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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم  ﴿

ون  ورسوله والمؤمنون وسترد
إلى عالم الغيب والشهادة  

كم بما كنتم تعملون  فينبئ
(501)﴾ 

 "من سورة التوبة"
 صدق اهلل العظيم



 

      

 

 

  

 

 

 بعد الحمد والشكر هلل المستعان الذي منا علينا بنعمة العلم والدراسة  
  الدراسي وأعاننا ووفقنا في مشوارنا

 على عظيم فضله وسخاء عطائه على إنارة دربنا الشائك بصبر وسعة صدر. و 
 نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرف ان          

ي أشرف على هذا  ذال  الدكتور يل إلىال أن نتقدم بالشكر الجز إوال يسعنا هنا  
 بخل علينا باإلرشادات والنصائح والتوجهات من اجل إتمامهيالعمل ولم  

   » ق      ري        ان ع         ب      د ال     جلي       ل «
ل  وأدين بالفضل كذلك إلى كل األساتذة الذين أسهموا في تأطيرنا خال 

  السنة النظرية بقسم التاريخ الوسيط
. 

 ونشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة.
 

 *شكرا*
 

 

 

 

 



 

      

 

 

 



 إهداء
 إلى  الشمعة المنيرة التي تضيء حياتي

 أطال اهلل عمرها  *يـــــــــــــــــــــأم*                                                      

 إلى السند والعون الذي لم يفـارقني

 الغالي حفظه اهلل لي *يـــــــــــــــأب*                                        

 إلى من حمل معي السراج المنير ووقف معي في األوقـات الصعبة

 العزيز متمنية له التوفيق  *يـــــــــــزوج*                            

 -إخوتي وأخواتي - إلى الطيور النورس المحلقة في سمائي

عبد  *، *مرام شهد العسل*، *روان*، *محمد*إلى الكتاكيت وبراعم العائلة: 
 *، *محمد خليل*رحمة*، *أيوب*، *الرؤوف

 كما ال أنسى أن أقدم جزيل الشكر إلى زمالئي في الدفعة خاصة:

 *سباق آمنة*، *يخلف إيمان* 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع   إلسنادإلى كل من قدم لي يد العون وا

 *ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة*                       



 

 

 

                            



 

 قائمة الرموز والمختصرات.

 توفي ت
 تحقيق تح
 ترجمة تر
 جزء ج
 طبعة ط
 صفحة ص
 ميالدي م
 هجري ه
 مجلد مج
 دون طبعة د.ط
 دون تاريخ د.ت
 دون مكان د.م
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يكتسي التاريخ األندلسي أمهية كبرية يف مسار حركة اإلنتاج الفكري يف العصر الوسيط، ملا يتميز به من 
أقدام العرب ت ئسبانيا بطابع خاص وهذا منذ أن وطات مشرقة وأحداث بارزة باهرة، طبع الفتح اإلسالمي صفا

والرببر الفاحتني ألرض اسبانيا، حيث امتزجت فيه حضارات سابقة مع حضارة جديدة أال وهي احلضارة 
 اإلسالمية.

جذاب للدراسة التارخيية يف جانبها العلمي، وخاصة يف ميدان  اوبقدر ما كانت الفرتة األموية عنصر 
 العصر الذي يلي سقو  الخالفة األموية، ونقصد اها العناية بالكتب وتأسيس املكتبات بقدر ما كانت منعدمة يف

 عصر ملوك الطوائف.

تتفق املصادر التارخيية على أن فرتة الخالفة األموية ودول ملوك الطوائف كانت أكثر الفرتات خصوبة من 
رجري، العاشر أدى إىل بروز تلك الصورة العلمية اليت عاشتها األندلس خالل القرن الثالث اهل الناحية الثقافية مما

 ، إىل غاية القرن الخامس اهلرجري/ احلادي عشر ميالدي.ميالدي

 وعليه اإلشكالية اليت تطرح نفسها:

   هل كان لحكام أو ملوك األندلس دور بارز في النهوض بالمجال العلمي باألندلس؟.

الفكري إلى وما هي األسباب التي أدت باألندلسيين إلى اإلنتقال من مرحلة الركود أو الجمود 
 وتبلور فكري؟. عصر تميزت فيه األندلس بإشعاع علمي

مداد األندلسيين بمؤلفات مشرقية مهدت لهم الطريق نحو إالعلمية يد في وهل كانت للرحالت 
هي أهم تلك المكتبات التي لمع نجمها في أرضية  ؟ وإن كان كذلك فما اقتناء الكتب والعناية بها

 األندلس ؟

 إثراء الفكر الحضاري في ذلك؟ وكيف كان موقف أهل األندلس من ذلك؟ هو دورها في وما

تعود أسباب اختياري للموضوع هو ميويل ورغبيت الشخصية لدراسة تلك الظاهرة )املكتبات( يف و 
 .األندلس
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واحلقيقة أن ميدان تأسيس املكتبات يف األندلس مل حيظ بالدراسة والبحث الكافيني، إذ انصرف الكثري من 
الباحثني إىل دراسة األحوال السياسية يف فرتة ما، أو البحث يف حقبة من تاريخ جهاد املسلمني مع النصارى أو 

 الكتابة يف فرتة خليفة أو ملك و غريها.

ومن بني األسباب أيضا اليت جعلتين أختار هذا املوضوع هو االبتعاد عن املواضيع اليت تتطرق إىل اجلوانب 
 واالقتصادية اليت أفاضت كتب التاريخ بذكرها وتناوهلا الباحثون بالدراسة والبحث. السياسية والعسكرية

كما أردت اهذا املوضوع معرفة التغيري والتطور العلمي السائد يف األندلس وبذلك معرفة أثر هذا التطور 
تا دوما تؤثران يف على الدول اليت حكمت يف تلك احلقبة التارخيية، إذ أن تطور العلوم وتأسيس املكتبات كان

بعضهما البعض، وبينهما عالقة ودية فكلما كانت العالقة العلمية متينة، بنيت معها فرتات تشهد الرتاكم واحلشو 
 الكبري يف العناية بالكتب وخزائنها.

سالمية، ت اليت كانت منتشرة يف البالد اإلوتكمن أهداف هذا املوضوع يف معرفة أنواع تلك املكتبا
 ها يف نشر الرقي العلمي.دور ومعرفة 

كذلك التعريف بأهم وأشهر املكتبات وهواة الكتب يف العصر األموي وملوك الطوائف ألنه من الصعب 
  إدراك حقيقة عدد املكتبات اليت كانت موجودة يف تلك الفرتة  ومعرفة ظروف تشكلها.

رجيع حركة التأليف، ومعرفة ضف إىل ذلك إظهار دور احلكام واألسر احلاكمة يف العناية بالكتب، وتش
 أشهر العلوم اليت لقيت اهتماما كبريا من قبل أهل األندلس وأهم الكتب اليت احتوهتا رفوف خزائنها.

معرفة املستوى الفكري الراقي الذي متيز به و  هذا املوضوع هو تسليط الضوء من أهم االهداف لدراسةو 
 ت والعناية بالكتب.حكام األندلس مما ساعد على انتشار تأسيس املكتبا

أما اإلطار الزماين ملوضوع الدراسة فهو من القرن الثالث اهلرجري املوافق للقرن العاشر ميالدي إىل غاية 
القرن الخامس اهلرجري املوافق للقرن احلادي عشر ميالدي، أي بداية حكم الدولة املروانية يف األندلس إىل غاية 

ديد بداية عصر الطوائف وهنايته، لكنين سأعترب حكم ملوك الطوائف، رغم أن الخالف واضح بني املؤرخني يف حت
القرن الخامس اهلرجري املوافق للقرن احلادي عشر ميالدي كله عصر الطوائف باألندلس، ألن االنقسام والفرقة 

م،  1301ه/244ظهرت قبل زوال الدولة األموية بشكل رمسي وهنائي، فظهرت عدة ممالك طائفية قبل سنة 
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ة وغريها، كما أن زوال هذه املمالك الطائفية بشكل هنائي كان يف سنة كسرقسطة وإشبيلية وغرناط
حكم بين هود فيها وهي آخر ممالك م، بعدما متكن املرابطون من دخول سرقسطة والقضاء على 1113ه/330

 الطائفية باألندلس.

سأقوم بدراسة أما بالنسبة للمنهج فقد اعتمدت على املنهج الوصفي أوال مث املنهج التحليلي باعتباري 
 علمية أو ظاهرة ثقافية يف األندلس.

 وعلى حسب املادة العلمية املتوفرة قسمت املوضوع إىل ثالثة فصل:

 الفصل األول: وهو عبارة عن فصل متهيدي حيمل عنوان حملة عن املكتبة ويندرج حتته أربعة نقا :

يب اجلمل والكلمات، لكن املعىن جنده واحد اختالفات يف تراكاألوىل: تتعلق مبفهوم املكتبة حيث نالحظ وجود 
 عند معظم الباحثني.

أما النقطة الثانية: حتدثت فيها عن أنواع املكتبات اليت كانت موجودة يف بالد األندلس، واليت اكتست 
 البالد حلة زاخرة من خمتلف أصناف وألوان العلوم يف شىت املعارف، فانتشرت هذه املكتبات يف قصور الخلفاء ويف

 املدارس واجلوامع وحىت يف املستشفيات.

والنقطة الثالثة: تناولت فيها رؤية اجملتمع األندلسي للكتاب وكيف أهنم أعطوا له مكانة سامية وراقية، من 
 طرف العامل منهم أو األمي.

أهم خرية فتحدثت فيها عن دور املكتبة يف إثراء الفكر احلضاري، وأهنا تعد من أما النقطة الرابعة واأل
وأن انتشارها يف مجيع املؤسسات الثقافية اليت اعتىن اها املسلمون وكان هلا دور كبري يف احلياة الثقافية والعلمية، 

 نتاج العلمي وبروزه بصفة دائمة.سالمية أدى إىل تعزيز اإلاحلواظر اإل

يندرج حتته ثالث أما بالنسبة للفصل الثاين والذي كان حتت عنوان املكتبات يف العهد األموي والذي 
 نقا .

سيس املكتبات وكيف أن تلك الرحالت سامهت يف إثراء أور الرحالت العلمية واحلكام يف تاألوىل: د
تلك املدن األندلسية وإغداقها باملؤلفات املشرقية، مما أدى إىل بروز أرباب الفكر من حكام وأدباء وعلماء على 
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الذي ساعد على مجع الكتب والعناية اها ضمن رفوف  ف، الشيءالتألي الساحة العلمية، واالنصراف إىل جمال
 مكتباهتم. 

النقطة الثانية: تناولت فيها منوذجا عن أهم املكتبات اليت ظهرت يف فرتة الخالفة، واليت استطاعت بفضل 
ت منوذجا مؤسسها أن تضاهي بعظمتها خمتلف املكتبات اليت كانت منتشرة يف البقاع اإلسالمية، وتلك املكتبة كان

 حيا ملا كانت عليه األندلس يف فرتة الخالفة.

أما النقطة الثالثة: فقمت باحلديث فيها عن أهم العلوم اليت لقيت اهتماما من قبل أهل األندلس وكيف 
أن تلك العلوم ساعدت على انتشار حركة التأليف يف األندلس مما أدى إىل ظهور ثلة من املؤرخني، أفاضوا 

 بتآليفهم وتصانيفهم. مكتبات األندلس

خري والذي حيمل عنوان املكتبات يف عصر ملوك واألأما إذا انتقلنا عن احلديث عن الفصل الثالث 
الطوائف وما أمثره ذلك العصر من إبداعات يف اجملال العلمي نتيرجة للمخلفات األموية اليت اعتمد عليها، وبذلك 

املبحث األول والذي حيمل عنوان الشغف العلمي يف يكون تقسيمي هلذا الفصل إىل مبحثني حيث ينقسم 
حتصيل املعرفة إىل مطلبني، حيث يتناول املطلب األول، عوامل تطور احلياة العلمية باألندلس وما أمثرته من نتائج 

 باهرة مهدت األوضاع للرقي العلمي يف تأسيس املكتبات.

راقية، دلس وما متيز به ملوكها من ثقافة علمية أما املطلب الثاين يندرج حتته دور األسر اليت حكمت األن
 مما أتاح هلم الفرصة  لالنطالق حنو النمو العلمي.

أما املبحث الثاين فيضم ثالث مطالب حتدثت فيها عن أهم املكتبات اليت ظهرت يف عصر ملوك 
 الطوائف واليت كانت من بينها مكتبة امللوك والوزراء والعلماء.

 صادر والمراجع المعتمدة:عرض وتحليل قائمة الم

 املصادر: –أ 
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نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب أليب العباس أمحد بن حممد  – 1
بن العباس بن أمحد بن حيي بن عبد الرمحان بن أيب العيش بن حممد الشهري باملقري التلمساين املتويف سنة 

 م.1301ه/1321

اب خزانا للحياة الفكرية واألدبية واالجتماعية، وحيتوي على تراجم الرجال يف األندلس، ويعد هذا الكت
 وإسهاماهتم الفكرية والسياسية، كما يعترب مصدرا أساسيا جلميع الباحثني يف تاريخ األندلس.

من جهة،  ومما ال خالف فيه أن السبب الذي دفع املقري إىل تأليف هذه املوسوعة هو شغفه الكبري باألندلس
 من جهة أخرى. وحبه لكبار شعرائها وأدبائها ممن ذاع صيتهم يف أصقاع العامل اإلسالمي

احللة السرياء أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي البلنسي املعروف بابن اآلبار املتويف  – 4
 م.1433ه/336بتونس عام 

اجم لرجال االندلس واملغرب، حيث كان كاتبا ألمراء يعد ابن اآلبار من أكرب مصنفي املعاجم والرت 
 املوحدين باألندلس، وقد مكنته هذه الوظيفة من الوقوف على هذه الوثائق.

متيز عن غريه ممن كتبوا يف الرتاجم يف طريقة معاجلة موضوعه، حيث رتب معلوماته على أساس الرتتيب 
 روف األدجدية، وهو ما يسهل مهمة الباحث.الزمين بينما رتب الكتاب اآلخرون ذلك على أساس احل

وقد ترجم ابن اآلبار الكثري من األمراء والوزراء وممن نبغ يف الكتابة والشعر من األعيان والعلماء، وقد أفاد 
  البحث يف ترمجة العديد من الشخصيات اليت صنعت األحداث يف األندلس. 

جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس لإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهلل األزدي  – 0
م، حيث يورد يف كتابه مجلة من تراجم أعمال األندلس والطارئني 1303ه/266احلميدي املتويف ببغداد عام 

وقد بلغ  أكثرها فائدةد من أهم كتب الرتاجم و ليف واحأاملغاربة، فقد متكن احلميدي من تعليها وخباصة منهم 
عاملا من علماء وفقهاء العدوى األندلسية أو الغرباء الذين دخلوا  066عدد املرتجم هلم يف كتاب جذوة املقتبس 

 .األندلس واستقروا اها
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تابعة م( نسبة إىل شنرتين يف الربتغال اليت كانت 1121ه/321احلسن علي بن بسام  )ت والشنرتيين أب– 2
لألندلس، وهو موسوعة تارخيية أدبية تتضمن تراث القرن الخامس اهلرجري احلادي عشر ميالدي، واحتفظ لنا هذا 

 الكتاب بالكثري من املعلومات واملعارف حول ملوك الطوائف، وقد استفدت منه من الناحية األدبية كثريا.

 املراجع. –ب 

يف إجناز هذا البحث إال أننا ال ميكننا االستغناء أيضا عن على الرغم من أن املصادر أسهمت بنصيب وافر 
الدراسات احلديثة حول هذا املوضوع، فرجعنا إىل قائمة طويلة من املراجع العربية، ويأيت يف مقدمتها الكتب 

 املصنفة يف حضارة األندلس وتارخيها الفكري.

ادة حلركة الكتب واملكتبات يف سة علمية جحامد الشافعي دياب: الكتب واملكتبات يف األندلس، وهو درا – 1
عن الدور الذي لعبته ندلس، حيث أراد أن يبني عوامل ازدهارها والكشف عن جهد العلماء وإماطة اللثام األ

ندلسية يف تثقيف اجملتمع ونشر الوعي وحفظ العلم، وقد رجعنا إليه كثريا خاصة فيما يتعلق بعنصر املكتبات األ
 املكتبات.

، وهو كتاب قيم استفدنا سالمية يف األندلس وأصوهلا املشرقية وتأثرياهتا الغربيةخوليان رايبريا كتاب الرتبية اإل – 4
 منه كثريا خاصة يف عنصر الكتب واملكتبات.

أخنل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلسي، الذي عربه حسني مؤنس، وهذا الكتاب يعد من أهم الكتب  - 0
 عن التاريخ العلمي واألديب لألندلس، وحيمل يف طياته مجهرة كبرية من أعالم الفكر األندلسي.اليت تتحدث 

حممد عبد اهلل عنان: دول الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطي، هذا الكتاب هو جزء من كتاب ضخم  – 2
ستفدت منه جملموعة من يتناول دولة اإلسالم يف األندلس، وقد خصص العصر الثاين لدول الطوائف الذي ا

   العلماء وأصحاب املكتبات.
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 المطلب األول: تعريف المكتبة.    
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 تمهيد:

تعترب املكتبة مؤسسة تعليمية، ذات قيمة عليا يف الدولة، ذات أثار قوية يف عملية التنمية للفرد واجملتمع بصفة  

خاصة، وللدولة اإلسالمية بصفة عامة، فهي تتطلب يف هذه الدراسة، جماال يوضح فيه مفهومها، أنواعها، 

 .فصلذا ما ستتم معاجلته يف هذا الودورها، وه

 وأنواعها. مفهوم المكتبة المبحث األول:

لقد تنوعت مفاهيم وتعاريف املكتبات لدى الباحثني واختلفت تراكيب مجلها، وتعددت أنواعها، وعليه سنتناول 

 يف هذا املبحث تعاريف املكتبة وخمتلف أ نواعها.

 المطلب األول: تعريف المكتبة

 قالوا في تعاريفها:    

الكتب و املواد األخرى، هي عبارة عن غرفة أو جمموعة من الغرف حتتوي على جمموعة من "قاموس اكس فورد: 

 .1"هبهاافئات معينة أو جمموعة تابعة هليئة أو مجعية أو ما ش وأاستخدامها من قبل عامة الناس  هبدف

لتسهيل استعماهلا، يقوم ق أهنا جمموعة من املواد املكتوبة، مرتبطة بطريقة من الطر " :أما جونسون فيعرفها بقوله

شراف عليها فرد أو جمموعة من األفراد، قد مترنوا وتدربوا على طريقة ترتيبها واستعماهلا، وهذه املواد على اإل

 .2"يستطيع استعماهلا على األقل عدد معني، حمدد األشخاص

 

                                       
 .52 ، ص5002، (د.م )، (د.ط)، دار الصفاء للنشر والتوزيع، "مبادئ إدارة علم المكتبات ومراكز المعلومات": عليان رحبي مصطفى 1

 .55 ، ص 1891 -هـ1401بريوت، ،، 4ط، مؤسسة الرسالة، "المكتبات مدخل إلى علم" :حممد ماهر محادة 2
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مل على خدمته من خالل نسان لتعوجدها اإلأاملكتبة مؤسسة " :ان بقولهكما يعرفها الدكتور زكي مصطفى علي

 .1"قيامها جبمع ثروته الفكرية وتنظيمها ونقلها لألجيال القادمة

ثقافية اجتماعية توجد يف جمتمع من اجملتمعات، وهتدف أهنا مؤسسة "ويشري حممد ماهر محادة يف تعريفها بقوله: 

ذلك اجملتمع أفرادا ومجاعات على خلدمة ذلك اجملتمع أفرادا ومجاعات عن طريق مجع املواد الثقافية اليت تساعد 

زيادة ثقافية وترقية حصيلته احلضارية، وتسليم تلك املواد لألجيال القادمة سليمة متطورة وتنظيمها تنظيما يضمن 

 .2"حسن االستفادة منها

 .3"هي مكان بيع الكتب موضع مجعها وحفظها، ومجعها مكتبات": كاآليتأما معجم الطالب فيعرفها  

خالل ما تقدم هو أن تلك املكتبات هي إحدى الروابط اليت حتتوي املاضي  ميكن اإلشارة إليه منوعليه ما 

واحلاضر معا، وتعترب مرآة اجملتمعات ألهنا تعكس تارخيها وأسلوب معيشتها وحضارهتا يف حفظ املواد واملصادر من 

 خالل منهجها والدور الذي تلعبه من أجل تقدم بلداهنا.

 

 

 

 
                                       

اسات الفكرية ، مركز الدر "ملخصات كتب المعهد الفكرية، دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربية و اإلسالمية" :زكي مصطفى العليان 1

 . 978 ص، 5ج، (د.ت)،  القاهرة،، (د.ط) للنشر،

 .55 ، صاملرجع السابق :حممد ماهر محادة 2

 .1159 ، ص1881اجلزائر، ، 7طة للكتاب، ، تح: حممود املسعدي، املؤسسة الوطني"معجم الطالب" :علي بن هادية 3
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 أنواع المكتبات. :الثانيالمطلب 

بتطور كبري يف خمتلف نواحي احلياة العلمية، وخصوصا ، 1األندلسب فيها متيزت احلقبة التارخيية اليت حكم املسلمون

يف جمال تأسيس املكتبات، وعلى صعيد التطور العلمي سوف نتطرق إىل إبراز أهم ما أبدعه األندلسيون يف هذا 

 عديد من املكتبات باختالف أنواعها وأهدافها.اجملال، حيث قاموا بتشييد ال

 الجوامع. وأأوال: مكتبات المساجد 

وال تسعفنا 2تعترب مكتبات املساجد هي النواة األوىل اليت قامت على أساسها كل أنواع املكتبات األخرى

النوع من  املعلومات يف معرفة ظهور أول مكتبة مسجدية أنشئت يف األندلس، إال أننا ميكن القول أن هذا

، ولقد 3راءانا للدراسة واملناقشة وتبادل اآلاملكتبات ظهر يف الوجود منذ أن اختذ املسلمون تلك املساجد مك

كانت الصفة   ، حىت و إنقامت مكتبة املسجد بدور املدرسة نظرا ملا توفره هذه األخرية من نفائس الكتب القيمة

 .4الم وكتب الشعر والفلسفة هذه الكتب هي: كتب الفقه وعلم الكالغالبة على 

                                       
نية بالثروات املعدنية، هي جزيرة يف أخر إقليم الرابع إىل املغرب، واسم األندلس يف اللغة اليونانية إشبانيا، واألندلس بقعة كرمية اخلريات، طيبة الرتبة، غ 1

الروض المعطار ": أبو عبد اهلل حممد بن عبد املنعم احلمريي، ،ينظر، بنو طوبال، بنو ياسر، بنو نوح ندلسهب والفضة، ويقال أول من اختط األكالذ

 . 25 ص، 1ج، 1872بريوت، ، 1طمكتبة لبنان، : إحسان عباس، ، تح"في خبر األقطار

 .28، ص 1880الرياض،  (،د.ط) مكتبة الفهد الوطنية، ،"الكتب اإلسالمية" :حممد أمان  2

 .100 ، ص1889القاهرة، ، ، 1ططباعة والنشر، دار قباء لل، "ندلسالكتب والمكتبات في األ" حامد الشافعي دياب: 3

، 18ع، دورية كان التارخيية، "ندلس نموذجااأل، الوقف على المكتبات في الحضارة اإلسالمية ودوره في النهضة العلمية" :أنور حممد زنايت 4

 .41، ص 5015يونيو 
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ومن مث كانت هذه النوعية من املكتبات إحدى طرق املسلمني يف نشر العلم والدين، وكان عددها كثريا جدا 

لدرجة أننا ال نستطيع استقصاء أو معرفة أخبار تلك املساجد اليت وجدت هبا، لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أنه 

 .1من مكتبة حتتوي على جمموعة من الكتب يرجع إليها الدارسون والقراء قلما خال مسجد من مساجد األندلس

اليت أسسها اخلليفة األموي: احلكم املستنصر  2ومن أشهر مكتبات هذا النوع نذكر: مكتبة املسجد اجلامع بقرطبة

 .3م( واليت ظلت حمطة أنظار للعلماء وطالب العلم يف خمتلف أحناء األندلس881-ه220)

ملسجد كانت هناك الكثري من األسواق منها سوق الكتب اليت كانت متوج بالعديد من العلماء و وحول هذا ا

 4املتعلمني

 

 

 

                                       
 إشراف:، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ الوسيط، "عصر ملوك الطوائفالحياة االجتماعية والثقافية لألندلس في "بولعراس مخيسي:  1

 .140 ، ص5007-5008ثار، جامعة باتنة، مزهودي مسعود، قسم التاريخ وعلم األ

خالق، وكان املكسب ومجيل األة املذهب، وطيبة موية وآثارها هبا ظاهرة، وقد اشتهر أهلها بصحوأم مدائنها، ومستقر اخلالفة األ هي قاعدة األندلس 2

الفنادق سادة الفضالء، وهي عبارة عن مدن مخس وبني املدينة واملدينة صور حاجز ويوجد يف كل مدينة ما يكفيها من األسواق و الفيها أعالم العلماء و 

 .428، ص املصدر السابق ي:ري ماحل ،واحلمامات. ينظر

  ، ص1884، (د.م) ، (د.ط،)أمحد مكي، دار املعارف :تر ،"وأصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية ندلسالتربية اإلسالمية في األ": خوليان رابريا 3

112   . 

 .159  ، ص5007، (د.م)، 1ط ، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث،"دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع األندلسي": عبد الرمحان علي حجي 4
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كما كانت  1وما جتدر اإلشارة إليه أن هذا النوع من املكتبات كان غنيا وحافال مبختلف فروع املعارف اإلنسانية 

ويه من حلقات الدروس اليت جتذب نظرا ملا حتنت من أشهر املكتبات حيث كا 2هناك مكتبة مسجد طليطلة

 .3الطالب املسلمني والنصارى على السواء حىت وصلت شهرهتا إىل مجيع أحناء أوربا

لذا فمن  4ندلس كانوا يتخذون من املسجد منتدى هلم ميزج النفوس والعقلياتنا الروايات التارخيية أن أهل األومتد

 . 5عمال لطالب العلم يف دراساهتمالطبيعي أن تكون مكتباته يسرية االست

ومن هنا ميكن أن نستخلص أن املسجد كان عبارة عن مؤسسة ثقافية ودينية لتقومي السلوك، وهتذيب النفس، 

وحتصيل املعرفة وتكوين البنية العلمية لألفراد، لذلك فال نعجب أن هذا الدور ساهم يف تأسيس إرث املكتبة 

 .6األندلسي

 

 

 

                                       
 .28  ص ،1879-ه1284، بريوت، 5ط مؤسسة الرسالة، ،نشأتها وتطورها ومصائرها" ،اإلسالمالمكتبات في " :حممد ماهر محادة 1

وهي عظيمة القطر، كثرية  مراحل، 8ارة، مخس وستون ميال، وهي مركز جلميع األندلس، ألن منها إىل قرطبة جها وبني الربج املعروف بوادي احلبين 2

 . 282 ، صاملصدر السابق احليمري: ، ينظر،وهي دار امللك باألندلس ،رشبال

 .589 ص، 1824، بريوت، 2ط دة، دار النهضة العربية للطباعة،، تح: حممد عبد اهلادي أبو ري "تاريخ الفلسفة في اإلسالم" :دي بور 3

 .27ص ، 8ج، 1884القاهرة، ، 9طدار العلوم،  ،"المجتمع اإلسالمي، موسوعة الحضارة اإلسالمية": أمحد شليب 4

 .159، ص املرجع السابق  :عبد الرمحان علي حجي 5

 .141 بولعراس مخيسي، املرجع السابق، ص 6
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 العامة.ثانيا: المكتبات 

هي عبارة عن حجرة أو قاعة خاصة تلحق مبكان وجود اجملاميع، وهي غالبا مكتبات ملحقة باملساجد واجلوامع، 

ويتم فرشها باألثاث والسجاد واملقاعد الواطئة، ويكون يف حينها اجلو مناسب للمطالعة والقراءة والنقاشات األدبية 

ليس فقط للقراءة وإمنا أيضا من أجل تبادل وجهات النظر واملناقشات والثقافية للقراء الذين يأتون إىل املكتبة 

 .1ومساع الشعر

وتدل املكتبات العامة وما تزدحم به من مؤلفات يف شىت فروع املعرفة اإلنسانية على مدى ازدهار احلركة الفكرية 

 .2يف البالد

، وأطفال االستمرار يف تثقيف أنفسهم، وتتيح هذه النوعية من املكتبات جلميع أفراد جمتمعها من رجال ونساء

وذلك عن طريق توفري مجيع الكتب يف خمتلف الفروع املعرفية اليت حيتاجوهنا لتحقيق هذه الغاية، وعلى مجيع 

املستويات، كما أهنا تقوم بإرشاد املطالعني والباحثني وقيادة خطواهتم يف االجتاه الصحيح، الذي حيقق الغاية 

  .3 املطالعةاملنشودة من عملية 

ن هذه املكتبات كانت عامة باملعىن احلر للكلمة، فلم يكن مينع من ارتيادها أحد، وكان وما جتدر اإلشارة إليه أ

 .لورق واحلرب وباقي أدوات الكتابةدخوهلا واملطاعة فيها باجملان، باإلضافة إىل ذلك يقدم ا

                                       
 .115ص  ،1885، دمشق،)د.ط(، ، مكتبة األسد، "من تاريخ المكتبات في البلدان العربية": خيال حممد مهدي اجلواهري 1 

 .108حامد الشافعي دياب: املرجع السابق، ص  2 

 .20املرجع السابق، ص  مدخل إىل علم املكتبات،: حممد ماهر محادة 3 
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. كما أهنا  1وكان يف قسم كبري منها، يوجد املرشدون للكتب، ملساعدة القراء يف الوصول إليها واالستفادة منها 

تساعد يف تقدمي خدمات للطالب باملدارس واجلامعات، حيث جتعل التعليم املدرسي واجلامعي أكثر نضجا 

 . 2وممارسة وتنوعا

 .ثالثا: المكتبات الخاصة

اصة من أقدم أنواع املكتبات يف العامل ذلك أن امللوك واحلكام واألغنياء كان مههم إجياد تعترب املكتبات اخل

مكتبات خاصة هبم والستعماهلم اخلاص يف قصورهم ومنازهلم، ولقد حفلت البالد اإلسالمية إبان ازدهار احلضارة 

من أقدم املكتبات ظهورا يف  خريةهذه األ باملكتبات اخلاصة اليت امتلكها األغنياء والعظماء واألدباء وتعترب

 . 3اإلسالم

من املكتبات من طرف أفراد معينني لفائدهتم ومصلحتهم الشخصية، ويف الواقع أنه كان من النوع ولقد ظهر هذا 

تبة بداع والتحقيق دون أن يكون له مكفكرا أو رجال يشتغل بالتأليف واإلم وأالعسري جدا أن جند عاملا أو أدبيا 

كما ساعد على منو هذه الظاهرة وانتشارها بصورة كبرية بني   4طالعاته وكتاباتهإليها يف دراسته واخاصة يرجع 

مثنه وهبوط أمثان الكتب نتيجة لرخص املواد اليت تصنع منها  س انتشار استعمال الورق ورخص الناس يف األندل

 . 5ولرخص أجور النسخ والتجليد

                                       
 .111، ص السابق: املرجع خيال حممد مهدي اجلواهري 1 

 .90، ص 5014 )د.م(، ،1ط ، دار العلم واإلميان،"أنواع المكتبات وأثارها على قيام الحضاراتالمكتبة والمجتمع، ": هاين حممد 2 

 .22املرجع السابق، ص  مدخل إىل علم املكتبات، :حممد ماهر محادة 3 

، 5015، يونيو 18ع التارخيية، دورية كان  "،المكتبة الخاصة، سالميةالمكتبات في الحضارة العربية اإل من تاريخ"يسرى عبد الغين: عبد اهلل   4 

 .25ص 

 .98، ص  املرجع السابق ،"املكتبات يف اإلسالم": حممد ماهر محادة 5 
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 رابعا: مكتبة الخلفاء.

