثًا : 

                                                           

 .ّٓ/ٖ، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  (ُ)
 .ُْٕ/ُُ، معجـ األدباءياقكت الحمكم،  (ِ)

 .ُْٕ/ُُ، المصدر نفسوياقكت الحمكم، (ّ) 
 .َِّ، ّ، الخطط المقريزيةالمقريزم،  ((ْ
 الصفحات عدد ـ،ُٖٓٗ ،المريخ دار الرياض، ،والمعمومات المكتبات عمـ إلى المدخؿ ،بدر أحمد د. ((ٓ

ْْٖ، ّٓ. 
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؛ كاسع بشكؿو  اإلسبلمي العالـ أنحاء جميع في المكتبات مف الن كع ىذا انتشر كقد        كجيِّدو
حابي أمثمتيا كمف  كمكتبة المستنصر، الخميفة كمكتبة عنيما، اهلل رضي عباس بف عبداهلل الص 
 .كثير كغيرىـ العميد، ابف كمكتبة خاقاف، بف الفتح

كاألغنياء عمى ىذا النكع مف المكتبات حرص الكبراء كالكزراء كالعظماء  راانتشككاف سبب      
 خاصة ألنيا تخض أفرادان  ىسمانت تف كا  اقتناء مجمكعات ضخمة فخمة منيا، كىذه المكتبات ك 

معنييف انشأكىا لفائدتيـ كمصمحتيـ، كفي غالب األحياف مف أمكاليـ الخاصة، إال أنيا في 
الغالب كانت نصؼ عامة إف جاز التعبير، فبعضيـ يبيحيا لمناس جميعان كما فعؿ ابف المنجـ، 
كبعضيـ يفتحيا ألصدقائو أك العمماء كالبحاثة كمف يثؽ ييـ، كالبعض األخر حـر استعماليا إال 

ى نفسو كحاشيتو، كيعتبر ىذا النكع مف المكتبات مع مكتبات المساجد، أكؿ أنكاع المكتبات عم
في اإلسبلـ ظيكران، فقد رأينا كيؼ أسس خالد بف يزيد بف معاكية مكتبة كىي خميط مف مكتبات 
 البحث كالمكتبات الخاصة. كقد ذاع بيف الناس جمع الكتب كاقتناؤه كحبيا كالعناية بيا كال سيما

لرخص المكاد التي يصنع بعد انتشار استعماؿ الكرؽ كرخص ثمنو كىبكط أثماف الكتب نتيجة 
 منيا كلرخص أجكر النسخ كالتجميد.

كلقد مر سابقان ذكر بعض محبي الكتب كىكاة جمعيا كالجاحظ كالفتح بف خاقاف الذم كاف      
خزانة جمعيا عمي بف يحيى ال يفارؽ الكتاب يده كيقكؿ عنو صاحب الفيرست إنو ... كاف لو 

المنجـ لو لـ ير أعظـ منيا كثرة كحسنان ككاف يحضر داره فصحاء األعراب كعمماء الككفييف 
 .(ُ)كالبصرييف

كقد أسس بكركر مف نكاحي قفص قرب بغداد، حيث كاف يمتمؾ ضيعة نفيسة كقصران      
كؿ بمد فيقيمكف فييا  جميبلن، خزانة كتب عظيمة يسمييا خزانة الحكمة كيقصدىا الناس مف

كيتعممكف فييا صنكؼ العمـ، كالكتب مبذكلة في ذلؾ ليـ كالضيافة مشتممة عمييـ، كالنفقة في 
ذلؾ مف ماؿ عمي بف يحيى فقدـ أبك معشر المنجـ مف خراساف يريد الحج كىك اذ ذاؾ ال يحسف 

ا كأضرب عف الحج كبير شيء مف النجكـ فكصفت لو الخزانة فمضى فرآىا فيالو أمرىا فأقاـ بي
                                                           

 .ُٗٔ، السابؽالمصدر ابف النديـ،  (ُ)
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كتعمـ فييا عمـ النجكـ كأعرؽ فيو حتى ألحد، ككاف ذلؾ آخر عيده بالحج كالديف كاإلسبلـ 
 .(ُ)أيضان 

كذلؾ يجب أف نذكر ابف العميد كزير البكييييف كمكتبتو الرائعة التي زىت بأف خازنيا كاف      
 المؤرخ الشو

نما ير ابف مسككيو، ذلؾ اف ابف العميد لـ يكف عالمان  كبحاثو ممتازان كذا ذكاء كقاد فقط، كا 
أضاؼ إلى ىذا حبان شديدان لمكتب، فقد جمع مكتبة حكت كؿ عمـ ككؿ نكع مف أنكاع المعارؼ 

 .(ِ)كاآلداب يحمؿ عمى مائة كقر

كأما تمميذه اسماعيؿ بف عباد المعركؼ باسـ الصاحب ابف عباد ألنو كاف يرافؽ ابف العميد     
شد حبان لمكتب مف استاذه كأكثر جمعان ليا. كىك أكؿ مف لقب مف الكزراء كيصاحبو فقد كاف أ

مائتي كرقة أخذت عنيا ألؼ صنفت " :بالصاحب ، ككاف محبان لآلداب كالعمكـ. ككاف دائماى يقكؿ
 .(ّ)"دينار

كقد أسس جعفر بف محمد المكصمي الشافعي المعركؼ بابف حمداف في بمده المكصؿ مكتبة      
ياقكت دار العمـ كقد جعؿ فييا خزانة كتب مف جميع العمكـ كقفان عمى كؿ طالب عمـ ال يسمييا 

ثـ يممي مف حفظو مف الحكايات المستطابة كشيئان مف النكادر المؤلفة  يمنع أحد مف دخكليا.
 كطرفان مف الفقو كما يتعمؽ بو.

استقصاء أخبار أغمب مف حكل مكتبة خاصة ذات أىمية ألف ذلؾ يفكؽ الحصر  يمكفال      
كليس لو أىمية كبيرة، كاذا انتقمنا غربان إلى سكرية كمصر نجد أيضان اىتمامان زائدان بالمكتبات 

 الخاصة، كلكف ليس عمى نفس المقياس.

فراد، فقد أكجد كذلؾ كجد في مصر مكتبات خاصة جمعيا بعض الكزراء كاألطباء كاأل     
يعقكب بف كمس كزير العزيز باهلل الفاطمي خزانة لنفسو ككاف محبان لمعمكـ يجمع حكلو العمماء 

                                                           

 .ُٕٓ/ُٓ، معجـ األدباءياقكت الحمكم،  (ُ)
 .ِِٔ/ِك ْـ، ُٖٓٗ، ظير اإلسالـأميف، أحمد،  (ِ)
 .ٕٓ-ْٕ/ِ، السابؽ المصدرابف أبي أصيبعة،  (ّ)
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كاألدباء، ككاف في داره قـك يكتبكف القرآف الكريـ كآخركف يكتبكف الحديث كالفقو كاألدب كحتى 
 .(ُ)الطب كيعارضكف كيشكمكف المصاحؼ كينقطكنيا

كقد اشتير األطباء خاصة في مصر كسكرية بحب الكتب كجمعيا، مف أىميـ مكفؽ الديف      
بف المطراف ككانت لو ىمة عالية في تحصيؿ الكتب حتى أنو مات كفي خزانتو مف الكتب 
الطبية ما يناىز عشرة آالؼ مجمد خارجان عما استنسخو ككانت لو عناية بالغة في استنساخ 

ي خدمتو ثبلثة نساخ يكتبكف لو أبدان كليـ منو الجامكية كالجراية ككاف فالكتب كتحريرىا، ككاف 
 .(ِ)مف جممتيـ جماؿ الديف المعركؼ بابف الجمالة ككاف خطان منسكبان 

أما األندلس فقد تغالى القكـ في اقتناء الكتب كفي تجميدىا كزخرفتيا كبمغت المكتبات في      
مف التقدـ كذلؾ نتيجة طبيعية لمحضارة التي أكجدىا تمؾ القبعة اإلسبلمية درجة عالية جدان 

كفييا مائتا ألؼ  ََٔمسجد كحماماتيا  ََُٔاإلسبلـ ىناؾ، كناىيؾ ببمدة بمغ عدد مساجدىا 
دار كثمانكف ألؼ قصر، منيا قصر دمشؽ شيده بنك أمية حاككا بو قصكرىـ في ببلد الشاـ، 

 .(ّ)كميف يكتبف المصاحؼ بالخط الككفي ككاف بالربض الشرقي مف قرطبة مائة كسبعكف امرأة

ككؿ مصاحفيـ كدفاترىـ في رقكؽ... كأىؿ األندلس " :يذكر المقدسي عف أىؿ المقدس        
. . كذلؾ جمع ابف حـز المؤلؼ المشيكر مكتبة كبرل(ْ)"أحذؽ الناس في الكراقة كخطكطيـ مدكرة

كلقد كجد باألندلس نسكة عالمات اىتممف بجمع . بؿ (ٓ)"كقرطبة أكثر ببلد اهلل كتبان " :قاؿ المقرمك 
الكتب كباألدب، فمف ىؤالء النسكة عائشة بنت أحمد بف محمد بف قادـ ككانت حسنة الخط تكتب 

المصاحؼ كالدفاتر كتجمع الكتب كتعنى بالعمـ كليا خزانة عمـ كبيرة كحسنة كليا غنى كثركة 
 ق.ََْتعنييا عمى المركءة كتكفيت عائشة سنة 

نشاء مكتبة كما ينشئ أحدنا اآلف غرفة الستقباؿ كقد  انتشرت عادة اقتناء الكتب في األندلس كا 
 ضيكفو أك غيرىا مف الغرؼ.

                                                           

 .ِٖ /ُ، وفيات األعيافابف خمكاف،  ((ُ
 .ِّٗ-ِِٗ/ّ، المصدر المذكور آنفاابف أبي أصيبعة،  (ِ)
 .ِٔٓ/ُ، اإلسالـ والحضارة العربيةكرد عمي، محمد،  (ّ)
 .ُّ/ّ، ظيور اإلسالـأميف، أحمد،  ((ْ

 .ّْٔ/ُ، نفح الطبيب في غضف األندلس الرطيبأحمد بف محمد التممساني،  ،المقرم (ٓ)
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كالكاقع أف الثقافة العربية اإلسبلمية كالتربية كالتعميـ انتشرت في القرف العاشر كالحادم عشر      
رخ المشيكر يقكؿ بأف أغمب الناس في الميبلدييف في اسبانيا المسممة إلى درجة جعمت دكزم المؤ 

األندلس أصبحكا قادريف عمى القراءة كالكتابة، بؿ يمكننا أف نقكؿ أف كؿ فرد تقريبان يعرؼ القراءة 
كالكتابة. كقد انتقمت الثقافة العربية إلى المستعمريف اإلسباف كىـ اإلسباف النصارل الذيف أقامكا 

حكـ اإلسبلمي، فقد سرت إلييـ العادات اإلسبلمية في الببلد اإلسبلمية كعاشكا تحت ظؿ ال
يبدك ذلؾ كاضحان مف نص يركل عف  كتعممكا المغة العربية ككتبكا بيا كاقتنكا مكتبات عربية.

الكاتب اإلسباني النصراني المتعصب الفارك، ذلؾ أف ىذا القس الميككس ببعض اإلسبلـ كتب 
المسيحييف يدرسكف كتب فقياء المسمميف كفبلسفتيـ أف اخكاني " :في القرف التاسع الميبلدم يقكؿ

أنني ال أجد اليكـ عممانيان يقبؿ عمى قراءة الكتب  ذىا بؿ لتعمـ أسمكب عربي بميغ. كا أسفاهال لتنفي
الدينية أك االنجيؿ، بؿ أف الشباب المسيحي الذيف يمتازكف بمكاىبيـ الفائقة أصبحكا ال يغرفكف 

 العربية، ذلؾ أنيـ يقبمكف عمى كتب العرب في نيـ كشغؼ كيجمعكف عممان كال أدبان كال لغة اال
منيا مكتبات ضخمة تكمفيـ األمكاؿ الطائمة في الكقت الذم يحتقركف الكتب المسيحية 

 .(ُ)"كينبذكنيا...
 

 :  األكاديميَّة المكتباترابعًا : 

 " أكالحكمة بيت"  بغداد مكتبة أىمِّيا كمف اإلسبلمي ة؛ الحضارة في المكتبات أشير مف كىي
نمكذج لممكتبة المخصصة لمبحث كانت التي احتضنيا المأمكف في بغداد ك  "خزانة الحكمة"

مف ك  ،كالدرس كالمخصصة لمدراسات العميا، كقد ظيرت في ببلد اإلسبلـ في القرف الثاني اليجرم
في مكاف آخر مف لـ يقـ مثميا عممية كبرل  أكاديميةكىي  كىي دار الحكمة في القاىرةأمثمتيا 

 .دنيا اإلسبلـ

قسـ لمفقياء كقسـ آخر لقراءة القرآف الكريـ كقسـ ثالث  :كقسمت المكتبة إلى أقساـ      
لممنجميف كقسـ رابع ألصحاب النحك كالمغة كقسـ خاص لؤلطباء. كقد أباح الحاكـ الدار لسائر 
الناس عمى طبقاتيـ ممف يؤثر قراءة الكتب كالنظر فييا، فكاف ذلؾ مف المحاسف المأثكرة أيضان 

ى ركاتب لمف رسـ لو بالجمكس فييا كالخدمة ليا مف فقيو التي لـ يسمع بمثميا، ذلؾ أنو أعط
                                                           

، جكستاؼ،  ((ُ  .ِٖ-ُٖ ـ،َُٔٗ، القاىرة، تعريب عبد العزيز جاكيدحضارة اإلسالـ، جركنيباـك
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كقد حضرىا الناس مف مختمؼ مستكياتيـ الثقافية، فمنيـ مف يحضر لقراءة الكتب  ،(ُ)كغيره
كمنيـ مف يحضر لمنسخ كمنيـ مف يحضر لمتعمـ كجعؿ فييا ما يحتاج إليو الناس مف الحبر 

 .(ِ)كاألقبلـ كالكرؽ كالمحابر

تبة أكادمية أخرل ال بد مف ذكرىا ىي مكتبة مراغة التي أسسيا المغكؿ بعد كىناؾ مك     
ذربيجاف، كعيدكا برئاستيا إلى محمد بف محمد بف أسقكط بغداد في مدينة مراغة مف مدف 

كقد أصبحت مراغة أياـ المغكؿ عاصمة المشرؽ كقد أنشأ بيا  ،سف نصير الديف الطكسيالح
المغكؿ معيدان عمميان كمرصد لمدراسات الفمكية كخزانة كتب عظيمة كاستقدمكا إلييا أئمة العمـك 
الرياضية كالفمكية كالعقمية كالطبية، كقد نظمت الدراسة في ىذا المعيد طبؽ نظاـ دقيؽ معيف 

 .(ّ)و الحكادث الجامعةأشار لو ابف الفكطي في كتاب

كقد أكقؼ نصير الديف عمييا األكقاؼ الكثيرة حتى يضمف استمرارىا مف بعده، كارتحؿ في      
 .(ْ)أنحاء الببلد ليجمب ليا الكتب التي تجد، كجمع في العراؽ كتبان كثيرة ألجؿ الرصد

 : المكتبات الخالفية خامسًا :

كىي مكتبات كاف ينشئيا الخمفاء كاألمراء كالحكاـ مف أجؿ أنفسيـ، كقد جعمكىا حمقات      
لممناظرة كالسمر كالمحاضرات كالقاء العمكـ المختمفة، كقد ازدىرت ىذه المكتبات حيث كمتى كجد 
خميفة أك أمير أك حاكـ متنكر محب لمعمكـ كاآلداب راغب في الكتب كأىميا مقرب لمعمماء، ككاف 

اح دخكؿ بعض ىذه المكتبات لمناس جميعان، كالبعض اآلخر كاف محرمان عمى دخكؿ الناس يب
مقصكران عمى استعماؿ الخميفة أك األمير كحاشيتو. كقد انتشرت ىذه المكتبات في أرجاء الببلد 
اإلسبلمية، ذلؾ أف القرف الثالث اليجرم شاىد انقساـ اإلمبراطكرية اإلسبلمية إلى دكيبلت 

تزداد فيما بعد، ككؿ انقساـ جديد لئلمبراطكرية يظير لمنكر حكامان جددان عممية التقسيـ  كاستمرت
كامراء مع ببلطاتيـ كعكاصميـ، ككاف كثير مف ىؤالء المتغمبيف ييتـ بالعمكـ كاآلداب ألف مف 
سمة ذلؾ العصر أف ييتـ الحاكـ الصالح بالعمكـ كاآلداب كأف يشجعيا كأف يجمع حكلو العمماء 

                                                           

 .ّّٕ/ِ، الخطط المقريزيةالمقريزم،  ((ُ
 .ّّٕ/ِ، المصدر السابؽ، المقريزم(ِ) 
 .َّٕ/ِ، فوات الوفياتالكتبي،  (ّ)
 .َّٓ، الحوادث الجامعةابف الفكطي،  (ْ)
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األدباء حتى يذيع اسمو كيشتير أنو ممؾ أك حاكـ صالح محب لمعمـك كاآلداب مقرب ألىميما ك 
كىذا قسـ مف الدعاية يقكـ بيا الحاكـ لنفسو ليرفع مف اسمو  منو، كخاصة العمكـ الشرعية،

كأسيمو أماـ شعبو كشعكب العالـ اإلسبلمي األخرل. كالجدير بالذكر أف االنقساـ السياسي الذم 
حصؿ في ديار اإلسبلـ لـ يرافقو ضعؼ حضارم بؿ بالعكس نجد الحضارة اإلسبلمية قد بمغت 

مكف ضعفاء سياسيان، سكاء في األندلس أك الشمالي افريقيا أكج عزىا كعظمتيا عندما كاف المسم
أك في المشرؽ، ذلؾ أف بذرة الحضارة كانت قد غرست أياـ الكحدة كالقكة كالمنعة، كأف التكجو 
اإلسبلمي الصحيح قد كجو القكـ رغـ كؿ شيء نحك الحضارة كالنكر، كاف التفاعؿ الحضارم تـ 

ع االنقساـ السياسي الحضارة مف االزدىار كالتفتح كلـ يمنع قبؿ فترة التمزؽ ىذه، كلذلؾ لـ يمن
البذكر الصالحة مف النمك كاالرتقاء حتى أصبحت شجرة ذات أكماـ كذات أثمار، كال سيما كأف 
التفتت السياسي لـ يقـ الحكاجز بيف أبنا الببلد اإلسبلمية فبقى التبادؿ الثقافي كالتبادؿ 

يكد أك شرط، اضؼ إلى ذلؾ كثرة المراكز التي كانت تحتضف االقتصادم كاالرتحاؿ حران دكف ق
كالرم كبغداد كحمب كدمشؽ كالقاىرة كقرطبة.. ككجكد حكاـ متنكريف  الحضارة كبخارل كشيراز

شجعكا فعبل الحركة الثقافية العممية لكجو اهلل كالثقافة كالعمـ، كؿ ذلؾ شجع الحضارة اإلسبلمية 
كبالتالي كثرت المكتبات ا تنتثر في جميع الببلد اإلسبلمية تزدىر كؿ االزدىار كجعؿ مراكزى

 الخبلفية أك األميرية التي ىي مدار اىتمامنا اآلف.

كذلؾ أسس عضد الدكلة البكييي في شيراز مقر حكمو دار كتب فخمة طار صيتيا في      
في  اران اآلفاؽ كجمع فييا مف الكتب ما ليس لو نظير. يذكر المقدسي أف عضد الدكلة بنى د

شيراز لـ ير في شرؽ كال غرب مثميا  ما دخميا عامي إال افتتف بيا كال عاقؿ اال استدؿ بيا عمى 
نعمة الجنة كطيبيا، خرؽ فييا االنيار كنصب عمييا القباب كأحاطيا بالبساتيف كاألشجار كحفر 

مائة كستكف فييا الغياض كجمع فييا المرافؽ كالعدد، كسمعت رئيس الفراشيف يقكؿ: فييا ثبلث
حجرة كداران كاف مجمسو كؿ يكـ كاحدة إلى الحكؿ كىي سفؿ كعمك، كخزانة الكتب حجرة عمى حدة 
عمييا ككيؿ كخازف كمشرؼ مف عدكؿ البمد، كلـ يبؽ كتاب صنؼ إلى كقتو كمف أنكاع العمـك 
 كميا إال حصمو منيا، كىي أزج طكيؿ في صفة كبيرة فيو خزائف مف كؿ كجو، كقد الصؽ إلى
جميع حيطاف األزج كالخزائف بيكتان طكليا قامة إلى عرض ثبلثة أذرع مف الخشب المزكؽ عمييا 
أبكاب تنحدر مف فكؽ، كالدفاتر منضدة عمى الرفكؼ، لكؿ نكع بيكت كفيرستات فييا أسامي 
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الكتب ال يدخميا إال كجيو، كطفت في ىذه الدار كميا سفميا كعمكىا كقد فرشت فييا اآلالت فرأيت 
 .(ُ)ي كؿ مجمس ما يميؽ بو مف الفرش كالستكرف

ستنتج مف ىذا النص أف المكتبة كانت منظمة تنظيمان جيدان جدان حتى بمقاييس ىذه األياـ، يي      
فاألثاث فييا مكفكر كمتناسب، كالكتب مصكنة مف الغبار كغيره كذلؾ لكجكدىا في خزائف خاصة 
بيا، كالمكتبة بعيدة ثبلثة أشخاص يتسمسمكف في العمؿ كالمسؤكلية، ككذلؾ نبلحظ أف المكتبة 

ة حسب المكاضيع، كأف ىناؾ فيرستان لكؿ خزانة الصؽ عمى باب الخزانة تسييبلن لممطالع مصنف
كالمراجع، كذلؾ نبلحظ أف دخكؿ المكتبة محظكر اال عمى الخاصة كغالبان ما يحتاجكف إلى إذف 
خاص، ذلؾ أف عضد الدكلة جعؿ عمى باب الدار بكابيف ميمتيـ منع مف ال يحمؿ اذنان 

المقدسي أيضاى أف ذلؾ األزج قد فرش ببساط عباداني كعقد عمى بابو ركاؽ، بالدخكؿ. كيذكر 
ا ىنا: كيذكر ذلؾ أنو طالع في ىذه الدار بعض الكتب، كيعطي ممخصان ألحد الكتب التي طالعي

كقرأت في كتاب بيذه الخزانة أىؿ فارس أنجع الناس بطاعة السمطاف كأصبرىـ عمى الظمـ "
 .(ِ)"أىؿ فارس لـ يعرفكا عدالن قط...كسان، كفيو ... كأثقميـ خراجان كأذليـ نف

حب أىؿ األندلس لمكتب كانتشار  سبؽ ذكرفقد  : المكتبات الخبلفية في األندلسكأما         
الثقافة بينيـ كعنايتيـ باألدب كالتعميـ حتى أصبحت األندلس مركزان ممتازان مف مراكز الثقافة في 

كالكاقع أف أغمب حكاـ األندلس كخاصة  ،العالـ يتقاطر إليو العمماء كاألدباء مف كؿ مكاف
كقد أسسكا مكتبات رائعة سار المعرفة،  األمكييف كانكا محبيف لمعمـك كاآلداب ميتميف بنشر نكر

( مكتبة فخمة في اليجرمفقد أسس عبد الرحمف األكسط )أكاسط القرف الثالث  ،بذكرىا الركباف
كذلؾ اىتـ  ،(ّ)قرطبة كأرسؿ إلى المشرؽ عباس بف ناجح ليمتمس بعض الكتب كيستنسخيا

اىتمامان كبيران كقصده العمماء مف ق( بالعمـك كاآلداب َّٓ-ََّالخميفة عبد الرحمف الناصر )
كؿ مكاف كأصبح قصره قبمة األدباء كمثابتيـ أمثاؿ القالي كغيره، كقد أسس مكتبة كبرل في 

 قصره كخزف بيا الكتب بجميع المغات.

                                                           

 .ْْٗ ،األقاليـ أحسف التقاسيـ في معرفةالمقدسي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد،  ((ُ
 .ْْٗ ،نفسو المصدرالمقدسي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد،  (ِ)
 .ََِ/ُ ،نفسو المصدرالمقدسي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد،  ((ّ
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لكف الخميفة الذم يقرف اسمو دائمان بالعمكـ كالكتب كتشجيعيا ىك الحكـ الثاني المستنصر      
ذلؾ أف الحكـ استفاد كؿ الفائدة مف السمـ الكطيد الذم حققو كالده كاستفاد ق(، ّٔٔ-َّٓباهلل )

مف قكة الدكلة كىيبتيا كتكفر األمكاؿ كالرخاء كالرفاه كالذم عـ أرجاء الببلد آنذاؾ فالتفت لقطؼ 
ثمار ذلؾ مدارس كمكتبات ككتبان كحضارة شامخة. كقد تثقؼ الحكـ عمى أيدم أبي عمي القالي 

مالي، ذلؾ أنو لما كفد أبك عمي عمى عبد الرحمف الناصر مف الشرؽ أكـر األصاحب كتاب 
مثكاه كحسنت منزلتو عنده كأكرث أىؿ األندلس عممو كاختص بالحكـ المستنصر كاستفاد 

 .(ُ)عممو
 

 : مكتبات المدارس سادسًا : 

ىي مكاف لتدريس عدد معيف مف الطبلب عمى أيدم أساتذة  -ان فنيان كاصطبلح –المدرسة      
مخصكصيف مكاد دراسية معينة ذات مستكل معيف. فيي بيذا التعريؼ ذات اختصاص كمدرسة 
اختصاصية كليا منياج محدد معيف، كالدراسة فييا منظمة كمنتظمة، كالدراسة غالبان ذات طابع 

كأصكؿ المشيكرة مع ما يمزميا مف أدب كلغة  ديني فقيي عمى المذاىب الثبلثة أك األربعة
كيعطى الطبلب كاألساتذة جعالة معينة مف أجؿ معيشتيـ. كرغـ أف عددان مف كتكحيد كتكابعيا، 

المؤرخيف يذكركف أف أكؿ مف أسس مدرسة في اإلسبلـ ىك نظاـ الممؾ كزير السبلجقة الشيير 
لحقيقة خبلؼ ذلؾ إذ كجدت المدارس قبمو في النصؼ الثاني مف القرف الخامس لميجرة، إال أف ا

بفترة ليست كجيزة، كلكنو أكؿ مف جعميا عمبلن رسميان تقكـ بو الدكلة كتمتزمو كنشرىا في عدد 
كبير مف المدف في شرقي اإلمبراطكرية اإلسبلمية مثؿ بغداد كاصبياف كنيسابكر كالرم 

كبيران مف فطاحؿ عمماء العالـ  كمرك...الخ كأشيرىا جميعان نظامية بغداد التي خرجت عددان 
اإلسبلمي كالتي ظمت في الكجكد فترة طكيمة مف الزمف كعاصرت سقكط بغداد بيد المغكؿ كنجت 

عطاء  ،مف اليبلؾ كالدمار كنحب أف نقكؿ بيذه المناسبة أف تأسيس المدارس في اإلسبلـ كا 
خميفة كاصفان مكقؼ  يقكؿ حاجي ،الجرايات لمطبلب قكبؿ مف البعض بعدـ الرضا كاالستنكار

كلقد ككشؼ عمماء ببلد  :عمماء ببلد ما كراء النير مف بناء المدارس كشعكرىـ تجاه ذلؾ ما يمي
ما كراء النير بيذا األمر كنطقكا بو لما بمغيـ بناء المدارس ببغداد أقامكا مأتـ العمـ كقالكا كاف 

                                                           

 .ُْٔ/ْ، كتاب العبرابف خمدكف،  (ُ)
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يشتغؿ بو أرباب اليمـ العمية كاألنفس الزكية الذيف يقصدكف العمـ لشرفو كالكماؿ بو فيأتكف عمماء 
ذا صار عميو  اجرة تداني إليو االخساء كأرباب الكسؿ فيككف سببان الرتفاعو ينتفع بيـ بعمميـ، كا 

ف كانت شريفة لذاتيا  .(ُ)كمف ىينا ىجرت عمكـ الحكمة كا 

ـ. َُٕٔـ كافتتحت رسميان سنة َُٓٔمؾ مدرستو ىذه في بغداد سنة كقد أسس نظاـ الم      
 كقد خصصت منذ المحظة األكلى لتدريس عمـك السنة كخاصة المذىب الشافعي.

