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 تانهغح انعرتٍح هص ادل
الحضارة العربية اإلسالمية ىي حضارة كتاب، فقد اىتـ المسمموف بالكتاب 
اىتماًما عظيًما؛ تأليًفا ونسًخا وتجميًدا وحفًظا، فزادت أعداد الكتب والمصنفات بسبب 
ازدىار الحركة الفكرية والعممية، وقد صاحب ذلؾ اىتماـ المشايخ والفقياء والعمماء 

لناس بشراء وجمع الكتب، مف حيث ىي وعاء المعرفة واألداة الوحيدة وعامة ا
إلنتاجيا وتداوليا. تسعى ىذه الدراسة إلى رصد ظاىرة جماعي الكتب في ظؿ 
الحضارة العربية اإلسالمية خالؿ العصور الوسطى، إليضاح حرص األفراد في بالد 

يمـز ذلؾ مف ما مع  المشرؽ اإلسالمي وبالد األندلس عمى جمع الكتب واقتنائيا
بذؿ الماؿ والجيد. وقد اعتمد الباحثاف عمى المنيج العممي التاريخي في جمع 
المعمومات والبيانات مف المصادر األصمية والثانوية التي تناولت جماعي الكتب، 
باإلضافة إلى المنيج اإلحصائي الوصفي لتبويب البيانات وتحميميا. وقد توصمت 

ايخ والفقياء والعمماء وطالب العمـ وعامة الناس عمى الدراسة إلى حرص المش
تحصيؿ العمـو والفنوف مف خالؿ جمع واقتناء الكتب والحفاظ عمييا واالعتناء بيا 
في خزائف خاصة، وقد انتعشت ىذه الظاىرة بدًءا مف القرف السادس اليجري وحتى 

 القرف الثامف اليجري.  
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Book collectors in the Arab-Islamic civilization 

Historical and statistical study from the third century until 

the tenth century AH 

Islam is the religion of book, including the book par 

excellence, the Quran. Interest in books developed through 

reading, and dissemination. Books became a visible medium 

within the first century of Islamic civilization. Muslims soon 

came to know the use of paper, calligraphy, illumination, 

binding, publishing, marketing, lending and collection 

development, to name a few. Books became popular through 

book stores, writers, editors, copyist, translators, and most 

importantly, libraries. Libraries began in mosques, then in 

private homes and palaces. Public, school, academic and 

research libraries soon followed. 

The sheikhs, scholars and the general public have been 

interested in buying and collecting books, because the book is 

the container of knowledge and the only tool for its 

production and circulation. This study seeks to monitor the 

phenomenon of collective books in the Arab-Islamic 

civilization during the middle ages, to illustrate the keenness 

of individuals to exert effort and pay money for the collection 

of books. The researchers relied on the historical scientific 

method in collecting information and data from the original 

and secondary sources that dealt with the collection of books, 

in addition to descriptive statistical method for data 

classification and analysis. The study concluded that scholars, 

students of science and the general public are keen to study 

science and the arts by collecting and preserving books in 

private libraries. This phenomenon began from the sixth 

century AH until the eighth century AH. 
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 : أهداف اندراضح
  رصد ظاىرة جماعي الكتب في ظؿ الحضارة العربية اإلسالمية خالؿ العصور

 الوسطى في ِمْصَر والشاـ واألندلس. 
  في الحضارة العربية االسالمية والسيما في إبراز أىمية جماعي الكتب ودورىـ

تداوؿ الكتاب في العالـ اإلسالمي عف طريؽ الشراء، ذلؾ أف البحث والتمحيص 
 والتأليؼ ال يمكف أف يتـ بدوف اقتناء الكتب والمؤلفات. 

  التعريؼ بدور جماعي الكتب في حفظ تراث السمؼ المخطوط والمساىمة في
 تسميمو لألجياؿ الالحقة. 
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 : ال اندراضحرل
تقتصر ىذه الدراسة عمى رصد جماعي الكتب مف المشايخ  احلدود انُىعٍح:

 والفقياء والعمماء وطمبة العمـ وعامة الناس.
 : يتناوؿ البحث جماعي الكتب في ِمْصَر والشاـ واألندلس.احلدود ادلكاٍَح
 ( اليجري.ٓٔؽ – ٖ: خالؿ فترة العصور الوسطى )ؽاحلدود انسياٍَح

 : ندراضحيُهج ا
تعتمػػد ىػػذه الدراسػػة عمػػى مػػنيج البحػػث التػػاريخي الػػذي يقػػـو عمػػى أسػػاس 
مبدأي التحميؿ والتأويؿ، وجمػع المػادة العمميػة والبيانػات ذات الصػمة بالموضػوع مػف 
مصادرىا األصمية في كتب التاريخ والتراجـ والسير والتي تتناوؿ تاريخ ِمْصَر والشػاـ 

ا لػػو صػػمة فة عامػػة، مػػع التركيػػز عمػػى كػػؿ مػػواألنػػدلس خػػالؿ العصػػور الوسػػطى بصػػ
كمػا تعتمػد عمػى المػنيج اإلحصػائي الوصػفي بجمػع  ، بجماعي الكتب بصػفة خاصػة

، وتتمثؿ أسػاليب اإلحصػاء فػي الجػداوؿ والرسػـو البيانيػة. ويمتػـز  البيانات وتبويبيا
ب اإلحصاء الوصفي حدود البيانات المتاحة أماـ الباحث وال يتخطاىا، فتقتصر أسالي

اإلحصاء عمى وصؼ البيانات المتوفرة حتى تصبح في صورة يسيؿ فيميا وتداوليا 
 (ٔ)وتحويميا إلى معمومات.

                                           

طارؽ عطية عبد الرحمف، دليؿ تصميـ وتنفيذ البحوث في العموـ االجتماعيػة: مػنيج تطبيقػي ( ٔ)
 . ٙٗٔ. صٖٕٔٓالرياض: معيد اإلدارة العامة،  -لبناء الميارات البحثية.



 

  

 

 
 دراسة تاريخية احصائية من القرن الثالث حتى القرن العاشر الهجري الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية وجماع

 

ٔٗٚٗ 

 يقديح
لـ ُتعَف أمة مف األمـ بالكتاب عناية العرب والمسمميف بو، فقد أحبوا الكتػاب 

 وقػػد بػػدأ اىتمػػاـ المسػػمميف بالكتػػاب مبكػػرًا؛ إذ (ٔ)وافتخػػروا بتأليفػػو واقتنائػػو وصػػونو،
بدأت المؤلفات العربية تخرج إلى حيز الوجود قبؿ أف ينتصؼ القرف األوؿ اليجػري، 
وال نكاد نصؿ إلى أوائؿ القرف الثاني حتى نجد الكتب قد كثرت وشاعت بػيف النػاس، 
ولقد شيد ىذا القرف بداية حركة التدويف، التي تمثمت في جمع الحديث النبوي ومف 

نيػػا تخػػدـ الػػنص القرسنػػي وتسػػاعد عمػػى فيمػػو بعػػده المزػػازي والسػػير عمػػى أسػػاس أ
وتقريبو إلى األذىاف، ثـ تتابع التأليؼ فػي مختمػؼ فػروع المعرفػة، ولػـ يمبػث العػرب 
أف أحسوا بالحاجة إلى تدويف تراثيـ وتاريخيـ، فظيرت كتب المزة والشعر والتاريخ، 

اوز وبظيػػور حمقػػات الػػدرس ومجػػالس اإلمػػالء فػػي القػػرف الثػػاني بػػدأ التػػأليؼ يتجػػ
نمػػا يتعػػرض ألكثػػر مػػف  حػػدوده القديمػػة، وأصػػبح العػػاِلـ ال يمتػػـز بموضػػوع محػػدد، وار

 (ٕ)موضوع ويتناوؿ أكثر مف فف مف فنوف المعرفة.
الحضارة العربية اإلسالمية التي تعددت أصوؿ نشأتيا وتكاثرت تفرعاتيا،  إف

فػػاؽ بيػػذا اعتبػػرت الكتػػاب ىادًيػػا ليػػا وكنػػزًا، فاعتمػػدت عميػػو، واىتمػػت بنشػػره بشػػكؿ 
المجػػاؿ كػػؿ الحضػػارات السػػابقة، فػػال تقاربيػػا حضػػارة أخػػرل فػػي عػػدد الكتػػب التػػي 

                                           

مي، بيػػػروت: دار الزػػػرب اإلسػػػال -يحيػػػى وىيػػػب الجبػػػوري، الكتػػػاب فػػػي الحضػػػارة اإلسػػػالمية.( ٔ)
 .٘. صٜٜٛٔ

القػاىرة: دار الثقافػة  -عبد الستار عبد الحؽ الحمػوجي، لمحػات مػف تػاريخ الكتػب والمكتبػات.( ٕ)
. مجدي عبػد الجػواد الجػاكي، الإتػالؼ المػؤلفيف كتػبيـ ٕٗ- ٖٗ. صٜٚٛٔلمنشر والتوزيع، 

 ٚٔع -دار الكتػػب المصػػرية(. –مجمػػة تراثيػػات )مركػػز تحقيػػؽ التػػراث  -فػػي التػػراث العربػػيال.
 .ٜٚ. صٕ٘ٔٓيناير 
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وقد أكدت المصادر سواء كانت إسالمية أو غربية ( ٔ)انتشرت في العالـ زمف حكميا.
فكتب التراث حافمة بقصػص  (ٕ)عمى أف المسمميف كاف ليـ ولع بالكتب جمًعا وقراءة،

يف وحػػبيـ لمكتػػب والسػػعي فػػي الحصػػوؿ عمييػػا ونػػوادر وحكايػػات عػػف شػػزؼ المسػػمم
وبذؿ كؿ ما يممكوف في سبيؿ الحصوؿ عمييا، وركػوب الصػعب فػي الوصػوؿ إلييػا، 
ولػػـ يكػػف ىػػذا االىتمػػاـ وقًفػػا عمػػى فئػػة واحػػدة، بػػؿ كػػاف االىتمػػاـ يشػػمؿ كػػؿ طبقػػات 

وكػػػػاف  (ٖ)المجتمػػػػع: الخمفػػػػاء، واألمػػػػراء، واألعيػػػػاف، والعممػػػػاء، والطػػػػالب، والعامػػػػة.
يسوروف منيـ ينفقوف عمى شرائيا بسخاء شػديد ممػا أدل إلػى انتشػار المكتبػات الم

الخاصة، أما َمْف لـ تسػعفو إمكاناتػو الماديػة لتمبيػة حاجاتػو، فقػد أقبػؿ عمػى شػرائيا 
 وينسحب ذلؾ عمى المشايخ والفقياء والعمماء وعامة الناس. (ٗ)وجمعيا أيًضا

ا، فأداة العمـ ىي الكتاب، ولذلؾ كاف حب المسمميف لمكتاب عموًما حًبا عارمً 
قاؿ أبو محمد عمى بػف حػـز  (٘)أقبؿ العرب والمسمموف أيما إقباؿ عمى اقتناء الكتب،

عػػف االسػػتكثار مػػف الكتػػب، الفمػػف يخمػػو كتػػاب مػػف فائػػدة وزيػػادة عمػػـ يجػػدىا فيػػو إذا 
ثػر، احتاج إليياال، وكاف بعض القضاة يشتري الكتب بالدَّيف والقرض، فقيؿ لو إنػؾ ُتك

                                           

يوسؼ العش، ُدور الكتب العربية العامة وشبو العامة لبالد العراؽ والشاـ ومصػر فػي العصػر  (ٔ)
  . ٕٔ. صٜٜٔٔبيروت: دار الفكر المعاصر،  -الوسيط/ ترجمة : نزار أباظة، محمد صّباغ.

: الػدار المصػرية القػاىرة -.شعباف عبد العزيز خميفة، الكتب والمكتبات في العصػور الوسػطى (ٕ)
 .ٕٔٗص .ٜٜٚٔالمبنانية، 

:  -قاسػػـ عثمػػاف نػػور، الكتػػاب والمكتبػػة فػػي الحضػػارة اإلسػػالمية: منظػػور تػػاريخي. (ٖ) الخرطػػـو
  .  ٕٛٚ. صٕ٘ٓٓمركز قاسـ لممعمومات، 

زيزريد ىونكة، شمس العرب تسطع عمػى الزػرب )أثػر الحضػارة العربيػة فػي أوربػا(/ نقمػو عػف  (ٗ)
  .   ٖ٘ٛ. صٖٜٜٔبيروف: دار الجيؿ،  -يضوف، كماؿ دسوقي.األلمانية فاروؽ ب

 . ٕٔٙشعباف عبد العزيز خميفة، الكتب والمكتبات، ص (٘)
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فقػػاؿ: عمػػى قػػدر الصػػناعة تكػػوف اعلػػة، وعػػف معتمػػر قػػاؿ: كتػػب إلػػّي أبػػي وأنػػا فػػي 
   (ٔ)الكوفة الأف اشتر الكتب، واكتب العمـ، فإف الماؿ يذىب والعمـ يبقىال.

وقػػد جػػرت العػػادة أف يػػذىب العممػػاء والمػػؤلفيف وعامػػة النػػاس إلػػى حمقػػات 
، ولتكػويف خػزائف ومكتبػات الكتب في أسواؽ الوراقيف بزرض شػراء الكتػب والمؤلفػات

شخصية ليـ، فقد يجد أحدىـ في مزادات الكتػب مػا يمبػي اىتمامػو فيشػتري مػا يريػد 
منيا، فزالبية العمماء والمؤلفيف واألفراد العادييف الذيف كونوا مكتبات شخصية زخرت 
بكثير مف المؤلفات والمخطوطات كانت عف طريؽ الشػراء. وكػاف العػرب والمسػمموف 

لمشرؽ وبالد المزرب اإلسالمي واألندلس يفتخروف بحصوليـ عمػى الكتػب في بالد ا
والمؤلفػػات، فقػػد كػػاف وجػػود الكتػػب فػػي البيػػت مػػف بواعػػث الفخػػر لمفػػرد بػػيف جيرانػػو 
وأقرانػػو، ومػػف الالفػػت لمنظػػر أف الػػبعض كػػاف يػػأتي إلػػى حمقػػات بيػػع الكتػػب ليشػػتري 

ألفػػراد عمػػى كتػػاب لمجػػرد المؤلفػػات سػػواء انتفػػع بيػػا أـ لػػـ ينتفػػع، فتقػػع عػػيف أحػػد ا
ة ػُع الفرصػػو وُيَضيػػي شرائػػي فػػرل، فُيزالػػمظيره الخارجي فقط دوف أي اعتبارات أخػ

 (ٕ)عمى َمْف ىو أعمـ منو وأكثر حاجة لو.
وىكذا سنجد االكثار مف الكتب عند بعضيـ كاف لحاجة شديدة، وبعضيـ لـ 

ئيا واقتنائيا، والقميؿ منيـ يكف يجد الفراغ لمطالعتيا فكاف ال يكمؼ نفسو مشقة شرا
وفيما يمي دراسة لظاىرة جمع واقتناء الكتب في الحضارة العربية ( ٖ)َمْف سثرىا لذاتيا.

                                           

الكويػػت:  -عبػػد العػػاؿ سػػعد الشػػمّيو الرشػػيدي، الشػػذرات فػػي أخبػػار الكتػػب والُكتَّػػاب والمكتبػػات.( ٔ)
 . ٛٔ – ٚٔ. صٕ٘ٔٓغراس لمنشر والتوزيع، 

 -اف، الدالؿ الكتػػب ودوره فػػي بيػػع وشػػراء الكتػػب عنػػد المسػػمميفال.ػي سميمػػػب عمػػػر رجػػػياسػػ( ٕ)
 -المجمػػػة الدوليػػػة لعمػػػوـ المكتبػػػات والمعمومػػػات )الجمعيػػػة المصػػػرية لممكتبػػػات والمعمومػػػات(.

 .  ٚٚٔ. صٕ٘ٔٓيونيو(  –، )أبريؿ ٕ، عٕمج
لمنشػػر الكويػػت: شػػركة الربيعػػاف  -عبػػد ام محمػػد الحبشػػي، الكتػػاب فػػي الحضػػارة اإلسػػالمية.( ٖ)

 . ٜٗ. صٜٔٛٔ والتوزيع،
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اإلسالمية لنماذج مف المشايخ والفقياء والعمماء وعامة الناس، بدًءا مف القرف 
 الثالث حتى القرف العاشر اليجري.