مراء أو الوزراء حلاجتهم اخلاصة ومن أجل العمل على دعم وتنوير اخللفاء أو األويهتم هبا إما  هي اليت جيمعها

حلقات املناقشات واحملاضرات وزيادة االطالع على املعرفة والعلوم اليت كثرت يف ذلك الوقت، حيث أصبحت 

ومىت وجد خليفة أو أمري  ت حيثولقد ازدهرت هذه املكتبا 1أحد مظاهر احلضارة والثقافة واالهتمام باملؤلفات

 .أو حاكم

وكان يباح دخول بعض هذه املكتبات للناس مجيعا والبعض اآلخر كان حمرما على الناس مقصورا إال على اخلليفة  

 . 2وحاشيته

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .155، ص املرجع السابق: حممد مهدي خيال اجلواهري 1 

 .109 ص املرجع السابق،  : املكتبات يف اإلسالم،حممد ماهر محادة 2 
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 خامسا: مكتبات المدارس والجامعات.

اعتبار أن مكان التعليم  به، على حداملدرسة يف اإلسالم شيء جديد نسبيا، حيث أن املسلمني مل يكن هلم عهد 

 .ساجد واجلوامع والكتاتيب وغريهاالطبيعي يف اإلسالم منذ نشأته األوىل كان يف امل سوالتدري

هي مكان لتدريس عدد معني من الطالب على أيدي أساتذة خمتصني، والدراسة "واملدرسة فنيا واصطالحيا:  

فقهي على املذاهب الثالث أو األربعة املشهورة مع ما يلزمها من فيها منظمة وغالبا ما تكون ذات طابع ديين و 

 . 1"أدب ولغة وأصول

ولقد كانت هذه املكتبات يف طبيعتها ملحقة باملساجد واجلوامع ويف البداية اختذت لنفسها مراكز لتعليم الدين  

لتلقي العلوم والدروس إما  ة مثل: الصيد والرمي، وجميء الطالبذكرت والرتبية واأللعاب الرياضي كما سبق وأن

 . 2جمانا أو مقابل مبلغ رمزي

 سادسا: مكتبات المستشفيات.

من مآثر اإلسالم الكربى عنايته باملرضى واهتمامه بعالجهم، وإجياد األماكن الالزمة ملعاجلتهم وتطبيبهم، وقد 

ارستان" ويعين مني قاموا بإنشاء "بيلفاء االموياهتم اخللفاء األوائل هبذه النواحي، فنقرأ يف كتب التاريخ أن اخل

حافلة تضم مثرات العقول، ألن ، وأحلقت هبذه املشايف مكتبات  4، يف طول البالد وعرضها 3"بيت املرضى"

                                       
 .122املرجع السابق، ص املكتبات يف اإلسالم،  : حممد ماهر محادة 1 

 .128: املرجع السابق، ص خيال حممد مهدي اجلواهري 2 

 12ج ، 1888 بريوت،، 1ط، ، دار إحياء الرتاث العريب، "لسان العرب"ابن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري:  3 

 .78ص 

 .142، ص املكتبات يف اإلسالم، املرجع السابق: حممد ماهر محادة 4 
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يكن مكانا للتمريض فحسب وإمنا كان مكانا لتعليم الطالب الطب وطرق معاجلتها فكان مكانا  املستشفى مل

ها بالكتب وخباصة الكتب العلمية والطبية لفائدة الطالب، فعقدت و للتدريب العملي والدراسة النظرية، وزود

 . 1على آخر ما وصل إليه العلم مناظرة واملناقشة والتعرفبذلك جلسات لل
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 المبحث الثاني: النضوج العلمي في األندلس.

تعد املكتبات وبال منازع أحد اهم املؤسسات الثقافية اليت تساعد على تثقيف الفرد وتوعيته، لذلك ال غرابة أن 

 انتشرت تلك املكتبات يف البالد اإلسالمية وبأعداد هائلة.

 المطلب األول: رؤية المجتمع األندلسي للكتاب

ويه من مثرات الفكر اإلنساين وسيلة من وسائل العلم واملعرفة يف أي عصر من الكتاب ميثل مبا حيلقد كان 

العصور، لذا فمن الطبيعي أن نقف على مقدار األمهية العظمى اليت تعطى للكتاب يف احلياة الثقافية لدى األمة 

 اإلسالمية.

ىل الكتب والتآليف العلمية، وذلك نتيجة الزدهار ويف عصر اخلالفة األموية يف األندلس، كانت احلاجة ماسة إ

احلركة الفكرية واإلقبال عليها، ولقد كانت مدينة قرطبة من أهم املراكز احلضارية، حبيث كان يقصدها الكثري من 

أصبحت بذلك مركزا للعلم طالب العلم من داخل األندلس أو خارجها من أجل الدراسة واقتناء الكتب، ف

 .1والعلماء

عتناءا بخزائن الكتب، صار بالد األندلس كتبا، وأشد الناس إ " وهي أكثرولقد أشار املقري يف ذلك بقوله:  

ذلك عندهم من آالت التعيين والرياسة، حتى إن الرئيس منهم الذي ال تكون عنده معرفة يحتفل في أن 

                                       
 .70ص  ،5001)د.ط(، االسكندرية، ، مطبعة مصر،"إسبانيا واألندلس"، علي إسالم  باشا 1 
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انة كتب، والكتاب الفالني ليس تكون في بيته خزانة كتب، وينتخب فيها ليس إال ألن يقال: فالن عنده خز 

 . 1"هو عند أحد غيره، والكتاب الذي هو بخط فالن قد حصله وظفر به

ا الشغف حبب الكتب ولقد كان للعلماء األندلسيني شغف بالغ بالفهارس والربامج تأليفا ورواية، ويرتبط هذ

 .اللتحاق بالسند والتشرف باإلجازةة يف اوالعلم والرغب

األوىل يف حياة األندلس الثقافية، وانصب االهتمام على تداوهلا  هذا االهتمام بالكتاب منذ العهود وقد ظهر 

 .2بالقراءة والرواية

حناء األندلس وأصبح عاما، ومشل الذكور و اإلناث، كما مشل كافة النواحي، وعمت فشاع التعليم يف مجيع أ  

 فق عليه ومنه التعليم احلر.ننت تقوم به الدولة وتمنها ما كا املدارس أو معاهد التعليم ومؤسساته،

ولقد أعطت األندلس للكتاب املنزلة الالئقة يف خضم النشاط العلمي الذي عاشته ومارسته، وميكن إرجاع 

 االهتمام بالكتب والتنافس عليها إىل عاملني أساسيني مها:

، وكانت وغرناطة وغريها 3شبيليةإن الكربى األندلسية مثل: قرطبة، ظهور طبقة الوراقني وخاصة يف املد -

 .متارس فيها مهنة الوراقة

                                       
)د.ط(، ، تح: إحسان عباس، دار صادر للنشر، "نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب": التلمساين املقري، شهاب الدين أمحد بن حممد 1

 .485ص ، 1ج، م1899-ه1409، بريوت

 .88، ص 1895 بريوت، ،1ط ، تح: حممد أبو األجفان، دار الغرب اإلسالمي،"برنامج المجاري"،  أيب عبد اهلل االندلسي اجملاري 2 

أيام، ومن األميال مثانون، وهي مدينة قدمية أزلية، يذكر أهل العلم باللسان الالتيين أن أصل  9مدينة باألندلس مجيلة، بينها وبني قرطبة مسرية  3

 .29ص  املصدر السابق،احليمري:  ، أن الذي بناها يوليوس القيصر ينظرتسميتها إشبايل معناه املدينة املنبسطة، ويقال 
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عملية االنتساخ والتصحيح والتجليد وسائر األمور المكتبية بقوله:"  1وهي كما يعرفها ابن خلدون 

 والدواوين".

تدفع عجلة التأليف ومتدها بأسباب الرغبة الشديدة عند األندلسيني يف تعلم القراءة والكتابة، واليت كانت  -

القوة واالنطالق، مما أدى إىل انتشار التعليم والثقافة يف كل أحناء األندلس حىت أصبح الناس قادرين على القراءة 

 . 2والكتابة

كتب خلدمة خليفة الولقد انقسم تأليف الكتاب يف اجملتمع األندلسي إىل عدة أصناف، أشهرهم من يقوم بتأليف 

حاكم أو وزير أو أمري رغبة منه يف تقدميه كهدية له، أو محايته ورواج أعماله، مثلما فعل األسقف ربيع بن زيد أو 

 . 3الذي قام بتأليف كتاب "األنواء" واشتهر باسم " تقومي قرطبة" وأهداه إىل احلكم وهو كتاب طريف ومثري

، أدخلت إىل األندلس أعداد هائلة من الكتب يف ونتيجة حلرص أهل األندلس على اقتناء الكتب العلمية ومجعها

شىت حقول املعرفة، فإىل جانب الكتب اإلسالمية، كانت هناك كتب من تراث األوائل، ككتاب احلساب اهلندي 

 . 4املعروف عند العرب " بالسند هند"

ندلس والبلدان ني األ املؤلفات أو يف العلماء بونتيجة هلذا التكاثر املادي، وجد هناك تبادل ثقايف سواء يف

 .دائم، واملنتجع الواسع واملقصوداإلسالمية، كما كانت األندلس املنبع ال

                                       
، دار الفكر للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.م(، سهيل زكارتح :  ،ابن خلدون مقدمة : عبد الرمحان بن حممد احلضرمي املغريب خلدونابن  1 

 .225 ص، 1م، ج5001-ه1421

 .28: املرجع السابق، ص دياب حامد الشافعي 2

 .128، ص املرجع السابق: خوليان رايبريا 3 

 .122، ص 12 ع، جملة املؤرخ العريب، "الفكري عند أهل األندلسالتقدم ": عبد اجلليل الراشد 4 
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كثري من العلماء املشارقة إىل األندلس، كما ويكسب اإلنسانية والعلم النافع يف أروقته الفسيحة واملنرية، لذا اجته ال

 . 1ندلسيني إىل الشرقاجته عدد من األ

وأهم الوسائل لنشر هذا العلم وحفظه وتثبيته وعلى هذا األساس، كانت العناية به  ولقد كان الكتاب إحدى

واسعة من كل الناس وعلى أي مستوى ويف كل ميدان، فكانت عناية احلكام به كبرية وواضحة تشجيعا وتوفريا 

 . 2جوإنفاقا، كما أكرموا أهل العلم وهيأوا هلم أسباب اإلنتاج فوفروا هلم جوه املناسب لإلنتا 

نتيجة لدخول التصانيف والكتب العلمية إىل األندلس، أدت إىل تغري مفاهيم الناس  هومن هنا نستنتج أن

فيها من علوم وأفكار، فكان يف ذلك أثر كبري  وأفكارهم، وازداد االهتمام بالكتب واطلع الناس عليها، وعرفوا ما

ة والرياضيات وغريها، وهذا بال شك إحدى النتائج يف انصراف الكثري منهم إىل دراسة علوم األوائل: كالفلسف

 ندلسيني.الكتب العلمية واقتنائها لدى األ اهلامة اليت انبثق عنها ظاهرة اإلقبال على
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 .590، ص 1891بريوت، 

 .125األندلسي، املرجع السابق، ص  : دراسة الظاهرة العلمية يف اجملتمععبد الرمحان علي حجي 2 



 الفـــــصـــــل الـــتـــمــــهـــيـــــدي: لـــــمــــحـــــة عــــن الــــمــــكـــتـــبــــة

 

 
15 

 دور المكتبة في إثراء الفكر الحضاري:المطلب الثاني: 

لقد كانت تلك املكتبات مبختلف أنواعها وأهدافها وما حتويه من مثرات العلم، عبارة عن مؤسسات تعليمية      

وتربوية أيضا، ومل تكن يف الواقع جمرد خزائن كتب، بل كانت أشبه ما تكون باملدارس واجلامعات، وبالتايل 

 ملستويات.أسهمت بنصيب وافر يف العملية التعليمية لألفراد على خمتلف ا

تصال بني العلماء، حيث عملت لقد سامهت تلك املكتبات على اختالف أنواعها بدور فعال يف عملية اال    

مداد املؤلفني األندلسيني مبصادر للمعلومات، كان هلا تأثري على مؤلفاهتم فيما بعد، كما وفرت تلك على إ

شبه عامة أو عامة، و ت هذه الكتب يف مكتبات خاصة أاملكتبات الكتب النادرة واملوجودة يف املشرق، سواء توفر 

ىل خارج األندلس أن حيصلوا على املعلومات اليت يريدوهنا من داخل تلك أتاحت للمؤلفني وان مل يسافروا إ حىت

 . 1املكتبات

ت االتصال ثراء املكتبة اإلسالمية مبؤلفات هامة، وربطتكونت ثلة من األعالم، سامهت يف إويف هذا املناخ العلمي 

 . 2برجال املراكز العلمية خارج البالد األندلسية، وحافظت على الروح الثقافية وأقبلت على فنون العلم

كما أهنا سامهت يف تكوين الشخصية اإلسالمية حيث تقوم بتعليم الناس أمور دينهم وتثقيفهم، وبناء اجملتمع 

ىل ر طبيعي، طاملا أن اإلسالم يدعو إموالعلم، وهذا أق والتقوى والصالح اإلسالمي الفاضل القائم على األخال

العلم ويقدر قيمة العلماء، ومن هنا عملت هذه املكتبات على حتقيق هذا اجلانب بصورة ناضجة نظرا ملا تقدمه 

                                       
 .45، املرجع السابق، ص أنور حممد  زنايت 1 

 .19اجملاري األندلسي:  املصدر السابق، ص  2 
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رد من نفائس الكتب واملعلومات يف خمتلف اجملاالت املعرفية وخاصة العلوم الدينية والشرعية اليت كانت وراء بناء الف

  .1اءكوينه وفق الشريعة اإلسالمية الغر وت

يثار ، واحرتام امللكية العامة واحرتام آراء ات اجتماعية مرغوبة كالتعاون واإلكما أهنا تساهم يف غرس قيم وعاد

ذلك أن املكتبة هي نتيجة وهي سبب يف نفس الوقت،  2اآلخرين واالجيابية واملشاركة يف نشر الثقافة اإلسالمية

ال يف جمتمع فيه علم علم واملعرفة والتعلم والتعليم، إال أهنا ال ميكن أن توجد وتزدهر إا تساعد على نشر الفكما أهن

 . 3ومعرفة ونسبة البأس هبا من املتعلمني الذين يقصدوهنا لالستزادة من املعرفة

مارسة حياهتم ن تلك املكتبات كانت عبارة عن منتدى اجتماعي، جيتمع فيه الناس حبيث يقومون مبكما أ

االجتماعية على مستوى عال من الرقي حىت غدت املكتبات حبق منتدى املتأدبني والعلماء وجممع الغائبني 

ني ومقصد الدعاة واملصلحني، فضال عن كوهنا جزءا من النظام اإلتصايل  جملتمع قهوالقادمني وحمور املتف

 . 4دينياملستف

قد أدت تلك املكتبات دورها الثقايف والعلمي، وخباصة يف اجلانب االجتماعي والفكري الذي جتلى يف وعليه ف

عداد جيل مثقف متسلح بالعلم واملعرفة، وتنمية ثقافة الشباب اىل حركات وأفكار وأراء علمية، مهدت إظهور 

 .التعليم تلك الفئات اليت مل تتح هلا فرص واألطفال يف ميادين احلياة، وبشكل خاص

 

                                       
 .157: املرجع السابق، ص دياب  حامد الشافعي 1 

 .91املرجع السابق، ص   :هاين حممد 2 

 .48ص  ، املرجع السابق،مدخل إىل علم املكتبات:  حممد ماهر محادة 3 

 .159: املرجع السابق، ص دياب حامد الشافعي 4 
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 المكتبات في العهد األموي.: ألولل االفص

 دور الرحالت العلمية والحكام في تأسيس المكتباتالمبحث األول: 

 المطلب األول: دور الرحالت العلمية.

 المطلب الثاني: دور الحكام في تأسيس المكتبات.

 : مكتبة الحكم نموذجاالمبحث الثاني

 .المطلب األول: نشأة المكتبة   

 .المطلب الثاني: الهيكل الوظيفي للمكتبة   

 المبحث الثالث: أهم العلوم والكتب التي احتوتها خزائن األندلس

 المطلب األول: العلوم النقلية.   

 المطلب الثاني: العلوم االجتماعية.  
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 .دور الرحالت العلمية والحكام في تأسيس المكتباتالمبحث األول:

لقد كان للرحالت العلمية دور بارز يف عملية تأسيس املكتبات يف األندلس ، وذلك يرجع ملا تقدمه من نتائج 
 الكتب والعناية هبا.مميزة ساعدت على عملية مجع 

 .المطلب األول: دور الرحالت العلمية

كما جند   1باسم ربك الذي خلق﴾ قرأا ﴿ورد يف القرآن الكرمي آيات كثرية حتث على طلب العلم كقوله تعاىل: 
آن الكرمي لقوله )ص( يف قوله تعاىل ر جاء يف الق اص( عن العلم واحلث عليه متمما ملأيضا أن أحاديث الرسول )

 .2وقل ربي زدني علما﴾﴿ 

فهذا مفهوم القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة للعلم، لذا كثرت الرحالت يف سبيل طلب العلم، وقطعت 
 سالمية.العلماء املنتشرين يف األقطار اإلمن  املسافات الطويلة لسماعه

إن الرحلة في " يقول ابن خلدون ندلسيني، وكمامتقدمة من مراحل التعليم لدى األ تعد الرحالت العلمية مرحلة 
طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم ولقاء أهل العلوم وتعدد المشاييخ يفيد تمييزا 

ومن خالل هذا القول  3 الصطالحاتهم... فالرحلة العلمية البد منها في طلب العلم الكتساب الفوائد"
مناهلها املنتشرة يف احلواضر  ن التعليم واالطالع على العلوم يفممكمل لالستزادة نستنتج أن الرحلة العلمية جزء 

وم يف املسجد الواحد من وكانت متيسرة للطالب حبيث ميكن للدارس أن جيد حلقات متعددة من العل ،سالميةاإل
 سالمية.املدن اإل

باعتبارها مركز  ،وقد رحل األندلسيون يف بداية نشاطهم العلمي يف طلب العلوم الدينية إىل املدينة بصفة عامة 
خرى: كالرياضيات والفلك والفلسفة اتسعت دائرة االشتغال بالعلوم األالعلم، واملنبع األصيل هلذه العلوم، وملا 

                                                           
 .69/1القرآن الكرمي، سورة العلق 1

 .02/111القرآن الكرمي: سورة طه 2

-ه1141، دار الفكر للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.م(، سهيل زكارتح :  ،ابن خلدون مقدمة : احلضرمي املغريب عبد الرمحان بن حممد ابن خلدون 3

 .411 ص، 1م، ج0221
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ه العلوم وحمور نشاطها، كما أننا ال ميكن أن نغفل حركة اجتاه اجته املعتنون هبا إىل بغداد مركز هذ ،والطب وغريها
 العلماء إىل املغرب أثناء طريقهم إىل املشرق ليصلوا إىل القريوان اليت كانت إحدى مراكز العلم اهلامة أنذاك.

عصر  من الفتح العربي حتى نهاية" الحركة اللغوية في األندلس ويشري األستاذ ألبري حبيب مطلق يف رسالته 
أن الرحلة العلمية مل تعد أمرا صعبا بل أصبحت هي نفسها ضرورة الزمة، وخاصة لدى الطلبة : ملوك الطوائف"

القادرين على حتمل أعباء السفر، وهي أعباء جسيمة ال يستهان هبا سواء أ كانت الرحلة برية أم حبرية، وما أن 
ني هدفا يسعون إليه كأنه فريضة ثقافية يؤدوهنا وهي األندلسي لدىلثالث اهلجري، حىت غدت الرحلة حل القرن ا

 .1لهتطول أو تقصر حسب الفرتة اليت يراها الطالب كافية لتحصي

حيي بن احلكم البكري اجلياين امللقب بالغزال جلماله، وهو من بين ومن أشهر الرحالت األموية األندلسية رحلة   
كان شاعرا مطبوع النظم يف احلكم واجلد واهلزل جليال يف نفسه وعلمه وله منزلة كبرية عند أمراء   2بكر إبن وائل
 -ه159وقد عمر الغزال طويال حيث إنه عاصر مخسة من أمراء األندلس، وكانت والدته يف سنة  . 3األندلس
 .5وتويف يف إمارة حممد بن عبد الرمحن 4م يف إمارة عبد الرمحن إبن معاوية440

                                                           
، رسالة قدمت لنيل درجة أستاذ يف األداب، "الحركة اللغوية في األندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف" :ألبري حبيب مطلق 1

 .40 ص 1695األمريكية، بريوت، آيار، اجلامعة 

 .051ص املصدر السابق، ، 0ج ،نفخ الطيب: املقري 2

 .522ص  ،1694دار الكاتب العريب، )د.ط(،)د.م(، ،"في تاريخ رجال أهل األندلس بغية الملتمس" بن حيي بن أمحد بن عمرية: أمحد الضيب، 3

عبد الرمحان بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان امللقب بصقر قريش ويعرف بالداخل، مؤسس الدولة األموية باألندلس، ولد سنة  4

م بقرطبة، كان حازما سريع النهضة يف طلب اخلارجيني عليه ال خيلد إىل راحة، وال يكل االمور إىل غريه، 488هـ/180م، وتويف سنة 441هـ/114

، 14،10ص ، ص املصدر نفسه ، ها جبده هشام باين رصافة الشام، ينظرمقداما، شديد احلذر، سخيا شاعرا عاملا، بىن الرصافة بقرطبة تشب شجاعا

ص  ،0220 ، بريوت،15، دار العلم للماليني، ط"أعالم قاموس التراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين" :الزركلي خري الدين

048. 

م، تويف بقرطبة 800هـ/024حممد بن عبد الرمحان بن احلكم بن هشام األموي أبو عبد اهلل من ملوك الدولة األموية يف األندلس، مولده بقرطبة سنة  5

برأيه، كان م، كان كثري اإلحسان للرعية، عاقال عادال أحبه أهل البلدان املستقلة يف عصره حىت كانوا ال يقطعون أمرا دون األخذ 889هـ/044سنة 

 .186ص  املرجع السابق، ،9ج، الزركلي،15ص  املصدر السابق، ،، الضيبكا وأسرارهم نفسا وأكرمهم تثبتا ينظرأمين اخللفاء باألندلس مل
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 . 1وهو ابن أربع وتسعني سنة 

وقد أورد املقري  2خرج الغزال إىل املشرق قاصدا القسطنطينية على رأس بعثة من قبل األمري عبد الرمحن بن احلكم
م هبدية طالبا مودته  812-ه005سنة  بعث إىل األمري عبد الرمحن توفلسسبب الرحلة أن ملك القسطنطينية 
حفاظا عليه من حتركات املأمون واملعتصم فكافأه األمري عبد الرمحن على اهلدية ويرغبه يف ملك سلفه باملشرق 

هبدية مماثلة وبعث إليه حيي الغزال من كبار أهل دولته، وكان مشهورا بالشعر واحلكمة، فأحسن أداء سفارته، وقد 
إىل بالد اجملوس ) ما يعرف  اختلفت املصادر القدمية فيما يتعلق بسفارة الغزال أكانت القسطنطينية يف املشرق أم

وسواء أكانت الرحلة إىل القسطنطينية أو إىل بالد اجملوس فقد قام الغزال فيها بتسجيل  3بالدامنارك( يف الشمال
 مشاهداته لكل ما مير به ودونه وجلبه إىل األندلس حني عودته.

مبكر، وهبذا تكون الرحلة ليست وهكذا جند أنه كان ملسلمي األندلس رحالت إىل خارج أقطارهم منذ وقت    
 جديدة على املسلمني.

ندلسيون يقومون بتصحيح ما يرونه من أخطاء شائعة يف عصرهم وعدم سكوهتم ولقد كان الرحالة األمويون األ
فهم يوردون ما يشاهدونه ويستنكرونه مث يتبع ذلك تصحيحهم هلا، مع إبراز رأيهم وبيان ما يقال يف ذلك عليها، 

ه بالتعليق والتصحيح ومن ذلك موقفهم و وحقيقته،كما أهنم مل يرتكوا جانبا من جوانب الوصف إال وطرقوه وتناول
من الشائعات والبدع اليت انتشرت بني الناس دون التأكد من صحتها، كما محلت أقالمهم العديد من األحداث 

املعاصرين  احلديث عن أمساء امللوك هتم أيضاالتارخيية اليت عاصروها أثناء وجودهم هناك، كما تضمنت موضوعا

                                                           
 .521ص املصدر السابق، ، الضيب 1

م  بويع 460هـ/149دلس، ولد بطليطلة، سنة عبد الرمحان بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحان األموي أبو املطرف رابع ملوك بين أمية يف األن 2 

رب الدراهم بقرطبة بعد وفاة أبيه، شيد القصور وبىن املساجد يف األندلس، وأقام سور إشبيلية، وجلب املاء العذب إىل قرطبة، اختذ السكة بقرطبة وض

ت عنده األموال،  ر وكانت أيامه أيام سكون وعافية، كثبامسه ونظم اجليش أكثر من األسلحة، احتجب قبل وفاته مدة ثالث سنوات لعله أضعف قواه، 

أشهر  بقرطبة  4سنة و 41كان عايل اهلمة له غزوات كثرية، كان أديبا ناظما للشعر، مطلعا على علوم الشريعة وبعض فنون الفلسفة، مدة واليته 

 .425ص  املرجع السابق، ،4، الزركلي، ج11ص املصدر السابق، الضيب،  ،م، ينظر850هـ/048

، مكتبة مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين، ندلسيةالرحالت المغربية واأل: عواطف حممد يوسف تواب 3

 .99ص  م،1669-هـ1114امللك فهد الوطنية، )د.ط(، الرياض، 
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ندلسيون، الوقوف على أماكن حلقات العلم اليت جيلس فيها صائ  اليت قام عليها الرحالة األهلم، ومن أهم اخل
، واملعتمد الوقت العلماء للتدريس، مع ذكر اإلجازات اليت حصل عليها الرحالة، وأمساء الكتب املتداولة يف ذلك

ة على ذكر احلوادث كما اهتموا أيضا بوصف األماكن املقدسة وشعائر احلج عالو   1تدريسعليها يف ال
 . 2جتماعيةاال

مور اليت ساعدت بين أمية على الرحلة العلمية هي كثرة األموال، هذه األخرية اليت وفرت هلم املؤدبني ومن األ  
مثان من أي مكان، الكتب بأي مثن من األ م على شراءالعلم على أيديهم، وساعدهت اوالعلماء والشيوخ ليتلقو 

 ما تلقوه من العلوم، فقد هيأت هلم فرصا قيمة يف تلقي العلوم املختلفة مما كانوا الواملكتبة األموية خري دليل على 
 جييدونه يف احللقات الدراسية يف األندلس.

