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ص البحث ملخَّ
يتحــدث هــذا البحــث عــن انتشــار املكتبــات يف مدينــة دمشــق يف عصــر املماليــك بشــكل الفــت: يف 
املــدارس واملســاجد والبيمارســتانات واخلوانــق والــرتب والرُّبُــط، وكذلــك يف أســواق الكتــب املوّزعــة يف أحنــاء 
املدينــة. وقــد خضــع كل ذلــك لنظــام عــام دقيــق بــدءًا مــن التزويــد وسياســته ومصــادره، واإلجــراءات الفنيــة 
)التســجيل، الســجات، اجلــرد، الفهرســة، الفهــارس، التنضيــد، التصنيــف(، والتجليــد والرتميــم، وانتهــاء 
مبواعيــد فتــح املكتبــات وخدماهتــا وأثاثهــا، واألدوات اخلاصّــة حبفــظ الكتــب. وأظهــر هــذا كلــه حالــة صحيــة 

علميــة راقيــة عاشــتها دمشــق يف ذلــك العصــر.
_ مقدمة:

ــد:  ــى كافــة الصُّعُ ــدُّ عصــر املماليــك مــن أهــم العصــور العربيــة اإلســامية، ومــن أكثرهــا نشــاًطا عل يُعَ
اإلداريــة والسياســية والعســكرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة.

قــوا أعظــم االنتصــارات، وهزمــوا اجليــوش  فاملماليــك دافعــوا عــن األرض العربيــة اإلســامية، وحقَّ
املغوليــة واجليــوش الفرجنيــة، فثبَّتــوا أقدامهــم يف املشــرق العربــي، حّتــى إنّ بعــض املمالــك والدويــات 

األوربيــة بــادرت إىل كســب ودّ ســاطينهم.
ــدة  ــل شــهدت م ــاع عــن األرض، ب ــور السياســية والعســكرية والدف ــى األم ــك عل ومل يقتصــر دور املمالي
حكمهــم، وخاصــًة يف مصــر وبــاد الشــام، نشــاًطا علميًّــا وثقافيًّــا مُتعــدِّدَ اآلفــاق، ســاعدت عليــه عــدة 
ــق هلــا األمــن واألمــان،  عوامــل؛ منهــا االزدهــار االقتصــادي الــذي عاشــته البــاد يف ذلــك العصــر، وحقَّ
ومنهــا أيًضــا إحيــاء اخلافــة العباســية يف القاهــرة بعــد ســقوطها يف بغــداد علــى يــد هوالكــو عــام )656هـــ= 

ــة.  ــة وتربوي ــيّد مــن مؤسســات تعليمي ــل هــذا النشــاط فيمــا شُ 1258م(، وقــد متث
وألن الكتــاب يعــد جــزءًا مهمًّــا مــن العمليــة التعليميــة، فقــد حــرص املماليــك علــى توفــر املكتبــات داخــل 
ــرورًا  ــة، م ــدارس والبيمارســتانات ومؤسســات الصوفي ــات املســاجد وامل ــاك مكتب ــت هن كل مؤسســة، فكان
ــرَب واملقابــر، وقــد وفــر هلــا أولــو األمــر مــن  باملكتبــات اخلاصــة، حتــى وصــل األمــر إىل إقامــة مكتبــات يف التُّ
الســاطن واألمــراء والعلمــاء مجيــع مقومــات اخلدمــات واألنشــطة، مــن مــوارد ماديــة وبشــرية، ومــن نظــم 

وإجــراءات فنيــة وإداريــة. 
وهــذا كلــه يُظهــر أمهيــة دور املكتبــات يف احليــاة العلميــة يف عصــر املماليــك، فمــن خــال عمل املؤسســات 

العلميــة يف نشــر العلــم، قامــت املكتبــات علــى تنشــيط عملهــا العلمــي بشــكل كبر.
وانطاًقــا مــن هــذه األمهيــة، عملــتُ علــى إعــداد هــذا البحــث لتبيــن ظاهــرة علميــة مشــرقة، بــرزت يف 
عصــر اســتمرَّ قرابــة ثاثــة قــرون، فــا شــك أن املكتبــات وانتشــارها يف أي بلــد يعــد معيــارًا ومؤشِّــرًا علــى 

النهضــة العلميــة، واحلالــة الصحيــة، الــي عاشــها أهــل تلــك البــاد.
ــي انتشــرت يف كل مــكان،  ــك العصــر، ال ــات دمشــق، يف ذل ــى مكتب ــز يف هــذا البحــث عل وقمــت بالرتكي

ــك. ــن ذل ــل القادمــة تبيّ وخضعــت ألنظمــة دقيقــة، والتفاصي
أواًل _ انتشار املكتبات يف كل أحناء دمشق:

ســيظهر يف األســطر القادمــة ظاهــرة صحيــة، متيّــزت هبــا مدينــة دمشــق يف عصــر املماليــك، وهــي 
انتشــار املكتبــات يف كل مؤسســاهتا الدينيــة والعلميــة والصحيــة.
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1_ مكتبات املدارس: 
كان يف مكتبــات املــدارس، يف مدينــة دمشــق، 
مــن نفائــس املؤلفــات، ونــوادر الذخائــر العلميــة، 
مــا مل جيتمــع مثلـُـه يف مدينــة أخــرى مــن الديــار 
الشــامية واملصريــة، إذ يقــول مجــال الديــن بــن 
نباتــة املصــري يف مقدمــة كتابــه »ســرح العيــون 
يف شــرح رســالة ابــن زيــدون«: »كنــتُ أعــرف 
ببعــض خزائــن دمشــق الوقفيــة أســفارًا فيهــا 
للمُطالــع منجــعٌ، ولألفهــام الناســية ذكرى تنفع، 
ــا، وال أراجــع مــن  ــأ أن أُعــار منهــا كتابً فلــم يتهيّ

ــا«)2(. ألســنة حروفهــا خطابً
ومــن هــذه املــدارس دار احلديــث النوريــة: 
كان الســلطان نــور الديــن حممــود بــن زنكــي قــد 
)1118- 1174م()3(،  )511- 569هـــ(=  بناهــا 
وكان قــد جعــل هبــا خزانــًة للكتــب، حيــث عُثــر 
على جزءٍ من القرآن الكريم يف متحف دمشــق، 
ــور  ــك العــادل ن ــه »أوقفــه وحبســه املل ُكتــب علي
الديــن ... علــى املدرســة الــي أنشــأها مبدينــة 
دمشــق حرســها اهلل، وشــرط أن يُقــرأ فيهــا وال 
خيــرج منهــا طلبًــا ملرضــاة اهلل وثوابــه يف ذي 
احلجــة )562 هـــ= 1163م(«)4(، وممّــن أوقــف 
ُكتبَــه عليهــا أمحــد بــن حممــود بــن إبراهيــم بــن 
نبهــان املعــروف بابــن اجلواهــري )ت 643 هـــ= 
1245 م()5(، ويف الظاهريــة جــزء موقــوف بــدار 
احلديــث  لعلــي بــن عبــد الــكايف الشــافعي، ومــن 
احملتمــل أّنــه تقــي الديــن الســبكي )756 هـــ= 

1355 م(، وقــال: »ونظــره لشــيخها مــن كان«)6(، وكذلــك عُثــر علــى جــزء وقفــه احلوبــي )؟(، وقــد كتــب عليهــا 
»ال يُبــاع«)7(، ويوجــد جــزء ثالــث لعلــم الديــن القاســم بــن حممــد )756هـــ= 1355م( يف دار احلديــث النورية)8(.

)2( خزائن الكتب في دمشق وضواحيها: حبيب الزيات، ص2.
)3( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص74.

)4( رقم ع/343، انظر دور الكتب العربية: العش، ص238.
)5( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج8، ص109.

)6( مجموع 71 )27(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص239.
)7( مجموع 37 )4(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص239.

)8( الظاهرية: مجموع 37 )10(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص239.

املكتبة الظاهرية يف دمشق
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ومنهــا املدرســة العادليــة الكــرى: وهــي داخــل دمشــق، مشــايل اجلامــع األمــويّ، بغــرب وشــرقي اخلانقــاه 
الشــهابية، وقبلــي اجلاروخيــة بغــرب وجتــاه بــاب الظاهريــة، يفصــل بينهمــا الطريــق، شــرع يف بنائهــا نــور 
الديــن الزنكــي يف ســنة )568هـــ= 1172م( ومل يتمهــا، وقــد تــويف امللــك العــادل أبــو بكــر بــن أيّــوب يف ســنة 
)615هـــ= 1218م(، ودُفــن يف القلعــة، ثــمّ نُقــل إىل العادليــة يف ســنة )619هـــ= 1222م(، وذلــك بعــد أن أكمــل 

ــم)9(، وقــد جعــل هبــا خزانــة للكتــب. بناءهــا ابنُــه امللــك املعظَّ
وممــن أوقــف كتبــه عليهــا قطــب الديــن النيســابوري )ت578هـــ= 1182م(، حيــث أوقــف كتبــه علــى طلبــة 
ــي  ــه ألب ــه أّن ــب علي ــب«، وُكت ــاب »التقري ــى كت ــوي عل ــت حتت ــا)10(، وقــد كان ــت إليه ــا نُقل ــد بنائه ــمّ بع ــم ث العل
ــي  احلســن القاســم بــن أبــي بكــر القفــال الشاشــي)11(، وقــد قــال ابــن كثــر يف ســنة )728هـــ= 1328(: »وتوفِّ
ــي كانــت  ــم اّل شــيخ اإلســام أبــو العبــاس تقــي الديــن بــن تيميــة، وأُخرجــت الكتــب واألوراق والــدواة والقل
عنــده، ونُقلــت كتبــه إىل خزانــة الكتــب يف العادليــة الكبــرة، وكانــت حنــو ســتن جملّــدًا وأربــع عشــرة ربطــة 
كراريــس«)12(، وقــد كان موقــع املكتبــة، باجمللــس الكبــر يف صــدر اإليــوان، وهــو املوضــع اّلــذي جيلــس فيــه 