كفضبلن كأدبان  كمما تجدر مبلحظتو أف منصب أميف المكتبة شغمو اناس ىـ في الذركة عممان      
ظامية يرصؼ بأنو شاعر أديب، كلما تكفي حؿ سفرايني أكؿ خازف لمكتبة النكمكانة فيناؾ اإل
 .(ِ)بيكردم الذم يصفو ياقكت بأف لو مصنفات كثيرة جدان أحمد اإل محمو محمد بف

ىماؿ، مع مركر الزمف، فجددىا الخميفة       كقد أصاب خزانة كتب النظامية ببغداد تصدع كا 
كنقؿ إلييا مف الكتب النفيسة ق فأمر بعمارة خزانة كتبيا ٖٗٓالناصر لديف اهلل العباسي سنة 

ل إلييا أفئدة الطبلب كقد كانت ىذه المكتبة تحاط بعناية فائقة كتيك  ،(ّ)ألكفان ال يكجد مثميا
كمف األدلة عمى ىذه العناية الفائقة التي كانت تحاط بيا ىذه المكتبة القصة التالية ، كالدارسيف

كفي ىذه السنة كقعت النار في " :ذ يقكؿإق َُٓالتي يركييا ابف األثير في حكادث سنة 
الحظائر المجاكرة لممدرسة النظامية ببغداد فاحترقت األخشاب التي بيا كانتقؿ الحريؽ إلى درب 
السمسمة كتطاير الشرر إلى باب المراتب فاحترقت منو عدة دكر كاحترقت خزانة كتب النظامية 

كذلؾ كاف كثير مف العمماء يكقفكف كتبيـ ، "لفقياء لما أحسكا بالنار نقمكىاكسممت الكتب ألف ا
عمى النظامية، فقد أكقؼ محب الديف بف النجار صاحب ذيؿ تاريخ بغداد خزانتيف مف الكتب 

 .(ْ)لمنظامية ككاف ذلؾ في النصؼ األكؿ مف القرف السابع لميجرة كقيمة ىذه الكتب ألؼ دينار

كاألكقات، كيذكر ابف الجكزم  كقد اختمؼ عدد الكتب في ىذه الخزانة بحسب العصكر     
ق في كتابو صيد الخاطر أنو نظر في ثبت الكتب المكقكفة في المدرسة ٕٗٓالمتكفي سنة 

 النظامية فإذا بو يحتكم عمى نحك ستة آالؼ مجمد.
                                                           

 .ِِ/ُ، كشؼ الظنوفحاجي خميفة،  ((ُ
 .ِّٕ/ُٕ، معجـ األدباءياقكت الحمكم،  (ِ)
 .ِِٗ/ٖ، الكامؿ في التاريخابف االثير،  (ّ)
 .ُُٕ، تاريخ التربية اإلسالميةشمبي، أحمد،  (ْ)
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ق، كلعميا ٔٓٔىذا كأف آخر مدرسة أنشئت في بغداد قبؿ سقكطيا بيف المغكؿ سنة      
 عرفت باسـ مؤسسيا الخميفة المستنصر باهلل العباسي. أفخميا، ىي تمؾ المدرسة التي

فأصبح الديف ثابت األركاف رفيع البنياف، كلقد شاع مف مكاـر أخبلقو ما زاد ضكء النيار الباىر 
كرغـ أف الخميفة المستنصر أنشأ مكتبة خاصة في قصره، إال أف اسمو ال يقرف  (ُ)كالقمر الزاىر

نما يقرف اسمو بالمدرسة المستنصرية ذلؾ أف المؤلؼ نفسو يذكر أف الخميفة المستنصر  بيا، كا 
 باهلل أكجد لنفسو خزانة كتب. 

بيا كماؿ ثـ أنشأ مكتبة عمى شاطئ دجمة كجعميا كقفان عمى المذاىب األربعة ليحصؿ      
المنفعة فجاءت محكمة البناء راسخة في الماء فسيحة الفناء كصفيا غريب كحسف ترتيبيا عجيب 
شامخة إلى عناف السماء تضحؾ شرفاتيا بالسركر كيظير في أبنيتيا الفرح كالحبكر. كبنيت ليـ 

 .(ِ)صفة فاخرة مقابمة لممدرسة يجمس فييا الطبيب فيقصده المرضى فيداكييـ

كقد بنى الخميفة خزانة الكتب ضمف بناء مدرستو، ككانت مف أىـ أقساميا ككانت ىذا      
تسمى خزانة الكتب، كمكاف المكتبة ىك القاعات الكبيرة الكاقعة في القسـ الشرقي مف عمارة ىذه 
المدرسة يفصؿ بينيما كبيف مدرسة الفقو دىميز طكيؿ عاؿ، كىذه القاعات ترتفع بارتفاع 

 .(ّ)ف ليا نكافذ بؿ كاف فييا ككل سقفية ال تزاؿ عامرة تكفي لئلضاءة كالتيكيةالطابقيف، كلـ تك

كقد أكقؼ الخميفة أكقافان نفيسة غنية جميمة مف أجؿ دكاـ كاستمرار تغذية مؤسستو، كخص      
المكتبة كالمشرفيف عمييا بنصيب مكفكر مف أكقافو، كما كأنو زكد المكتبة بالحبر كالكرؽ كاألقبلـ 

أدكات الكتابة كالنسخ كذلؾ بالمجاف، كذلؾ اشترط الخميفة أف يككف في دار الكتب التي  كسائر
ىي الخزانة عشرة أشخاص يشتغمكف بعمـ الحديث النبكم، كيككف ليـ شغبلف يشغبلف الطمبة بعمـ 

 .(ْ)الحديث النبكم كرتب عندىـ شيخ عمى االسناد يقرأ عميو الحديث

                                                           

ي، ب، بغداد، مكتبة المتن، خالصة الذىب المسبوؾ مختصر سير المموؾقنيتك االربمي، عبد الرحمف سنبط ((ُ
ِٖٔ. 
 .ِٕٖ-ِٖٔ، نفسوالمصدر قنيتك االربمي،  (ِ)
 .ِٖٖ-ِٕٖ، نفسوالمصدر قنيتك االربمي،  (ّ)

 .ِٖٖ، نفسوالمصدر قنيتك االربمي،  ((ْ
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ف كاف لحقو كثير مف بناء المدرسة اال يزاؿ ك       لمستنصرية قائمان في بغداد حتى أيامنا ىذه، كا 
ق كنجت منو، ربما ٔٓٔالتغير كالتعديؿ. كقد شاىدت المستنصرية الغزك المغكلي لبغداد سنة 

بجراحات غير قاتمة، كاستردت قكتيا بعده كظمت تقـك بميمتيا العممية فترة طكيمة مف الزمف، 
ـ بغداد كجدىا قائمة شامخة تدكر فييا المناظرات كتقاـ ُِّٕنة كعندما زار ابف بطكطة في س

فيعا الدركس، كال ندرم بالضبط متى تكقؼ سير الدركس فييا كانتيبت خزانتيا، كلما زار الرحالة 
نما كاف آنذاؾ َُٕٓنيبكر بغداد في سنة  ـ كجد البناء عمى حالو كلكنو لـ يكف مدرسة كا 

د كانت ال تزاؿ قائمة عمى شاطئ دجمة عند جسر القكارب في مستعمبلن مكانان لممكازيف، كلق
كتب فيو مؤلؼ مادة بغداد في دائرة المعارؼ اإلسبلمية الطبعة األكلى مادتو ىذه القكت الذم 

مف النص االنكميزم(، ككانت مستعممة حتى عيد قريب كمركز  ٕٔٓ)الجزء األكؿ، الصفحة 
لة قرأ عمى جدار مطبخ المستنصرية نقشان يقكؿ أف لمجمارؾ. كمما يجدر ذكره أف نيبكر الرحا

ق عمى حيف يجمع المؤرخكف عمى أف الفراغ مف بنائيا كاف َّٔالفراغ مف بنائيا كاف سنة  
 ق. ُّٔسنة 

ف بناء المدارس انتشر في اإلسبلـ انتشاران ىائبلن، كمدف سكرية كمصر كالعراؽ مميئة إ     
بالمدارس، كقد الحؽ بجميعيا مكتبات، فنكر الديف الشييد بنى مدرسة في دمشؽ كالحؽ بيا 
مكتبة ككذلؾ فعؿ صبلح الديف كأفراد أسرتو بعده، كالشيء نفسو قاـ بو عدد عظيـ مف أمراء 

ائيـ كأغنيائيـ، فالقاصي الفاضؿ كزير صبلح الديف أسس مدرسة أسماىا باسمو المسمميف ككبر 
الفاضمية في القاىرة كأكدع فييا حكالي مائة ألؼ مجمد مما أخذه مف خزائف الفاطمييف، كيذكر 
ياقكت الحمكم عدة مدارس في مرك في زمانو تحكم مكتبات ضخمة ككانت أبكابيا مفتكحة 

 .(ُ)لمجميع كىكذا
 

 : مكتبات المشافي : اً سابع

يجاد األماكف البلزمة       مف مآثر اإلسبلـ الكبرل عنايتو بالمرضى كاىتمامو بعبلجيـ كا 
بيبيـ كقد اىتـ أكائؿ الخمفاء بيذه النكاحي. فنقرأ في كتب التاريخ أف الخميفة لمعالجتيـ كتط

                                                           

 ،( عماف)  األردف  الفرقاف، دار ،واإلسالمي العربي العالميف في المكتبات أنواع حسف، أحمد سعيد ((ُ
 .ٓ ،ّٗ الصفحات عدد ،ُط ق،َُْْ/ـُْٖٗ
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خاصة كأكقؼ عمييـ مف األمكم الكليد بف عبد الممؾ اىتـ بالمرضى فعزؿ المجذكميف في أماكف 
ييتـ بيـ، كذلؾ عيف لكؿ أعمى قائدان ييديو السبيؿ إلى غير ذلؾ مف األخبار، كمع تقدـ الزماف 
كرقي الحضارة كاستجار العمراف انشئت المشافي، كقد استعمؿ المسممكف ليا كممة الفارسية 

مشافي في طكؿ الببلد كقد أنشأ الخمفاء كالحكاـ ال مارستاف أك بيمارستاف كتعني بيت المرضى،
ـ اىتـ أكثر ببناء َُٖ-ٖٕٔىػ/ُٖٓ-َُٕكعندما جاء عيد الخميفة ىاركف الرشيد  كعرضيا،

البيمارستانات، كزاد مف تطكيرىا فأقاـ بيمارستانان كبيران في بغداد، كألحؽ بو مكتبة عممية ضخمة 
أكجد عضد الدكلة البكييي في القرف الربع اليجرم  كما ،(ُ)ىك عمى غرار البيمارستانات الفارسية

أنشأ نكر  مامارستانان في بغداد سمي باسمو فظؿ فترة طكيمة يستقبؿ المرضى كييتـ بيـ، كبي
الديف الشييد في دمشؽ في القرف السادس اليجرم مارستانان، كفعؿ ذلؾ ممكؾ المماليؾ كحكاميـ 

تبات حافمة تضـ ثمرات العقكؿ ألف المستشفى لـ لحؽ بيذه المشافي مكأفي مصر كسكرية، كقد 
نما كاف أيضان مكانان لتعميـ طبلب الطب األمراض  يكف مكانان لمتطبيب كالتمريض فحسب، كا 
كطرؽ معالجتيا فكاف مكانان لمتدريب العممي كمكانان لمدراسة النظرية، كالمشافي التي عندنا أخبار 

الحقت بو مكتبة ضخمة كانت مصدران أساسيان عف مكتباتيا ىي البيمارستاف العضدم فقد 
مارستاف النكرم في دمشؽ، ذلؾ أف بيلمطبلب كاألساتذة عمى السكاء، ككذلؾ كانت الحاؿ في ال

نكر الديف الشييد الذم حكـ قسمان مف العراؽ كسكريا كمصر عمر بيمارستانان في دمشؽ كأطمؽ 
إلى الطبيب أبي المجد بف أبي الحكـ  جعؿ أمر الطب فيوعميو اسمو، فمما عمر البيمارستاف 

ككاف يعكد عمى المرضى فيو، ككاف يعتبر أحكاليـ كبيف يديو المشارفكف  ،قَٕٓالمتكفي سنة 
كالخداـ لممرضى، ككؿ ما يكتبو لممرضى ال يؤخر عنيـ، فإذا فرغ مف ذلؾ طمع القمعة كافقتد 

اف الكبير، كجميع االيكاف مفركش، مرضى السمطاف كغيرىـ كعاد إلى البيمارستاف كجمس في االيك 
كيحضر كتب األشغاؿ، ككاف نكر الديف قد أكقؼ جممة كثيرة مف الكتب الطبية، ككانت في 
الخزانتيف المتيف في صدر االيكاف، ككانت جماعة األطباء كالمشتغميف يأتكف إليو كيجمسكف بيف 

اشغاؿ كنظر في الكتب مقدار  يديو، ثـ تجرم مباحثات طبية كتقرأ التبلميذ كال يزاؿ معيـ في
 .(ِ)ثبلث ساعات ثـ يركب بعد ذلؾ كمو إلى داره بدمشؽ

                                                           

 .ُْٖ-ُٕٖ ،عيوف أصيبعة، أبي ( ابف(ُ
 .ُّٖ-ُّٕـ، ُّٓٗ، المدارسالدارس في تاريخ النعيمي، عبد القادر،  (ِ)
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كقد  ،(ُ)كذلؾ يكرد المقريزم ذكر مكتبة ممحقة بالمارستاف المنصكرم في القاىرة في زمانو      
بمغت بعض المكتبات الممحقة بالمشافي حدان ضخمان، فقد ذكر أف عدد الكتب التي كجدت في 

 .(ِ)مستشفى قبلككف في القاىرة حكالي مائة الؼ مجمد أخذت أغمبيا مف دار الحكمة في القاىرة

كأصبحت البيمارستانات تضـ كبار عمماء الدكلة، ليس في الطب فقط، بؿ كاف يتردد         
ييا الفقياء كاألدباء كغيرىـ، كما كاف األطباء أنفسيـ منيـ النحاة كالشعراء كالمتكممكف عم

كاألصكليكف كالمحدثكف كالمؤرخكف كالمغكيكف كعمماء الفمؾ كالمفسركف كالميندسكف كالرياضيكف، 
كيطكؿ بنا الحديث إذا ضربنا األمثمة لذلؾ، حيث كانت البيمارستانات مجمع العمكـ كالخبراء 
كالفقياء، كعرؼ أف ىناؾ العديد مف العمماء الذيف جعمكا أمكاليـ كقفان لمبيمارستانات، كما عرؼ 
أف ىناؾ عمماء مف العجـ، كغيرىـ تعممكا في البيمارستانات اإلسبلمية، فجاءكا خصيصان لينيمكا 

رستانات ليصبح العمـك الطبية في البيمارستانات اإلسبلمية كزاد ىذا عندما ألحقت المكتبات بالبيما
بكؿ بيمارستاف مكتبة كبيرة يستفيد منيا األطباء كالمرضى كالتبلميذ الذيف يتعممكف الطب، كعمؿ 
الخمفاء كاألمراء عمى تزكيد مثؿ ىذه المكتبات بالكتب كدعمكىا باألمكاؿ، كمثؿ ما فعؿ نكر 

كأكقؼ عمييا  الديف محمكد بف زنكي مف تشييده مكتبة كبيرة لمبيمارستاف النكرم في دمشؽ
األمكاؿ كالكتب لتككف خدمة لمطمبة كالمعمميف، كمف مظاىر التطكر في البيمارستانات كجكد 
النقاالت لحمؿ المرضى عمييا، خصكصان مف بترت أطرافيـ، كىذا يدؿ عمى اىتماميـ بنقؿ 

 .المرضى مف بيكتيـ إلى البيمارستاف

 مجمد، ألؼ مائة عف تزيد بمكتبة زكده حينما ازدىاران  طكلكف بف أحمد بيمارستاف شيد كما       

 .(ّ)كطبية كعممية ثقافية ناحية مف البيمارستاف ىذا شيده الذم التطكر مدل عمى يدؿ إنما كىذا
مكتبة البيمارستاف القبة الكبيرة التي بجانبو، كاىتـ السمطاف المنصكر قبلككف  كلقد احتمت      
ىذه  كلقد حكت ،لمرتب المدرس بمرتب مساكو  أقاـ عمييا خازنان المكتبػة بشكؿ كبير حتى أنو  بيػذه

 .الميبلدم المكتبة مف جميع فركع المعرفة التي عرفت في القرف السابع اليجرم/الثالث عشر

منو فكاف يتـ بالمدرستيف  ككاف التعميـ العممي يتـ بالبيمارستاف المنصكرم، أما النظرم         
كما كاف يدرس الفقو في  ،الطب ككاف ابف النفيس يدرس في كمييما ،المنصكرية كالناصرية
مكتبة البيمارستاف التي في القبػة فيجمس  كفػي أكقػات راحتو كاف يتجو إلى ،المدرسة المسركرية

                                                           

 .ِِّ/ّ، الخطط المقريزيةالمقريزم،  ((ُ
 .ُّٔ/ّ، دائرة المعارؼ اإلسالميةفنسؾ،  (ِ)
 .ْٕ ،البيمارستانات تاريخ ( أحمد عيسى، (ّ
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إلى ىذه المكتبة الطبية داره كمكتبتو، عندما آلت إليو  لمبحث كالقراءة. كقد أكقؼ ابف النفيس
كلقد تعرضت ىذه المكتبة فيما بعد إلى حريؽ كبير ألحؽ ، الكقت في ذلؾ رئاسة نقابة األطباء

 محتكياتيا.  الضرر بمعظـ

بناه  ال ذم البيمارستاف العضدمبـ(، ُٖٗق/ُّٕعضد الدكلة بف بكيو عاـ )ألحؽ بو كما       
كصيدلية في مدينة بغداد، بعد أف استشار الطبيب الرازم في اختيار مكانو المناسب، مكتبة 

 . (ُ)كمخازف كمطابخ
 منيا يستفيد كبيرة مكتبة بيمارستاف بكؿ ليصبح بالبيمارستانات المكتبات ألحقت عندماك        

 ىذه مثؿ تزكيد عمى كاألمراء الخمفاء كعمؿ الطب، يتعممكف الذيف كالتبلميذ كالمرضى األطباء

 مكتبة تشييده مف زنكي بف محمكد الديف نكر فعؿ ما كمثؿ باألمكاؿ، كدعمكىا بالكتب المكتبات

 كالمعمميف، لمطمبة خدمة لتككف كالكتب األمكاؿ عمييا كأكقؼ دمشؽ في النكرم لمبيمارستاف كبيرة

 بترت مف خصكصان  عمييا، المرضى لحمؿ النقاالت كجكد البيمارستانات في التطكر مظاىر كمف

، كيجب االنتباه إلى ِ) )البيمارستاف إلى بيكتيـ مف المرضى بنقؿ اىتماميـ عمى يدؿ كىذا أطرافيـ،
 كاألطباء. أف المكتبة كانت لممرضى كالطبلب

 
 :المكتبات المتنقمة  ًا : ثامن

أثناء سفره مف الكتب قد كاف معو  يايصطحبالتي كاف الصاحب بف عباد مثاليا مكتبة ك        
األصفياني استغنى عف ذلؾ اكتفاء ما حمكلتو عشرة جماؿ فمما صدر كتاب األغاني ألبي الفرج 

األغاني، كقد اعتاد بعض حكاـ المغرب األقصى )مراكش( في العصكر المتأخرة أف  ببكتا
يصطحب معو مكتبة متنقمة أثناء سفره فقد كرد ذكر مثؿ ىذه المكتبة في كتاب أحكاـ القرآف 

رني الشيخ الصالح ألبي بكر محمد بف عبد اهلل المعافرم بف عربي ... يركم المؤلؼ... خب
يكسؼ الحزاـ المغربي باإلسكندرية في سنة ستيف كسبعمائة قاؿ رأيت تأليؼ القاضي أبي بكر بف 
العربي في تفسير القرآف المسمى أنكار الفجر كامبلن في خزانة السمطاف الممؾ العادؿ أمير 

طاف أمير المسمميف أبي عناف فارس ابف سمطاف أمير المسمميف أبي الحسف عمي ابف السم
                                                           

 ط،.د اإلسبلمي، التمدف مطبعة دمشؽ، ،اإلسالـ في البيمارستانات تاريخبؾ،  عيسى أحمد ((ُ
 .ْٕ ـ،ُّٗٗ/قُّٖٓ

 . ِٓ، البيمارستانات في اإلسالـ)النوري واألرغوني(د.عبد الناصر كعداف كد. محمد يحيى صباغ،  (ِ)
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المسمميف أبي سعيد عثماف بف يكسؼ بف عبد اهلل، ككاف السمطاف أبك عناف آنذاؾ بمدينة 
مراكش، ككانت لو خزانة كتب كاف يحمميا معو في األسفار ككنت أخدمو مع جماعة في حـز 

 .(ُ)الكتب كرفعيا فعددت أسفارىا فبمغت عدتيا ثمانيف مجمدان لـ ينقص مف الكتاب المذككر شيء

و ىذه المكتبات بالمكتبات المتنقمة التي انتشر استعماليا في ببلد الغرب، مع يشبت كيمكف    
يء مف التجكز، إذ أف األكلى خاصة بالممكؾ كالكبراء عمى حيف أف ميمة الثانية خدمة أفراد ش

 الشعب البعيديف عف مراكز المكتبات الكبرل كالعامة.
 معيا تنعدـ كالتي بعضيا عف المتباعدة الصغيرة المجتمعات يخدـ المكتبات مف النكع كىذا      
 كجكد عدـ الكقت نفس كفي االقتصادية التكمفة لضخامة فييا ثابتة مكتبات اقامة جدكل تقريبا
 يسمى ما ظير لذلؾ حدة عمى منيا كؿ في ثابتة مكتبة كجكد تتطمب التي المستعمميف كثافة

 متنكعة مجمكعة تحمؿ كبيرة عربات عف عبارة كىي ( Book Mobiles ) المتنقمة بالمكتبات
 بيا يصعب التي المناطؽ الى لمكصكؿ المختمفة المناطؽ بيف بيا تنتقؿ كالمجبلت الكتب مف

 يتـ كالطاكالت المقاعد مف بمجمكعة العربات ىذه تزكد االحياف بعض كفي عامة مكتبات اقامة
 .مؤقتة بصكرة كجدت اينما لتستخدـ كطييا فردىا

 
 : الخانقاهمكتبات   عًا :ستا

الخانقاه، كبعضيا ميـ حتى أننا نجد ياقكت الحمكم يذكر  فيكذلؾ كاف ىناؾ مكتبات      
  .(ِ)مكتبة كبرل في مرك في خانقاه ىناؾ

 
  :أخرى  مكتبات  عاشرًا :

ىناؾ أنكاع اخرل مف المكتبات أقؿ شيرة كأقؿ أىمية كذيكعان مما ذكرنا مف المكتبات، منيا ك      
المكتبات التي كانت تمحؽ بالترب كالمقابر، ذلؾ أف العادة جرت أف يحمؽ بقبكر العظماء 

                                                           

 ب. -، المقدمة ص أأحكاـ القرآفعربي، الأبك بكر المعافرم، محمد بف عبد اهلل بف  (ُ)

 .ّٔ/ٖ، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





51 
 

كاألغنياء مكاف لقراءة القرآف بشكؿ سبو متصؿ كأف تمحؽ بو مكتبة صغيرة فييا بعض الكتب 
ف كاف الدينية،    فقد خالؼ البعض في بناءىا عمى األضرحة. ،اإلسبلـ لـ يأمر بذلؾكا 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





52 
 

 

 

 

 

 

في أرجاء  المكتباتدراسة تفصيمية لبعض أشير وأكبر :  الثالث الفصؿ
 الدولة اإلسالمية:

 : كيشتمؿ عمى

  (دار الحكمة أو بيت الحكمة)خزانة الخمفاء العباسييف ببغداد أواًل : 
 باألندلس. الضخمة قرطبة مكتبة  :  ثانياً  

 حكمت. عارؼ اإلسالـ شيخ مكتبة  :  ثالثاً 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





53 
 

   : اإلسالمية الدولة أرجاء في المكتبات وأكبر أشير لبعض تفصيمية دراسة:  الثالث الفصؿ

 : عمى المكتبات كيشتمؿالستنباط أسس كمعايير كضكابط عمارة  ىدؼ ىذه الدِّراسة ك        

 :(ُ) (دار الحكمة أو بيت الحكمة)د يف ببغدا*العباسيخزانة الخمفاء أواًل : 

 لبػيػػػػػت الحكمػػػػػػػػػػػة : المػػػػػػػؤسسػػػػوف -4
 ىذا بإنشاء فكر مف كأكؿ زمنانان، كاقدميا شأنان  العربية المكتبات أعظـ(  الحكمة بيت)  يعد      
 مف كنكادرىا الكتب نفائس فييا جمع مستقمة بناية خصص فقد المنصكر، جعفر أبك البيت

 . (ِ)المختمفة المغات عف كالمترجمة العربية المؤلفات
 كأكثرىـ العباس بني خمفاء أعظـ مف ككاف.(ىػُّٗت) الرشيد ىاركف الخميفة جاء كلما         

 الكتب إخراج إلى فاتجو كاألدب، العمـ كعبة عيده في بغداد أصبحت فقد التاريخ، في ذكرا
 التراث مف رصيدىا تضخـ أف بعد الخبلفة قصر جدراف في تحفظ كانت التي كالمخطكطات

 كطبلب لمدارسيف األبكاب مفتكحة عامة مكتبة لتككف ، المترجمة المؤلفة كالمخطكطات المدكف،
 لجبلؿ تقديرا"  الحكمة بيت"  كسماىا الذخائر كؿ الييا نقؿ ضخمة رحبة دار فأسس كبدا العمـ،
 االمر أكؿ ميمتيا فكانت.  جميؿ بعمؿ تقكـ كبرل ثقافية مؤسسة المؤسسة ىذه ككانت ، رسالتيا
 ترقية ىميا عممية مؤسسة أصبحت ىحت فالمأمك  زمف تطكرت ثـ ، النديـ ابف يقكؿ كما المبلزمة
 .(ّ)العميا لمدراسات كالتجرد كالدرس البحث

 كانت التي الحكمة دكر ميبلد العباسي العصر في كالثقافية الفكرية الحركة تطكر شيد       
 لمعمـ الشديد االحتراـ مدل يعكس اسميا أف كما الفكرم، الرقي إليو كصؿ لما مظير تعتبر

 مركزا كانت إنيا: الحكمة دكر عف المؤرخكف يكرده مما القكؿ كيمكف الحكمة، مفتاح باعتباره
 الجامعة مف كليا الجامعة اسـ عمييا تطمؽ الكتابات بعض نجد كلذا كالدراسة؛ لمبحث عمميا

                                                           

 اإلسالمية التربية ،(آليا الشاممة بترقيـ ،ٕٔ/ ُٔ) اإلسالمي التاريخ في الموجزة الموسوعة أنظر : ((ُ
 .ََّ ،العربية البالد في وتطورىا أصوليا

 الرئيسية بالمصادر تعريؼ المكتبة العدكاني، عمي محمد بالكىا عبد: د ك العاني مكي سامي: د ((ِ
 .ُٓ ـ،ُٕٗٗ ، بغداد ،المغة في والمساعدة

 ،ُط لمطباعة، اإلشعاع دار شركة القاىرة، ،العباسييف عصر في الحكمة بيت اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ّ
 .ِٗ ،ُٖٓ الصفحات عدد ت،.د
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 اليميني لمعصر كالفكرية الثقافية الحاضرة كانت التي اإلسكندرية فمدرسة كالدراسة، البحث كظيفة
 مدير ليا ككاف كالنقؿ، لمترجمة مركزا كانت كما كالمترجمة المؤلفة الكتب ليا كجمعت أثينا؛ بعد

 كألحؽ فييا المأمكف كتكسع...  الحكمة بيت صاحب العرب المؤرخكف يسميو شئكنيا عمى يشرؼ
 كالمطالعة كالنسخ لمترجمة مركزا كأصبحت كمترجميو عصره عمماء أشير مف كبيرا عددا بيا

 مراجعتيا، يريدكف التي المصادر عمى لبلطبلع كالمؤلفكف القراء فييا يجتمع فكاف كالتأليؼ،
 في كالنساخ عمييـ يممكف ما يكتبكف الحذاؽ الكتاب أيدييـ كبيف لمترجمة المترجمكف فييا كيجتمع
 الكتب خزائف أكبر الحكمة بيكت ككانت باألجر؛ لغيرىـ أك ألنفسيـ ينسخكف بيـ خاصة أماكف
 بغداد مكتبة في اجتمع كقد كمتحفيا؛ مكتبتيا مف كمكانتيا شيرتيا أخذت العباسي العصر في