وإذا كانت املكتبات األندلسية قد ضمت املؤلفات املختلفة، فقد سبقت إىل احلصول على مؤلفات مشرقية، مل   
 .3أليب فرج األصفهاين "األغاني" :تعرف من طرف املشارقة أنفسهم، ككتاب

وعليه فقد أمثرت الرحالت العلمية لألندلسيني منذ عصر اإلمارة نتائج باهرة وذلك حينما عاد الكثري منهم بعلم   
واسع ومعارف غزيرة وعدد كبري من مؤلفات املشارقة يف شىت اجملاالت، مما كان له عظيم األثر يف تأسيس مكتبات 

 ف والتصانيف .ر ااألمويني، واليت متيزت مبختلف ألوان العلوم واملع

ولقد نشطت الرحلة العلمية يف طلب العلم لدى األندلسيني خاصة يف القرنيني الثالث والرابع للهجرة، ومن   
رمحن بن معاوية بن إسحاق الذي أشهر الرحالة لبين أمية املعروفني بالعلم واملعرفة نذكر: ابن األمحر حممد بن عبد ال

غوي، بل حممد بن عبد العزيز الأمثا :رة، ودخل العراق ومسع من خرية العلماءإىل املشرق قبل الثالمثائة للهج رحل

                                                           
 .84-82-48-41ص  -، ص: املرجع السابقعواطف حممد يوسف تواب 1

 .141، ص 1686، دار عامل املعرفة للنشر،)د.ط(،  الكويت، "أدب الرحالت" :محسني حممد فهي 2

تح: سهيل زكار، ،"كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر " :ابن خلدون 3

، أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر ، ابن األبار128، ص 1ج ،0222-ه1101دار الفكر للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت، 

 .021، ص 1ج،1685، القاهرة، 0تح: حسني مؤنس، دار املعارف، ط ،"الحلة السيراء"القضاعي:
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، وهو أول من أدخل مصنفه 1وحممد بن حيي بن سليمان املروزي واحلباب اجلمحي، وأمحد بن شعيب النسوي
األندلسي فرح بن امل كما تشري الروايات التارخيية أنه يف عصر اإلمارة أدخل الع  2"السنن" وحدث به يف األندلس

ندلس بعض كتب األديب املشرقي عمرو بن حبر املعروف باجلاحظ، والذي التقى به يف العراق وأخذ سالم إىل األ
الثقفي املعدود من شعراء عصر اإلمارة والذي ناصح ذلك أقبل الشاعر األديب عباس بن إضافة إىل  3عنه العلم

ه األمري عبد الرمحن ايف للمشرق يف األندلس. هذا األخري الذي أوكل إليميثل برحالته العلمية أبرز صور التأثري الثق
ندلس، فقام عباس هبذا الدور ة اليت وجدها باملشرق وإحضارها إىل األسيباستنساخ الكتب العلمية النف األوسط

 . 4على الوجه الكامل

 يف عصر اإلمارة.ندلس وهذا بال شك فيه إشارة هامة إىل مدى التأثري العلمي للمشرق يف األ 

وما جتدر اإلشارة إليه أنه عصر اخلالفة ميثل وجها جديدا آخر يف البناء احلضري لألندلس، حيث بدأ   
األندلسيون يتجهون حنو االعتماد على أنفسهم يف بناء كياهنم العلمي وتكوين الشخصية العلمية األندلسية  

ثراء الفكر احلضري األموي، وهنا بدأ عصر التأليف فدخلت بعض الكتب املشرقية إىل األندلس لتساهم يف إ
 واإلبداع الفين.

ولقد بلغت تلك البقعة اإلسالمية درجة عالية جدا من التقدم وذلك يعترب نتيجة الرحالت العلمية وما أمثرته من 
حضارة  دخول تصانيف و ألوان علمية يف شىت الفروع املعرفية، والواقع أن حضارة اإلسالم يف اسبانيا ضاهت

طبعا مل تكن و  5و خاصة إبان العهد األموي يف األندلس عظمة قرطبة  وإزدهارهااإلسالم يف املشرق و بلغ من 

                                                           
احلسيين، مطبعة املدين للنشر، ، تح: عزت العطار "تاريخ العلماء ورواة العلم باألندلس"ابن الفرضي الوليد عبد اهلل بن حممد بن يوسف األزدي،  1

 .42ص  ،0م، ج1688-هـ1128القاهرة،  ،0ط

الدار املصرية للنشر، )د.ط(،  ،"المقتبس في ذكر والة األندلس جذوة" ، أيب عبد اهلل حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهلل األزدي:احلميدي 2

 .88ص  )د.م(،

درجة  م، رسالة مقدمة لنيل1242-م608هـ/100-هـ419، "عصر الخالفة في األندلس الحياة العلمية في"سعيد عبد اهلل صاحل:  البشري 3 

 .68، ص 1680-1681 يف التاريخ اإلسالمي، إشراف: أمحد السيد الدراج، قسم التاريخ اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، املاجسرت

 .100، املرجع السابق، ص "املكتبات يف اإلسالم": حممد ماهر محادة 4 

 .65املرجع نفسه، ص  5 
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نتشرت املكتبات ليه بقية املدن لذلك ألغرابة أن املا كانت ع قرطبة وحدها هبذا الرقي احلضاري، وإمنا هي منوذج
 . 1واملؤلفونيف مجيع أحناء البالد وكثر عشاقها وكثر التأليف 

 وهكذا استطاعت الرحالت العلمية أن تساهم يف إدخال الكتب إىل األندلس يف خمتلف ألوان املعرفة.

 المطلب الثاني: دور الحكام في تأسيس المكتبات.

ن عصر اخلالفة األموية  األندلس وتأسيس املكتبات، كما ألقد كان للخلفاء أثر واضح يف ازدهار احلركة العلمية يف
 ميثل االنطالقة الواسعة يف ميادين احلضارة وحتصيل البناء الفكري.

وال شك أنه كان لالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي أثر واضح يف انصراف الرعية حنو ميادين النشاط   
ه:   ولفنت حىت وصفها أحد املؤرخني بقاحلضاري مبختلف وجوهه، ولقد عمل اخلليفة الناصر على القضاء على ال

ولقد كان لعنايته بالعلم واملعرفة أن  2"وسكن زلزالها م ونار تضطرم شقاقا ونفاثا، فأخمد نيرانهاحد"جمرة ت
تأسيس نواة املكتبة الكربى اليت ازدهرت يف عهد ابنه  يهكتب والعمل على حيازهتا وينسب إلاندفع إىل مجع ال
ه لنفيسة والتآليف النادرة يف وجودقصره وخزن هبا الكتب افقد قام بتأسيس مكتبة قيمة يف احلكم املستنصر، 

وعليه فإن عصر اخلليفة عبد الرمحن الناصر كان بداية جميدة لعصر ازدهرت فيه العلوم والفنون وانصرف فيه  3العلم
 العلماء إىل حتميل العلم وتصنيف الكتب يف شىت حقول املعرفة.

 

 

                                                           

 .64ص  ،، املرجع السابق"املكتبات يف اإلسالم"حممد ماهر:  محادة 1 

، بريوت، 0، تح: ليفي بروفينسال، دار الثقافة، طالبيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب،  أبو عبد اهلل حممد ابن عذارى املراكشي 2

 .158، ص 0، ج1682-ه1122

 .12، تر: حسني مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، )د.ط(، مصر )د.ت(، ص تاريخ الفكر األندلسيأخنل جنثالث بالنثيا: " 3 
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عد يو  2م[649-691-499ه/452] املستنصر 1م إىل اخلليفة احلكموبعد وفاة اخلليفة الناصر انتقل احلك  
 بكل ما له صلة بالعلم هذا اخلليفة بدون مبالغة أعظم خلفاء األندلس علما وأدبا، فقد كان له عناية واهتمام كبري

 .واملعرفة

 . 3وأكسبه ذلك علما واسعا وإدراكا سليما لقضايا العلم 

ولقد كان حبه للعلم وشغفه بألوان املعرفة أن كان سباقا إىل ميداهنا، فأسهم بذلك يف ازدهار احلركة العلمية يف   
 عصره إسهاما بارزا.

وعليه فلقد  4وقد أشاد به املؤرخون ووصفوه باإلطالع الغزير والنظرة العميقة، الفاحصة ملا يقرأه من كتب العلم  
هتمام جبمعها وحيازهتا من كل مكان، ذلك أن لعلم يف بالده هو عنايته بالكتب واالاتبع احلكم يف دفع عجلة ا

 . 5نظرته تقول بأنه ال يتم نشاط علمي يف بالده إال بتوفري وسائل الثقافة هلم

 وهكذا استطاع احلكم إىل تقريب أوائل العلم واملعرفة وإكرامهم وهتيئة املناخ املالئم هلم،  حىت متكن من تأسيس  
 أعظم مكتبة أندلسية تعج رفوفها مبختلف ألوان املعرفة.

 

 

                                                           
لكتب يف احلكم بن عبد الرمحان ويلقب باملستنصر باهلل، أحد أمراء بين امية وكان حسن السرية جامعا للعلوم حمبا هلا، مكرما ألهلها، ومجع من ا 1

 .14جيمعه أحد من امللوك قبله هناك، ينظر، احلميدي، املصدر السابق، ص أنواعها ما مل 

 .022،021، املصدر السابق، ص ص 1ابن اآلبار: احللة السرياء، ج 2

وما يجر ذلك من شجون  عمال األعالم في من بويع قبل اإلحتالم من ملوك اإلسالم"أ: ابن اخلطيب لذي الوزارتني لسان الدين السلماين 3

غريد ي، ز 465، املصدر السابق، ص 1، املقري: نفخ الطيب، ج10، ص 1659، بريوت، 0كشوف، ط، تح: ليفي بروفينسال، دار املم"الكال

 . 521، ص 1661-1111، )د.م(، 6، تر: كمال الدسوقي، دار األفاق اجلديدة للنشر، ط"شمس العرب تسطع على الغرب"هونكة: 

 ، املرجع السابقغريد هونكة: ي، ز 465 املصدر السابق،ص، 1، جالطيب نفخ، املقري: 10ص املصدر السابق، ، أعمال اإلعالم: ابن اخلطيب 4

 .521ص 

 .021ص املصدر السابق، ، 1ج ،احللة السرياء: اآلبار ابن 5



 ــويـــــــــــــد األمــــــــهــــــــعــــــــــي الــــــــــــــات فــــــــــبـــــــــتــــ: المـــكاألولالفــــصـل  

 

 
24 

فلم خيتلف هو اآلخر عن غريه من العهود السابقة، أصله من  1نصور بن أيب عامراملأما إذا انتقلنا إىل عهد   
 . 3، ونشأ نشأة علمية وظهرت عليه مالمح الذكاء والفطنة منذ أن كان صغريا2اجلزيرةاخلضراء

العميق مبجالس العلم حىت بلغ من عنايته هبذا الشأن أنه كان شغفه و ومن دالئل اإلهتمام العلمي لدى املنصور   
له يف األسبوع، جملس جيتمع فيه أقطاب الفكر من العلماء و األدباء ويأخذون يف التناظر فيما بينهم و الكالم يف 

 .4لس إال اجلهادشىت مسائل العلم، ومل يكن يشغله عن حضور تلك اجملا

أما عن قصة إحراق املنصور للكتب فلم يكن بدافع الكراهية لتلك العلوم، ولكنه رأى من مصلحته السياسية أن 
يعمل على اسرتضاء الفقهاء الذين كانوا ينظرون للفلسفة والتنجيم نظرة تتسم بالكراهية واملقت الشديد، فأراد 

ل ما من شأنه اخلروج عليه وحتكيم صفو اجلو السياسي ضده، حبركته تلك كسب ود الفقهاء والقضاء على ك
كان منصور متسما بصحة باطنه واعترافه بذنبه وخوفه من ربه وكثرة ": ا ما أورده ابن عذارى عنه بقولهوهذ

 . 5إذا خوف من عقابه ازدجر"و  وإذا ذكر باهلل ذكرجهاده، 

خري، م( وسار هذا األ1221ه/460بن عبد امللك املنصور )وبعد وفاة املنصور انتقل احلكم إىل ابنه عبد املظفر 
على خطى أبيه يف اجلهاد، وكان عصره خريا وسالما على الرعية حىت وصفت أيامه بأهنا كانت أعيادا وأن 

غري أن هذا اخلليفة مل يكن كأبيه يف االهتمام بالعلم واألدب، ورغم  6بلغت فيها هناية اجلمال والكمال األندلس
عرفة من خطيب ه كان بارا بالعلماء واألدباء فقد متسك مبن كان استخلصه أبوه من طبقات أهل املذلك فإن

                                                           
مهة حيدث  حممد بن أيب عامر امري األندلس يف دولة هشام املؤيد، وورد شابا إىل قرطبة، فطلب العلم واالدب، ومسع احلديث ومتيز يف ذلك، وكانت له 1

يها، ينظر، الضيب: هبا نفسه بإدراك معايل األمور، كان حمبا للعلم مؤثرا لألدب، مقدما يف إكرام من ينسب إليهما، وكانت له جمالس علمية لإلجتماع ف

 .119، 115املصدر السابق، ص ص 

 .41ص  املصدر السابق،ي،ري ماحل ، ينظر، لعدو وهي أول ما فتح من األندلسوسطى مدن الساحل اجلنويب، وأقرب مدن األندلس برا إىل ا 2

 .91أخنل جنثالث بالنيثيا: املرجع السابق، ص   3

حمي الدين أيب حممد عبد ، 81،82،46،48،44ص -ص املصدر السابق،  ،4ج: نفخ الطيب، ، املقري48ص املصدر السابق، احلميدي:  4

 .84ص ، 4، ج 1694تح: حممد سعيد العريان، )د.ط(، القاهرة،  ،في تلخيص أخبار المغرب المعجباملراكشي: الواحد ابن علي التميمي 

 .086، ، ص املصدر السابق ،0ج ابن عذارى: 5

 .042، ص املصدر السابق 1، جالسرياء احللة :ابن اآلبار 6 
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دمي وشطرجني، ومعدل تارخيي وغريهم. حفظا لصنائع والده وقياما برسومه، فقررهم على مراتبهم، ومل نوشاعر و 
اهلهم يف مدحيه ألماهنم من ينق  سوى الفوز خبصوصيته وكانت ترفع إليه بطائف أهل الشعر ويصلهم على تس

 . 1نظره فيها

وهكذا كان اهتمام امللوك بالعلماء وتقديرهم هلم وللصفات العلمية واخللقية والتزامهم بالسمت العلمي الذي أنبته 
 . 2اإلسالم فهي تدل على مكانة العلماء، ومسو أخالقهم، واعتزازهم به مثلما يعتزون بعلمهم

 وبلغ عددوشاعت املعرفة،  العلمي، وكثر اإلنتاج للعلوم و اآلداب، وانتشرت الثقافة،وهكذا صارت قرطبة مركزا 
فهارس دقيقة، وتصانيف عديدة،كما ظهر النساخون الذين كانوا يقومون بدور  مكتبة، ووضعت هلا42املكتبات،

هم للعلم والعلماء فقد املطابع يف عصرنا، وظهر اجمللدون لتجليد الكتب والعناية هبا وحفظها، وكان احلكام حبب
مكتبة ابن فطيس اليت كان يعمل فيها  شهر هذه املكتبات نذكرومن أ 3نشر املعرفة يف ربوع البالدعملوا على 

ستة من النساخني وهلا أمني خاص. ويقول األستاذ رايبريا يف مقاله القيم عن املكتبات وهواة الكتب يف اسبانيا 
يكن قاصرا على األثرياء وحدهم بل أننا نجد هذه الرغبة أيضا بين  ن تأسيس المكتبات لم"إ االسالمية:

الطبقات الفقيرة التي تعيش على كسب أيديهما، ونذكر هنا على سبيل المثال: مكتبة معلم مدرسة فقير 
وهو محمد بن حزم وكان يعيش على ما يكسبه من التدريس لألطفال، يساعده في ذلك ابن له يتعهد 

لشراء الكتب،كما  عهد البنات، وقد خصص المبالغ الضئيلة التي كان يستطيع ادخارهاالصبيان وابنة تت
وكان أيضا من أصحاب املكتبات يف  4"استغل أوقات الفراغ بين الدروس لنسخ ما كان يستعيره من أصدقائه

 ا" كان جماع :م( قال ابن اآلبار1210-ه144) محمد بن يحي الغافقي المعروف بابن الموصلقرطبة، 
، بصيرا بخيارها عارفا بخطوطها يحتكم إليه في ذلك، مؤثر لهما امها لكرائبالعلم من لدن صباه منتقلدفاتر 
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على كل لذة حتى اجتمع منها عنده ما لم يجتمع مثله ألحد باألندلس بعد الحكم الخليفة وكان عنده 
اصطالح المنطق بخط أبي علي القالي، والغريب المصنف أصل أبي علي، ونوادر ابن األعرابي بخط أبي 

ذا كله في تركته و موسى الحامض، وتاريخ أبي جعفر الطبري بصلة الفرغاني بخط ابن ملول الوشقي، بيع ه
 . 1الورقة في بعضها بربع مثقالأغلي فيهما حتى لقومت 

ومل تكن قرطبة عاصمة اخلالفة مزدهرة علميا فقط، بل كانت إىل جانب ذلك قلعة علمية عظيمة شاخمة، تغ    
ة من العلماء مكتباهتا بآالف املخطوطات النفيسة و األصيلة واملرتمجة، وتعج أورقة مساجدها وقصورها بنخبة كبري 

لنهضة العلمية و األدبية والشعراء واملثقفني، يستويهم املناخ الفكري يف املدينة والعقلية املستنرية واملتطورة، هذه ا
ت طريقها يف األندلس على يد األمري عبد الرمحن الثاين كانت قد بلغت مرحلة النضج و العطاء يف عهد اليت شق

ومن أشهر أصحاب  2ليفة مثقف وصاحب أعظم مكتبة يف ذلك الوقت" الناصر" وعلى األخ  يف أيام خ
املكتبات أيضا يف الدولة العامرية حممد بن عبد الرمحان بن معمر اللغوي يكىن أبا الوليد من أهل قرطبة وفه ابن 

م وعللها وأهلجهم جبمعها، وأفرزهاآلبار بقوله: كان حافظا للغة مشاركا يف األدب من أعلم الناس بالكتب 
خلطوطها وأنسبهم هلا إىل وراقها، كان يقابل كتب حممد بن أيب عامر املنصور وولده من بعده مثقفا خلزانتهم 

 . 3الرفيعة، مع تقييده لتارخيهم

وأخريا فإن من أوضح الدالئل وأصدق الشواهد على تألق احلياة العلمية يف عصر الدولة األموية، ما كان له       
تأثري الرحالت العلمية وجهود احلكام يف إثراء املكتبات األندلسية، وبناءا عليه فإن األندلسيني يف عصر اخلالفة  

 الفكري.كانوا على قدر عظيم من احلضارة واملدنية والرقي 
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 المبحث الثاني: مكتبة الحكم نموذجا.

 تمهيد:

تشري روايات التاريخ األندلسي إىل وجود مكتبة كربى يف قرطبة، يف عهد اخلليفتني عبد الرمحان الناصر وابنه احلكم 
رية سكندر مكتبات ذلك العصر يف بغداد واإلاملستنصر، واليت يقال أهنا ضاهت يف عظمتها وتأثريها الثقايف أشه

والقريوان، وقد حظيت هذه املكتبة باعتناء األمراء واخللفاء من بين أمية، فكانوا يشجعون العلماء واألدباء وأرباب 
الفكر يف حتصيل العلوم واستنباطها يف أي مكان إىل درجة أهنم كانوا على دراية تامة بظهور أي حركة علمية أو 

بة خالل هذه الفرتة مركزا علميا وثقافيا ميوج باملفكرين وطالب ت يف بلد من البلدان، حىت أحبت قرطعبر فكرية 
 العلم.

ونظرا لكثرة املكتبات وتنوعها يف األندلس، رأيت أنه من األفضل القيام بدراسة تفصيلية وحتليلية ألهم هذه 
 املكتبات أال وهي: مكتبة احلكم.

 المطلب األول: نشأة المكتبة.

الزهراء بقرطبة، يف عهد اخلليفة عبد الرمحان الثالث امللقب " بالناصر" وازدهرت تأسست هذه املكتبة يف مدينة 
 . 1ه الذي استفاد من قوة والده، وتوفر املال باإلضافة إىل حبه للكتابنوتوسعت بصورة خاصة يف عهد اب

ابع" الذي مل جيد واشتهر عبد الرمحان الناصر حببه للكتب حىت بلغت شهرته اإلمرباطور البيزنطي " قسطنطني الس
أن يهديه كتابا جديدا مل يعرفه من قبل  ىحينما عزم على عقد معاهدة معه سو شيئا يتقرب به إىل قلب الناصر 
وكانت نسخة هذا الكتاب رائعة كتبت  حبروف من ذهب وزينت برسوم مجيلة متثل  2وهو كتاب "ديسقوريدس"
 . 3النباتات املوجودة يف الن 
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إثنان من أبناء عبد الرمحان الناصر ومها: احلكم وحممد دراستهما حتت إشراف مؤدبني من ويف ذلك الوقت بدأ 
ت هوايتهما للكتب بقوة، حىت أن مكتبة والدمها مل تعد تشبع رغبتهما وتنافس كالمها ق، واستيقظاسبانيا أو الشر 

فرتة تويف األمري حممد وورث أيهما يستطيع أن يسبق اآلخر يف تكوين مكتبته بأدق اختيار وأكثر عددا، وبعد 
أخوه احلكم مكتبته، وبوفاة عبد الرمحان الناصر أخذ احلكم مكتبته ومجع الثالث يف واحدة، وأصبحت هذه 

 . 1مكتبة القصر وكان أسالفه من قبله قد أحاطوها بكل رعايتهم

لس " احلكم املستنصر باهلل ه توىل مسؤولية احلكم يف األند452ويف منتصف القرن الرابع اهلجري وحتديدا سنة   
 . 2بن عبد الرمحان الناصر لدين اهلل " واملعروف يف تاريخ األندلس بــ " احلكم الثاين"

ولقد كان االهتمام بالعلم وأهله مسة من مسات اخلليفة احلكم، مما جعله يهتم مبكتبة القصر امللكية وتزويدها بكل 
كان عاكفا على المطالعة ذهيب " يف مدحه للخليفة بقوله " ، وقد أشار يف ذلك " الهو نفيس من الكتب ما

جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك ال قبله وال بعده.... ولقد ضاقت خزانته بالكتب إلى أن 
صارت إليه، وأثرها على لذات الملوك فغزو علمه ودق نظره، وكانت له يد بيضاء في معرفة الرجال و 

في أي فن كان ويكتب فيه نسب المؤلف  هد له كتابا إال وله قراءة أو نظر ا نجاألنساب واألخبار وقلم
كان عالما فقيها بالمذاهب إماما في معرفة كما وصفه لسان الدين بن اخلطيب بقوله:"   3"ومولده ووفاته

 . 4"األنساب حافظا للتاريخ، جامعا للكتب، مميزا للرجال من كل عالم وجيل

يقوم بإرسال جتار مزودين بأموال طائلة، جيوبون األقطار الشرقية لشراء الكتب فضال  "احلكم"خلليفة ولقد كان ا
 عن عمالئه الدائمني يف القاهرة وبغداد، دمشق واالسكندرية، هذا عالوة على أنه كان على اتصال مباشر

ا أهنا أعظم مكتبة أنشأهتا قلنطلب العلم أنشأ يف القصر مكتبة، ال نبالغ إذا بومن كثرة شغفه  5باملؤلفني أنفسهم
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ولقد كان  1سالمية يف العصور الوسطى، إال أننا ميكن القول بأهنا تعد أشهر املكتبات يف ذلك الوقتدولة إ
للخليفة احلكم مراسلوه الذين يوافونه بالكتب اجلديدة ألول ظهورها، وهناك كتب شرقية كان اخلليفة أول من 
قرأها، ألنه كان عندما يسمع مبؤلفا جديدا يكتب كتابا، يرسل مباشرة إليه املال من أجل حصوله على النسخة 

األصفهاين، فقد أرسل إليه احلكم ألف دينار لريسل إليه أول " أليب الفرج األغاين"األوىل، ومن أمثلة ذلك كتاب 
 .2نسخة من الكتاب ففعل ذلك

ويف هذا املناخ املميز باالستقرار والرخاء االقتصادي، قامت النهضة الفكرية يف البالد، وبدأت احلركة العلمية  
 . 3وتنمية جمموعات مكتبته اخلاصة تأخذ دورها يف االزدهار، وكان طبيعيا أن يوجه احلكم جل اهتمامه إىل بناء

ولقد كانت قرطبة يومئذ يف أوج جمدها، واقتناء الكتب فيها من لوازم الرخاء، بل هي كاألثاث ال يستغىن عنها    
وعليه تكونت مكتبة  4يف بيت من البيوت، مما أدى إىل توافد أهل قرطبة وأدبائها عليها بغية املطالعة أو الشراء

احلكم الثاين من اجتماع ثالث مكاتب هي مكتبة القصر اليت اشتملت على ما مجعه أسالفه، مكتبة أخيه حممد 
 . 5اليت ورثها بعد وفاته، ومكتبته اخلاصة اليت مجعها من كل حدب وصوب

 مية.سالامللكي يف نشر العلم واحلضارة اإلوهكذا استمرت شهرة قرطبة ومكتبة قصرها   
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 الهيكل الوظيفي للمكتبة.المطلب الثاني: 

" قد كان للخلفاء والملوك في القديم اهتمام كبير واعتناء كامل  :قشندي يف هذا املوضوعليقول الق  
بتأسيس المكتبات حتى حصلوا منها على العدد الجم، وحصلوا على الخزائن الجليلة، ويقال: إن أعظم 

ل خزائن الكتب من أجخزائن الكتب في اإلسالم ثالث خزائن منها: "خزائن خلفاء بني أمية"، التي كانت 
 . 1"إلى انقراض دولتهم باستيالء ملوك الطوائف على األندلس فذهبت كتبها كل مذهب أيضا، ولم تزل

اخلزائن وأوفرها كتبا يف خمتلف العلوم  همستنتج أن مكتبة احلكم كانت من أومن خالل هذا القول، ن   
 واجملاالت.