ــا للفتــوى وغرهــا، ومنــه خيــرج للصــاة يف املدرســة)13(. غالبً
ودار احلديــث األشــرفية: غربــي العصرونيــة، ومشــايل القيمازيــة احلنفيــة، وكانــت دارًا لألمــر قاميــاز، 
اشــرتاها امللــك األشــرف موســى بــن أبــي بكــر بــن أيـّـوب )ت635هـــ= 1237م(، وبناهــا دارًا للحديــث)14(، وقــد 
نقــل إليهــا كتبـًـا كثــرة وهــي كتــب نفيســة)15(، ومــن ضمــن موجوداهتــا كتــاب »ســلوة العارفن وأنس املشــتاقن« 
حملمــد بــن عبــد امللــك بــن خلــف الطــري الســلمي )ت470هـــ= 1077م(، يقــول عنــه الســبكي: »وهــو كتــاب 
بــه علــى اثنــن  جليــل يف بابــه أُعجبــتُ بــه جــدًّا، صنّفــه للرئيــس أبــي علــي حســان ابــنُ ســعيد املنيعــي، ورتَّ
ــا أراه إاّل  ــم، وم ــة وترامجه ــات الصوفي ــان طبق ــى بي ــا عل ــى التصــوّف، وآخره ــا، أوّهلــا يف معن وســبعن بابً

حاكــى رســالة أبــي القاســم القشــري، ولعــّل مخــول هــذا الكتــاب هبــذا الســبب، وإاّل فهــو حســنٌ جــدًّا«)16(.
ــة علــى الفــروع«، وهــو كتــاب يف الفقــه يف جملّديــن،  وكذلــك مــن حمتوياهتــا كتــاب »مجــل األصــول الدالَّ
حملمــد بــن أمحــد األســواني )ت335هـــ= 946م()17(، وكتــاب »ذيــل بغــداد« للدبيثــي)18(، وأوقــف القاضــي أمــن 
ــي، املعــروف باألشــرتي الشــافعي )ت681هـــ=  ــن احلل ــو العبــاس أمحــد بــن مشــس الدي ــن األشــرتي أب الدي
1282م(، أجــزاء بــدار احلديــث األشــرفية)19(، وكذلــك الشــهاب بــن مزهــر الشــيخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن 
عبــد اخلالــق األنصــاري الدمشــقي )ت690هـــ= 1291م(، فقــد أوقــف كتبــه باألشــرفية كمــا ذكــر الذهــي)20(، 

)9( الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصاحية: أبو شامة، ج2، ص264. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص271. منادمة األطال: عبد 
القادر بدران، ص123.

)10( الروضتين في أخبار الدولتين: أبو شامة، ج2، ص264. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص-273 293.
)11( الوافي بالوفيات، الصفدي، ج4، ص85.

)12( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص289.
)13( دور الكتب العربية، العش، ص235.

)14( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص202. تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام: أحمد بن عثمان الذهبي، الطبقة الثالثة والستون، ص41. الدارس 
في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص15.

)15( طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، ج4، ص-179 180.
)16( طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، ج4، ص179. 

)17( طبقات الشافعية: السبكي، ج3، ص70.
)18( المكتبة الوطنية، عربي، 5921، 5922، انظر دور الكتب العربية: العش، ص240.

)19( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص587.
)20( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص370. الدارس في تاريخ الدارس: النعيمي، ج2 ص1.
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وحممــد بــن عبــد الرحيــم بــن حممــد األرمــوي 
الشــافعي )ت715هـــ= 1315م( أوقــف كتبــه 
فيهــا)21(، ومــن الكتــب الــي كانــت موجــودة 
فيهــا أيًضــا كتــاب »مناقــب اإلمــام الشــافعي« 
إلمساعيــل بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن عبــد 
الرمحــن القــراب )ت414هـــ= 1023م(، وقــد 
ــا، أوّهلــا كان  رُّتــب علــى مئــة وســتة عشــر بابً
يف نســب النــي  الــذي يرجــع إليــه نســب 
اإلمــام الشــافعي، وآخرهــا أربعــون بابـًـا، مجــع 
فيهــا أربعــن حديًثــا يف األحــكام مــن روايــة 
الشــافعي بســنده إليــه إىل النــي ، وقــد رأى 
الســبكي نســخة مــن جملديــن يف دار احلديــث 
األشــرفية)22(، وكانــت هــذه املدرســة قــد نُهبت 
ســنة )699هـــ= 1300م( علــى يــد التتــار)23(.

وهــي  احملمديــة:  الضيائيــة  واملدرســة 
بســفح قاســيون شــرقي اجلامــع املظفــري، 
الديــن  ضيــاء  احلافــظ  أنشــأها  قــد 
عبــد  بــن  احلافــظ حممــد  ابــن  املقدســي، 
أوقــف  وقــد  1245م(،  )ت643هـــ=  الواحــد 
ــن  ــا)24(، وم ــى خزانته ــة عل ــرة عظيم ــا كث كتبً
الكتــب املوقوفــة فيهــا اجلــزء الســادس مــن 
»فضائــل الصديــق« ألبــي احلســن خيثمــة بــن 
ســليمان بــن حيــدرة الطرابلســي )ت343هـــ= 
954م(، وهــو عــن فضائــل أبــي بكــر الصديــق 
خليفــة رســول اهلل )25(، واجلــزء الثانــي مــن 
»فضائــل اخللفــاء األربعــة« ألبــي نعيــم أمحــد 

بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق احلافــظ )ت430هـــ= 1039م(، وهــو يتحــدث يف فضائــل اخللفــاء 
األربعــة، مــع ذكــر مــا اختــصّ بــه كّل واحــدٍ منهــم مــن املناقــب)26(، وكتــاب »حتفــة الصديــق« لعلــي بــن بلبــان، 

)21( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص147.
)22( طبقات الشافعية الكبرى: السبكي، ج4، ص266.

)23( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.
)24( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص284 ، 485. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-179 180. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، 

ص71.
)25( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص83.

)26( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-86 87.

املكتبة الظاهرية يف دمشق
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ويتحــدّث يف فضائــل أبــي بكــر الصديــق رضــي اهلل عنــه)27(، وكتــاب »أخبــار عمــر بــن عبــد العزيــز«)28(، ألبــي 
بكــر حممــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل األجــري )ت360هـــ= 971م(، يتحــدّث فيــه عــن أخبــار أبــي حفــص 
ــا ســرتَه)29(، وفيهــا كتــاب »رجــال  مً عمــر بــن عبــد العزيــز، حيــث ميتــدح فيــه عمــر بــن عبــد العزيــز مُعظِّ
عــروة« لإلمــام مســلم بــن احلجّــاج بــن مســلم النيســابوري )ت261هـــ= 875م(، الــذي عــدَّد فيــه أمســاء رجــال 
عــروة بــن الزبــر)30(، وقــد نُهبــت مكتبــة هــذه املدرســة يف ســنة )699هـــ= 1300م( علــى يــد التتــار كمــا ذكــر 

ــر)31(. ــن كث اب
ــي بــن احلســن بــن احلســن بــن  ودار احلديــث الفاضليــة: وهــي بالكّاســة، بناهــا عبــد الرحيــم بــن عل
أمحــد بــن الفــرج بــن أمحــد القاضــي، املعــروف بالقاضــي الفاضــل)32(، وقــد جعــل هبــا خزانــة كتــب، يقــول ابــن 
كثــر فيمــن تــويف يف ســنة )655هـــ= 1257م(: »واقــف البادرائيــة الشــيخ تقــي الديــن عبــد الرمحــن بــن أبــي 

الفهــم اليلدانــي، وأكثــر كتبــه وجماميعــه الــي خبطــه موقوفــة خبزانــة الفاضليــة مــن الكّاســة«)33(.
واملدرســة الظاهريــة اجلوانيــة: وهــي داخــل بابــي الفــرج والفراديــس بينهمــا، جــوار اجلامــع األمــويّ، 
مشــايل بــاب الريــد، وقبلــي اإلقباليتــن واجلاروخيــة، وشــرقي العادليــة الكــرى، بابامهــا متواجهــان، بينهمــا 
الطريــق، بُنيــت يف مــكان دار العقيــق)34(، وقــد بناهــا امللــك الظاهــر بيــرس ركــن الديــن أبــو الفتــح بيــرس 
الرتكــي البندقــدار الصاحلــي )ت676هـــ= 1277م()35(، ومــن الذيــن درّســوا فيهــا الواعــظ املفســر اخلطيــب 
الصــويف شــيخ العــراق عــزُّ الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الفاروثــي الواســطي )ت694هـــ= 

ــه وهــي كثــرةٌ جــدًّا)36(. 1295م(، حيــث أودع فيهــا كتبَ
وقــد كان املرحــوم مدحــت باشــا واليـًـا علــى ســورية، فاهتــمّ بإنشــاء املكتبــات، ثــمّ عَلـِـم أنّ دمشــق كان هبــا 
مــا ال يُعــدّ مــن خزائــن الكتــب املوقوفــة علــى املشــتغلن بالعلــم، فمُــدّت إليهــا أيــدي املختلســن بالنهــب والبيع، 
حّتــى مل يبــق إاّل القليــل، فخــاف علــى الباقــي مــن الضيــاع، فكتــب إىل مقــر الســلطة بذلــك، وجاءتــه املوافقــة، 
وجُمعــت الكتــب املوجــودة مــن عشــرة خزائــن، ووضعــت باملدرســة الظاهريــة، وهــذه اخلزائــن هــي: املدرســة 
العمريــة بالصاحليــة، وخزانــة مدرســة عبــد اهلل باشــا العظــم الــي أوقفهــا ســنة )1211هـــ= 1796م(، 
ومكتبــة ســليمان باشــا العظــم يف بــاب الريــد أوقفهــا ســنة )1190هـــ= 1776م(، ومكتبــة اخلياطــن، وهــي 
مكتبــة أوقفهــا أســعد باشــا العظــم يف حملـّـة اخليّاطــن قــرب مدرســة النوريــة، أوقفهــا بعــد ســنة )1165هـــ= 
1752م(، ومكتبــة املدرســة املراديــة يف بــاب الريــد، أوقفهــا مــراد بــن علــي بــن داود النقشــبندي، أُنشــئت يف 
ســنة )1108هـــ= 1696م(، ومكتبــة األوقــاف: وهــي جمموعــة مــن مكتبــات متفرقــة، ومكتبــة بيــت اخلطابــة: 
وكانــت يف حجــرة اخلطابــة يف جامــع بــي أميّــة، ومكتبــة املنــا عثمــان، ومكتبــة السميســاطية، ومكتبــة 

)27( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص89.
)28(  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-95 96.

)29( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص190.

)30( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص225.
)31( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.

)32( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص67.
)33( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص350. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص70.

)34( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص531. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص263.
)35( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص-530 535. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص264.

