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ملخص البحث :
ندلس یهدف البحث إلى التعرف على واحد من االعالم الذین خدموا الحركة العلمیة في اال

واسهموا اسهامُا فاعًال في تقدمها وازدهارها ، أال وهو الخلیفة الحكم المستنصر باهللا المتوفى سنة 

) للهجرة ، وتأتي اهمیة الدراسة بوصفها محاولة للكشف عن مكانته العلمیة بغیة رسم ٣٦٦(

وشیوخه صورة تاریخیة حقیقیة عنه ، فقد تضمنت الدراسة التعریف به من حیث والدته ونشأته

في مختلف أبعاد تكوینها الذاتي فضًال عن طبیعة عمله في تهوقدراته العلمیة لتشكل شخصی

مجال السیاسة كونه خلیفة ، التي تعد عنصرًا أساسیًا في مكانته االجتماعیة .وتطرقت الدراسة 

عالم من خالل أستقطاب جهابذه االویلهامإلى الجهود التي بذلها في تأسیس مكتبته ومصادر ت

إلى قرطبة وحثهم على التألیف وارسال ذوي الخبرة إلى االمصار القتناء الكتب ، حتى أسس 

مكتبة ُعًدت من أشهر المكتبات في العالم االسالمي انذاك ، مما جعله أحد االعالم البارزین في 

الحضارة العربیة االسالمیة.

The Efforts of caliph AL- hakam al-musansir in
establishing his library and its funding resources .

Dr. Aziz Jasim mohamad
Mosul University / College of Art

Abstract:
The present paper aims at introducing one of the most celebrated

figures who served the scientific movement in Andalucia and who played

an important role in its progress and prosperity . This figure is caliph

AL_Hakam AL_Mustansir bil-llah (died 366 A.H).

The significance of this study lies in its being an attempt at

highlighting the position of this figure in order to depict a real historical

image for him .
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The study includes an introduction of this figure such as his birth,

early life , old age and scientific abilities to make up a whole

dimensional character besides his work in politics as a caliph ,

which is considered as the major element in his social position .

The study also touches upon his efforts in establishing his library

and its funding resources through importing great thinkers to corduba and

urging them to write as well as to send experienced pepole to different

places to bring books . He could found a library that is considered one of

the most famous library in the islamic world at that time , which made

him a major figure in the Islamic Arab civilization .

المقدمة:
فـد الحركــة العلمیـة ، والعاملــة تعـد المكتبـات مــن المؤسسـات الثقافیــة المهمـة ورافـدا مــن روا

على تقدمها وازدهارها بوصفها الدعامة االساسیة التي یقوم علیها صرح العلم والثقافة والحضارة ، 

، وحفـل التـاریخ االندلسـي تها ، وما تلقاه مـن عنایـة ورعایـةاذ یقاس رقي االمم وتقدمها بكثرة مكتبا

لحكــم المستنصــر موضــوع البحــث ومابذلــه مــن بالصــور التــي تؤیــد هــذا االتجــاه مــن خــالل مكتبــة ا

جهـود فـي تاســیس مكتبتـه التــي حـوت اآلالف مــن امهـات الكتـب النــادرة والنفیسـة والتــي عـدت مــن 

اشهر المكتبات في العالم االسالمي انذاك.

یهــدف البحــث الــى دراســة جهــود الحكــم المستنصــر فــي تاســیس مكتبتــه ومصــادر تمویلهــا 

ا الخلیفــة العــالم مــن اســهامات فاعلــة ومباشــرة فــي رفــد مكتبتــه بشــتى بغیــة الوقــوف علــى مابذلــه هــذ

حقول المعرفة ممـا دفـع الباحـث لمحاولـة التعـرف الـى مـدى مسـاهمة الحكـم المستنصـر وتتبـع هـذا 

الــدور لمــا لــه مــن اهمیــة فــي رفـــد الحركــة العلمیــة والثقافیــة للمجتمــع االندلســي والعــالم االســـالمي 

قـــرتین اساســـیتین تضـــمنت االولــــى التعریـــف بـــالحكم المستنصــــر ، اشـــتمل البحـــث علــــى فانـــذاك.

وخصصت الثانیة لجهوده في تاسیس مكتبته ومصادر تمویلها.   