، أن احلكم قام بتنظيم شبكة حقيقية "الحضارة العربية في اسبانيا"يف كتابه  سالنليفي بروفيويقول الدكتور    
من الباحثني عن الكتب والسماسرة والنساخني جيوبون العامل االسالمي طوله وعرضه حلساب اخلليفة "احلكم 
الثاين" حبثا عن املؤلفات يشرتوهنا أو ينسخوهنا، وجند يف قرطبة نفسها عددا كبريا من احلذاق يف صناعة النسخ 

 . 2دين يف فن التجليد والزخرفةواجمليواملهرة يف الضبط 

كان يعمل في مكتبة "ر خوليان رايبريا يف كتابه الرتبية االسالمية يف األندلس بقوله: كما يشري يف ذلك الدكتو     
القصر )الحكم( دون توقف أمهر المجلدين في اسبانيا، إلى جانب آخرين جيء بهم من صقلية وبغداد 

ومزوقين ومنمقين، ويزخرفون الكتب بالصور الجميلة، بعد أن نسخها ومعهم جمهرة من الفنانين: رسامين 
 . 3"أدق الخطاطين لتقديمها إلى لجنة كبار العلماء التي تقوم بمعارضتها وتصحيحها

رساهلا إىل األندلس وكان من وراقيه ببغداد حممد بن  بغداد وغريها الستنساخ الكتب وإكما وظف له نساخا يف
  . 4س واملشرق مجاعةطرخان من أهل األندل
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ولقد تسامع الناس بشغفه وحبه للكتب ونفاقها عليه فحملت من كل جهة إليه والملك سوق ما نفق فيها "
 . 1"جلب إليه

 2كذلك عمل يف مكتبة احلكم الرباجي حممد بن حيي بن عبد السالم األزدي النحوي وهو أصال من جيان   
موثوقا، جيد النظر، دقيق االستنباط، حاذقا بالقياس، نظر الناس عنده وكان فقيها إماما "واستقر يف قرطبة، 

البنه المغيرة، وأوسع له الحكم في  -رضي اهلل عنه–في اإلعراب و األدب عند الملوك، واستأدبه الناصر 
 .3"الجراية

واشتهر كناسخ ووراق: عباس بن عمر بن هارون الصقلي الذي قدم إىل األندلس واتصل باحلكم، ومل يزل وليا  
وكان وسيما حالما، حسن الحكاية، بصيرا بالرد على "، فتوسع له يف الرزق وصار من مجلة الوراقني، للعهد

 .4"علمهأصحاب المذاهب، عالما بالكالم، حافظا لألخبار وكان هذا الفن أكثر 

وكان ظفر البغدادي الذي سكن قرطبة، من رؤساء الوراقني املعروفني بالضبط وحسن اخلط، واستخدمه احلكم  
 .5املستنصر يف الوراقة وكان معه يف هذه املهمة يوسف البلوطي

من الوظائف الكربى يف القصر ويتوىل رئاستها شخ  مسؤول عن تكوينها،  رئيس المكتبةوكانت وظيفة   
 .6وحفظ سجالهتا وصيانة الكتب يف أماكنها

                                                           

 .021ص املصدر السابق، ، 1ابن اآلبار: احللة السرياء، ج 1 
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 .414 ص الضيب: املصدر السابق،  4 

 .158رايبريا خوليان ، الرتبية اإلسالمية يف األندلس،  املرجع السابق، ص  5 
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وهو من أكرب موظفي البالد، يعمل خازنا على املكتبة ومشرفا عليها وتكمن  تليد الفتى"ولقد توىل هذه املهمة "  
فاظ على كتبها، وبلغت فيها طبقا لروايته حوايل أربع مئة مهمته يف أن ميدها بكل جديد، ويتابع فهارسها، واحل

 . 1ألف جملد

أن عدد  2على خزانة العلوم بقصر بين مروانويذكر يف تاريخ األندلس ملؤلف جمهول أن تليد الفىت الذي كان    
ال ذكر أربع و أربعون فهرسة، يف كل فهرسة مخسون ورقة ليس فيها إالفهارس اليت كانت فيها تسمية الكتب 

 . 3الدواوين فقط

 . 4بينما جعلها آخرون أربع و أربعني فهرسة يف كل فهرسة عشرون ورقة  

ومن املفهوم أنه ال مغاالة يف هذا التقدير إذا كانت تضم مخسون ورقة أو عشرون ورقة، خصوصا إذا تذكرنا أن  
 املكتبة تضم ثالث مكتبات من قبل لذلك ال غرابة إن وجدت تلك األعداد اهلائلة من الفهارس 

بالكتب مل يكن فيه إثار لعلم  ومن الطبيعي أن حتتل الكتب مكاهنا الالئق يف هذه املكتبة ألن شغف احلكم  
على آخر، قال ابن حيان يف وصفه للحكم "كان من أهل الدين والعلم راغبا يف مجع العلوم الشرعية من الفقه 

 .5واحلديث وفنون العلم، باحثا عن األنساب حريصا على تأليف قبائل العرب"

ملنطق وعلم النجوم والطب واحلساب والنحو وبعد أسطر هذا الن  نستدل أن املكتبة كانت حتوي كتبا يف علوم ا
 واألشعار والفقه واألخبار وغريها.

وقد ضمت خزانته أعداد هائلة من الكتب ال ميكن عدها أو االطالع عليها وهذا يعود لكثرة عددها إال أنه   
 يف نوان: " املعارفميكن اإلشارة إىل بعض الكتب اليت احتوهتا مكتبته: منها كتاب عن تاريخ مدينة البرية حيمل ع
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مطرف بن عيسى الغساين من خبار كورة البرية وأهلها وفوائدها وأقاليمها وغري ذلك من منافعها" الذي ألفه له أ
وكتاب " يف أشعار خلفاء األمويني باالندلس و املشرق" الذي ألفه له عبد  1أهل غرناطة ويكىن أبا عبد الرمحان
 .ف بابن الصفاراهلل بن حممد بن مغيش أبو حممد ويعر 

الذي صنفه له  "كما احتوت مكتبته أيضا على لون آخر من ألوان املعرفة بكتابني حيمالن عنوان "جغرافية إفريقيا
و"جمموعة أشعار" الذي أهداه إليه حممد بن فرج اجلياين. وغريها من الكتب اليت ضمتها  2حممد بن يوسف الوراق

 .3خزانته

وكان املكان الذي تشغله املكتبة ضيقا وضعت فيه الكتب بعضها فوق بعض على األرفف، ومل تتسع هذه  هلا   
وقد استغرقت عملية النقل ستة  مجيعا لزيادة املضطردة للكتب، لذا كان من الضروري أن تنقل إىل مكان  آخر

 .4أشهر كاملة، عمل خالهلا عدد كبري من األشخاص جبد واجتهاد، وهذا يعود إىل ضخامتها

وهكذا يتبني أن عصر اخلالفة كان فرتة خصبة تنبت فيها القدرات العلمية، وترعرعت لتعطي مثارها، يف ما        
عرف عنهم من ميل شديد القتناء الكتب، وتكوينهم املكتبات، إمنا بعد يانعة طيبة، واحلقيقة أن األندلسيني، مبا 

ميثلون وجها مشرقا يف حياهتم العلمية يف صورة، قلما جندها يف أي قطر من األقطار اإلسالمية، وخري دليل على 
 ذلك " مكتبة احلكم" اليت ضاهت عظمتها خمتلف املكتبات اليت وجدت يف تلك الفرتة.
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   أهم العلوم والكتب التي احتوتها خزائن األندلس المبحث الثالث:

متيزت حركة نشاط العلوم يف األندلس بتنوعها، وتعدد جماالهتا حيث تنوعت املادة العلمية يف ميادين خمتلفة، 
فنهضت يف علوم القرآن والطب و األدب، والشعر وغريها من العلوم وقد لقيت اهتمام من قبل املسلمني وغلبت 

كافة العلوم األخرى اليت أبدع فيها املسلمون   الطابع الديين، مث ما لبثت أن امتدت لتشملعليها يف بدايتها 
األندلسيون وعليه سوف نقوم بإبراز أهم العلوم اليت كانت متداولة واليت أدت إىل ظهور إنتاج فكري أندلسي غزير 

 مداد املكتبات باملؤلفات اليت كانت تنتسخ وحتمل إليها إع املعرفة، وكان له أثر كبري يف يف خمتلف فرو 

 ل: العلوم النقلية.المطلب األو 

 أوال: علم التفسير والحديث.

اهتم األندلسيون بعلوم القرآن اهتماما كبريا وقد بدأت هذه العلوم بانتقال الصحابة والتابعني إىل األندلس من 
 الدينية.الفتح وبعده، وكان هؤالء إىل جانب كوهنم جنود فاحتني محلة علم ومعرفة، ومثلوا اللبنة األوىل يف العلوم 

علم وكان القرآن الكرمي وال يزال وسيبقى املصدر األساسي واملنهل العذب للكثري من العلوم وعلى رأسها   
 إىل اجتاهني مها: ، ومن الواضح أن املفسرين قد اجتهوا يف تفسري القرآن التفسير

 لقرآن الكرمي.التفسري باملأثور: وهو ما أثر عن النيب)ص( وصحابته من أقوال يف تفسري آيات ا

 . 1التفسري بالرأي: هو ما يعتمد فيه على العقل إىل جانب النقل ورمبا أكثر

يف املشرق سالمية، بعد أن جتاوز بعضها أدوار النشأة بالد األندلس دخلت معه العلوم اإلوملا دخل اإلسالم   
مدرسة )ابن عباس رضي اهلل عنه(،  ندلسيون من مدارس التفسري املشهورة يف املشرق منهاالعريب، فقد استفاد األ

ومدرسة )ابن مسعود رضي اهلل عنه(، ومدرسة )أيب كعب رضي اهلل عنه(، كما استفادوا من كتب التفسري يف 
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املشرق كتفسري الطربي واملوردي، هلذا كان للتآليف األندلسية مكانة كبرية وعليه فإن نشأة التفسري يف األندلس 
 . 1فنشأته يف املشرق نشأة والدة وتكوين، وأما يف األندلس فكانت تلقي وإضافة ختتلف عن نشأته يف املشرق،

ومما يستدعي اإلشارة إليه أن علم احلديث علم جليل وفريد اخت  اهلل سبحانه به األمة االسالمية من أجل 
رسول صلى اهلل عيه تثبيتها وصيانتها من االحنراف، فاحلديث أقوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم والسنة أفعال ال

 .2وسلم وصفاته زيادة على أقواله وتقريراته

ومن دالئل التفوق العلمي لعلماء املسلمني األوائل، تنوع معارفهم وتشعب مهاراهتم العلمية يف أكثر من علم   
ة لقي ما ميكن اإلشارة إليه أن هذا النوع من الدراسات الدينيحيث تنوعت تآليفهم، واختلفت مواضيعهم، وعليه 

 نشاطا حسنا بفضل ما بلغه علماء األندلس أنذاك من علم ومعرفة وإضافات يف خمتلف الفروع واجملاالت.

"لبقي بن خملد"  3كتاب تفسري القرآن الكرمي وساهم يف إثراء املكتبات جمموعة من املؤلفات نذكر البعض منها:  
 م( 899-ه 044)تـــــ 

 .ملعارك بن مروان بن عبد امللك  4كذلك معجم " األئمة من املصنفني"

م( 611-898ه/ 420-055كتاب يف شرح احلديث حيمل عنوان " الدالئل" ملؤلفه قاسم بن ثابت بن حزم )
 .5الذي بلغ فيه درجة رفيعة من اإلتقان
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الرمحان ابن كتاب "االستذكار يف الروايات وتسمية الشيوخ الرواة هلا واإلجازات" ملؤلفه أبو عبد اهلل بن عبد 
 .1م(1259ه/118عثمان بن سعيد بن غلبون اخلوالين ) تــــ 

كتاب "األحكام" ملؤلفه عبد احلق اإلشبيلي وهو كتاب مشهور ومتداول القراءة وهو عبارة عن أحكام كربى 
 .2وأحكام صغرى
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 .100، املصدر السابق، ص0املقري، ج 2 
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 .ثانيا: علم الفقه

فتحا للعقيدة، فقد انتشرت القيم واملبادئ االسالمية يف مل يكن فتح املسلمني لألندلس فتحا ألرض، وإمنا كان 
تلك البالد ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا وانتشرت العلوم، وأخذ الناس بتداوهلا، فصارت تلك البقة االسالمية 

 منارة علمية ال غىن عنها.

عيون بية قد برعت فيه ألن حني وصل عبد الرمحان الداخل إىل األندلس مل تكن احلياة الفكرية والعلمية العر 
الفاحتني كلها متجهة إىل املشرق، مرتبطة مبا يظهر فيه من فكر إذا كان بديهيا أن تكون أول طالئع الفكر بعد 

 القرآن الكرمي واحلديث وعلومها هو الفقه.

ندلسيون يف كانت احلياة الدينية يف األندلس يف فرتة حكم عبد الرمحان الداخل متأثرة بالشام لذلك اعتنق األ
بادئ األمر مذهب عبد الرمحان بن عمرو األوزاعي إمام الشام، ومقامه يزار يف بريوت، وكان األوزاعي من 
اجملاهدين الذين ربطوا يف مدينة بريوت اليت كانت يف ذلك الوقت رباطا على العدو البيزنطي، هلذا اهتم مذهبه 

هاد، وهذا االهتمام كان يناسب وضع األندلسيني يف هذه بصفة خاصة بالتشريعات احلربية وأحكام احلرب واجل
 .1الفرتة األوىل من حياهتم القائمة على احلرب والغزو وهلذا اعتنقوا مذهب األوزاعي

جلس يف جمالس العلم مع عدد من  2ويروي لنا شكيب أرسالن صاحب كتاب احللل السندسية أن اإلمام مالك
 جابه باألمري هشام ومدحه بقوله: طلبة العلم األندلسيني وهنا أبدى إع

 .3"نسأل اهلل أن يزين حرمنا مبلككم" فنقلت هذه العبارة إىل ملك األندلس" 

                                                           
 .126، دار النهضة العربية للطباعة،)د.ط(، بريوت، )د.ت(، ص  "في تاريخ المغرب واألندلس"العبادي أمحد خمتار:  1

املوطأ، أي السهل الواضح الذي   صاحب املذهب املالكي، عاش هذا اإلمام باملدينة، ووضع كتابا له يف الفقه واحلديث معا مساه  "مالك بن أنس"، 2

ذكر االحاديث النبوية املتعلقة بكل موضوع من هذه املواضيع  تناول فيه أبواب الفقه املختلفة، كالصالة والزكاة والصوم واحلج واملعامالت...اخل، مث 

، ام بن عبد الرمحان الداخل، ينظريف عهد األمري هش الفقهية، وهلذا ذاع صيت اإلمام مالك يف العالم اإلسالمي، وأقبل األندلسيون على اعتناق مذهبه

 .111املرجع نفسه، ص 

 .055ص ،1جم،1649-1455، ،)د.م( 1املطبعة الرمحانية، ط ، الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية شكيب أرسالن: 3 
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وبأمر منه اختارت األندلس املذهب املالكي، حمل مذهب اإلمام األوزاعي ألن بعض علماء االندلس الذين ذهبوا 
 .1األمري حني عادوا إىل قرطبة ما ملسوه عند عامل دار اهلجرةإىل املشرق وتلقوا العلم على يد اإلمام مالك نقلوا إىل 

، وكان 3طونبش 2األندلس وغلب على املذهب األوزاعي وكان أول من أدخله زيادمث دخل املذهب املالكي   
وقد ويل حيي بن حيي القضاء  4هشام عبد الرمحان شديد اإلعجاب باإلمام مالك لذلك محل الناس على اتباعه

وما هو معروف أن هشام بن عبد الرمحان   5يويل قاضيا يف األندلس إال مبشورته وكان ال يويل إال املالكينيوكان ال 
كان متدينا مياال إىل العلم واالستماع بطبعه فاجتذب الفقهاء إليه وأحبوه، كما كان يقوم باستشارهتم واختذ نفر 

قي والورع واحلرص على رعاية الدين وتعمري املساجد منه أهل شوراه، وكان يف نفس الوقت ينافسهم يف مظاهر الت
ه احلكم ن، ووصل إىل هذه املكانة يف األندلس كبار الفقهاء الذين عاصرو هشام بن عبد الرمحان واب6باملصلني

ل على أهنم كانوا أمراء يف الربضي، وقد كانوا مجيعا مالكيني أي جامعني بني علم مالك وذكائه، وترامجهم تد
 .7العلم

وما ميكن استنتاجه من خالل هذه الروايات هو أم بالد األندلس كانت مستقلة عن الدولة العباسية اليت كان 
مذهبها الرمسي هو املذهب احلنفي لذا كان من الطبيعي أن يكون انتشار املذهب املالكي يف األندلس راجعا إىل 

الكي هو العنصر الذي قبلته اإلمارة األموية حتقيق هذه النزعة االستقاللية عن املشرق، ويعترب املذهب امل
 األندلسية. 

                                                           

 .56املرجع السابق، ص ليفي بروفينسال: 1 
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 .12، املصدر السابق، ص 0جنفخ الطيب، املقري:  5 

 .10، ص 1664-1114، القاهرة، 0، دار رشاد للنشر، ط"شيوخ العصر في األندلس"مؤنس حسني:  6 

 .16املرجع نفسه، ص  7 
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وابتداءا من إمارة عبد الرمحان األوسط أصبحت هذه الفكرة عن عالقة الفقهاء وأهل العلم بالبيت األموي 
ولقد التزم عبد الرمحان  بإكرام  1االندلسي ودورهم يف استكمال الصفة الشرعية له أساسا ثابتا من أسس احلكم

لعلم والفقه يف دولته فقدم هلم كل نوع من أنواع املساعدة املادية واملعنوية، وأسعفهم يف مطالبهم، فعاشوا أهل ا
خبري يف رعايته ومنت فروع العلم يف ظالل إمارته، فوصلت إىل حد بعيد من التقدم والرقي، ولقد كان هو بنفسه 

ثالثة يعدون من أكابر الفقهاء يف تاريخ األندلس كله  ولقد عاصر عبد الرمحان األوسط 2رفيع الثقافة جميدا للنظم
، عيسى بن دينار، وقد قيل فيهم إن عبد امللك عامل األندلس 3هم: عبد امللك بن حبيب، حيي بن حيي الليثي

 .5عاقلها 4دينار فقيهها وحيي بن حييوعيسى بن 

عصر اخلالفة،  ألموية وامتدت جذوره حىتوهكذا دخل املذهب املالكي بالد األندلس وذاع سيطه أيام اإلمارة ا  
 سالمية وتنوعت التواليف واختلفت التنصانيف.وانتشرت العلوم اإل

وكانت ضمن حمتويات خزائن الكتب األندلسية عدة أنواع وتصانيف منها كتب للعامل عبد امللك بن حبيب) تــــ 
لس ومن بني كتبه اليت نالت مكانة سامية يف م( الذي أسهم بتآليفه يف رواج احلركة الفكرية يف األند854ه/046

، كذلك جند للفقيه عيسى 6خزائن األندلس كتاب حتت عنوان" الواضحة يف احلديث واملسائل على أبواب الفقه"
م( جهد بارز يف ميدان التأليف، فصنف كتابا قيما أمساه "اهلداية" الذي وصف بالدقة 804ه/010بن دينار )تــــ 
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 .6ص 

 .441 ندلس، املرجع السابق، صمعامل تاريخ املغرب واألمؤنس حسني:  4 

ائل أما عن قصة حيي بن حيي الليثي عاقلها، فتعود أحداثها إىل قصة وقعت يف بالد املغرب، حينما كان اإلمام مالك يف جملس مع طلبته، قال ق 5 

 منهم: حضر فيل، فخرج أصحاب مالك كلهم، ومل خيرج حيي، فقال له مالك: مالك مل خترج وليس الفيل يف بالدكم؟، فقال إمنا جئت من األندلس
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 .6ص 

 .080احلميدي: املصدر السابق، ص  6 
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ه( 412-011)كما جند الفقيه أبو حممد قاسم بن أصبع البياين   1لفقهية على املذهب املالكيومشوله للمعاين ا
الذي درس اخلليفة الناصر لدين اهلل وأبنائه منهم اخلليفة املستنصر باهلل وألف له كتابا حتت عنوان " اجملتىن" وفيه 

 والذي أغدق بتأليفه هذا مكتبات األندلس. 2من احلديث املسند ألفان وأربع مئة وتسعون حديثا يف سبعة أجزاء

، الذي 3م(611-ه442)ت بالبوجونبن حيي بن عمر بن لبابة املعروف  كما ميكن اإلشارة إىل  الفقيه حممد
 ألف كتابا حيمل عنوان "املنتخب" 

ح النفزي كما ال ننسى دور الفقيه منذر بن سعيد بن عبد اهلل بن عبد الرمحان بن قاسم بن عبد امللك بن جني
يف جمال التأليف والذي أعطى لكتبه مكانة قيمة يف خزائن األندلس، ومن أهم تصانيفه كتاب " االنتباه البلوطي 

  . 4على اسنباط األحكام يف كتاب اهلل " وكتاب " اإلبانة على حقائق أصول الديانة"
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   ثالثا: علم الطب

أطباؤهم بصماهتم الواضحة يف هذا اجملال، ومن أهم األطباء الذين لقد أبدع األندلسيون يف جمال الطب وترك 
املذحجي الذي كان برفقة عبد الرمحان الداخل عندما عرب إىل األندلس، زوا وعرفوا بإبداعهم الطبيب الوليد ر ب

 وختربنا املصادر التارخيية أن األندلس يف 1حيث كان الطبيب اخلاص لألمري بقوم على عالجه وحفظه وصحته
البداية كانت تعتمد على كتاب مرتجم من كتب النصارة يقال له ) األبريشم( ألهنم مل يكن هلم دراية بصناعة 

شىت العلوم وساعدهم على ذلك  ولكن سرعان ما تطور منذ عهد اخلالفة فكان أطباء األندلس جيمعون 2الطب
-410ه/452-422د الرمحان الناصر)مهم باللغة العربية وظهرت النهضة العلمية يف الطب يف عهد عبإملا

 .3م(691

ذي كان عارفا باألمراض وصناعة وكان من الوافدين من املشرق إىل األندلس " أبو بكر سليمان بن باج" ال
وتأسيس البيمارستنات يف  5ملرضى، كما اهتم األندلسيون بعالج ا4دوية، وقد عاجل اخلليفة من رمد أصيب بهاأل
بروز أطباء نالوا شهرة فائقة يف علم الطب، كالطبيب اجلراح أيب قاسم خلف  وهندلس والدليل على وجودها األ

حيث قام بإجراء جراحات ناجحة يف شق القصبة اهلوائية، وتفتيت احلصاة  6الزهراوي الذي أبدع يف جمال اجلراحة
  .7 اجلراحات واخرتاع منظار املهبلالشرايني يفيف املثانة بالشق والتفتيت واستئصال اللوز وسبق إىل غريه ربط 
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ذكر أن الطبيب أبا جعفر كما أبدع األندلسيون العيادات، فكان لألطباء عيادات خاصة الستقبال املرضى، وي   
 .1م(، كان يستقبل املرضى يف عيادته682-868ه/496-085براهيم القريواين )أمحد بن إ

أن املسجد لعب دورا مهما يف تطور الطب ومؤسساته، فكان املسجد  وما ميكن مالحظته من خالل ما تقدم هو
 طالب لتلقي العلوم من بينها الطب.ليس مكانا للعبادة فقط وإمنا مكانا يقصده ال

ولقد بدأ األندلسيون خالل القرن الرابع اهلجري يسامهون يف ترمجة أمهات الكتب الطبية الشهرية، ويرجع الفضل 
األموي عبد الرمحان الناصر، الذي كون هيئة علمية من األطباء والصيادلة العارفني باألعشاب يف ذلك إىل اخلليفة 

واليت تعلموها من خالل كتاب احلشائش للعامل ديسقوريدس، وكانت اهليئة تتألف من الراهب "نيقوال" العارف 
 2سعيد الطبيب وغريهمباللغة اإلغريقية والطبيب حسداي بن إسحاق بن شربوط، وحممد الشجار، وحممد ال

م( من علم 661ه/481ولقد استفاد الطبيب ابن جلجل )ت 3الذين عملوا على ترمجة الكتاب إىل اللغة العربية
واستفاد أيضا الطبيب أبو العباس  4الرتمجة فألف مقالة يف األدوية ومل يسبق لديسقوريدس ذكرها يف صناعة الطب

 .5ديسقوريدس وجالينيوسحيث شرح أدوية م( 1046-ه944أمحد بن حممد ابن الرومية )

األطباء و احلكماء أن بالد األندلس تصدر إىل أوربا سيل كبري من العقاقري  ويشري ابن جلجل يف كتابه طبقات  
العربية عن طريق البندقية وصقلية واألندلس وتدفقت معها كتب كثرية يف األدوية، كما انتقلت إىل أوربا من املشرق 

 .6ت ال حصر هلاأعشاب ونباتا
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-048عبد الرمحان )وكان أول من اشتغل يف الطب خالد بن يزيد النصراين زمن اخلليفة األمري حممد بن   
 .1بيده األدوية الشجرييةيضع م( وكان 889-850)-ه(044

وجواد الطبيب النصراين يف أيام األمري حممد بن عبد الرمحان األوسط، وله اللعوق املنسوب إىل جواد ودواء   
 .2الراهب والشرابات

يف الطب حيمل عنوان قد ساهم يف إثراء املكتبات األندلسية جمموعة من الكتب نذكر مهنا: كتاب كبري ول
كما   3ليه ابن جلجل على أنه يتشكل من كناش من مخسة أسفارملؤلفه حيي بن اسحاق ولقد أشار إ"اإلبريشم" 

م( قال عنه ابن جلجل أنه تأليف حسن حيمل 641-ه491جند أيضا كتاب للمؤلف حممد بن متليخ التنيين)
كما عجت رفوف املكتبات بتأليف أبو قاسم خلف بن عباس الزهراوي الذي ألف    ،4عنوان "كتاب األشكال"

 .5صريف ملن عجز عن التأليف"ان "التكتابا حيمل عنو 

كما جند يف هذا اجملال أيضا أمحد بن حممد بن أيب اخلليل مفرج األموي املشهور "بابن الرومية" الذي متيز يف معرفة 
علم النبات ومتييز العشب ومن أبرز ما ألف يف هذا امليدان: "شرح احلشائش ديسقوريدس" و "أدوية جالينيوس" 

  .6ونبه إىل أغالط الغافقي
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 : علم الرياضيات والفلك.رابعا

نتناول يف هذه الدراسة حملة عن إبداعات املسلمني يف األندلس وكيف أهنم مل يكونوا جمرد جسر عابر للعلوم، وإمنا 
  .احتفظوا بتلك العلوم وأصلوها وأبدعوا يف موضوعاهتا، ومن بني تلك العلوم: علم الفلك والرياضيات

بالفلك والتنجيم خالل فرتة احلكم الثاين حامي العلماء وصديق األدباء، ونصري الفنون وشغوفا بكل ما يتصل 
أوفد قبل أن يتوىل اإلمارة العامل القرطيب "عباس بن ناصح" إىل العراق لكي يبحث له عن  على حنو خاص، 

أحاط نفسه جبماعة من ف ربية وأن يقوم بنسخها له، ة العاملؤلفات العلمية اليونانية والفارسية اليت ترمجت إىل اللغ
علماء الفلك، وخص  هلم رواتب عالية جدا لكي يراقبوا معه السماء وحركة الكواكب األخرى فيكتشف 

 .1طوالعها، حىت يف أتفه عوارض احلياة اليومية

ثنا املقري أن األمري هشام وكان علم الفلك وما يلحق به من التنجيم، جيد له مكانة يف نفوس بعض احلكام، فيحد
بن عبد الرمحان أرسل يف طلب أحد املنجمني ويدعى الضيب من أهل اجلزيرة اخلضراء، وكان ذلك يف بداية تولية 

بطليموس هشام اإلمارة، وقد عرف الضيب بالرباعة يف الفلك وأنه " كان يف علم النجوم واملعرفة باحلركات العلوية 
 . 2زمانه حذقا"

األمري حممد بن عبد الرمحان نباهته يف الرياضيات وخاصة يف ميدان احلساب، وكان لذكائه يف ذلك أن كما عرف 
 .3قام على حماسبة أهل خدمته، وتعقب أمورهم املالية بنفسه

ورغم موقف الدين من علم التنجيم الذي نبذه ووصف أهله بالكذب واإلدعاء، إال أننا نستنتج أن علمائه 
 اهتماما كبريا من طرف اخللفاء ويف قصور احلكماء يف حد ذاهتم. القو واملشتغلني به، 

وعلى الرغم من أن التآليف يف جمال الرياضيات كانت قليلة ونادرة إال أنه ميكن اإلشارة إىل بعض الكتب اليت 
دس" لقيت اهتماما من قبل أهل األندلس ومن أهم تلك املؤلفات كتاب "املدخل إىل اهلندسة يف تفسري إقلي
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الزهراوي الذي ألف كتاب "األركان ، كما جند أيضا 1وكتاب " االسطرالب" ملؤلفه أبو قاسم إصبع بن السمح
 .2و يف املعامالت عن طريق الربهان"وه

واليهود الذين كانوا يستخدمون للسفارة بني ملوك األندلس وملوك أوربا، ومن أشهر  3وال ننسى دور املستعربون
عربني نذكر: ربيع بن زيد األسقف القرطيب الذي سافر لعبد الرمحان الناصر إىل هوتو ملك هؤالء السفراء املست

، وكان ربيع جييد اللغتني العربية والالتينية وهو 4أملانيا، وقضى عنده سنتني سفريا، ورجع بكثري من التحف واهلدايا
 .5األبدان" باللغتني العربية والالتينيةالذي ألف للحكم املستنصر التقومي املسمى كتاب"تفصيل األزمان ومصاحل 

وما ميكن مالحظته من خالل ما تقدم أن املؤرخني مل يرتكوا لنا سوى بعض املعلومات املتفرقة عن علماء 
الرياضيات يف األندلس، وهلذا جند أن املصادر تشري إىل ذكر أول وأهم رياضي أندلسي أال وهو: سليم بن أمحد 

عروف "بصاحب القبلة" إال أهنم مل يتطرقوا إىل احلديث وذكر مؤلفاته يف احلساب والتنجيم، بن أيب عبيدة الليثي امل
باإلضافة إىل ذلك جند يف كتب الرتاجم والطبقات تتحدث عن هؤالء الرياضيني، إال أنه ال تتوفر لدينا املعلومات 