)36( ولعله أودعها بهذه المدرسة، البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص-680 681. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص381، 382. الدارس في 
تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص269.
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املدرســة الياغوشــية، حيــث جُمعــت الكتــب املوجــودة هبــذه اخلزائــن، ووُضعــت يف املدرســة الظاهريــة)37(.
ومنهــا املدرســة التاجيــة: بزاويــة اجلامــع األمــويّ الشــرقية، غربــيَّ دار احلديــث العرويــة)38(، قــام قاضــي 
ــك شــاه  ــر مل ــك، وزي ــاج املل ــل هــذه املدرســة، وقــد بناهــا ت ــي بإعــادة تأهي ــي النهرقل ــن عل القضــاة عمــر ب
الســلجوقي)39(، ولعلّهــا تُنســب إىل تــاج الديــن الكنــدي زيــد بــن احلســن البغــدادي )ت613هـــ= 1216م(، حيــث 
مّت يف أيّامــه جتديدهــا)40(، وتُعــرف أيًضــا مبقصــورة ابــن ســنان واحللبيــة)41(، وقــد قــام تــاج الديــن الكنــدي 
بوقــف كتبــه، وهــي ســبعمئة وواحــد وســتون جملـّـدًا، وكانــت كتبًــا نفيســة علــى مُعتَقِــه جنيــب الديــن ياقــوت، 
ثــمّ علــى العلمــاء يف احلديــث والفقــه وغــر ذلــك، وجُعلــت يف خزانــة كبــرة يف مقصــورة ابــن ســنان احللبيــة، 
ثــمّ إنّ هــذه الكتــب تفرّقــت، وبيــع كثــرًا منهــا، ومل يبــق باخلزانــة إاّل القليــل الــرثّ)42(، وقــد وُجــد فيهــا عــدّة 

خزائــن للكتــب املوقوفــة يف زمــن ابــن فضــل اهلل العمــري )ت749هـــ= 1348م()43(. 
واملدرســة العمريــة الشــيخية: بالصاحليــة ميــرّ هبــا هنــر يزيــد، وقــد بناهــا أبــو عمــر املقدســي حممــد بــن 
أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة بــن مقــداد احلنبلــي القــدوة الزاهــد )ت607هـــ= 1204م()44(، وقــد كانــت هبــا 
خزانــة كتــب ال نظــر هلــا، فلعبــت هبــا أيــدي املختلســن، إىل أن أتــى بعــض الطلبــة النجديــن فســرق منهــا 
مخســة أمحــال مجــل مــن الكتــب وفــرّ هبــا، ثــمّ نُقــل مــا بقــي - وهــو شــيء ال يُذكــر بالنســبة ملــا كان هبــا - إىل 

خزانــة الكتــب باملدرســة الظاهريــة، علــى يــد مدحــت باشــا وايل ســورية)45(.
ومــن الكتــب الــي كانــت موقوفــة هبــذه املدرســة، كتــاب »الشــفا يف حقــوق املصطفــى« للقاضــي أبــي الفضــل 
ــاب »األربعــن يف مناقــب  ــاض اليخصــي الســبي )ت544هـــ= 1149م()46(، وكت ــن عي ــن موســى ب ــاض ب عي
ــن عســاكر الشــافعي )ت620هـــ=  ــن احلســن ب ــد الرمحــن بــن حممــد ب أمّهــات املؤمنــن« ألبــي منصــور عب
1223م(، وكان هــذا الكتــاب هديّــة لصــاح الديــن، وهــو يف ذكــر مناقــب أمّهــات املؤمنــن)47(، وكتــاب »حمــض 
ــي )ت909هـــ=  ــد اهلــادي املقدســي احلنبل ــن عب ــن أمحــد ب ــد« ليوســف ب ــن زي ــب ســعيد ب الشــيد يف مناق
1503م(، حتــدَّث فيــه عــن حياتــه، وأخاقــه، وصحبتــه، وكام النــاس فيــه ووفاتــه، وكذلــك لــه كتــاب آخــر 
موقــوف بالعمريــة وهــو »حمــض اخلــاص يف مناقــب ســعد بــن أبــي وقــاص«)48(، وكتــاب »صفــوة الصفــوة« 
ألبــي الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي اجلــوزي )ت597هـــ= 1201م()49(، ويف احلقيقــة أنّ الكتــب الــي وصلــت 

إلينــا وعليهــا وقــف العمريــة كثــرة)50(.

)37( منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص-119 -120 121.
)38( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص370. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص156.

)39( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص-316 317.
)40( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-44 45. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص157.

)41( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص54. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص-156 157.
)42( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص54. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص371.

)43( دور الكتب العربية، العش: ص234.
)44( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص25. البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص20. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص77. منادمة 

األطال: عبد القادر بدران، ص244.
)45( منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص-120 244.

)46( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-53 54.

)47( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-72 73.
)48( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-178 179.
)49( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-281 284.

)50( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص435.
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واملدرســة الشــبلية: بناهــا كافــور بــن عبــد اهلل احلســامي )ت623هـــ= 1226م(، وهــي بســفح قاســيون، 
بالقــرب مــن جســر ثــورا، وقــد بنــى تربــة وخانقــاه أيًضــا)51(، وجعــل هبــا خزانــة كتــب، ومــن الكتــب الــي أُوقِفت 
عليهــا كتــاب »حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء« ألبــي نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن إســحاق األصفهانــي 
)ت430هـــ= 1039م(، حيــث قــام كافــور بــن عبــد اهلل احلســامي بوقفــه يف مدرســته ســنة )621هـــ= 1224م(

.)52(

واملدرســة الرواحيــة: وهــي شــرقيَّ مســجد ابــن عــروة باجلامــع األمــويّ، مشايلَّ جــرون، وغربــيَّ الدولعية، 
وقبلــيَّ الشــريفية احلنبليــة، بناهــا الزكــي بــن رواحــة هبــة اهلل بــن حممــد األنصــاري التاجــر )ت623= 
1226م(، وكان قــد بنــى مدرســة أخــرى يف حلــب)53(، وجعــل هبــا خزانــة كتــب جليلــة)54(، وقــد أوقــف الرهــان 

الســويدي )ت656هـــ= 1258م( كتبــه هبــذه املدرســة)55(. 
واملدرســة الناصريــة اجلوانيــة: داخــل بــاب الفراديــس، مشــايلَّ اجلامــع األمــويّ والرواحيــة، أنشــأها امللــك 
يوســف بــن صــاح الديــن وقــد فــرغ مــن بنائهــا ســنة )653هـــ= 1255م()56(، وقــد كانــت هبــا خزانــة كتــب، ومن 
بــن هــذه الكتــب مصنّــف لفتــح الديــن أبــي حممــد عبــد اهلل بــن حممــد القيســراني )ت701هـــ= 1301م( يف 

أمســاء أصحــاب النــي  الذيــن خُــرّج هلــم يف الصحيحــن، وشــيء مــن أحاديثهــم يف جملّديــن كبريــن)57(. 
2_ مكتبات املساجد واجلوامع )مكتبات اجلامع األموي(:

لقــد أحُلقــت املكتبــات باجلوامــع يف بــاد الشــام، ولكــن أغلــب اجلوامــع يف دمشــق قــد غلــب عليهــا طابــع 
املــدارس، فكانــت دارًا للحديــث أو دارًا للقــرآن، ولضيــق مســاحة البحــث ســنكتفي باحلديــث عــن اجلامــع 

األمــوي فقــط مــن جوامــع دمشــق. 
ــد  ــن عب ــد ب ــاه الولي ــور، بن ــع املعم ــويّ واجلام ــع األم ــة واجلام ــي أميّ ــع ب ــع دمشــق وجام ــه جام ــال ل ويق
امللــك ســنة )86هـــ=705م()58(، وكان قــد أصابــه حريــق ســنة )461هـــ= 1069م( ودُثــرت حماســنه)59(، ومّت 
إصاحــه، وكان أمحــد بــن علــي بــن الفضــل بــن الفــرات )ت494هـــ= 1100م( أوّل مــن أوقــف عليــه الكتــب 
بعــد احلريــق)60(، وكذلــك عُثــر علــى جــزء أُوقــف علــى خزانــة الكتــب يف مشــهد زيــن العابديــن ســنة نيــف 
ــة األشــرفية  ــة الرتب ــة وخزان ــة الفاضلي ــه اخلزان ــت في ــد كان ــع)61(، وق ــة يف اجلام ــة هجري وســبعن وأربعمئ
وخزانــة مشــهد ابــن عــروة وخزانــة مقصــورة ابــن ســنان، وكذلــك كانــت فيــه خزانــة بيــت اخلطابــة، الــي 
ــد  ــن عب ــم ب ــي إبراهي ــة، حيــث أنّ العمــاد احلنبل ــة حلقــة احلنابل ــة)62(، وكذلــك خزان كانــت حبجــرة اخلطاب

)51( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص407. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص95.
)52( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: العش، ص-278 280.

)53( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص199. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص92. البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص149.
)54( الذيل على الروضتين: أبو شامة ص149.

)55( الذيل على الروضتين: أبو شامة، ص199.
)56( منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص149. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج1، ص350.

)57( دور الكتب العربية العامة وشبه العامة: العش، ص237. كشف الظنون: حاجي خليفة، ج2، ص1739.
)58( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص285. 

)59( شذرات الذهب: ابن العماد، مج5، ص257.
)60( دور الكتب العربية: العش، ص229.

)61( خطط الشام: محمد كرد علي، ج6، ص200.