 : يٍحمجاعً انكرة يف احلضارج انعرتٍح اإلضال -1
فًقػػا لحػػدود الدراسػػة أمكػػف حصػػر تسػػع وسػػتيف فػػرد مػػف جمػػاعي الكتػػب، و 

موزعيف عمػى مػدل ثمانيػة قػروف فػي ثػالث بمػداف، بػدًءا مػف القػرف الثالػث اليجػري 
 وحتى القرف العاشر اليجري، وتـ ترتيبيـ وفًقا لتاريخ وفاتيـ، وىـ:

 تاريخ الوفاة جماعي الكتب ـ
 ىػٕٗٓ اإلماـ الشافعي  ٔ
 ىػٖٕٛ بف حبيبا ٕ
 ىػٕٕٛ محمد بف حـز ٖ
 ىػٖ٘ٚ ابف كيساف ٗ
 ىػٓٓٗ ابف ميموف ٘
 ىػٓٓٗ عائشة القرطبية ٙ
 ىػ٘ؽ ابف النوالة ٚ
 ىػ٘ؽ خديجة بنت جعفر ٛ
 ىػٕٓٗ القاضي أبي المطرؼ عبد الرحمف بف فطيس ٜ
 ىػٕٓٗ فاتف الصقمبي ٓٔ
 ىػٖٓٗ ابف الفرضي ٔٔ
 ىػٖٕٗ ىشاـ بف عبد الرحمف ٕٔ
 ىػٖٕٗ راضية ٖٔ
 ىػٕٚٗ الوزير ابف عباس ٗٔ
 ىػٖٖٗ ابف الموصؿ ٘ٔ
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 تاريخ الوفاة جماعي الكتب ـ
 ىػٗ٘ٗ عمر بف عبيد ام الزىراوي ٙٔ
 ىػٚٛٗ ابف حياف األروشي ٚٔ
 ىػ٘ٓ٘ أبي حامد الززالي ٛٔ
 ىػٖٓ٘ ابف روبيؿ ٜٔ
 ىػٖٗ٘ بممظفر بف المعرؼ ٕٓ
 ىػٕٗ٘ ابف عطاؼ العقيمي ٕٔ
 ىػٖٗ٘ ابف العربي المعافري ٕٕ
 ىػٖٗ٘ ابف ممجـو ٖٕ
 ىػٚٗ٘ ابف ُعمر الصنياجي ٕٗ
 ىػٛٗ٘ أبو الحسف بف أبي جرادة ٕ٘
 ىػٚٙ٘ بف الفرسا ٕٙ
 ىػٜٙ٘ ابف الصقر الخزرجي ٕٚ
 ىػ٘ٚ٘ ابف خير اإلشبيمي ٕٛ
 ىػٙٚ٘ الحافظ أبي طاىر السمفي ٜٕ
 ىػٗٛ٘ محمد بف أبي السعادات ٖٓ
 ىػٚٛ٘ موفؽ الديف ابف المطراف ٖٔ
 ىػٜٗ٘ الطبيب أفرائيـ بف الزفاف ٕٖ
 ىػٗٓٙ عبد الرحيـ بف عيسى بف ممجـو ٖٖ
 ىػ٘ٓٙ عبد الرحمف بف يوسؼ بف ممجـو ٖٗ
 ىػٖٔٙ القاضي أحمد بف أبي جرادة ٖ٘
 ىػٖٔٙ تاج الديف الكندي ٖٙ
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 تاريخ الوفاة جماعي الكتب ـ
 ىػٕٙٙ ابف حساف اإلشبيمي ٖٚ
 ىػٖٚٙ ابف العشاب ٖٛ
 ىػٙٗٙ ابف البناء اإلشبيمي ٜٖ
 ىػٛٗٙ أبي الحجاج شمس الديف ٓٗ
 ىػٛ٘ٙ شرؼ الديف بف العجمي ٔٗ
 ىػٚٙٙ الشيخ الصالح الكوفي ٕٗ
 ىػٕٚٙ الشيخ جالؿ الديف القونوي ٖٗ
 ىػٓٛٙ ابف حكـ القرشي ٗٗ
 ىػ٘ٛٙ عمي بف موسى ابف سعيد ٘ٗ
 ىػٜٙٙ الشيخ نور الديف الدمشقي ٙٗ
 ىػٜٜٙ اإلماـ شمس الديف ٚٗ
 ىػٓٓٚبعد  عظيمةأبو عمرو بف  ٛٗ
 ىػٗٓٚ الصوفي ابف نفيس الحمبي ٜٗ
 ىػٛٓٚ الزبيرإبراىيـ بف بف أحمد  ٓ٘
 ىػٕٔٚ الشيخ يحيى الدمنيوري ٔ٘
 ىػٜٖٚ إبراىيـ بف عبد السالـ ٕ٘
 ىػٔٗٚ ابف جزئ الكمبي ٖ٘
 ىػٙٗٚ محمد بف أحمد التنوخي ٗ٘

 ىػٓ٘ٚ الشيخ سعيد بف أحمد بف ليوف ٘٘

 ىػٔ٘ٚ لجوزيوابف القيـ ا ٙ٘
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 تاريخ الوفاة جماعي الكتب ـ

 ىػٜ٘ٚ شمس الديف بف نمير ٚ٘

 ىػٓٙٚقبؿ  ابف حربمة ٛ٘

 ىػٓٙٚ زيف الديف عمر المؤدب ٜ٘

 ىػٖٙٚ يعقوب الحمبي ٓٙ

 ىػٖٛٚ شياب الديف األذرعي ٔٙ

 ىػٕٜٚ اإلماـ زيف الديف أبي حفص ٕٙ

 ىػٜٜٚ عماد الديف أبي الفداء ٖٙ

 ىػٖٓٛ شياب الديف بف محمد   ٗٙ

 ىػٔٔٛ لمراغيمحمد ا ٘ٙ

 ىػٕٔٛ أحمد بف سميماف ٙٙ

 ىػ٘ٔٛ أحمد بف محمد الشياب   ٚٙ

 ىػٖٗٛ عمي بف محمد بف سعد ٛٙ

 ىػٖٜ٘ محمد بف طولوف ٜٙ
 



 

  

 

 
 دراسة تاريخية احصائية من القرن الثالث حتى القرن العاشر الهجري الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية وجماع

 

ٔٗٛٔ 

 : ( هـ204خ.  اإلياو انشافعً ) -1/1
أبو عبد ام محمد بف إدريػس الشػافعّي المطَِّمبػّي القرشػّي، ىػو ثالػث األئمػة 

الجماعػة، وصػاحب المػذىب الشػافعي فػي الفقػو اإلسػالمي، األربعة عند أىؿ السنة و 
/ ٜٜٔة )ػى مائػػة كتػػاب بعػػد أف ارتحػػؿ إلييػػا سنػػػو عمػػػَر مػػا يربػػػي ِمْصػػػصػػنؼ فػػ

ىػ(، وال شؾ أنيا كانػت ضػمف مكتبتػو الخاصػة التػي جمعيػا وكػاف يرجػع إلييػا ٕٓٓ
  (ٔ)ألغراض القراءة والتأليؼ.

 : ( هـ238خ.  اتٍ حثٍة ) -1/2
د الممؾ بف حبيب بف مػرداس السػممي. قػاؿ ابػف عبػد البػر: الوكػاف الفقيو عب

جماًعػػػا لمعمػػػـ. كثيػػػر الكتػػػب. طويػػػؿ المسػػػاف فقيًيػػػا نحوًيػػػا عروضػػػًيا. شػػػاعرًا نسػػػابة 
وقػػػاؿ إبػػػراىيـ المنػػػذر  (ٕ)إخبارًيػػػا. وكػػػاف أكثػػػر ِمػػػْف يختمػػػؼ إليػػػو الممػػػوؾ وأبنػػػاؤىـال.

ًبػا فقػاؿ لػي: ىػذا عممػؾ تجيػزه الجزامي: الأتاني صاحبكـ ابف حبيب بزػرارة مممػوءة كت
وُتَعّد مكتبة ابػف حبيػب  (ٖ)لي؟ فقمت لو: نعـ، ما قرأ عمّي منو حرًفا، وال قرأتو عميوال.

 ىذه أوؿ مكتبة أندلسية خاصة تذكرىا المصادر التي بيف أيدينا.

                                           

بيػػروت: دار  -تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس. وفيػػات األعيػػاف وأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف/ ابػػف خمكػػاف، (ٔ)
(. ديػػػواف اإلمػػػاـ الشػػػافعي/ تحقيػػػؽ: عبػػػد المػػػنعـ ٜٙٔ - ٖٙٔ/ صٗ.)جٜٛٙٔالثقافػػػة، 
 . ٕٙ – ٖص .ٜٗٛٔالقاىرة: مكتبة الكميات األزىرية،  -خفاجي.

القػاىرة: مكتبػػة  -حاطػة فػػي أخبػار غرناطػػة/ تحقيػؽ: محمػػد عبػد ام عنػػاف.ابػف الخطيػػب، اإل (ٕ)
 (ٜٗ٘/ صٖ. )جٖٜٚٔالخانجي، 

عيػػاض، ترتيػػب المػػدارؾ وتقريػػب المسػػالؾ لمعرفػػة أعػػالـ مػػذىب مالػػؾ/ تحقيػػؽ: أحمػػد بكيػػر  (ٖ)
(. ابػػف الفرضػػي، تػػاريخ عممػػاء ٖٗ/ صٖ/ جٕبيػػروت: دار الحيػػاة، )د.ت(. )مػػج -محمػػود.
 (ٕٔٚ/ صٔ. )جٜٜٙٔالقاىرة: الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة،  -األندلس.
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 : ( هـ282خ.  زلًد تٍ حسو ) -1/3
ن مػا كػاف البسػطاء لـ يكف تأسيس المكتبات قاصػرًا عمػى األغنيػاء وحػدىـ، وار

وذوي الػػدخوؿ المحػػدودة يعنػػوف بػػأف تكػػوف ليػػـ مكتبػػاتيـ الخاصػػة فػػي بيػػوتيـ فػػي 
ضػػوء مػػا تسػػمح بػػو إمكانػػاتيـ، ويقػػدمونيا عمػػى مظػػاىر الحيػػاة األخػػرل كػػالممبس 
والمأكؿ. ولدينا معمومات عػف صػاحب ُكتّػاب ُيػدعى محمػد بػف حػـز اليعمػـ األوالد فيػو 

الصبياف، وابنة تقـو عمػى تعمػيـ الفتيػات، والمبػال   بمساعدة ابف لو يقـو عمى تعميـ
التي يدخره يشػتري بيػا كتًبػا، وفػي أوقػات الفػراغ يقػـو بنسػخ الكتػب التػي يعيرىػا لػو 
عمػػى أصػػدقاؤه، وعمػػى الػػرغـ مػػف ظروفػػو المتواضػػعة التػػي ال تسػػمح لػػو أف يسػػتخدـ 

رة، وكػػاف أدبػػاء خازًنػػا لمكتبتػػو، كانػػت مكتبتػػو منظمػػة، وفييػػا كتػػب قيمػػة وأحياًنػػا نػػاد
قرطبػػة يحسػػدونو عمػػى دقػػة كتبػػو وروعتيػػا، التػػي أحضػػرىا فػػي رحمػػة كانػػت لػػو إلػػى 
المشػػرؽ ليػػذا الزػػرض. وكػػاف راويػػة لػػألدب والطػػرؼ، ولػػـ يكػػف قبمػػو أجمػػع لمػػدواويف 
منػو، وال أصػبر عمػى الكتػاب، وال أدـو عمػى النظػر، وخػرج حاًجػا فأدركتػو الوفػاة فػي 

  (ٔ)صمى عميو وألقي في البحرال.مسيرة وقد ركب البحر فكفف، و 
 : ( هـ375خ.  اتٍ كٍطاٌ ) -1/4

كاف لدل أبي زكريا، يحيى بف عابد بف كيساف، مولى ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ 
مكتبة قيمة، ويروي ابف الفرضي عنو أنو قػاؿ: اللػو عػددت أيػاـ مشػي فػي المشػرؽ 

وقضى اثنػيف وعددت كتبي التي كتبت ىناؾ بخطي لكانت كتبي أكثر مف أيامي بيا، 
                                           

. ٜٜ٘ٔبيروت: دار الفكر،  -ابف األبار، التكممة لكتاب الصمة/ تحقيؽ: عبد السالـ اليراس. (ٔ)
(. خوليػاف ريبيػػرا، الالمكتبػات وىػػواة الكتػػب فػي إسػػبانيا اإلسػػالميةال/ ٕٚٛ، صٕٙٛ/ صٔ)ج

/ ٜٛ٘ٔ/ مػايو ٗ/ مػجٔيد المخطوطات العربية. )جمجمة مع -ترجمة: جماؿ محمود محرز.
 (. ٕٜص

Olga Pinto, “The libraries of Arabs during the time of Abbasids”.- 
Islamic culture.- Vol.3 (April 1929). P.218   
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ويعني ذلؾ أنو كاف ينسخ كػؿ يػـو كتاًبػا، ولػذا فػإف مكتبتػو كانػت  (ٔ)وعشريف سنةال،
 تحتوي عمى أكثر مف ثمانية سالؼ مجمد.  

 : ( هـ400خ.  اتٍ يًٍىٌ ) -1/5
ومف أشير مكتبات مدينة طميطمة، مكتبة أحمد بف محمد بف عبيػدة األمػوي 

ب كثيػرًا فػي كػؿ فػف، وكانػت جميػا بخػط المعروؼ بابف ميموف، الذي الجمع مػف الكتػ
يده، وكانت منتخبة مضػبوطة صػحاًحا، أميػات ال يػدع فييػا شػبية ميممػة، وقػؿ مػا 
يجػػوز عميػػو فييػػا خطػػأ وال وىػػـ، وكػػاف ال يػػزاؿ يتتبػػع مػػا يجػػده فػػي كتبػػو مػػف السػػقط 
والخمؿ بزيادة في المفظ أو نقصاف منو فيصمحو حيث ما وجده ويعيده إلى الصػواب، 

 (ٕ)كتبو وكتب صاحبو إبراىيـ بف محمد أصح كتب في طميطمةال.وكانت 
و يػػـو وقػػع الحريػػؽ فػػي سػػوؽ طميطمػػة احترقػػت دار ابػػف ػؼ أنػػػف الطريػػػومػػ

ميموف إال البيت الذي كانت فيػو كتػب أحمػد، وكػاف ذلػؾ الوقػت فػي الربػاط، الوعجػب 
 (ٖ)الناس مف ذلؾ، وكانوا يقصدوف البيت ينظروف إليوال.

 : ( هـ400خ.  ثٍح )عائشح انقرط -1/6
لـ يكف االىتماـ بجمع الكتب في األْنَدُلس مقتصرًا عمى الرجاؿ فقط، بػؿ لقػد 
وجدت نساء عالمات اىتممف بجمع الكتب وباألدب مثؿ عائشة بنت أحمد بف محمػد 

بػػف قػػادـ، التػػي كانػػت أكثػػر أىػػؿ زمانيػػا عمًمػػا وأدًبػػا وفصػػاحة، وكانػػت حسػػنة الحػػظ ا
                                           

. ٜٜٙٔالقػاىرة: الػدار المصػرية لمتػأليؼ والترجمػة،  -ابف الفرضػي، تػاريخ عممػاء األنػدلس. (ٔ)
 (. ٜٗٔ/ صٕ)ج

ابف بشكواؿ، الصمة في تاريخ أئمة األندلس وعممػائيـ وحػديثيـ وفقيػائيـ وأدبػائيـ/ تحقيػؽ:  (ٕ)
. ريبيػػػػرا، التربيػػػػة ٕٕ. صٜٜٗٔالقػػػػاىرة: مكتبػػػػة الخػػػػانجي،  -عػػػػزت العطػػػػار الحسػػػػيني.

 -اإلسالمية في األندلس: أصوليا المشرقية وتأثيراتيا المزربية/ ترجمة: الطاىر أحمػد مكػي.
 . ٗٛٔ – ٖٛٔ. صٜٜٗٔدار المعارؼ،  القاىرة:

 .ٖٕابف بشكواؿ، الصمة، ص (ٖ)
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وتجمع الكتب، وتيتـ بالعمـ، وكانت ليا خزانػة كتػب كبيػرة  تكتب المصاحؼ والدفاتر،
 (ٔ)اشتممت عمى نفائس الكتب في مختمؼ صنوؼ العمـ.

 : ( خ. يف تداٌح انقرٌ اخلايص اذلجري اتٍ انُىانح ) -1/7
وكاف إبراىيـ ابف عبد ام المعروؼ بػ الابف النوالةال لديػو مكتبػة ُيسػتعاف بيػا 

الحجػازي بأنػو الممػا كػاف يؤخػذ مػف مالػو وأدبػو، وأنػو في التأليؼ والتصنيؼ، وصفو 
  (ٕ)استعاف بخزائف كتبو عمى ما صنفو كتاب المسيبال.

 : ( خ. يف انقرٌ اخلايص اذلجري خدجيح تُد جعفر ) -1/8
كانػػت خديجػػة بنػػت جعفػػر بػػف نصػػر التميمػػي زوج عبػػد ام بػػف أسػػد الفقيػػو 

ت سػػماعيا بخطيػػا فػػي سػػنة لػػدييا مكتبػػة، فقػػد الحػػدثت عػػف زوجيػػا عبػػد ام، وقيػػد
وبيذا كانت المرأة المسػممة متفوقػة فػي ( ٖ)ىػ ... وحبست مكتبتيا عند ابنتياال.ٜٖٗ

مجػػاؿ العمػػـ واألدب فػػي ذلػػؾ العصػػر المزىػػر، بينمػػا كانػػت مثيالتيػػا مػػف النسػػاء فػػي 
 (ٗ)أوربا يرزحف تحت الجيؿ والعبودية.