 كصكؿ، حدب كؿ مف كالمعرفة العمـ طبلب إلييا كلجأ كالدرس، لمبحث كالباحثكف العمماء
 الثقافة تطكر في كاضح أثر كمو لذلؾ ككاف كغيرىا، كالحكمة كالفمسفة الطب عمكـ بيا كديرِّسىت
 عيد في نشاطيا ذركت المكتبة ىذه كبمغت الكقت، ذلؾ في العممية الحركة كازدىار العربية،
 .(ُ) (ىػُِٖ) سنة المتكفِّى المأمكف، الخميفة

 
 الحكمة: لبيت اإلداري التنظيـ -2

 الكقت ذلؾ في األقؿ عمى تكف لـ أنيا عمى التأكيد نريد لممكتبة اإلدارم التنظيـ حيث فمف      
 كبالتالي.  بيا تأثرت أنيا الشؾ التي اإلسكندرية مكتبة تحتذم أكاديمية كانت بؿ مكتبة مجرد
 : ىي إدارات أك أقساـ عدة إلى مقسمة كانت كأنيا البد األكاديمية ىذه فأف
 المكتبة قسـ - أ
 كالتأليؼ البحث قسـ - ب
 كالتجميد النسخ قسـ - ت

                                                           

 اإلسالمية التربية ،(آليا الشاممة بترقيـ ،ٕٔ/ ُٔ) اإلسالمي التاريخ في الموجزة الموسوعة أنظر : ((ُ
 .ََّ ،العربية البالد في وتطورىا أصوليا
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 الرفكؼ عمى كتنظيميا كصكب حدب كؿ مف الكتب اقتناء بو المنكط ىك المكتبة قسـ كاف كربما
 . (ُ)يطمبيا لمف كمناكلتيا

 بينيا كثيرة، أركقة بينيا تمتد عديدة، غرؼ عف عبارة الداخؿ مف المكتبة تصميـ ككاف      
 ىذه فمف غيرىا بو تقـك ال بو، تقكـ محدد عمؿ الغرؼ ىذه مف غرفة كؿ في ككاف طكيمة، أركقة
 :الغرؼ

 .الكتب عمييا تيصؼ   بأرفؼ مزكدة لمكتب غرفة – أ
 .كالمناظرات لممحاضرات غرفة – ب
 .لبلستراحة غرفة – ت
 .لممترجميف غرؼ - ث
 .لمناسخيف غرؼ - ج
 .كالكراقيف لممجمديف غرؼ - ح
 .كالمناكليف لمخازنيف غرؼ - خ
 .لمتدريس خاصة غرؼ - د
 .كالكساء الغذاء ليـ يصرؼ ككاف العمـ، طبلب لسكف غرؼ – ذ

 الخميفة يد عمى سامىر اء إلى الخبلفة مركز كانتقاؿ المأمكف، كفاة بعد بالمكتبة االىتماـ قؿ كقد
 عمى المتككؿ الخميفة عيد في العناية ببعض حظيت ثـ ،(ىػ ِِٕ) سنة المتكف ى باهلل، المعتصـ

 (.ىػ ِْٕ) سنة المتكف ى اهلل،
 الحكمة بدار الرشيد عصر في المشتغميف أبرز
 الترجمة أمانة منصب تبؤ حتى فييا تدرج كالذم:  ماسكيو بف يكحنا -ُ
 الفارسية عف المترجميف أكبر:  نكبخت بف الفضؿ – ِ
 . (ِ)النساخيف رئيس:  الكراؽ عبلف -ّ
 

                                                           

 المبنانية، المصرية الدار القاىرة، ،الوسطى العصور في والمكتبات الكتب خميفة، العزيز عبد شعباف د. ((ُ
 .ِٖٓ ،ٕٔٓ الصفحات عدد ،ُط ،ُٕٗٗ

 الرئيسية بالمصادر تعريؼ المكتبة ،العدكاني عمي محمد بالكىا عبد: د ك العاني مكي سامي: د  ((ِ
 .ُٓ ، ـُٕٗٗ ، بغداد  ،واألدب المغة في والمساعدة
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 :(ُ)الحكمة بيت تأسيس مف تحقيقيا المراد األىداؼ -3

 بأداء اإلسبلمية الدكلة كالتزاـ العممي التشجيع خبلؿ مف كذلؾ:  العظيـ الحضاري االزدىار -4
قباؿ الميداف ىذا في كاجبيا  كشريعة ، كعبادة ، عقيدة لئلسبلـ القمكب ،كتفتح العمـ عمى األمة كا 

 . كأخبلقا ،

نقاذه العالمي التراث عمى الحفاظ – 2  ، جالينكس مؤلفات ذلؾ عمى مثاؿ كخير : الفناء مف وا 
 حنيف بكاسطة ، أخرل رسالة كثبلثيف كتسعا ، السريانية إلى رسائمو مف رسالة مائة ترجمت حينما
 . اسحاؽ بف

 ارتبطفقد  : تصنؼ أو تترجـ التي والمصنفات الكتب عمى المحافظة عمى الشديد الحرص – 3
 في العمماء ككاف كالمصنفات، الكتب عمى المحافظة بغداد في كنشاطيا العممية الحركة بظيكر
 .الحكمة بيت في مؤلفاتيـ مف نسخان  يكدعكف اإلسبلمية الدكلة

 

 : الحكمة بيت إنشاء عمى ساعدت التي العوامؿ -4

 كآية عنيا معبرا كرمزا النيضة ىذه عنكاف بغداد في الحكمة بيت فكانت : العممية النيضة_  4
 .عزىا
 .النظامية المدرسة مكتبة أشيرىا كمف : المشرؽ في العامرة الكتب دور –2
 كحاشيتيـ الخمفاء يرغبكف كيؼ ىؤالء عرؼ كقد : لو وزيراً  البرامكة أحد الخميفة اختيار – 3
 .(ِ)كالكتب الدراسات تذكؽ في

 الحكمة : بيت في العامميف رواتب -5

 ىؤالء بيف كمف اختصاصاتيـ، كتنكعت محددة ركاتب ليـ عمماء الحكمة ببيت يمحؽ كاف     
 ركاتب كانت فقد الرصد، آالت إلصبلح مرصدا الحكمة ببيت الحؽ المأمكف ألف ذلؾ فمكيكف،
 كلذلؾ الشير، في دينار ألفي يبمغ الدكلة كزراء مف كزير لدل كينقمكف ينسخكف الذيف المكظفيف

                                                           

 .َْ ،المرجع السابؽ اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ُ
 .ِٕ ،المرجع نفسو اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ِ
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 ذلؾ أكثر كربما الشير في دينار ألؼ عشريف عف اقؿ ال كمستخدمي مكظفي ركاتب أف أعتقد
 .المكتبة كأثاث الجاىزة الكتب كثمف التجميد كأجكر كالكرؽ الحبر كثمف األخرل النفقات باستثناء

  
 الحكمة : بيت في تدرس كانت التي الدراسية المواد -6

 فعمـك الدينية المكاضيع كتعميؽ تطكير في الكبير األثر األمر ليذا كاف كقد:  الدينية العمـو -أ
 .كالفقو كالحديث الكريـ القرآف

 .كاألدب كالعركض الصرؼ ك كالنحك كالمغة:  األدبية المواضيع -ب

 التي العقمية كبالعمكـ كالمساحة كاليندسة كالجبر الحساب تشمؿ كىي:  الرياضية العمـو – ج
  .(ُ)الكبلـ كعمـ المنطؽ تضـ

 لمنظر، مجمسان  يعقد الحكمة لبيت رئيسان  المأمكف جعمو الذم ماسكيو بف يكحنا ككاف         
 فييا يدرس كاف كما ،كالطب كالفمؾ ، كالرياضيات ، كالفمسفة العمـك مف نكع كؿ مف فييا كيجرم
 كانت كىكذا.  الزمف مف فترة اسحاؽ بف حنيف يديو عمى تتممذ كقد كثيركف تبلميذ إليو كيجتمع
 حدب كؿ مف العمـ ركاد إلييا تكجو التي القبمة أصبحت حيث العمـ في كعبيا عمك في بغداد

 أسماع كطرقت األصـ شيرتيا كأسمعت الركباف بدكرىا تحدثت التي اإلسبلمية الدكلة في كصكب
 .(ِ)" الحكمة بيت" ىلاألك  كالداني القاصي

 

 الحكمة : بيت في التدريس منيج مف نموذج -7

 .الحكمة بيت في بالدراسة لبللتحاؽ اإلعداد مرحمة -أ

 .الحكمة بيت داخؿ الدراسة مرحمة أك العالية المرحمة -ب

 سنة :44 إلى46 سف مف -أ

                                                           

 .ُّٖ ،المرجع السابؽ اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ُ
 .ُّٖ ،المرجع نفسو اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ِ
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 إجادة ، الكريـ القرآف حفظ فييا كيتـ ، الحكانيت أك( المعمـ) الفقيو منزؿ في الكتاب داخؿ تتـ
 . المغة قكاعد كدراسة ، كالقراءة الكتابة

 سنة :48 إلى44 سف مف -ب

 ككبلـ كتفسير فقو مف الدينية العمكـ بعض فييا كيدرس الحمقة أك المسجد مدارس داخؿ كتتـ
 .كالنقد كالبياف كاألدب المغة في التفقو مع كاألخبار األعبلـ كسير الشعر معرفة ثـ حديث كركاية

 :نظاميف طرؽ عف التدريس فييا يتـ السابقتيف المرحمتيف اتماـ وبعد -ج
 المحاضرات نظاـ -ُ
 كالفمؾ كالرياضيات كالطبية الفمسفية العمكـ فييا يدرس.  كالمناقشة كالمناظرة الحكار نظاـ -ِ

 . كالمكسيقى كالجغرافيا الطبيعة كالعمكـ

 بفئة فيجتمع المدرس يساعد كالمعيد ، كبيرة قاعات في العمكـ بعض في يحاضر المدرسك        
 ىك الشيخ أك كاألستاذ مادتيا في كيناقشيـ المحاضرة مف استغمؽ ما ليـ كيشرح الطبلب مف

 .(ُ)مكضكعو في األخير المرجع
 
 ليـ : تمنح التي العمماء والشيادة و الخريجيف لباس -8

 ،اليكـ الجامعي الركب لعمو كطيمسانا سكداء عمامة عف عبارة كالعمماء الخريجيف لباس كاف     
 .غيرىـ عف ليـ تميزان  كالفقياء لممدرسيف ضركرم الزم ىذا ككاف

ذاك          يمنحو الذكر السالفة العمكـ ىذه مف عمـ دراسة أنيى قد الحكمة بيت خريج كاف ا 
 أنو عمى الشيادة نصت فيو الممتازيف مف كاف فإذا ، العمـ ذلؾ أتقف قد بأف تشيد إجازة أستاذه

 .(ِ)لممعيد ال لؤلستاذ ىذه كالحالة كاف الشيادة منح فحؽ.  تدريسو لو أجيز قد
                                                           

 ،ُط لمطباعة، اإلشعاع دار شركة القاىرة، ،العباسييف عصر في الحكمة بيت اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ُ
 .َُْ ،ُٖٓ الصفحات عدد ت،.د
 الوسيط العصر في ومصر والشاـ العراؽ لبالد العامة وشبو العامة العربية الكتب ُدور ، العش يكسؼد. ((ِ

 عدد ، ـُُٗٗ/قُُُْ ،ُط ،المعاصر الفكر دار ،بيركت  صٌباغ، محمد ك أباظة نزار:  الفرنسية عف ترجمة
 .ٔٓك ٓٓ ،ّْٖ الصفحات
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 وعممو : الحكمة بيت ترجمة أميف -9

 : يمي فيما يتمخص كعممو الشعكبي عبٌلفكاكاف اسمو      

 .لمترجمة تسٌمـ أف يجب التي تمؾ بينيا مف ليختار ، الفتكحات مف المكتسبة المؤلفات دراسة -ُ

 . لنقميا المترجميف عمى المؤلفات تكزيع -ِ

يجاد ، المترجميف عمؿ مراقبة -ّ  . فيو الضركرم االنسجاـ كا 

 .إيداعو كيتـ الناسخكف يكتبو كىناؾ النيائية، المكافقة ألخذ الحكمة بيت إلى تقديمو -ْ

 يشرؼ منسؽ مخطط حسب نظمت الحكمة، بيت مركزىا كاف التي فالترجمة : والخالصة       
 أنيـ يحتمؿ الذيف الكتٌاب يساعدىـ ، المترجميف كبار بيف العمؿ كزع كقد ، الترجمة أميف عميو
 .(ُ)المغكية األخطاء ليصحح مدقؽ ييعيف كما ، األكلى الترجمة مسكٌدة ليـ يييئكف كانكا

 التالي النص في األكلى لممرة يظير كىك"  الحكمة خزانة"  كىك الحكمة لبيت مرادؼ ىناؾ      
 كليذا ، الرشيد لياركف الحكمة خزانة في كاف...  األصؿ فارسي ، نكبخت بف الفضؿ أبك" 

 . (ِ)" الفرس كتب عمى عممو في كمعٌكلو ، العربي إلى الفارسي مف نقؿ الرجؿ

 الحكمة : بيت بأصحاب لقبوا الذيف األشخاص -41

 مع المؤسسة ىذه في يعمؿ ككاف حٌراف مف أصمو.  الحكمة بيت بصاحب الممقب سمماف األوؿ :
 ىاركف بف سيؿ

 . الحكمة بيت بصاحب لقبكا ممف كذلؾ كىك محمد بف أحمد:  الثاني

 بالصنكبرم المسمى مرار بف الحسف ىك نعرفو الحكمة بيت صاحب كاف مف كآخر          
: "  ىذا كىك ، الكتبي شاكر ابف بنصبو كنقمو"  عساكر ابف يركيو بمكضكعو يتعمؽ الذم كالشاىد

 أجمو مف الذم السبب عف(  شخصنا لحفيد ىنا كالكبلـ)  الصنكبرم سألت:  الصفرم الحمبي قاؿ
 الحكمة بيت صاحب جدم كاف:  لي فقاؿ ، بو معركفان  صار حتى ، الصنكبرم إلى جده نسب

                                                           

 .ٔٓك ٓٓ ،السابؽالمرجع  ، العش يكسؼ د. ((ُ
 .ُّٖ ،المرجع السابؽ اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ِ
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 لو كقاؿ ، مزاجو كحده كبلمة فأستحسف ، مناضرة يديو بيف لو فجرت ، المأمكف حكـ بيكت مف
 .  (ُ)المزاج كحٌدة الذكاء بذلؾ يريد ، الشكؿ لصنكبرم إنؾ
 

 والتعميمية : العممية النواحي في اإلسالمية لممدارس رائع نموذج الحكمة بيت -44

 الحكمة بيت فكانت فييا العالي التعميـ حيث الثقافية المعاىد أعظـ مف الحكمة بيت عديي      
 دار ، لمعمـ ا معيد كاف ترجمة دار ككنو عمى عبلكة فيك اإلسبلـ في العالية لمدراسة دار أكؿ
 شأف العامة المكتبة ليذه فأصبح عامة مكتبة بكظيفة بدأ ما أكؿ الحكمة بيت بدأ ، عامة كتب
 كلجأ كالباحثكف العمماء فييا أجتمع إسبلمية جامعة أكؿ كأصبح تطكر ثـ ، اإلسبلمي العالـ في
 العالية لمثقافة عممية مؤسسة فأصبحت العميا كالدراسات األبحاث فييا تجرل ككانت الطبلب إلييا
 ، المختمفة العممية الكتب مف كغيرىا كالرياضيات كالنجكـ كالطب كالمنطؽ الفمسفة في كتبو أكثر
 في الدار ىذه في المترجمكف ككثر الفكرم كاإلنتاج لمترجمة دار مجرد مف الحكمة دار أرتقت ثـ

 ىناؾ كانت كذلؾ ، الرأم كجكه كيتبادلكف العممي بحكاجبيـ يقكمكف ككانكا ، المأمكف عصر
 نسخيا عممية أك تعريبيا عممية تتـ التي الكتب تجميد:  منيا الحكمة بيت بيا يقكـ أخرل أعماؿ
 نسى التك الحكمة بيت أك بغداد خارج آنذاؾ المعركفة المكتبات عمى لتكزيعيا نسخة مف بأكثر
  .(ِ)القاىرة في الحكمة دار أك ، رقادة في
 

 : الحكمة بيت في اإلسالمية العمـو -42

 : الكالـ عمـ:  أوالً 

 الحجاج كيتضمف العباسي العصر في بغداد في ازدىرت التي العمـك مف كىك الكبلـ عمـ     
 مذاىب عف االعتقادات في كالمنحرفيف المبتدعيف عمى كالرد العقمية، باألدلة اإليمانية العقائد عف

 .عقمي برىاف في كيقدـ ، التكحيد في تكمف اإليمانية العقائد ىذه كأساس السنة، كأىؿ السمؼ

 

                                                           

 .ُٕ ،المرجع السابؽ اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ُ
 .ُٕ ،المرجع نفسو اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ِ
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 : المنطؽ عمـ:  ثانياً 

 : معاف ثبلثة عمى القدماء عند تقاؿ المفظة كىذه النطؽ، مف مشتؽ المنطؽ      

 في النفسانية القكة كالثالث النفس، في المرككز القكؿ كالثاني لمصكت، الخارج القكؿ أحدىا
 لئلنساف يحصؿ بيا التي كىي الحيكاف دكف باإلنساف الخاص التمييز يميز بيا التي االنساف

 .  المذككرة الثبلثة بأنكاعو المنطؽ في قكانيف يعطى المنطؽ كأف ، بالمعتقدات

 : الفمسفة عمـ:  ثالثاً 

 كالسيما القدماء بعمكـ عنكا الذيف أكثر بيا فأشتعؿ العباسي، العصر في عظيـ شأف لمفمسفة كاف
 إلى االنتساب فكاف كالتعطيؿ باأللحاد متيميف العصر ىذا في الفبلسفة ككاف منيـ األطباء
 في السبب كاف ألنو المأمكف الخميفة عمى النقمة كشاعت الكفر، إلى االنتساب إلى مرادفا الفمسفة
 كالبد المأمكف، عف بغافؿ اهلل أظف ما: "  تيمية ابف فيو قاؿ حتى العربية المغة إلى الفمسفة نقؿ
  .(ُ)األمة ىذه عمى أدخمو ما عمى يعاقبو أف
 

 :بيت الحكمة  مكتبة دمار -43

 كرمكا منشآت، مف فييا ما كىدمكا ،(ىػٔٓٔ) سنة بغداد المغكؿ دىـ حتى قائمة المكتبة كظمت
 المكتبة ككانت أياـ؛ ثبلثة أسكد ماءه أف قيؿ حتى كالفرات دجمة نيرم في الكتب مف فييا ما بكؿ
 كنصؼ قركف أربعة عمى يزيد ما ظمت أف بعد معالميا، كطيمست كتبيا، كأحرقت تيدـ، فيما
 .(ِ)كالعمماء لمعمـ كمنارة إسبلمية جامعة القرف

 

 

 

                                                           

 .ِٖٔ ،السابؽالمصدر  اهلل، عطا أحمد خضر. د ((ُ
 اإلسالمية التربية ،(آليا الشاممة بترقيـ ،ٕٔ/ ُٔ) اإلسالمي التاريخ في الموجزة الموسوعة أنظر : ((ِ

 .ََّ ،العربية البالد في وتطورىا أصوليا
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 باألندلس : الضخمة قرطبة مكتبة  :  اً ثاني
 الدكر ألف كذلؾ المختمفة، حقبو طكاؿ اإلسبلمي لمفكر تأريخ اإلسبلمية لممكتبات التأريخ إف    
 قامت فقد كخطير، جد اليجرم الرابع القرف في سيما كال الحضارة تاريخ في المكتبات لعبتو الذم
 شعكب مف كغيرىـ المسمميف بيف العممية الصبلت كتكطيد اإلسبلمية الثقافة بنشر المكتبات ىذه

 ىذه أىؿ عقكؿ عمى رانت التي الجيؿ دياجير لتبدد المكتبات ىذه إشعاعات امتدت فقد أكركبا،
 كجية كتكجييو األكربي الفكر بناء في األثر أكبر ليا كاف مما الكسطى، القركف خبلؿ القارة

 .ثمارىا بجني ينعمكف اليكـ إلى األكركبيكف زاؿ ما حضارية،

 في تككنت قد كبرل مكتبة أف التاريخية الحقبة تمؾ إباف األندلسي التاريخ ركايات كتشير    
 في ضارعت قد المستنصر، الحكـ كابنو األمكم الناصر الرحمف عبد الخميفتيف عيدم في قرطبة

 مف كغيرىا كالقيركاف كاإلسكندرية بغداد في العصر ذلؾ مكتبات أشير الثقافي كتأثيرىا عظمتيا
 العمماء يشجعكف فكانكا أمية، بني مف كالخمفاء األمراء باعتناء المكتبة ىذه حظيت كقد مكتبات،
 كؿ استقطاب ليـ تـ حتى كاليبات العطايا عمييـ كيغدقكف مكاف، أم في الفكر كأرباب كاألدباء
 حتى األندلس إلى اليجرة في أىميا كشجعكا البمداف مف بمد أم في بزغت فكرية أك عممية حركة
 في كالمفكريف كاألدباء بالعمماء يمكج كبيرا كثقافيا عمميا ميرجانا الفترة ىذه خبلؿ قرطبة غدت
 .المجاالت شتى

 الذم الحضارم األثر تكضح جادة مكضكعية بدراسة األمكييف مكتبة تحظى أف إذا غرك فبل    
 أكربا، شعكب عمى بخيرىا كفاضت األندلس مسممك بيا نعـ التي الحضارة ازدىار في لعبتو

 إبداعيا حصيمة مف كتزيد الشعكب، ليذه العكف لتمديد كالعنصرية المكانية الحكاجز كؿ متخطية
 األرض لشعكب الحضارم التقدـ حركة دفع في الفريد اإلنساني بدكرىا كتساىـ كتنشطو، الفكرم
 .كالشعكب األمـ بيف كالكدية العممية الصبلت كتنمية المعرفة نشر سكل ليا سبيؿ ال كالتي

 كأقبؿ األكركبية، الشعكب أماـ األندلس في اإلسبلمي الفكر نكافذ انفتحت المنطمؽ ىذا كمف    
 كبدأت تنضب، ال التي مكارده مف كالنيؿ معينو مف لبلغتراؼ المعرفة كعشاؽ العمـ طبلب
 في العممي كالنقؿ التأثير كسائؿ كتعددت صكرىا، أجمؿ في كالعممي الثقافي االحتكاؾ عممية
 .كالمعرفة العمـ مجاالت شتى
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 كالتي الكاضحة، آثاره الراقية المسمميف بثقافة العممي كالتأثر الثقافي االحتكاؾ ليذا ككاف     
 كقد الحالي، كقتنا حتى عامة األكربي كالفكرم خاصة، اإلسباني الفكر تاريخ في رصدىا يمكف
، فييا مراء ال التي الحقيقة بيذه كغيرىـ اإلسباف كالباحثيف المفكريف مف المنصفكف اعترؼ

 :التالي النحك عمىالتفصيؿ ك 

 :وتطورىا  المكتبة نشأة -4

كبارىا لمعمـ بحبيا األمكية األسرة اشتيرت      كطئت أف منذ كاضحا ذلؾ كيظير لمعمماء، كا 
 - أمكم أمير أكؿ كىك -( ـ ٕٔٓ ىػ ُّٖ) الداخؿ الرحمف عبد فكاف األندلس، أرض أقداميـ
 إلمارتو دارا قرطبة مف اتخذ كقد العمماء، مف كتقربو لمشعر قريضو كحسف ثقافتو باتساع معركفا
حاطتيا بتجميميا كقاـ  كانبنى كالفنادؽ، كالحمامات الضخمة المباني بيا كشيد كبير، بسكر كا 

 .بمد كؿ مف كاألدباء العمماء كغشييا الحضارم بدكرىا قرطبة كبرزت (ُ)الرصافة قصر بظاىرىا

 الثقافة كنشر كاألدب بالعمـ عنايتيـ في النيج نفس بعده مف األمكيكف األمراء كنيج    
 في قرطبة في أسست لؤلمكييف كبرل مكتبة أف إلى سعيد ابف أشار فقد شعكبيـ، بيف اإلسبلمية

 كثيرة بكتب زكدىا كقد( ـ ُِٖ - ىػ َِٔ" ) األكسط"  الحكـ بف الرحمف عبد األمير عيد
 لمكتبة األكلى النكاة كانت المكتبة ىذه أف يبدك ما كعمى ،(ِ)اإلسبلمي المشرؽ مف اشتراىا
 مكتبة تتألؽ أف غرك كال اليجرم، الرابع القرف في تألقت كالتي قرطبة، في الكبرل األمكية الخبلفة
 الرحمف عبد الخميفة أكالىا كقد كاضحا، الحضارم دكرىا كيبرز التاريخية الحقبة ىذه في األمكييف
 طبقت قد الكتب بجمع الكبير شغفيما فإف رعايتيما، كعظيـ اىتماميما جؿ الحكـ كابنو الناصر
 حاكـ السابع" قسطنطيف" اإلمبراطكر ىك فيا. مكاف كؿ في الناس مسامع إلى ككصمت اآلفاؽ
 ييديو أف سكل معو معاىدة عقد عمى عـز حينما الناصر قمب إلى بو يتقرب شيئا يجد لـ بيزنطة
 قرطبة إلى رسمو كجاءت الطب، في" ديكسقكريدس" كتاب كىك قبؿ، مف يعرفو لـ جديدا كتابا
 صفحاتو كزينت حركفو، ذىبت كقد اإلغريقية، بالمغة مكتكبا جميؿ مجمد في الكتاب ذلؾ تحمؿ

 إمبراطكر يكتؼ كلـ الكتاب، في ذكرىا كرد التي كاألشجار النباتات لبعض الجميمة بالرسكـ
                                                           

 .ُْ/ْ ،ٔ ط ، اإلسالمية والحضارة اإلسالمي التاريخ موسوعة ،شمبي أحمد  (ُ)
 .ِّٓ - ْْ/ُ ،المغرب حمي في المغرب ،سعيد ابف (ِ)
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 المغة إلى اإلغريقية المغة مف بترجمتو ليقـك" الراىب نقكال" ذلؾ بعد أكفد بؿ بذلؾ، بيزنطة
 .(ُ)العربية

ذا      بمغ فقد الصدد، ىذا في شأنا منو أقؿ يكف لـ الحكـ ابنو فإف الناصر، شأف ىك ىذا كاف كا 
 تظير أف قبؿ شرائيا أك عمييا الحصكؿ في كبيرا جيدا يبذؿ كاف أنو الكتب اقتناء عمى حرصو

 إلييـ كيسرب التجار، مف رجاال األقطار إلى الكتب في يبعث ككاف". . .  مكاطنيا في تشيع أك
 بعثيـ الذيف رجالو إليو أرسؿ كقد  (ِ)" يعيدكه لـ ما األندلس إلى منيا جمب حتى لشرائيا األمكاؿ

" األغاني" كتابو تأليؼ مف ينتيي أف أكشؾ قد األصفياني الفرج أبا أف الكتب القتناء المشرؽ إلى
 يشيع أف قبؿ الكتاب ذلؾ مف مبكرة نسخة عمى منو كحصؿ الذىب، مف دينار ألؼ إليو فبعث
 .(ّ)العراؽ في

 غصت حيث قبؿ، مف حاكـ بمثميا يحفؿ لـ كبرل مكتبة تككيف عف الحكـ جيكد أثمرت كقد    
 ككاف - الخصي بكية أخبرني: " حـز ابف كصفيا في يقكؿ النادرة، الكتب مف بالعديد خزائنيا
 أربع الكتب تسمية فييا التي الفيارس عدد أف - مركاف بني بدار كالكتب العمكـ خزانة عمى

 لمعمـ كأقاـ فقط، الدكاكيف أسماء إال فييا ليس كرقة عشركف فيرسة كؿ كفي فيرسة، كأربعكف
 .(ْ)"قطر كؿ مف بضائعو فييا نفقت سمطانا كالعمماء

نما فقط، الكتب جمع عمى الخميفة ىذا ىمة تقتصر كلـ      الفيـ مف كبير قدر عمى كاف كا 
 كقد كاالطبلع، القراءة في كقتو أغمب يقضي ككاف كأفكار، معمكمات مف تحتكيو لما كاإلدراؾ
 .(ٓ)أشير ستة نقميا كاستغرؽ مكتبتو، خزائف بيا ضاقت

                                                           

 مجمة ،َُٗ ،المعارؼ دار مكي أحمد الطاىر ترجمة ،األندلس في اإلسالمية التربية ريبيرا، خكلياف (ُ)
 (.ّّٖ/ ُٕ) اإلسبلمية البحكث