)62( خطط الشام: محمد كرد علي، ج6، ص200.
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الواحــد )ت614هـــ= 1217م( كان يُصلِّــي باحلنابلــة باجلامــع األمويّ، وكان يُصلِّي إىل خزانتن جمتمعتن)63(، 
وكذلــك بيــت امللــك احلســن حيــث كان للملــك احلســن أمحــد بــن صــاح الديــن بيــت غــرب الكّاســة، مشــايل 
اجلامــع جبانــب الفاضليــة، وقــد كان إمساعيــل بــن عبــد اهلل األمناطــي )ت618هـــ= 1221م( قــد أودع كتبَــه 

فيــه)64(.
 وخزانــة كتــب الفخــر املالكــي: حممــد بــن عمــر بــن عبــد الكريــم الشــافعي )ت643هـــ= 1245م(، حيــث 
كانــت لــه خزانــة كتــب جتــاه حمــراب الصحابــة)65(، وكان لبهــاء الديــن علــي بــن حممــد )ت699هـــ= 1270م( 
مصحًفــا يف اجلامــع حتــت قبّــة النســر للقــراءة بعــد صــاة الفجــر)66(، وكانــت قــد جُمعــت اخلزائــن املوجــودة 
هبــذا اجلامــع مــن الزاويــة الغربيــة، ومــن الكّاســة، ومــن أروقــة اجلامــع، وكان ذلــك يف زمــن امللــك املعظــم 
ــن يف  ــاء خزائ ــك ببن ــك قــام املل ــادل )ت656هـــ= 1258م(، ووُضعــت يف مشــهد عــروة، ولذل ــن الع عيســى ب
شــرق املشــهد ويف غربــه، وكان ذلــك بســبب نصيحــة قاضــي دمشــق مجــال الديــن يونــس بــن بــدران للملــك 
املعظــم عيســى جبمــع هــذه اخلزائــن)67(، وميكــن أن نُقــدِّر عــدد اخلزائــن الــي كانــت موجــودة جبامــع بــي 

ــة بأكثــر مــن عشــرين خزانــة، أي أكثــر مــن مخســة آالف جملّــد)68(. أميّ
3_ مكتبات البيمارستانات:

وأنشــئت املكتبــات أيًضــا يف البيمارســتانات، ومنهــا البيمارســتان النــوري: أنشــأه نــور الديــن زنكــي 
)ت569هـــ= 1173م(، وقــد أوقــف مجلــًة كثــرةً مــن الكتــب علــى اخلزانتــن اللتــن بصــدر اإليــوان، وكان 
مجاعــة مــن األطبّــاء واملشــتغلن يأتــون وجيلســون بــن يــدي أبــي اجملــد الباهلــي حممــد بــن عبيــد اهلل 

)ت570هـــ= 1174م(، »ويقــرئ التاميــذ، واليــزال معهــم يف اشــتغال ومباحثــة ونظــر يف الكتــب«)69(.
واملدرســة الدخواريــة: وهــي بالصاغــة العتيقــة بقــرب اخلضــراء، قبلــيَّ جامــع بــي أميّــة، أنشــأها مهــّذب 
الديــن عبــد الرحيــم بــن علــي بــن حامــد املعــروف بالدخــوار )ت628هـــ= 1230م(، وقــد بناهــا يف ســنة 
)621هـــ= 1224م(، ونســخ كتبـًـا كثــرةً خبّطــه، بلغــت أكثــر مــن مئــة جملـّـد يف الطــبّ وغــره)70(، وأوقــف هــذه 

ــاء)71(. الكتــب علــى املدرســة لألطبّ
4_ مكتبات اخلوانق:

وانتشــرت املكتبــات يف أماكــن املتصوّفــة، ومنهــا اخلانقــاه السميســاطية: وهــي عنــد البــاب الشــمايل 
للجامــع األمــويّ ، وكان هــذا البــاب يُســمّى ببــاب الناطفانيــن، وتُنســب اخلانقــاه السميســاطية إىل أبــي 
القاســم علــي بــن حممــد بــن حييــى الســلمي احلبشــي )ت453هـــ= 1061م()72(، وقــد أوقــف املســعودي شــارح 
املقامــات حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن مســعود املســعودي اخلراســاني )ت579هـــ= 1183م( كتبـًـا 

)63( الذيل على الروضتين: أبو شامة المقدسي، ص105.
)64( الذيل على الروضتين: أبو شامة، ص131.
)65( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج4، ص184.

)66( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص314.
)67( الذيل على الروضتين: أبو شامة، ص-105 106.

)68( دور الكتب العربية: العش، ص235.
)69( عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي أصيبعة، ص628. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص108.

)70( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص100. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج18، ص233. مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعي، ج4، ص53. 
عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي اصيبعة، ص728.

)71( دور الكتب العربية العامة وشبه العامة: العش، ص263.
)72( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص118. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص276.
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نفيســة علــى اخلانقــاه)73(، وقــد أوقــف العائــي )ت761هـــ= 1360م( كتبــه علــى اخلانقــاه السميســاطية)74(، 
ومــن الكتــب املوقوفــة بالسميســاطية كتــاب »التذكــرة الكنديــة« للشــيخ عــاء الديــن علــي بــن املظّفــر الكنــدي 
ــة أكثرهــا أدبيــات)75(،  اإلســكندراني ثــمّ الدمشــقي )ت716هـــ= 1316م(، يف مخســن جملّــدًا فيــه علــوم مجّ
وكذلــك كتــاب »خمتصــر الشــفا« للقاضــي عيــاض)76(، وقــد عمَّــر الســلطان الناصــر يف ســنة )725هـــ= 
1325م( علــى الطريــق اآلخــذ إىل الشــام يف محــاة بالقــرب مــن العــشّ خانقــاه، وأنــزل مجاعــة مــن الصوفيــة 

هبــا، وقــام صاحــب محــاة بإرســال هديّــة تليــق باخلانقــاه املذكــورة مثــل كتــب وبســط وغــر ذلــك)77(.
رَب: 5_ مكتبات التُّ

ــي  وانتشــرت املكتبــات أيًضــا يف الــرتب، ومنهــا الرتبــة األشــرفية: يف ســنة )635هـــ= 1237م(، حيــث توفِّ
األشــرف موســى بــن العــادل بانــي دار احلديــث األشــرفية بالقلعــة املنصــورة ودُفــن هبــا، ثــمّ نُقــل إىل تربتــه 
بعــد أن أجُنــزت، وهــي مشــايل الكّاســة)78(، وقــد كان فيهــا خزانــة كتــب، ومــن ضمــن موجوداهتــا ديــوان ابــن 

أبــي الصقــر الواســطي )ت496هـــ= 1102م()79(، وديــوان البهــاء الســنجاري )ت 622هـــ= 1225م( )80(.
والرتبــة البهنســية: وهــي بســفح قاســيون، بناهــا اجملــد البهنســي، وزيــر امللــك األشــرف )ت628هـــ= 
1231م(، وملــا تــويف دُفــن برتبتــه الــي أنشــأها بســفح قاســيون، وجعــل هبــا كتبــه وقًفــا عليهــا)81(، كمــا أنشــأ 
اخلواجــا أبــو بكــر بــن العيــي تربــًة لــه مشــايلَّ الرتبــة اخلاتونيــة، وجعــل هبــا خزانــة للكتــب، وقــد أوقــف ولــده 

شــيخ اإلســام زيــن الديــن عبــد الرمحــن ابــن العيــي كتبــه عليهــا)82(.
كذلــك بنــى املــؤرخ أبــو بكــر حمفــوظ بــن معتــوق، ابــن البــزوري البغــدادي األصــل التاجــر، تربتــه يف ســفح 
قاســيون، وجعــل هبــا خزانــة للكتــب، وقــد أوقــف كتبــه عليهــا)83(، ومــن حمتويــات هــذه املكتبــة كتــاب »مناقــب 
األئمــة« ألمحــد بــن علــي الباقاّنــي )ت403هـــ= 1012م(، وقــد أُوقــف يف ســنة )694هـــ= 1295م()84(، وقــال 

ابــن كثــر يف حــوادث ســنة )699هـــ= 1299م(: إنّ التتــار هنبــوا خزانــة ابــن البــزوري)85(. 
والرتبــة الســيفية: أوقــف اجلنــاب العــايل حممــد بــن الســيفي أرغــون شــاه الناصــري ســنة )760هـــ= 

1358م( علــى تربــة أبيــه ربعــًة شــريفة، وهــذه الربعــة تُوجــد اليــوم يف متحــف دمشــق)86(.
والرتبــة العزّيــة البدرانيــة احلمزيــة الصاحليــة بدمشــق: أنشــأها محــزة بــن موســى بــن أمحــد بــن احلســن 
ــك  ــن لذل ــا، وعَيّ ــا وكتبً ــد أوقــف درسً ــن شــيخ الســامية )ت769هـــ= 1367م(، وق ــروف باب ــدران املع ــن ب ب

)73( الوافي بالوفيات: الصفدي، ج3، ص-192 193.
)74( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص600.

)75( البداية والنهاية: ابن كثير، ج18، ص-156 157.
)76( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: يوسف العش، ص69.

)77( تاريخ أبي الفداء: أبو الفداء، مج2، ج7، ص110.
)78( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص-224 225.

)79( وفيات األعيان: ابن خلكان، ج4، ص450.
)80( وفيات األعيان: ابن خلكان، ج1، ص214. البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص142.

)81( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص189. الدارس في تاريخ الدراس: النعيمي، ج2، ص183. منادمة األطال: عبد القادر بدران، ص328.
)82( الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص191.

)83( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-383 384. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص178.
)84( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: يوسف العش، ص-84 85.

)85( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.
)86( ع ع 291، انظر دور الكتب العربية: العش، ص268. 
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الشــيخ زيــن الديــن بــن رجــب)87(.
6_ مكتبات الرُّبط:

ذكــر ابــن كثــر يف ســنة )654هـــ= 1256م( أنّ الناصــر: »أمــر بعمارة الرباط الناصري بســفح قاســيون«)88(، 
ــا بلغــه كســرة بيــدار علــى محــص استشــاط هوالكــو  وكان قــد أُســر عنــد هوالكــو، وقــال الذهــي عنــه: »فلمّ
غضبـًـا، وأمــر بقتلــه وقتــل أخيــه الظاهــر«، وكان ذلــك ســنة )658هـــ= 1206م()89(، وذكــر ابــن كثــر يف حــوادث 

ســنة )699هـــ= 1299م( أنّ التتــار هنبــوا كتبـًـا كثــرةً ومنهــا الكتــب الــي يف الربــاط الناصــري)90(.
ثانيًا _ أسواق الكتب يف دمشق:

وبســبب اإلقبــال علــى اقتنــاء الكتــب فمــن الطبيعــي أن تزدهــر صنعــة الورّاقــن)91(، وتصبــح ســلعًة 
ــس  ــت جمال ــت، »ومل تكــن احلوانيــت جمــرّد دور للنّســخ، وإّنمــا كان ــت هلــم أســواق وحواني ــة، فكان اقتصادي
للعلمــاء والشــعراء، وملتقيــات للطبقــات املثّقفــة، وبعبــارة أعــمّ نســتطيع أن نقــول إّنهــا كانــت مركــزًا للنشــاط 