 : ( هـ402خ.  انقاضً أتً ادلطرف عثد انرمحٍ تٍ فطٍص ) -1/9
القاضػػي أبػػي المطػػرؼ عبػػد الػػرحمف محمػػد بػػف عيسػػى بػػف أصػػب . قاضػػي 

ىػػػػ، مػػػف أئمػػة المحػػػدثيف وكبػػػار ٜٖٗالجماعػػة )قاضػػػي القضػػاة( فػػػي قرطبػػػة سػػنة 
العممػاء، واسػع الروايػة والحفػػظ، فكػاف يممػي الحػديث مػػف حفظػو فػي مسػجد والنػػاس 

                                           

 . ٕٓٔحامد الشافعي، الكتب والمكتبات، )مرجع سابؽ(، ص (ٔ)
بيػروت: دار  -/ وضع حواشيو: خميػؿ المنصػور.ابف سعيد المزربي، المزرب في حمي المزرب (ٕ)

 (. ٔٚ/ صٔ)ج.ٜٜٚٔالكتب العممية، 
 .  ٖٜٙابف بشكواؿ، الصمة، ص (ٖ)
مجمػة البحػوث والدراسػات  -ال.الكتب والمكتبات في الحضارة العربيػة واإلسػالمية، الوفاء البياتي (ٗ)

 .ٕٔٔٓ( سػػنة ٖٕ)صػػداراإل (،ٔ) المجمػػد -العػػراؽ(. -)ديػػواف الوقػػؼ السػػني  االسػػالمية
 . ٕٕٛص
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أحػد مػف أىػؿ  يكتبوف. الوكاف حسف الخط جيد الضبط، جمع مف الكتب ما لـ يجمعػو
عصره... وكاف لو ستة وراقيف ينسخوف لو دائًما، وكاف قد رتب ليـ عمػى ذلػؾ راتًبػا 
معموًما، وكاف متى عمـ بكتاب حسف عند أحد مف النػاس طمبػو لالبتيػاع منػو، وبػال  
ال انتسخو منو ورده عميوال. ويذكر أف الأىػؿ قرطبػة  في ثمنو فإف قدر عمى ابتياعو وار

... مدة عاـ كامؿ في مسجده في الفتنة في الزالء، وأنو اجتمػع ]كتبو[اجتمعوا لبيع 
الوكػػاف ال يعيػػر كتاًبػػا مػػف أصػػولو ( ٔ)ال.فييػػا مػػف الػػثمف أربعػػوف ألػػؼ دينػػار قاسػػميو

وكاف إذا سألو أحد ذلػؾ وألػح عميػو السػؤاؿ، أعطػاه لمناسػخ فنسػخو وقابمػو  (ٕ)البتة،
ال تركػو عنػدهال. وقػد أعػّد لمكتبتػو مكاًنػا خاًصػا  (ٖ)ودفعو إلى المستعير، فإف صرفو وار

                                           

 -أبػو النػور.ابف فرحوف، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب/ تحقيػؽ: محمػد األحمػدي  (ٔ)
(. ابف العماد الحنبمي، شػذرات الػذىب فػي أخبػار َمػْف ٛٚٗ/ صٔ. )مجٜٗٚٔالقاىرة: دار التراث، 

(. شػعباف خميفػة، الكتػب والمكتبػات ٖٙٔ/ صٖبيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت. )ج -ذىب.
. ٜٜٚٔنانية، القاىرة: الدار المصرية المب -في العصور الوسطى: الشرؽ المسمـ، الشرؽ األقصى.

القاىرة: دار قبػاء لمطباعػة والنشػر  -. حامد الشافعي دياب، الكتب والمكتبات في األندلس.ٜٕٙص
. محمػػػػد مػػػػاىر حمػػػػادة، المكتبػػػػات فػػػػي اإلسػػػػالـ: نشػػػػأتيا وتطورىػػػػا ٕٓٔ. صٜٜٛٔوالتوزيػػػػع، 
 وانظر أيًضا: . ٜٚ. صٜٛٚٔبيروت: مؤسسة الرسالة،  -ومصائرىا.

Thompson, Moslem libraries (Mediaeval).- Encyclopedia of library 
and information science. Vol. 30. (1983). P. 372.   
قاسمية: نسبة إلػى الػدنانير التػي ضػربيا القاسػميوف فػي قرطبػة، أوليػـ حمػود القاسػـ الػذي 

ىػػػ. راجػػع: الشػػيخ عبػػد الحػػي الكتػػاني، تػػاريخ المكتبػػات ٗٔٗضػػرب دينػػاًرا فػػي قرطبػػة سػػنة 
  ٓٙ(، صٔ. ىامش )ٕ٘ٓٓالرباط: المكتبة الحسنية،  -مية وَمْف ألؼ في الكتب.اإلسال

 .ٜٙٛٔالكويػت: شػركة الربيعػاف لمنشػر والتوزيػع،  -عبد ام الحبشي، الكتاب فػي الحضػارة. (ٕ)
 .ٖٓٔص

 -ادي أبػو ريػدة.ػد عبد اليػػ: محم ةػة في القرف الرابع اليجري/ ترجمػز، الحضارة اإلسالميػمت (ٖ)
 ٙٗٔ. صٜٜ٘ٔقاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، ال
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وتفػػنف فػػي زخرفتػػو، الوكانػػت كتبػػو فػػي مجمػػس جدرانػػو بالخضػػرة وسػػمكو ومسػػطحو 
 (ٔ)والبرطؿ أمامو، والبسط الذي فيو والنمارؽ كميا خضرال.

 : ( هـ402خ.  فاذٍ انصقهثً ) -1/10
وىػو أحػػد مػوالي المنصػػور الصػقالبة، وقػػد جمػػع فػي خزانتػػو عػدًدا كبيػػرًا مػػف 

المضػبوطة الصػحيحة، الوكػاف أوحػد ال نظيػر لػو فػي عمػـ كػالـ العػرب، ونػاظر الكتب 
صاعد فقطعو وظير عميو وبكتػو فأعجػب المنصػور بػو، ولمػا تػوفي فػاتف بيعػت فػي 

  (ٕ)تركتو كتب مضبوطة جميمة ُمصححةال.
 : ( هـ403خ.  اتٍ انفرضً ) -1/11

مػاء الػذيف كاف ابف الفرضػي، عبػد ام بػف محمػد بػف نصػر األزدي، مػف العم
لػػدييـ مكتبػػة عػػامرة تعينػػو عمػػى التػػأليؼ والتصػػنيؼ، الفقػػد كػػاف جماًعػػا لمكتػػب حتػػى 

  (ٖ)اقتنى منيا عدًدا كبيرًا لـ يقتنيو أحد مف أىؿ قرطبةال.

                                           

القػاىرة:  -النباىي، تاريخ قضاة األندلس )كتاب المرقبة العميا فيمف يستحؽ القضاء والفتيػا(. (ٔ)
 . ٛٛ. صٜٛٗٔدار الكاتب المصري، 

بيػروت: دار الثقافػة،  -ابف بساـ، الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيػرة/ تحقيػؽ: إحسػاف عبػاس. (ٕ)
(. المقػػري، نفػػح الطيػػب الطيػػب فػػي غصػػف األنػػدلس الرطيػػب/ ٖٗ/ صٔ/مػػجٗ. )ؽٜٜٚٔ

(. ابػف األبػار، التكممػة، ٕٛ/ صٖ.)جٜٛٚٔبيروت: دار صادر،  -تحقيؽ: إحساف عباس.
 (. ٚٙ/ صٕ)ج

، الدار المصػرية لمتػأليؼ والترجمػةالقاىرة:  -الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس. (ٖ)
. أنجػػػؿ حنثاليػػػث بالنثيػػػا، تػػػاريخ الفكػػػر ٕٔ٘بشػػػكواؿ، الصػػػمة، ص . ابػػػفٕٗ٘. صٜٙٙٔ

. ٜ٘٘ٔالقاىرة: مكتبة النيضػة المصػرية،  -األندلسي/ نقمو عف اإلسبانية: حسيف مؤنس.
 . ٕٔٚص
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 : ( هـ423خ.  هشاو تٍ عثد انرمحٍ ) -1/12
 (ٔ)ُعرؼ عنو جودة النسخ، واالىتماـ بالكتب، وحيازتو لمكثير منيا.

 : ( هـ423خ.  راضٍح ) -1/13
ة جمػع الكتػب، ووجػد نسػاء كانػت ػي ىوايػػاؿ فػة الرجػشاركت المرأة األْنَدُلسي

ة موالة اإلماـ عبد الرحمف بف محمد الناصر، تدعى نجـ، ،ليف مكتبات، مثؿ: راضي
 (ٕ)فقد رول عنيا أبو محمد بف خزرج وقاؿ: العندي بعض كتبياال.

 : ( هـ427خ.  انىزٌر اتٍ عثاش ) -1/14
بػػف اي جعفػػر أحمػػد ػب أبػػػر الكاتػػػة الوزيػػػي المريػػػأشػػير ىػػواة الكتػػب فػػ مػػف

عبػاس، الوكػاف قػد بػذ أىػؿ زمانػػو بأربعػة أشػياء: المػاؿ، والعجػب، والبخػؿ، والكتابػػة، 
ويقاؿ أف ما جمعو مف الدفاتر بمزت أربعمائة ألؼ مجمد، أمػا الػدفاتر المخرومػة فمػـ 

  (ٖ)يوقؼ عمى عددىا لكثرتياال.
بف الخطيب إنو الكاف جامًعا لمػدواويف العمميػة معنًيػا بيػا مقتنًيػا ويقوؿ عنو ا

لمجيد منيا، مزالًيا فييػا، نفاًعػا مػف خصػو بيػا، ال يسػتخرج منيػا شػيء لفػرط بخمػو 

                                           

صػػورية متػػاجر، عمػػـ الوثػػائؽ والوثػػائقييف فػػي األنػػدلس مػػا بػػيف القػػرنيف الثػػاني والسػػادس  (ٔ)
الجزائػر:  -ية )أطروحة دكتوراه/ إشراؼ: محمد صاحبي(.اليجرييف: دارسة توثيقية بيبموغراف

 .  ٙ٘. صٕٗٔٓكمية العموـ اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وىراف، 
 .  ٜٗٙابف بشكواؿ، الصمة، ص (ٕ)
القػػاىرة: مكتبػػة  -دوزي، ممػػوؾ الطوائػػؼ ونظػػرات فػػي تػػاريخ اإلسػػالـ/ ترجمػػة: كامػػؿ كيالنػػي. (ٖ)

. فيميػػػػػب دي طػػػػػرازي، خػػػػػزائف الكتػػػػػب العربيػػػػػة، ٚٗ. صٖٖٜٔعيسػػػػػى البػػػػػابي الحمبػػػػػي، 
 (. ٜ٘ٚ/صٕ)مج
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بيا إال لسبيميا حتى لقد أثرل كثير مف الوراقيف والتجػار معػو فييػا، وجمػع منيػا مػا 
 (ٔ)ممؾال. لـ يكف عند

 : ( هـ433خ.  اتٍ ادلىصم ) -1/15
كاف ابف الموصؿ، محمد بف يحيى الزافقي، الأديًبػا كاتًبػا جامًعػا لػدفاتر العمػـ 
مػػف لػػدف صػػباه، مقتنًيػػا لكرائميػػا، بصػػيرًا بخيارىػػا، عارًفػػا بخطوطيػػا يحػػتكـ إليػػو فػػي 
ذلؾ، مؤثرًا ليا عمى كؿ لذة حتى اجتمع منيا عنده ما لـ يجتمػع ألحػد فػي األْنػَدُلس 

وبعد وفاتػو بػاع ورثتػو المكتبػة وأغمػوا فييػا حتػى قومػت الورقػة بعد الخميفة الحاكـ، 
ومػا مػف ريػب؛ أف فػي ذلػؾ إشػارة واضػحة إلػى مػدل مػا ( ٕ)في بعضيا بربػع مثقػاؿال.

اتصؼ بو األندلسيوف مف اىتماـ وعناية بالكتب واستعداد الكثيػر مػنيـ ببػذؿ الزػالي 
ًضػا عمػى الرقػي العممػػي مػف االثمػاف فػي سػبيؿ المعرفػة بشػراء كتبيػا، وفيػو داللػة أي

  (ٖ)الذي كاف يعيشو المجتمع األندلسي.
 
 

                                           

(. ابػػػف عبػػػد الممػػػؾ ٗٙٙ/ صٕ/ مػػػجٔابػػػف بسػػػاـ، الػػػذخيرة فػػػي محاسػػػف أىػػػؿ الجزيػػػرة، )ؽ (ٔ)
(. ابف الخطيب، اإلحاطة في أخبػار ٕٚٚ/ صٔالمراكشي، الذيؿ والتكممة، )السفر األوؿ/ ؽ

 (. ٜٕ٘/ صٔغرناطة، )ج
(. ويشػػػير ابػػػف خمػػػدوف إلػػػى أف: الوزف ٕٖٔ/ صٔمػػػة لكتػػػاب الصػػػمة، )جابػػػف األبػػػار، التكم (ٕ)

المثقاؿ مف الذىب اثنتاف وسبعوف حبة مف الشعيرال وبناًء عميو فربع المثقاؿ يسػاوي ثمانيػة 
القاىرة: دار  -عشر حبة مف الشعير. انظر: ابف خمدوف، المقدمة/ تحقيؽ عمي عبد الوافي.

 (. ٖٓٚ/ صٕ. )جٜٔٛٔنيضة مصر، 
عد عبػػد ام صػػػالح البشػػري، الحيػػػاة العمميػػة فػػي عصػػػر الخالفػػة فػػػي األنػػدلس/ أطروحػػػة سػػ (ٖ)

 –مكػة المكرمػة: كميػة الشػريعة والدراسػات اإلسػالمية  -ماجستير إشراؼ: أحمد السيد دراج.
 . ٖٓٔ. صٕٜٛٔجامعة أـ القرل، 
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 : ( هـ454خ.  عًر تٍ عثٍد اهلل انسهراوي ) -1/16
الحاوؿ النجاة بمكتبتو، فشد ما اختاره منيػا فػي ثمانيػة أحمػاؿ ليخرجيػا مػف 
داره في الربض الزربي إلى مكاف سخر أكثر أمًنا، ولكف لـ يسػتطع أف يحقػؽ غايتػو، 

 (ٔ)تيبيا البربرال.فقد ان
 : ( هـ487خ.  اتٍ حٍاٌ األروشً ) -1/17

كاف عبد ام بف حياف األروشػي لػو ىمػة عاليػة فػي اقتنػاء الكتػب وجمعيػا، 
وجمع مف ذلؾ شػيًئا عظيًمػا، وقػد تعرضػت مكتبتػو لنكبػة ال يعػرؼ سػببيا. فقػد ذكػر 

ف داره المؤرخوف أف المأموف بػف ذي النػوف صػاحب بمنسػية الأخػذ كتػب األروشػي مػ
وسيقت إلى قصره، بمزت مائة وثالثة وأربعوف عػداًل مػف أعػداؿ الحمػاليف، ُيقػدر كػؿ 

 (ٕ)عدؿ بعشرة أرباع. وقيؿ أنو قد أخفى منيا نحو الثمثال.

 : ( هـ505خ.  أتً حايد انغسايل ) -1/18
محمد بف أحمد أبي حامد الززالي، حجة اإلسالـ، الذي لـ يكػف فػي اعخػريف 

مشؽ، وفييا تسعمائة وتسًعا وتسعيف مصنًفا، ومػف أىميػا اليػاقوت مثمو، كانت في د
 (ٖ)التأويؿ في تفسير القرسفال، أربعيف مجمًدا.

                                           

إشػػراؼ: ، االتصػػاؿ الوثػػائقي فػػي األنػػدلس )أطروحػػة ماجسػػتير/ شػػريف السػػيد عبػػده محمػػود (ٔ)
جامعػػػة اإلسػػػكندرية،  –اإلسػػػكندرية: كميػػػة اعداب  -حمػػػدي عبػػػد المػػػنعـ، السػػػيد النشػػػار(.

 .ٜٗٔ. صٕٕٓٓ
 -. الضػػبي، بزيػػة الممػػتمس فػػي تػػاريخ رجػػاؿ أىػػؿ األنػػدلس.ٕٛٛابػػف بشػػكواؿ، الصػػمة، ص (ٕ)

 .  ٖٖٗ. صٜٚٙٔالقاىرة: دار الكاتب العربي، 
المدينػة  -ف/ تحقيػؽ: سػميماف بػف صػالح الزػزي.األدنرول: أحمد بػف محمػد، طبقػات المفسػري (ٖ)

 .     ٖ٘ٔ – ٕ٘ٔ. صٜٜٚٔالمنورة: مكتبة العمـو والحكـ، 
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 : ( هـ530خ.  اتٍ روتٍم ) -1/19
كاف لدل ابف روبيؿ، سميماف بف عبد الممػؾ، مكتبػة قيمػة، فقػد اشػتير ابػف 

  (ٔ)ًما كثيرًاال.روبيؿ البجمع الدواويف، واقتناء األصوؿ، وكتب بخطو الحسف عم
 : ( هـ534خ.  تهًظفر تٍ ادلعرف ) -1/20

بممظفر نصر بف محمػود بػف المعػرؼ، كػاف مػف الميتمػيف بػالعمـو الفمسػفية 
 ، والطبية والكيميائية، وكتب بخػط يػده كثيػرًا مػف الكتػب التػي صػنفت فػي ىػذه العمػـو

كتػػػب حيػػػث كػػػاف جيػػػد الخػػػط. كانػػػت لديػػػو مكتبػػػة ضػػػخمة بمزػػػت سالًفػػػا كثيػػػرة مػػػف ال
والمجمدات في كؿ الفنوف، وصفيا الشيخ سديد الديف المنطقي بقولو: الكاف فػي داره 
ف بممظفر لـ يزؿ فػي معظػـ أوقاتػو  مجمس كبير مشحوف بالكتب عمى رفوؼ فيو، وار

 (ٕ)في ذلؾ المجمس مشتزاًل في الكتب وفي القراءة والنسخال.

 : ( هـ542خ.  اتٍ عطاف انعقٍهً ) -1/21
أحمد بػف الحصػف بػف عطػاؼ العقيمػي، يمتمػؾ مكتبػة كبيػرة، كاف أبو جعفر، 

فقػػد الكػػاف أعمػػى عصػػره ىمػػة فػػي اقتنػػاء الكتػػب وأشػػدىـ اعتنػػاًء بيػػا ينتخبيػػا ويتخػػذ 
ألعالقيػػا صػػوانات وحفػػائظ، وجمػػع منيػػا فػػي كػػؿ فػػف الكثيػػر والنفػػيس، وكتػػب بخطػػو 

  (ٖ)كثيرًاال.
 : ( هـ543خ.  اتٍ انعرتً ادلعافري ) -1/22

محمد بف عبػد ام بػف العربػي المعػافري، ُيتػيح مكتبتػو ألقرانػو: كاف القاضي 
القػاؿ القاضػػي أبػػو القاسػـ: ُكنػػا نبيػػت معػػو فػي منزلػػو فػػي قرطبػة، فكانػػت الكتػػب عػػف 

                                           

بيػػروت: دار الثقافػػة،  -ابػػف عبػػد الممػػؾ المراكشػػي، الػػذيؿ والتكممػػة/ تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس. (ٔ)
 (. ٘ٚ. )السفر الرابع/ صٜٗٙٔ

القػاىرة: الييئػة  -تحقيؽ: عػامر النجػار. في طبقات األطباء/ ابف أبي أصيبعة، عيوف األنباء (ٕ)
 (.ٓٛٔ - ٜٚٔ/ صٖ.)جٕٔٓٓالِمْصَرية العامة لمكتاب، 

 (. ٜٛابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ والتكممة، )السفر األوؿ/ ص (ٖ)
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يمػػيف وعػػف شػػماؿ، وينػػاـ فػػي مكتبتػػو إذا غمبػػو النػػـو دوف أف يزيػػر أثوابػػو، وكممػػا 
 (ٔ)استيقظ مد يده إلى كتاب والمصباح ال يطفأال.