 .ىػُِِٖ القاىرة ُْٔ/ْ، تاريخو ،خمدكف ابف (ِ)
 .َٖـ، ُِٔٗ ،ط ،اإلسالمي التاريخ في قرطبة ،فاس محمكد محمد ىبلؿ، جكدة (ّ)
   .ُْٔ/ْ جػ، تاريخو. خمدكف ابف (ْ)
 . ّٓٗ ،ّْٗ/ُ ،الطيب نفح ،المقرم (ٓ)
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نما فحسب، الكتب ىذه بقراءة يقكـ ال أنو كالغريب      يده، بخط يقرأه كتاب كؿ عمى يعمؽ كاف كا 
 يستتبع كما ككفاتو، كمكلده كنسبو كألقابو ككنايتو صاحبو اسـ عميو يكتب ككاف برأيو، فيو كيدلي
 .(ُ)حياتو في المؤلؼ صادفت كحكايات غرائب مف ذلؾ

 ما نحك عمى كاألمكييف كالخمفاء األمراء عمى كقفا تكف لـ كاقتنائيا الكتب جمع كىكاية    
نما كضحنا،  صارت حتى حكامو، قبؿ األندلسي الشعب نفس في أيضا تأصمت قد ىكاية كانت كا 
ف حتى بيتو في مكتبة تأسيس عف منيـ الرجؿ يستغني ال كالسؤدد، الرفعة عبلمات مف عندىـ  كا 

 الفبلني كالكتاب كتب، خزانة عنده فبلف:  عنو يقاؿ أف ىمو فكؿ (ِ)المعرفة مف قدر عمى يكف لـ
 التي القصة في كلعؿ بو، كظفر عميو تحصؿ قد فبلف بخط الذم كالكتاب غيره، أحد عند ليس
 يؤكد ما الكتب أحد لشراء قرطبة في الكتب سكؽ غشى الذم الحضرمي عف نقبل المقرم ركاىا
 لي كتاب كقكع فيو أترقب مدة كتبيا سكؽ كالزمت بقرطبة أقمت: الحضرمي قاؿ: " اليكاية ىذه

 في أزيد فجعمت الفرح، أشد بو ففرحت مميح، كتفسير فصيح بخط كىك كقع أف إلى اعتناء، بطمبو
 في يزيد مف أرني. . . ىذا يا: لو فقمت حده، فكؽ بمغ أف إلى بالزيادة المنادم إلى فيرجع ثمنو،
 كقمت منو فدنكت رئاسة، لباس عميو شخصا فأراني: قاؿ يساكم، ما إلى بمغو حتى الكتاب ىذا
 بيننا الزيادة بو بمغت فقد لؾ، تركتو الكتاب ىذا في غرض لؾ كاف إف الفقيو، سيدنا اهلل أعز: لو

 فييا كاحتفمت كتب، خزانة أقمت كلكني فيو، ما أدرم كال بفقيو، لست: لي فقاؿ: قاؿ حده، فكؽ
 جيد الخط حسف رأيتو فمما الكتاب، ىذا يساكم مكضع فييا كبقي البمد، أعياف بيف بيا ألتجمؿ
 قاؿ. كثير فيك الرزؽ مف بو أنعـ ما عمى هلل كالحمد فيو، أزيد بما أباؿ كلـ استحسنتو، التجميد

 يعطى"  مثمؾ عند إال كثيرا الرزؽ يككف ال نعـ: لو قمت أف عمى كحممني فأحرجني: الحضرمي
 الرزؽ يككف بو االنتفاع كأطمب الكتاب ىذا في ما أعمـ الذم كأنا"  لو أسناف ال لمف الجكز
 .(ّ)كبينو بيني بيدم ما قمة كتحكؿ قميبل، عندم

                                                           

 . ّٓٗ /ُ ،الطيب نفح ،المقرم (ُ)
 (.ّّٗ/ ُٕ) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ِ)
 . ّْٔ/ُ ،الطيب نفح ،المقرم (ّ)
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 نشر في األثر أكبر ليا ككاف األندلسييف، قمكب في تمكنت التي الكتب جمع ىكاية ىي تمؾ    
 خبلؿ األندلس في الناس أغمب إف":  دكزل"  كيقكؿ منيـ، الكثيريف أمية كمحك اإلسبلمية الثقافة
 .(ُ)كالكتابة القراءة عمى قادريف أصبحكا الميبلدم العاشر اليجرم، الرابع القرف

 ىذه عمى أثرت قد المستنصر عيد بعد األمكية الخبلفة عمى تكالت التي األحداث كلكف    
 فقياء ليرضي كالفمؾ الفمسفة كتب بحرؽ عامر أبي بف المنصكر قاـ حيث بالغا، تأثيرا المكتبة
 األندلس كتكزعت ممكيـ كزاؿ أمية بني خبلفة عمى قضي كحيف ،(ِ)لو تأييدىـ كيكسب األندلس

 في كتبيا كتكزعت المكتبة تمؾ بيعت الطكائؼ، بعصر التاريخ في عرؼ ما كبدأ دكيبلت، إلى
 بمكتبة أكدت التي األحداث ىذه مرارة مف الرغـ كعمى ،(ّ)آنذاؾ القائمة األندلس دكيبلت
 الناصر الخميفة نماىا التي كاألدبية العممية كالنيضة الكتب جمع ىكاية فإف قرطبة، في األمكييف

 بيا كانتيى الكتب، عشاؽ أيدم إلى المكتبة بيذه الحاؿ انتيى فقد تتكقؼ، لـ الحكـ كابنو
 أمراء مف كغيرىا كبمنسية كسرقسطة كطميطمة كبطميكس كالمرية إشبيمية في خزائنيـ إلى المطاؼ
 في الخاصة المكتبات تعدد في سببا ككانكا كاألدبية، العممية ىكيتيـ عف عبركا الذيف الطكائؼ

 كاحدا، مثبل لذلؾ نضرب أف كيكفي الكراقة، تجارة كراجت الكتب ىكاة كثر حيث األندلس، ببلد
 عمى يزيد ما كحدىا بالمرية مكتبتو في جمع عباس بف أحمد الكزير أف المؤرخكف ذكر فقد

 .(ْ)كالكراسات الرسائؿ عف فضبل كتاب، ألؼ األربعمائة

 في الحضارم بدكرىا قامت أنيا قرطبة في األمكييف لمكتبة التاريخي السرد ىذا مف كنخمص    
 كاقتنائيا الكتب لجمع األندلسييف تحبيب في تأثيرىا كظؿ الرابع، القرف إباف اإلسبلمية الثقافة نشر
 في مكتبتيـ كزكاؿ أمية بني خبلفة عصر انتياء بعد حتى باقيا، كاإلسبلمي العربي التراث كحفظ
 كتشجيع كالعمماء، بالعمـ تعمقيـ في األمكييف الخمفاء يقمدكف الطكائؼ ممكؾ بدأ حيث قرطبة،
قامة النادرة، الكتب كجمع كالمؤلفيف، الكتاب  بجبلؿ تميؽ كالتي بحكاضرىـ الخاصة المكتبات كا 
 المكتبات تعددت الحكـ، مركزية فيو انعدمت الذم الكقت ففي عكاصميـ، في الحكـ كأبية القدر

                                                           

 .ٗٗ ـ،ُٖٕٗ ،ِ ط ،اإلسالـ في المكتبات ،حمادة ماىر محمد  (ُ)
 .ُْٔ/ْ ػ،تاريخو ،خمدكف ابف (ِ)
 مجمة ،ُٔٓ ،المعارؼ دار مكي أحمد الطاىر ترجمة ،األندلس في اإلسالمية التربية. ريبيرا خكلياف (ّ)

 .(َّْ/ ُٕ) اإلسبلمية البحكث
 .ُٔٓ ،األندلس في اإلسالمية التربية، ريبيرا خكلياف (ْ)
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 المجمدات مف اآلالؼ خزائنيـ كحكت الطكائؼ، ممكؾ أقامتيا التي الدكيبلت بتعدد الكبرل
 أساسيا كضع التي الكتب جمع ىكاية كظمت كالمعرفة، العمـ فركع شتى في النادرة كالمخطكطات

 الممؾ استكلى أف إلى بيا المسمميف حكـ طكاؿ باألندلس الناس نفكس في متمكنة الناصر الخميفة
 بجمع أمره أصدر ـُِْٗ عاـ كفي - األندلس في إسبلمي معقؿ آخر - غرناطة عمى فرناندك

 كتـ المخطكطات مف مميكنيف كقتذاؾ منيا كجمع المسمميف، أيدم مف اإلسبلمية المخطكطات
 .(ُ)الجماىير مف كمرأل مشيد عمى غرناطة في الرممة باب ميداف في إحراقيا

 
 : المكتبة تنظيـ -2

 لخزف دار مجرد تكف فمـ الكممة، بمعنى عممية دارا قرطبة في األمكييف مكتبة كانت       
نما فقط، اآلف مألكؼ ىك ما نحك عمى كفيرستيا الكتب  الغاية لتكفر دقيقا تنظيما نظمت كا 
ف قرطبة، في الخبلفة بقصر المكتبة ىذه أقيمت كقد منيا، المرجكة  كقعت التي المصادر كانت كا 

 لقي قد بناءىا أف المرجح مف أنو إال المكتبة، بناء كصؼ عف كافية بمعمكمات تمدنا لـ أيدينا بيف
 بنية) فيو يبؽ لـ إنو قيؿ حتى عظيمة، عناية قرطبة بقصر عني الذم الناصر مف فائقة عناية
 فكيؼ كتاب ألؼ ألربعمائة يتسع ببناء كحسبؾ ،(ِ) (بتزييد أك بتجديد إما محدث أثر فييا كلو إال

 في غرفة أربعيف الفاطمييف الخمفاء مكتبة غرؼ عدد كانت لقد حجراتو؟ كعدد اتساعو يككف
 مساكيا الخبلفة قصر في األمكييف مكتبة غرؼ عدد تككف أف المحتمؿ فمف ،(ّ)الداخمية قصكرىـ

 نحك عمى حجراتيا كنظمت كالمقاعد، كالستائر كالسجاجيد بالبسط زكدت كقد عددا، يفقو لـ إف لو
 كاالجتماعات المناظرات أجؿ مف كأخرل لممطالعة غرفا ىناؾ فكانت لركادىا، الراحة يكفؿ

 تضـ الغرؼ مف آخر كنكعا خاصا، إعدادا أعدت قد الكتب لخزف خاصة كمخازف كالبحث،
 كغيرىـ، كالمدققيف كالمترجميف كالخطاطيف كالرساميف النساخيف عف المكتبة في العاممة الييئات

. كأصباغ كأصماغ كتابية كأدكات كأكراؽ أحبار مف العامميف يمـز بما الحجرات ىذه زكدت كقد
ف الحكـ لمكتبة المقرم كصؼ في كلعؿ  في جمع كقد: " ليا كصفنا يعضد ما مختصرا كاف كا 

                                                           

 .ُٕٗـ، ُّٖٗ ،ُط ،اإلسالمي العصر في قرطبة فكرم، أحمد (ُ)
 .ُٕٗ المصدر نفسو، ،فكرم أحمد  (ِ)
 .ُْٖ ـ،ُٖٕٗ ،ِ ط ،اإلسالـ في المكتبات ،حمادة ماىر محمد  (ّ)
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 ،"(ُ)كمو ذلؾ في فأكعى التجميد في كاإلجادة الضبط في كالميرة النسخ صناعة في الحذاؽ قصره
 .(ِ)فييا الكتب إعداد كيفية عمى لنقؼ المكتبة أقساـ ألىـ سريع بكصؼ اآلف نقكـ كسكؼ

 
 : الترجمة قسـ( أ) 

 كالبلتينية ،(ّ)اإلغريقية لمغات المجيديف المترجميف مف كبيرة أعدادا القسـ ىذا يضـ    
 نذكر المسمميف، مف كقميؿ كالييكد، كالصقالبة النصارل مف أغمبيـ ككاف كغيرىا، كاإلسبانية

 كمحمد باليابسة، الممقب الخزار عثماف كأبا كالبسياسي، النباتي، كمحمد الصقمي، اهلل عبد: منيـ
 ىذه ساىمت كقد ،(ْ)شبركط بف كحسدام الييثـ، بف إسحاؽ بف الرحمف كعبد سعيد، بف

 سبؽ كالذم الناصر الخميفة إلى الركـ إمبراطكر أىداه الذم الطب كتاب ترجمة في المجمكعة
 لمعامميف العطاء يجزلكف االعتناء، أشد القسـ بيذا يعتنكف األمكيكف الخمفاء ككاف عنو، الحديث

 كالفمسفة كاليندسة الطب مجاالت في اإلغريقية الكتب مف العديد ترجمة عمى ساعد مما فيو
 .(ٓ)المختمفة العمكـ مجاالت في ذلؾ كغير كالفمؾ

 والمراجعة : التدقيؽ قسـ( ب) 

 في كحذقيـ استنباطيـ كدقة عمميـ بغزارة المعركفيف العمماء مف نخبة القسـ ىذا في يعمؿ    
 تخصصو حسب كؿ الحياة، كعمكـ الديف كعمكـ كاألدب المغة في كافر بقسط كالضاربيف القياس،
 كتفنيدىا، نقدىا بعد عمييا كالتعميؽ كتصحيحيا الكتب مراجعة القسـ ىذا ميمة ككانت كمكاىبو،

 عمـ في ضميعا ككاف النحكم، األزدم السبلـ عبد بف يحيى بف محمد الرباجي: منيـ نذكر
 المراجعة مينة زاكؿ الحكـ عيد كفي المغيرة، ابنو عمى الناصر الخميفة استأدبو كقد النحك،
 .(ٔ)كالعطاء الجراية في الخميفة ىذا لو كأكسع مكتبتو في كالتدقيؽ

                                                           

 .4/386، الطيب نفح ،المقرم (ُ)
 (344/ 47) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ِ)
 (..342/ 47) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ّ)
 .494 ،المعارؼ دار مكي أحمد الطاىر ترجمة ،األندلس في اإلسالمية التربية ،ريبيرا خكلياف (ْ)
 (.342/ 47) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ٓ)
 .ُِِٗ رقـ ترجمة المصرية الدار طبعة ،العمماء تاريخ ،القرضي ابف (ٔ)
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 ككانا الجياني، معمر بف كمحمد القرطبي، الفيرم الحسيف أبي بف محمد أيضا المدققيف كمف    
 مف القالي عمي أبك ييذبو لـ ما كتيذيب بتدقيؽ الحكـ كمفيما كقد المغة، كعمـ النحك في خبيريف
 المدققاف تكليا ثـ العيف، ككتاب اليمزة كتاب بتصحيح المؤلؼ قاـ حيث"  المغة في البارع"  كتابو
 كستيف كأربعة مائة في فصيح بخط خرج الكتاب، اكتمؿ كلما كالتيذيب، بالتصحيح منو الباقي
 الذم المستنصر الحكـ إلى كرفعاه كرقة، كأربعكف كست مائة كأربع آالؼ أربع أكراقيا كعدد جزءا
 .(ُ)أخرل إضافات عميو كأضاؼ أحمد، بف لمخميؿ العيف كتاب كبيف بينو بالمقابمة أيضا ىك قاـ
 
 الوراقيف : قسـ( جػ) 

 بالصكر كتزيينيا الكتب بنسخ يقكمكف الذيف الكراقيف مف كبيرة مجمكعات لمقسـ ىذا يضـ    
 الفيرم، الحسيف أبي بف محمد المغكم األديب منيـ نذكر المكتبة، في عرضيا ثـ كتجميدىا
 كثيرا إليو يأنس ككاف مكتبتو، في كراقا الحكـ عينو الذم الصقمي، ىاركف بف عمرك بف كعباس
 .(ِ)الرزؽ في لو كيكسع

 األمكييف مكتبة تككيف في بارزا دكرا لعبت كالتي ىذه الكراقة مينة ظيكر عمى ساعد كمما    
 - ىػّّٖ عاـ الكرؽ لصناعة مصنع أكؿ تأسس حيث األندلس، في كانتشاره الكرؽ ظيكر
 بطبيعة ساعد كالذم ،(ّ)كالممكف األبيض فييا بما الكرؽ أنكاع جمع ينتج شاطبة مدينة في ـَٓٗ
 في الناس أحذؽ األندلس أىؿ جعؿ الناس، بيف تداكليا كسيؿ الكتب، تأليؼ عمى الحاؿ
 زكدت خاصة، غرؼ ليـ أعدت كقد لمكراقيف، األساسية األعماؿ مف النسخ كأعماؿ ،(ْ)الكراقة

 الخط جكدة النسخ مينة يمتيف فيمف كيشترط كأكراؽ، كأقبلـ كمحابر مقاعد مف النسخ بمستمزمات
 لما متنبيا يقظا الذىف حاضر كالثقافة، المعرفة مف كبير حظ عمى يككف كأف كصحتو، ككضكحو
 .الناس بيف كالصدؽ باألمانة معركفا يكتب،

                                                           

 .ُِٗ المعارؼ، دار مكي أحمد الطاىر ترجمة ،األندلس في اإلسالمية التربية ،ريبيرا خكلياف (ُ)
 .ُُُ/ّ ،الطيب نفح ،المقرم(ِ) 
 .ْٕ ـ،ُٖٕٗ ،ِط ،اإلسالـ في المكتبات ،حمادة ماىر محمد (ّ)
 .ُّ/ ّ ،اإلسالـ ظيور ،أميف أحمد (ْ)
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 أمامو، آخر مخطكط مف مباشرة المخطكط بنسخ الناسخ يقكـ أف غالبا المتبعة النسخ كطريقة    
ذا نسخ، ما صحة مف لمتأكد كالتدقيؽ المراجعة قسـ إلى يدفعو نسخو مف انتيى فإذا  طمب ما كا 
 آخر شخص عمييـ كيممي المطمكبة، النسخ بعدد النساخ مف مجمكعة يجمس كاف نسخة مف أكثر
 النساخ انتيى ما فإذا ،(ُ)كالتدقيؽ لممراجعة جميعيا النسخ تدفع ثـ نسخو، المراد المخطكط مف
 كبعض كالفضة بالذىب كتحميتيا صفحاتيا لتزييف الزخرفة قسـ عمى الكتب تمر عمميـ مف

 تجمد ثـ كالحرير، بالديباج بعضيا ليبطف التجميد قسـ إلى ذلؾ بعد تمر ثـ الجميمة، الرسكمات
 الجمكد صناعة مراكز أكبر مف كانت كالتي باألندلس، مالقة مدينة مف المجمكب الجيد باألدـ
 .(ِ)الممتاز كالتجميد الفاخرة

 
 الفيرسة : قسـ( د) 

 تناكليا يسيؿ حتى كتنظيميا كتصنيفيا المخازف في التي الكتب بفيرسة القسـ ىذا يقكـ    
 فيارسو مكضكع لكؿ كاف فقد المكاضيع، حسب مرتبة األمكييف مكتبة كانت كقد كاستعماليا،
 ىذا كيتميز المكتبات، بعض في اآلف السائدة المكضكعية الفيرسة مف قريب نظاـ كىك الخاصة،

 تستعمؿ مجمدات في مكتكبة فيي المكتبة، محتكيات حصر كسرعة بالسيكلة الفيرسة مف النكع
 ألميات حصرا العربية الركايات بعض في يرد أف غرك فبل بسيكلة، إلييا الرجكع يمكف كالكتب
 تسمية فييا التي الفيارس عدد أف) حـز ابف عف نقبل المقرم فيركم الحكـ، مكتبة في الكتب
 كىذه( . الدكاكيف أسماء إال فييا ليس كرقة عشركف فيرسة كؿ كفي فيرسة، كأربعكف أربع الكتب

 مف المكضكعات سائر إذف يككف فكيؼ الشعرية، الدكاكيف فيارس يبدك ما عمى ىي الفيارس
 .(ّ)إلخ؟. . كعممية كطبية كتاريخية كنحكية دينية كعمكـ فمسفة

 :التأليؼ  قسـ( ىػ) 

 في عممو كينحصر األمكية، المكتبة لحساب الكتب تأليؼ عمى اإلشراؼ القسـ ىذا ميمة    
 في المبرزيف العمماء ألحد بالتأليؼ يكصى أك األندلس، خارج مف المؤلفات تمقي: اتجاىيف

                                                           

 .ُٕٔ، اإلسالـ في المكتبات ،حمادة ماىر محمد (ُ)
 . ُّٖ مرجع نفسو،ال ،حمادة ماىر محمد (ِ)
 .(ُّْ/ ُٕ) اإلسالمية البحوث مجمة (ّ)
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" األغاني" كتاب صاحب األصفياني الفرج أبي مراسمة األكؿ االتجاه أمثمة كمف األندلس،
 األحياف بعض في كانكا بؿ سابقا، كضحنا كما الكتاب، ىذا مف نسخة أكؿ عمى منو لمحصكؿ

غرائو نفسو المؤلؼ مع مراسمة تتـ  عمي أبي مع حدث كما األندلس، إلى الرحيؿ أك باليجرة كا 
 استقباال كاستقبمو األمكم الناصر إلى كرحؿ العراؽ ترؾ الذم( األمالي) كتاب صاحب القالي
 الرسؿ بعض طريؽ عف اإلسبلمي المشرؽ في المؤلفيف بيف االتصاؿ يتـ ككاف قرطبة، في طيبا

 بصناعة دراية كليـ الكراقة يمتيف ممف أغمبيـ ككاف األمكية، الخبلفة نفقة عمى المبعكثيف
: الرسؿ ىؤالء جممة كمف عنيا كالبحث التكاليؼ غرائب النتخاب البمداف في كينتشركف الكتب،
 بف محمد عمر كأبك شعباف، بف القاسـ بف محمد إسحاؽ كأبك ،(ُ)بغداد في طرخاف بف محمد
 عمييما يدر الحكـ ككاف المالكية، فقياء أكبر مف كىما مصر، في الكندم يعقكب بف يكسؼ
 كىك الثاني، االتجاه أمثمة كمف مصر، عمماء لدل تظير التي النادرة الكتب القتناء كثيرة أمكاال
 بف أحمد بف محمد بف اهلل عبد أبك معينة، تخصصات في التأليؼ األندلس عمماء بعض تكميؼ
 األمكييف لمكتبة ألؼ الذم. الخشني الحارث بف كمحمد(ِ)الفقو في كتبا لمحكـ ألؼ الذم يحيى

 تاريخ) كتابو في الفرضي ابف عنو نقؿ كقد" قرطبة قضاة تاريخ" منيا الكتب مف ضخمة مجمكعة
 سحنكف، كمناقب مالؾ، اإلماـ فضائؿ: أيضا كتبو كمف الرجاؿ، تراجـ في كثيرا( األندلس عمماء
 االقتباس، ككتاب التعريؼ ككتاب مالؾ، عف الركاة ككتاب األفريقييف، كتاريخ المالكية، كفقياء
 غزارة تثبت التي الطبقات كتب مف تعد الكتب ىذه كأغمب النسب، ككتاب كالكفاة، المكلد ككتاب
: الفقو في الخشني مصنفات كمف كأنسابيـ، الرجاؿ كأسماء باألخبار إدراكو كقكة الخشني عمـ
 ككتاب أصحابو فيو خالفو الذم مالؾ رأم ككتاب مالؾ، مذىب في كاالختبلؼ االتفاؽ كتاب
 يبدك ما عمى الفقو كتب مف المجمكعة كىذه كالمغاالة، التحاصر ككتاب المحاضر، ككتاب الفتيا،
 السنة أىؿ مذىب المالكي المذىب لتدعيـ الحكـ؛ كابنو األمكم الناصر مف بتكميؼ كانت

 في الفاطميكف حاكؿ الذم اإلسماعيمي المذىب دعاة أماـ لمكقكؼ كذلؾ األندلس، في كالجماعة
 .(ّ)األندلس إلى تسريبو األفريقي الشماؿ

    
                                                           

 .(ّْٓ/ ُٕ) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ُ)
 .ُِٖ/ِ ،الطيب نفح ،المقرم  (ِ)
 .(ّْٓ/ ُٕ) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ّ)
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 :التأليؼ برمجة )و(

 الناصر الخميفة طمب عمى بناء األمكييف لمكتبة صنفت التي المصنفات أغمب في كالمتأمؿ    
 الخاص التأليؼ ربط كىي المكضكعية بالدراسة جديرة ىامة مبلحظة عمى يقؼ الحكـ، كابنو

 الصعيد أك المحمي الصعيد عمى سكاء لمدكلة العميا كالسياسة العامة باالتجاىات بالمكتبة
 ،(ُ)إلغاء إلى دفعو مما الناصر عصر في مجدىا ذركة كبمغت الدكلة نجـ تألؽ فقد الخارجي،

عبلف اإلمارة نظاـ  الخبلفة عف سياسيا كانفصاليا ببلده استقبلؿ أظير كبذلؾ األمكية، الخبلفة كا 
 المشرؽ عف مستقؿ إطار في العممية ببلده شخصية يبرز أف ذلؾ كاستتبع بغداد، في العباسية

 عف كتابا يؤلؼ أف" الغساني عيسى بف مطرؼ" األندلسي العالـ يكمؼ الناصر فنرل اإلسبلمي،
 ذلؾ كغير كأقاليميا كبكائرىا كأىميا البيرة ككرة أخبار في المعارؼ" كتاب لو فيؤلؼ األندلس ككر
 .(ِ)"منافعيا مف

 الكتب تعارض التي األندلسية الكتب بعض كتظير جديدا، منحى ذلؾ بعد التأليؼ ينحى ثـ     
 عارض( الحدائؽ) سماه كتابا يؤلؼ المعركؼ األندلسي األديب الجياني فرج ابف فنرل المشرقية،

 باب كؿ في باب مائة مف يتككف داكد ابف كتاب ككاف األصفياني، داكد البف( الزىرة) كتاب فيو
 مف بيت مائتا باب كؿ في باب، مائتي في جاء فقد الجياني كتاب أما الشعر، مف بيت مائة

: قائبل حـز ابف عميو أثنى كقد األندلسييف، شعر مف أشعاره ككؿ تكرار، أبكابو في ليس الشعر
 .(ّ)"معناه في فردا الكتاب فأتى الغاية، فبمغ كأجاد شاء، ما االختيار أحسف"

 في أمية بني بتاريخ الخاصة المؤلفات بعض كتظير التأليؼ، في القكمية النزعة تظير ثـ     
 األديب الصفار بف محمد بف اهلل عبد يكمؼ المستنصر الحكـ الخميفة فنرل كالمغرب، المشرؽ
 أشعار في ألفو الذم الصكلي كتاب غرار عمى أمية بني خمفاء أشعار في يؤلؼ أف األندلسي

 مكاف لو يفرد بأف أمر أنو درجة إلى بالغا، اىتماما األمر بيذا األمكم الخميفة كييتـ العباس، بني
 ثـ أكال، العباس بني أشعار دراسة عمى الصفار ابف كانكب النير، عمى المطمة الخبلفة دار في

                                                           

 .(ّْٔ/ ُٕ) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ُ)
 .ُّٕٔ رقـ ترجمة ،الصمة بشككاؿ، ابف (ِ)
 .ُّّ رقـ ترجمة ،الممتمس بغية الضبي، (ّ)
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 سركرا بو فسر الحكـ إلى الحاجب بو خرج ثـ صالح، مجمد في بو كمؼ الذم الكتاب بتأليؼ قاـ
 .(ُ)عظيما

 في الكاضح أثرىا األفريقي الشماؿ في الفاطمييف أعدائيـ تجاه األمكييف لسياسة ككانت    
 الفرؽ كتعدد ببلده، إلى التشيع مبادئ تتسرب أف يخشى الناصر الخميفة فكاف التأليؼ، برمجة

 المذىب كحدىا التي الداخمية، جبيتو بتمزؽ ذلؾ جراء مف األندلس كتصاب بيا، المذىبية
 األندلس عمماء عمى يحظر نراه لذا الببلد؛ ،(ِ)ىذه في كالجماعة السنة أىؿ مذىب المالكي،
 أف األندلسييف أذىاف في استقر حتى الشيعي، أك االعتزالي الفكر أك الفمسفة مسائؿ في التأليؼ
 األندلسييف عف المقدسي كيركم القكيـ، الديف عف كخركجا كفرا تعد األفكار ىذه أمثاؿ تناكؿ
 الناصر عيد طكاؿ قائما الحظر ىذا كظؿ ،(ّ)"مالؾ كمكطأ اهلل كتاب إال نعرؼ ال: "قكليـ
 جية مف العقيدة سبلمة عمى المالكية فقياء حرص كمف جية، مف الحاكمة السمطة مف مدعما
 الحككمة نيجت مصر إلى الفاطمييف رحيؿ كبعد مصر، إلى الفاطميكف رحؿ أف إلى أخرل
 الفكر أنكاع شتى لتشمؿ التأليؼ حركة باتساع الحكـ أمر حيث التأليؼ، في آخر نيجا األمكية