ــكّل مــا أنتجــه العقــل اإلســامي يف شــّتى فــروع املعرفــة«)92(. العلمــي، ومســتودعًا ل
ومــن هــذه األســواق ســوق الورّاقــن الــذي جبــوار املدرســة األشــرفية)93(، وهنــاك أيًضــا ســوق الكتبيِّــن، 
وهــو بــن الصاغــة واملدرســة الصاحليــة أُنشــئ يف ســنة )700هـــ= 1300م(، وقــد نُقــل مــن موقعــه إىل 
القيســارية فيمــا بــن ســوق الدجاجيــن اجملــاور للجامــع األقمــر وبــن ســوق احلصريــن، وكان يعلــو هــذه 
القيســارية ربــع فيــه مســاكن، فتضــرّرت الكتــب مــن نــداوة أقبيــة البيــوت وفســد بعضهــا، فعــادوا إىل ســوق 
ــا ألهــل العلــم يــرتدّدون إليــه)94(، وقــد كان هــذا الســوق موجــودًا  الكتــب األوّل، ومــا بــرح هــذا الســوق مَجمَعً
جتــاه اجلانــب الشــرقي مــن جامــع عمــر بــن العــاص، يف أوّل زقــاق القناديــل، واســتمرَّ حّتــى ســنة )780هـــ= 
ــي)96(، وعــن  ــاك ســوًقا للكتبيــن كان خبــّط خــان اخلليل 1378م()95(، وتذكــر وثيقــة أزبــك بــن ططــخ أنّ هن
ــة ويبيــع الكتــب حتــت  أمحــد بــن حممــد بــن معــن الكتــي يقــول الســخاوي: »وكان يكتــب القصــص بالرمل

الصرغتمشــية فينظــر شــيًئا مــن نظمــه«، وهــذا يــدّل علــى وجــود ســوق حتــت الصرغتمشــية )97(.
ومنهــا ســوق الكتــب حتــت شــباك املدرســة الفاضليــة بالكّاســة قــرب اجلامــع األمــويّ، ويف جــواره ســوق 

لبيــع الكتــب يقــال لــه ســوق الكتبيــن يف بــاب الريــد بدمشــق)98(.
وممّــن عمــل بســوق الكتــب والــورق حممــد بــن يوســف بــن ســليمان الكتــي، ويُعــرف باألمشــاطي )ت833هـ= 
1430م(، وقــد عمــل حبانــوت لبيــع الكتــب دهــرًا، وكان خبــرًا هبــا، وكانــت لــه معرفــة بالكتــب)99(، وموســى بــن 

)87( القائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: محمد بن طولون الصالحي، ج1، ص325. الدارس في تاريخ المدارس: النعيمي، ج2، ص201.
)88( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص342.

)89( العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-256 257.
)90( البداية والنهاية: ابن كثير، ج17، ص722.

)91( الوراقة: وهي صناعة لاستنساخ والتصحيح والتجليد وسائر األمور الكتبية والدواوين، واختصت باألمصار العظيمة العمران. مقدمة ابن خلدون، 
ص532. ونستطيع القول إن الوراقة هي نشر الكتب والتجارة بها، وهي بمنزلة دور النشر في العصر الحالي.

)92( لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات: عبد الستار الحلوجي، ص38.
)93( وثيقة برسباي: رقم 873، محفظة 27، دار الوثائق. وثيقة برسباي: رقم 880 أوقاف، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص161.

)94( خطط المقريزي، مج3، ص-338 339. االنتصار لواسطة عقد األمصار: ابن دقماق، ج4، ص-44 -61 95.
)95( خطط المقريزي، مج3، ص338.

)96( وثيقة أزبك بن ططخ: رقم 198، محفظة 31، دار الوثائق، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص161.
)97( الضوء الامع: السخاوي، ج2، ص207.

)98( العلوم العملية: كّحالة، ص280.
)99( الضوء الامع: السخاوي، ج10، ص94.
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ســليمان بــن عبــد الكريــم الشــامي ثــمّ القاهــري الكتــي )ت837هـــ= 1434م(، وقــد تكسّــب يف الكتــب وبــرع يف 
ذلــك جــدًّا)100(، وحممــد بــن حممــد بــن أبــي بكــر املليجــي ثــمّ القاهــري احلريــري )ت882هـــ= 1477م(، وقــد 
كتــب خبّطــه أشــياءَ، وعمــل يف حانــوت بالورّاقــن)101(، وحســن بــن حســن بــن يوســف اهلوريــي ثــمّ القاهــري 
ــب بالكتبيــن، وصــار رأس اجلماعــة، وأحســن مــن  ــاد وتكسّ ــذي »درس وأف ــي )ت851هـــ= 1447م(، ال الكت
رأيتُهــم منهــم، وانتفــع بــه الطلبــة يف ذلــك« كمــا ذكــر عنــه الســخاوي)102(، وأمحــد بــن حممــد الشــهاب البالســي 
ــي بعــد ســنة )890هـــ= 1485م(، نســخ خبّطــه أشــياء مع تكسّــبه بالوراقن)103(،  األصــل القاهــري املــاوردي، توفِّ

وحســن بــن علــي بــن ســامل الفــوي األصــل القاهــري )ت891هـــ= 1486م( وقــد تكسّــب بســوق الكتــب)104(.
ثالًثا _ نظام املكتبات يف عصر املماليك:

لقــد ســارت املكتبــات يف عصــر املماليــك وفــق أنظمــة متقنــة وتفصيليــة، وتضمّــن ذلــك تفاصيــل عديــدة، 
وهــذه أمههــا:

1_  التزويد وسياسته ومصادره:
كانت عملية تزويد املكتبات تتم من خال:

أ_ الشــراء: وهــو املصــدر الرئيســي لعمليــة تزويــد املكتبــات، يقــول ابــن مجاعــة يف كتــاب »تذكــرة الســامع«، عنــد 
احلديــث عــن األدب مــع الكتــب: إّنــه علــى طالــب العلــم أن يقــوم: »بشــراء الكتــب الــي يرغــب هبــا مــا أمكنــه«)105(.

وقــد اهتــم مجَّاعــو الكتــب ببيــع الكتــب عــن طريــق الــدُّاّلل إىل هــواة الكتــب، فمثــاً عنــد بيــع كتــب موفــق 
الديــن املطــران )ت587هـــ= 1191م( بعــث القاضــي الفاضــل يســتعرضها، فبعثــوا إليــه مبــلء خزانــة صغــرة 

منهــا، فنظــر فيهــا ثــمّ ردّهــا)106(. 
ومــن الذيــن عملــوا يف بيــع الكتــب حممــد بــن إبراهيــم بــن حييــى مجــال الديــن الكتــي، املعــروف بالوطــواط 
)ت718هـــ= 1318م(، وكانــت صناعتــه الوراقــة وبيــع الكتــب)107(، وعبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز احلرانــي 

األصــل الشــافعي، املعــروف بابــن املرحــل، وكان تاجــرًا يف بيــع الكتــب)108(.
وكان هنــاك مــن ختصّــص يف عمليــة الداللــة، أي عمليــة الرتويــج والدعايــة للكتــب، فلُّقبــوا بــداّليل الكتــب، 
وكان هلــذه الفئــة ضوابــط، ويذكــر الســبكي يف كتابــه »معيــد النعــم ومبيــد النقــم« أّنــه مــن حــقّ داّلل الكتــب: 
ــب  ــع مــن كت ــا، وأاّل يبي ــن عليه ــا، أو يَنظرهــا النتقادهــا والطع ــه يُضيِّعه ــم أّن ــن يعل ــن مل ــب الدي ــع كت »أاّل يبي
أهــل البــدع واألهــواء، وكتــب املنجّمــن، والكتــب املكذوبــة كســرة عنــرتة وغرهــا، وال حيــّل لــه أن يبيــع كافــرًا 
مُصحًفــا، وال شــيًئا مــن كتــب احلديــث والفقــه«)109(، ومــن الذيــن عملــوا يف هــذه الصنعــة حممــد بــن عمــر 

بــن حممــد داّلل الكتــب)110(.
)100( الضوء الامع: السخاوي، ج10، ص182.

)101( الضوء الامع: السخاوي، ج9، ص70.
)102( الضوء الامع: السخاوي، ج3، ص144.
)103( الضوء الامع: السخاوي، ج2، ص216.

)104( الضوء الامع: السخاوي، ج3، ص-149 150.
)105( تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم: ابن جماعة، ص116.
)106( عيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي أصيبعة، ص-651 655.

)107( األعام للزركلي: خير الدين الزركلي، ج5، ص297. الدرر الكامنة: ج3، ص-385 386.
)108( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص-22 23.

)109( معيد النعم ومبيد النقم: السبكي، ص110.
)110( الضوء الامع: السخاوي، ج11، ص231.
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ب _ النســخ: كان النُّسَّــاخ يعملــون بالنســخ داخــل املكتبــات، وذلــك لتزويــد املكتبــة مبــا حتتاجــه مــن 
الكتــب، وهبــذه العمليــة يقومــون بإغنــاء املكتبــة حّتــى بالكتــب النــادرة، وزيــادة نشــاط احليــاة يف املكتبــة علميًّــا 

ــا. وعمليًّ
وكان هنــاك طريقتــان للنســخ: األوىل هــي أن ينســخ الناســخ مــن املخطــوط مباشــرةً دون مســاعدة أحــد، 
ــن  ــوس عــدد م ــوم جبل ــة تق ــخ، والثاني ــا نُس ــن صحــة م ــد م ــا غــره للتأّك ــن النســخ يراجعه ــراغ م ــد الف وبع
ــاخ، وميلــي عليهــم شــخص آخــر، وبعــد الفــراغ مــن عمليــة النســخ جتــري املقابلــة علــى النســخ)111(.   النسّ

ومــن الذيــن عملــوا يف النســخ وأشــهرهم عمــر بــن حســن بــن عمــر بــن حبيــب )ت726هـــ= 1325م( 
الدمشــقي احملــدّث حمتســب حلــب، وقــد نســخ الكثــر، وعمــل لنفســه فهرسـًـا حافاً)112(، والشــيخ جنــم الدين 
موســى بــن علــي احللــي ثــمّ الدمشــقي )ت716هـــ= 1316م( الكاتــب الفاضــل املعــروف بابــن البصيص، شــيخ 

ــب النــاس مخســن ســنة)113(. صناعــة الكتابــة يف زمانــه، ال ســيما يف املــزوّج واملثلّــث، وقــد أقــام يُكتِّ
ج _ الوقــف: كان الوقــف مــن أهــمّ وســائل تزويــد املكتبــات بالكتــب، وعمليــة وقــف الكتــب أكثــر مــن أن 
تُعــدّ، وتــكاد ال تكــون هنــاك مكتبــة يف العصــر اململوكــي يف الشــام أو مصــر إاّل وقــد أُوقفــت عليهــا الكتــب، 

وســوف نذكــر بعــض األمثلــة عــن هــذا الوقــف.
يذكــر الســبكي: »للناظــر يف دار احلديــث األشــرفية أن يستنســخ للوقــف، أو يشــرتي مــا تدعــو احلاجــة 

)111( انظر نقد الطالب: ابن طولون، ص178. معيد النعم ومبيد النقم: السبكي، ص103. المكتبات في اإلسام: محمد ماهر حمادة، ص-175 176. تاريخ 
المكتبات: النشار، ص202.