 عن مؤلفاهتم مما يستدعي جعل احلديث عنهم ضئيل.
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  العلوم االجتماعيةالمطلب الثاني: 

لقد خلف املسلمون يف جمال العلوم االجتماعية عدة تصانيف ومؤلفات علمية سامهت يف رواج احلركة الفكرية 
 التاريخ واجلغرافيا. ألندلسية ومن أهم تلك العلوم: علما

   أوال: التاريخ والجغرافيا

البداية يتجهون إىل كتابه سرية العلماء األندلس  لقد عىن األندلسيون بكتابه الرتاجم، وبرعوا فيها وقد كانوا يف
كابن جلجل الذي    بصورة أكثر ختصيصا للعلماء وأهل املعرفة الرتاجم امة، مث اجتهوا بعد ذلك إىل كتابةبصورة ع

 .1طباءكتب عن طبقات األ

واشتهر يف هذا املضمار أسرة الرازي اليت خرج منها العديد من املؤرخني، كما ظهر جغرافيون كثريون يف هذا   
ندلس كان هلا ق إليه من معلومات جغرافية عن األالعصر متأثرين مبا جاء يف كتاب "هروشيش" التارخيي وما تطر 

      .أثر يف الدراسة اجلغرافية

بات االندلسية جمموعة من الكتب نذكر منها: كتاب حيمل عنوان "صفة قرطبة" ملؤلفه ولقد ساهم يف إثراء املكت
م(، هذا األخري أسهمت مؤلفاته يف ارتقاء علم التاريخ إىل مرحلة 415ه/401أمحد بن حممد الرازي )ت 

قا واسعة النضوج، إذ أضفى على األندلس هوية إقليمية من خالل مجلة مؤلفاته وهي الكتب اليت سوف تفتح أف
للمؤلفني األندلسيني الذين جاءوا بعده، كما ينسب إليه أيضا موسوعة ضخمة تتحدث على أنساب العرب يف 
األندلس حتمل عنوان "كتاب االستيعاب يف مشاهري األندلس" حيث حيتوي على مخسة جملدات كبرية ويشري 

مدهنا الرئيسية وهو الكتاب املسمى"مسالك املقري إىل أن للرازي كتاب يتحدث فيه عن طرق األندلس وموانئها و 
 . 2األندلس ومراسيها وأمهات أعيان مدهنا وأجنادها الستة"

وإىل جانب أمحد الرازي جند معاصره اإلخباري معاوية بن حممد بن هشام يكىن: أبا عبد الرمحان حيث ألف    
 .3با يف "دولة بين مروان باألندلس"كتا
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مبؤلفات املؤرخ حممد ابن احلارث اخلشين الذي ألف كتابا حتت عنوان "قضاة قرطبة" كما عجت خزائن األندلس 
 ، كما جند1وهو كتاب يضعنا يف قلب قرطبة وحياهتا االجتماعية، من خالل سري القضاة ومواقفهم مع الناس

لك املؤلفات  نصيبا وافرا يف خزائن الكتب من خالل مجلة مصنفاته، ومن أهم ت أيب مروان ابن حيان ملؤلفات
 .2كتاب حيمل عنوان "التاريخ الكبري يف أخبار أهل األندلس"

كما تواصلت يف عهد احلكم الثاين أعمال الرتمجة فرتمجت أمهات كتب اليونان إىل اللغة العربية منها: كتاب 
 . 3التاريخ هلريوشيش الذي عاش بني القرنني الرابع واخلامس ميالدي

ة احلكام األمويني تناولت األحداث السياسية واالقتصادية لألندلس، ارخيية يف فرت وبصفة عامة فاملؤلفات الت  
ومواضيع تتعلق بالرتاجم و األنساب وقد نالت هذه األخرية حظها الوافر يف مكتبات األندلس ومن أبرز تلك 

 4"بابن القوطية" الكتب: كتاب "تاريخ افتتاح األندلس" ملؤلفه أبو بكر حممد بن عمر بن عبد العزيز املعروف
ؤلف جمهول حيث ندلس وذكر أمرائها" ملكتاب "أخبار اجملموعة عن فتح األ  م(  كذلك جند644ه/494)ت

ندلس حىت هناية حكم اخلليفة الناصر وهو يتضمن معلومات هامة عن األوضاع االجتماعية عاجل فيه تاريخ األ
 .5والسياسية واالقتصادية

كما يشري املقري إىل املؤرخ حسني بن عاصم الذي ألف كتابا يتحدث فيه عن سرية املنصور بن أيب عامر حيمل    
 .6عنوان "املآثر العامرية "
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 .159، ص املرجع نفسه 5 

 .141ص املصدر السابق، ، 0املقري، نفخ الطيب، ج 6 
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ومن هنا نستنتج مدى تأثري احلركة العلمية يف تنوع جماالت التصانيف والعلوم لدى األندلسيني، حيث أحاطوا   
ذاع صيتهم يف أرجاء األندلس وأفاضت خزائنهم مبختلف املؤلفات واملصنفات أنفسهم جبملة من املعارف حىت 

 .العلمية

 الموسيقى والشعر واألدب: ثانيا: 

ملا استقر احلال باألندلس حتت ظل الدولة املروانية اجلديدة، التفت من هبا إىل تطور احلضارة، ونشأ يف قرطبة مركز 
عواصم العلم واألدب وخمتلف الفنون، ومن الطبيعي أن يبدأ كل جديد كرب مع الزمن، فصارت عاصمة أخرى من 

شيء يف البالد املفتوحة النائية مستعينة حبضارة الشرق، وكان البد أن تستمر قيمة احلركة الفكرية واألدبية فيها مدة 
 من الزمن.

الذي  م( أوىل خطواهتا حنو األدب األندلسي610-455ه/422-148بدأت األندلس يف عصر اإلمارة )
، ولكن سرعان ما تطور هذا األخري يف عصر 1أصبح يتميز بالتجديد واملوضوعية ووضوح العاطفة وصدقها

 اخلالفة عندما تأثر الشعراء واألدباء بالطبيعة وباملغنيني واملغنيات واجلواري املشرقية أمثال:

ومن األدلة التارخيية اليت تدل على ذلك هو أن اخلليفة عبد الرمحان الداخل، قام بشراء مغنيات  3وزرياب 2قمر 
 4مشرقيات قدمن إىل األندلس، وبذل يف شرائهن واستقدامهن مال وفري، ومن بني تلك اجلواري نذكر: العجفاء

اخلليفة احلكم بن هشام حكم  أيام ندلس يف، كما وصل إىل األ5اليت ابتيعت له من أحد موايل بين زهرة باملدينة
 .6علون وزرقون

                                                           

 .48، ص 1685، دار املعارف، )د.ط(، )د.م(، "االدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة": هيكل أمحد 1 

قري: جارية ابراهيم بن حجاج اللخمي، صاحب إشبيلية، وكانت من أهل الفصاحة والبيان واملعرفة، بصوغ األحلان وجلبت إليه من بغداد، ينظر، امل 2 

 .112املصدر السابق، ص  4نفخ الطيب، ج

، تح: "اسبانيا اإلسالمية المسلمون في األندلس"كان فارسي األصل، وفد من بغداد وموىل من موايل اخللفاء العباسيني، ينظر، رينهارت دوزي:   3 

 .49ص ،1ج، 1661حسن حبشي، اهليئة املصرية للكتاب، )د.ط(، )د.م(، 

 .112، املصدر السابق، ص 4املوصوفة بأهنا أحسن الناس غناءا، ينظر، املقري، نفخ الطيب، ج 4 

 .04، ص 1664-1111، بريوت، 0، مؤسسة الرسالة، ط"تاريخ النقد األدبي في األندلس"الداية حممد رضوان:  5 

 .08املرجع نفسه، ص  6 



 ــويـــــــــــــد األمــــــــهــــــــعــــــــــي الــــــــــــــات فــــــــــبـــــــــتــــ: المـــكاألولالفــــصـل  

 

 
49 

وختربنا الروايات التارخيية أن أهل األندلس يف القدمي كان غناؤهم إما بطريقة النصارى، وإما بطريقة حداة العرب، 
ومل يكن عندهم قانون يعتمدون عليه إىل أن وفد عليهم من املشرق من حيسن غناء التالحني أال وهو: علي بن 

 .1امللقب بزرياب غالم اسحاق املوصلي يف عهد عبد الرمحان األوسط نافع

وهبذا  وأما بالنسبة للنوبة فهي مصطلح غنائي كان معروفا يف املشرق منذ العصور األوىل، وكان يعين املرأة أو الدور،
واللحنية اليت ندلس إال أنه مل يلبث أن تطور ليدل على جمموع املكونات النصية املفهوم استعمل يف عهد األ

يتشكل منها العمل املوسيقي يف نظام تركييب معقد ومنضبط لكن يف تكامل وتناسق وانسجام، ولقد كانت النوبة 
 .2اجلديد مل يبق منه بعد هناية األندلس سوى تراث شفويجماال فسيحا لإلبداع 

رب جارية املنذر بن عبد الرمحان ولقد أحاط اخللفاء أنفسهم جبواري ماهرات يف أداء األغاين نذكر من بينهن: ط
، وقمر جارية األمري عبد الرمحان وهي أندلسية األصل محلت صبية إىل 3الثاين، وكانت هلا صنعة يف الغناء حسنة

املشرق، فوقفت مبدينة النيب صلى اهلل عليه وسلم وتعلمت هنالك الغناء فحذقته وكانت أديبة، ذاكرة، حسنة 
    .4ألخبار، عاملة بضروب اآلداباخلط، راوية للشعر، حافظة 

ولقد كان للخلفاء اهتمام كبري وولع باألغاين، ومن األدلة على ذلك هو ماقام به اخلليفة عبد الرمحان بن احلكم 
حينما مسع خبرب قدوم زرياب فكتب إليه يدعوه للحضور إىل بالطه، وطلب إىل عماله أن يلتقوه أحسن لقاء، 

 .5يصله بالبغال وغريها من اهلداياوعهد إىل كبري غلمانه أن 

خبار ما يقوم على ذلك، وأقبل على مساعه وحضور  حسنا، وقد تقدم من األولقد تقبل األندلسيون الغناء قبوال  
 .6جمالسه العامة واخلاصة، وأتقنه أحيانا بعض كرام الناس مثل األمراء

                                                           

، أكادميية اململكة املغربية "أهمية الموسيقى والغناء في حضارة األندلس، التراث الحضاري المشترك بين اسبانيا والمغرب"اجلرياري عباس:  1 

 .111، ص 1660-هـ1110للنشر، )د.ط(، الرباط، 

 .119، ص عباس، املرجع السابقاجلرياري  2 

 .544، املصدر السابق، ص 4املقري: نفخ الطيب، ج 3 

 .112املصدر نفسه، ص  4 

 .48رينهارت دوزي: املرجع السابق، ص  5 

 .08الدايا حممد رضوان: املرجع السابق، ص  6 
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 الشعر ثالثا:  

نوعا جديدا من الشعر الشعيب يسهل التغين به، يطلق عليه اسم أما يف جمال الشعر، فلقد أبدع األندلسيون 
ويقال أن خمرتع هذا الفن رجل ضرير من بلدة قربة جبوار قرطبة، امسه مقدم بن معايف  2و األزجال 1املوشحات

 .3رن الثالث اهلجري التاسع ميالديالقربي، الذي عاش يف أواخر الق

ولقد كان كبار األدباء والشعراء يلتقون يف قصور اخللفاء واألمراء يف األندلس فكانت مبثابة منتديات زاهرة   
 .4وجمامع للعلوم واآلداب والفنون

ئف الروايات األندلسية، ماروي عن زوجة اخلليفة الناصر، حيث قامت هذه األخرية بإحضار زرزورا اومن طر 
ندما جلس الناصر يف هبو قصره مبدينة الزهراء، وقف الزرزور على إناء من ذهب وأخذ وعلمته أبياتا من الشعر، وع

 من الشعر نذكر منها: يردد أبياتا 

 أيها الفاصد رفقا                           بأمري املؤمنينا   

  5فيه حميا العاملينا  عرقا                           إمنا نقصد  

ندلس و ذاع صيتهم يف فرتة اخلالفة فكان منهم اخللفاء كاخلليفة الناصر و األدباء يف األ وهكذا كثر الشعراء و
  6جهبور وابن شهيد ومنهم العلماء وغريهماملستنصر و منهم الوزراء كابن 

                                                           

المغرب "تطلق على املهذبات من الزجل الذي تستعمل فيه الفصحى، أو ينظم يف أسلوب أرفع من أسلوب األزجال، ينظر، الشكة مصطفي:  1 

 .81، ص 1684، بريوت، 1، دار الكتب اإلسالمية، ط"واألندلس، آفاق إسالمية وحضارة إنسانية ومباحث أدبية

الحياة االجتماعية في األندلس "، الدغلي حممد السعيد: 81ك عريب فصيح، ينظر، املرجع نفسه، ص فن سوقي دارج يتغىن به يف الطرقات، وذا 2 

 .45، ص 1681، )د.م(، 1، ط"وأثرها في األدب العربي واألدب األندلسي

، ص 0212-1141، 02، ع5ثقافتنا للدراسات والبحوث، م ،"الحضارة العربية في األندلس وأثرها في أوربا"اليوزبيكي توفيق السلطان:  3 

104. 

 .108املرجع نفسه، ص  4 

 .492، املصدر السابق، ص 1املقري: نفخ الطيب، ج 5 

 .481، 482ص ص  ،0ج،املصدر نفسه 6 
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قبل ومل يكن النثر مبنأى عن التطور الذي شهده الشعر، فقد لقيت الكتابة الرمسية ) اللغة العربية( عناية كبرية من 
اخللفاء وأرباب العلم إىل درجة وصول بعض الكتاب إىل مناصب عالية يف الدولة فمنهم من وصل إىل مرتبة 

لتطور من ، كذلك ال ننسى جهود النساء األندلسيات يف هذاا1الوزراء ومنهم من وصل إىل منصب احلجابة
ولبىن كاتبة اخلليفة املستنصر  2اخلطديبة حسنة كانت أ  مري الناصر لدين اهلل حبيثأمثال: "مزنة" كاتبة األ

 .3م( اليت كانت حادقة بالكتابة حنوية وشاعرة بصرية باحلساب مشاركة يف العلم وحسنة اخلط681-ه441)ت

سالمي اليت نشأت وازدهرت يف ظل العهد األموي ن هنا نستنتج أمهية املوسيقى واألدب والشعر يف احلضارة اإلوم
فكرية واألدبية والفنية واليت مكنت لبذور هذه الروافد أن تنموا وتزدهر وتثمر بعد أن مستفيدة بذلك من الروافد ال

تسىن هلا أن تتالقح بعمق مع العوامل البيئية نابعة من طبيعة األندلس اخلالبة لذلك نالحظ التنوع يف أبواب 
 دلسيون يف تلك الفرتة الشعر واملوسيقى وهو مؤشر هام يدل على مدى التحظر والتقدم الذي وصل إليه األن

ولقد حظيت مكتبات األندلس بعدد هائل من هذا النوع من اللون املعريف فنجد جمموعة من املؤلفات نذكر منها:  
كتاب كبري حيمل عنوان "العقد الفريد" يف األخبار وهو مقسم على معاين وقد مسي كل قسم منها باسم من أمساء 

، كذلك ال يفوتين الذكر إىل الشاعر صاحب كتاب "احلدائق" الذي 4ربه بن عبدنظام العقد كالواسطة ملؤلفه ا
، كما عرفت األندلس أحد 5(649-499ضاهى به كتاب الزهرة أليب داود األصفهاين أال وهو ابن فرج اجلياين )

-015أهم الشعراء الذين أفاضت مؤلفاته خزائن الكتب أال وهو ابن عبد ربه سعيد بن منذر البلوطي )
م( بتصنيفه لديوان مجع فيه جل أشعاره وأطلق عليه اسم "احملصنات" حيث اتبع فيه كل 646-408ه/892

  .   6قطعة غزلية بأخرى يف احلكمة والزهد

                                                           

 .041، املصدر السابق، ص 0ابن عذاري:ج 1 

 .519الضيب: املصدر السابق، ص  2 

 .519املصدر نفسه، ص  3 

، 1684-1121، بريوت، 1، تح: حممد مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ط"العقد الفريد": ينظر، ابن عبد ربه األندلسي أمحد بن حممد 4 

 . 118.، الضيب: املصدر السابق، ص 1ج

 .90ثيا: املرجع السابق، ص أخنل جنثالث بالن 5 

 .94املرجع نفسه، ص  6 
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كما ساهم أبو بكر الزبيدي مبجموعة من مؤلفاته نذكر منها: كتاب العني وكتاب طبقات النحويني واللغوين 
 .1"يف العربية النحو وكتاب "الواضح ب األبنية يفوكتاب حتسني العامة وكتا

كما جند أيضا للعامل اللغوي أبا علي القايل نصيب وافر يف ميدان التأليف، زمن أهم اعماله كتاب األمايل وهو 
عبارة عن حماضرات أمالها على تالميذه يف مسجد قرطبة، كما يتضمن هذا الكتاب أيضا فصوال عن العرب 

 .هم ولغتهم وشعرهم وأدهبم وتارخي

م(، من أهم مؤلفاته  644ه/494كما جند أيضا للعامل أبو بكر حممد بن عبد العزيز املشهور بابن قوطية ) 
 .2"املقصور واملمدود"وكتاب  "تصاريف األفعال"كتاب 

ومن أعظم الشعراء الذين عاصروا فرتة سقوط اخلالفة الفيلسوف و األديب أبو حممد علي بن حزم القرطيب الذي   
يعترب هذا اإلجناز على حد قول كثري من أنواع الشعر ومجعه يف كتاب حتت عنوان "طوق احلمامة" و صنف ال
ستاذ غارسي غوس "باقة زهر أرحية من األقاصي  ومقطعات الشعر والتحليل النفسي وشعره ينم تارة عن األ

 .3عاطفة حارة مشبوبة"

وصارت عنوانا للذوق الراقي، فنجد أبو زكرياء حيي  أما يف جانب املوسيقى فقد متكنت طريقة زرياب يف األندلس
ات" وآخر حيمل عنوان "األغاين بن ابراهيم األصبحي احلكيم املعروف باخلذوج، له كتب كثرية منها "خمتصر 

 .4ندلسية"األ

كننا من خالل هذا العرض الذي أبرزنا فيه جمموعة ال بأس هبا من املؤلفات اليت كانت رائجة يف األندلس مي       
التأكيد على أن هذه املؤلفات كانت حتتل مكانة مرموقة يف رفوف مكتبات وخزائن الكتب األندلسية ولوال هذا 
احلضور القوي هلذه املؤلفات ضمن حمتويات اخلزائن ملا وجد األندلسيون عرب القرون ما يستندون إليه يف اإلبداع 

   والتعليم.    

                                                           

 .92، املصدر السابق، ص 4جاملراكشي:  1 
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 في عهد ملوك الطوائف المكتبات:الثاني الفصل

 الشغف العلمي في تحصيل المعرفةالمبحث األول: 

 .المطلب األول: عوامل تطور الحياة الفكرية في عصر ملوك الطوائف
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 المبحث األول: الشغف العلمي في تحصيل المعرفة.

لقد ساهم يف ارتقاء ثقافة أهل األندلس والنهوض مبجاهلا العلمي عدة عوامل جعلت منها املنارة الراقية وملجأ 

 العلماء واألدباء. 

 ية في عصر ملوك الطوائف.تطور الحياة الفكر  ب األول: عواملالمطل

إن املخلفات الثقافية واحلضارية للدولة األموية يف االندلس كانت من أهم العوامل اليت ساعدت يف البناء الثقايف 

وكانت قاعدة انطلق منها ملوك الطوائف يف جتسيد عمليات احلركة العلمية، فاملخلفات الثقافية نقصد هبا تلك 

خصوصا يف جانب  ،موية يف مجيع اجملاالتاأل خلالفة ت العلمية واإلبداعات القافية اليت حصلت يف فرتة ااإلجنازا

موي مهد مللوك الطوائف الطريق يف املسارعة القتناء الكتب العناية بالكتب، فهذا املوروث األتأسيس املكتبات و 

 وتشييد املكتبات.

دور كبري يف تشجيع العلم واهتمامهم بالعلماء، حيث تنافسوا يف اجتذاب أهل  1قد كان مللوك دول الطوائف

ويف هذا الصدد يقول  2هم منتديات عامرة وجمامع للعلوم واآلدابر الفكر حنو ممالكهم حىت أصبحت قصو 

                                                           

سموا نقصد بدول الطوائف تلك اجملموعات من الرببر والصقالبة وطوائف األندلسيني الذين مل ينتظروا اهنيار اخلالفة األموية يف االندلس بل ق 1 

ين عباد يف إشبيلية، االندلس إىل عدد كبري من الدويالت مل يقدر ملعظمها أن يبقى إال فرتة غابرة، ومل يربز منها إال كتل سياسية كبرية قليلة هي: ممالك ب

، تر: ابراهيم "األندلس"ج.س.كوالن: ، ينظر ،ن يف طليطلة وبين هود يف سرقسطةبين األفطس يف بطليوس، بين زيري يف غرناطة، بين ذي النو 

 .131، ص 1891القاهرة،  ، 1طرشيد، دار الكتاب املصري،و خ

القاهرة، ، 4طمكتبة اخلاجني للنشر،  "،الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطيدول ، دولة اإلسالم في األندلس"عنان حممد عبد اهلل ، 2  

 .423 م، ص1881-ه1411
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ا ثار عندما حتدث عن أهل األندلس وفضل أهلها يف جماالت العلم واملعرفة ذاكرا ملوك الطوائف " ومل 1الشقندي

انتشار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا يف البالد كان يف تفرقهم اجتماع على النعم لفضالء العباد إذ نفقوا 

سوق العلوم وتباروا يف مثوبة على املنثور واملنظوم، فما كان أعظم مباهاهتم إال قول العامل الفالين عند امللك 

  .2 إال من بذل يف وسعه يف املكارم"ين، وليس بينهم الفالين، والشعر الفالين خمتص بامللك الفال

لقرن ومما ال شك فيه أنه من بني األسباب األساسية اليت كانت وراء االزدهار العلمي الذي عرفته األندلس خالل ا

رجاعها إىل نوع من حرية الفكر إاسية واالقتصادية املضطربة ميكن وضاع السياخلامس اهلجري بالرغم من األ

والتعبري واإلبداع الثقايف حيث عرف هذا االجتاه تطورا يف عهد بين أمية إىل أن وصل إىل أرقى مرحلة نضجه 

   .3خالل عصر دول الطوائف، حينما وصلت العديد من اجملاالت املعرفية إىل درجة مميزة من األصالة يف األندلس

لى أن تضم بالطاهتم أكرب عدد ممكن من ولقد كان ملوك الطوائف أو البعض منهم إن صح القول حرصني ع

النابغني يف شىت حقول املعرفة بل وجدنا البعض منهم من يسعى جاهدا يف اجتذاب ما لدى منافسيه من علماء 

 .4وأدباء

                                                           

لقضاء هو أبو الوليد امساعيل بن حممد الشقندي، نسبة إىل شقندة إحدى القرى القريبة من قرطبة، ويعد من علماء االندلس املشهورين، حيث ويل ا  1 

م(، ينظر: ابن سعيد االندلسي أيب احلسن علي بن موسى، 1171-ه728م(، وقيل ) 1118-ه721يلية سنة )يف مدن اندلسية، تويف يف إشب

  .49، ص 1891دمشق،، 1ط، تح: حممد رضوان الداية، دار طالس للنشر، "رايات المبرزين وغايات المميزين"

 .181،198ص املصدر السابق،  ص  ،3ج املقري: نفخ الطيب، 2 

 يف التاريخ ، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت"المعرفة التاريخية في االندلس خالل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ميالدي"علي:  زيان 3 

 .47، ص 2111-2111 قسنطينة،الوسيط، إشراف عالوة عمارة، قسم التاريخ واألثار، جامعة منتوري،

 .342، املرجع السابق، ص دول الطوائفعنان حممد عبد اهلل:  4 
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ولقد شهد عصر ملوك الطوائف حركة علمية واسعة وشاملة ملختلف اجملاالت، باعتبارها األرضية املواتية للتألق و 

موي مل تنحصر يف علو م دون أخرى تقاها ملوك الطوائف من الرتاث األن مث فإن املكتسبات اليت اساإلبداع، وم

فالتآليف اليت ألفت يف عصر  1بل استطاعوا أن يطرقوا كل أبواب املعرفة، وأن حيققوا يف ذلك نشاطا علميا متفوقا

ة اليت كانت مثارا للتطور الذي شهده الطوائف كانت مكملة للعصر األموي، ودليل ذلك هو تطور احلركة الطبي

الطب يف عصر اخلالفة، فكانت مؤلفات ابن جلجل يف ميدان الطب ومنهجه يف ذلك من أكرب املصادر اليت 

 .2استفاد منها الطب يف عصر الطوائف

كما كانت حمفوظات وكتب مكتبة احلكم إحدى أهم العوامل املساعدة على ازدهار احلركة الفكرية يف هذا 

وقراءهتا يف الكثري من  العصر، حيث بيعت تلك الكتب بأخبس األمثان، مما أدى إىل إقبال الناس على اقتنائها

 .3ندلسية بعد أن كانت حبيسة يف مكتبات قرطبة وحكرا على أهلهااملدن األ

علوم واإلقبال كما لعب نشاط املؤسسات الثقافية دورا كبريا يف تشجيع احلركة العلمية واالنصراف إىل دراسة ال

الذي كان حلقة وصل ومدرسة حقيقية يتلقى المسجد على مجع الكتب والعناية هبا ومن أهم تلك املؤسسات 

 .4فيها الفرد خمتلف العلوم واملعارف على أيدي العلماء

وما ميكن أن نشري إليه أن تلك املساجد كانت مرفقة مبجموعة من املكتبات اليت كانت حتمل خمتلف العلوم 

ندلس، وظهور ثلة من األدباء و العلماء يف ميدان التأليف ت على رواج احلركة الفكرية يف األاملصنفات مما ساعدو 

 .مما أغدق رفوفها مبختلف أنواع الكتب
                                                           

 .147، ص 7ج، 1881، دار احلرية للطباعة، )د.ط(، بغداد، "حضارة العرب في األندلس"طلفاح خري اهلل:  1 

 .41 41، اجلزائر، )د.ت(، ص ص 1ط، دار الغرب للنشر، "الحركة الطبية في االندلس بين الصراع السياسي والمعرفي"يابوش جعفر:  2 

 .71ص ،1812لكاثوليكية، )د.ط(،بريوت، ، تح: األب لويس شيخو الياسوعي، املطبعة ا"طبقات األمم"سم بن أمحد: اصاعد األندلسي أيب الق 3

 .221، املصدر السابق، ص1املقري: نفخ الطيب، ج 4
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كما اعتربت احلوانيت مركز للتدريس والتفقه خاصة إذا علمنا أن الكثري من الفقهاء والقضاة كانت هلم حوانيت 

لبة حيث يقول املقري يف هذا الصدد: "وكتب أحد األدباء مبرسيه إىل فىت وسيم من أعياهنا كان يلتقون فيها بالط

 .1يالزم حانوت بعض القضاة هبا للتفقه عليه

وما ميكن استنتاجه من خالل هذا القول هو أن وجود احلوانيت يف تلك الفرتة يدل على وجود الكتب لديها مما   

 يعين وجود رفوف خلزائن املكتبات تعج مبختلف ألوان املعرفة.

نت تعج وما جتدر اإلشارة إليه أن جمالس امللوك والعلماء لعبت دورا كبريا يف ازدهار احلياة الثقافية، حيث كا  

مما أدى إىل  2بالنشاط العلمي إىل درجة اهنا خصصت هلم دار خاصة تسمى دار الشعراء كما هو احلال بإشبيلية

 روح التنافس بني الشعراء وكثرة ارتيادها حىت وصف أحدهم جمالس بن ذي النون بطليطلة بقوله: 

 وجملس جم املالهي أزهرا           ألذ يف األجفان من طعم الكرى

 3ومل تر عيين مثله وال ترى           أنفس يف نفسي وأهبى منظرا

وعليه فلقد سامهت هذه اجملالس يف تثقيف األفراد وتوعيتها وبث روح التأليف فيها ودفعها إىل مجع الكتب، 

تعليم وعلى الرغم من بساطتها إال أهنا أعطت دافعا كبريا يف تنشيط الواقع الفكري لألندلس كما ال ننسى دور ال

يف إثراء املكتبات األندلسية، حيث أعطى ألفراد اجملتمع االندلسي الصبغة العلمية على غريه من اجملتمعات لذلك 

 .4اخلط شعر وقوانني اللغة العربية وحتسنيجند أن مذهب أهل األندلس يقتضي بتعليم القرآن الكرمي ورواية ال

                                                           
 .21، ص 4ج املصدر السابق املقري: نفخ الطيب،،  1

 .243، ص املصدر نفسه 2 

 .748،711، ص ص 1املصدر نفسه، ج 3 

 .18أمحد الرزاق أمحد:  املرجع السابق، ص  4 
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زدهرت يف ت األندلس سوقا للكتب الكبرية، راجت بضاعتها وامما أدى إىل انتشار الثقافة وبلورة الفكر حىت غد

 .1سالميةخمتلف أرجاء احلضارة اإل

مية واجلهل لى حترير أهل األندلس من قيود األمن خالل ما تقدم ميكن مالحظة أن تلك العوامل ساعدت ع

 واالرتقاء إىل حضارة راقية متيزت صفحاهتا بسمات علمية.