 : ( هـ543خ.  ٍ يهجىو )ات -1/23
مػػف أشػػير المكتبػػات األْنَدُلسػػية مكتبػػة عائمػػة ابػػف ممجػػـو التػػي اسػػتوطنت 
األْنَدُلس منذ نيائية القرف الخػامس اليجػري. فقػد كػاف عيسػى بػف يوسػؼ بػف عمػي 
المعروؼ بابف ممجـو الراوية مكثرًا جماعػة لمػدواويف العتيقػة والػدفاتر النفيسػة، وبػذؿ 

 (ٕ)ى األصوؿ لمكتبتوال.ماؿ جميؿ لمحصوؿ عم

ًر انصُهاجً ) -1/24
ُ
 : ( هـ547خ.  اتٍ ع

مف الشخصيات التي اشػتيرت بجمػع الكتػب فػي العصػر المرابطػي المنصػور 
بف داود بف عمر الصنياجي الممتوني، وكػاف الممػوكي األدوات، سػامي اليمػة، نزيػو ا

نفيسة، جمع مف ذلؾ النفس، راغًبا في العمـ منافًسا في الدواويف العتيقة واألصوؿ ال
 (ٖ)ما أعجز أىؿ زمانوال.

 : ( هـ548خ.  أتى احلطٍ تٍ أتً جرادج ) -25/ٔ
يعود أصؿ بني جرادة إلى المحمد بف عامر بف ربيعةال المشيور بأبي جػرادة، 
صاحب اإلماـ عمي الكـر ام وجيوال. كاف مقر إقامتيـ األوؿ في البصرة، لكف بحجػة 

ـ(. ٘ٔٛىػػ/ ٕٓٓجر أحد أجدادىـ إلػى حمػب بعػد )التجارة، أو تفشي الطاعوف، ييا
اشػػتير ىػػذا البيػػت فػػي الوسػػط الحمبػػي بأنػػو بيػػت عمػػـ، خػػّرج العديػػد مػػف الشػػعراء، 

بف عبد ام بف محمػد اواألدباء، والفقياء، والقضاة. ومنيـ الشيخ الأبو الحسف عمي 

                                           

 .  ٜٗالضبي، بزية الممتمس، ص (ٔ)
 (.  ٙٔ/ صٕابف األبار، التكممة، )ج (ٕ)
القػاىرة: دار الكاتػػب العربػػي،  -قاضػػي أبػػو عمػي الصػػدفي.ابػف األبػػار، المعجػـ فػػي أصػحاب ال (ٖ)

 .  ٕٕٓ. صٜٚٙٔ
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ألشػعار بف أبػي جػرادةال، المػدرس األبػرز لمعمػـو الدينيػة واألدبيػة فػي حمػب، صػاحب ا
العذبة. سمع عمى أدباء كػؿ مػف حمػب، وبزػداد، والموصػؿ، لػو خػط جميػؿ عّبػر فيػو 
عف كؿ ما جاؿ بخػاطره، ومػا حصػمو مػف عمػـ؛ فكتػب الكثيػر حتػى اسػتقر عنػده مػف 
الكتب التي بخط يده مقدار ثػالث خػزائف. كمػا عمػؿ خػزانتيف أخػرييف لكػؿ مػف ولديػو 

 ( ٔ)الأبي البركاتال، والأبي عبد امال.
 : ( هـ567خ.  اتٍ انفرش ) -1/26

كونت أسرة بني الفرس مكتبة قيمة، وىػي مػف األسػر العمميػة فػي األْنػَدُلس، 
وظير فييػا عػدد مػف العممػاء، مػف أبػرزىـ: محمػد بػف عبػد الػرحيـ المعػروؼ بػػ ابػف 
الفرس، وكاف في وقتو أحد ُحفاظ األْنَدُلس مع المعرفة باعداب واألغربة إلػى الضػبط 

ط، وكانػػت أصػولو أعالًقػا نفيسػػة ال نظيػر ليػا، جمػػع منيػا شػيًئا عظيًمػػا، وجػودة الخػ
وقد انتقمت ىذه المكتبػة فيمػا يبػدو إلػى ابنػو عبػد المػنعـ بػف  (ٕ)وكتب بخطو أكثرىا.

ـ(، فقػػد كػػاف فقيًيػػا تػػولى القضػػاء فػػي عػػدد مػػف المػػدف ٕٓٓٔىػػػ/ ٜٚ٘محمػػد )ت. 
مف الكتب، ثػـ صػارت إلػى أحػد أبنائػو وقد زود ىذه المكتبة بعدد كبير  (ٖ)األْنَدُلسية،

ـ(، ثػػـ أصػػابيا مػػا أصػػاب ٕ٘ٙٔىػػػ/ ٖٖٙوىػػو عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد المػػنعـ )ت. 
 غيرىا مف الضياع أو الحرؽ نتيجة الزحؼ الُنصراني. 

                                           

يػػاقوت الحمػػوي الرومػػي، معجػػـ األدبػػاء: إرشػػاد األريػػب إلػػى معرفػػة األديػػب/ تحقيػػؽ: إحسػػاف  (ٔ)
(. سػػػػعيد ضػػػػامف ٘ٔ-ٔ/ صٙٔ. )جٖٜٜٔبيػػػػروت: دار الزػػػػرب اإلسػػػػالمي،  -عبػػػػاس.

ـ(/ ٜٕ٘ٔ – ٓٚٓٔألتابكة واأليػوبييف )الجوماني، مكتبات بالد الشاـ في عيد السالجقة وا
جامعػػػة  –الجيػػػزة: كميػػػة اعداب  -أطروحػػػة ماجسػػػتير إشػػػراؼ: شػػػعباف عبػػػد العزيػػػز خميفػػػة.

 .ٛ٘. صٕٚٓٓالقاىرة، 
 (.  ٖٛ – ٖٚ/ صٕابف األبار، التكممة، )ج (ٕ)
 .  ٓٔٔالنباىي، تاريخ قضاة األندلس، ص (ٖ)
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 : ( هـ569خ.  اتٍ انصقر اخلسرجً ) -1/27
كاف لدل أحمد بف عبد الػرحمف بػف الصػقر الخزرجػي، مكتبػة عظيمػة مميئػة 

ائر والنفائس، الوقد اقتنى مف الكتب جممة وافرة سول مػا نسػخو بخطػو الرائػؽ، بالذخ
ولكنو ُنكب في مكتبتػو بػدروب مػف المحػت كػالزرؽ والنيػب خػالؿ فتنػة كانػت وقعػت 
أيػػاـ مقامػػو فػػي غرناطػػة، كػػذلؾ ُنيبػػت كتبػػو فػػي مػػراكش حػػيف دخميػػا عبػػد المػػؤمف 

  (ٔ)ة أحماؿ كتًباال.ـ(، وكاف معو عند توجيو إلى مراكش خمسٙٗٔٔىػ/ ٔٗ٘)
 : ( هـ575خ.  اتٍ خري اإلشثٍهً ) -1/28

جمع ابف خير اإلشػبيمي مكتبػة ضػخمة الوكانػت غايػة فػي الصػحة واإلتقػاف، 
فقػػد خصػػص كػػؿ وقتػػو لتصػػحيح كتبػػو ومعالجتيػػا مػػع حسػػف خطػػو وجػػودة تقييػػده 
 وضبطو فمحؽ بالمتقدميف وأربػى عمػى المتػأخريف، وأدل ذلػؾ إلػى المزػاالة فييػا بعػد
وفاتو، وتنافس الناس في اقتناء ما يوجد بخطو حتى بمزت أثمانيا الزاية، ولػـ يكػف 

وتعتبر مكتبة ابف خير ( ٕ)لو نظير في ىذا الشأف مع الحظ األوفر مف عمـو المسافال.
اإلشبيمي نموذًجا عمى أف أكثر مف ثمثي مكتبات العمماء يتعمؽ بالكتب التي تفيد في 

مػػػف ثمثيػػػا يتنػػػاوؿ المعػػػارؼ الضػػػرورية التػػػي تناسػػػب  دراسػػػاتيـ الخاصػػػة، وأف أقػػػؿ
( كتاًبػا؛ كػاف ٕٗٔٔعصرىـ، ويسيـ في إبػراز عمػوميـ، فقػد ضػمت قائمػة مكتبتػو )

( كتاًبػا، وفػي النحػو ٕٔٔ( كتاًبػا، وفػي الحػديث الشػريؼ )ٛٓٔمنيا فػي القػراءات )
( ٕٙٔر )( كتاًبػا، وفػي الشػعٚٛ( كتاًبػا، وفػي النثػر )ٖٖٔ( كتاًبا، وفي المزة )ٓ٘)

( أي أكثػػر مػػف ٕٗٔٔ( كتاًبػػا مػػف أصػػؿ )ٕ٘ٙكتاًبػػا، فيكػػوف مجمػػوع ىػػذه الكتػػب )
                                           

(. ٚٓٗ/ ص٘. )جٕٜٛٔدار العمػػـ لمماليػػيف،  بيػػروت: -ُعمػػر فػػروخ، تػػاريخ األدب العربػػي. (ٔ)
الربػػاط: كميػػة  -أحمػػد شػػوقي بنبػػيف، دراسػػات فػػي عمػػـ المخطوطػػات والبحػػث الببميػػوغرافي.

 .ٜٗٔ. صٖٜٜٔاعداب، 
/ ٕ/ جٕىػػػػػ. )مػػػػجٖٚٚٔبيػػػػروت: دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي،  -الػػػػذىبي، تػػػػذكرة الحفػػػػاظ. (ٕ)

 (.ٖٙٙٔص
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وىذا يؤكد اىتماـ المؤلفيف بتكويف مكتبات خاصة بيـ تساعدىـ وتمدىـ  (ٔ)النصؼ.
 بالمصادر التي ىـ في حاجة إلييا لمتأليؼ في ذات الموضوع.  

 : ( هـ576خ.  احلافظ أتً طاهر انطهفً ) -1/29
افظ أبو طاىر أحمد بف محمػد بػف سػمفة األصػبياني، الػذي قػاـ بكثيػر ىوالح

مف الرحالت في طمب الحديث والعمـ، وكتب الكثير مف األمالي والتعاليؽ، وجػاء إلػى 
ِمْصَر في عيد الخميفػة الظػافر بػأمر ام الػذي أمػر وزيػره األميػر العػادؿ بػف السػالر 

ـ(، فأقاـ فييا الحافظ إلى أف ٛٗٔٔىػ/ ٙٗ٘ببناء مدرسة لو في اإلسكندرية سنة )
توفاه ام، وكانت مػدة بقائػو فػي اإلسػكندرية أربًعػا وسػتيف سػنة الـز فييػا مدرسػتو، 
وكاف كثير المطالعة والقراءة في الكتب، ولو مف المؤلفات: )معجـ مشيخة أصبياف، 

وكاف لمحافظ مكتبة خاصة بو، حيػث رول الػذىبي أنػو كػاف  (ٕ)ومعجـ شيوخ بزداد(.
مزرًما بجمع الكتب واالستكثار منيا، وما يحصؿ عميو مػف المػاؿ ينفقػو فػي شػرائيا، 
وكاف عنده خزائف كتب ال يتفرغ لمنظر فييا، وعندما توفي وجػد أف معظػـ الكتػب فػي 
ىذه الخػزائف قػد تمػؼ منيػا الكثيػر، فتعفنػت والتصػقت ببعضػيا الػبعض، وذلػؾ لشػدة 

  (ٖ)فأس فتمؼ أكثرىا.نداوة البمدة حتى كانوا ُيخمصونيا بال

                                           

امة وشبو العامة لبالد العرؽ والشاـ ومصػر فػي العصػر يوسؼ العش، دور الكتب العربية الع (ٔ)
بيػػروت: دار الفكػػر المعاصػػر،  -الوسػػيط/ ترجمػػو عػػف الفرنسػػية: نػػزار أباظػػة، محمػػد صػػَباغ.

 .   ٖٚٔ – ٕٖٔ.صٜٜٔٔ
 (ٙٓٔ - ٘ٓٔ/ صٔابف خمكاف، وفيات األعياف، )ج (ٕ)
 (. ٖٖٓٔ/ ص ٗالذىبي، تذكرة الحفاظ، )ج (ٖ)
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 : ( هـ584خ.  زلًد تٍ أتً انطعاداخ ) -1/30
محمػػد بػػف أبػػي السػػعادات أبػػو عبػػد ام البنػػدىي المسػػعودي، ىػػو مػػف درَّس 
الممؾ األفضؿ )أبا الحسف عمي ابف السمطاف صالح الديف( وانتيت إليو الرياسة فػي 

راسػػة وفيػػـ المقامػػات بػػذؿ جيػػًدا غيػػر عػػادي فػػي د(ٔ)عمػػـ الحػػديث، والفقػػو، واألدب.
حّصػػؿ (ٕ)الحريريػػة؛ فشػػرحيا فػػي خمػػس مجمػػدات كبػػار، وكػػاف محػػدثًا صػػوفًيا جػػوااًل.

وغريبػة اسػتعاف بيػا فػي شػرحو لممقامػات. يقػوؿ السػيوطي:  (ٖ)بترحالو كتًبا نفيسة،
وقيػؿ لمػا فػتح السػمطاف صػالح  (ٗ)الواقبمت عميو الدنيا فحّصؿ كتًبا لـ تحصػؿ لزيػرهال.

ـ( نزؿ المسعودي جامع حمب، وجمس في خزانة ٖٛٔٔىػ/ ٜٚ٘) الديف مدينة حمب
دوف أف يوقفػو أحػد، فتكونػت (٘)وقفو، وراح يختار مف مخطوطاتيا ويعبئيا فػي ُعػدؿ

لديػػو مكتبػػة عظيمػػة بػػالكـ والنػػوع، وقفيػػا سخػػر المطػػاؼ عمػػى الخانقػػاه السميسػػاطية 
 (ٙ)التي كاف يسكنيا في دمشؽ.

                                           

  . ٜ٘ – ٛ٘مف الجوماني، مكتبات بالد الشاـ، صعنو راجع: سعيد ضا (ٔ)
ابف خمكاف: أبو العباس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد، وفيػات األعيػاف وأنبػاء أبنػاء الزمػاف/  (ٕ)

(. ابػػػف قاضػػػي ٜٖٓ/ صٗ. )جٜٛٙٔبيػػػروت: دار الثقافػػػة،  -تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عبػػػاس.
 -ؽ: محسػػف غيػػاض.شػػيبة: تقػػي الػػديف أبػػي بكػػر األسػػدي، طبقػػات النحػػاة والمزػػوييف/ تحقيػػ

 (.ٕٙٔ – ٔٙٔ. )صٜٗٚٔبزداد: مطبعة النعماف، 
الػذىبي: محمػد بػػف أحمػد بػف قايمػػاز، سػير أعػػالـ النػبالء/ تحقيػؽ: شػػعيب األرنػاؤوط، محمػػد  (ٖ)

 (.ٗٚٔ/ صٕٔ. )جٕٕٓٓبيروت: دار الكتاب العربي،  -نعيـ العرقسوسي.
وعػاة فػي طبقػات المزػوييف والنحػاة/ السيوطي: جالؿ الديف عبد الرحمف بػف أبػي بكػر، بزيػة ال (ٗ)

 (.ٛ٘ٔ/ صٔ. )جٜٗٙٔبيروت: المكتبة العصرية،  -تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ.
 الُعدؿ: حقيبة تعبأ فييا األشياء والمتاع.   (٘)
، ابػػػػػف قاضػػػػي شػػػػػيبة، طبقػػػػات النحػػػػػاة (.ٜٖٔ/ صٗابػػػػف خمكػػػػاف، وفيػػػػػات األعيػػػػاف، )ج (ٙ)

 (.ٔٙٔ)ص



 

  

 

 
 دراسة تاريخية احصائية من القرن الثالث حتى القرن العاشر الهجري الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية وجماع

 

ٜٔٗٙ 

 هـ(587)خ. يىفق اندٌٍ اتٍ ادلطراٌ  -1/31
كاف الحكيـ موفؽ الديف ابف المطراف الموفؽ الديف أبو نصر أسعد بف الفتح 
إلياس ابف جرجس المطرافال متميزًا في مينة الطب، خدـ صالح الديف األيوبي )ت. 