)112( أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي، ج3، ص-60 62. الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص234.
)113( البداية والنهاية: ابن كثير ج18، ص159. من ذيول العبر: الذهبي والحسيني، ص89.

املكتبة الظاهرية يف دمشق
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إليــه مــن الكتــب واألجــزاء، ثــمّ يقــف ذلــك إســوةً مبــا يف الــدار مــن الكتــب«)114(، ومــن الذيــن أوقفــوا كتبهــم 
الشــيخ أبــو الفتــح حممــد بــن أبــي بكــر الكــويف األبيــوردي )ت667هـــ= 1267م()115(، وحييــى بــن عبــد الوهــاب 

الدمنهــوري الشــافعي )ت721هـــ= 1321م(، وقــد أوقــف كتبــه باجلامــع الظاهــري)116(.
ــا بطريقــةٍ غــر مباشــرة باهلدايــا الــي كانــوا يتقبّلوهنــا بقبــول  د _ اإلهــداء: تُغنــى مكتبــات اهلــواة أحياًن
حســن)117(، وهــي عمليــة فرديــة تطوّعيــة، يقــوم فيهــا الســلطان أو األمــر أو العلمــاء ...إخل، بتقديــم نســخة 
أو عــدّة نســخ إىل خزانــة املكتبــة الــي يريــد تزويدهــا، وقــد يكــون بعــض هــذه الكتــب ذا قيمــة علميــة وفنيــة 
ــر الســلطان الناصــر يف ســنة )725هـــ=  ــادرًا، وقــد عمّ ــف نفســه، أو يكــون ن ــرة، كأن يكــون خبــّط املؤّل كب
1325م( علــى الطريــق اآلخــذ إىل الشــام يف محــاة بالقــرب مــن العــش خانقــاه، وأنــزل مجاعــة مــن الصوفيــة 

هبــا، وقــام صاحــب محــاة بإرســال هديــة تليــق باخلانقــاه املذكــورة، مثــل كتــب وبســط وغــر ذلــك)118(.
2_ اإلجــراءات الفنيــة )التســجيل، الســجالت، اجلــرد، الفهرســة، الفهــارس، التنضيــد، 

التصنيــف(:
مل يكــن هلــذه املكتبــات أن تقــوم بعملهــا علــى أكمــل وجــه، مــن قــراءة ونســخ ومطالعــة، لــو مل تكــن علــى 
درجــة عاليــة مــن التنظيــم والرتتيــب، ليســهل علــى روادهــا تناوهلــا، وال يتعبــون يف البحــث عنهــا)119(، فــكان 
التنظيــم يبــدأ بتعيــن أمــن املكتبــة)120(، ثــمّ تســجيل الكتــب يف ســجات خاصـّـة، وكان اهلــدف مــن هــذا العمل 
هــو إثبــات ملكيــة املكتبــة عليهــا، ومــن أجــل تســهيل عمليــة املراجعــة واجلــرد، تذكــر وثيقــة الغــوري: »ويُســلِّمه 
مجيــعَ مــا فيهــا مــن الكتــب، مــن تفســر وحديــث وفقــه ولغــة ومعــان وبيــان وبديــع وأصــول فقــه وغرهــا، 
ــة نســتنتج أنّ اخلــازن يقــوم بتســلُّم  ــده«)121(، ومــن خــال هــذه الوثيق ــل الناظــر نســخة عن بغــرض أن جيع
ــة)122(،  ــد الناظــر، مــن أجــل اجلــردّ واملراجع ــده ونســخة عن ــاظ بنســخة عن ــع االحتف ــب وتســجيلها، م الكت
وكذلــك يف املدرســة األشــرفية يقــول الطبّــاخ: »وكانــت أمســاء الكتــب مثبَّتــة عنــد أقاربــه يف درج كبــر، فذهــب 

يف حمنــة تيمــور«)123(. 
وكذلــك مــن األمــور املســاعدة علــى الوصــول للكتــب بســهولة هــي عمليــة الفهرســة، ومــن الذيــن عملــوا 

فهــارس للمكتبــات يف العصــر اململوكــي ابــن حجــر العســقاني)124(.
3_ التجليد والرتميم:

ــر هــذا الفــن،  ــك بتطوي ــام املمالي ــب، ولقــد ق ــى الكت ــد مــن أهــمّ اإلجــراءات يف احلفــاظ عل ــدُّ التجلي يُعَ
ــا يــدّل علــى ذلــك آالف الكتــب الــي  ــة يف القــرن التاســع اهلجــري = اخلامــس عشــر امليــادي، وممّ وخاصّ

)114( طبقات الشافعية: السبكي: ج2، ص111
)115( عقد الجمان: العيني، ج2، ص55. العبر في خبر من غبر: الذهبي، ج5، ص-286 287.

)116( الدرر الكامنة: ابن حجر، ج5، ص197.
)117( دور الكتب العربية: العش، ص304.

)118( تاريخ أبي الفداء: أبو الفداء، مج2، ج7، ص110.
)119( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة: ابن الفوطي، ص-32 33.

)120( تاريخ المكتبات: النشار، 175. دور الكتب العربية: العش، ص342.
)121( وثيقة الغوري: رقم 883 أوقاف، انظر تاريخ المكتبات: النشار ص176.

)122( انظر دور الكتب العربية: العش، ص339.
)123( دور الكتب في حلب قديًما وحديثًا: الطباخ، ج15، ص303.

)124( تاريخ المكتبات: النشار، الملحق الثالث، ص283.
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هــي بــن أيدينــا حاليًّــا، وقلّمــا يكــون هنــاك كتــاب غــر جملـّـد)125(، وقــد كانــت هنــاك أســواق خاصـّـة للتجليــد 
ــى أغشــية املخطوطــات أو  ــن أن ينقشــوا أمساءهــم عل ــار اجمللّدي ــاد كب ــد اعت ــن، وق ــت بســوق اجمللّدي مسّي
الســنة الــي جلّــدوا فيهــا)126(، وعندمــا دخــل الســلطان العثمانــي ســليم األوّل دمشــق أخــذ حمــرتيف التجليــد 

ــم األتــراك هــذا الفــن وأبدعــوا فيــه)127(. إىل عاصمتــه إســتانبول، فتعلّ
ومــن الذيــن عملــوا هبــذه الصنعــة عمــر بــن حممــد بــن إبراهيــم الكتــي )ت 844هـــ= 1440م()128(، ومظّفــر 

الكتــي الــذي كانــت لــه خــرةٌ تامـّـة برتميــم املصاحــف الرّثــة)129(.
ــدُّ مــن مهــام أمــن املكتبــة، والوثائــق تــدّل علــى ذلــك،  وإضافــة إىل التجليــد كان هنــاك الرتميــم الــذي يُعَ
ومنهــا وثيقــة أزبــك بــن ططــخ إذ يقــول: »علــى أن يتــوىل أجــزاء الكتــب املذكــورة، ونفضهــا مــن الغبــار، 
وتعهُّدهــا كالعــادة، وصوهنــا عمـّـا يفســدها«)130(، وقــد ذكــر الســبكي الرتميــم عندمــا حتــدث عــن مهــام خــازن 
الكتــب يف دار احلديــث األشــرفية: »وحــقّ عليــه االحتفــاظ هبــا، وترميــم شــعثها، وحبكهــا، عنــد احتياجهــا 

ــك«)131(. للحب
4_  مواعيد فتح املكتبات:

يتَّضــح مــن دراســة املصــادر اخلاصّــة بالعصــر اململوكي، والســيّما الوثائق اخلاصّة باملكتبات ومؤسّســاهتا، 
ــدًا، بــل كان خيتلــف مــن مؤسّســة إىل أخــرى، وذاك حســب شــروط  أنّ مواعيــد فتــح املكتبــات مل يكــن موحّ

الواقف)132(.
وعلــى األغلــب أنّ مــدة فتــح املكتبــات تكــون مــن طلــوع الشــمس حّتــى غروهبــا، كمــا يف مكتبــي املدرســة 
ــح  ــي أشــارت إىل أنّ فت ــى ال ــة القاضــي حيي ــك وثيق ــة)133(، وكذل ــة األســتدارية واملدرســة الناصري اجلمالي

ــى قبيــل الغــروب)134(. املكتبــة يف كّل يــوم مــن بعــد طلــوع الشــمس حّت
5_  اخلدمات املكتبيّة )االطالع الداخلي – اإلعارة اخلارجيّة(:

وال بــدّ مــن اإلشــارة إىل أنّ هنــاك مــن أســاء يف إعــارة الكتــب، مثــاً هنــاك كتــابٌ موقــوفٌ يف املدرســة 
العمريــة يف دمشــق مكتــوب عليــه: »هــذا الكتــاب عنــد الفقــر عبــده تعــاىل رمضــان بــن موســى احلنفــي عاريــة 
مــن الكتــب املوقوفــة مبدرســة أبــي عمــر«)135(، وهــذا يــدّل علــى أنّ الكتــاب كان عنــده، ومل يكــن يرغــب يف 

إعادتــه إىل املكتبــة.
وقد كان هناك شروط لإلعارة لتنظيم هذه العملية، إذ ال يُسمح باإلعارة إال ملن يُعرفون باحملافظة على 
)125( المخطوطــات الدمشــقية: إيــاد طبــاع، ص169-171. وثيقــة جمــال الديــن اإلســتادار: رقــم 106، محفظــة 17. وثيقــة رقــم 880 أوقــاف. وثيقــة المؤيــد 
شــيخ: رقــم 938 أوقــاف. وثيقــة جوهــر الال: رقــم 1021 أوقــاف. وثيقــة فــرج بــن برقــوق: رقــم 66، محفظــة 11. وثيقــة الغــوري: رقــم 883 أوقــاف، انظــر 

تاريــخ المكتبــات: النشــار، ص190.
)126( العلوم العملية: عمر رضا كّحالة، ص279.

)127( المخطوطات الدمشقية: طباع، ص164
)128( الضوء الامع: السخاوي، ج6، ص115.

)129( العلوم العملية: عمر رضا كّحالة، ص278.
)130( وثيقة أزبك بن ططخ: رقم 198، محفظة 31، دار الوثائق، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص191.