وقد نتج عن ذلك أن عجت رفوف املكتبات األندلسية يف عصر ملوك الطوائف بالعديد من املؤلفات والكتب يف 

أبو يوسف بن ظهور جمموعة من الفقهاء ويف مقدمتهم: الفقه خمتلف التصانيف املعرفية، فنجد مثال يف ميدان 

ديث منها كتابه املشهور"الكايف يف م( فقيه ألف كتبا ال مثيل هلا يف الفقه واحل1113-ه473)ت عبد البر 

 .2الفقه على مذهب مالك وأصحابه" يف مخسة عشر كتابا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .411احلجي عبد الرمحان علي ، التاريخ األندلسي، املرجع السابق، ص  1 

، تح: احسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،)د.ط(، )د.م(، "رسائل ابن حزم األندلسيحممد بن علي بن أمحد بن سعيد: " ابن حزم 2 

 . 191، ص 1، ج1891
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 ألندلسية أال وهو "ابن عبد الرب"كما برز على الساحة الفقهية فقيها آخر كان له الدور الكبري يف إثراء املكتبة ا

إال أنه صاحب فضل  1ه للمذهب الشافعيالذي كان له سعة كبرية وذلك مبسامهته يف احلقل الديين ورغم ميل

يد ملا يف املوطئ من عظيم على املذهب املالكي، فقد صنف كتبا كثرية على هذا املذهب من بينها كتابه "التمه

اه " االستذكار ملذاهب علماء ويقع يف حجم كبري يبلغ سبعون جزءا، مث صنف كتابا آخر أمس سانيد"املعاين واأل

 .2 صار"ماأل

من أبرز الفقهاء  م(1193-ه414يف هذا املضمار أيضا أبو الوليد بن سليمان بن خلف الباجي )كما ظهر 

الذين مجعوا بني الفقه واحلديث حيث بدأ حياته يف خدمة املظفر صاحب بطليوس، مث استقر بدانيا بعد أن طاف 

وى عنه البخاري يف الصحيح، باملشرق وصنف كتبا كثرية منها: كتاب املنتقى وكتاب التعديل والتجريح يف من ر 

  .3 وكتاب شرح املوطأ

                                                           

اء، ألنه هو مذهب سعى إىل إضفاء سرية القطيعة على الفقه وإقامته على قواعد يقينية وضوابط ثابتة ال يدخلها الشك مما تطلب رفض قياس لفقه 1 

ع جديد إليه،  وء إىل قياس املناطقة ألنه يقيين نتائجه ال تعطي إال املقدمات إال أنه كفيل للشرع على هويته، وعدم زيادة شر جبالذات ضين ختميين والل

هان مع كما هو الشأن يف القياس الفقهي، والظاهرية مشروع فكري فلسفي األبعاد يطمح إىل إعادة تأسيس البيان، وترتيب العالقات بينه وبني الرب 

األئمة األربعة، وإمنا يعتمد  إقصاء العرفان إقصاءا تاما على حد رأي حممد عابد اجلابري، واملذهب الظاهري يبطل القول باإلهلام والقول بضرورة تقليد

م(، الذي 911-ه212على العقل وظاهر النص ، وكان أول من نشر مبادئ أهل الظاهر يف األندلس هو عبد اهلل بن حممد بن قاسم بن هالل )

، املركز الثقايف الغريب "واألندلسابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب "يفوت سامل:  نظر:يألصفهاين، منشئ املذهب الظاهري، تتلمذ على يد داود ا

ص ،1897،بريوت، 1لوحدة العربية، ط، مركز دراسات ا"بنية العقل العربي"اجلابري حممد عابد:  ،93،ص 1897، الدار البيضاء،1ر، طللنش

114. 

 .178، املصدر السابق، ص3املقري: نفخ الطيب، ج 2 

 .213،212ص ص  ،2ج،نفسه املصدر 3 
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أما إذا انتقلنا إىل ميدان الدراسات التارخيية يف األندلس فإننا جند املكتبات األندلسية تعج هبذا اللون املعريف 

وخصوصا إذا علمنا أن أهل األندلس اعتنوا كثريا بكتابة الرتاجم فنشطت حركة التأليف يف هذا اجملال نشاطا  

ريا، وظهرت مجاعة من املؤرخني يسامهوا يف إثراء هذا العلم ويأيت يف مقدمة هؤالء وبال شك وال منازع أعظم كب

م( ويتضح ذلك من خالل تركته الثقافية وتصانيفه 1118ه/478مؤرخي اإلسالم "ابن حيان القرطيب" )ت 

 .1الفتح الغريب حىت عصر املؤلف تقريباالقيمة ومن أهم مؤلفاته "كتاب املقتبس" الذي تناول تاريخ األندلس من 

كما شهدت األندلس يف عصر ملوك الطوائف والدة مؤرخ بارع خيتلف عن ابن حيان أال وهو "ابن حزم"، هذا 

األخري أسهم بنصيب وافر بتأليفه كتاب حيمل عنوان "مجهرة أنساب العرب"، حيث وصف كتابه بأنه أوسع كتب 

 .2النسب وأدقها

يف إغداق مكتبات ملوك الطوائف ومن مجل مؤلفاته كتاب العرب الذي هو   3ات ابن فياضكما سامهت مؤلف

 .4كتاب تارخيي باألساس

ولقد حظيت اجلغرافيا هي األخرى مبكانتها كباقي العلوم، ولقيت األرضية اليت تليق هبا يف رفوف املكتبات ومن 

الطوائف، كتب املؤرخ اجلغرايف أمحد بن عمر بن  أشهر الكتب اجلغرافية اليت لقيت اهتمام وعناية من قبل أهل

ومن أشهر مصنفاته كتاب  5أنس العذري املعروف بابن الدالئي نسبة إىل دالية وهي قرية من أعمال املرية

                                                           

 .441، ص 1892، القاهرة، 1، دار الفكر العريب، ط"تاريخ التعليم في األندلس"عيسى حممد عبد احلميد،  1 

 .14، 13انظر مقدمة احملقق من كتاب مجهرة أنساب العرب، البن حزم، ص ص  2 

نشأة التدوين التاريخي العربي "م، عاش وعمل يف مدينة املرية، ينظر: طه عبد الواحد ذنون، 898-ه311، سنة ECIJAولد يف مدينة أستجه  3 

 .41، 47، ص ص 1899، بغداد، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، ط"في األندلس

 .12املرجع نفسه، ص  4 

 .137احلميدي، املصدر السابق، ص  5 
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افتضاض أبكار أوائل األخيار الذي ذكره ابن اخلري اإلشبيلي" وكتاب أعالم النبوة " أشار إليه ياقوت احلموي، 

 .1يف غرائب البلدان" و"املسالك إىل مجيع املمالك" وتدور معظم أفكاره حول االندلس وكتاب "البستان

كما ال ننسى دور أبو عبيد البكري يف كتابه "املسالك واملمالك" ومبؤلفه املشهور " معجم ما استعجم" وهو 

 .2معجم جغرايف لألماكن اليت ورد ذكرها يف أشعار العرب

كانتها السامية يف قلوب األندلسيني، فانطلق هواهتا إىل ميدان التأليف واإلبداع، وهكذا وجدت احلركة العلمية م

 وتلك بعض النماذج املختارة يف أهم امليادين أو العلوم اليت ألفت فيها الكتب واحتوهتا مكتبات األندلس.

 دور األسر العلمية في تأسيس المكتبات.المطلب الثاني: 

يف تشجيع احلركة العلمية وتأسيس املكتبات البد القيام بدراسة حتليلية لتلك  وعليه إلبراز دور ملوك الطوائف

 األسر وموقفها من التطور الفكري وتشجيع احلركة العلمية يف تأسيس املكتبات والعناية هبا.

 .أوال: بني عباد في إشبيلية وقرطبة

مدينة لألدب، وذاع صيتها أيام املعتمد بن إشبيلية اليت سرقت أضواء العلوم وتكوثرت علميا وأدبيا، وحتولت إىل 

كما عرفت أيضا أهنا مدينة اللهو والطرب، فقد اشتهر أهلها حببهم للهو 4فصارت قبلة للعلماء واألدباء  3عباد

حىت ضرب هبم املثل وشغفوا بالغناء الذي توارثوه عن زرياب مغين األندلس املشهور يف زمن األمري األموي عبد 

                                                           

 .72، 71، 11، 14ص  -طه عبد الواحد ذنون، املرجع السابق، ص 1 

 .232، املصدر السابق، ص 1، ج2ابن بسام، ق 2 

الشعر  حممد بن عباد بن حممد بن عباد أبو القاسم امللقب باملعتمد على اهلل، ويلقب أبوه باملعتضد، حذا جذو أبيه، كانت أيامه مواسم، برع يف 3 

 .112واألدب، ينظر، الضيب، املصدر السابق، ص 

 .113السيد عبد العزيز سامل، املرجع السابق، ص  4 
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"فأورث )أي زرياب( باألندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف، وطامنها  1الرمحان الثاين

 .2بإشبيلية بحر زاخر" 

" اشتعل أبو القاسم ابن محمد المليح أول أمره بالزهد وكتب التصوف، ويوصف املقري أوضاعها بقوله: 

الشعر ومطالعة كتب األدب، فلما عاشرهم فنصحه أبوه بأن يعاشر الظرفاء وأهل األدب ويأخذ نفسه بقول 

 3زينوا له الراح، فتهتك في الخالفة، وفر إلى إشبيلية وتزوج بامرأة ال تليق بحاله وصار يقرب معها بالدف"

ويف إشبيلية كانت تعقد منتديات أدبية حيث يتحلق الشعراء واألدباء والفنانون والعلماء والفالسفة واألطباء 

 .4اإلحياء يف ظروف مادية مواتية، ويف رعاية أمراء متيزوا بالثقافة، وأشربوا حب العلم واألدبوعلماء الطبيعيات و 

يف عهدهم هنضة علمية جبارة امتدت إىل مجيع نواحي املعرفة، ومنها  5عباد ولقد شهدت إشبيلية عاصمة بين

ب تباع فيه مجيع الكتب يف شىت بطبيعة احلال العناية بالكتب وإنشاء خزائنها، فكان يوجد هبا سوق خاص بالكت

 حقول املعرفة والعلم.

 

                                                           

عني الدراسات  ،"م(1331-319ه/033-033بين المغرب واألندلس في عصر الخالفة األموية، )العالقات "سامية:  مسعدمصطفى   1 

 .211، ص 2111، االسكندرية، 1والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط

 .141ابن خلدون، املقدمة، املصدر السابق، ص  2 

 .112السيد عبد العزيز سامل: املرجع السابق، ص  3 

 .28ليفي بروفينسال: املرجع السابق، ص  4 

ل بين عباد اللخميني يف أشبيلية، وما إن ضم إليها من شرقي الواد الكبري حىت احمليط األطلسي غربا ومؤسس دولتهم القاضي حممد بن امساعي 5 

، املراكشي: املصدر 34در السابق، ص ، املص2، ابن اآلبار: احللة السرياء، ج14، املصدر السابق، ص 1، ج2اللخمي، ينظر، ابن بسام، ق

 .31، عنان حممد عبد اهلل، املرجع السابق، ص 139السابق، ص 
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دباء حبثا عن نفائس التآليف ونوادر التصانيف هذا إىل كثرة ما حوته من الوراقني حىت نسب ويرد إليه العلماء واأل

ومبا أن أسواق الكتب أصبحت نافعة ومرحبة فقد أنشئت الدكاكني  1إليهم أحد شوارعها فسمي بشارع الوراقني

حلوانيت اخلاصة ببيع الكتب، وبيعت الكتب يف السوق مفردة ومجلة، وكان العامل الذي يبيع الكتب يسمى وا

"املنادي" وبأسعار تتحكم هبا مواصفات خاصة منها: جودة اخلط، شهرة الكتاب، وكلما كان املؤلف مشهورا  

خرفة ومجال اخلط املكتوب باليد  كان سعر الكتاب مرتفعا باإلضافة إىل مزايا املخطوط األخرى من تذهيب وز 

كان هو املفضل يف تلك الفرتة، وما جتدر اإلشارة إليه أن حوانيت بيع الكتب مل تكن حمالت جتارية وإمنا كانت 

 .2يف دكاكني الورق، وهي ملتقى األدباء والشعراء وجمالس أدبية وثقافية

أعظم األسر احلاكمة أنذاك واليت قدمت للحركة وتعترب أسرة بين عباد اللخمية اليت حكمت إشبيلية وقرطبة من 

العلمية جهودا موفقة وعظيمة، ولإليضاح أكثر سأشري إىل ما كان يتمتع به حكامها من صفات ومسات علمية 

 وأدبية رسخت يف أنفسهم جذور االهتمام العلمي والعناية بالكتب والعمل على تأسيس مكتبات خاصة هلم.

م( لوجدناه على قدر كبري من العلم 1142ه/433)ت 3إمساعيل بن عباد اللخمي فإذا تناولنا سرية حممد بن

كان له في العلم واألدب باع،   ": واألدب، وهذا االستنتاج مجعته من خالل قول احلميدي حيث يصفه قائال

                                                           

 .91: املكتبات وهواة الكتب يف اسبانيا االسالمية، املرجع السابق، ص  رايبريا خوليان 1 

 .71،79،78ص -حامد الشافعي دياب: املرجع السابق، ص 2 

ا على أبو الوليد امساعيل ابن حممد بن عباد، من ذرية عطاف بن نعيم القادم على االندلس، وهم من قبيلة خلم اليمنية، وامساعيل هذا كان قاضي 3 

قالئد : "أشبيلية وهو أول من توىل تسيري شؤوهنا أثناء الفتنة، ضعف بصره فوىل مكانه أبا القاسم حممد بن امساعيل، ينظر، ابن خاقان أبو النصر

 .4ه، ص 1321، مصر، 1، مطبعة التقدم العلمية، طالعقيان"
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ولذوي المعارف عنده لها سوق وارتفاع وكذلك عند جميع آله، وكان يشارك الشعراء والبلغاء في صنعة 

 .1"إقامة لهممهم لما في طبعه من ذلكلشعر، وحوك البالغة والرسائل، بسطا لهم، و ا

وعليه فإن فرتة حكم القاضي حممد، قد شهدت نشاطا أدبيا وشعريا راقيا، فنهضت احلركة األدبية يف عهده، 

ابنه املعتمد بن  وتنوعت ألوان الشعر، مما يوحي ببداية جيدة لبقية الفرتات القادمة من بعده، وخصوصا يف عهد

عباد الذي أصبح عهده يزخر مبختلف ألوان العلوم والتصانيف وذلك يعود إىل املستوى الفكري لديه، الذي قيل 

أنه موروث عن والده، وهكذا انتشرت الثقافة وعم العلم وازداد اإلقبال على الكتب والعناية هبا، مما أدى إىل خلق 

 جو مالئم للتأليف واإلبداع.

انتقلنا إىل احلديث عن "بين عباد" يف قرطبة، البد أن نشري أن تلك البقعة اإلسالمية قد بلغت عظمتها يف  أما إذا

عهد اخلالفة، إال أهنا مالبثت أن وصلت إىل عظمتها يف عصر ملوك الطوائف وذلك يعود إىل تشجيع ملوكها 

 واملكانة الراقية من الثقافة اليت كانت متبلورة يف أذهاهنم.

قرطبة زهاء ثالثة قرون، قاعدة الدولة اإلسالمية باألندلس ومثوى احلركة العقلية األندلسية، ولبثت حىت بعد  لبثت

 .2حتفظ بطلتها يف ظل ملوك الطوائفاهنيار اخلالفة لت

وتعد تلك احلقبة اليت عاشها املسلمون يف األندلس وأظل اإلسالم ربوع هذه البالد ونشر فيها أعالمه وبسط 

من أعظم احلقب يف تاريخ اإلسالم وأكملها حضارة، وأحفلها بصنوف العلوم والفنون واألداب، ازدهر  سلطانه

فيها الشعر والنثر، وتألق الفن وغصت قرطبة باملدارس واملعاهد وخزائن الكتب، وزخرت هذه البالد برجاالت 

                                                           

 .91احلميدي، املصدر السابق، ص  1 

 .18، ص 1881، القاهرة، 2، مكتبة اخلاجني للنشر، ط"األثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال"عنان حممد عبد اهلل:  2 
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تبهم وأسفارهم وحياضرون مبعارفهم حيملون كالعلم والفلسفة والغناء، وهرع إليها العلماء من كل حدب وصوب، 

 .1وآداهبم، وألفت الكتب يف التفسري واحلديث والتصوف والفلسفة والطب والفلك والرياضيات وغريها من العلوم

واجلدير بالذكر أن قرطبة اإلسالمية عرفت من الكتب وخزائنها وهواة مجع الكتب أكثر مما تعرفه اسبانيا حاليا، 

 على الرغم من كوهنما تعدان اآلن من أكرب املدن اإلسالمية. 3سيةوبلن 2وخاصة يف سرقسطة

وتعد فرتة ملوك الطوائف من أبرز الفرتات لنمو الكتاب وانتشار املكتبات وهذا راجع الزدهار العلوم وتعدد املراكز 

 .الثقافية

ومن دالئل عناية األندلسيني بالكتب حىت بني من مل تكن هلم سابقة يف العلوم واملعرفة مارواه أحد العلماء 

القرطبيني يدعى "احلضرمي" كان كثري الرتدد على سوق الكتابة بقرطبة ينتظر وصول كتاب حيتاجه يف تأليفه، حىت 

ر زاد يف مثنه القتنائه، وهو مثن فاق حده، فقال له وقع على ذلك الكتاب ففرح به وزاد يف مثنه إال أن شخصا آخ

                                                           

، تح: حممد علي مكي، جلنة إحياء الرتاث االسالمي للنشر، )د.ط(، "المقتبس من أنباء أهل األندلس"ابن حيان القرطيب، أبو مروان بن خلف:  1 

 .3، ص 1884-ه1411القاهرة، 

ام، أو الثغر األعلى الذي يشمل سرقسطة وأعماهلا، تيطلة، وشقة، بربشرت، الردة، تركونة، طرطوشة، وهي أطيب البلدان وأكثر بنياهنا من الرخ 2 

املرجع السابق، ص ص  ،"األثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال": ينظر، عنان حممد عبد اهللملدينة البيضاء، وتقع شرق األندلس، وتسمى با

114 ،111. 

قليل  هي قاعدة من قواعد العمال القدمية، وهي مدينة الرتاب، وقد أطبعت بلنسية بقلة اهلم، ال تكاد ترى أحدا فيها من مجيع الطبقات إال وهو 3 

دالئي أمحد اهلم، حيث استعمل جتارها ألنفسهم أسباب الراحات والفرج، يتفاخر أهلها بكثرة االغاين، وهي أطيب البالد وأحسنها هواء، ينظر، ابن ال

نصوص عن األندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبساتين في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع "بن عمر بن أنس العذرى: 

 .19، تح: عبد العزيز األهواينء، منشورات معهد الدراسات االسالمية، )د.ط(، مدريد،)د.ت(، ص الممالك"
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احلضرمي: "أعزك اهلل سيدنا الفقيه، إذا كان لك غرض هبذا الكتاب تركته لك،فقد بلغت الزيادة بيننا فوق حده، 

 .1فيه، ولكين أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها ألجتمل هبا بني أعيان البلد يل: لست بفقيه وال أدري مافقال 

يف هذا النص عدة فوائد منها ماكان للكتب من أمهية عظيمة وأنه كانت يف قرطبة سوق خاص هبا يتم ونلمس 

فيه بيع الكتب وشرائها، باإلضافة إىل ذلك املستوى الفين الرفيع الذي صاحب هذه احلركة العلمية من االهتمام 

ة مرموقة وسامية لدى األندلسيني باخلط والتجليد، كما أن يف النص دليل واضح على ما كان للكتب من منزل

 وكان هدفهم من مجع الكتب ليس إال.

ولقد كانت قرطبة تقدر الكتب واملكتبات، كما كانت إشبيلية تقدر الطرب واملطربني والدليل على ذلك أنه إذا 

بيع آالته  مات عامل من علماء إشبيلية، وأرادوا بيع كتبه بيعت يف قرطبة، بينما إذا مات مطرب بقرطبة وأرادوا

 .2بيعت يف إشبيلية

، فظهر 3هور"ظل الوزير األديب "أيب حزم بن ج ويف عصر الطوائف ازدهرت احلركة العلمية واألدبية يف قرطبة يف

 .4، وابن زيدون الوزير الشاعر وابن حيان املؤرخابن حزم القرطيب األديب العامل الفيلسوف

له حىت غدت حبق قاعدة العلوم ومركز األداب، وأصبح امسها يرتبط كما نشطت احلركة العلمية هبا نشاطا ال مثيل 

ارتباطا وثيقا بالعلم، ويعرب يف ذلك الفقيه أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية عن ذلك بقوله هذين البيتني 

 يصف فيهما شهرة قرطبة بقوله:
                                                           

 .473، املصدر السابق، ص 1املقري: نفخ الطيب، ج 1 

 .21هاين حممد: املرجع السابق، ص  2 

ة بعد هو جهور ن عبيد اهلل بن حممد بن الغمر بن حيي بن عبد الغافر بن حسان بن مالك بن عبد اهلل بن جابر، وكان شاعرا مكثرا توىل أمر قرطب 3 

 .) حاشية(237، 231، املصدر السابق، ص ص 2ر، أبن اآلبار: احللة السرياء، جم، ينظ1131-ه423إلغاء اخلالفة األموية سنة 

 .179السيد عبد العزيز سامل، املرجع السابق، ص  4 
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 بأربع فاقت األمصار قرطبة             وهن قنطرة الوادي وجامعها

 1هاتان ثنتان والزهراء ثالثة               والعلم أعظم شيء وهو رابعها

ومع كل هذه الشهرة اليت نالتها قرطبة كمركز للدراسات ظلت حمافظة على هذا النوع من النمط، فغصت مكتباهتا 

 بالكتب ومجيع أنواع التصانيف.

   فطس في بطليوسبنو األثانيا:

دورا عظيما يف ازدهار احلركة العلمية يف مملكتها، وكان مللوكها فضل ال ينكر على نشاط  2لعبت أسرة بين االفطس

العلوم واالداب، وال عجب يف ذلك فقد كان عدد هؤالء امللوك علماء بارزون بل وهلم مصنفات علمية قيمة 

 مسامهة يف ثراء املكتبات األندلسية.

، ساعيا يف ازدهارها فكان بالط حكمه عارف حريصا على نشرهاولقد كان ملكها أشد الناس عناية بالعلوم وامل

  3حافال مبجالس العلم واملناظرات يف خمتلف فروع العلم من أدب وفنون

                                                           

 .113، املصدر السابق، ص 1املقري: نفخ الطيب، ج 1 

باجا يف  كانت هذه اململكة متتد من غرب مملكة طليطلة عند مثلث هنر آنة غربا حىت احمليط األطلسي وتشمل أراضي الربتغال كلها تقريبا حىت مدينة  2 

عبد اهلل بن احلموي شهاب الدين أيب عبد اهلل  ينظر،اجلنوب وباطليوس بفتحتني وسكون الالم وياء مضمومة وسني مهملة وهي مدينة كبرية باألندلس،

، عنان حممد عبد اهلل: دول 441، ص 1م، ج1811-ه1381، دار صادر، )د.ط(، بريوت، "معجم البلدان" :احلموي الرومي البغدادي

 .92،93الطوائف، املرجع السابق، ص ص 

 .119، أخنل جنثالث بالنثيا: املرجع السابق، ص 391، 391، املصدر السابق، ص ص 3املقري: نفخ الطيب، ج 3 



 المكتبات في عهد دول ملوك الطوائفالفصل الثاني:  

 

 
67 

باإلضافة إىل ما سلكه املظفر من أساليب يف تطوير احلركة األدبية يف مملكته بتشجيع للعلماء واألدباء، وحثهم 

عى إىل توفري نفائس املصنفات ومجع نوادر الكتب يف خمتلف وجوه على البحث والتصنيف والتأليف حيث س

 1املعرفة حىت أصبح له مكتبة عظيمة، عجت رفوفها مبختلف التصانيف

م( حيث استمر ازدهار احلركة العلمية واالدبية، 1181-ه499وبعد وفاة املظفر انتقل احلكم إىل ابنه املتوكل) ت

امللك من صفات أدبية فقد كان أديبا شاعرا، حمبا للعلماء واألدباء مشجعا وهذا راجع إىل ما كان يتمتع به هذا 

 .2هلم على الدرس والتحصيل والتأليف حىت وصفت أيامه وآبيه بأهنا كانت كاألعياد واملواسم

 ويف دولة بين األفطس ظهر كثري من األعالم وأرباب املعرفة مثل الوزير الكاتب أبو حممد عبد اجمليد عبدون الذي

 .3ذاع صيته بقصيدته الرثائية يف بين األفطس وسلطاهنم الغابر

فامتالك ملوكها مواهب أدبية وهكذا نالحظ مدى إسهام بين األفطس يف دفع عجلة العلوم واألداب يف مملكتهم 

وصفات علمية وفرت هلم كافة السبل والطرق اليت مهدت هلم االنصراف حنو حتصيل العلوم والعناية بالكتب 

 . وتأسيس املكتبات

 

 

 
                                                           

 .391،391ص ، املصدر السابق، ص 3املقري: نفخ الطيب، ج 1 

، دار الشروق، )د.ط(، عمان، "تاريخ األدب األندلسي، عصر الطوائف والمرابطين": ، عباس احسان111املراكشي: املصدر السابق، ص  2 

 .11، ص 1881

 .779، املصدر السابق، ص 3، ج2ابن بسام: ق 3 
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 بني ذي النون في طليطلةثالثا: 

يف طليطلة مثل بقية األسر اليت حكمت بالد األندلس ألن امساعيل بن  1مل تزدهر حال العلوم يف بالط ذي النون

لم يرغب في "يصفه ابن بسام بقوله:  أوىل حكامها مل تكن له عناية بالعلوم، حيث 2عبد الرمحان بن ذي النون

وال سارع إلى حسنة وال باد بمعروف فما أعملت إليه مطية، وال جملت أحد نحو ناقة وال عرج عليه ضيعة 

 3"وال امتدحه ناظم وال ناثر...الخ أديب وال شاعر

ومن خالل هذا الوصف نالحظ أن احلركة العلمية يف عهده عرفت الركود واجلمود الفكري إال أن دوام احلال مل 

ب علمية سيطرت على االجواء وحتول بالط ذي النون إىل جمالس أدبية وعلمية وكان يدم، فنالحظ وجود جوان

  .4م( الذي كان على جانب كبري من العلم واملعرفة1114ه/471ذلك يف عهد ابنه املأمون حيي )ت 

 

                                                           

م أو من قبيلة هوارة الرببرية الربنسية وبطوهنا كثرية، واشتق اسم ذي النون من اسم جدهم زنون، وخدموا آل عامر فخالطوا العرب ، وحرف االس 1 

، السيد عبد العزيز سامل: 311جع السابق، ص ر ، امل1، الزركلي، ج211، املصدر السابق، ص 4عرب ، فصار "ذا النون"، ينظر، ابن خلدون، ج

، عنان حممد عبد اهلل: دول 12، 11، ص ص 1889، مؤسسة شباب اجلامعة، )د.ط(، االسكندرية، "في تاريخ وحضارة العرب في االندلس"

 .81الطوائف، املرجع السابق، ص 

وائف باألندلس، نشأ يف (، من عشريته، وكان يف عصر ملوك الط tolèdeامساعيل بن عبد الرمحان بن ذي النون، أول من ويل اإلمارة يف طليطلة ) 2 

(، يف حجر أمريها، )أبيه(، ونشبت فتنة يف طليطلة، فراجع أهلها أباه، فأرسله إليهم، فتوىل أعماهلا، وأحسن سياستها sontebriaشنت بريه )

 .311واستمر إىل أن مات هبا، ينظر، الزركلي: املرجع السابق، ص 

 .143ص  املصدر السابق، ،1، ج4ابن بسام: ق 3 

 .432، املصدر السابق، ص 3، ابن اخلطيب: اإلحاطة، ج71عباس احسان: املرجع السابق، ص  4 
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والتصنيف، شجيعه على التأليف وما جتدر اإلشارة إليه أن املأمون عمل على تنشيط احلركة العلمية يف بالده وت