 لديو كأصبح ببلده، أمف ييدد ما ىناؾ يعد لـ حيث - الفاطمييف مف خصكمو فكر فيو بما -
 في التصنيؼ العمماء مف فيطمب عقيدتيـ، انحراؼ عدـ يضمف ما الديني الكعي مف شعبو كلدل
 لو يؤلؼ - الشباني بابف المعركؼ - المركاني ىشاـ بف معاكية فنرل كأنسابيـ، الفاطمييف أخبار
 أخبار عمى يحتكم كتاب كىك" عمي آؿ نسب في السني التاج" اسمو العمكييف نسب في كتابا

 .كاألندلس المغرب في الشيعة

 بتأليؼ" الكراؽ يكسؼ بف محمد" الحكـ كمؼ فقد األفريقي، الشماؿ شئكف يخص فيما أما    
 أخبار في أيضا لو كألؼ عمييا، كالقائميف كحركبيا كممالكيا كمسالكيا إفريقية في ضخـ كتاب
 .(ْ)لمحكـ أىداىا ثـ حسانا، تكاليؼ كغيرىا كنككر كسجمماسة كتنس ككىراف تييرت

                                                           

 .ُّّ رقـ ترجمة ،الممتمس بغية ،الضبي (ُ)
 .(ّْٕ/ ُٕ) ،اإلسالمية البحوث مجمة (ِ)
 .ُّٔ ،مكي الطاىر ترجمة ،أسبانيا في العربية الحضارة ،بركفنساؿ ليفي عف نقبل (ّ)
/ 47) ،اإلسالمية البحوث مجمة ،3/463 ،الطيب نفح كالمقرم، ،4151 رقـ ترجمة تكممة ،األبا ابف (ْ)

347.) 
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 :التأليؼ في العممي المنيج)ي( 

 يقرأه، لما مستنيرة بصيرة كذا كاعيا قارئا كاف المستنصر الحكـ الخميفة أف سبؽ فيما عرفنا    
 ىذه كانت يده بخط تعميؽ كعميو إال مكتبتو كتب مف كتاب خبل قمما أنو اإلسبلمية الركاية كتشير

 كسعة بالعمـ لو فاعترفكا بعده، كأتكا عاصركه، الذيف العمماء مف كاستفادة تقدير مكضع التعميقات
 .(ُ)االطبلع

  

                                                           

 (.348/ 47) اإلسالمية البحوث مجمة، 44 ،ُّٓٗ سنة الحسيني العطار عزت نشره  قرطبة قضاة (ُ)
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 : (ُ)حكمت عارؼ اإلسالـ شيخ مكتبة  :  اً لثاث    

 لعدـ شيئان  المنكرة المدينة في المكجكدة الغنية الخزانة ىذه أمر مف يعرؼ مف الناس مف قميؿ     
 قامكس كتاب في صاحبيا حياة ترجمة في تجدىا ال كما أنؾ، حتى ليا مطبكع فيرس كجكد

 أك بالذكر، تجدر التي األعماؿ مف ليست كأنيا األلباني سامي بؾ الديف شمس المؤلفة األعبلـ
 عداد في كنا كقد السابؽ، السمطاف عيد في المراقبة قمـ فرفعكا بيا عرض المترجـ يككف أف

 المنكرة المدينة مكاتب كفي فييا، المخطكطات أسماء بعض المقتبس مجمة كتبت أف إلى جاىمييا
 قائمة فنشرت عادت ثـ الرابعة، السنة مفُٖٕ الصفحة في القاسمي الديف جماؿ الشيخ عف نقبلن 

 .الرابعة السنة مف ّٕٗ الصفحة في خربطمي حمدم أفندم إبراىيـ بتكقيع أخرل

 خير كانت كربما المنكرة، المدينة كتب خزائف أحسف حكمت عارؼ اإلسبلـ شيخ مكتبة ك     
 حكمت عارؼ اإلسبلـ شيخ مكتبة ىي أمياتيا، كانتقاء بنظاميا كميا العثمانية الببلد في مكتبة
 الكتاب تجد كأف الخطاطيف، مف المشيكريف بخطكط كتبت مجمد، أالؼ عشرة نحك ففييا أفندم،

 التسييؿ مف المكتبة ىذه كفي مجمديف، أك مجمد في بديع مشرؽ بخط مكتكبان  جمدان  العشريف ذا
 كما لعيدنا بمصر، الخديكية الكتب دار في مثمو تجد تكاد ماال براحتيـ كالعناية المطالعيف عمى
نفاقيا ريعيا لكثرة إال ذلؾ درار عمييا، القيميف كاختيار سبمو، في كا   .عمييـ الكافية المشاىرات كا 

 ىناؾ منعطفا نجتاز كدنا كما السبلـ، باب يسار عف ضيؽ زقاؽ مف المكتبة ىذه كتتألؼ      
 ألكثر خبلفان  األسكد، الحجر الجرار مف كمبنية طابقيف، ذات كىي المكتبة، دار أماـ كنا حتى
 كاألزىار، الرياحيف أصاحي حكلو امتؤلت باب، مف فدخمناىا المبف، مف المبنية المدينة، دكر

 يطالعكف كالنساخ المطالعيف بعض فألفينا الكتب، بحفظ المتخصصة الكبرل الغرفة إلى كاجتزناه
 التي الميكاة أىكاء مف أخرل بعد مرة تنبعث خفيفة حركة إال الطير، رؤكسيـ عمى كأف كينسخكف
 .القيظ حمارة لشدة دفعان  بأيدييـ

      

 

                                                           

 .َُٓ ،الخواص بجمع المسماة الشعراء تذكرة ،الكيبلني الصادؽ (ُ)
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 : في اإلسالـ المكتباتأقساـ  الرابع : الفصؿ  
 التالية : كيشتمؿ عمى األقساـ

 .قسـ الدخوؿالقسـ األوؿ : 
 .البحثو لمطالعة اقسـ القسـ الثاني : 
 .التجميدلنسخ و : قسـ االقسـ الثالث 
 الكتب. مستودع القسـ الرابع :

 قسـ الفمؾ. القسـ الخامس :
 .القسـ اإلداريالقسـ السادس : 

 خدمي.القسـ ال:  القسـ الثامف
 .فيرسةال قسـ:  القسـ التاسع
 .اإلعارةقسـ البحث العممي و :  القسـ العاشر
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 : اإلسالـ في المكتبات أقساـ:  الرابع الفصؿ

ف كاف يغمب عمى الظف أف المكتبة لـ يكف لممكتبات أكؿ األمر أبنية          خاصة بيا، كا 
ىذه  فأ مكجكدةفيـ مف النصكص اليإذ  ،كانت جزءان كبيران غير مستقؿ عف المؤسسة نفسيا

أما مكتبات المساجد كالجكامع كالمشافي كالمدارس  ،المؤسسات كانت في دكر خاصة مستقمة بيا
 فيذه كانت غالبان ممحقة بالمؤسسة التي كجدت مف أجؿ خدمتيا.

 :قسـ الدخوؿ القسـ األوؿ : 
ككاف يعمؽ ستارة سميكة غميظة في فصؿ الشتاء عمى المدخؿ الرئيس لممكتبة لمنع دخكؿ        

 اليكاء البارد.
 

 : البحثو لمطالعة اقسـ القسـ الثاني : 
ة كالبحث كاالجتماعات ككاف ىناؾ غرؼ خاصة لممطالعة كغرؼ أخرل مف أجؿ المناظر    

 .(ُ)كالمحاضرات
 

 : التجميدو  لنسخ: قسـ االقسـ الثالث 
ف النسخ مف أىـ مصادر الحصكؿ عمى الكتب، كالكاقع أف أغمب المكتبات كاف لقد كا     

فقد كاف في مكتبة بني عمار في طرابمس مائة كثمانكف نساخان عندىا نساخ يتناكبكف العمؿ فييا. 
 يتناكبكف العمؿ فييا ليؿ نيار، ككذلؾ الحاؿ مع أغمب المؤسسات.

ألحؽ بأغمب المكتبات غرفة أك غرؼ أعدت لجمكس النساخ كممارستيـ عمميـ، فيجمس      
يطمب منيـ نسخيا، كقد فييا النساخ عمى مراتب مييئة ليـ كبشكؿ معيف كينسخكف الكتب التي 

ككاف ىناؾ  ...،ييزات كمحابر كأقبلـ ككرؽزكدت تمؾ الغرؼ بمستمزمات النسخ مف أثاث كتج
مكظؼ أك أكثر ميمتو جمب الكتب إلى النساخ كخدمتيـ كما كاف الحاؿ في مكتبة سابكر العامة 

 .(ِ)في بغداد حيث كاف تكفيؽ الجارية السكداء تخرج الكتب إلى النساخ
                                                           

 .ِِٕ، سابؽالمصدر البنيتك، أكلغا،  (ُ)
 .ِٕٗ، رسالة الغفرافأبك العبلء المعرم،  (ِ)
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لـ يكف باستطاعة أم انساف أف يحترؼ النسخ، إذ أف الشرط األكؿ كاألساس ليذه المينة ك      
جكدة الخط، ككضكحو كصحتو، كذلؾ كاف ىناؾ مف يضبط كيراقب عمؿ النساخ، فالتصحيح 
كالمقابمة مف أىـ المميزات التي تميز مخطكطان عف مخطكط. ككانت ىناؾ طرقتاف لمنسخ: 

مف المخطكط مباشرة بنفسو بدكف مساعدة أحد، كبعد فراغو مف نسخ األكلى أف ينسخ الناسخ 
الكتاب يراجعو غيره لمتأكد مف صحة ما نسخ كأنو لـ ييمؿ كلـ يقفز مف عمى السطكر، كأما 
الطريقة الثانية فيي أف يجمس عدد مف النساخ في أماكنيـ كأف يممي عمييـ شخص آخر مف 

 بعد الفراغ مف عممية النسخ تجرم المقابمة.مخطكط أريد الحصكؿ عمى عدة نسخ منو، ك 

تو في كاشتغؿ ابف ىيثـ العالـ الفيزيائي الشيير بالنسخ فترة ميمة مف حياتيـ كذلؾ أثناء إقام     
 .القاىرة بعد ذىابو غمى مصر

يكسبكا رزقيـ كقد كانت الكراقة )أم النسخ( مينة الصمحاء كالفضبلء الذيف يريدكف أف      
كمما لو عبلقة بالنسخ كالكراقة التجميد كالزخرفة كاعتبار الخط عنصران إبداعيان ، يمينيـ حبلالن كبكد

كقد اىتـ المسممكف بالخط العربي كؿ االىتماـ  ،جماليان مف عناصر الفف، كالفف الزخرفي خاصة
 كطكركه إلى أف بمغ أقصى درجات الكماؿ كاإلبداع.

فكانت ترسؿ الكتب إلى ذلؾ القسـ لتجميدىا  ،لمتجميد كانت المكتبات الكبرل تحكم قسمان  كما     
اشتيرت العراؽ بتجميدىا المتقف الجميؿ، ككذلؾ اشتيرت مالقة في ك بعد الفراغ مف نسخيا، 

ف اتساع نطاؽ العالـ  ،األندلس بأنيا مركز صناعة الجمكد الممتازة كمركز التجميد الفاخر ىذا كا 
ارية أدت، كمع عكامؿ أخرل إلى نشكء ما يمكف أف اإلسبلمي كتعدد أجناسو كنماذجو الحض

حسف كيبذلكف فيو األجرة إف أىؿ اليمف يعجبيـ التجميد ال" :يقكؿ المقدسي، يسمى بمدارس التجميد
 .(ُ)"الكافرة

 
 : الكتب مستودع القسـ الرابع :

مفتكحان  كقد زكدت الغرؼ المعدة لخزف الكتب باألرفؼ البلزمة لذلؾ. ككاف أغمب الرفكؼ       
كلكف حدث أف بعض المكتبات كضعت أبكابان لرفكفيا مع  ،بدكف أبكاب كالكصكؿ إلييا حر
                                                           

 .ََُ، أحسف التقاسيـالمقدسي،  ((ُ
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مفصبلت كأقفاؿ لحماية كنكزىا الثمينة مف أف تعبث بيا أيدم العابثيف أك تمتد إلييا أصابع 
الطامعيف كما كاف الحاؿ في مكتبة العزيز باهلل القاضي التي كانت مكجكدة في أحد مجالس 

. كقد درجت أغمب المكتبات عمى عادة تزكيد ركادىا بالحبر كاألقبلـ (ُ)بيمارستاف العتيؽال
، حتى لقد غالى بعضيـ في ذلؾ فقد كجد في (ِ)كاألكراؽ كالمحابر ككؿ شيء يساعد عمى النسخ

 .(ّ)احدل مكتبات نيسابكر خمسمائة دكاة معدة لمف يريد أف يكتب
 

  فمؾ :قسـ ال القسـ الخامس :
كقد اضافت بعض المكتبات الكبرل إلى مجمكعاتيا مف الكتب مكاد أخرل ليست كتبان      

كاألدكات الفمكية كنحكىا، فقد ركل أنو كاف مف بيف مقتنيات مكتبة العزيز باهلل الفاطمي كرتاف 
 .(ْ)أرضيتاف نحاسيتاف األكلى قديمة جدان كالثانية عمميا لعضد الدكلة الفمكي كأبك الحسف الصكفي

 
 : القسـ اإلداريالقسـ السادس : 

: المشرؼ األعمى كيسمى  كقد كانت المكتبات الكبرل تكضع تحت إدارة ثبلثة أشخاص     
الككيؿ، كأميف المكتبة كيسمى الخازف كمساعد يسمى المشرؼ، كطبعان تتغير ىذه األسماء مع 
الزمف كبالنسبة لمختمؼ المؤسسات كطبيعتيا ككظيفتيا كحجميا، كلكف حكفظ عمى ىذا النظاـ 

ف كاف ىناؾ تغيير في أسماء المناصب، فالمدرسة المستنصرية تكلىالثبلثي  اإلشراؼ عمى  كا 
كالتسمسؿ في  ،(ٓ)شؤكف مكتبتيا ثبلثة مكظفيف سمي األكؿ خازنان كالثاني مشرفان كالثالث مناكالن 

 السمطة أف الككيؿ في رأس اليـر يتمكه المشرؼ فالخازف.

يبدك مف المبلحظات الكارد ىنػا كىنػاؾ أف المػاؿ  حاسبةمقسـ ال أىـ األقساـ اإلداريةكمف         
كػػػذلؾ أكقػػػؼ مؤسسػػػك ىػػػذه  ،ينفػػػؽ عمػػػى ىػػػذه المعاىػػػد غيػػػر قميػػػؿ بحػػػاؿ مػػػف األحػػػكاؿالػػػذم كػػػاف 

                                                           

 .ِْٓ/ِ، جالسابؽالمصدر المقريزم،  ((ُ

 .ّّٕ/ِ، والمصدر نفس المقريزم، ((ِ
 .ِِّ/ِ، ظير اإلسالـأميف، أحمد،  (ّ)
 .ُّّ، التاسع عشرمجمة القرف ، صبلح الديفخدابخش،  ((ْ
 .ِْٕ،  تاريخ عمماء المستنصريةمعركؼ ناجي،  ((ٓ
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المكتبػات األكقػاؼ السػخية ليضػمنكا اسػتمرارىا كحسػف أدائيػا لميمتيػا التػي أكجػدت مػف أجميػا بعػػد 
 .(ُ)كفاة مؤسسيا. معبران في ذلؾ عف احتراـ حقيقي لكرامة األدب كاألدباء

الشير عمى النقؿ كالمبلزمة مقدار خمسمائة دينار، كاف  كذلؾ كاف أبناء شاكر ينفقكف في     
 الكزير ابف الزيات كاف ينفؽ في الشير ألؼ دينار لنفس الغرض.

بلحظ عناية مختمؼ الخمفاء كاألغنياء بضماف استمرار ما غرسكه كما قدمكه لؤلمة، كيي       
ن ما ىما مكازنتاف عاديتاف كذلؾ نبلحظ أف مكازنة ىاتيف الخزانتيف ليستا مرتفعتيف كثيران كا 

متكاضعتاف ليس فييما ذلؾ الترؼ كاإلسراؼ الذم سمعنا بو كشاىدناه لدل المأمكف كمف أتى 
 بعده مف الخمفاء كالكالة كالحكاـ كالكزراء العظاـ.

ازدىرت تجارة الكتب في العالـ اإلسبلمي ازدىاران كاسعان كاشتغؿ بيا عمماء كأدباء كقد         
ياقكت الحمكم الذم كاف تاجران لمكتب يشترييا كيبيعيا كينتقؿ بيا في الببلد. يقكؿ أجبلء مثؿ 

 .(ِ)عنو ابف خمكاف... كجعؿ بعض تجارتو كتبان 

كلقد ظيرت تجارة الكتب في العالـ اإلسبلمي في كقت مبكر جدان أم منذ اختراع الكرؽ      
ب تباع في الدكاكيف كفي األسكاؽ كانتشار استعمالو كظيكر أسكاؽ الكراقيف. كقد كانت الكت

 المكسمية كأية سمعة عامة اخرل، ككاف ىناؾ داللكف لمكتب يبيعكف الكتب بالمزاد العمني.

يعتبر كقؼ الكتب كحبسيا عمى المكتبات مصدران ميمان رئيسيان مف مصادر تزكيد المكتبات      
لخير عمى أف يكقفكا أشياء كثيرة عمى بالكتب، فقد درج الخمفاء كالحكاـ كالعمماء كاألغنياء كأىؿ ا

المساجد كالمدارس كالمعاىد كالمشافي.. ابتغاء ثكاب اهلل تعالى كاألجر في اآلخرة، كقد أكقؼ قسـ 
كبير منيـ األكقاؼ العظيمة الجميمة عمى التعميـ كالتدريس، ككاف لممكتبات نصيب مكفكر مف 

عمر داران لمعمـ في بمده كألحؽ بيا مكتبة  حسنات المحسنيف كأكقاؼ الكاقفيف.. فيذا ابف حباف
 كجعميا كقفان.

: فمف الناس مف يكقؼ كتبو عمى المسمميف عامة دكف تعييف  كيككف الكقؼ عمى أنكاع     
فتكضع كتبو في خزانة الجامع، كمنيـ مف يخصص فيقكؿ أكقفتيا عمى المكاف الفبلني أك البمدة 

                                                           

 .ِْٕ، مختصر تاريخ المسمميفأمير عمي، سيد،  (ُ)
 .ُٖٕ/ٓ ،وفيات األعيفابف خمكاف،  (ِ)
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عماليا حران، عمى حيف يضع اخركف شركطان الستعماليا الفبلنية أك ...الخ كمنيـ مف يترؾ است
عارتيا كما فعؿ القاضي ابف حباف الذم منع إعارة الكتب خارج المبنى ككما فعؿ ابف خمدكف  كا 
منع إعارة كتابو العبر إعارة خارجية اال لقاء رىف كلمدة ال تزيد عف الشيريف، كبعضيـ كقؼ 

.غير أف العادة جرت أيقؼ المرء كتبو عمى المدرسة (ُ)كتبو عمى اىؿ العمـ كما فعؿ ابف الخشاب
التي تخرج منيا أك درس أك عمـ فييا أك عمى مسجد حيو أك بمدتو أك ما شابو كعندنا نماذج 
كثيرة ليذا النكع مف الكقؼ. فقد أكقؼ محب الديف بف النجار في أكاخر القرف السابع كتبو عمى 

كذلؾ كقؼ جبرائيؿ بف عبيد اهلل بف بختيشكع نسخة مف ، (ِ)خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد
 .(ّ)كتابو الكبير المسمى بالكافي عمى دار العمـ ببغداد

 
 : خدميالقسـ ال:  القسـ الثامف

إف المسمميف أكجدكا دكاء لمعث كاالرضة التي تأكؿ أكراؽ الكتب ككاف بإمكانيـ استعمالو      
كطبعان كاف ىناؾ فراشكف كبكابكف كخدـ في جميع  ،كاالرضةلمنع تفتت أكراؽ الكتب كقتؿ العث 

المكتبات مف أجؿ خدمة المكتبة كصيانتيا كتنظيفيا كمف أجؿ خدمة القراء، إلى جانب عدد مف 
النساخ كالمجمديف كالخطاطيف يختمؼ عددىـ بحسب حجـ المكتبة كبحسب إمكاناتيا المادية 

 سبلمية ألمع الشخصيات كأذكاىـ.دارة المكتبات اإلإكمتطمباتيا. كقد تكلى 
 
 

 : فيرسةال قسـ:  القسـ التاسع

كقد اىتـ المسممكف أيضان بفيرسة مكتباتيـ كتصنيفيا كتنظيميا بحيث يسيؿ تناكليا كيسيؿ      
كبالكاقع نجد أف أكائؿ مؤسسي المكتبات انتبيكا ألىمية  ،استعماؿ كتبيا عمى الباحثيف كالدارسيف

قاؿ لو المأمكف يكمان أم الكتب العجـ " :فقد حدث الحسيف بف سيؿ قاؿيا، الفيارس ككظيفت
أشرؼ؟ فذكرت كثيران ثـ قمت خاكيداف خرد )يتيمة السمطاف( يا أمير المؤمنيف، فدعا المأمكف 

                                                           

 .ُٓ/ِ، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  ((ُ
 .ِّٓ/ِ، فوات الوفياتالكتبي،  (ِ)
 .ٕٓ/ِ، طبقات األطباءصيبعة، أابف ابي  (ّ)
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بفيرست كتبو كجعؿ يقمبو فمـ ير ليذا الكتاب ذكران فقاؿ كيؼ سقط ذكر ىذا الكتاب مف 
 .(ُ)"الفيرست؟

الفيارس عمى نكعيف: إما أف تككف مكتكبة في مجمدات تستعمؿ كالكتب فيرجع  كلقد كانت     
ما أف تككف أسماء الكتب كالمؤلفيف مكتكبة  إلييا المطالع مف أجؿ معرفة محتكيات المكتبة، كا 
عمى الئحة معمقة عمى مدخؿ كؿ قسـ مف األقساـ. كنجد كبل النكعيف شائع االستعماؿ، فقد ذكر 

 .(ِ)لرم التي كقفيا الصاحب ابف عباد عمى مدينتو بمغت عشرة مجمدان أف فيارس مكتبة ا

ت عدة فيارس الدكاكيف الشعرية في مكتبة الحكـ الثاني خميفة قرطبة أربعة غكذلؾ بم     
كأربعيف فيرسان في كؿ فيرس عشركف كرقة، فكيؼ بفيارس سائر المكضكعات؟ ذلؾ أف مكتبة 

أف كؿ مكضكع لو فيارسو الخاصة بو كىذا يشبو ما  الحكـ كانت مرتبة حسب المكاضيع أم
يسمى اآلف بالفيرسة المكضكعية أك الفيرسة حسب المكضكعات. كلـ تخؿ المكتبات الصغرل، 
بؿ كحتى مكتبات المساجد مف فيارس ليا، فقد ذكر ياقكت أثناء حديثو عف البيركني العالـ 

ليؾ نص ما ذكرة ياقكت نو شاىد فيرست كتبو في كقؼ الجامعالشيير أ كأما سائر " :بمرك، كا 
كتبو في عمكـ النجكـ كالييئة كالمنطؽ كالحكمة فإنيا تفكؽ الحصر رأيت فيرستيا في كقؼ 

 .(ّ)"الجامع بمرك في نحك الستيف كرقة بخط مكتنز

كعندما أسس الخمفة باهلل العباسي مدرستو المستنصرية كجعؿ المكتبة قسمان أساسيان مف      
ساميا تقدـ إلى الشيخ عبد العزيز شيخ رباط الحريـ بالحضكر لممدرسة كاثبات الكتب أق

لى كلده العدؿ ضياء الديف احمد الخازف بخزانة كتب الخميفة التي في  )فيرستيا( كاعتبارىا، كا 
ليسيؿ تناكليا كال  " :. كقد قيؿ في تعميؿ ذلؾ(ْ)داره أيضان فحضر كاعتبرىا كرتبيا أحسف ترتيب

 .(ٓ)"ب مناكليايتع

                                                           

 .َْٖ-ْٕٗ، رسائؿ البمغاءكرد عمي، محمد،  (ُ)
 .َُٕ/ُّ، ، قصة الحضارةديكرانت، كؿ (ِ)
 .ُٖٓ/ُٕ، معجـ األدباءياقكت الحمكم،  (ّ)
 .ّٓ، السابؽالمصدر ابف الفكطي،  (ْ)
 .ّٓ، نفسوالمصدر ابف الفكطي،  (ٓ)
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أما النكع اآلخر مف الفيارس فيك الفيرست الذم يحكم أسماء قسـ مف األقساـ، كالبلئحة       
 ممصقة عمى مدخؿ ذلؾ القسـ كما كاف الحاؿ عميو في مكتبة القصر.

كالشيء نفسو يقاؿ عف خزانة عضد الدكلة في شيراز اذ كاف لكؿ نكع مف أنكاع الكتب      
. كأما التصنيؼ فقد كاف كال يزاؿ مفتاح البحث كالدرس، (ُ)فييا أسامي الكتب بيكت كفيرسات

ككانت أغمب المكتبات اإلسبلمية مصنفة حسب المكاضيع، فيذا ابف سينا يدخؿ مكتبة بخارل 
التي أسسيا السمطاف نكح بف منصكر الساماني فيجدىا مصنفة حسب المكاضيع كقد خصص 

في بيت كتب العربية كالشعر، كفي آخر الفقو ككذلؾ في كؿ لكؿ عمـ بيت خاص بو، فقد كجد 
 .(ِ)بيت كتب عمـ مفرد كطالع فيرست كتب األكائؿ كطمب ما احتاج إليو

عمى أف ترتيب الكتب عمى الرفكؼ في تمؾ المكتبات اختمؼ عف ترتيبنا الحالي ليا، كذلؾ      
لكتاب عمى اسـ المؤلؼ كعنكاف اأننا نضع اليكـ الكتب عمى الرفكؼ قائمة متبلصقة كقد كتب 

كا آنذاؾ يضعكنيا عمى األرفؼ مستمقية الكاحد فكؽ اآلخر بحيث تككف كانضمع الكتاب، كلكنيـ 
المجمدات ذات الحجـ الكبير كالضمع الكبير في األسفؿ، كالصغرل كذكات الضمع الصغير في 

كتباف عمى ضمع الكتاب كما األعمى حتى ال تتساقط، أما عنكاف الكتاب كاسـ مؤلفو فمـ يككنا ي
نما كتبا عمى أطراؼ صفحات الكتاب كمف الجية الخارجية لمرؼ كفي مكاجية  ىك متبع اآلف، كا 
الشخص الذم يبحث عف كتاب معيف، كيبدك لنا ذلؾ كاضحان مف مخطكط مصكر لمقامات 

ؽ في الحريرم حيث صكرت فيو ذكرنا، كأما الكتب الثمينة أك الدركج فقد خصصت ليا صنادي
 حجـ كؿ كتاب ككتب اسـ المؤلؼ كعنكاف الكتاب عمى جانب الصندكؽ.

 
 : اإلعارةالبحث العممي و قسـ :  القسـ العاشر

كمما سيؿ عمؿ الباحث المسمـ أف الكتب كانت مبذكلة لمجميع كالمطالعة الحرة كاألكراؽ      
كاألقبلـ كالحبر بالمجاف لمف أراد استنساخ شيء مف مقتنيات المكتبة، كقد أدل تسييؿ اإلعارة 

فمـ يجدكا كسيكلة الكصكؿ كالحصكؿ عمى الكتب اف استغنى بعض العمماء عف شراء الكتب، 
أف يشتركا كتبان البتة كأف ينفقكا أمكاليـ في أثمانيا كال سيما إذا كانت ذات يدىـ  مف الضركرم

                                                           

 .ْْٗ، السابؽالمصدر  المقدسي، ((ُ
 .ُْٔ، أخبار الحكماءالقفطي،  (ِ)
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كاحدان استغناء بكتب  ضيقة كيمنعيـ ذلؾ مف شراء الكتب، فيذا أبك حياف الغرناطي لـ يشتر كتابان 
 .(ُ)"إذا أردت كتابان استعرتو مف كتب األكقاؼ كقضيت حاجتي "األكقاؼ 

كأما اإلعارة الخارجية فقد اختمفت شركطيا باختبلؼ الظركؼ كاختبلؼ شركط الكاقؼ       
كغيرىا مف العكامؿ التي تؤثر في مثؿ ىذه الحاالت، كالمبدأ األساسي ىك السماح بإعارة الكتب 
إعارة خارجية، أحيانان بدكف مقابؿ، كأحيانان مقابؿ رىف، فيذا ىك ياقكت الحمكم الذم أنقؽ مف 

بلثة أعكاـ في مدينة مرك يذكر أنو سر كؿ السركر في اإلقامة بتمؾ البمدة لما في اىؿ عمره ث
تمؾ البمدة مف الرفد كليف الجانب كحسف العشرة ككثرة كتب األصكؿ المتقنة فييا. كقد كانت 

إف القاعدة ىي السماح بإعارة الكتب . ف(ِ)مباحة في مكتباتيا كبأعداد غفيرةاإلعارة الخارجية 
كقد كانت المكتبات اإلسبلمية تحرص عمى أف تمتمؾ أكبر كمية ، كالبحاثةخاص المكثكقيف لؤلش

ممكنة مف الكتب المخطكطة بخطكط مؤلفييا. كقد كانت المكتبات اإلسبلمية تحصؿ عمى كتبيا 
 بطرؽ متعددة أىميا: المصادرة كالشراء كالكقؼ كالنسخ كاليبات كاليدايا.