)131( معيد النعم، السبكي، ص90.
)132( معجم األدباء: ياقوت الحموي، ج3، ص-114 115.

)133( وثيقة جمال الدين يوسف اإلستادار: رقم 106، محفظة 17، محكمة. وثيقة فرج بن برقوق: رقم 66، محفظة 11، محكمة، انظر تاريخ المكتبات: 
النشار، ص199.

)134( وثيقة القاضي يحيى زين الدين: رقم 110، محفظة 17، محكمة، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص199.
)135( دور الكتب العربية: العش، ص406.
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الكتب املعارة)136(.
 ولقــد قامــت الوثائــق اململوكيــة بتبيــان اخلدمــة اخلارجيــة، فــإنّ اإلعــارة اخلارجيــة مل تـُـرتك بــدون قيــود، 
لتنظيــم املكتبــة وحتســينها مــن جهــة، واحملافظــة علــى الكتــب مــن الضيــاع مــن جهــة أخــرى، وقــد ذكــرت 

الوثائــق هــذا األمــر)137(.
ــره  ــد ذك ــول الســبكي عن ــت الرهــون، ويق ــا وُضع ــة يف إرجاعه ــة مــن املماطل ــب املكتب ــى كت ــاظ عل وللحف
للخــازن: »وكثــرًا مــا يشــرتط الواقــف أاّل خيــرج الكتــاب إاّل برهــن يُحــِرز قيمتَــه، وهــو شــرط صحيــح 
معتــر«)138(، ومــن الكتــب الــي كانــت موقوفــة بالضيائيــة الكثــر مــن الرســائل، ويظهــر علــى إحداهــا أنّ 
ــث  ــة أخــرى للحدي ــاك وقفي ــار إاّل برهــن حيفــظ القيمــة)139(، وهن ــورَّث أو تُع ــاع أو تُ الواقــف اشــرتط أال تُب
موقوفــة يف الضيائيــة تذكــر أّنــه »ال يُعــار إال برهــن، فــإن أُعــر بغــر رهــن فكفارتــه ردُّه إىل مقــره بعــد قضــاء 

ــه«)140(. احلاجــة من
وكانــت هنــاك طريقــة أخــرى لإلعــارة وهــي بكفالــة شــخص، حيــث ذكــر تــاج الديــن احلســيي يف وقفياتــه 

)136( المعيد في أدب المفيد والمستفيد: العلموي، ص130.
)137( انظر وثيقة فرج بن برقوق: رقم 66 محفظة 16 محكمة، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص204.

)138( معيد النعم: السبكي، ص90.
)139( مجموع 108 )3(، انظر دور الكتب العربية: العش، ص249.

)140( الظاهرية، حديث297، انظر دور الكتب العربية: العش، ص250.

خمطوط بذل اجملهود يف خزانة حممود للعامل الكبر جال الدين السيوطي
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»ال خيــرج هــذا اجمللـّـد ال برهــن وال بكفيــل«)141(.
وكان هنــاك أيًضــا مكتبات منعت اإلعارة اخلارجية 
منعًــا باًتــا، ال برهــن وال بغــره، ومــن هــذه املكتبــات 
مكتبــة املدرســة الصرغتمشــية، فقــد وُجــد علــى بعض 
الكتــب الــي قــام بوقفهــا صرغتمــش »لينتفعــون بذلــك 
ال  حيــث  وهنــارًا،  ليــاً  منــه  والكتابــة  االشــتغال  يف 
ــن وال  يُخــرَج مــن املدرســة املذكــورة، وال يُبــاع وال يُرهَ

ــر«)142(. ــدَّل وال يُغيَّ يُوهــب وال يُب
6_ األثاث واألدوات اخلاصّة حبفظ الكتب:

واألدوات  املكتبــات  بأثــاث  املماليــك  اهتــمّ  لقــد 
لتســهيل  وصيانتهــا،  الكتــب  حبفــظ  اخلاصّــة 
اســتخدامها وتداوهلــا، وذلــك حرصًــا علــى راحــة روّاد 

املكتبــة.
والنســخ  للمطالعــة  مــكان  هــي  املكتبــة  أنّ  ومبــا 
فيجــب أن تكــون مرحيــة، وتُفــرَش أرضيتُهــا بالبســط 
أو احلصــر، وكان هبــا خــدّام وفرّاشــون، وكانــوا يعلّقــون 
علــى مجيــع أبواهبــا وممرّاهتــا الســتور، وكان هبــا مــا 
والــورق،  واألقــام،  احلــر،  مــن  النسّــاخ  حيتاجــه 

واحملابــر، وقــد يكــون هنــاك فــرش خاصّــة للشــتاء وفــرش خاصّــة للصيــف)143(.
وكان الفرّاشــون يقومــون بتعليــق الســتائر أو الســحابة مــن القمــاش الســميك علــى دور قاعــة املؤسّســة 
يف الصيــف، لتخفيــف شــدّة احلــرارة والغبــار، ويرفعوهنــا يف الشــتاء لكــي تصــل أشــعّة الشــمس إىل املؤسّســة 

للتدفئــة)144(.
ــح  ــب مــن اخلشــب أو اخلشــب املصفَّ ــق الكت ــت صنادي ــق، وكان ــة الصنادي ــات اململوكي واســتخدمت املكتب
بالنحــاس املكّفــت بالذهــب والفّضــة، وكانــت بعــض هــذه الصناديــق اخلاصّــة باملصاحــف والربعــات الشــريفة 

تُقسَّــم مــن الداخــل لوضــع أجــزاء الربعــات فيهــا)145(.
وقــد اســتخدمت أيًضــا يف بعــض املكتبــات رفــوف خشــبية حائطيــة، لكــي تُوضــع الكتــب فيهــا، ويقــول ابــن 
مجاعــة: »وإذا وضعهــا يف مــكان مصفــوف فلتكــن علــى كرســي أو حتــت خشــب أو حنــوه، واألَوىل أن يكــون 
بينــه وبــن األرض خلــوة، وال يضعهــا علــى األرض كيــا تتنــدَّى أو تبلــى«)146(، وكذلــك كانــت مكتبــة صــاح 

)141( الظاهرية، الحديث 148، الفقه الشافعي 2، انظر دور الكتب العربية: العش، ص404.
)142( ربعة صرغتمش، رقم 150 مصاحف، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص207. تاريخ المكتبات: النشار، الملحق األول، لوحة رقم 1، ص263.

)143( خطط المقريزي: المقريزي، مج2، ص502.
)144( وثيقة الغوري: رقم 883 أوقاف، انظر تاريخ المكتبات: النشار، ص124.

)145( تاريخ المكتبات: النشار، ص124. خطط المقريزي: المقريزي، مج3، ص339.
)146( تذكرة السامع والمتكلم: ابن جماعة، ص117.
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الدين األيّوبي يف دمشق مرّتبة يف خزائن ذات رفوف، كما كان يف جامع حلب رفوف)147(. 
ومــن أجــل النسّــاخ واخلّطاطــن الذيــن يقومــون بعملهــم يف املكتبــة فقــد حــوت هــذه املكتبــات علــى احلــر 
واألقــام والــورق واملســاطر والراكــر)148( والــدُّوى)149(، وهــي لعمليــة النســخ)150(، ويذكــر الســبكي: »يُصــرف 
يف شــراء ورق آالت النســخ مــن مركــب وأقــام ودوى وكراســي وحنــو ذلــك مــا يقــع بــه الكفايــة ملــن ينســخ يف 
اإليــوان الكبــر أو قبالتــه«)151(، والبــدّ مــن وجــود أدوات لعمليــة التجليــد واحلبــك والرتميــم والصيانــة، بغيــة 
احملافظــة علــى ســامة الكتــب، الــي كانــت مــن واجبــات خــازن الكتــب، إذ يقــول الســبكي عنــد حديثــه عــن 

مهــام اخلــازن: »وحــقّ عليــه االحتفــاظ هبــا، وترميــم شــعثها، وحبكهــا عنــد احتياجهــا للحبــك«)152(. 
وكذلــك كان يوجــد هنــاك الثبــت أو مــا يســمى بالســجل، لتســجيل مــا يف املكتبــة مــن الكتــب، وهــو 

يســتخدم يف عمليــة اجلــرد أيًضــا)153(.
املدرســة  مثــل  بالليــل،  تُفتَــح  اّلــي  املكتبــات  أدوات لإلضــاءة وخاصّــًة يف  املكتبــات  وقــد تســتخدم   
الصرغتمشــية، الــي كانــت تفتــح أبواهبــا ليــاً وهنــارًا، أي بشــكل دائــم حيــث إنّ هنــاك خمطوطــات كان مــن 

ضمــن حمتوياهتــا »لينتفعــون بذلــك لاشــتغال والكتابــة ليــاً وهنــارًا«)154(.
_ اخلامتة: 

بيّــن هــذا البحــث دور املكتبــات يف حتقيــق االزدهــار العلمــي يف عصــر املماليــك، وهــو دور جوهــري وفعّــال 
لتوفــر مــا حيتاجــه طــاب العلــم مــن مــادة علميــة.

وظهــر دور ســاطن وأمــراء املماليــك والعلمــاء يف تنشــيط احلركــة العلميــة، والعمــل بشــكل كبــر علــى 
دعمهــا.

وتوّضــح أنّ املكتبــات يف ذلــك العصــر مل تكــن تســر عشــوائيًّا، وإّنمــا وفــق نظــام دقيــق حمــدّد، فمــن خــال 
عمليــة تزويــد املكتبــة، واإلجــراءات الفنيــة، وإيــرادات املكتبــة، تظهــر دقــة العمــل الــذي كانــت تقــوم عليــه هــذه 

املكتبات.
كمــا بــرز فعاليــة نظــام األوقــاف وأثــره املهــم جــدًّا يف النهضــة العلميــة، وأّنــه املمــوّل الرئيســي للمكتبــات 

واملؤسّســات العلميــة األخــرى.
وممكــن أن خنلــص مــن خــال هــذا البحــث إىل أن عصــر املماليــك كان عصــر ازدهــار وهنضــة علميــة، يدلُّ 
علــى ذلــك النشــاط الواســع والفعّــال للمكتبــات، إضافــة إىل العوامــل األخــرى الــي تتعلــق بانتشــار املؤسّســات 
العلميــة بكافــة أنواعهــا، وهــذا يُصحِّــح التزويــر التارخيــي الــذي انصــبَّ علــى عصــر املماليــك، حيــث حــاول 

بعــض الُكّتــاب إظهــار ذلــك العصــر علــى أّنــه عصــر احنطــاط وتأخّــر.