ـ( وحظى عنده بمنزلة رفيعة، كاف لو اىتماـ خاص بالكتب ٖٜٔٔىػ/ ٜٛ٘
الكتب الطبية وغيرىا ما يزيد عمى  واقتنائيا حتى ليذكر أنو مات وفي خزانتو مف

العشرة سالؼ مجمد، فمقد كاف كثير المطالعة لمكتب ال يفتر عنيا في أغمب أوقاتو. 
والجدير بالذكر؛ أف مكتبة ابف المطراف كاف مصيرىا البيع، فمما ُيذكر عنو أف كتبو 

ات قد بيعت بعد وفاتو بثالثة سالؼ درىـ، وقد كاف عنده أيًضا حيف وفاتو مسود
عديدة لمصنفات طبية وغيرىا فأخذىا أخواتو وضاعت فيما بينيف، وقيؿ أنو شوىد 

 (ٔ) عند إحداىف صندوؽ وقد بطنتو بجممة مف ىذه األوراؽ التي بخطو.
 هـ(594انطثٍة أفرائٍى تٍ انسفاٌ )خ.  -1/32

ىػػو أبػػو كثيػػر أفػػرائيـ بػػف الحسػػف بػػف يعقػػوب بػػف الزفػػاف، الطبيػػب الييػػودي 
لديار الِمْصَرية في العصر الفاطمي في أياـ واليػة الػوزير األفضػؿ بػف المشيور في ا

أمير الجيوش. حرص أفرائيـ عمى أف تكػوف لديػو مكتبػة ضػخمة تشػمؿ عمػى الكثيػر 
، وذلػؾ لكػي ُتعينػو  مف المراجع والكتب الطبية وغيرىػا مػف الكتػب فػي مختمػؼ العمػـو

لػدائـ وجيػده فػي التحصػيؿ عمى مينتو اإلنسانية، وقد تحقػؽ لػو ذلػؾ بفضػؿ سػعيو ا

                                           

نػزار  :تحقيػؽ /فػي طبقػات األطبػاء، عيػوف األنبػاء الديف أب العبػاس موفؽابف أبي أصيبعة:  (ٔ)
(. وانظػػر: يسػػري عبػػد ٔ٘ٔ -ٖٔٔ/ صٗ)ج .]ب.ت[دار مكتبػػة الحيػػاة، : بيػػروت -.رضػػا

 -.المف تػاريخ المكتبػات فػي الحضػارة العربيػة اإلسػالمية: المكتبػات الخاصػةالزني عبد ام، ال
. سػػػػعيد ضػػػػامف ٗ٘ص .ٕٕٔٓ؛ يونيػػػػو (ٙٔ)العػػػػدد -.)القػػػػاىرة( دوريػػػػة كػػػػاف التاريخيػػػػة

  . ٜ٘الجوماني، مكتبات بالد الشاـ، ص
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 (ٔ)الكتب، وفي استنساخيا حتى كانت عنده خزائف كثيرة مػف الكتػب الطبيػة وغيرىػاال.
وقد بمزت مكتبتو الما يزيد عمى عشريف ألؼ مجمدال، وذلؾ بفضؿ الُنساخ الموجػوديف 
دائًمػا فػي داره بصػفة مسػػتمرة يكتبػوف وينسػخوف، وليػـ منػػو مػا يقػـو بكفػايتيـ مػػف 

وأرزاؽ. وتعػػدت شػػيرة ىػػذه المكتبػػة الطبيػػة المتخصصػػة إلػػى الػػبالد رواتػػب وعطايػػا 
األخػػرل، فػػأتى إلييػػا ُتجػػار الكتػػب مػػف كػػؿ مكػػاف ليشػػتروا كتبػػو القيمػػة، وقػػد اشػػترل 
الوزير األفضؿ بعًضا مف كتب ىػذه المكتبػة، لػذلؾ وجػد عػدد كثيػر مػف كتبػو الطبيػة 

 (ٕ)يحمؿ اسـ أفرائيـ عالوة عمى اسـ األفضؿ.
 هـ(604انرحٍى تٍ عٍطى تٍ يهجىو )خ. عثد  -1/33

ـ( مػف الػدفاتر ٕٚٓٔىػ/ ٗٓٙاقتنى عبد الرحيـ بف عيسى بف ممجـو )ت. 
والدواويف كثيرًا، وسلت إليو مكتبة والده عيسى وخزانة عمو عبد الرحمف، كما صػارت 
إليو مكتبة أستاذه محمد بف أحمد الخزرجي الجياني، وكانت مكتبػة حافمػة بالنفػائس 

 (ٖ)ئر.والذخا
 هـ(605عثد انرمحٍ تٍ ٌىضف تٍ يهجىو )خ.  -1/34

ـ( خزانػة ٕٚٓٔىػػ/ ٘ٓٙكاف لدل عبد الرحمف بف يوسؼ بػف ممجػـو )ت. 
دفاتر جميمة الشأف، لـ يكف ألحد مف أىؿ العصر مثميا، وتصدؽ بيػا عمػى ابنػًة لػو، 

 (ٗ)ولـ يترؾ عقًبا غيرىا، ويقاؿ: إنيا باعتيا بأربعة سالؼ دينار.
                                           

متػػولي محمػػد متػػولي قمػػر الدولػػة، المكتبػػة ودورىػػا التربػػوي فػػي ِمْصػػَر الفاطميػػة )أطروحػػة  (ٔ)
. ٖٜٛٔجامعػة المنوفيػة،  -المنوفيػة: كميػة التربيػة -ماجستير/ إشراؼ: عبد الزني عبػود(.

 .  ٖٓٔص
 (.٘ٚٔ - ٗٚٔ/ صٖعيوف األنباء، )ج ابف أبي أصيبعة، (ٕ)
تطواف: معيػد مػوالي الحسػف،  -محمد المنوني، العمـو واعداب والفنوف عمى عيد الموحديف. (ٖ)

 . ٕٗٛ - ٖٕٛ. صٜٜٗٔ
 (. ٕ٘/ صٖابف األبار، التكممة، )ج (ٗ)
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 هـ(613انقاضً أمحد تٍ أتً جرادج )خ.  -1/35
كاف لمقاضي الأبػو الحسػف أحمػد بػف القاضػي ىبػة ام بػف أبيػب جػرادةال والػد 
كماؿ الديف بف العديـ المؤرخ الشيير، مكتبة حوت بيف جدرانيا مصنفات بخػط الابػف 
البوابال، ذكرىا ابنو كماؿ الديف في معرض حديثو عف فضؿ أبيػو فػي تعميمػو الخػط، 

 (ٔ)اف يقدـ لو ىذه األصوؿ حتى يتقف رسـ األحرؼ عمى منواليا.وكيؼ ك
 هـ(613ذاج اندٌٍ انكُدي )خ.  -1/36

ىو الأبو اليمف زيد بف الحسف بف زيد بف الحسف بػف سػعيد الكنػديال الممقػب 
تػػػاج الػػػديف، البزػػػدادي المولػػػد والمنشػػػأ. الدمشػػػقي الػػػدار والوفػػػاة، المقػػػرئ النحػػػوي 

زلػة والحظػوة عنػد الممػوؾ واألمػراء واألعيػاف، وازدحػـ عمػى كػاف كبيػرة المن (ٕ)األديب.
فقػد اقتنػى مػف خػزائف  (ٖ)بابو شيوخ العمـ، وطمبو أوالد المموؾ. وجمع أصوؿ الكتب،

فتكونػت لديػو مكتبػة نفيسػة  (ٗ)كتب الديار المصرية كؿ نفيس وعػاد بيػا إلػى الشػاـ،
عمػػـو القػػرسف، والفقػػو، ( مجمػػًدا فػػي ٔٙٚمنتقػػاه بعنايػػة، أتػػت فػػي خزانػػة كبيػػرة بػػػ )

أوقفيػا (٘)والمزة، والحديث والشعر، والنحو والتصريؼ، وعمـو األوائؿ مف طب وغيره.

                                           

(. سػػعيد الجومػػاني، مكتبػػات بػػالد الشػػاـ، ٘ٔ-ٔ/ صٙٔيػػاقوت الحمػػوي، معجػػـ األدبػػاء، )ج (ٔ)
 .ٛ٘ص

 (.ٜٖٖ/ صٕابف خمكاف، وفيات األعياف، )ج (ٕ)
أبو شامة: شياب الديف عبػد الػرحمف بػف اسػماعيؿ المقدسػي، الػذيؿ عمػى الروضػتيف )تػراجـ  (ٖ)

دمشػؽ: مكتػب نشػر الثقافػة  -رجاؿ القرنيف السادس والسابع(/ تحقيؽ: محمد زاىد الكوثري.
 .  ٓٙد الشاـ، ص(. سعيد الجوماني، مكتبات بالٜ٘. )صٜٚٗٔاإلسالمية، 

 (.ٖٓٗ/ صٕابف خمكاف، وفيات األعياف، )ج (ٗ)
 (.ٜٛأبو شامة، الذيؿ عمى الروضتيف، )ص (٘)
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عمى فتاه ياقوت الذي أوقؼ قسًما كبيرًا منيا في مقصورة )ابف سػناف الحمبيػة(، فػي 
 (ٔ)الزاوية الشمالية الشرقية مف الجامع األموي في دمشؽ.

 هـ(626اتٍ حطاٌ اإلشثٍهً )خ.  -1/37
كػػاف أبػػو القاسػػـ أحمػػد بػػف حسػػاف اإلشػػبيمي المػػف جمػػة رؤسػػاء بمػػده وأتميػػـ 
مروءة وأكمميـ سراوة ... جانًحا إلى األدب حافًظا لألخبار حسف الكتابة، نبيػؿ الخػط 

( وكانػت مكتبتػو ٕعداًل، عنى بجمع دفاتر العمـ فػاقتنى مػف أصػوليا العتيقػة كثيػرًاال.)
ب، الوكاف الناس يمجؤوف إلى خزانة كتبو في حالػة في بيو قصره الذي مأله مف الكت

 (ٖ)احتياج الكتبال.
 هـ(637اتٍ انعشاب )خ.  -1/38

مف الذيف تفخر بيـ األْنػَدُلس فػي عشػؽ الكتػب وتكػويف المكتبػات أحمػد بػف 
مفػػرج األمػػوي المعػػروؼ بالعشػػاب ابػػف الروميػػة، فقػػد كػػاف لديػػو مكتبػػة مػػف كبريػػات 

فكػاف الكثيػر الكتػب جماًعػا ليػا، فػي كػؿ فػف مػف  المكتبات الخاصػة فػي ىػذا العصػر.
فنوف العمـ سمًحا لطمبة العمـ، وربما وىب منيا لممتمسػو األصػؿ النفػيس الػذي يعػز 

عانة عمى التعمـال.   (ٗ)وجودة احتساًبا وار
 هـ(646اتٍ انثُاء اإلشثٍهً )خ.  -1/39

                                           

النعيمي: عبد القادر بف محمد الدمشقي، الدارس في تاريخ المدارس/ تحقيؽ: إبراىيـ شػمس  (ٔ)
 (.ٖٔٚ/ صٔ. )جٜٜٓٔبيروت: دار الكتب العممية،  -الديف.

 (  ٙ/ صٔمراكشي، الذيؿ والتكممة، )السفر األوؿ/ ؽابف عبد الممؾ ال (ٕ)
ابف سعيد المزربي، اختصار القدح المعمى في التاريخ المحمػى/ اختصػار: محمػد بػف عبػد ام  (ٖ)

القػػاىرة: الييئػػة العامػػة لشػػئوف المطػػابع األميريػػة،  -بػػف خميػػؿ؛ تحقيػػؽ: إبػػراىيـ اإلبيػػاري.
 .  ٜٗٔ – ٛٗٔ. صٜٜ٘ٔ

(. ريبيػػرا، التربيػػة اإلسػػالمية فػػي ٕٛٓ/ صٔاطػػة فػػي أخبػػار غرناطػػة، )جابػػف الخطيػػب، اإلح (ٗ)
 .   ٜٓٔاألندلس، )مرجع سابؽ(، ص



 

  

 

 
 دراسة تاريخية احصائية من القرن الثالث حتى القرن العاشر الهجري الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية وجماع

 

ٔ٘ٓٓ 

كما كاف  كاف أبو بكر محمد بف البناء اإلشبيمي مولًعا باقتناء نفائس الكتب،
مولًعا بنسخ الكتب النفيسة، ويودعيا مكتبتػو، وقػد اتسػعت ىػذه المكتبػة لمكثيػر مػف 
الكتػػب حتػػى قيػػؿ إنػػو لمػػا غػػادر إشػػبيمية حمػػؿ معػػو نحػػًوا مػػف خمسػػمائة كتػػاب بخػػط 

 (ٔ)يده.
  هـ(648أتً احلجاج مشص اندٌٍ )خ.  -1/40

أبػي الحجػاج  مكتبة الاإلماـ المحدث الرحاؿ شػيخ المحػدثيف، وراويػة اإلسػالـ
 (ٕ)شمس الديفال، نزيؿ حمب، أوقؼ كتبيا عمى مكتبات مدينة حمب.

 هـ(658شرف اندٌٍ تٍ انعجًً )خ.  -1/41
وجػػد فػػي حمػػب مكتبػػة عظيمػػة جمعيػػا المفتػػي اإلمػػاـ الأبػػو طالػػب بػػف عبػػد 
الػػرحمف بػػف العجمػػيال، منشػػة المدرسػػة الشػػرفية فييػػا، والتػػي صػػرؼ عمييػػا مػػا يزيػػد 

ىـ، إضافة ألوقاؼ جميمة كثيرة، منيا الكتب النفيسة فػي فنػوف عمى أربعمائة ألؼ در 
 (ٖ)الحديث، والفقو، والتفسير، والنحو، وغير ذلؾ.

 هـ(667انشٍخ انصاحل انكىيف )خ.  -1/42

                                           

(. ُعمػػر فػػروخ، تػػاريخ األدب ٕٗ٘/ صٔابػػف سػػعيد المزربػػي، المزػػرب فػػي حمػػي المزػػرب، )ج (ٔ)
 (.   ٛٙٔ/ صٙالعربي، )مرجع سابؽ(، )ج

 – ٕٓٙٔلشػػػاـ فػػػي العصػػػر المممػػػوكي )شػػػيريف فػػػوزي إبػػػراىيـ، تػػػاريخ المكتبػػػات فػػػي بػػػالد ا (ٕ)
 -المنوفيػػة: كميػػة اعداب -ـ(/ أطروحػػة ماجسػػتير إشػػراؼ: أحمػػد عمػػي محمػػد تػػاج.ٙٔ٘ٔ

 .ٔٙ. صٕٓٔٓجامعة المنوفية، 
ابف شػداد: عػز الػديف أبػي عبػد ام محمػد بػف عمػي، األعػالؽ الخطيػرة فػي ذكػر أمػراء الشػاـ  (ٖ)

/ ٔ. )جٜٜٔٔدمشػؽ: وزارة الثقافػة،  -كريػا.والجزيرة )تاريخ مدينة حمب(/ تحقيؽ: يحيػى ز 
مجمػة مجمػع المزػة  -(. محمد راغب الطبػاخ، الدور الكتػب فػي حمػب قػديًما وحػديثًاال.ٕٛ٘ص

. سػػػعيد الجومػػػاني، ٖٖٓ. صٖٜٚٔ( تمػػػوز وأب ٛ،ٚ(، ع)٘ٔمػػػج) -العربيػػػة )دمشػػػؽ(.
 .    ٖٙمكتبات بالد الشاـ، ص
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الشيخ الصالح المحدث أبو الفتح محمد بف أبي بكر الكوفي، كانت لو خزانة 
 ( ٔ)كتب خاصة وقفيا عمى طمبة العمـ.

 هـ(672جالل اندٌٍ انقىَىي )خ. انشٍخ  -1/43
ذكػػر العينػػي أف الشػػيخ جػػالؿ الػػديف القونػػوي كػػاف يجمػػس فػػي بيتػػو وحولػػو 
الطمبة والكتب، وقد احترقت خزانة كتبو إثر حريؽ أصاب البيت في العاـ نفسو الذي 

  ( ٕ)توفي فيو.
 هـ(680اتٍ حكى انقرشً )خ.  -1/44

ط، بػػارع المنػػازع فيػػو، كػػاف أبػػو عثمػػاف سػػعيد بػػف حكػػـ القرشػػي الحسػػف الخػػ
يكتب خطوًطا مختمفة كميػا فػي نيايػة الحسػف، شػديد العنايػة بجمػع الػدفاتر وأعػالؽ 
الكتػػب حتػػى جمػػع منيػػا مػػا ال نظيػػر لػػو كثػػرة وجػػودة، وكػػوف مكتبػػة ضػػخمة، إذ كػػاف 
مقصوًدا بيػا مػف المسػمميف والنصػارل، فكػاف يتخػدـ بيػا إليػو النصػارل ويتقػرب بيػا 

 (ٖ)إليو المسمموفال.
 هـ(685عهً تٍ يىضى اتٍ ضعٍد )خ.  -1/45

كػػاف عمػػي بػػف موسػػى بػػف سػػعيد الواسػػطة عقػػد بيتػػو، ودرة قومػػو، المصػػنؼ 
األديػب الرحػاؿ، الطرفػػة اإلخبػاري، العجيػب الشػػأف فػي التجػوؿ فػػي األقطػار ومداخمػػة 
األعيػػػاف والتمتػػػع بػػػالخزائف العمميػػػة، وتقييػػػد الفوائػػػد المشػػػرقية والمزربيػػػة. اسػػػتعاف 

كتابػة مؤلفاتػو العديػدة، وقيػؿ إنػو خمػؼ كتاًبػا يسػمى )المرزمػة( يشػتمؿ  بمكتبتو في

                                           

الكويػت: مطبعػػة  -لعبػر فػي خبػر َمػْف غبػر.(. الػذىبي، ا٘٘/ صٕالعينػي، عقػد الجمػاف، )ج (ٔ)
 (.ٕٚٛ -ٕٙٛ/ ص٘. )جٜٙٙٔالكويت الحكومية، 

 (.ٜٕٔ/ صٕالعيني، عقد الجماف، )ج (ٕ)
 (.ٖٔ – ٖٓابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ والتكممة، )السفر الرابع/ ص (ٖ)



 

  

 

 
 دراسة تاريخية احصائية من القرن الثالث حتى القرن العاشر الهجري الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية وجماع

 

ٕٔ٘ٓ 

عمى ِوْقُر بعير مف رـز الكراريس ال يعمـ ما فيو مف الفوائد األدبية واإلخبارية إال ام 
 (ٔ)عز وجؿال.