التأليؼ، كذلؾ مع تبحر العمراف كتقدـ الحضارة كغزارة المؤلفات كذلؾ ظير نكع جديد مف      
نزؿ محمد بف ، باالصطبلح الحديث البيبميكغرافيافي كؿ نكع مف أنكاع المعرفة، كىك الذم يسمى 

أبي السعادات المسعكدم إلى جامع حمب كقعد في خزانة كتبيا المكقكفة كاختار منيا جممة 
قد رأيتو يحشكىا في عدؿ... كتكفي المسعكدم في دمشؽ سنة أخذىا كلـ يمنعو منيا مانع كل

 .(ّ)ق ككقؼ كتبو عمى الخانقاه المذككر )السميساطية(ْٖٓ
 

 

 

 

 
                                                           

 .ُّٔ، لسابؽالمصدر اشمبي، أحمد،  (ُ)
 .ّٔ-ّٓ/َُ، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  (ِ)

 .ِْ-ِّ/ْ، وفيات األعيافابف خمكاف،  ((ّ
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في  المكتباتعمارة ومعايير واعتبارات  أسس وضوابط س :خامال الفصؿ
 :اإلسالـ 

 كيشتمؿ عمى :      

 .المكتبةاختيار موقع : أواًل 
 .المكتبةتوجيو  : ثانياً 
 .المكتبةاختيار مواد بناء :  ثالثاً 
 .المكتبةتصميـ شكؿ وىيئة : رابعًا 
   .حجـ ومساحة المجمعات والمباني الطبية:  خامساً 

 .المكتبةأسس ومعايير تصميـ  سادسًا :
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 :في اإلسالـ  المكتباتعمارة ومعايير واعتبارات  أسس وضوابط خامس :ال الفصؿ

 كيشتمؿ عمى :        

 المكتبة :اختيار موقع : أواًل 
أىمية كبيرة، فقد خمؽ اهلل الككف ككضع كؿ لو ال شؾ في أف اختيار مكقع أم مبنى          

، كفي القرآف الكريـ إشارات إلى ذلؾ؛ منيا اختيار اهلل سبحانو كتعالى لمكقع لمكيؼ ،شيء بمكانو
قاؿ تعالى :                               

                     (ُ)  

أف يحقؽ مجمكعة مف الشركط البيئية كالصحية ك...، تجعمو  المكتبةإذا ال بد لمكقع          
طبيعة الحياة كمبادئ الشريعة  يتمتع بإضاءة طبيعية كتيكية كتشميس ك...، كالتي تستمزميا

 كقد أكد الفقياء ىذه المعاني....، اإلسبلمية كمعاني الكرامة اإلنسانية

 كمف ىذه الشركط :      

 :  مالئمة مف حيث المناخال  -4

 مبلئمةيتـ بعد البحث كالتقصي لتشييدىا في أكثر األماكف  المكتبةكاف اختيار مكاقع ىذه        
 .مف حيث المناخ

  تحقيؽ التيوية والتشميس، واإلضاءة وإلنارة الطبيعية، والتدفئة والتكييؼ الطبيعي : -2
نارة إلضاءة كالرياح كالرطكبة،  الحرارةدرجة قػد كػاف ىنػاؾ اىتمامان كبيران بل        المكتبة تيكيةك كا 

  بشكؿ طبيعي.
 التوسط  بيف المباني :  -3

 .سيكلة الكصكؿذلؾ لبيف المباني، ك  ان تكسطم المكتبةيجب أف يككف مكقع         
 اتساع المكاف :  -4

                                                           

 .ُٕ( الكيؼ، (ُ
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، الخصكصية مف ممكف قدر كبرأ ليا يكفر المكتبة ماـأ حـر إلقامة المجاؿ إلفساح      
 راعاة إمكانية التكسع المستقبمي.ملك  ،سكاء حد عمى كلمدخميا لممكتبة اتمييد بعمؿ يسمحك 
 

  : ف يكوف الموقع قريبا مف الخدمات العامة االساسيةأ -ٓ
 . مثؿ خطكط الكيرباء كالياتؼ كالصرؼ الصحي        

 :شكؿ االرض اختيار  -6
بحيث يككف  ِ:ّاك ُ:ِبنسبة  بعداه بحيث يككف مستطيؿيفضؿ أف يككف شكميا         

 . _غرب اك شماؿ شرؽ_ جنكب غرب اتجاه شرؽالضمع االكبر في 
 مراعاة ميوؿ األرض : -7

ف يتماشى المشركع معيا كذلؾ يسمح بكجكد أ فاألفضؿرض المشركع أفي ميؿ ذا كجد إ      
 . كثر مف مستكلاكثر مف مدخؿ ك ا
  : مساحة األرض -ٖ

 .المكتبةفي  لمقاعدبلقة بيف مساحة األرض كعدد اىناؾ ع      
 يكوف بعيدًا عف التموث بكافة أشكالو :أف  -9

 بعيدة األرض تككف النسبي، كالصحة المناسب كالجك لمعبلج، أف كذلؾ لتحقيؽ اليدكء        
يجاد الحمكؿ لمتمكث عند كجكده ، كذلؾ عمى الشكؿ التالي : مناطؽ عف  التمكث بكافة أشكالو، كا 
لمشريعة اإلسبلمية حفظ النفس اإلنسانية مف  إف مف بيف المقاصد الكمية :والتربة  تموث الماء -أ

جميع جكانبيا، كلما كاف الجانب الصحي مف أعظميا أصر الفقياء عمى مراعاتو في تقنينيـ 
فقد ثبت عند الخبراء أف المياه  ،تدبير مجارم المياه : لكثير مف أمكر المدينة ك مف ذلؾ

القاذكرات ك مجمع النجاسات لذلؾ نظـ المستعممة حمالة لؤلضرار الصحية الكثيرة إذ ىي مكرد 
الفقو المالكي مجارم المياه في المدينة عبر تدابير إجرائية حيث منع إجراء مياه الدكر في الطرؽ 

في ، (ُ)(طاؽ) كيدؿ عمى ذلؾ أف اإلماـ سحنكف عندما سئؿ ىؿ يجكز لمرجؿ فتح ككة ،كالشكارع
كمنع الفقو المالكي أيضا تصريؼ المياه  . (ِ): ال سكؾ المسمميف إلخراج مائو في السكة فأجاب

كىذا ، (ّ)عمى صكرة يمحؽ ضررا بالجيراف كبجدرانيـ حيث اعتبركا ذلؾ مف الضرر المتفؽ عميو
                                                           

 . ٓ/َُٔ، مواىب الجميؿ محمد بف محمد، المعركؼ بالحطاب الر عيني، (ُ)
 . ٖٗ، الضررالقضاء بالمرفؽ في المباني ونفي عيسى بف مكسى التطيمي،  (ِ)

 . ِِْ/ُ، القوانيف الفقييةابف جزم الغرناطي،  محمد بف أحمد،(ّ) 
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أنيـ التزمكا طريقة أخرل لتصريؼ المياه المستعممة، كلربما ىي طريقة المجارم  كمو يدؿ عمى
 .(ُ)الركائح كما ينجـ عنيا مفالتحتية مف أنابيب كقنكات تفاديا لظيكر األكساخ 

، حيث منعكا في (ِ)الفقياء إبعاد المنشآت الصناعية خارج المدينة حاكؿ :الشّمي  تموثال -ب
، )ّ)فتاكييـ كأقضيتيـ إقامة الحمامات كاألفراف كالطكاحيف كالمدابغ كغيرىا كسط الدكر السكنية

الرائحة ، ك (ْ)الدخاف كالغازات :كحددكا الضرر المتكقع مف الصناعات في جممة أمكر منيا 
ألف ، (ٓ)، كما أكد الفقياء عمى كجكب إتقاف تغطية حفرة المرحاض )الكنؼ( في الطريؽالكريية

في أعمى  جعؿ أنبكبان يي كلذلؾ  ،كتؤذم اإلنساف يالرائحة المنتنة تخرؽ الخياشيـ كتصؿ إلى المع
قاؿ  أف النبي  ابف عمر حديث كىك معنى  ،الفرف يرتقي الدخاف فييا كال يضر بمف جاكرىا

فكؿ رائحة تؤذم ، (ٔ)" مف أكؿ مف ىذه الشجرة يعني الثكـ فبل يقربف مسجدنا" : في غزكة خيبر
  (ٕ)منع منيا بيذا الحديثت

أفتػكا، كفػي قضػائيـ إذا قضػكا : كػؿ مػا يضػر ا فتػكاىـ إذمنع الفقيػاء فػي   التموث السمعي : -ج
باإلنسػاف مػف الضػجيج المػؤذم، فمػا كػاف خاصػان باإلنسػاف فػي نفسػو، فيػك محػٌرـ ديانػةن، كمػا كػػاف 

 ضػاء أف يمنعػو إذا ريفػع إليػو، كمػفالق متعٌديان إلى غيره فيك محٌرـ ديانةن أيضػان، كيزيػد أٌنػو مػف حػؽ
كمثػاؿ القسػـ األكؿ : األصػكات كالذبػذبات  ،(ٖ)كلػـ يرفعػو إليػو أحػد حؽ المحتسب أف يمنعو إذا رآه

 : أمػا القسػـ الثػاني ،الناتجة عف حركة البكابات، إذا أنيا تػؤثر عمػى سػبلمة المبػاني المجػاكرة  ليػا
اختمؼ الفقياء في حكميػـ  مف الضرر فينتج عف االصكات التي تسبب الضيؽ دكف الضرر. كقد

مػف لحقيػـ مػف الفقيػاء، فقػد كػاف ليػـ رأم أمػا  . الفقياء األكائؿ ضػرران يجػب درؤهعميو  فمـ يعتبر 
مػػف ذلػػؾ نػػرل أنػػو، بكجػػو عػػاـ، اعتبػػر فقيػػاء األصػػكات كالذبػػذبات مصػػدرا لمضػػرر يجػػب  . مغػػاير

                                                           

 . ٖٗ، القضاء بالمرفؽ في المباني ونفي الضررعيسى بف مكسى التطيمي،  (ُ)
 .ْٖ، التصميـ المعماري الصديؽ لمبيئة نحو عمارة خضراءد.ـ. يحيى كزيرم، (ِ) 
 .َُِ، في المباني ونفي الضرر القضاء بالمرفؽعيسى بف مكسى التطيمي،  (ّ)
 .ِِْ/ُ، القوانيف الفقييةابف جزم الغرناطي،  محمد بف أحمد (ْ)
 .ُُِ، القضاء بالمرفؽ في المباني ونفي الضررعيسى بف مكسى التطيمي، ( (ٓ

باب ما جاء في الثـك الني  ،أبكاب صفة الصبلة، صحيح البخاريأبك عبداهلل، محمد بف إسماعيؿ البخارم،  (ٔ)
 . ٓٗ/ِ ، ُٖٓ رقـ : ،كالبصؿ كالكراث

 . ِِْ/ِ، ر خميؿالتاج واإلكميؿ لمختصأبك عبد اهلل المكاؽ، محمد بف يكسؼ العبدرم،  ((ٕ
 .ُّٓكُّْ ،اإلعالف بأحكاـ الُبنيافأبك عبد اهلل، محمد بف إبراىيـ المخمي، المعركؼ بػابف الرامي، ( (ٖ
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كمػػػػا كرد فػػػػي الفقػػػػو منػػػػع إقامػػػػة الصػػػػناعات المحدثػػػػة لؤلصػػػػكات المزعجػػػػة كسػػػػط الػػػػدكر ، (ُ)منعػػػػو
كبنػاء عمػى ىػذه األضػرار المتكقعػة مػف  ،(ِ)ره رحػى يضػر دكييػا بجػارهالسكنية، كمف يجعػؿ فػي دا
ليػا مػع مراعػاة أنكاعيػا، كػدرب  السكاف، ك قرركا تخصػيص مجػاال فعالصناعات أكجبكا إبعادىا 

كيجعػؿ ألىػؿ كػؿ صػنعة  : لشيزرمقاؿ المحتسب اك ...(ّ)العطاريف، كالحداديف ك الدباغيف، كدرب
 (ْ)مػػنيـ سػػكقا يخػػتص بيػػـ، كتعػػرض صػػناعتيـ فيػػو، فػػإف ذلػػؾ لقصػػادىـ أرفػػؽ، كلصػػنائعيـ أنفػػؽ

كانػػت صػػناعتو تحتػػاج إلػػى كقػػكد نػػار، كالخبػػاز كالطبػػاخ كالحػػداد، فالمسػػتحب أف يبعػػد  كمػػف ،...
 . (ٓ)حكانيتيـ عف العطاريف كالبزازيف، لعدـ المجانسة كحصكؿ األضرار

كقد  ،مف المعمـك عند األطباء أف الضكء كالشمس ضركرياف لمسكف الصحي : بصريال التموث -خ
لدخكؿ الضكء كالشمس  بانيكالنكافذ في الم  تنبو السادة الفقياء لذلؾ قديما كأجازكا إحداث الككات

 المباني،محفاظ عمى حرمات ، كالكاضح أف تمؾ الفتاكل إنما ىي ل(ٔ)بشرط عدـ اإلضرار بالجيراف
كقد كاف الفقو صارما جدا بمنع أم إخبلؿ بيذا المبدأ كفتح الككة يكشؼ منيا الجار، ككتب عمر 

  ال فبل ألنو تصرؼ في أف ييكقؼ عمى سرير فإف نظر إلى ما في دار جاره منع نفيا لمضرر كا 
إلى ما يكجو المطالع المؤدية ماألحكاـ الفقيية  وتضمنتما عكامؿ تحقيؽ الخصكصية مف ك  ،(ٕ)ممكو

يكشؼ الصاعد إلى السطح أك مف يككف فكقو البيكت  بحيث ال ،إلى السطح كأبكابو كسترتو
سألو عف  ي أجكبة ابف رشد أف عياضان ، كف(ٖ)البيكت المجاكرة ىذا السطح المجاكرة أك أف تكشؼ

؟ أحدثت في مسجد فشكا منيا بعض الجيراف الكشؼ عميو فيؿ لو فييا مقاؿ )منارة( صكمعة
                                                           

 . َّْ ،المصدر نفسو(ُ) 
 . ِِْ/ُ، القوانيف الفقيية، ابف جزم الغرناطي أحمدمحمد بف (ِ) 
، تقديـ كتحقيؽ فرانثيكك في عمـ الشروطالمقنع ، ـ(/َُٓٔقْٗٓ-بف مغيث الطميطمي )أحمد ، أبك جعفر (ّ)

ق/ ُُْٓفرانثيكك خابيير أغيرم شادابا، المجمس األعمى لؤلبحاث العممية معيد التعاكف مع العالـ العربي،
 .ِّّـ، مدريد، ُْٗٗ

 . َُُ، نياية الرتبة في طمب الحسبة، عبد الرحمف بف نصر الشيزريأبك النجيب، ( (ْ
، ، نصاب اإلحتساب(ـُّّْ،ّْٕ-)عمر بف محمد السنامي (ٓ) ، تحقيؽ مكئؿ يكسؼ عز الديف، دار العمـك

 .   ـ،ُِٖٗق/َُّْالرياض، د.ط، 
 . َُٖ، القضاء بالمرفؽ في المباني ونفي الضرر، عيسى بف مكسى التطيمي (ٔ)
 .ُٕٓالمصدر نفسو،   (ٕ)
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت،  ، سمسمة عالـ المعرفة،المدينة اإلسالمية، محمد عبدالستار عثماف (ٖ)

 . ٕـ، ُٖٖٗق/َُْٗكالفنكف كاآلداب، 
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ف كاف يطمع منيا عمى الدكر مف بعض نكاحييا دكف بعض، فيمنع مف الكصكؿ منيا  فأجاب :" كا 
  . (ُ)إلى الجية التي يطمع منيا إال بحاجز يبنى بيف تمؾ الجية كغيرىا مف الجيات"

 مػػػف كافيػػػة مسػػػاحة تػػػرؾ كلتبلفػػػي جميػػػع أنػػػكاع التمػػػكث كلتػػػكفير الجػػػك المناسػػػب لمعػػػبلج يمكػػػف    
 كإلعطػاء الضكضػاء لتقميػؿ دائمػة خضرة ذات باألشجار مزركعة كحدائؽ خدمة كساحات األرض

البيمارستاف، كقد فعؿ المسممكف ذلؾ عندما كانكا يقيمكف البيمارستاف كسػط  لمحيط الجك المناسب
 . (ِ)الحدائؽ

المجاكرة،  كاألبنية كتبةالم مبنى بيف المناسبة المسافة تبلحظ أف كفي العصر الحديث يجب    
 المسافة، L ≥ ِ = ِٓh المناسبة : المسافة لدراسة التالية العبلقة تؤخذ األحياف بعض كفى

 H=  المبنى ارتفاع ، L=  المطمكبة
 كأطراؼ تميزه بخصائص كيتمتع كاضحاالمكتبة  مكقع يككف فأ كيجدر التنبيو إلى      

 .لتككف نقطة عبلـ أك عبلمة مميزة العامة كالمياديف الساحات

 : ىي المكتباتمكاقع أىـ في اإلسبلـ أف  المكتباتمكاقع مف دراسة تاريخ كيتبيف          

 .المساجدفي  أكالن  :

 .رسادالمفي  ثانيان :

 .في القصكر الخبلفية ثالثان :

 .المشافي )البيمارستانات( في ان :رابع

 .في منتصؼ المدينة ان :خامس

 

 

 

                                                           

، بيركت، دار الفكر، د.ط، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿـ(، ُُٖٖق/ُِٗٗ-محمد بف أحمد عميش ) (ُ)
 .ّّ، َّّكِّٗـ، ُٖٗٗق/َُْٗ

 . ُّٓ/ُِ، سير أعالـ النبالء( الذىبي، (ِ
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 : المكتبة توجيو:  ثانياً 

إشارات إلى ذلؾ؛  كفي القرآف الكريـ ،أىمية كبيرة لو المكتبةتكجيو ال شؾ في أف اختيار       
، قاؿ تعالى : منيا اختيار اهلل سبحانو كتعالى لمكقع لمكيؼ               

                                    


فتكجيو الكيؼ كاف آية مف آيات اهلل، ككاف لو أىمية كبيرة في الحفاظ عمى أجساد أصحاب  ،(ُ)

ألنو تعالى أخبر أف الشمس إذا  "؛أف باب ىذا الكيؼ مف نحك الشماؿ ىذا دليؿ عمىك  الكيؼ،
 مص الفيء يمنة كما قاؿ ابف عباسذات اليميف ( أم : يتق )دخمتو عند طمكعيا تزاكر عنو 

؛ كذلؾ أنيا كمما ارتفعت في األفؽ تقمص ، كقتادة : ) تزاكر ( أم : تميؿكسعيد بف جبير
ذا فيء عند الزكاؿ في مثؿ ذلؾ المكاشعاعيا بارتفاعيا حتى ال يبقى منو ش ؛ كليذا قاؿ : ) كا 

، شماؿ بابو، كىك مف ناحية المشرؽغربت تقرضيـ ذات الشماؿ ( أم : تدخؿ إلى غارىـ مف 
، كسير الشمس كالقمر تأممو ككاف لو عمـ بمعرفة الييئةفدؿ عمى صحة ما قمناه، كىذا بيف لمف 

، شيء عند الغركبيا كالككاكب، كبيانو أنو لك كاف باب الغار مف ناحية الشرؽ لما دخؿ إليو من
، كال تزاكر الفيء يمينا ا شيء عند الطمكع كال عند الغركبكلك كاف مف ناحية القبمة لما دخؿ مني

، بؿ بعد الزكاؿ كلـ تزؿ فيو إلى جية الغرب لما دخمتو كقت الطمكع كال شماال كلك كاف مف
 .(ِ)"فتعيف ما ذكرناه كهلل الحمد ،الغركب

أم كانكا  ، كجمعيا فجكات كفجاء؛المتسع : مف الكيؼ، كالفجكةأم كىـ في فجكة منو      
كقاؿ  ، كىذا يقكم قكؿ الزجاج ،ذلؾ مف آيات اهلل لطؼ بيـ ، ك(ّ)بحيث يصيبيـ نسيـ اليكاء

) ذلؾ كقيؿ، كذلؾ كاف الرائي يحسبيـ أيقاظاأىؿ التفسير : كانت أعينيـ مفتكحة كىـ نائمكف ؛ ف
عالى إلى ىذا الغار الذم جعميـ فيو أحياء، كالشمس كالريح تدخؿ مف آيات اهلل ( حيث أرشدىـ ت

اإلضاءة  تكفيرل الشماؿ المكتبة التالص بالنسبة تكجيو أفضؿعتبر يي ك ، (ْ)عمييـ فيو لتبقى أبدانيـ
 .الثابتة بدكف حرارة أظؿ يزعج ركاد المكتبة

                                                           
 .ُٕ( الكيؼ، (ُ

 . ٖ : عدد األجزاء ،ـ2112ىػ / 4422 ،دار طيبة ،ّْ/ٓ، تفسير القرآف، ابف كثير (ِ)
 . ّّْ/َُ ،َِعدد األجزاء:  دار الفكر، ،تفسير القرطبي، لقرطبيحمد بف أحمد األنصارم ام (ّ)
 . ّْ/ٓ، تفسير القرآف، ابف كثير (ْ)
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 اختيار مواد البناء :  : ثالثاً 

لى اختيار مادة البناء المناسبة لممكاف كالزماف، إفي سكرة النحؿ  الناس أرشد اهلل تعالى       
 قاؿ تعالى :                           

                                           
 


 .المكتبةكتختمؼ مكاد البناء بحسب نكع ، (ُ) 
 

  : المكتبةتصميـ شكؿ وىيئة  : ارابع

، فبل بد أف يككف العمـ ترمز مف الناحية الفنية كالعممية إلى المكتبةال شؾ أف ىيئة        
يندسي يحمي مف ال ايشكمفيجب أف يككف  ،المباني األخرلعف  اىيئة خاصة بو تميزى ممكتبةل

حرارة الشمس في الصيؼ كبركدة الطقس في الشتاء، كتجعؿ في الجدراف أبكاب كمنافذ متقنة 
 لى السيكلة في الحركة. إاليكاء، داعية 

يككف شكؿ البيمارستاف كاضحا كنقطة عبلـ أك عبلمة مميزة،  فقد استفاد  أف بدال ك       
    ، قاؿ تعالى :في عمارة مدنيـ كمبانييا ممكف مف عمارة الككفالمس           

                                   (ِ ) ،

قاؿ ابف عباس : العبلمات معالـ الطرؽ بالنيار " ، كعبلمات كبالنجـ ىـ ييتدكف "قكلو تعالى : 
 .(ُ)كبالنجـ ىـ ييتدكف يعني بالميؿ ،؛ أم جعؿ لمطريؽ عبلمات يقع االىتداء بيا

 
 : المكتبة مساحةحجـ و  : اخامس

 : عدة عكامؿ يتكقؼ عمىك  عمى نطاؽ التخديـ المكتبة كمساحة حجـتكقؼ ت       

 ظركؼ المكقع . -ُ
                                                           

 . َٖالنحؿ، (ُ) 
 .ُٕ، لنحؿ( ا(ِ
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 عدد السكاف المطمكب خدمتيـ . -ِ
 نكع الخدمات المطمكبة بيا . -ّ

 : (ِ)نكعيف كتشتمؿ المكتبات عمى      
 ََََْإلى  ََََّكـ، كبذلؾ تخدـ مف ٓ خدمة نطاؽ كتقع ضمف الفرعيَّة : المكتباتُ  -أ

 ِـِٓإلى  ُٓة بمعد ؿ المكتبمقعد لكؿِّ ألؼ نسمة، كتيقد ر مساحة  ِإلى  ٓ,ُنسمة، بمعد ؿ 
د.  لكؿِّ مقعو

نسمةو، بمعد ؿ  ََََٓكـ، كبذلؾ يخدـ ٖ خدمةو  نطاؽ كتقع ضمف المركزيَّة : المكتباتُ  -ب
. ِـَْإلى  ِٓمقعد لكؿِّ ألؼو نسمةو، كتيقد ر مساحتيا بمعد ؿ  ِإلى  ٓ,ُ  لكؿِّ مقعدو

 

 :المكتبةأسس ومعايير تصميـ  سادسًا :
 كتشتمؿ عمى :       

 : الخارجية واالستعارة االستقباؿ وفراغ المدخؿ -4
 خالية منطقة المدخؿ كتككف المستديرة بالحركة تسمح بطريقة االستقباؿ ساحة تصمـك         

 عمى مايدؿ العناصر مف مرف كتحتكم بشكؿ الحركة انسياب دكف تحكؿ التي المعكقات مف
 مف االعارة منطقة، كتتككف كاضحة مكتكبة معمكماتعمى  تحتكم كما يسمكيا التي الطريؽ
 ىذه كتتراكح كاإلرجاع اإلعارة لعممية كالتنظيـ بالتحكـ تسمح بطريقة ترتيبو كيتـ لئلعارة طاكلة

 .ِ ـ َٓ إلى َْ بيف ما المساحة

                                                                                                                                                                      

 . ْٖ/َُالقرطبي، تفسير القرآف، (ُ) 
 .ُُالمرجع السَّابؽ،كزارة الشؤكف البمدي ة كالقركي ة في الرِّياض، انظر :  (ِ)
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 :  المطالعة قاعة -2
 عدد مساحتيا كيحدد كالنشاط، الحركة حيث مف جدا كاليامة الحيكية المنطقة كىي       

 منطقة مف قريبة تككف كأف قمب المكتبة، في تككف أف: اآلتي فييا كيشترط عمييا المتردديف
 الكمية المساحة خمس النكافذ مساحة تككف أف مباشرة بيا، عبلقة كعمى الكتب تبكيب صاالت
 طاكلة أجؿ مف ِ ـّ مساحة تؤخذ لمقاعة، الشمالي التكجيو جيدة كيراعى اإلضاءة كتككف لمقاعة

 َ,ِ : باعتبار طاكلة لكؿ الضركرية المساحة الممرات، كتؤخذ ذلؾ في بما صغيرة لشخصيف
االضاءة  بسبب بريؽ يحدث ال حتى لمشماؿ تكجيييا كيفضؿ الطرفيف مف لمجمكس ـِ,ِ

 الطبيعية.
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 : أنشطة قاعة -3

 كاكساب المعرفة مف كاسعو مجاالت تغطي لمطفؿ جديدة افاؽ فتح ىك األنشطة ىذه ىدؼ اف
 : النشاطات ىذه ضمف كمف معمكماتو كتنمية جديده خبرات الطفؿ

 .الفيممية الشرائح عرض -

 لؤلطفاؿ القصص قراءة -

 كاليكايات لمرسـ اماكف -

 إلخ....  بالدمى لعب -

 
 

 :  المسرح -4

 ارتباطا أكثر المكتبات اصبحت المسمكعة كالكممات المكتكبة الكممات بيف لبلتصاؿ نظرا
 بعض في يشتركاف النيما ذلؾ كيرجع كاحد مبنى في المكتبة مع المسرح يتكاجد كعادة بالمسرح
 في الخدمتيف ىاتيف اشتراؾ مف البد كاف ذاإ لؤلخر الدعاية في سيعاكف منيما كبل كاف الخدمات

 .كالجميكر الضكضاء لمشكمة تفاديا ظير الى ظيرا تصميميما فيفضؿ كاحد مبنى

 .سـ ٕٓ لظير ظيرا المقاعد صفكؼ بيف المسافة -أ

 .سـ ُٓ مسند ذات المقاعد عرض -ب

 .سـ ْٓ مسند بدكف الكرسي عرض- ج
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 .سـ َّٕٓ الصفكؼ بيف المعترض غير الرأسي الفراغ د
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 : اآللي الحاسب قاعة -6