)147( دور الكتب العربية: العش، ص359.
)148( البراكر: جمع بركار، وهي آلة ذات ساقين تُرسم بها الدوائر، وتُعرف بالبيكار. تاريخ المكتبات: النشار، ص126.

)149( الدوى: جمع دواة، ويقال لها المحبرة، وهي اآلنية التي يُجعل بها الحبر من خزف أو قوارير. لسان العرب: ابن منظور، مج14، ص279.
)150( دور الكتب العربية: العش، ص299.

)151( فتاوى السبكي: ج2، ص110
)152( معيد النعم ومبيد النقم: السبكي، ص90.

)153( دور الكتب العربية: العش، ص-339 343. تاريخ المكتبات: النشار، ص127.
)154( تاريخ المكتبات: النشار: ص199.
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مصادر البحث ومراجعه
_ املصادر:

_ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي )ت764هـــ= 1363م(، حتقيــق: 
علــي أبــو زيــد- نبيــل أبــو عمشــة- حممــد موعــد- حممــود ســامل حممــد، دار الفكــر املعاصــر، بــروت، 

1998م(. ط1)1418هـــ= 
_ االنتصــار لواســطة عقــد األمصــار: إبراهيــم بــن حممــد بــن أيدمــر العائــي الشــهر بابــن دقمــاق، املكتبــة 

التجاريــة، بــروت.
_ البداية والنهاية: ابن كثر، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، دار عامل الكتب للطباعة، الرياض، 

ط2)1424هـ= 2003م(.
ــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر واألعــام: أمحــد بــن عثمــان الذهــي )ت748هـــ= 1374م(، حتقيــق:  _ تاري
بشــار معــروف، وشــعيب األرنــاؤوط، وصــاحل مهــدي، مؤسّســة الرســالة، بــروت، ط1)1408هـــ= 1988م(.
_ تذكــرة الســامع واملتكلــم يف آداب العــامل واملتعلــم: بــدر الديــن حممــد بــن إبراهيــم بــن ســعد اهلل ابــن مجاعــة 
ــن مهــدي العجمــي، دار البشــائر اإلســامية، ط1،  ــق: حممــد ب )669- 733هـــ( = )1270-1332م(، حتقي

)1429هـ= 2008م(.
_ احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي 

البغدادي: دار الفكر احلديث، بروت.
_ خطــط املقريــزي: املقريــزي، حتقيــق: أميــن فــؤاد ســيد، مؤسّســة الفرقــان للــرتاث اإلســامي، لنــدن، 

2003م(. )1424هـــ= 
_ الــدارس يف تاريــخ املــدارس: عبــد القــادر بــن حممــد النعيمــي، حتقيــق: إبراهيــم مشــس الديــن، دار الكتــب 

العلمية، ط1)1410هـ= 1990م(.
_ الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة: شــيخ اإلســام شــهاب الديــن أمحــد بــن حجــر العســقاني 

)ت852هـــ= 1448م(، حتقيــق: حممــد ســيد جــار احلــق، مطبعــة املدنــي.
_ الذيــل علــى الروضتــن: شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل املعــروف بأبــي شــامة املقدســي 

بــروت، ط2)1394هـــ= 1974م(. دار اجليــل،  العطــار احلســيي،  )665هـــ= 1267م(، حتقيــق: عــزت 
_ الروضتــن يف أخبــار الدولتــن النوريــة والصاحيــة: شــهاب الديــن عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل بــن 
إبراهيــم املقدســي الدمشــقي املعــروف بأبــي شــامة )599هـــ- 665هـــ( = )1202- 1267م(، حتقيــق: إبراهيم 

الزيبــق، مؤسّســة الرســالة، بــروت )1418هـــ= 1997م(.
_ الضوء الامع: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي، دار مكتبة احلياة، بروت، لبنان.

_ طبقــات الشــافعية الكــرى: تــاج الديــن بــن علــي بــن عبــد الــكايف الســبكي، حتقيــق: حممــود حممــد 
الطناحــي، وعبــد الفتــاح حممــد احللــو، هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط2)1413هـــ= 1992م(.

_ عقــد اجلمــان يف تاريــخ أهــل الزمــان: بــدر الديــن حممــود العيــي )ت855هـــ= 1451م(، حتقيــق: حممــد 
حممــد أمــن، اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب )1408هـــ= 1988م(.
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_ عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء: موفــق الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس 
الســعدي اخلزرجــي املعــروف بابــن أبــي أصيبعــة )ت668هـــ= 1269م(، حتقيــق: نــزار رضــا، دار مكتبــة 

ــروت. ــاة، ب احلي
_ العر يف خر من غر: احلافظ حممد أمحد بن عثمان الذهي )ت748هـ= 1347م(، حتقيق: صاح 

الدين املنجد، مطبعة حكومة الكويت )1386هـ= 1966م(.
ــي بــن عبــد الــكايف الســبكي )683- 756هـــ( = )1284- 1355م(، حتقيــق: حســام  ــاوى الســبكي: عل _ فت

ــن القدســي، دار اجليــل، بــروت، ط1)1412هـــ= 1992م(. الدي
_ القائد اجلوهرية يف تاريخ الصاحلية: حممد بن طولون الصاحلي )ت953هـ= 1546م(، حتقيق: 

حممد أمحد دمهان، جممع اللغة العربية، دمشق.
_ لســان العــرب: مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور األفريقــي املصــري، دار صــادر، بــروت، 

1997م(. ط6)1417هـــ= 
_ املختصــر يف أخبــار البشــر املعــروف بتاريــخ أبــي الفــداء: أبــو الفــداء إمساعيــل بــن علــي )672- 732هـــ( 

= )1273- 1332م(، دار الكتــاب اللبنانــي، بــروت.
_ املعيد يف أدب املفيد واملستفيد: عبد الباسط بن موسى بن حممد العلموي )ت981هـ= 1573م(، املكتبة 

العربية، دمشق، ط1.
_ مــرآة اجلنــان وعــرة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان: عبــد اهلل بــن أســعد بــن علــي بــن 
ســليمان اليافعــي اليمــي الكنــدي )ت768هـــ= 1366م(، حتقيــق: خليــل منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط1)417هـ= 1997م(.
_ معجــم األدبــاء: ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي، حتقيــق: عمــر فــاروق الطبّــاع، مؤسّســة املعــارف، 

بــروت، ط1)1420= 1999م(.
_ معيــد النعــم ومبيــد النقــم: تــاج الديــن عبــد الوهــاب الســبكي )ت771هـــ= 1369م(، حتقيــق: حممــد علــي 

النجــار- وأبــو زيــد شــلي، دار الكتــاب العربــي، مصــر، ط1)1367هـــ= 1948م(.
_ مقدمــة ابــن خلــدون: عبــد الرمحــن بــن خلــدون )732- 808هـــ( = )1332- 1406م(، حتقيــق: خليــل 

شــحادة، دار الفكــر، ط2)1408هـــ= 1988م(.
_ من ذيول العر: الذهي وحملمد بن علي احلسيي، حتقيق: حممد رشاد عبد املطلب، الناشر: مطبعة 

حكومة الكويت.
_ نقد الطالب لزغل املناصب: مشس الدين حممد بن طولون )880- 953هـ( = )1475- 1546م(، 

حتقيق: حممد أمحد دمهان- خالد حممد دمهان، الناشر: دار الفكر املعاصر، بروت.
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_ الــوايف بالوفيــات: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، حتقيــق: أمحــد األرنــاؤوط - تركــي مصطفــى، 
دار إحيــاء الــرتاث، بــروت )1420هـ=2000م(.

_ وثيقــة الغــوري، وثيقــة مجــال الديــن اإلســتادار، وثيقــة املؤيــد شــيخ، وثيقــة جوهــر الال، وثيقــة فــرج بــن 
ــب  ــم 150 مصاحــف، دار الكت ــة صرغتمــش، رق ــاف. ربع ــن، أوق ــن الدي ــى زي ــة القاضــي حيي ــوق، وثيق برق

ــة. املصري
_ وثيقة برسباي + وثيقة أزبك بن ططخ، دار الوثائق. 

_ وفيات األعيان: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر بن خلكان، حتقيق: إحسان 
عباس، دار صادر، بروت، عدة طبعات.

_ املراجع:
_ األعام للزركلي: خر الدين الزركلي، الناشر: دار العلم للماين، ط10 )1412هـ= 1992(.

_ تاريخ املكتبات: السّيّد النشار، الدار املصرية اللبنانية، ط1)1413هـ= 1993م(.
_ خزائن الكتب يف دمشق وضواحيها: حبيب الزيات، مطبعة املعارف، مصر.

_ خطط الشام: حممد كرد علي، دار العلم للماين، بروت، ط2)1391هـ= 1971م(.
_ دور الكتــب العربيــة العامـّـة وشــبه العامــة لبــاد العــراق والشــام ومصــر يف العصر الوســيط: يوســف العش، 
ــان، ط1)1411هـــ=  ــروت، لبن ــر املعاصــر، ب ــاغ، دار الفك ــزار أباظــة وحممــد صب ترمجــة عــن الفرنســية، ن

1991م(.
_ دور الكتب يف حلب قدميًا وحديًثا: حممد راغب الطباخ، جملّة اجملمع العلمي العربي، دمشق 

)1345هـ= 1927م(.
_ العلوم العملية يف العصور اإلسامية: عمر رضا كحالة، املطبعة التعاونية، دمشق )1392هـ= 1972م(.

_ فهــرس خمطوطــات دار الكتــب الظاهريــة، التاريــخ وملحقاتــه: يوســف العــش، مطبوعــات اجملمــع العلمــي 
العربــي، دمشــق )1366هـــ= 1947م(.

_ حملات من تاريخ الكتب واملكتبات: عبد الستار احللوجي، دار الثقافة، ط3)1407هـ= 1987م(.
_ املخطوطات الدمشقية: إياد خالد طباع، اهليئة العامة السورية للكتاب، )1430هـ= 2009م(.

ــات يف اإلســام نشــأهتا وتطورهــا ومصائرهــا: حممــد ماهــر محــادة، مؤسّســة الرســالة، بــروت،  _ املكتب
ط3)1401هـــ= 1981م(.

_ منادمــة األطــال ومســامرة اخليــال: عبــد القــادر بــدران، حتقيــق: زهــر الشــاويش، املكتبــة اإلســامية، 
بــروت، ط2)1405هـــ= 1985م(.