 هـ( 696انشٍخ َىر اندٌٍ انديشقً )خ.  -1/46

لشيخ نػور الػديف مف المكتبات الممموكية الخاصة في مدينة دمشؽ، مكتبة ا
أبي العباس بف مصػعب الدمشػقي، حصػؿ فػي مكتبػو كتًبػا نفيسػة، وكػاف نػور الػديف 

 (ٕ)مف األدباء.
 هـ(699اإلياو مشص اندٌٍ )خ.  -1/47

الاإلمػػاـ شػػمس الػػديف أبػػي عبػػد ام محمػػد المقدسػػي الشػػافعيال فػػي مدينػػة 
 (ٖ)القدس، اقتنى في مكتبتو كتًبا نفيسة.

 ح )خ. تعد ضُح ضثعًائح(أتى عًرو تٍ عظًٍ -1/48

مػػف أشػػير المكتبػػات الخاصػػة فػػي  (ٗ)عيػػاش بػػف الطفيػػؿ العبػػدي األندلسػػي،
الجزيػػرة الخضػػراء، مكتبػػة سؿ عظيمػػة. وقػػد حػػرص ابػػف عبػػد الممػػؾ المراكشػػي عمػػى 
زيارتيػػا عنػػدما نػػزؿ بػػالجزيرة الخضػػراء، قػػاؿ: الوقػػد وقفػػت بػػالجزيرة الخضػػراء عنػػد 

                                           

أليؼ (. مصطفى الشػكعة، منػاىج التػٖٔٔ – ٕٔٔ/ صٕابف فرحوف، الديباج المذىب، )مج (ٔ)
 .ٕ٘ٙ. صٜٗٚٔبيروت: دار العمـ لممالييف،  -عند العمماء العرب.

 -ابف الحبيب: حسف بف عمر، تػذكرة النبيػو فػي أيػاـ المنصػور وبنيػو/ تحقيػؽ: محمػد أمػيف. (ٕ)
 (.ٜٚٔ/ صٔ. )جٜٙٚٔالقاىرة: مطبعة دار الكتب، 

 (.   ٛٛٚ/ صٚابف العماد، شذرات الذىب، )مج (ٖ)
معرفػػة ، ـ(ٖٛٗٔىػػ/ ٛٗٚمس الػػديف أبػي عبػد ام محمػد بػػف أحمػد )ت. الػذىبي: اإلمػاـ شػ (ٗ)

تحقيػػؽ: طيػػار (/ ٕر )سمسػػمة عيػػوف التػػراث اإلسػػالـ؛ القػػراء الكبػػار عمػػى الطبقػػات واألعصػػا
 (.ٕٔٗٔ/ٖمج. )ٜٜ٘ٔ :استانبوؿ -.سلتي قوالج
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ممة وافرة مف كتب سمفو ممػا تممكػوه أو كتبػوه صاحبنا أبي عياش بف الطفيؿ عمى ج
  (ٔ)أو ألفو مؤلفوهال.

 هـ( 704انصىيف اتٍ َفٍص احلهثً )خ. -1/49
الصػػوفي الالمحػػدث الحػػافظ أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف مسػػعود بػػف نفػػيس الحمبػػي 

 (ٕ)الحنبميال، نزيؿ دمشؽ، كاف يجوع ويشتري لمكتبتو أجزاء الكتب.
 هـ( 708)خ.  أمحد تٍ إتراهٍى تٍ انستري  -1/50

كػاف أحمػػد بػػف إبػراىيـ بػػف الزبيػػر يمتمػؾ مكتبػػة خاصػػة، الونظػرًا لعمػػو مكانتػػو 
سعى الوشاة بينو وبيف حاكـ مالقة، حتى أجبروه عمى الرحيؿ إلػى غرناطػة، ودىمػوا 
منزلو، واستولت األيدي عمػى مكتبتػو الخاصػة التػي بيػا ذخػائر كتبػو، وفوائػد تقييػده 

بيػرة، ولجػأ إلػى سػمطاف غرناطػة محمػد األوؿ بػف عف شيوخو ممػا سػبب لػو حسػرة ك
 (ٖ)ىػ( الذي أكـر مثواه، وعرؼ قدره، ورد إليو مكتبوال.ٔٚٙ- ٖ٘ٙيوسؼ )

 هـ(721انشٍخ حيٍى انديُهىري )خ.  -1/51
كػػػاف لمشػػػيخ الفاضػػػؿ الفقيػػػو النحػػػوي يحيػػػى بػػػف عبػػػد الوىػػػاب الػػػدمنيوري 

 ( ٗ)ر.الشافعي، خزانة كتب خاصة وقفيا عمى خزانة جامع الظاى

                                           

 (.ٕ٘ٔ/ صٔابف عبد الممؾ المراكشي، الذيؿ والتكممة، )السفر الثامف/ ؽ (ٔ)
 (.ٕٓ/ صٛف العماد، شذرات الذىب، )مجاب (ٕ)
 (.ٖٜٔ – ٜٓٔ/ صٔابف الخطيب، اإلحاطة في أخبار غرناطة، )ج (ٖ)
فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة/ ضػػبط وتصػػحيح: عبػػد الػػوارث محمػػد  العسػػقالني، الػػدرر الكامنػػة (ٗ)

 (. ٕٕٗ - ٕٔٗ/ صٗ)ج .ٜٜٚٔبيروت: دار الكتب العممية،  -عمي.
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 هـ( 739إتراهٍى تٍ عثد انطالو )خ. -1/52
إبػػراىيـ بػػف عيسػػى بػػف عبػػد السػػالـ المفسػػر، كػػاف لديػػو مكتبػػة فييػػا الكثيػػر، 

 (ٔ)وأوقفيا عمى مكتبات زوايا مدينة المعرة التابعة لمدينة حماه.
 هـ( 741اتٍ جسئ انكهثً )خ.  -1/53

بػي، فقػد كػاف عاكًفػا ومَمْف كاف لديو مكتبة خاصة محمد بف أحمػد جػزئ الكم
عمػى العمػـ واالشػػتزاؿ بػالنظر والتقييػد والتػػدويف، فقيًيػا حافًظػا قائًمػػا عمػى التػػدريس، 
مشػػػارًكا فػػػي فنػػػوف العربيػػػة والفقػػػو واألصػػػوؿ والقػػػراءات والحػػػديث واألدب مسػػػتوعًبا 

  (ٕ)لألقواؿ جماًعا لمكتب، مموكي الخزانة، لو تواليؼ كثيرة.
 هـ(746)خ. زلًد تٍ أمحد انرُىخً -1/54

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف المنجػػا التنػػوخي الحنبمػػي، نػػاظر الجػػامع األمػػوي فػػي 
 (ٖ)دمشؽ، اقتنى في مكتبتو شيًئا كثيرًا، وذلؾ نظرًا ألنو كاف جماعو لمكتب.

 هـ(750انشٍخ ضعٍد تٍ أمحد تٍ نٍىٌ )خ.  -1/55
يػػذكر ابػػف الخطيػػب عػػف الشػػيخ سػػعيد بػػف أحمػػد بػػف ليػػوف قولػػو: الوكانػػت 

زانة كتب جمعت اعبػاء واألميػات والفرقػد... والحقػائؽ والترىػات، وال يػزاؿ بضاعتو خ
 (ٗ)عاكًفا عمى ذنانيا جانًيا أللفاؼ جنانياال.

                                           

 .ٚٙالمكتبات، صشيريف فوزي، تاريخ   (ٔ)
 (. ٗٔ٘/ ص٘(. المقري، نفح الطيب، )جٕٗٚ/ صٕابف فرحوف، الديباج المذىب، )مج (ٕ)
ابػػف أيبػػؾ الصػػفدي: صػػالح الػػديف خميػػؿ، الػػوافي بالوفيػػات/ تحقيػػؽ: أحمػػد األرنػػاؤوط، وتركػػي  (ٖ)

 (.ٛٓٔ/ صٕ. )جٕٓٓٓبيروت: دار إحياء التراث العربي،  -مصطفى.
الكامنػػة فػػي َمػػْف لقينػػاه باألنػػدلس مػػف شػػعراء المائػػة الثامنػػة/ تحقيػػؽ:  ابػػف الخطيػػب، الكتيبػػة (ٗ)

 .  ٙٛ. صٖٜٙٔبيروت: دار الثقافة،  -إحساف عباس.
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 هـ(751 -691اتٍ انقٍى اجلىزٌه ) -1/56
كػػاف ابػػف القػػيـ الجوزيػػو المحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػوب بػػف سػػعد الزرعػػي 

ـ( ٕٖٛٔ -ٖٕٙٔىػػػ/ ٕٛٚ -ٔٙٙالدمشػػقيال تمميػػًذا لشػػيخ اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة )
وكػػاف ابػػف القػػيـ  (ٔ)وكػػاف يتبعػػو فػػي كػػؿ أقوالػػو حتػػى أنػػو ُسػػجف وُعػػذب بسػػبب ذلػػؾ.

الجوزيو مولًعا بجمع الكتب فحصػؿ منيػا مػا ال يحصػى، ومػا ال يتييػأ لزيػره تحصػيؿ 
فكوف بذلؾ مكتبة مصػيرىا البيػع عمػى يػد أبنائػو،  (ٕ)ُعشره مف كتب السمؼ والخمؼ،

 (ٖ)ه يبيعوف كتبو بعد وفاتو لفترة طويمة سول ما اصطفوه ألنفسيـ.فمقد استمر أبناؤ 
ومػػف األمػػور الجػػدير بالػػذكر ىنػػا؛ أف بيػػع الكتػػب كػػاف مػػف العوامػػؿ التػػي أثػػرت عمػػى 
مصير الكتاب اإلسالمي بصورة سمبية أكثر منو إيجابيػة، حيػث أدل بيػع الكتػب إلػى 

  (ٗ)تشتتيا وضياعيا في أماكف متفرقة.
 هـ(759ٌٍ تٍ منري )خ. مشص اند -1/57

شمس الديف محمد بف يحيى بف محمد بػف سػعد بػف نميػر، المػتقف المحػدث 
 (٘)المفيد الحنبمي، كاف لو مكتبة في مدينة القدس، جمع بيا كتًبا ال تحصى.

                                           

 (.ٙ٘/ صٙ)ج. ٜٓٛٔبيروت: دار العمـ لممالييف،  -خير الديف الزركمي، األعالـ. (ٔ)
بيػروت: دار الكتػب  -محػـ.ابف كثير: أبو الفداء الحافظ، البداية والنياية/ تحقيؽ: أحمد أبو م (ٕ)

 (.ٕٙٗ/ صٖٔ. )جٜٚٛٔالعممية، 
القػاىرة: الػدار المصػرية  -.شعباف عبد العزيز خميفة، الكتب والمكتبات في العصػور الوسػطى (ٖ)

 .ٜٕٙص .ٜٜٚٔالمبنانية، 
/ أطروحة ماجستير إشراؼ: محمػود عبػاس مصائر الكتب اإلسالميةوساـ منير عبد الرحمف،  (ٗ)

 .   ٜٓص .ٕٚٓٓجامعة األزىر، كمية الدراسات اإلنسانية، ة: القاىر  -.حمودة
 (.   ٖٕٖ/ صٛابف العماد، شذرات الذىب، )مج (٘)
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 هـ( 760اتٍ حرتهح )خ. قثم  -1/58

كػػاف الشػػيخ الخطيػػب أبػػو عبػػد ام بػػف حربمػػة العنػػده خزانػػة كتػػب أسػػفارىاال 
 (ٔ)وأغراضيا سديدةال. عديدة
 هـ(760زٌٍ اندٌٍ عًر ادلؤدب )خ.  -1/59

زيف الديف عمر بػف عثمػاف بػف سػالـ بػف خمػؼ بػف فضػؿ المػؤدب الحنبمػي، 
خطيػب مدينػة بعمبػؾ، التابعػة لنيابػة دمشػؽ، كػػاف لديػو مكتبػة جمػع أكثػر كتبيػا فػػي 

 (ٕ)الحديث.
 هـ(763ٌعقىب احلهثً )خ.  -1/60

في دمشؽ، كاف لديو مكتبة اقتنى فييا مف الكتب  يعقوب عبد الكريـ الحمبي
 (ٖ)النفيسة شيًئا كثيرًا لمزاية.

 هـ( 783شهاب اندٌٍ األذرعً )خ.  -1/61

شياب الديف أحمد بف حمداف بف سالـ بف داود األذرعي، نزيؿ حمب، حّصػؿ 
 (ٗ)في مكتبتو ما لـ يحصؿ عند غيره.

                                           

ابػػف الخطيػػب، الكتيبػػة الكامنػػة فػػي َمػػْف لقينػػاه باألنػػدلس مػػف شػػعراء المائػػة الثامنػػة/ تحقيػػؽ:  (ٔ)
 .  ٖ٘. صٖٜٙٔبيروت: دار الثقافة،  -إحساف عباس.

 (.   ٕٖ٘/ صٛالذىب، )مج ابف العماد، شذرات (ٕ)
العسقالني: شياب الديف أحمد بف عمػي، الػدرر الكامنػة فػي أعيػاف المائػة الثامنػة/ تصػحيح:  (ٖ)

 (.   ٕٛٛ - ٕٚٛ/ صٗ. )جٖٜٜٔبيروت: دار الجيؿ،  -سالـ الكرنكوي.
 .    ٕٖٙاألدنرول، طبقات المفسريف، ص (ٗ)
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 هـ(792اإلياو زٌٍ اندٌٍ أتً حف  )خ.  -1/62
اإلماـ الفقيو الشافعي المحدث المفسر الػواعظ زيػف الػديف أبػي حفػص عمػر 

بػػف مسػػمـ بػػف سػػعيد بػػف بػػدر الدمشػػقي، كػػاف فػػي مكتبتػػو مػػف نفػػائس الكتػػب شػػيًئا ا
 (ٔ)كثيرًا.
 هـ( 799عًاد اندٌٍ أتً انفداء )خ.  -1/63

عمػػاد الػػديف أبػػي الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف زيػػف الػػديف عبػػد الػػرحمف الدمشػػقي 
الحنبمي المعروؼ بػ ابف قػيـ الجوزيػة، احتػوت مكتبتػو عمػى كتًبػا نفيسػة أخػذىا مػف 

  (ٕ)عمو الشيخ شمس الديف بف القيـ، وكاف أبو الفداء مف األفاضؿ.
 هـ(  803شهاب اندٌٍ تٍ زلًد  )خ. -1/64

س أحمػػد بػػف محمػػد، نزيػػؿ بيػػت المقػػدس، كػػاف فػػي شػػياب الػػديف أبػػي العبػػا
 (ٖ)مكتبتو كثير مف األجزاء والكتب التي جمعيا.

 هـ(811زلًد ادلراغً )خ.  -1/65
محمػػد بػػف محمػػد المراغػػي، تػػرؾ كتًبػػا كثيػػرة جػػًدا، وقػػد تمػػؼ أكثرىػػا باألرضػػة 

  (ٗ)وغيرىا.
 هـ(812أمحد تٍ ضهًٍاٌ )خ.  -1/66

وقػؼ عػدة كتػب منيػا، وجعػؿ مقرىػا فػي كاف يمتمؾ مكتبة خاصة فػي بيتػو، 
 ( ٘)رباط الخوري في مكة المكرمة.

                                           

 .    ٕٖٙ – ٕٖ٘األدنرول، طبقات المفسريف، ص (ٔ)
 (.   ٓٛٗ - ٜٚٗ/ صٛابف العماد، شذرات الذىب، )مج (ٕ)
 (.   ٗٗ/ صٜابف العماد، شذرات الذىب، )مج (ٖ)
 (.  ٜٕ/ صٜ)ج .ٜٔٛٔبيروت: دار التراث،  -ألىؿ القرف التاسع. الضوء الالمع السخاوي، (ٗ)
 (.  ٖٛٓ/ صٔالسخاوي، الضوء الالمع، )ج (٘)
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 هـ( 815أمحد تٍ زلًد انشهاب  )خ. -1/67

أحمد بف محمد بف عماد الشػياب القدسػي الشػافعي، امتمػؾ مكتبػة كػاف بيػا 
 (ٔمصنفات كثيرة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الالبياف في تفسير غريب القرسفال.)

 هـ(  843ضعد )خ. عهً تٍ زلًد تٍ -1/68

عمػػي بػػف محمػػد بػػف سػػعد الحمبػػي الشػػافعي، احتػػوت مكتبتػػو عمػػى تصػػانيؼ 
كثيػػرة مثػػػؿ الالطيبػػػة الرائحػػة فػػػي تفسػػػير الفاتحػػةال، وكػػػاف الحمبػػػي عالًمػػا فػػػي أنػػػواع 

.  (ٕ)العمـو
 هـ( 953زلًد تٍ طىنىٌ ) -1/69

اإلماـ الفقيو الخطيػب محمػد بػف طولػوف، فػي دمشػؽ، احتػوت مكتبتػو عمػى 
ر، وتـ تدميرىا عمى يد العساكر العثمانييف في نياية الدولة الممموكية فػي بػالد الكثي

 (ٖ)الشاـ.

                                           

 .ٕٖٔ – ٖٔٔاألدنرول، طبقات المفسريف، ص (ٔ)
 (.   ٘٘٘ - ٗ٘٘/ صٛابف العماد، شذرات الذىب، )مج (ٕ)
 .    ٕٖٙ – ٕٖ٘األدنرول، طبقات المفسريف، ص (ٖ)
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 اإلحصاء انىصفً نظاهرج مجاعً انكرة-2
لػػـ تكػػف كثػػرة الكتػػب وحػػدىا ىػػي التػػي تمفػػت النظػػر فػػي الحضػػارة العربيػػة 

جمػع اإلسالمية، ولكف الشيء الذي يسػترعي االنتبػاه حًقػا ظػاىرة إقبػاؿ األفػراد عمػى 
 واقتناء الكتب. 