 : الغرفة فرش أبعادكتككف  ،ِـ َّٓ تقريبا الفرد نصيب يككف

 .سـ َٕ حكالي كعرضيا ،سـ ُُٓ حكالي طكليا :ككمبيكتر منضدة •

 .الككمبيكتر منضدة يناسب سـ ْٓ حكالي الكرسي ارتفاع : الكرسي •

 فيتككف  اإلضاءة، ك المكجكدة األجيزة عمى حفاظا االنترنت قاعة داخؿ الجيدة التيكية يراعىك  
 .الشاشة عمى الضكء ال ينعكس حتى الشاشة مستكل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





111 
 

 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





112 
 

 
  : لمجنسيف المياه دورات -9

 .لمجنكب التكجيو يككف فأ يفضؿك  ،ِـ َُِٕ عف الدكرة لمساحة االدنى قؿ الحدي ال        
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 صاالت القراءة عف ابعادىا كمراعاة المياه دكرات اماكف اختيار في تماـ الحذر يجبو     
 سيمة تككف الكقت نفس كفي الرطكبة، لتسرب نتيجة المحتكيات تمؼ لتجنب كذلؾ كالمخازف
 .المكظفيف مياه دكرات عف العامة المياه دكرات فصؿ كيجب الييا الكصكؿ

 

 : األطفاؿ لمعب مفتوحة منطقة -41

 : ىي االطفاؿ مبلعب تصميـ معاييركذلؾ في حاؿ مكتبات األطفاؿ، كتككف 

 .الدراجات باستخداـ أك مشيا سكاء المكقع إلى األطفاؿ كصكؿ لسبلمة أمنو كمعابر طرؽ إيجاد

 .الحكادث كمسببات المركرية الحركة عف بعيدان  الممعب مكقع يككف أفكيجب 

 طفبل ِٓ كتخدـ كالمعب كالنزىة لمجمكس ِـَٓ مساحة تخصصك 

 : االطفاؿ حدائؽ عناصركمف 

 .االطفاؿ أللعاب مساحة. أ

 .كالمبلحظة المراقبة بغرض كذلؾ األطفاؿ لمرافقي مساحة. ب

 .الخصكصية عامؿ فييا كيراعى كاألميات لمنساء مخصصة مساحة. ج
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 :السيارات مواقؼ -44

  الطكؿ العادية الركاب سيارات أنكاع مف نكع أم لكقكؼ المناسبة لؤلبعاد األدنى الحد
 .ـ ٓ.ِ كالعرض ـ،ٓ الطكؿ يككف المتكازم الكقكؼ حالة فيك  ،ـّ كالعرض ـٓ

 : السيارات مكاقؼ كمخارج مداخؿ
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 عمى تؤثر ال حتى الشكارع تقاطعات عف بعيده كالمخارج المداخؿ تككف أف يجب •
 .المركر حركة

 حركة سيكلة تضمف حيث الكاحدة لمسيارة المخصصة المساحة تؤمف أف يجب •
 .منو خركجيا ك دخكليا عند السيارة
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 : األطفاؿ مكتبات شكؿ معايير -42

 .الضكضاء عف بعيد المكقع •

 .ارضى اك كاحد طابؽ مف المبنى •

 االطفاؿ سف كتناسب مستقمة المساحة •

 .االتساع ،االرتفاع ،المتانة ،الحجـ، الزمنى كعمره الطفؿ احتياجات تناسب كالتجييزات االثاث •

 .ككافيتيريا مياه دكرة مكاف •

 .كالشمس التيكيةك  التدفئةك  االضاءة عكامؿ مراعاة •

 .كحدائؽ بساحات اك باألشجار محاطة •

 .كالسبلمة كاالماف االمف عكامؿ مراعاة •

  .كالحركة االستخداـ كسيكلة كالكضكح كالتنظيـ كالجماؿ البساطة عكامؿ مراعاة •

 ،مسرح ،المصاحبة لؤلنشطة مكاف، لمندكات مكاف ،حكاسيب ،كالبصرية السمعية لؤلجيزة اماكف •

  .العامميف مكاتب ،الفيرسة كنظاـ كأدراج عرض شاشة ،سينما

 

 : لممكتبات واالضاءة التيوية اشتراطات -43

 قؿأ لىإ الكصكؿ يجب لذلؾ شديديف كىدكء تركيز الى تحتاج كالمطالعة القراءة فإ       
 : التالية االحتياطات اتخاذ كيجب السميكة الجدراف باستعماؿ الضكضاء معدالت

 .اليدكء فيو يتكفر بحيث المكقع اختيار يجب -ُ

 .العازلة كالحكائط لؤلسقؼ الصكتي العزؿ مراعاة -ِ
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 الضكضاء لمنع الصاالت باقي مف قريبة باألطفاؿ الخاصة المطالعة صاالت كضع تجنب -ّ
 .المكاف لمتطمبات الطفؿ ادراؾ عدـ مف تحدث التي

 بعيدا المكقع كاختيار السميكة الجدراف استعماؿ كتككف بعدة أمكر منيا : الصوتية المعالجة.4
 الذم االمر القراءة، تحتاجو صاالت الذم المناسب اليدكء مراعاة يجب، ألنو الضكضاء عف

 الجدراف السميكة باستخداـ كذلؾ سكاء الخارجية الضكضاء مف معدالت اقؿ يستمـز استخداـ
 المستعمميف حركة عف طريؽ الداخمية اك الرئيسي المدخؿ عف طريؽ القراءة بصاالت كالبعد
كساءك  الخشبي باستخداـ االثاث كذلؾ  الصكت. المتصاص بالسجاد القراءة في صاالت الممرات ا 

 لمعامميف بالنسبة مقبكلة جكاءأ كاعطاء الراحة تكفيرل التيكيةب كتككف : الحرارية المعالجة.2
 تناسب القراءة حرارة فضؿ درجةأ فأ الدراسة مف ثبت كقد، الكتب لحفظ مبلئـ كمناخ كالقراء
 نحصؿ الذم القراءة ىك لصاالت تكجيو كافضؿ ،صيفا ِٔ - ِِ ك شتاء ِِ- َِ مف تتراكح

 .غير مباشرة ىكاء حركة بحرارة كافضؿ مصحكبة طبيعية غير اضاءة عمى مف خبللو
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 الشمس اشعة دخكؿ عدـ مراعاة مع الشمس ضكء مف االستفادةب كتككف : الضوئية المعالجة.3
 تنكع مع الفمكركسنت لمبات استخداـك  مجدرافل  فاتحو لكافأ ، كباستخداـاإلبيار لتبلفي المباشرة

 . الفراغات كتتابع بتنكع اإلضاءة ساليبأ
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 مكتبة داغ ىمرشكلد

 

 

 : لممكتبات مخطط العالقات الوظيفية -44
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 :  والنشرات الدورات مطالعة صاالت -45
 مف معينة نكعية بخدمة تقكـ التي أك الكبيرة المكتبات في اال يكجد الفراغ ال ىذا        

 شكؿ تأخذ غالبا كىي كؿ المكتبات في العنصر ىذا تكاجد الشرط ليس مف أم المستعمميف
 كضع ككيفية االثاث كضع حيث مف صاالت االستقباؿ
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  :المراجع  غرؼ -46

 كصاالت معيا التعامؿ كيتـ الصغيرة المكتبات في ليس كلكف اساسي عنصر أيضا كىي        
 .المكتبة مسطح مف % ُّ بخدماتيا لممراجع المخصص الجزء كيشكؿ تماما القراءة

 

  :المخازف  -47

 مدخؿ كجكد كيفضؿ خصكصا كالمكتبات عمكما العامة المباني في جدا ىاـ دكر كليا       
 دخكؿ حركة مع لممكتبة الداخمية الحركة مسارات تتعارض ال كي -الخدمة مدخؿ - ليا منفصؿ
 .الكتب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





118 
 

 

 : الحركة مسارات -48

 كذلؾ تقاطعيا عدـ مع مراعاة الشديدة بالمركنة الحركة الداخمية مسارات تتسـ اف يجب        
 االتصاؿ الرأسية عناصر تككف اف يجبو، المفتكح عمى الفراغ اساسا يعتمد الذم لطبيعة النشاط

 (سبللـ اليركب) طكارئ حدكث في سبللـ تستخدـ تكفير مراعاة مع الكصكؿ الييا سيمة كالسبللـ
  .كالحريؽ كالزالزؿ
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 وعوامؿ المكتبات اإلسالميةتطور وازدىار  بابػػػػأس:  دسالسا الفصؿ
   : ياوزوال اضمحالؿ
 شتمؿ عمى :وي         

 المكتبات اإلسالمية.تطور وازدىار  بابػػػػ: أس أوالً 
 .اإلسالمية المكتبات اضمحالؿ وزواؿ عوامؿ:  اً ثاني
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 وزواليا :   اضمحالؿ وعوامؿ المكتبات اإلسالميةتطور وازدىار  بابػػػػأس:  دسالسا الفصؿ
 ويشتمؿ عمى :         

 :اإلسالمية المكتبات تطور وازدىار  بابػػػػأس:  أوالً 
 كتتمخص في :           

 . كالترجمة التأليؼ حركة ازدىار( ُ
 . كالعمماء لمعمـ المسمميف كالحكاـ الخمفاء تشجيع( ِ
 . األخرل كالببلد بغداد في الكرؽ صناعة انتشار( ّ
 كتؤجر كتبيع تنسخ كانت التي الدكاكيف أك الحكانيت أصحاب كىـ الكراقيف حركة ظيكر( ْ

 . الكتب
 .اإلسبلمية المكتبات بناء في المسمميف الصبلح كأىؿ العمماء كاألمراء الكزراء جيكد( ٓ

 العربية الحضارة عرفتيا قد اليكـ نعرفيا التي المكتبات أنكاع معظـ إف القكؿ كيمكف     
 العربية الحضارة في كالنضج اإلبداع عصر العباسي، العصر في كخاصة اإلسبلمية
 . (ُ)اإلسبلمية

 بكفاءة المطالعيف جميكر كتخدـ عمميان  تنظيمان  منظمة اإلسبلمية المكتبات كانت كقد ىذا      
 عرفت فقد عاـ بكجو ، المكتبات عمكـ تاريخ في ميما جانبان  يككف المكتبات تاريخ اف كيسر،

 . المعابد في القديـ الشرؽ في القدـ منذ المكتبات

 :اإلسالمية  المكتبات اضمحالؿ وزواؿ عوامؿ:  اً ثاني
بعد ىذا الماضي التميد مف الكجكد  أغمبيا ه المؤسسات العممية كزاؿانحطت ىذلقد        

كالتاريخ الحافؿ كالحياة العريضة الفاخرة التي سجمتيا المكتبات اإلسبلمية، ككاف السبب في 
 : ىي  مؿعدة عكازكاليا 

 :البشرية  العوامؿالعامؿ األوؿ : 
 كتنقسـ إلى قسميف :        

                                                           

 ،( عماف)  األردف  الفرقاف، دار واإلسالمي، العربي العالميف في المكتبات أنواع حسف، أحمد سعيد ((ُ
 .ِ ،ّٗعدد الصفحات  ،ُط ق،َُْْـ/ُْٖٗ
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 : يةالداخممؿ او الع -4
ما اعترل العالـ اإلسبلمي مف تفكؾ كتفتت كانياؾ كانييار كما أصابو مف ضركب  كىك     

المحف كالثكرات كالحرائؽ كاستبلـ الحكاـ الجيمة زماـ األمكر كتحكميـ بأمكاؿ الناس كأركاحيـ، 
ككذلؾ ما أصاب المسمميف أنفسيـ مف جمكد كضعؼ كتأخر، كنتيجة لتقيقر الحياة العقمية 

كقد سبؽ أف قمنا أف المكتبات اإلسبلمية تعكس مف تاريخيا كتطكرىا  ،سمميفكتأخرىا عند الم
حياة المجتمع اإلسبلمي كصيركرتو، كىي في الكقت نفسو ثمرة ىذا المجتمع كثمرة حياتو 

سابقان مصائر كثير مف المكتبات النفيسة الفخمة كمكتبة الحكـ الثاني في  رككانعكاس ليا. كقد ذي 
 ـ بأمر اهلل الفاطمي في القاىرة كمكتبات الفكاطـ كغيرىا.قرطبة كمكتبة الحاك

 
 الخارجية : العوامؿ -2

مف المبلحظ أف ك  ،كاإلسباني كالفرنسي كغيرىـ يتمثؿ في الغزك المغكلي كالغزك الصميبيو     
كالثالث عشر كالرابع عشر  العالـ اإلسبلمي تعرض خبلؿ القركف األربعة الميبلدية الثاني عشر

، فقد لشرؽ بقصد تخريبو كاجتياح أراضيوكالخامس عشر ليجمات منظمة مستمرة مف الغرب كا
ىجكميـ عمى العالـ اإلسبلمي منذ أكائؿ القرف الثاني عشر بؿ أبكر، ككاف المكت بدأ المغكؿ 

كىي مدينة مزدىرة عدد سكانيا  كالدمار كالخراب يحؿ بكؿ مكاف تطؤه أقداميـ، فقد دخمكا بخارل
يزيد عمى أربعمائة ألؼ انساف كعندما ترككىا، ترككىا أنقاضان ال حياة فييا سكيت باألرض بعد 
أف نيبت ذخائرىا كقتؿ رجاليا كسبى نساؤىا، كحدث مثؿ ذلؾ لجميع المدف كالقرل التي قدر اهلل 

كالدمار نصيبان مكفكران، فقد خراب ليا أف تككف مسرحان لغزكاتيـ، ككاف نصيب المكتبات مف ال
ر المغكؿ المكتبات الرائعة الفخمة العشر التي ذكرىا ياقكت كالتي كانت مكجكدة في مرك مد

ككذلؾ فعمكا في ساكة كفي جميع البمداف األخرل، كلما كصمكا إلى قمعة المكت الشييرة مقر 
كزاؿ معيا شيخ الجبؿ كخزانة كتبو  الطائفة االسماعيمية لـ تصمد في كجييـ كدمركىا تدميران تامان 

كلما احتمكا بغداد فعمكا فييا األفاعيؿ فدمركا قسمان كبيران منيا كبذلكا السيؼ في أىميا  ،(ُ)المشيكرة
حيث قتؿ منيـ ثمانمائة الؼ نفس كخربت بغداد الخراب العظيـ كاحرقت كتب العمـ التي كانت 

كيقكؿ ابف خمدكف انو القيت كقت فتح  ،(ِ)في الدنيافييا مف سائر العمكـ كالفنكف التي ما كانت 
                                                           

 .ِّٗ، ص: سيتوف الرافدافلكيد،  ((ُ
 .ُٓ-َٓ/ٕ، النجوـ الزاىرةابف تغرل، بردل،  (ِ)
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أنو )أم ىكالكك( " : كيذكر محمد كرد عمي ،(ُ)بغداد كتب العمـ التي كانت في خزائنيـ بدجمة
الت المعالؼ عكضان عف المبف، كقيؿ أف ماء دجمة ك ابكتب العمماء اصطببلت الخيكؿ كط بنى

كاألكراؽ، قيؿ انو أقاـ بكتب العمـ ثبلثة جسكر عمى  تغير لكنو لكثرة ما ألقى فيو التتر مف الكتب
. كذلؾ طبعان عدا ما نيب مف كتب العراؽ كالجزيرة كالشاـ ككضع في مكتبة الرصد في (ِ)"دجمة

 مراغة عمى ما مر معنا سابقان.

كقد الحظ اإلسباف أف الكتب العربية كالثقافة اإلسبلمية عامبلف ميماف في تمسؾ المسمميف      
بادة أكعيتيا،  بدينيـ، فحاكلكا إلغاء الثقافة اإلسبلمية كذلؾ عف طريؽ تحريميا كتحريـ تعميميا كا 

كقد حاكؿ رئيس أساقفة غرناطة أف يرفع مف االستعماؿ ما أمكف مف الكتب العربية في مختمؼ 
س األمكر فركع العمكـ اإلنسانية فأمر بإحراقيا فثار المسممكف كبعد فترة تكلى الكردنياؿ كسينمي

ـ فأصدر أمره بجمع جميع الكتب العربية كال سيما المصاحؼ ُُُٓفي المدينة، ككاف ذلؾ سنة 
منيا فجمعت ككانت غرناطة نفسيا مسرحان إلحراؽ أكبر عدد مف الكتب العربية في جميع أنكاع 

ف مقؿ ، كقد اختمؼ المؤرخكف بتقدير عدد الكتب التي أحرقت بي(ّ)الفنكف كمختمؼ فركع المعرفة
 كمكثر، كالعدد يتراكح بيف المميكف كالسبعيف ألفان.

مصادر تمكيؿ عمارة كرعاية كصيانة المكتبات اإلسبلمية مصادرة االستعمار ب كما قاـ        
كرعاية كتجديد  األساسي لعمارة كردالم تشكؿكانت األكقاؼ حيث  ،األكقاؼ اإلسبلميةكأىميا 
كمثاؿ ذلؾ الجزائر: فمنذ دخكؿ المستعمر الفرنسي أرضيا شرع في  ،اإلسبلمية المكتبات كتطكير

فقد رأت السمطات الفرنسية في تقكيض دعائـ نظاـ الكقؼ، كتشتيت شممو كىدـ معالمو، 
 اتاإلدار  فقد عممتمؤسسات األكقاؼ أحد العقبات الصعبة التي تحد مف سياسة االستعمار، 

مف خبلؿ مراسيميا كقراراتيا المتتالية فيما يخص الكقؼ الى  (الفرنسية ةاالستعمارية )كاإلدار 
دخاؿ األمبلؾ الكقفية في نطاؽ التعامؿ التجارم كالتبادؿ العقارم،  تصفية مؤسسات الكقؼ كا 

" كذلؾ بإلغاء األكقاؼ شكبل تحكيؿ ممكيتيا لمدكلة بدؿ الشعب،  امتبلكيايسيؿ لؤلكربييف  ىحت
                                                           

 .ّْٓ/ٓ، كتاب العبرابف خمدكف،  (ُ)
 .ِِّ/ِ، اإلسالـ والحضارة العربيةكرد عمي، محمد،  (ِ)

 نفس المصدر. ((ّ
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مع عف االستعمار الفرنسي ينطبؽ تمامان كؿ ما سي " بو  إلى أف نيي ك ، (ُ)مضمكنا" أك كمضمكنا 
 .( ِ)"عمى االستعمار البريطاني كاإليطالي كالبرتغالي كسكل ذلؾ مف جنسيات االستعمار األخرل

لمكتكب ككتبيـ اأف حقد أكربا عمى المسمميف كحضارتيـ كتراثيـ  يظيركلمحقيقة كالتاريخ      
ف اختمفت البكاعث  ظؿ كما ىك لـ يتغير كلـ ينقص كلـ يزده كر العصكر غبل اضطرامان، كا 
كاألسماء، كاستمر احراؽ الكتب العربية حتى القرف التاسع عشر كالقرف العشريف، فقد ذكر الفرد 

ينة في تبمر في كتابو فتح العرب لمصر نقبلن عف سيديك أف الفرنسييف عندما فتحكا قسطنط
 ،(ّ)"كأنيـ مف صميـ اليمج"دييـ شمالي أفريقيا أحرقكا كؿ الكتب كالمخطكطات التي كقعت في أي

منظمة التحرير الفرنسي السرية التي تألفت في الجزائر قبيؿ استقبلليا تحرؽ مكتبة جامعة  إف  بؿ 
الجزائر المحتكية عمى أكثر مف نصؼ مميكف كتاب، كقد تـ ىذا في النصؼ الثاني مف القرف 

 العشريف.

كأما ما سمـ مف الكتب العربية كالتراث اإلسبلمي المخطكط فقد راف عميو جيؿ مظمـ      
ة كالغبار كلـ ينتبو أحد لو أك بتر طعامان لؤلرضة أك النيراف أك األ تعصب ذميـ بحيث راح أغمبوك 

ق كقع حريؽ ىائؿ في احدل خزائف الكتب في القاىرة  ُٗٔلقيمتو، فقد ركل المقريزم أنو سنة 
ممكؾ فتمؼ بيا مف الكتب في الفقو كالحديث كالتاريخ كعامة العمكـ شيء كثير جدان كاف ذخائر ال

فانتيبيا الغمماف كبيعت أكراقان محرقة فظفر الناس منيا بنفائس غريبة ما بيف مبلحـ كغيرىا 
الحاؿ عمى ىذا المنكاؿ حتى بدأ االحتكاؾ مع الغرب كبدأ كظؿ  ،(ْ)كأخذكىا بأبخس األثماف

الغرب اغارتو عمى العالـ اإلسبلمي كبدأ يسطك عمى كنكزىا ككاف مف جممة ما سطا عميو 
ذا قدر ألحدنا أف يزكر مكتبات الغرب الكبرل فسيجدىا تزخر بركائع الم خطكطات العربية، كا 

كقد كاف ، حتكيات تمؾ المكتبة مف المخطكطاتتراثنا المخطكط كىي تشكؿ أجكد كأثمف كأجمؿ م
ذلؾ خسارة لمثقافة كالمعرفة كالحضارة اإلسبلمية خاصة كالمعرفة كالحضارة اإلنسانية عامة ال 

 تعكض.
                                                           

  ُِٓ، أجنحة المكر الثالثةعبد الرحمف حبنكة الميداني، د. (ُ)
ـ، َُٗٗق/ُُُْالعربي، ط،، القاىرة، الزىراء لئلعبلـ التبشير واالستشراؽمحمد عزت الطيطاكم،  (ِ)
 . ِّكِِ
 .ُِّ، اليامش، فتح العرب لمصربتمر، الفرد،  (ّ)
 .ُّْ/ّ، الخطط المقريزيةالمقريزم،  (ْ)
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  : الطبيعية العوامؿ:  الثالثالعامؿ 

 كتشمؿ العكامؿ التالية :        

 : الزالزؿ - 4
 في كبير كفيضانات دكر (ُ)زالزؿ مف المسمميف بببلد مرت التي الطبيعية لمككارث كاف        

 الدكلة لدل سكاف الصحي الكضع تدمير إلى أدت حيث اإلسبلمية، المكتبات اضمحبلؿ

 زلزلة كؿ عقب المصابيف كالمعاقيف مف كبيرة فئة خمفيا تركت الككارث كىذه عاـ، بشكؿ اإلسبلمية

 الكثير تدمير تـ الزالزؿ حتمية ليذه كنتيجة أعماليـ، ممارسة عف عاجزيف أصبحكا حتى كارثة، أك

 الككارث ىذه مف جزءان  تتبعنا كمساكف كلك عمرانية منشآت مف كغيرىا المكتبات ىذه مف

 اإلسبلمية. لمدكلة التحتية البنى الكثير مف دمرت لكجدناىا العامة حياة عمى كأثرىا كالمصائب،
 

 :الفيضانات - 2
 التي كاألمطار الجارفة، كالسيكؿ الفيضانات مف كبيرة لمكجة اإلسبلمية الببلد تعرضت          

 ىدـقد ف البيمارستانات،المكتبات، كمنيا مكتبات ك  اإلسبلمية المدف مف كبير جزء تدمير إلى أدت

اهلل  بأمر القائـ عيد في خصكصان  الفيضانات ىذه نتيجة كامبلن  تدميران  العضدم، بيمارستاف بغداد
عادة تجديده عمى القائـ الخميفة فعمؿ ـَُْٕ-ََُّىػ/ْٕٔ-ِِْ  مف أصابو لما بنائو كا 

 طغرليؾ السمجكقي السمطاف جدد كما، الشبابيؾ مف البيمارستاف إلى المياه دخمت أف بعد أضرار

لى الجارفة المياه عميو دخمت كالذم العضدم، البيمارستاف ـُُّٕ/ھٗٔٓ عاـ في  حجراتو كا 

 أعيد ثـ الغرؽ، مف خكفان  منو كاليركب البيمارستاف، بمغادرة المرضى اضطر مما الكبيرة، كقاعاتو

  .(ِ)الفيضاف بفعؿ تيدـ ما بناء
 

 

 
                                                           

 عنيفان  تحريكان  تحركت أم األرض زلزلت كاضطربت، تحركت زلزلة األرض كتزلزلت الشيء، : تحريؾالزالزؿ (ُ)
  . َّٖ/ُُ ،العرب لساف منظكر، ابفانظر: ، متكرران 
 .َُٗ/ُّ ،البداية ،كثير ابف ((ِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





125 
 

 

 

 

: اإلسالميَّة المكتبات ميزات : السابع الفصؿ  

 ويشتمؿ عمى :

  الميزة والصفة الدينية: أواًل 
  الميزة والصفة التعميمية والتربويةثانيًا : 
   الميزة والصفة العمميةثالثًا : 
  الميزة والصفة االجتماعيةرابعًا : 

  الميزة والصفة الدعائيةخامسًا : 
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  اإلسالميَّة : المكتبات ميزات السابع : الفصؿ

ويشتمؿ عمى :           

 : الميزة والصفة الدينيةأواًل : 

لقد قامت المكتبة في اإلسبلـ أكؿ ما قامت، مف أجؿ غاية دينية ىي تعميـ الناس أمكر       
دينيـ كتفقيييـ كتثقيفيـ ثقافة دينية، كقد أنشئت المكتبات مف أجؿ ىذا في المساجد كالجكامع، 
كلذا نرل أف أقدـ المكتبات ظيكران في اإلسبلـ ىي مكتبات المساجد، كىذا شيء طبيعي كمنطقي 

ما أف العمـ في اإلسبلـ كتعمـ اإلنساف أمكر دينو كاجب ديني، كىذا استمـز أف تككف الصفة طال
 الدينية أكؿ كأبرز ما يككف في تككيف كطبيعة المكتبات اإلسبلمية.

 

 : الميزة والصفة التعميمية والتربويةثانيًا : 

لقد كانت المكتبة مركزان لمتربية كالتعميـ ككانت قسمان ميمان جدان مف أقساـ المؤسسات       
التربكية التعميمية التي ظيرت في اإلسبلـ كالمدارس كالكتاتيب كالجامعات، كقد الحظنا أف جميع 

تربية بناة المدارس في اإلسبلـ الحقكا بيا خزائف كتب ككانت الخزانة شيئان أساسيان في عممية ال
 كالتعميـ في اإلسبلـ.

 

  : الميزة والصفة العمميةثالثًا : 

لـ تكف المكتبة في اإلسبلـ مكانان لتعمـ الفرائض كالكاجبات الدينية كتمقي العمكـ األخرل       
فحسب، بؿ كانت إلى جانب ىذا كذلؾ مركزان مف مراكز البحث كالدرس كالتحميص كالتأليؼ 

محتكيات المكتبات حتى في المساجد كالجكامع تتنكع كتتعدد حتى تتفؽ مع الرئيسية، كلذا نرل 
أغراض البحث كالدراسة العممية، بؿ أف بعض المكتبات اختصت بالبحث كالدراسة العالية كبيت 

 الحكمة في بغداد مثبلن.
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 : الميزة والصفة االجتماعيةرابعًا : 

كىذه الصفة بارزة كؿ البركز، فمـ تكف المكتبة في اإلسبلـ مكانان ميمبلن ميجكران يعمكه        
الغبار كال يقصده إال بعض الشيكخ الذيف ال عمؿ ليـ سكل قطع الكقت بارتياد المكتبات كغيرىا، 
ي بؿ كانت منتدل اجتماعيان بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معافو يجتمع فيو أىؿ البمدة أك الح

كيمارسكف فيو حياة اجتماعية راقية كما كانت عميو الحاؿ في مكتبة البصرة التي يصفيا الحريرم 
في مقاماتو في القرف السادس اليجرم كالتي يقكؿ عنيا بأنيا منتدل المتأدبيف كمجمع الغائبيف 

نما كاف كالقادميف، كمما ال شؾ فيو أف تمؾ المكتبة لـ تكف الكحيدة مف نكعيا في ببلد اإلسبل ـ كا 
 ىناؾ كثير ككثير جدان مف أمثاليا في العالـ اإلسبلمي.