دلة على ذلك كثرية فقد صنف له العالمة ابراهيم بن وزمر احلجاري كتابا حتت عنوان: مغناطيس األفكار فيما واأل

 1حتتوي على مدينة الفرج من النظم والنثر واألخبار كذلك صنف له املؤرخ العظيم ابن حيان كتاب بعنوان "املتني"

أعداد كبرية من العلماء يف حقول العلوم املختلفة وهذا بال شك واحلقيقة أن بالط ذي النون قد اشتمل على 

يوضح لنا ما كان يتمتع به ملوك بين ذي النون، وخصوصا املأمون الذي كان يتمتع به مبكانة كبرية لدى العلماء 

 واألدباء، حىت صنفت له الكتب يف خمتلف اجملاالت

 خزائنها مما ساعد على انتشار العلم والعناية بالكتب فوجد علماؤها فرصة جلمع الكتب واقتناء نفائسها ومجع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111، املصدر السابق، ص 2، ج1ابن بسام، ق 1 
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 بنو هود في سرقسطةرابعا: 

تعود شهرة هذه األسرة إىل اهتماماهتا العميقة بالعلوم البحتة والفلسفة فقد غلب على بالطهم هذا اللون من 

األسرة من صفات علمية املعارف والعلوم، وال عجب يف ذلك ان وقفنا على حقيقة ما كان عليه ملوك هذه 

 رائعة، ونبوغ واسع يف ميدان العلوم الرياضية والفلكية

وهو األمر الذي  1وبناءا على ذلك فإن ذوي االهتمامات األدبية مل جيدوا مكانا رحبا وواسعا يف بالط بين هود

ديد ثرواهتم ملن أتاهم أدى إىل قلة الواردين عليهم من الشعراء، خاصة إذا علمنا أن بين هود مل ينافسوا إىل تب

 .2مادحا من الشعراء بل عرفوا بقبض أيديهم عنهم

وما ميكن مالحظته أن أفراد هذه األسرة كانت على دراية واسعة بالعلم، وأول النابغني يف هذه األسرة امللك 

ماء ندلس أمام علالشقندي مفتخرا بعلماء األ م( الذي قال فيه أبو الوليد1191ه/414املقتدر بن هود )

وهل لكم في علم النجوم والفلسفة والهندسة ملك كالمقتدر بن هود صاحب سرقسطة فإنه  ": املغرب بقوله

                                                           

 اليت تعترب مملكة بين هود من أعظم ممالك الطوائف من حيث سعتها وموقفها بني دول اسبانيا النصرانية يف الشمال، وهذه اململكة أقدم املمالك 1 

عتمادا على استقلت عن اخلالفة، فإن انعزاهلا يف الشمال الشرقي للجزيرة، وبعدها عن بقية املمالك االسالمية، جعلها أكثر املمالك تسليحا وقوة وا

ن: املرجع ، عباس احسا317، عبد الرمحان احلجي: التاريخ األندلسي، املرجع السابق، ص 191، املصدر السابق، ص 3ذاهتا، ينظر: ابن عذارى، ج

 .274، عنان حممد عبد اهلل: دول الطوائف، املرجع السابق، ص 14السابق، ص 

 .71، عباس احسان: املرجع السابق، ص 112أخنل جنثالث بالنثيا: املرجع السابق، ص  2 
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ولقد عرف برباعته ةتفوقه يف الرياضيات والفلك حىت اشتهر بذلك يف بقاع الدولة  1"كان في ذلك آية

 .2االسالمية

 .والده حب العلم والعناية بالكتب الذي ورث عنوبعد وفاة املقتدر انتقلت السلطة البنه املؤمتن هذا األخري 

ولقد كان املقتدر مسارعا الجتذاب العلماء واألدباء إىل بالطه مما ساعد على انتشار العلم يف مملكته، الشيء  

الذي استدعى إىل بروز مسات علمية رفيعة، ساعدت على تنشيط احلركة الثقافية يف ميدان التأليف والعناية خبزائن 

، فظهر يف بالطه أرباب الفكر ونوابغ العلماء فتوسعت بذلك النهضة الفكرية يف عهده وأعطت لنفسها الكتب

 رواجا علميا رائعا

  مجاهد العامري في دانية خامسا: 

 3دباء، يف سبيل الرقي والتطور باملعارفركة العلمية، وتكرمي العلماء واأللعب هذا احلاكم دورا كبريا يف تشجيع احل

وتعود شهرته إىل اهتماماته العظيمة بالدراسات القرآنية واللغوية حىت طغى على بالطه هذا النوع من اللون املعريف، 

 .4فرحل إليه القراء واللغويني ووجدوا يف بالطه كل تكرمي

ملال يف ومما يدل على عناية جماهد بالدراسات اللغوية، أيضا حرصه الشديد على دفع العلماء للتصنيف وبذله ا 

احلميدي حيث يقول أم سبيل ذلك، وحماولته اكتساب الشهرة والدليل على ذلك، تلك القصة اليت أوردها لنا 

                                                           

 .183، املصدر السابق، ص 3املقري: نفخ الطيب، ج 1 

، عباس احسان، املرجع 414ص ، جنثالث بالنثيا: املرجع السابق ، أخنل191ملرجع السابق، ص رايبريا خوليان: الرتبية االسالمية يف األندلس، ا 2 

 .437، عنان حممد عبد اهلل، دول الطوائف، املرجع السابق، ص 71السابق، ص 

 .181، املصدر السابق، ص 3، املقري: نفخ الطيب، ج412الضيب: املصدر السابق، ص  3 

 33السابق، ص  ر، املصد1، ج3ابن بسام، ق 4 



 المكتبات في عهد دول ملوك الطوائفالفصل الثاني:  

 

 
72 

جماهد طلب من أحد العلماء يدعى: متام بن غالب أن يصنف له كتاب حيمل امسه ولكن هذا املؤلف رفض ذلك 

مما أعلى  "إلى اسم ملك، ال يكون هذا أبدا أصرفه كتاب الفقه هلل وللعلم  "د النقود اليت بعثها إليه وقال: وأعا

 .1شأن هذا العامل يف عني جماهد

من ة أحد جزر البليار، بسبب توفر األوكان الهتمامات جماهد العامري بالعلوم أن أحدث هجرة كبرية حنو مريوق

علوم القرآن فكانت خزانته واحلرية العلمية، فصار بذلك أديب ملوك عصره ملشاركته يف علوم اللسان ونفوذه يف 

  .2حتوي كتبا مجة

ولقد عاش يف بالطه العديد من األدباء والعلماء الذين ساعدوا على رواج احلركة الفكرية والدليل على ذلك تنوع 

التآليف والتصانيف يف خمتلف اجملاالت فتجد مثال املؤرخ الكبري ابن عبد الرب النصري حافظ األندلس ومؤلف 

 .3فقه احلديث واإلستذكار، وأسد الغابة وهبجة اجملالس وغريهاالتمهيد يف 

وما جتدر اإلشارة إليه أن جماهد العامري كان مولعا جبمع الكتب والسعي يف ادخارها من خمتلف املدن االسالمية، 

 .4وكان يقضي وقته يف مطالعتها والعكوف على قراءهتا

العلمية العظيمة سامهت يف تشجيع احلركة العلمية يف دانية، وأعطتها ومما تقدم ميكن استنتاجه أن هذه الشخصية 

  .رواجا فكريا رائعا يف العناية بالكتب وأعطى لنفسه خري دليل يقتدى به

                                                           

 .193احلميدي: املصدر السابق، ص  1 

، 471ص  -، ص1894، )د.م(، 1، دار العلم للماليني، ط"جزر األندلس المنسية، التاريخ اإلسالمي لجزر البليار" :سيسامل عصام سامل 2 

479 ،128. 

 .111، 178، املصدر السابق، ص ص 3املقري: نفخ الطيب، ج 3 

 .111ص  ،املصدر السابق، 1، ج3ابن بسام، ق 4 
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  بنو صمادح في المرية سادسا: 

وم بعيدة عن احلركة األدبية، فقد كانت من بني دول الطوائف اليت ازدهرت فيها العل 1مل تكن مدينة املرية

واألداب، وبلغت أوج ازدهارها األديب يف عصر املعتصم بن صمادح الذي يعترب حبق العصر الذهيب للعلوم 

ملك  "ذلك قول الفتح بن خاقان ميتدحه  واألداب، وذلك بفضل تشجيعه وبذله للمال، ولعل أبلغ وصف يف

وأنت في جبين أوانه رسمها،  أتسقاها وواضح رسمها،أقام سوق المعارف على ساقها، وأبدع في انتظامها و 

وهكذا ازدهرت احلياة األدبية يف املرية بفضل  "ظرة وال عصرت إال بمذكرة ومحاظرةولم تخل أيامه من منا

 .2هبا ملكها املعتصم وبفضل آدا

كان المعتصم ساكن الطائر، مأمون الجانب، حصيف العقل، قاهرا معنيا   "كما وصفه ابن األبار بقوله: 

مة الشرع، بعقد المجالس بقصره للمذاكرة، ومجلس يوصيا في كل جمعة للفقهاء، والخواص، بالدين وإقا

 .3"ولزم حضرته فحول من الشعراء.... فيتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث،

وقد كان للشعراء عند معتصم بن صمادح بوجه خاص سوق نافقة، فقد قصده كبار شعراء هذا العصر وأحاط  

 .4نفسه بطائفة من فحول الشعراء أضفوا على دولته رغم صغرها مظهرا من الفخامة والعظمة

                                                           

والصحة،  البلد املشهور الذكر، العظيم القدر، الذي خص أهله باعتدال املزاج ورونق الدباج، ورقة البشرة، وحسن الوجوه واألخالق، وكرم املعاشرة 1 

التراث الحضاري المشترك بين  حضارة األندلس من خالل رسالتي ابن حزم والشقندي،"وهي مدينة باألندلس، ينظر، ابن اخلوجة حممد احلبيب: 

 .91م، ص 1882-ه1412، أكادميية اململكة املغربية للنشر، )د.ط(، الرباط، "اسبانيا والمغرب

 .191، ص 1887، دار املعرفة اجلامعية، )د.ط(، االسكندرية، "تاريخ مدينة المرية األندلسية"أبو الفضل حممد أمحد:  2 

 .93، 92املصدر السابق، ص ص  ،2ابن اآلبار: احللة السرياء، ج 3 

 .111أخنل جنثالث بالنثيا: املرجع السابق، ص  4 



 المكتبات في عهد دول ملوك الطوائفالفصل الثاني:  

 

 
74 

الذي ضارب االمثلة على  ولقد ظم بالطه الكثري من العلماء واألدباء أمثال األديب الوزير: عبد العزيز بن األرقم 

 .1وفائه للمعتصم

 .2كما ظم بالطه أيضا الشاعر أبو عبد اهلل حممد بن عبادة القزاز الذي كان إمام عصره يف نظم املوشحات  

وتعترب هذه األسرة العربية اليت حكمت املرية من أعظم األسر اليت خدمت األدب والشعر على وجه اخلصوص، 

دفع عجلة احلركة األدبية وازدهارها وحثها على التأليف ومجع الكتب ضمن رفوف خزائنها  وهبذا يتبني لنا دورها يف

وهذا راجع إىل ما متيز به حكامها من صفات علمي أهلتها ألن تواكب عصر التأليف وتأسيس املكتبات، فتوافد 

مشاهري األدباء والشعراء أن حفل بالطها جبمهرة من أهلها على اقتناء الكتب ومجع النادر منها، ونتج عن ذلك 

والعلماء الذين ذاع صيتهم يف خمتلف أحناء األندلس، فتشكلت بذلك روافد الشغف العلمي يف التأليف والعناية 

 بالكتب.

ويف األخري ميكننا القول أن هذه الروح العلمية اليت اتسم هبا حكام ملوك الطوائف جعلتهم حيرصون على      

العلماء، كما أن احلرية السياسية اليت متتع هبا هؤالء األفراد جعلت منهم  علماء وأدباء خدمة العلم وتشجيع 

 سامهوا يف تأسيس املكتبات والعناية هبا.
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 .: نماذج عن المكتبات وما احتوته من كتبنيالمبحث الثا

حلتها كل إمارة، وكان هذا ناتج نتالصبغة األدبية والعلمية اليت احني نتحدث عن دول الطوائف البد أن نشري إىل 

 عن مدى ميول هؤالء األفراد إىل العلوم، مما أدى إىل انتشار املكتبات وخزائنها يف األندلس.

 .المطلب األول: مكتبات الملوك

يأيت يف مقدمة هؤالء بال شك عدد كبري من ملوك الطوائف الذين شغفوا بالبحث العلمي ومجع خزائن الكتب 

 .وحفظها

عباد مثال كان الهتماماهتم العميقة وولعهم الشديد بالشعر أثر يف انصرافهم إىل مجع الكتب واقتناء نفائسها، فبنوا 

وخاصة فيما يتعلق منها باألدب والشعر، هذا إىل جانب ما جتمع لديهم من كتب كثرية خمتلفة صنفها هلم علماء 

 .دولتهم وأدباء بالطهم، فكانوا ميلكون مكتبة عامرة بالكتب

: "حريص على طلب واشتهر من ملوك بين عباد شرف الدولة "ابن املعتمد" الذي وصفه ابن اللبانة بقوله

، فانتشرت شهرته بالبحث والتصنيف األديب، 1نسخ الدواوين" لىب، سارع في اقتناء الكتب مثابر عاألد

الكثري من الكتب واألمثلة على  فكان مشجعا لألدباء على هذا اللون من النشاط العلمي واألديب، فصنفت بامسه

 ذلك كثرية.

وقد احتوت مكتبته على عدة كتب وتصانيف، نذكر البعض منها: كتاب "شرح األشعار الستة وشرح احلماسة"، 

 .2الذي ألفه له األديب " األعلم الشمنرتي" وأهداه إليه
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 .1ريواين"، وبعث به إليهكذلك كتاب "أبكار األفكار" الذي ألفه له األديب بامسه "حممد بن شرف الق

كما جند من مجلة كتبه، كتابان يف األدب يشتمالن على شعر ونثر حيمالن عنوان "حديقة االرتياح يف حقيقة 

، " البديع يف فصل الربيع"، الذي ألفه له األديب 2الذي صنفه له األديب البارع أبو عامر بن مسلمة الراح"،

 .3م(1149هـ/441) الوزير: أبو الوليد امساعيل بن حبيب

ولقد ضمت مكتبته أيضا ألوان أخرى من العلوم على اختالف األدب والشعر، فنجد له كتب يف علم التاريخ، 

منها كتاب حيمل عنوان "نظم السلوك يف وعظ امللوك"، والثاين "االعتماد يف أخبار بين عباد" الذي ألفهما له ابن 

 .4اللبانة

عت شهرته بني الناس، فوفد عليه العالمة عيسى بن ابراهيم بن عيسى الدينوري وانتشر شغف املعتمد بالعلوم وذا

 .5بكتاب صنفه له يف معىن التاريخ يروي فيه عن جده وما يف كتبه من الروايات

كما احتوت مكتبته أيضا على كتاب حيمل عنوان "املستحسن من األشعار" الذي صنفه له العالمة "احلصرى 

 . 6القريواين"

استطاعت تلك الشخصية العلمية أن تفتح أفقا واسعة يف جمال مجع الكتب والعناية هبا وأن تعطي لنفسها وهكذا 

 رواجا واسعا يف هذا النوع من اللون الثقايف.
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أما إذا انتقلنا إىل مدينة "بطليوس" فنجد األديب العامل "أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن مسلمة" املعروف: "بابن 

أديب ملوك عصره، غير مدافع وال منازع، وله :"م( وهو كما وصفه ابن بسام 1179-ه741األفطس" )

والمشتهر باسمه أيضا في كتاب "المظفر" في  التصنيف الرائق والتأليف الفائق المترجم ب "التذكرة"

م األدب أبقاه في خمسين مجلدة ويشتمل علو علم وفنون من مغاز وسير ومثل، وجميع ما يختص به عل

 .1"س خالدا...النا

 ومن غري شك أنه كان ميلك خزانة كبرية ساعدته على تأليف كتابه املذكور أعاله.

أما إذا انتقلنا إىل احلديث عن بعض الكتب اليت ضمتها خزانته فنجد أوهلا كتاب "زينة اجملالس" يف ثالث جملدات 

 . 2م(1111-983ه/473-379الذي ألفه وأهداه إليه الفقيه املؤرخ عمر بن عبد الرب )

هرجانية اليت حتمل عنوان "القلم وحلي الكرم" اليت صنفها كذلك جند له من بني كتبه، رسالة أدبية وهي الرسالة امل

م( وأهداه إليه، ووصفت 1141ه/431له األديب الفيلسوف الطبيب: "حممد بن سليمان الرعيين الكفيف" )

 .3هذه الرسالة بالقيمة واإلبداع

الشخصيات اليت اهتمت بتأسيس املكتبات والعناية بالكتب البد أن نشري إىل "املقتدر ملك ويف حديثنا عن 

ة، وخاصة سرقسطة" ومن بعد ابنه "املؤمتن" مث ابنه "املستعني" الذين كانوا ميلكون خزانة عظيمة من الكتب القيم

 كالطب والرياضيات والفلك.  وائل:ما يتعلق منها بعلوم األ
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ن يقوما بتأليفها إال إذا أما فيها تصانيف رفيعة، ال ميكن وابنه املؤمتن من علماء الرياضيات وهلفقد كان املقتدر 

 توفرت لديهم مصادر يف حقل الرياضيات.

ومن الكتب اليت صنفت يف هذا اجملال وضمت إىل املكتبة كتابا: "االستكمال" و"املناظر" اللذان قام بتأليفهما 

 .1املؤمتن

 .2ون أن له كتاب باسم "اإلستهالل" أضافه إىل خزانتهكما يذكر ابن خلد

 .3كما صنف له العالمة األديب العروضي نصر بن عيسى بن نصر "كتابني يف العروض" وضمه إىل خزانته

كان جماهد يف أمراء "حيث وصفه ابن بسام بقوله:  4مراء "جماهد العامري"اشتهر يف هذا امليدان أيضا من األكما 

 حىت مجع من دفاتر العلوم خزائن مجة" .دهره، وأديب ملوك عصره، حمبا للكتب، ساعيا يف اقتنائها 

 ومن خالل هذا القول يتبني لنا أن هذا احلاكم كان ميلك خزانة كتب تعج رفوفها مبختلف ألوان وتصانيف املعرفة.

حيث كان حريصا  5الكتب امللك "املأمون حيي بن ذي النون"كما جند أيضا من الشخصيات اليت اهتمت جبمع 

على مجع كتب العلوم القدمية، معينا بالنظر فيها، ينافس مسيه املشرقي يف رعاية العرفني هبا من العلماء 

 .وتشجيعهم
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 المطلب الثاني: مكتبات الوزراء.

اقتناء الكتب واإلطالع عليها ومجع النادر  نشط يف هذا امليدان جمموعة من الوزراء الذين كانت لديهم الرغبة يف

 منها ضمن خزائنهم.

لة اليهودي" وزير حبوس بن ماكس أمري غرناطة جبمع الكتب والولع هبا، حىت زااملضمار "ابن النغ اشتهر يف هذا

خون له ذاع صيته، ويشري "الطاهر أمحد" يف كتابه "الدراسات االندلسية"، أنه كان يف خدمته كثري من النساخ ينس

التلمود واملشنا، وغريها من كتب اليهود ويهديها إىل تالميذه الذين ال يستطيعون شراءها، حيث يصفه بقوله: 

"وكان عنده من العلم بشريعة اليهود والمعرفة باالنتصار لها والذب عنها مالم يكن عند أحد من أهل 

 ."األندلس

للغة العربية فحسب، وله رسالة رد فيها على أيب مروان ولقد ضمت خزانته أكثر من عشرين مؤلفا تتصل بنحو ا

بن جناح اليهودي يف كتابه "حنو اللغة العربية"، كما احتوت مكتبته على منظومة شعرية تضم األمثال، وأسفار 

 .1التورات وغريها

، أمري م(، وزير زهري العامري1123ه/428كما نشط يف هذا امليدان أيضا الوزير "أمحد عباس األنصاري" )ت

املرية حيث كان كاتبا حسن اخلط، بليغا واسع األدب ماهرا يف الشعر، مشاركا يف الفقه وغريها من فروع العلوم 

واألداب، ولكن شهرته تعود إىل ما مجعه من الكتب ونفائسها، ومساعيه اجلادة يف اقتناء نوادرها مهما كلفه ذلك 

 ا.من جهد ومال، مع حمافظته التامة عليها وصيانته
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فقد جند لذلك فئة من الوراقني الذين عنوا هبا وسعوا يف تصحيح خطوطها، وجتميلها مبفاخر اجلليد، فاجتمع 

، ويشري ابن بسام يف كتابه "الذخرية يف حماسن 1لديه أثر ذلك خزانة كتب عظيمة مل جتتمع لغريه من أهل عصره

ن الكتب فكانت أربع مئة ألف جملد، هذا من غري أهل اجلزيرة" أن أحد وراقيه حيكي أنه حصا ما يف خزانته م

 .2الكراريس واألوراق اليت مل جتلد فلم يستطع عدها لكثرهتا

وهكذا نستنتج أن االهتمام بتأسيس خزائن الكتب مل يكن مقتصرا على امللوك فقط وإمنا تعداه إىل الوزراء أيضا، 

ألوان العلوم والتصانيف، وكان بديهيا أن تتجه طالئع الفكر الذين تأثروا باألجواء العلمية أنذاك، احلافة مبختلف 

 األوىل إىل مجع الكتب وتشكيل خزائنها يف سبيل حتقيق الرغبة العلمية لدى الوزراء.
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  العلماء المطلب الثالث: مكتبات

تمع األندلسي فقط مل يكن االهتمام بالعناية بالكتب وتأسيس املكتبات مقتصرا على الطبقة االرستقراطية يف اجمل

 بل تعداه إىل بقية أفراده مبختلف مستوياهتم العلمية.

باملرية، ويعد هذا األخري  الذي استقر يف بالط املعتصم "أبو عبيد البكري"ومن بني هؤالء العلماء جند العالمة 

كان ميسكها يف سباين من مفاخر األندلس علما وأدبا، واشتهر بولعه الشديد جبمع الكتب وصيانتها حىت قيل أنه  

 .2، حفظا وتقديرا هلا، ملا فيها من علم ومعرفة1الشرب

ه(، قد مجع من الكتب عددا وافرا، وملا حدثت الفتنة 414)ت عمر بن عبيد اهلل الذهلي كذلك جند العالمة 

روج حىت بقرطبة خشي على نفسه فسعى إىل اخلروج عنها، فشد من كتبه مثانية أمحال، ولكنه مل يبدأ رحلة اخل

 .3بادرته الرببر فنهبت كتبه مجيعا

نزيل بلنسية، من اعظم أهل عصره عبد اهلل بن حيان بن فرحون األورشي كما اشتهر يف هذا املضمار العالمة 

إن ابن ذي النون صاحب بلنسية أخذ كتب "ئها، ويشري الضيب يف ذلك بقوله: شغفا بالكتب ومجعها واقتنا

ى قصره ذلك ماية عدل وثالثة وأربعون عدال من أعدال الحمالين يقدر كل عدل األورشي من داره وسيقة إل
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، وهذا إن دل إمنا يدل على الكم الكبري الذي احتوته "وقيل أنه قد أخفى منها نحو الثلثمنها بعشرة أرباع 

 .1خزانته من الكتب

أنه كان )دؤوبا على النسخ، مجاعا  بابن الصابوني القرطبياملعروف  هشام بن عبد اهللكما عرف الفقيه احملدث 

 .2للكتب، جيد اخلط(

حيث وصفه احلجاري صاحب املسهب  بالنوالهاملعروف  ابراهيم بن عبيد اهللوممن ملع جنمه يف هذا امليدان 

م(، فأثىن عليع وعلى علمه وأدبه، وذكر أنه استعان خبزائن كتبه العظيمة يف تصنيف كتابه 1127ه/121)ت

 .3املسهب

م( الذي ذكر عنه ابن بشكوال أنه "مجع من 1172ه/414)ت بن أبي المغيرة القرطبيد أيضا العالمة كما جن

 .4الكتب الغريبة ما مل جيمعه أحد"

 بابن المشاط الطليطلي املعروف  عبد الرحمان بن احمد التجيبيكما اشتهر يف هذا امليدان 

 .5خزانة كتب يف غري مفن العلم"م(، حيث يصفه ابن بشكوال بقوله: "مجع 1117ه/111)ت 
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 محمد بن أحمد بن عون المعافري القرطبيومما يستدعي اإلشارة إليه ذلك الفقيه واألديب 

م(، حيث كان معتنيا بفروع العلم ناهبا يف الفقه، مجع كثريا من الكتب يف خزانته، وبذل يف 1121ه/111)

 .1ذلك جهودا واسعة يف البحث عن نفائسها

م(، من العلماء املشار إليهم بالعلم 1171ه/471)ت  عبيد اهلل بن مالك القرطبيعالمة وكذلك جند ال

والفهم، ومن بني الكتب اليت احتوت عليها خزانته نذكر: "فقه معاين النحاس"، "خمتصر للمدونة"، وعدد كثري 

 .2من الكتب

اصحاب املكتبات، م( من أعظم 1191ه/417)ت  سليمان بن خلف الباجيكذلك جند الفقيه الكبري 

 .3والدليل على ذلك قيامه بإهداء مكتبته إىل خطيب املسجد اجلامع بإشبيلية أيب احلكم بن احلجاج اللخمي

قاضي املرية، وكان عاملا  عبد الحق بن غالب بن عطيةأما إذا اجتهنا أيضا إىل عشاق الكتب واملكتبات جند 

بالتفسري واألحكام واحلديث والفقه، مسارعا يف اقتناء الكتب والعناية هبا، ومن بني الكتب اليت احتوهتا مكتبته 

 .4الوجيز يف التفسري

من بيت منظور اإلشبيلني، أحد بيوت عثمان بن يحي بن محمد كذلك جند من هواة الكتب واملكتبات الفقيه 

روفة بالنباهة، صدرا يف علماء بلده، وكانت لديه يف خزانته كتب الفقيه: علي بن حسن، فاستعان هبا األندلس املع

                                                           

 .111ابن بشكوال: املصدر السابق، ص  1 

، تح: مأمون بن حمي الدين اجلنان، دار الكتب "الدباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب": ابن فرحون ابراهيم بن نور الدين املالكي 2 

 .221، ص 1887-ه1411، بريوت، 1العلمية، ط

 .198رايبريا خوليان: الرتبية اإلسالمية يف االندلس: املرجع السابق، ص  3 

 .138، املصدر السابق، ص 3، ابن اخلطيب: اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج127، املصدر السابق، ص 2ب،جاملقري: نفخ الطي 4 
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على العلم والتبحر يف املسائل، ومن الكتب اليت ضمت إىل خزانته كتاب "اللمع اجلدلية يف كيفية التحدث يف 

 .1ل عنوان "املسح على األمناق األندلسي"علم العربية" وكتاب "بغية املباحث يف معرفة مقدمة املوارث" وآخر حيم

طوفت بالعامل اإلسالمي كله، فهو فقيه حافظ، وكانت أبو البكر بن العربي محمد بن عبد اهلل وتعود شهرة 

خزانته يف منزله بقرطبة، والكتب عن ميينه ومشاله، وينام يف مكتبته إذا غلبه النوم، دون أن يغري ثيابه، وكلما 

 .2 كتاب واملصباح منري ال يطفأاستيقظ مد يده إىل

ومن طليطلة جند العالم واألديب والفقيه أمحد بن حممد ويرف بابن ميمون، وكان هذا االخري قد مجع من الكتب  

كثريا يف كل فن وكان جلها خبط يده، وكانت منتخبة مضبوطة وكانت كتبه وكتب صاحبه ابراهيم بن حممد أصح  

 .3كتب طليطلة

ي هشام بن عمر بأنه من اهل اخلري والثروة وكانت له رحلة إىل املشرق وجلب كتبا كثرية، وكتب واشتهر ابن احلنش

 .4خبطه كثريا، وفاضت خزانته بالكم الكبري من الكتب

واشتهر من مدينة بطليوس هي األخرى من هواة الكتب وخزائنها القنطري حممد بن عبد اهلل الذي كان من أهل 

احلديث، بعيد الصيت يف احلفظ واإلتقان والضبط، مجاعا للكتب والدواوين، مشاركا يف  املعرفة الكاملة، بصناعة

 .5فنون من العلم

                                                           

 .91ص ، ، املصدر السابق4خبار غرناطة، جابن اخلطيب: اإلحاطة يف أ 1 

 .84الضيب: املصدر السابق، ص  2 

 . 193رايبريا خوليان: الرتبية اإلسالمي يف االندلس، املرجع السابق، ص  3 

 .194املرجع نفسه، ص  4 

 .28، املصدر السابق، ص 2ابن اآلبار: التكملة، ج 5 
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وعرفت مدينة سرقسطة عاشقا عظيما للكتب أال وهو ابن سندور بن منتيل عبد اهلل بن حممد حيث يصفه ابن 

ا ودواوين مجة" مما يدل على كثرة الكتب اآلبار بقوله: "كان معينا بالرواية ولقاء الشيوخ، وكتب خبطه علما كثري 

 .1واملصنفات العلمية يف خزانته

أما إذا انتقلنا إىل مالقا فنجد ابن مدرك الغساين حممد بن سعيد أحد أشهر الشخصيات اليت اعتنت بالكتب، 

 .2وتأسيس املكتبات فقد كان تارخييا نسابا حسن اخلط، اقتىن من الدواوين والدفاتر عظيمها

جند عيسى بن سليمان الرندي، الذي استوطن مالقا، وكان حمدثا ضابطا متقنا حسن اخلط، له كتب  كذلك

 .3الكثري، على أنه امتحن باألسر فذهب عنه كثري مما جلب

ويف سياق احلديث عن بلنسية البد اإلشارة إىل أهم وأشهر شخصية عنيت بالكتب حيث امتلك مكتبة ضخمة 

 .4له وكان أبوه أيضا وراقا أال وهو ابن سيدراي الكاليب حممد بن سليمان""فكان يبيع الكتب يف دكان 

كذلك جند ابن هارون الشوين حممد بن حسني نسبة إىل شون من أعمال بلنسية حيث كان مشاركا يف الفقه، 

تيسري أليب وكتب خبطه علما كثريا، وقد ضمت خزانته: رسالة ابن أيب زيد يف الفقه املالكي، وخمتصر الطليطلي، وال

 .5عمروا الداين يف القراءات

                                                           

 . 241، املصدر السابق، ص 2ابن اآلبار: الصلة، ج 1 

 .44املصدر نفسه، ص  2 

 .391، املصدر السابق، ص 2املقري: نفخ الطيب، ج 3 

 .11، املصدر السابق، ص 2ابن اآلبار: الصلة، ج 4 

 .197 رايبريا خوليان: الرتبية اإلسالمية يف األندلس، املرجع السابق، ص  5 
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ويف ختام هذا املوضوع بقي أن أشري إىل أن هذا االهتمام جبمع الكتب ونوادرها مل يكن مقتصرا إال على املسلمني 

 .1ناء نوادرها يف كل علم العربية واقت وإمنا اجتهت طبقة من اهل الذمة ايل مجع نفائس الكتب

الكتب وانشاء وعليه فإن هذا النشاط العلمي املتمثل يف االهتمام الواسع بالكتاب والسعي يف اقتناء       

م كبري من قبل امللوك والوزراء وحىت العلماء حيث بذل كل منهم الكثري من املساعي يف سبيل ااملكتبات، لقي اهتم

 .حتقيق تلك الرغبة السامية

  

 

         

                                                           

 .211ي حسني: املرجع السابق، ص دالواركل 1 
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 بسم اهلل الرحمان الرحيم                            

 الخاتمة

ه إىل غاية سقوط دول الطوائف إىل 3نصل يف هناية هذا البحث حول املكتبات يف األندلس من القرن 
 مجلة من النتائج يأيت يف مقدمتها أن األندلس شهدت خالل هذه الفرتة تقريبا أهم فرتة من اإلنتاج املعريف والتطور

 .العلمي

ندلس واملشرق مثل يف الرحالت املتبادلة بني األواجلدير بالذكر أن عصر اخلالفة متيز بنشاطه الثقايف واملت  
واليت أسهمت يف نقل املعرفة التارخيية، كما أن تشجيع اخللفاء للعلماء ورعايتهم ساهم يف عملية تأليف الكتب 

  ملدن األندلسية، ومما ترتب عنتبات واليت انتشرت بشكل كبري يف اواالعتناء هبا، األمر الذي استلزم إنشاء املك
 انتشار تلك املكتبات إثراء الفكر األندلسي وغزارته.