 ادلؤشراخ انسيٍُح: -2/1

 
 ( توزيع جماعي الكتب عمى الفترة الزمنية لمدراسةٔشكؿ رقـ )

%( مػف مجمػػوع ٗفػي القػرف الثالػث اليجػػري ظيػر ثػالث أفػراد بمػػا يسػاوي )
%( مػف ٖاألفراد محؿ الدراسة، وفي القرف الرابع اليجري يظير فػرداف بمػا يسػاوي )

، وقد ارتفع مؤشػر الجمػع فػي القػرف الخػامس اليجػري فظيػر إجمالي جماعي الكتب
%( مف إجمالي جماعي الكتػب، وأخػذ مؤشػر الجمػع ٚٔاثنى عشر فرد بما يساوي )

في االرتفاع؛ فسػجؿ خمسػة عشػر فػرد فػي القػرف السػادس اليجػري، وخمسػة عشػر 
%( مػف إجمػالي جمػاعي الكتػب فػي ٕٕفرد في القرف السابع اليجػري بمػا يسػاوي )

نيما، ثـ زاد معدؿ جمع الكتب فسجؿ المؤشر ستة عشر فرد في القػرف الثػامف كؿ م
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%( مف إجمالي جماعي الكتب، ثـ تراجع معدؿ جمع الكتػب ٖٕاليجري بما يساوي )
%( إذ تـ رصد خمس حاالت في القرف التاسع اليجري، أما فػي ٚكثيرًا بما يساوي )

%( مػػف إجمػػالي ٔتقريًبػػا )القػػرف العاشػػر فمػػـ يسػػجؿ سػػول فػػرد واحػػد بمػػا يسػػاوي 
 جماعي الكتب.

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف؛ أف أعمػػى معػػدؿ لظػػاىرة جمػػاعي الكتػػب كػػاف فػػي القػػرف 
%(، تاله القرف السابع اليجري والسادس اليجري بنسبة ٖٕالثامف اليجري بنسبة )

%( لكػػؿ منيمػػا. وقػػد بػػدأت ظػػاىرة جمػػاعي الكتػػب ضػػعيفة فػػي القػػرف الثالػػث ٕٕ)
روتيا في القػرف السػادس والسػابع والثػامف، ثػـ أخػذت فػي اليجري، ثـ وصمت إلى ذ

 الضعؼ والتالشي منذ القرف التاسع، واختفت في القرف العاشر.  
 ادلؤشراخ ادلكاٍَح:  -2/2

 
 ( توزيع جماعي الكتب عمى الحدود المكانية لمدراسةٕشكؿ رقـ )

مع تمثػػؿ االىتمػػاـ فػػي ىػػذه الجزئيػػة فػػي تحديػػد البمػػداف التػػي ظيػػر فييػػا جػػا
الكتب، ال البمداف التي كاف أصمو منيا، أو التي ولد فييا، أي البمد التي كػاف يسػكف 
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فييا وجمع فييا كتبو، ووفًقا ليذه المعػايير توصػمت الدراسػة إلػى أف جمػاعي الكتػب 
 خالؿ الفترة الزمنية لمدراسة موزعيف عمى ثالث بمداف، كما يمي:

 ادلصرٌىٌ: -1( 2/2)
اإلمػاـ %( مػف مجتمػع الدراسػة، وىػـ: ٖٔيمثمػوف ) بم  عػددىـ تسػع أفػراد،

الحػػػافظ أبػػػي طػػػاىر ، ىػػػػ(ٖٗ٘بممظفػػػر بػػػف المعػػػرؼ )ت. ، ىػػػػ(ٕٗٓالشػػػافعي )ت. 
الشػػيخ الصػػالح ، ىػػػ(ٜٗ٘الطبيػػب أفػػرائيـ بػػف الزفػػاف )ت. ، ىػػػ(ٙٚ٘السػػمفي )ت. 
الشػػيخ يحيػػى ، ىػػػ(ٕٚٙالشػػيخ جػػالؿ الػػديف القونػػوي )ت. ، ىػػػ(ٚٙٙالكػػوفي )ت. 
أحمػػد بػػف سػػميماف )ت. ، ىػػػ(ٔٔٛمحمػػد المراغػػي )ت. ، ىػػػ(ٕٔٚت. الػػدمنيوري )

 .ىػ(ٕٔٛ
 انشايٍىٌ: -2( 2/2)

%( مػف مجتمػع الدراسػة، وىػـ: ٖ٘بم  عددىـ أربع وعشريف فرد، يمثموف )
محمد بف ، ىػ(ٛٗ٘أبو الحسف بف أبي جرادة )ت. ، ىػ(٘ٓ٘أبي حامد الززالي )ت. 
القاضػػي ، ىػػػ(ٚٛ٘المطػػراف )ت.  موفػػؽ الػػديف ابػػف، ىػػػ(ٗٛ٘أبػػي السػػعادات )ت. 

أبػي الحجػاج ، ىػػ(ٖٔٙتػاج الػديف الكنػدي )ت. ، ىػػ(ٖٔٙأحمد بف أبي جػرادة )ت. 
الشػػيخ نػػور ، ىػػػ(ٛ٘ٙشػػرؼ الػػديف بػػف العجمػػي )ت. ، ىػػػ(ٛٗٙشػػمس الػػديف )ت. 

الصػػوفي ابػػف ، ىػػػ(ٜٜٙاإلمػػاـ شػػمس الػػديف )ت. ، ىػػػ(ٜٙٙالػػديف الدمشػػقي )ت. 
محمػد بػف أحمػد ، ىػػ(ٜٖٚيـ بػف عبػد السػالـ )ت.إبػراى، ىػ(ٗٓٚنفيس الحمبي )ت.

شمس الػديف بػف نميػر ، ىػ(ٔ٘ٚ -ٜٔٙابف القيـ الجوزيو )، ىػ(ٙٗٚالتنوخي )ت.
يعقػػػػوب الحمبػػػػي )ت. ، ىػػػػػ(ٓٙٚزيػػػػف الػػػػديف عمػػػػر المػػػػؤدب )ت. ، ىػػػػػ(ٜ٘ٚ)ت. 
اإلمػاـ زيػف الػديف أبػي حفػص )ت. ، ىػػ(ٖٛٚشػياب الػديف األذرعػي )ت. ، ىػ(ٖٙٚ
 ٖٓٛشياب الػديف بػف محمػد  )ت.، ىػ(ٜٜٚيف أبي الفداء )ت. عماد الد، ىػ(ٕٜٚ
 ٖٗٛعمػػي بػػف محمػػد بػػف سػػعد )ت.، ىػػػ( ٘ٔٛأحمػػد بػػف محمػػد الشػػياب  )ت.، ىػػػ(
 .ىػ(ٖٜ٘محمد بف طولوف )، ىػ(
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 األَدنطٍىٌ: -3( 2/2)
%( مف مجتمػع الدراسػة، وىػـ: ٕ٘بم  عددىـ ستة وثالثيف فرد، ويمثموف )

القاضػي أبػي المطػرؼ عبػد ، ىػػ(ٕٕٛبف حـز )ت. محمد ، ىػ(ٖٕٛابف حبيب )ت. 
ابػػف ميمػػوف )ت. ، ىػػػ(ٖ٘ٚابػػف كيسػػاف )ت. ، ىػػػ(ٕٓٗالػػرحمف بػػف فطػػيس )ت. 

ابف النوالة )ت. في بداية القرف الخػامس ، ىػ(ٓٓٗعائشة القرطبية )ت. ، ىػ(ٓٓٗ
فػاتف الصػقمبي )ت. ، خديجة بنت جعفر )ت. في القرف الخامس اليجػري(، اليجري(
راضػية ، ىػػ(ٖٕٗىشاـ بف عبد الرحمف )ت. ، ىػ(ٖٓٗبف الفرضي )ت. ا، ىػ(ٕٓٗ
عمػر ، ىػػ(ٖٖٗابف الموصػؿ )ت. ، ىػ(ٕٚٗالوزير ابف عباس )ت. ، ىػ(ٖٕٗ)ت. 

ابػف روبيػؿ ، ىػ(ٚٛٗابف حياف األروشي )ت. ، ىػ(ٗ٘ٗبف عبيد ام الزىراوي )ت. 
فري )ت. ابػػػف العربػػػي المعػػػا، ىػػػػ(ٕٗ٘ابػػػف عطػػػاؼ العقيمػػػي )ت. ، ىػػػػ(ٖٓ٘)ت. 
ابػػػف ، ىػػػػ(ٚٗ٘ابػػػف ُعمػػػر الصػػػنياجي )ت. ، ىػػػػ(ٖٗ٘ابػػػف ممجػػػـو )ت. ، ىػػػػ(ٖٗ٘

ابػف خيػر اإلشػبيمي )ت. ، ىػػ(ٜٙ٘ابف الصقر الخزرجي )ت. ، ىػ(ٚٙ٘الفرس )ت. 
عبػد الػرحمف بػف يوسػؼ ، ىػػ(ٗٓٙعبد الرحيـ بف عيسى بف ممجـو )ت. ، ىػ(٘ٚ٘

ابػػف العشػػاب )ت. ، (ىػػػٕٙٙابػػف حسػػاف اإلشػػبيمي )ت. ، ىػػػ(٘ٓٙبػػف ممجػػـو )ت. 
عمػي ، ىػػ(ٓٛٙابف حكـ القرشي )ت. ، ىػ(ٙٗٙابف البناء اإلشبيمي )ت. ، ىػ(ٖٚٙ

، أبو عمرو بف عظيمة )ت. بعد سنة سبعمائة(، ىػ(٘ٛٙبف موسى ابف سعيد )ت. 
  ، ىػ(ٛٓٚأحمد بف إبراىيـ بف الزبير )ت. 
الشػػػيخ سػػػعيد بػػػف أحمػػػد بػػػف ليػػػوف )ت. ، ىػػػػ(ٔٗٚابػػػف جػػػزئ الكمبػػػي )ت. 

 .ىػ(ٓٙٚابف حربمة )ت. قبؿ ، ىػ(ٓ٘ٚ
ب أندلسيوف، أو جمعوىا في ػي الكتػف جماعػ%( مٕ٘مما سبؽ يتبيف؛ أف )

 %(.ٖٔ%(، وأخيرًا المصريوف بنسبة )ٖ٘، تالىـ الشاميوف بنسبة )األْنَدُلس
 ادلؤشراخ انسيكاٍَح: -3
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 ( توزيع جماعي الكتب عمى الحدود الزمكانية لمدراسةٖشكؿ رقـ )

ح مػػف المؤشػػرات الزمكانيػػة؛ أف عػػدد جمػػاعي الكتػػب فػػي مصػػر موزًعػػا يتضػػ
( ٖدود الزمنية لمدراسة أظير أعمى مستوياتو في القرف السادس اليجػري )ػى الحػعم

( فػرد لكػؿ منيمػا، وفػي القػرف الثالػث والثػامف ٕأفراد، وفي القػرف السػابع والتاسػع )
ب فػي القػرف الرابػع والخػامس ( فرد لكؿ منيما، بينما اختفت ظػاىرة جمػاعي الكتػٔ)

 والعاشر اليجري.
أمػا فػي الشػػاـ، فقػد اختفػػت ظػاىرة جمػاعي الكتػػب فػي القػػرف الثالػث والرابػػع 

( أفػػراد، ٗوالخػػامس اليجػػري، وقػػد بػػدأت فػػي الظيػػور فػػي القػػرف السػػادس اليجػػري )
( أفػػراد، وسػػجمت أعمػػى مسػػتويات المؤشػػر فػػي ٙوزادت فػػي القػػرف السػػابع اليجػػري )

( أفػراد، ٖ( أفراد، ثـ تراجعت فػي القػرف التاسػع اليجػري )ٓٔمف اليجري )القرف الثا
 وفي القرف العاشر اليجري فرد واحد فقط.

( فػرد ٕظير جماعي الكتب في األندلس في القرف الثالث والرابع اليجػري، )
( فػرد، ٕٔلكؿ منيما، وسجؿ المؤشر أعمى مستوياتو في القػرف الخػامس اليجػري )

( أفػراد، ٚ( أفػراد، والقػرف السػابع اليجػري )ٛرف السادس اليجػري )ثـ تراجع في الق
( أفراد، واختفت ظاىرة جماعي الكتػب فػي األنػدلس فػي القػرف ٘وفي القرف الثامف )

 التاسع والعاشر اليجري.
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 َرائج اندراضح
عػدد مػف المؤكػد أف ففي العصػور اإلسػالمية، انتشرت ظاىرة جماعي الكتب 

مػػف  كبيػػرعػػدد المػػدونات التاريخيػػة ذكػػرت فقػػد الحصػػر، كػػاف يفػػوؽ  جمػػاعي الكتػػب
المصػػادر لػػـ تشػػر إلػػى إال أف  ،الشػػزؼ فػػي مصػػر والشػػاـ واألنػػدلس اأصػػحاب ىػػذ

وَمػػْف لػػـ تػػأتي المصػػادر عمػػى ذكػػره مػػف ولػػو حتػػى بطريقػػة تقريبيػػة، ولكػػف  ـعػػددى
 ال يعني ذلؾ أنو لـ يكف يمتمؾ مجموعة –عمى سبيؿ المثاؿ  –أصحاب العمـ والفكر 
بػذؿ  كانت تحوي سالًفا مف الكتػب خزانةقؿَّ أف تجد عالًما إال ولو معتبرة مف الكتب، ف

 الزالي والنفيس في جمعيا واقتنائيا. 
بدأت ظاىرة جمػاعي الكتػب ضػعيفة فػي القػرف الثالػث والرابػع اليجػري، وقػد 
انتعشػػت فػػي القػػرف الخػػامس اليجػػري، ووصػػمت إلػػى ذروتيػػا فػػي القػػرف السػػادس 

الثامف اليجري، ثـ أخذت الظاىرة في الضعؼ والتالشي فػي القػرف التاسػع والسابع و 
 اليجري، واختفت في القرف العاشر اليجري.

%(، تالىػـ ٕ٘كاف أكثر جماعي الكتػب مػف األندلسػييف؛ إذ بمزػت نسػبتيـ )
%( مػػػف مجتمػػػع ٖٔ%(، بينمػػػا بمزػػػت نسػػػبة المصػػػريوف )ٖ٘الشػػػاميوف بنسػػػبة )

 األْنػَدُلسجمػاعي الكتػب أندلسػيوف أو جمعوىػا فػي الدراسة. وكػوف أكثػر مػف نصػؼ 
تمػػؾ يتوافػػؽ مػػع كػػوف األنػػدلس ىػػي العصػػر الػػذىبي لمحضػػارة اإلسػػالمية فػػي أوربػػا، 

حتػى سػقوط  (ـٔٔٚ  ىػػ/ ٜٔ) إلسػبانياالعػرب  دخػوؿالتي امتدت مف  الحقبة الزمنية 
أقػػػاـ ، وىػػػي الفتػػػرة التػػػي امتػػػدت نحػػػو ثمانيػػػة قػػػروف  (ـٕٜٗٔىػػػػ/ ٜٚٛ)غرناطػػػة 

حضارة شامخة ارتكزت عمى مجموعة مف الركائز أبرزىا تقػدير العمػـ  ياالمسمموف في
   .واحتراـ الكتب
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اختفت ظاىرة جماعي الكتب خالؿ القرف الرابع والخامس اليجري فػي مصػر 
والشاـ، وأيًضا خػالؿ القػرف الثالػث اليجػري فػي الشػاـ، والقػرف العاشػر اليجػري فػي 

ي في األندلس. وقد بمزت الظاىرة ذروتيا خالؿ القرف مصر، والتاسع والعاشر اليجر 
 الخامس في األندلس، وخالؿ القرف الثامف في الشاـ.
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 ادلصادر وادلراجع
ابف أبي أصيبعة: موفؽ الديف أب العباس، عيوف األنباء فػي طبقػات األطبػاء/ تحقيػؽ:  -

األطبػػاء/  عيػػوف األنبػػاء فػػي طبقػػات .]ب.ت[بيػػروت: دار مكتبػػة الحيػػاة،  -نػػزار رضػػا.
 .ٕٔٓٓالقاىرة: الييئة الِمْصَرية العامة لمكتاب،  -تحقيؽ: عامر النجار.

بيػروت: دار الفكػر،  -ابف األبار، التكممة لكتػاب الصػمة/ تحقيػؽ: عبػد السػالـ اليػراس. -
ٜٜٔ٘. 

القػػاىرة: دار الكاتػػب  -ابػػف األبػػار، المعجػػـ فػػي أصػػحاب القاضػػي أبػػو عمػػي الصػػدفي. -
 .ٜٚٙٔالعربي، 

بيػػب: حسػػف بػػف عمػػر، تػػذكرة النبيػػو فػػي أيػػاـ المنصػػور وبنيػػو/ تحقيػػؽ: محمػػد ابػػف الح -
 .ٜٙٚٔالقاىرة: مطبعة دار الكتب،  -أميف.

القػػاىرة:  -ابػػف الخطيػػب، اإلحاطػػة فػػي أخبػػار غرناطػػة/ تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد ام عنػػاف. -
 .ٖٜٚٔمكتبة الخانجي، 

راء المائػػة الثامنػػة/ ابػػف الخطيػػب، الكتيبػػة الكامنػػة فػػي َمػػْف لقينػػاه باألنػػدلس مػػف شػػع -
 .ٖٜٙٔبيروت: دار الثقافة،  -تحقيؽ: إحساف عباس.

بيػروت: دار إحيػاء التػػراث  -ابػف العمػاد الحنبمػي، شػذرات الػذىب فػػي أخبػار َمػْف ذىػب. -
 العربي، د.ت.

القػػاىرة: الػػدار المصػػرية لمتػػأليؼ والترجمػػة،  -ابػػف الفرضػػي، تػػاريخ عممػػاء األنػػدلس. -
ٜٜٔٙ. 

ح الػػديف خميػػؿ، الػػوافي بالوفيػػات/ تحقيػػؽ: أحمػػد األرنػػاؤوط، ابػػف أيبػػؾ الصػػفدي: صػػال -
 .ٕٓٓٓبيروت: دار إحياء التراث العربي،  -وتركي مصطفى.