 
 :  الميزة والصفة الدعائيةخامسًا : 

لـ تكف ىذه الصفة شائعة أك ذائعة كؿ الذيكع كليست كاضحة كضكح المميزات األخرل،      
ف أك كلكف كجدت مكتبات في اإلسبلـ أسست منذ المحظة األكلى لتقكـ بالدعاية لمذىب معي

كظائؼ األخرل. فالمأمكف العالـ عقيدة معينة أك فكرة خاصة، كذلؾ طبعان باإلضافة إلى قياميا بال
ىذه  كالخميفة المتنكر استخدـ بيت الحكمة ىذه مف أجؿ الدعاكة ألفكاره االعتزالية كلتركيج

المذىب الفكرم الياـ، كذلؾ إلى جانب االىتمامات االخرل األساسية التي أسست المكتبة مف 
أجؿ ترقيتيا كخدمتيا، كالشيء نفسو يقاؿ عف الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي الذم أكجد دار الحكمة 

كاف في القاىرة لمدعكة إلى المذىب الفاطمي االسماعيمي الذم كاف مذىب الدكلة الرسمي، كقد 
ىنالؾ خكؼ مف انتشار المذىب النزارم كالجدؿ الذم حدث فييا مف األسباب التي أدت غمى 
إغبلقيا بشكؿ مؤقت. كلقد أسس حكاـ طرابمس في القرف الخامس اليجرم مكتبتيـ الشييرة مف 
أجؿ الدعاية لمذىبيـ االسماعيمي، مع العناية بالبحث كالتعميـ كتسييؿ كسائؿ نشر العمـك 

 ـ.كالتعمي
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ة العالـنيضأثر المكتبات اإلسالميَّة في  : مفاالث الفصؿ  
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 : ة العالـنيضأثر المكتبات اإلسالميَّة في  : الثامف الفصؿ

كذلؾ خبلؿ الفترة الكاقعة بيف القرف  ازدىرت حضارة اإلسبلـ مدل ستة قركف أك أكثر      
السابع كالقرف الثالث عشر ميبلدم، كانت الببلد اإلسبلمية خبلليا مركزان عظيمان مف مراكز 
االزدىار الحضارم كالرقي العقمي كالتقدـ الفكرم الذم كانت أكربا محركمة منو، تشغؿ ىذه الفترة 

إف عصر العمـ العربي " :يقكؿ جيبكف، طىفي عرؼ التاريخ كالمؤرخيف ما يسمى بالعصكر الكس
 .(ُ)"مف حكليات أكربا كأكثرىا جيبلن  يتكافؽ مع اكمح عصر

 : إف التراث اإلسبلمي انتقؿ إلى أكربا عف ثبلث طرؽ      

األكؿ طريؽ صقمية كجنكبي ايطاليا، الثاني طريؽ اسبانيا اإلسبلمية، كالثالث عف طريؽ 
االحتكاؾ المباشر الذم تـ زمف الحركب الصميبية في الشرؽ، كلما كاف الطريؽ الثالث أقؿ 

فإننا سنركز اىتمامنا عمى انتقاؿ التراث الطرؽ أىمية في عممية نقؿ التراث العقمي إلى أكربا 
مي إلى أكربا عف الطريقيف األكلييف فحسب. ىذا كيبدك لنا أف مدرسة الطب التي أنشئت اإلسبل

في سالرنك تعرضت لتأثيرات إسبلمية في القرف العاشر الميبلدم كذلؾ بكاسطة شخص ييكدم 
اسمو ساباط بف ابراىيـ كاف قد كقع أسيران بيد المسمميف فنقمكه إلى بالرمك عاصمة صقمية كىناؾ 

ـ اإلسبلـ مف مصادرىا األصمية، كعندما انتقؿ إلى سالرنك كمدرستيا الطبية أدخؿ إلييا تعمـ عمك 
الطب الذم تعممو عند المسمميف كالعمكـ المساعدة األخرل، كيجب أف نبلحظ أف شبو الجزيرة 
 االيطالية كانت آنذاؾ تحت النفكذ البيزنطي، كلذلؾ يمكف القكؿ أف التأثيرات اإلسبلمية كاليكنانية

 )البيزنطية( التقت في شبو الجزيرة كخاصة في مدرسة سالرنك الطبية.

كاف المركز الرئيسي لنقؿ عمكـ المسمميف غمى أكربا كخاصة الطب طميطمة، ذلؾ أف       
ـ، ككانت مركزان مف مراكز الثقافية الكبرل، ككانت َُٖٓالمدينة سقطت بأيدم المسيحييف سنة 

، ىذا كاف جكامعيا كمكتباتيا مميئة بال كتب التي تبحث في كؿ فركع المعرفة كخاصة العمـك
ثبتت انيا مكاف صالح مف أجؿ عممية المتكسط في شبو الجزيرة ايبريا، أطميطمة نفسيا، بمكانيا 

المغتيف العربية كالبلتينية، كقد التبادؿ الثقافي ىذه، كقد كجد بيا كثير مف العمماء الذيف يتقنكف 
                                                           

 .ِٔ، المكتبة في العصور الوسطىتكمبسكف، ج، ك،  ((ُ
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ية لمنقؿ مف العربية إلى البلتينية، كذلؾ بمساعدة الييكد كالعرب نشأت فييا مدرسة نظام
 المتنصريف.

كقد استأثرت الحركة الجديدة ىذه باىتماـ حاكميف كبيريف مف حكاـ أكربا في القرف الثالث        
 عشر ىما اإلمبراطكر فريدريؾ كالفكنسك العاشر العالـ ممؾ قشتالة.

ـ( الذم كاف إمبراطكران لئلمبراطكرية َُِٓ-ُُِٓالثاني )أما اإلمبراطكر فريدريؾ      
الركمانية المقدسة كممكان عمى صقمية كألمانيا معان، فقد تأثر بالحضارة اإلسبلمية كؿ التأثر كعاش 
في قصره عيشة نصؼ شرقية كجمع حكلو العمماء مف الشرؽ كالغرب كالفبلسفة مف سكرية 

في قصره المناقشات، ككاف قصره معبران النتقاؿ العمـك كبغداد كأكجد في قصره حريمان كعقدت 
 اإلسبلمية كالفمسفة اإلسبلمية إلى أكربا.

ممؾ عالـ، كىك معاصر لفريدريؾ الثاني كأصغر منو، ذلؾ ىك الفكنسك  كقد ظير في قشتالة     
ـ الذم كاف حاميان لمعمكـ مشجعان ليا كخاصة نقؿ العمكـ اإلسبلمية ُِْٖالعاشر المتكفي سنة 

 .(ُ)إلى أكربا

كىكذا فقد امتمؾ األكربيكف قبؿ نياية القرف الثالث عشر أثمف كأفضؿ ما في المكتبات      
كأصبح تحت تصرفيـ جاىزان في نقكؿ كترجمات التينية كىي لغة البحث كالدراسة  اإلسبلمية

كالتأليؼ آنذاؾ في أكربا، كىك في نفس الكقت الذم ترنح فيو اإلسبلـ تحت ضربات البرابرة 
المغكؿ في الشرؽ كدمر فيو قسـ كبير جدان مف ببلدىـ كحضارتيـ ككتبيـ كمكتباتيـ كذىبت 

 طعامان لمنار.

ذا ىك الطريؽ الذم سمكو التراث المكتبي اإلسبلمي إلى مكتبات أكربا، كأما في حقؿ ى     
المكتبات بالذات فقد ظؿ الغرب، كما رأينا، مختمفان بضعة قركف عف المسمميف في ىذا الحقؿ 
كليس ىناؾ سكل مثؿ كاحد يمكف أف نجد فيو محاكلة مف أحد ممكؾ الغرب لتقميد المسمميف في 

ات كالعناية بيا، ذلؾ أف ممؾ فرنسا لكيس التاسع الذم أتى إلى المشرؽ أباف تأسيس المكتب
                                                           

 .ّٕٔنفس المصدر،  (ُ)
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الحركب الصميبية، قد تأثر عمى ما يبدك بالمكتبات اإلسبلمية كحاكؿ تقميدىا فأسس في باريس 
 .(ُ)مكتبة قدر ليا أف تصبح فيما بعد مكتبة عامة

 يستثنكىـ لـ حيث كالييكد، النصارل مف رعاياىـ مع األندلس في األمكيكف عمييا ساركقد        
 تعيش كانت فقد الكبرل، كمكتبتو الخبلفة قصر في العمؿ فييا بما العامة الكظائؼ تكلي مف

 تامة، حرية في الدينية طقكسيا تمارس الخبلفة، عاصمة في العدد كثيرة كييكدية مسيحية طكائؼ
 حياتيـ في المسمميف كيشارككف ليـ، اإلسبلمية الدكلة حماية ظؿ في كالرخاء باألمف كينعمكف
 بيا ككتبكا كآدابيا، العربية المغة تعمـ عمى كأقبمكا اإلسبلمية، العادات إلييـ فسرت العامة،
 كاف فقد األندلس، في العممية كالحركة الكتب خدمة في فعالة مشاركة كشارككا العممية، مؤلفاتيـ

 بالمغة كتبيا أغمب كبرل مكتبات منيـ الكثيركف كاقتنى كمجمدكف، كنساخكف مترجمكف منيـ
 في اإلسبلمية الحضارة ظؿ في األسباف المسيحيكف ىؤالء بيا نعـ التي النعمة ىذه كلعؿ العربية،
 مطراف أصبح عندما alvaro de cordoba" القرطبي الفيرك" المطراف بيا شيد كالتي األندلس،
 أتباعنا بيف اليكـ يعكؼ الذم مف: ". . . يقكؿ كتب حيث جمدتو لبني متعصبا ككاف العاصمة،

 ممف عممائيا مف عالـ أم كتاب إلى يرجع أك المقدسة، الكتب دراسة عمى بديننا المؤمنيف مف
 شباف غير نرل ال إننا الرسؿ؟ أك األنبياء أك اإلنجيؿ يدرس منيـ مف البلتينية؟ المغة في كتبكا

 كيعمقكف شغؼ، في كيدرسكنيا كيقتنكنيا، كتبيا عف يبحثكف العربية، بالمغة حبا ىامكا مسيحييف
 رقة في الشعر فييا كيقكلكف كببلغة، جماؿ في بيا كيكتبكف طبلقة، في بيا كيتحدثكف عمييا،
 ألف نفسيا؛ لغتيـ كينسكف كالتينيتيـ، كقانكنيـ كتابيـ يجيمكف مسيحيكف! لمحزف يا. كأناقة

 مسمما ألخيو معقكلة رسالة يكتب أف يستطيع منيـ الكاحد يكاد كال تسكرىـ، العربية الفصاحة
 .(ِ)العربية المغة مف كتمكنو كقدرتو تفكقو يظير يحصى ال جمعا تجد أف كتستطيع عميو،

 ما عمى اإلسبلـ، أعداء بو شيد قكيا دليبل يقيـ ما المتعصب القس ىذا شيادة في كلعؿ    
 كاف ميما إنسانيتو لئلنساف تكفؿ فيي رفيع، إنساني طابع مف اإلسبلمية الحضارة بو تتميز
 فيو فتح الذم الكقت كفي كالتعمـ، العمـ طمب في اإلنسانية حقكقو تسمبو كال كدينو، جنسو

 كغير المسمـ ذلؾ في يستكم عمـ، طالب كؿ أماـ العممية كجامعاتيـ مكتباتيـ أبكاب األمكيكف
                                                           

 .َِِ، المجمد الثالث، ، المكتبات العربية في العصر العباسي في الثقافة اإلسالميةبينتك، اكلغا ((ُ
 .ّْٗ/ ُٕ ،اإلسالمية البحوث مجمة ((ِ
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 تقـك حيث كتحصيمو، العمـ طمب في األزمات مف كثيرا يعانكف اليكـ المسمميف أبناء نرل المسمـ،
 العمـ مجاالت في سيما كال العممية النتائج مف الكثير بحبس الغرب في العممية المؤسسات بعض

 يحبسكف كال عمما يكتمكف ال بررة، عمماء أيدم عمى تعممكا أنيـ القكـ ىؤالء كتناسى كالتكنكلكجيا،
 ألجمو فكتمو عمـ عف سئؿ مف: »عميو اهلل صمكات - اإلسبلـ نبي بقكؿ عمبل أحد عف أسراره
 .(ُ)القيامة يكـ نار مف بمجاـ اهلل

 بو يقكـ مف األمة في يكجد لـ إف كفاية فرض العمـ ترل حضارة: حضارتيف بيف إذف فشتاف    
 بو تضف كحضارة البشرية، إسعاد أجؿ مف طبلبو كبيف بينو تحكؿ فبل جميعيا األمة أثمت

 أىؿ نصارل عمى الفكرم التأثير يقتصر كلـ كاالستعبلء، السيطرة أجؿ مف أبنائيا عمى كتقصره
 الركايات فتشير فييا، مراء ال حقيقة كىذه قاطبة، أكربا غرب شعكب أثره ليعـ امتد بؿ األندلس،

 كاألندلس صقمية طريؽ عف اإلسبلمي الفكر بمؤثرات كالفرنسييف كاأللماف اإليطالييف تأثر إلى
 عمكـ ييكديا، ككاف إبراىيـ، بف شاباط نقؿ فقد الميبلدم، العاشر اليجرم، الرابع القرف إباف
 بعث ـ ّٓٗ سنة كفي اإليطالية، الجزيرة شبو إلى صقمية عاصمة( بالرمك) مف الطب

 في الناصر الرحمف عبد الخميفة إلى سياسية بعثة في" غكرتز جاف" الكبير أكتك اإلمبراطكر
 حمؿ ألمانيا إلى رجع كعندما العربية، المغة أثناءىا تعمـ سنكات ثبلث فييا مكث كقد األندلس،

 كتبا كاف بعضيا أف حمادة ماىر محمد الدكتكر كيرجح العربية، الكتب مف كبيرة مجمكعة معو
 .(ِ)عشر الحادم القرف خبلؿ العمكـ دراسة في الممحكظ باالزدىار ذلؾ عمى مستدال عممية،

 الفكر نقؿ في ساىمت كبرل عممية مراكز األندلسية المدف مف كثير كانت كما         
 شيدت كقد طميطمة، سرقسطة بمنسية، بطميكس، إشبيمية، قرطبة، مثؿ أكربا، إلى اإلسبلمي
 بالكتب كجكامعيا مكتباتيا غصت فقد اإلسبلمي، بالفكر األكربييف لتأثر حركة أكبر األخيرة
 إلى العربية مف لمترجمة مدرسة فييا كأنشئت العممية، سيما كال المختمفة، العمكـ شتى في العربية
 المؤلفات مف العديد بنقؿ كقامكا المغتيف، يجيدكف الذيف كالنصارل الييكد مف أغمبيا البلتينية

                                                           

 المقدمة ،ماجو ابف سنف ،(ّٖٓٔ) العمـ كتاب ،داود أبو سنف ،(ِْٗٔ) العمـ ، كتابالترمذي سنف ((ُ
 .(ّْْ/ِ) حنبؿ بف أحمد مسند ،( ُِٔ)

 .َّٓ/ُٕ اإلسالمية البحوث مجمة ،ُِِ ،اإلسالـ في المكتبات ،حمادة ماىر محمد ((ِ
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 الترجمة حركة شجع الذم السادس ألفكنسك أيدم في المدينة ىذه سقكط بعد سيما كال العربية
 .(ُ)أكربا في تدرس العربية المؤلفات معظـ ككانت إال عشر الثالث القرف يأت كلـ ىذه،

 األندلسي الفكر تاريخ مؤلؼ palencia" بالنسيا جنثالث أنجؿ" شيادة المقاـ ىذا في كيكفينا     
 في الطبية الدراسات قياـ في الفضؿ إف: "يقكؿ" مؤنس حسيف الدكتكر" األسبانية عف نقمو كالذم
 ما القيمة الكتب الستجبلب بالسفراء يبعثكف كانكا الذيف العرب. العرب كتبو ما إلى يرجع أكربا
 العمـ مف ليستزيدكا بالرحبلت كيقكمكف الفمؾ، لدراسة المراصد كيقيمكف كالتينية، إغريقية بيف

 .(ِ)"صنكفيا بشتى العمكـ فييا لتدرس المدارس كينشئكف الطبيعي، بالتاريخ

 ما نحك عمى عمميا تنظيما نظمت كقد قرطبة، في األمكييف مكتبة فيذه كبعد،:  الخاتمة    
 تكطيد في دكرىا فإف ذلؾ، في غرك كال عصرىا، في العمـ كسراج زمانيا، لؤلؤة فكانت رأينا،

 ال أكربا شعكب في الفكرم كتأثيرىا ينكر، ال كمغربو اإلسبلمي المشرؽ بيف العممية الصبلت
 أثمرت فقد جمعاء، كلئلنسانية لممسمميف أسداه بما ثراه كطيب األمكم الناصر اهلل كرحـ يجحد،
 سطرت التي العظمى المكتبة تمؾ يديو عمى كتألقت كالعمماء، العمـ خدمة في الطيبة جيكده
 .اإلسبلمية كالحضارة اإلسبلمي الفكر تاريخ في مشرقة صفحة

  
                                                           

 .ُِْ، اإلسالـ في المكتبات ،حمادة ماىر محمد ((ُ
/ ُٕ اإلسالمية البحوث مجمة ،ُُٔ ،ُُٓ ،العربي الكتاب دار ،والناصر األندلس ،راضي محمد عمي ((ِ

َّٓ. 
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كانت الببلد اإلسبلمية كحدة ثقافية كاحدة رغـ التجزئة السياسية التي أصابتيا كجعمت منيا      
عددان كبيران جدان مف الدكيبلت اليزيمة المتقسمة، ككانت األفكار كالكتب كالبضائع كاألشخاص 
تنتقؿ بحرية عامة، كاألغمب أف انتقاؿ الكتب كاف يتـ مف الشرؽ إلى الغرب أم إلى األندلس 

 حيث أف الشرؽ كاف في عصكره األكلى عمى األقؿ متقدمان عمى األندلس في التأليؼ.

لـ تكف المكتبات في اإلسبلـ مكجكدة لمجرد الزينة أك لمتباىي الفاخر أك لقطع الكقت      
كتزجية الفراغ أك ارضاء ليكاية جمع الكتب، بؿ كانت لغاية أسمى مف ذلؾ بكثير، فقد كانت 

الشعب ككؿ كمكانان لمبحث كالدرس كالتأليؼ كالتمحيص بشكؿ خاص. كاف النشاط مكانان لتثقيؼ 
اليائؿ الذم أظيره عمماء اإلسبلـ كأدباؤه عائد بالدرجة األكلى إلى حسف استخداميـ المكاد التي 
تكفرت لدييـ في مكتباتيـ، فالمأمكف الذكي الطمعة استفاد فائدة كبرل مف مطالعاتو في مكتباتو 

العمـ كالذكاء لكثرة ما قرأ كبحث ككذلؾ الجاحظ العالـ المكسكعي الذم جمع فأكعى كاشتير ب
ف  كالؼ المؤلفات العظيمة استفاد كؿ الفائدة مف المكتبات كمف دكاكيف الكراقيف يطالع كيدرس، كا 
كتاب الفيرست البف النديـ كاف ثمرة الشتغاؿ مؤلفو النشيط بالكراقة كالنسخ كاألمكر المكتبية، 

ستطيع المرء أف يتخيؿ مقدار الخسارة التي كانت مف الممكف أف تمحؽ بالتراث اإلسبلمي لك كي
فقد ىذا الكتاب، ذلؾ أف ىذا الكتاب حكل معمكمات عف الكتب كالمؤلفيف كالنقؿ كالتعريب ليست 
مكجكدة في غيره مف الكتب ككؿ مف أتى بعده نقؿ منو كاعتمد عميو كىك مديف لو في ىذه 

كذلؾ استفاد المؤرخ الكبير ابف مسككيو مف ككنو خازنان لمكتبتيف، حتى الحكاـ كالخمفاء  الناحية.
األذكياء الذيف أحبكا الكتب كجمعكىا باأللكؼ كاعتنكا بيا كأنفقكا عمييا قسمان كبيران مف أمكاليـ 

خميفة في أحسنكا االستفادة مف كتبيـ كمكتباتيـ، فيذا ىك الحكـ الثاني خميفة قرطبة لعمو أعمـ 
ككاف ذا غراـ بيا )الكتب( " :اإلسبلـ يصفو صاحب نفح الطيب كيصؼ استفادتو مف كتبو بقكلو

. كذكر فقي مكاف (ُ)"فقد آثر ذلؾ عمى لذات الممكؾ فاستكسع عممو كذؽ نظره كجمت استفادتو
كقمما يكجد كتاب مف خزائنو إال كلو فيو قراءة أك نظر في أم فف كاف كيكتب نسب : "آخر

 .(ِ)"جو إال عنده لعنايتو بيذا الشأفالمؤلؼ كمكلده ككفاتو كيأتي مف بعد ذلؾ بغرائب ال تكاد تك 

  

                                                           

 .ّٓٗ، ص: ُالمقرم، نفح الطيب، ج ((ُ
 نفس المصدر. (ِ)
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 : والمراجع المصادر بأىـ الئحة

، بيركت عيوف األنباء في طبقات األطباءابف أبي أصيبعة، مكفؽ الديف أبك العباس أحمد، : ُ
 .ّـ. جُٔٓٗالفكر،  دار

، القاىرة، دار الطباعة المنيرية، الكامؿ في التاريخابف األثير، أبك الحسف عز الديف عمي، : ِ
 ق.ُّّٓ

، تحقيؽ عزت الصمة في تاريخ ائمة األندلسابف بشككاؿ، أبك القاسـ خمؼ عبد الممؾ، : ّ
 .ِجـ، ُٓٓٗالعطار الحسيني، القاىرة، مكتبة نشر الثقافة اإلسبلمية، 

، القاىرة، دار الكتب المصرية، النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرةابف تغرم بردم، : ْ
 ـ.ُّْٗ

، تحقيؽ فؤاد سيد، طبقات األطباء والحكماءابف جمجؿ، أبك داكد سميماف بف حياف األندلسي، : ٓ
 ـ.ُٓٓٗالقاىرة، المعيد العممي الفرنسي لآلثار الشرقية، 

، القاىرة، دار الطباعة الخديكية، كتاب العبر وديواف المبتدأ والخبرحمف، ابف خمدكف، عبد الر : ٔ
 ق.ُِْٖ

، وفيات األعيف وأنباء أبناء الزمافابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد،  :ٕ
 ـ.ُْٖٗتحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، 

 .المغربالمغرب في حمى ابف سعيد،  :ٖ

الفخري في اآلداب السمطانية واألمـ ابف الطقطقي، فخر الديف محمد بف عمي طباطبا،  :ٗ
 ـ.ُِّٗ، القاىرة، اإلسالمية

تحقيؽ مصطفى الحوادث الجامعة والتجارب النافعة، ابف الفكطي، أبك الفضؿ عبد الرزاؽ،  :َُ
 .ـُِّٗجكاد، بغداد، المكتبة العربية، 

... القاىرة، مطبعة السعادة، البداية والنيايةابف كثير، عماد الديف أبك الفداء اسماعيؿ،  :ُُ
 ق.ُُّٓ
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، القاىرة شركة التمدف تجارب األمـ وتعاقب اليمـابف مسككيو، أبك عمي أحمد بف محمد،  :ُِ
 ـ.ُْٓٗالصناعية، 

لمكتبة التجارية الكبرل، ، القاىرة، اكتاب الفيرستابف النديـ، أبك فرج محمد بف اسحؽ،  :ُّ
 ق.ُّْٖ

، القاىرة، مطبعة السعادة، أحكاـ القرآفأبك بكر المعافرم، محمد بف عبد اهلل بف عربي،  :ُْ
 ق.ُُّّ

، تحقيؽ بنت الشاطئ، الطبعة الثانية، القاىرة، دار رسالة الغفرافمعرم، أبك العبلء ال :ُٓ
 ـ.َُٓٗالمعارؼ، 

 ـ.ُُّٗ، اكسفكرد، مطبعة كميرف، راث اإلسالـ(، تارنكلد، سير تكماس )محرر :ُٔ

 ـ.ُُِٗ، لندف، ماكميبلف، مختصر تاريخ المسمميفأمير عمي، سيد،  :ُٕ

، الطبعة الثالثة، القاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، ضحى اإلسالـأميف، أحمد،  :ُٖ
 ـ.ُِٓٗ

 .ْجـ، ُٖٓٗ، القاىرة مطبعة خمؼ، ظير اإلسالـأميف عمي، سيد،  :ُٗ

، تعريب محمد فريد أبك حديد، الطبعة الثانية، القاىرة، لجنة فتح العرب لمصربتمر، الفرد،  :َِ
 ـ.ُْٔٗالتأليؼ كالترجمة كالنشر، 

، الخوارزمي العالـ الفمكي الرياضيالبرقكقي، محمد عاطؼ كالتكانسي، ابك الفتكح محمد،  :ُِ
 ـ.ُْٔٗالقاىرة، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، 

، المجمد الثقافة اإلسالميةبينتك، أكلغا، ))المكتبات العربية في العصر العباسي(( في :  :ِِ
 ـ.ُِٗٗالثالث 

 ـ.ُٕٓٗ، نيكيكرؾ، شركة ىافز لمنشر، المكتبة في العصور الوسطيةتكمبسكف، ج، ك،  :ِّ

 ـ.َُٔٗ، تعريب عبد العزيز جاكيد، القاىرة، حضارة اإلسالـجركنيباكـ، جكستاؼ،  :ِْ
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، كتاب كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوفحاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل،  :ِٓ
 -ُُْٗتحقيؽ محمد شرؼ الديف يا لتقايا كرفعت بيمكو الكميسي استانبكؿ، ككالة المعارؼ، 

 .ِـ، جُّْٗ

، الطبعة السادسة، لندف، ما تاريخ العرب مف أقدـ العصور حتى اآلفحتي فيميب،  :ِٔ
 ـ.ُٔٓٗكميبلف، 

 ـ.َُِٗ، مجمة القرف التاسع عشرخدابخش، صبلح الديف،  :ِٕ

، تعريب أحمد بدراف، القاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، قصة الحضارةديكرانت، كؿ،  :ِٖ
 ـ.َُٓٗ

، تعريب عبد اليادم أبك ريدة، الطبعة الثانية، تاريخ الفمسفة في اإلسالـدم بكر، ت، ج،  :ِٗ
 ـ.ُٕٓٗة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىر 

، بيركت دار الكشاؼ لمنشر كالطباعة كالتكزيع، تاريخ التربية اإلسالميةشمبي، أحمد،  :َّ
 ـ.ُْٓٗ

 كتاب طبقات األمـ.صاعد األندلسي،  :ُّ

 ـ.ُّٖٗ -َُٗٗ، دائرة ليدف، بريؿ، المعارؼ اإلسالميةفنسؾ )محرر(،  :ِّ

، القاىرة، كتاب صبح األعشى في صناعة االنشاباس أحمد بف عمي، القمقشندم، أبك الع :ّّ
 .ُْـ، جُُٗٗ -ُُْٗدار الكتب المصرية، 

، خالصة الذىب المسبوؾ مختصر سير المموؾقينتك األربمي، عبد الرحمف بف سنبط،  :ّْ
 بغداد، مكتبة المثنى.

الديف عبد الحميد،  ، تحقيؽ محمد محيفوات الوفياتالكتبي، محمد بف شاكر بف أحمد،  :ّٓ
 .ِٓـ، جُُٓٗالقاىرة، مكتبة النيضة المصرية، 

القاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،  اإلسالـ والحضارة العربية،كرد عمي، محمد،  :ّٔ
 .ِـ، جَُٓٗ
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 .رسائؿ البمغاءكرد عمي، محمد،  :ّٕ

 .الرافدافلكيد، سيتكف،  :ّٖ

المجمة األمريكية لمغات ات اإلسبلمية(( في: ماكينس، ر، س، ))خميفة تاريخ المكتب :ّٗ
 ـ.ُّٔٗتمكز  -ُّٓٗالمجمد الثاني كالخمسكف، تشريف أكؿ  السامية وآدابيا،

 ـ.ُٗٓٗبغداد، مطبعة العاني،  تاريخ عمماء المستنصرية،معركؼ، ناجي،  :َْ

ليدف، بريؿ،  أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ،المقدسي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد،  :ُْ
 ـ.َُٔٗ

، تحقيؽ نفح الطبيب في غصف األندلس الرطيبالمقرم، أحمد بف محمد التممساني،  :ِْ
 .ٕـ، جُٖٔٗاحساف عباس، بيركت، دار صاعد، 

الشياح، لبناف، مكتبة احياء العمكـ، الخطط المقريزية،  المقريزم، تقي الديف أحمد بف عمي، :ّْ
 .ّج

تعريب عبد اليادم أبك ريدة،  المية في القرف الرابع اليجري،الحضارة اإلسميتز، آدـ،  :ْْ
 .ِـ، جُْٖٗالقاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، 

، تحقيؽ أحمد معجـ األدباءياقكت الحمكم، أبك عبد اهلل شياب الديف بف عبد اهلل الركمي،  :ْٓ
 ـ.ُّٔٗفريد الرفاعي، القاىرة، مطبعة عيسى البابي الحمبي، 

 ـ.َُٔٗ، القاىرة، مطبعة السعادة، معجـ البمدافياقكت الحمكم،  :ْٔ

، تحقيؽ دم غكيو، ليدف، بريؿ، كتاب البمدافاليعقكبي، أحمد بف أبي يعقكب بف كاضح،  :ْٕ
 ـ.ُِٖٗ
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