وما ميكن مالحظته أيضا أن العناية بالكتب واملكتبات مل تكن مقتصرة إال على امللوك واحلكام وإمنا 
 مبختلف املصنفات وخمتلف ألوان املعرفة. تعداه أيضا إىل العلماء والوزراء الذين أفاضت خزائنهم

 كما أن عصر الطوائف ميثل وجها آخر للتطور إذ كان نتيجة مكملة ملا كانت عليه عصر اخلالفة.

التنافس  إىلعجلة التطور والتقدم الفكري ب أهنم دفعواواحلقيقة اليت تقال عن أولئك امللوك واحلكام 
حرص كل منهم على أن تشتمل مملكته على أعالم الفكر واألدب حيث بق يف العناية بالكتب وخزائنها، والتسا

 واإلملام بأكرب عدد ممكن من الكتب واملكتبات.

حيث زاد اهتمام األدباء والعلماء اإلقبال على بالطاهتم وتصنيف روائع التواليف هلؤالء امللوك، ولقد  
 خمتلف ااجماالت فنجد من أوىل هؤالء احلكام خلق تيارا قويا من النشاط العلمي يف إرساء دعائم املصنفات يف

"احلكم الثاين" صاحب أعظم مكتبة يف تاريخ األندلس، ونظرا لعظمتها صارت حديث كل املصادر حيث كان 
مولعا هبذا اللون الثقايف )مجع الكتب( فأضحت دولته قطب النشاط العلمي وأصبح بالطه ملجأ األدباء والشعراء 

 الكتب اليت ألفت إلمسه. هداءالذين تسارعوا إىل إه
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روا بسابقيهم يف احلكم وساروا على ثة األدب والشعر فتأإذ كانوا من رعا وعلى منواله سار ملوك الطوائف
 منهجهم يف مجع الكتب والعناية خبزائنها

وقد عرف تأسيس املكتبة عند األندلسيني خالل هذه الفرتة تنوعا يف حقوله، حيث تطرق املهتمون هبا 
 فظهرت يف املساجد وقصور اخللفاء وامللوك واملستشفيات وحىت يف منازل العلماء.ميادين خمتلفة يف 

كما ازدهرت احلركة الثقافية يف عصر ملوك الطوائف، وبطبيعة احلال كانت نتيجة للدور الذي لعبته كل 
أسرة من األسر اململوكية، حيث سامهت يف العناية هبذا اللون الثقايف )تأسيس املكتبات(، فظهر بين عباد يف قرطبة 

 وجماهد العامري يف دانية.وإشبيلية، وبين ذي النون يف طليطلة، وبين صمادح يف املرية، 

وعليه فإن ثقافة هؤالء احلكام وتشجيعهم اجمالس العلم والتأليف أدى إىل إقبال العلماء يف جمال التصنيف 
ساعد على انتشار والتأليف وبالتايل أدى إىل النهوض بااجمال العلمي وانتشاره بني أهل األندلس، األمر الذي 

  ىل توسع ظاهرة املكتبات يف األندلس.حب الكتاب والعناية به، مما أدى إ

خري أنبه بأن هذه الدراسة املتعلقة باملكتبات يف األندلس من القرن الثالث اهلجري إىل غاية سقوط ويف األ
دول الطوائف موضوعها واسع ومهما يكن من املعلومات اليت تناولناها أو أشرنا إليها يبقى املوضوع حيتاج إىل 

 ملزيد من التصورات واآلراء اليت تثري هذا النوع من البحوث التارخيية.املزيد من الدراسة وا
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 قائمة المصادر والمراجع المعتمدة.

 المصادر. -أ

 .لقرآن الكرميا 

: م(0681ه/856ت.  ،البلنسي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن ايب بكر القضاعي وأب)، بارابن األ   - 1

م، 0995-ه0105السالم اهلراس، دار الفكر، )د.ط(، بريوت، ، تح: عبد التكملة لكتاب الصلة""

 .1،ج6ج،0ج

، تح: حسني مؤنس، دار الحلة السيراء"بار، أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعي:"ابن األ- 2

 .0ج،0965، القاهرة، 6املعارف، ط

عيون األنباء في طبقات : "م(0621ه/886ت.  موفق الدين أيب العباس اخلزرجي) أيب أصيبعةابن  -3

 .0996، بريوت، 0الكتب العلمية، ط، تح: حممد باسل عيون السود، دار األطباء"

، 6، ج0ج، أهل الجزيرة حاسنالذخيرة في م:م(0016ه/516ت. الشنرتيين حسن علي وأب) بن بسامإ -4

 .، دار الثقافة، بريوت1ان عباس، قتح: إحس

:  "الصلة في تاريخ علماء م(0060ه/526ت.  أبو القاسم خلف بن عبد اهلل) بشكوالابن  - 5

 .6، ج0988، املكتبة املصرية، )د.ط(، القاهرة، األندلس"

،" تح: فؤاد سيد، مؤسسة طبقات األطباء والحكماء: "(أيب داود بن حسان األندلسي)جلجل  ابن – 2

 .م0965هـ/0115، بريوت، 6، طالرسالة

جمهرة أنساب ، "م(0181ه/158ت.  القرطيب األندلسيحممد بن علي بن أمحد بن سعيد ) حزم  ابن – 6

 .)د.ت( ، القاهرة،5، تح: عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، طالعرب"
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رسائل ابن حزم " م(،0181ه/158ت.  القرطيب األندلسيحممد بن علي بن أمحد بن سعيد)حزم  ابن – 9

 .0، ج0961ت والنشر،)د.ط(، )د.م(، عباس، املؤسسة العربية للدراسا، تح: احسان األندلسي"

معجم :"م(0669ه/868، ت. الرومي البغداد الدين أيب عبد اهلل بن عبد اهلل شهاب ) مو احل – 01

 .0م، ج0922-ه0992، دار صادر، )د.ط(، بريوت، "البلدان

جذوة : "م(0195ه/166، ت.اهلل األزد أيب عبد اهلل حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد ) ميد احل– 00

 .0988، دار املصرية للنشر، )د.ط(، )د.م(، الالمقتبس في ذكر والة األندلس"

: "الروض المعطار في خبر م(0968ه/262، ت.عبد اهلل حممد بن عبد املنعم نب)امري ، احل - 06

 .0، ج0925، بريوت، 0، تح: إحسان عباس، مكتبة لبنان، طاألقطار"

، المقتبس من أنباء أهل األندلس": "م(0128ه/189، ت. أبو مروان بن خلف )حيان القرطيب،ابن  – 09

 .0991-ه0105نشر، )د.ط(، القاهرة، تح: حممد علي مكي، جلنة إحياء الرتاث االسالمي لل

، مصر، 0، مطبعة التقدم العلمية، طقالئد العقيان": "م(0091ه/566، ت. خاقان أبو النصرابن  – 01

 .ه0961

: "أعمال األعالم في من م(0921ه/228، ت. ماينيطيب لي  الوزارتني لسان الدين السلاخل ابن – 05

، تح: ليفي بروفينسال، دار بويع قبل اإلحتالم من ملوك اإلسالم وما يجر ذلك من شجون الكالم"

 .0958، بريوت، 6املكشوف، ط

، تح: حممد عبد اهلل "اإلحاطة في أخبار غرناطة": م(0921ه/228ت.  طيب لسان الدينابن اخل – 08

 .0م، ج0929هـ/0999، القاهرة، 6عنان، مكتبة اخلاجني، ط

، تح : مقدمة ابن خلدون : م(0115ه/616، ت. عبد الرمحان بن حممد احلضرمي املغريب)خلدون ابن – 02

 .0م، ج6110-ه0190، )د.ط(، )د.م(، سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر
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كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من خلدون: ابن  – 06
م 6111-ه0160: سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.م(، تح ،ذوي السلطان األكبر"

 .1ج

وفيات األعيان وأنباء : "م(0666ه/860، ت. مشس الدين أبو العباس أمحد بن حممود)خلكان  ابن – 09

 .1، ج0986، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، )د.ط(، بريوت، أبناء الزمان"

نصوص عن األندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع أمحد بن عمر بن أنس العيرى: ") دالئيال ابن – 61

األهواينء، منشورات  ، تح: عبد العزيزاآلثار والبساتين في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك"

 معهد الدراسات االسالمية، )د.ط(، مدريد،)د.ت(.

، تح: سير أعالم النبالء": " م(0911ه/216،ت. مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان) يهيبال – 60

 .6، ج0960، بريوت، 0حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط

، تح: معوض علي حممد، دار اإلعتدال في نقد الرجال"ميزان يهيب مشس الدين حممد بن أمحد: "ال - 66

 .0م، ج0995هـ/0108، بريوت، 0الكتب العلمية، ط

، المغرب في حلى المغرب": "م(0668ه/865، ت.أبو احلسن علي بن موسى) االندلسي سعيدابن  – 69

 .0،ج0981، القاهرة، 6تح: شرقي ضيف، دار املعارف، ط

، تح: حممد رضوان رايات المبرزين وغايات المميزين"أيب احلسن علي بن موسى، " سعيد االندلسيابن  – 61

 .0962، دمشق،0الداية، دار طالس للنشر، ط

، تح: األب لويس طبقات األمم": "م(0189ه/186، ت.صاعد األندلسي أيب القاسم بن أمحد - 65

 .0906شيخو الياسوعي، املطبعة الكاثوليكية، )د.ط(،بريوت، 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال : "م(0616ه/599، ت. بن حيي بن أمحد بن عمرية أمحد)ضيب، لا - 68

 .0982، دار الكاتب العريب، )د.ط(،)د.م(،أهل األندلس"

، تح: حممد مفيد قميحة، دار الكتب : "العقد الفريد"ه966، ت. عبد ربه األندلسي أمحد بن حممدابن – 62

 .0، ج0969-0111، بريوت، 0العلمية، ط

البيان المغرب في أخبار األندلس ،م( 0695ه/895أبو عبد اهلل حممد، ت.  عيارى املراكشيابن – 66

 .6، ج0961-ه0111، بريوت، 6قافة، ط، تح: ليفي بروفينسال، دار الثوالمغرب

أعيان  : "الدباج المذهب في معرفة(0992ه/299، ت. ابراهيم بن نور الدين املالكي)فرحون ابن – 69

 .0998-ه0102، بريوت، 0العلمية، ط ، تح: مأمون بن حمي الدين اجلنان، دار الكتبعلماء المذهب"

تاريخ العلماء " م(:0109ه/119، ت. عبد اهلل بن حممد بن يوسف األزد الوليد أبو فرضي الابن – 91

م، 0966-هـ0116القاهرة، ، 6لعطار احلسيين، مطبعة املدين للنشر، طا، تح: عزت ورواة العلم باألندلس"

 .6ج

، دار الكتب املصرية، )د.ط(، صبح األعشى في صناعة اإلنشا ": "، أيب العباس أمحد) قلقشند ال – 90

 .0هـ، ج0911-0966القاهرة، 

، تح: حممد أبو األجفان، دار الغرب اإلسالمي، برنامج المجاري"ار  االندلسي أيب عبد اهلل ، "اجمل - 96
 0966.، بريوت، 0ط

المعجب في : م(0619ه/812، ت. علي التميمي أبوحممد عبد الواحد  ابنحمي الدين )املراكشي - 99

 .9، ج 0989، تح: حممد سعيد العريان، )د.ط(، القاهرة، تلخيص أخبار المغرب

أزهار الرياض في أخبار : "م(0890ه/0110، ت. شهاب الدين أمحد بن حممد التلمساين) قر امل – 91

 .6ج، 0911-هـ0959، تح: مصطفى السقا، مطبعة التآليف والرتمجة، )د.ط(، القاهرة، عياض"
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نفخ الطيب من غصن : "م(  0890ه/0110ت.  شهاب الدين أمحد بن حممد التلمساين) قر امل – 95

، 6، ج0م، ج0966-ه0116، تح: إحسان عباس، دار صادر للنشر، )د.ط(، بريوت، األندلس الرطيب"

 .5،ج1،ج9ج

لسان : "م(0600ه/200، ت.أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصر  )منظورابن – 98
 .09، ج 0999، بريوت، 0، ، دار إحياء الرتاث العريب، طالعرب"

أخبار المجموعة في فتح االندلس : "م00م أو 01ه، 5ه أو 1، ت. من أهل القرن مؤلف جمهول - 92

، تح: ابراهيم األبيار ، دار الكتاب املصر  للنشر، والحروب الواقعة فيما بينهم"وذكر أمرائها رحمهم اهلل 

 .0969-ه0101، القاهرة، 6ط

 .6112، بريوت0، تح: عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، ، طتاريخ األندلس"مؤلف جمهول: " - 96

 قائمة المراجع -ب

ل رسالتي ابن حزم والشقندي  الترا  الحضاري حضارة األندلس من خالبن اخلوجة حممد احلبيب: "إ - 0

 م،0996-ه0106، أكادميية اململكة املغربية للنشر، )د.ط(، الرباط، المشترك بين اسبانيا والمغرب"

امعية، )د.ط(، االسكندرية، ، دار املعرفة اجلتاريخ مدينة المرية األندلسية"أبو الفضل حممد أمحد: " - 6

0998. 

، القاهرة، 0لفكر العريب، ط، دار االحضارة االسالمية في العصور الوسطى"الرزاق أمحد: "أمحد عبد  - 9

0990. 

 .0991، مكتبة الفهد الوطنية، )د.ط(، الرياض، الكتب اإلسالمية"أمان حممد: " - 1

مصر  ثقافة الدينية، )د.ط(،، تر: حسني مؤنس، مكتبة التاريخ الفكر األندلسيبالنثيا: " جنثالث أخنل – 5

 .)د.ت(
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 .6110)د.ط(، االسكندرية، مطبعة مصر، ،إسبانيا واألندلس"باشا علي إسالم ، " - 8

 0990.، اجلزائر، 2، تح: حممود املسعد ، املؤسسة الوطنية للكتاب، طمعجم الطالب"بن هادية علي: " - 2

تاريخ الحجاز في مصدر من مصادر ، الرحالت المغربية واألندلسيةتواب عواطف حممد يوسف:  - 6
 .م0998-هـ0102، مكتبة امللك فهد الوطنية، )د.ط(، الرياض، القرنين السابع والثامن الهجريين

 .0961،  القاهرة، 0، تر: ابراهيم خورشيد، دار الكتاب املصر ،طاألندلس"ج.س.كوالن: " - 9

 .0968،بريوت، 0العربية، ط، مركز دراسات الوحدة بنية العقل العربي"جابر  حممد عابد: " - 01

"، املؤسسة العربية زمان الوصل دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في األندلسجرار صالح: " - 00

 .6111، بريوت، 0للدراسات والنشر،ط

، مكتبة األسد، ،)د.ط(، من تاريخ المكتبات في البلدان العربية"واهر  خيال حممد مهد : "اجل - 06
 .0996دمشق، 

 .، مؤسسة هنداو  للتعليم والثقافة، ) د.ط(، القاهرة، )د.ت(عبد الرحمان الناصر"جورجي زيدان: " - 09

أهمية الموسيقى والغناء في حضارة األندلس  الترا  الحضاري المشترك بين ريار  عباس: "اجل - 01

 .0996-هـ0106، أكادميية اململكة املغربية للنشر، )د.ط(، الرباط، اسبانيا والمغرب"

القاهرة، ، ، 0، دار قباء للطباعة والنشر، طالكتب والمكتبات في األندلس"حامد الشافعي دياب: " - 05

0996. 

، هيئة أبو ظيب للثقافة دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع األندلسي"جي عبد الرمحان علي: "احل - 08
 .6112،)د.م(، 0طوالرتاث، 

 .0969نشر،)د.ط(،  الكويت، ، دار عامل املعرفة للالرحالت"أدب حسني حممد فهيم: " - 02

 .6111، مكتبة األسرة، )د.ط(، القاهرة، معالم تاريخ المغرب واألندلس"حسني مؤنس: " - 06
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، 6، مؤسسة الرسالة، طالمكتبات في اإلسالم  نشأتها وتطورها ومصائرها"محادة حممد ماهر: " - 09
 .0926-ه0991بريوت، 

 .0960 -هـ0110، بريوت، ،1، مؤسسة الرسالة، طمدخل إلى علمالمكتبات"حممد ماهر: " محادة - 61

-0101، بريوت، 6، مؤسسة الرسالة، طتاريخ النقد األدبي في األندلس"داية حممد رضوان: "ال - 60

.0999 

، "األندلسيالحياة االجتماعية في األندلس وأثرها في األدب العربي واألدب دغلي حممد السعيد: "ال - 66

 .0961، )د.م(، 0ط

 م(" 7131-588هـ/244-هـ731المجتمع األندلسي في العصر األموي)دويدار حسني يوسف: " - 69

 .0988)د.م(، ، 0مطبعة احلسني اإلسالمية للنشر، ط

، تح: حممد عبد اهلاد  أبو ريدة، دار النهضة العربية للطباعة،  : "تاريخ الفلسفة في اإلسالم"د  بور - 61
 .0951، بريوت، 9ط

، تر: أمحد مكي، التربية اإلسالمية في األندلس وأصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية"بريا خوليان: "يرا - 65
 .0991دار املعارف،)د.ط(،  )د.م(، 

"السجل العلمي لندوة األندلس  قرون من التقلبات : رومي فهد عبد الرمحان بن سليمان ال - 68
 .0102)د.م(، ، العلوم الشرعية، مكتبة عبد العزيز للنشر، )د.ط(، 5، قوالعطاءات"

، تح: حسن حبشي، اهليئة املصرية المسلمون في األندلس اسبانيا اإلسالمية"دوز : " رينهارت – 62

 .0، ج0991للكتاب، )د.ط(، )د.م(، 

، دار العلم أعالم قاموس التراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين"خري الدين: "زركلي ال - 66

 8،ج9،ج6116، بريوت، 05للماليني، ط



 
107 

، تر: كمال الدسوقي، دار األفاق اجلديدة للنشر، شمس العرب تسطع على الغرب"هونكة: " زغريد – 69

 .0990-0100، )د.م(، 9ط

-274هـ/333واصل الحضاري بين المغرب واالندلس للمدة من )التساجد خملف حسني: " - 91

 .6101العاشرة، كانون األول، ، السنة 99، ع01("، مم211

-هـ0168، الكويت، 0، شركة اإلبداع الفكر  للنشر، طاألندلس التاريخ المصورسويدان طارق:  - 90
6115. 

، مؤسسة شباب اجلامعة، )د.ط(، االندلس"في تاريخ وحضارة العرب في سيد عبد العزيز سامل: " - 96

 .0996االسكندرية، 

 "، مؤسسة شباب اجلامعة، )د.ط(،قرطبة حاضرة الخالفة في األندلسسيد عبد العزيز سامل: " - 99

 .6، ج0992ية، ر االسكند

للماليني، ، دار العلم جزر األندلس المنسية  التاريخ اإلسالمي لجزر البليار"سيسامل عصام سامل: " - 91

 .0961، )د.م(، 0ط

، دار قباء تاريخ اإلسالم في األندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة"شطشاط علي حسني: " - 95
 .6110ط(، القاهرة، للطباعة والنشر، )د .

كتب "، دار الالمغرب واألندلس  آفاق إسالمية وحضارة إنسانية ومباحث أدبيةشكة مصطفي: " - 98

 .0962، بريوت، 0طاإلسالمية، 

،)د.م( ، 0، املطبعة الرمحانية، ط الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسيةشكيب أرسالن: - 92
 .0م،ج0955-0998
تاريخ العرب في األندلس عصر اإلمارة )من عبد الرحمان الداخل إلى عبد الرحمان صويف خالد: " - 96

 .0961)د.م(، ، 6جامعة قارينوس، ط منشورات الناصر(" 
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، القاهرة، 9دار املعارف، ط ،الدراسات األندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة"طاهر أمحد مكي: " - 99

0962. 

 .8، ج0992، دار احلرية للطباعة، )د.ط(، بغداد، حضارة العرب في األندلس"طلفاح خري اهلل: " - 11

، 0لثقافية العامة، ط، دار الشؤون االعربي في األندلس"نشأة التدوين التاريخي طه عبد الواحد ذنون، " - 10

 .0966بغداد، 

بية للطباعة،)د.ط(، بريوت، ، دار النهضة العر  في تاريخ المغرب واألندلس"عباد  أمحد خمتار: " - 16

 .)د.ت(

، دار الشروق، )د.ط(، عمان، : "تاريخ األدب األندلسي  عصر الطوائف والمرابطين"عباس احسان - 19

0992. 

 .6101، اإلسكندرية، 0، دار الوفاء للنشر، ط: "المكتبة العربية  النشأة والتطور"عصام حممود - 11

، دار الصفاء للنشر والتوزيع، مبادئ إدارة علم المكتبات ومراكز المعلومات": "عليان رحبي مصطفى - 15
 .)د.ط(، )د.م (

ملخصات كتب ، حضارة العربية و اإلسالميةدور الكتب والمكتبات في العليان زكي مصطفى: " - 18
 .6"، مركز الدراسات الفكرية للنشر،)د.ط(، القاهرة، ، )د.ت(، جالمعهد الفكرية

اجلامعية، )د.ط(،  ، ديوان املطبوعاتدراسات في التاريخ الوسيط والغرب اإلسالمي"عمارة عالوة: " - 12

 .6116اجلزائر، 

"، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، اإلسالم في األندلسدولة عنان حممد عبد اهلل ، " - 16

 .م0992-ه0102القاهرة، ، 1مكتبة اخلاجني للنشر، ط
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، 6خلاجني للنشر، ط، مكتبة ااألثار االندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال"عنان حممد عبد اهلل: " - 19

 .0992القاهرة، 

 .096.، القاهرة، 0، دار الفكر العريب، طيخ التعليم في األندلس"تار عيسى حممد عبد احلميد، " - 51

، مكتبة هنضة الشرق، )د.ط(، القاهرة، : "تاريخ المغرب واألندلس"فقي عصام الدين عبد الرؤوف - 50

 .0991)د.م(، 

 .م0969-910، مصر، 0، املطبعة الرمحانية، طغاير األندلس وحاضرهاكرد علي:  - 56

، 9، تر: الطاهر أمحد مكي، دار املعارف للنشر، طالحضارة العربية في اسبانيا"بروفينسال: " ليفي – 59

 .م0991-هـ0101القاهرة، 

-311العالقات بين المغرب واألندلس في عصر الخالفة األموية  )مصطفى مسعد سامية: " - 51

 .6111، االسكندرية، 0عني الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط م(" 7115-274ه/322

 .0992-0102، القاهرة، 6، دار رشاد للنشر، طشيوخ العصر في األندلس"مؤنس حسني: " - 55

، دار العلم واإلميان، : "المكتبة والمجتمع  أنواع المكتبات وأثارها على قيام الحضارات"هاين حممد - 58
 .6101 ، )د.م(،0ط

 .0965، دار املعارف، )د.ط(، )د.م(، : "االدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة"هيكل أمحد -52

رب اإلسالمي، )د.ط(، لبنان، ، دار الغ: "ياقوتة األندلس دراسات في الترا  األندلسي"واركلي حسني - 56

0991. 

، 0، دار الغرب للنشر، طالسياسي والمعرفي"الحركة الطبية في االندلس بين الصراع يابوش جعفر: " - 59

 .اجلزائر، )د.ت(
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، الدار 0ر، ط، املركز الثقايف الغريب للنشابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب واألندلس"يفوت سامل: " - 81

 .0968البيضاء،

ثقافتنا للدراسات والبحوث،  الحضارة العربية في األندلس وأثرها في أوربا" يوزبيكي توفيق السلطان: " - 80

 .6101-0190، 61، ع5م

، سلسلة الكتب الثقافية للراشدين، : "أثر العرب والمسلمين في الحضارة األوربية"يونس فتحي علي - 86
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 الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على معرفة أنواع وأهم المكتبات التي ظهرت في األندلس خالل الفترة األموية 

 وملوك الطوائف.
واعتمدت هذه الدراسة على اختيار المنهج الوصفي المالئم للدراسة، وتم اختيار موضوع المكتبات في 

تم تحديد دور تلك المكتبات في إثراء الفكر  األندلس ألنه موضوع مهم وواسع في نفس الوقت، كما
 الحضاري.

ومن خالل دراسة الموضوع أشارت النتائج إلى دور الحكام البارز في تجسيد عملية المعرفة الثقافية وتسليط 
 الضوء لمعرفة أهم تلك المكتبات التي لمع نجمها على أرضية األندلس.

 
 

Résumé : 
L’objectif de cette étude est de connaitre les types des bibliothèques les 
plus importants qui sont apparues en Andalousie Au cours de la période 
omeyyade et les rois des sectes. L’étude a adopté pour choisir l’approche 
descriptive appropriée, et a été choisi le sujet des bibliothèques en 
Andalousie, car il est un sujet large et important en même temps et il a 
été aussi déterminé le rôle de ces bibliothèques dont l’enrichissement de 
la pensée culturelle. A travers l’étude du sujet les résultats qu’elle a indiqué 
le rôle des rois dans le mode de réalisation de la connaissance culturelle 
du processus et mettre en évidence le plus important de voir les 
bibliothèques qui égayent leur étoile sr le terrain de l’Andalousie. 
 
 
 
 

  