بيػػروت: دار  -ابػػف بسػػاـ، الػػذخيرة فػػي محاسػػف أىػػؿ الجزيػػرة/ تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس. -
 .ٜٜٚٔالثقافة، 

ـ وأدبػػائيـ/ ابػف بشػكواؿ، الصػػمة فػي تػاريخ أئمػػة األنػدلس وعممػائيـ وحػػديثيـ وفقيػائي -
 .ٜٜٗٔالقاىرة: مكتبة الخانجي،  -تحقيؽ: عزت العطار الحسيني.
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 .  ٜٔٛٔالقاىرة: دار نيضة مصر،  -ابف خمدوف، المقدمة/ تحقيؽ عمي عبد الوافي. -
ابػػف خمكػػاف: أبػػو العبػػاس شػػمس الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد، وفيػػات األعيػػاف وأنبػػاء أبنػػاء  -

 .ٜٛٙٔلثقافة، بيروت: دار ا -الزماف/ تحقيؽ: إحساف عباس.
ابػػف سػػعيد المزربػػي، اختصػػار القػػدح المعمػػى فػػي التػػاريخ المحمػػى/ اختصػػار: محمػػد بػػف  -

القػاىرة: الييئػة العامػة لشػئوف المطػابع  -عبد ام بف خميؿ؛ تحقيػؽ: إبػراىيـ اإلبيػاري.
 .ٜٜ٘ٔاألميرية، 

 -ابػػف سػػعيد المزربػػي، المزػػرب فػػي حمػػي المزػػرب/ وضػػع حواشػػيو: خميػػؿ المنصػػور. -
 .ٜٜٚٔ: دار الكتب العممية، بيروت

ابػػف شػػداد: عػػز الػػديف أبػػي عبػػد ام محمػػد بػػف عمػػي، األعػػالؽ الخطيػػرة فػػي ذكػػر أمػػراء  -
دمشػػؽ: وزارة الثقافػػة،  -الشػػاـ والجزيػػرة )تػػاريخ مدينػػة حمػػب(/ تحقيػػؽ: يحيػػى زكريػػا.

ٜٜٔٔ. 
بيػػػروت: دار  -ابػػف عبػػد الممػػؾ المراكشػػي، الػػػذيؿ والتكممػػة/ تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس. -

 .ٜٗٙٔقافة، الث
ابػػػف فرحػػػوف، الػػػديباج المػػػذىب فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء المػػػذىب/ تحقيػػػؽ: محمػػػد  -

 .ٜٗٚٔالقاىرة: دار التراث،  -األحمدي أبو النور.
ابػػف قاضػػي شػػيبة: تقػػي الػػديف أبػػي بكػػر األسػػدي، طبقػػات النحػػاة والمزػػوييف/ تحقيػػؽ:  -

 .ٜٗٚٔبزداد: مطبعة النعماف،  -محسف غياض.
بيػروت: دار  -اء الحافظ، البداية والنياية/ تحقيؽ: أحمػد أبػو ممحػـ.ابف كثير: أبو الفد -

 .ٜٚٛٔالكتب العممية، 
أبػو شػامة: شػياب الػػديف عبػد الػرحمف بػف اسػػماعيؿ المقدسػي، الػذيؿ عمػى الروضػػتيف  -

دمشػؽ: مكتػب  -)تراجـ رجاؿ القرنيف السادس والسابع(/ تحقيؽ: محمد زاىػد الكػوثري.
 .ٜٚٗٔنشر الثقافة اإلسالمية، 

الربػاط: كميػة  -أحمد شوقي بنبيف، دراسات في عمـ المخطوطػات والبحػث الببميػوغرافي. -
 .ٖٜٜٔاعداب، 
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 -األدنػػرول: أحمػػد بػػف محمػػد، طبقػػات المفسػػريف/ تحقيػػؽ: سػػميماف بػػف صػػالح الزػػزي. -
 .ٜٜٚٔالمدينة المنورة: مكتبة العمـو والحكـ، 

 -عػػف اإلسػػبانية: حسػػيف مػػؤنس.أنجػػؿ حنثاليػػث بالنثيػػا، تػػاريخ الفكػػر األندلسػػي/ نقمػػو  -
 .  ٜ٘٘ٔالقاىرة: مكتبة النيضة المصرية، 

القػػاىرة: دار قبػػاء لمطباعػػة  -حامػػد الشػػافعي ديػػاب، الكتػػب والمكتبػػات فػػي األنػػدلس. -
 .ٜٜٛٔوالنشر والتوزيع، 

القػػاىرة: الػػدار المصػػرية لمتػػأليؼ  -الحميػػدي، جػػذوة المقتػػبس فػػي ذكػػر والة األنػػدلس. -
 .ٜٙٙٔوالترجمة، 

اف ريبيػرا، الالمكتبػػات وىػواة الكتػب فػػي إسػبانيا اإلسػالميةال/ ترجمػػة: جمػاؿ محمػػود خوليػ -
 (. ٜٛ٘ٔ/ مايو ٗ/ مجٔمجمة معيد المخطوطات العربية. )ج -محرز.

 .ٜٓٛٔبيروت: دار العمـ لممالييف،  -خير الديف الزركمي، األعالـ. -
القػػاىرة:  -ي.دوزي، ممػػوؾ الطوائػػؼ ونظػػرات فػػي تػػاريخ اإلسػػالـ/ ترجمػػة: كامػػؿ كيالنػػ -

 . ٖٖٜٔمكتبة عيسى البابي الحمبي، 
القاىرة: مكتبة الكميػات األزىريػة،  -ديواف اإلماـ الشافعي/ تحقيؽ: عبد المنعـ خفاجي. -

ٜٔٛٗ. 
ـ(، ٖٛٗٔىػػػ/ ٛٗٚالػػذىبي: اإلمػػاـ شػػمس الػػديف أبػػي عبػػد ام محمػػد بػػف أحمػػد )ت.  -

(/ ٕالتػػػراث اإلسػػػالـ؛معرفػػػة القػػػراء الكبػػػار عمػػػى الطبقػػػات واألعصػػػار )سمسػػػمة عيػػػوف 
 .ٜٜ٘ٔاستانبوؿ:  -تحقيؽ: طيار سلتي قوالج.

الػػذىبي: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف قايمػػاز، سػػير أعػػالـ النػػبالء/ تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػاؤوط،  -
 .ٕٕٓٓبيروت: دار الكتاب العربي،  -محمد نعيـ العرقسوسي.

 .ٜٙٙٔالكويت: مطبعة الكويت الحكومية،  -الذىبي، العبر في خبر َمْف غبر. -
 ىػ.ٖٚٚٔبيروت: دار إحياء التراث العربي،  -الذىبي، تذكرة الحفاظ. -
ريبيرا، التربية اإلسالمية فػي األنػدلس: أصػوليا المشػرقية وتأثيراتيػا المزربيػة/ ترجمػة:  -

 . ٜٜٗٔالقاىرة: دار المعارؼ،  -الطاىر أحمد مكي.



 

  

 

 
 دراسة تاريخية احصائية من القرن الثالث حتى القرن العاشر الهجري الكتب في الحضارة العربية اإلسالمية وجماع

 

ٜٔ٘ٔ 

أوربػا(/ نقمػو زيزريد ىونكة، شمس العرب تسطع عمى الزرب )أثر الحضارة العربيػة فػي  -
 .    ٖٜٜٔبيروف: دار الجيؿ،  -عف األلمانية فاروؽ بيضوف، كماؿ دسوقي.

 .ٜٔٛٔبيروت: دار التراث،  -السخاوي، الضوء الالمع ألىؿ القرف التاسع. -
سعد عبد ام صالح البشري، الحياة العممية فػي عصػر الخالفػة فػي األنػدلس/ أطروحػة  -

كػػػػة المكرمػػػػة: كميػػػػة الشػػػػريعة والدراسػػػػات م -ماجسػػػػتير إشػػػػراؼ: أحمػػػػد السػػػػيد دراج.
 .ٕٜٛٔجامعة أـ القرل،  –اإلسالمية 

سػػعيد ضػػامف الجومػػاني، مكتبػػات بػػالد الشػػاـ فػػي عيػػد السػػالجقة واألتابكػػة واأليػػوبييف  -
الجيػزة:  -ـ(/ أطروحة ماجستير إشراؼ: شعباف عبد العزيػز خميفػة.ٜٕ٘ٔ – ٓٚٓٔ)

 .ٕٚٓٓجامعة القاىرة،  –كمية اعداب 
ي: جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، بزيػػة الوعػػاة فػػي طبقػػات المزػػوييف السػػيوط -

 .ٜٗٙٔبيروت: المكتبة العصرية،  -والنحاة/ تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ.
شػػػريف السػػػيد عبػػػده محمػػػود، االتصػػػاؿ الوثػػػائقي فػػػي األنػػػدلس )أطروحػػػة ماجسػػػتير/  -

جامعػػػة  –: كميػػػة اعداب اإلسػػػكندرية -إشػػػراؼ: حمػػػدي عبػػػد المػػػنعـ، السػػػيد النشػػػار(.
 .ٕٕٓٓاإلسكندرية، 

شػػػعباف خميفػػػة، الكتػػػب والمكتبػػػات فػػػي العصػػػور الوسػػػطى: الشػػػرؽ المسػػػمـ، الشػػػرؽ  -
 .ٜٜٚٔالقاىرة: الدار المصرية المبنانية،  -األقصى.

الربػاط:  -الشيخ عبد الحػي الكتػاني، تػاريخ المكتبػات اإلسػالمية وَمػْف ألػؼ فػي الكتػب. -
   .ٕ٘ٓٓالمكتبة الحسنية، 

 – ٕٓٙٔشيريف فوزي إبراىيـ، تاريخ المكتبات في بػالد الشػاـ فػي العصػر المممػوكي ) -
المنوفيػػػة: كميػػػة  -ـ(/ أطروحػػػة ماجسػػػتير إشػػػراؼ: أحمػػػد عمػػػي محمػػػد تػػػاج.ٙٔ٘ٔ
 .ٕٓٔٓجامعة المنوفية،  -اعداب

ؽ والوثػػائقييف فػػي األنػػدلس مػػا بػػيف القػػرنيف الثػػاني والسػػادس ػـ الوثائػػػر، عمػػػة متاجػػػصوريػػ -
الجزائػر:  -يجرييف: دارسة توثيقية بيبموغرافية )أطروحة دكتػوراه/ إشػراؼ: محمػد صػاحبي(.ال

 . ٕٗٔٓكمية العموـ اإلنسانية والحضارة اإلسالمية، جامعة وىراف، 
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القػػاىرة: دار الكاتػػب العربػػي،  -رجػػاؿ أىػػؿ األنػػدلس.الضػػبي، بزيػػة الممػػتمس فػػي تػػاريخ  -
ٜٔٙٚ. 

ـ وتنفيػذ البحػوث فػي العمػـو االجتماعيػة: مػنيج طارؽ عطية عبد الرحمف، دليؿ تصػمي -
 . ٖٕٔٓالرياض: معيد اإلدارة العامة،  -تطبيقي لبناء الميارات البحثية.

القػػاىرة: دار  -عبػد السػتار عبػد الحػؽ الحمػوجي، لمحػػات مػف تػاريخ الكتػب والمكتبػات. -
 .ٜٚٛٔالثقافة لمنشر والتوزيع، 

 -ي أخبػػار الكتػػب والُكتَّػػاب والمكتبػػات.عبػػد العػػاؿ سػػعد الشػػمّيو الرشػػيدي، الشػػذرات فػػ -
 .ٕ٘ٔٓالكويت: غراس لمنشر والتوزيع، 

الكويػػت: شػػركة الربيعػػاف لمنشػػر والتوزيػػع،  -عبػػد ام الحبشػػي، الكتػػاب فػػي الحضػػارة. -
ٜٔٛٙ. 

الكويػػت: شػػركة الربيعػػاف  -عبػػد ام محمػػد الحبشػػي، الكتػػاب فػػي الحضػػارة اإلسػػالمية. -
 .ٜٔٛٔلمنشر والتوزيع، 

ني: شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عمػػي، الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة/ العسػػقال  -
 .ٖٜٜٔبيروت: دار الجيؿ،  -تصحيح: سالـ الكرنكوي.

العسػػقالني، الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة/ ضػػبط وتصػػحيح: عبػػد الػػوارث  -
 . ٜٜٚٔبيروت: دار الكتب العممية،  -محمد عمي.

 .ٕٜٛٔبيروت: دار العمـ لممالييف،  -عربي.ُعمر فروخ، تاريخ األدب ال -
عيػػاض، ترتيػػب المػػدارؾ وتقريػػب المسػػالؾ لمعرفػػة أعػػالـ مػػذىب مالػػؾ/ تحقيػػؽ: أحمػػد  -

 بيروت: دار الحياة، )د.ت(. -بكير محمود.
 -قاسػػػـ عثمػػػاف نػػػور، الكتػػػاب والمكتبػػػة فػػػي الحضػػػارة اإلسػػػالمية: منظػػػور تػػػاريخي. -

: مركز قاسـ لممعمومات،   .ٕ٘ٓٓالخرطـو
تػػز، الحضػػارة اإلسػػالمية فػػي القػػرف الرابػػع اليجػػري/ ترجمػػة: محمػػد عبػػد اليػػادي أبػػو م -

 .ٜٜ٘ٔالقاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -ريدة.
متولي محمد متولي قمر الدولة، المكتبة ودورىا التربوي فػي ِمْصػَر الفاطميػة )أطروحػة  -
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جامعػػة المنوفيػػة،  -ربيػػةالمنوفيػػة: كميػػة الت -ماجسػػتير/ إشػػراؼ: عبػػد الزنػػي عبػػود(.
ٜٖٔٛ. 

مجمػة تراثيػات  -مجدي عبد الجواد الجاكي، الإتالؼ المؤلفيف كتبيـ في التػراث العربػيال. -
 .ٕ٘ٔٓيناير  ٚٔع -دار الكتب المصرية(. –)مركز تحقيؽ التراث 

تطػػواف: معيػػد مػػوالي  -محمػػد المنػػوني، العمػػـو واعداب والفنػػوف عمػػى عيػػد الموحػػديف. -
 .ٜٜٗٔالحسف، 

مجمػة مجمػع المزػة العربيػة  -راغب الطباخ، الدور الكتب في حمب قديًما وحػديثًاال. محمد -
 . ٖٜٚٔ( تموز وأب ٛ،ٚ(، ع)٘ٔمج) -)دمشؽ(.

بيػػروت:  -محمػػد مػػاىر حمػػادة، المكتبػػات فػػي اإلسػػالـ: نشػػأتيا وتطورىػػا ومصػػائرىا. -
 .ٜٛٚٔمؤسسة الرسالة، 

روت: دار العمػػـ لمماليػػيف، بيػػ -مصػػطفى الشػػكعة، منػػاىج التػػأليؼ عنػػد العممػػاء العػػرب. -
ٜٔٚٗ. 

 -المقػػري، نفػػح الطيػػب الطيػػب فػػي غصػػف األنػػدلس الرطيػػب/ تحقيػػؽ: إحسػػاف عبػػاس. -
 . ٜٛٚٔبيروت: دار صادر، 

 -النباىي، تاريخ قضاة األنػدلس )كتػاب المرقبػة العميػا فػيمف يسػتحؽ القضػاء والفتيػا(. -
 .ٜٛٗٔالقاىرة: دار الكاتب المصري، 

محمد الدمشقي، الدارس في تػاريخ المػدارس/ تحقيػؽ: إبػراىيـ  النعيمي: عبد القادر بف -
 .ٜٜٓٔبيروت: دار الكتب العممية،  -شمس الديف.

وساـ منير عبد الرحمف، مصائر الكتب اإلسػالمية/ أطروحػة ماجسػتير إشػراؼ: محمػود  -
 .ٕٚٓٓالقاىرة: كمية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزىر،  -عباس حمودة.

مجمػػة البحػػوث  -كتػػب والمكتبػػات فػػي الحضػػارة العربيػػة واإلسػػالميةال.وفػػاء البيػػاتي، الال -
( ٖٕ(، اإلصػػدار)ٔالمجمػػد ) -العػػراؽ(. -والدراسػػات االسػػالمية )ديػػواف الوقػػؼ السػػني 

  .ٕٔٔٓسنة 
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 -ياسر رجب عمي سميماف، الدالؿ الكتب ودوره فػي بيػع وشػراء الكتػب عنػد المسػمميفال. -
ومػػػػػػات )الجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لممكتبػػػػػػات المجمػػػػػػة الدوليػػػػػػة لعمػػػػػػـو المكتبػػػػػػات والمعم

 .ٕ٘ٔٓيونيو(  –، )أبريؿ ٕ، عٕمج -والمعمومات(.
يػػاقوت الحمػػوي الرومػػي، معجػػـ األدبػػاء: إرشػػاد األريػػب إلػػى معرفػػة األديػػب/ تحقيػػؽ:  -

 .ٖٜٜٔبيروت: دار الزرب اإلسالمي،  -إحساف عباس.
لزػرب اإلسػالمي، بيػروت: دار ا -يحيى وىيب الجبوري، الكتاب في الحضارة اإلسالمية. -

ٜٜٔٛ. 
يسػػري عبػػد الزنػػػي عبػػد ام، المػػػف تػػاريخ المكتبػػػات فػػي الحضػػػارة العربيػػة اإلسػػػالمية:  -

 .ٕٕٔٓ(؛ يونيو ٙٔالعدد) -دورية كاف التاريخية )القاىرة(. -المكتبات الخاصةال.
يوسؼ العش، ُدور الكتب العربية العامة وشػبو العامػة لػبالد العػراؽ والشػاـ ومصػر فػي  -

بيػػروت: دار الفكػػر المعاصػػر،  -يط/ ترجمػػة: نػػزار أباظػػة، محمػػد صػػّباغ.العصػػر الوسػػ
ٜٜٔٔ. 
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