ومصادر تمویلهاتهتبجهود الحكم المستنصر في تأسیس مك

٢٢٧

التعریف بالحكم المستنصر:.١
) یوم الجمعة عند صالة الظهر لست Cordobaولد الحكم المستنصر في مدینة قرطبة (

م ، فنشـأ منـذ صـباه نشـأة علمیـة ٢٠/٦/٩١٤صـادف الم)١(هــ ٣٠٢بقین من ُجَماَدى االِخـرة سـنة 

في هذه المدینة التي كانت عاصمة البالد وبغیـة العلمـاء مـن مختلـف المـدن العربیـة واالسـالمیة ، 

للفتـرة الـذي حكـم االنـدلس -الناصـر لـدین اهللا –إذ كان لوالده عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا 

، دورًا بـارزًا فـي تعلیمـه، فقـد هیـأه الخـذ العلـوم )٢( ) ٩٦١ – ٩١٢هــ /  ٣٥٠ – ٣٠٠من سـنة (

عن نخبة من الشیوخ في مدینة قرطبة عدت كتب التراجم منهم ، المحدث الجلیل قاسم بـن اصـبغ 

بصــیرا بالحــدیث ، مــاهرا فــي النحــو بــن محمــد بــن یوســف المعــروف بالبیــاني ، الــذي كــان عالمــًا 

ن عبد الرحمن الكلبي ، الذي كان عالمًا باالنساب ، وزكریا بن خطاب ابن اسماعیل ب)٣(والشعر
، ومحمــد بــن اســماعیل )٥(، وســعید بــن جــابر ابــن موســى الكالعــي الــذي كــان نحویــًا مــاهرًا )٤(

، وثابــت بــن )٦(المعــروف بــالَحكم  الــذي كــان عالمــًا بــالنحو والحســاب ، ومؤدبــًا للحكــم المستنصــر

ولقــد اســهم )٧(لمقــري مــن شــیوخ الحكــم الــذین اجــازوهالقاســم بــن ثابــت بــن حــزم العــوفي الــذي عــده ا

هؤالء الشیوخ اسهامًا فاعًال في تكوینه الثقافي والعلمي ، فنشأ نشأة علمیة صحیحة ، وعرف عنـه 

شــغفه الشــدید ، واهتمامــه الزائــد فــي العلــوم ، ومصــاحبة العلمــاء ومجالســتهم والمبالغــة فــي تقــدیرهم 

) ابن الفرضي ، ابـو الولیـد عبـد اهللا بـن محمـد بـن نصـر االزدي، تـاریخ العلمـاء والـرواة للعلـم باالنـدلس ، عنـي ١(

  . ١/١٥،  ١٩٥٤بنشره وصححه ، عزت العطار الحسیني، القاهرة 

"خمســین ســنة وســتة اشــهر ویــومین؛ابن االثیــر ، ابــو الحســن علــي بــن   ١/٧، مصــدر نفســهال) ابــن الفرضــي ، ٢(

،  ١٩٦٦ابي الكرم محمد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم بـن عبـد الواحـد الشـیباني ، الكامـل فـي التـاریخ ، بیـروت 

بــي بكــر "خمســین ســنة وســتة اشــهر وثالثــة ایــام"؛ ابــن االبــار، ابــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا بــن ا ٨/٥٣٥

"خمســین ســنة وســتة اشــهر وثالثــة ١/٢٠٠،  ١٩٦٣القاضــي، الحلــة الســیراء ، تــح: حســین مــؤنس ، القــاهرة 

ایام" ؛ ابن عذارى ، ابو العباس احمد بن محمـد، البیـان المغـرب فـي اخبـار االنـدلس والمغـرب ، تـح : ج س 

ثالثة ایام " ." خمسین سنة وستة اشهر و  ٢/١٥٦كوالن ولیفي بروفنال ، بیروت د . ت ، 

؛ الحمیدي ، ابي عبد  ١٠٧، ترجمة .  ٤٠٨-١/٤٠٦، المصدر السابق) في ترجمة ینظر : ابن الفرضي ، ٣(

اهللا محمد بن ابي عبد اهللا محمـد بـن ابـي نصـر بـن عبـد اهللا االزدي، جـذوة المقتـبس فـي ذكـر والة االنـدلس ، 

  . ٧٦٩، ترجمة  ٣٣٠، ص  ١٩٦٦القاهرة 

  . ٤٤٤، ترجمة  ١٧٧-١/١٧٦، المصدر السابقظر: ابن الفرضي ، ) في ترجمته ین٤(

  .٤٩٤، ترجمة  ١٩٨-١/١٩٧، المصدر نفسه) في ترجمته ینظر: ابن الفرضي ، ٥(

  .١٢٣٢، ترجمة  ٢/٥٤، المصدر نفسه) في ترجمته ینظر: ابن الفرضي ، ٦(

، احمد بن محمد التلمساني ، نفح  ٣١٠، ترجمة ١/١٢٠، المصدر نفسه) في ترجمته ینظر: ابن الفرضي ، ٧(

  . ١/٣٩٥،  ١٩٦٨الطبیب من غصن االندلس الرطیب ، تح : احسان عباس ، بیروت 
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، وبـالدا موحـدة مسـتقرة داخلیـا ، ملكـا شـامخا قویـا مـدعم االركـانده وقـد تـرك لـه والـ.)١(واحترامهم

ى ، فتـولى الخالفـة مـن بعـده ابنـه الحكـم الـذي اعتلـجانـب مـن القـوى االجنبیـة المعاصـرةومرهوبـة ال

  م) ٩٧٦– ٩٦١/ هـ ٣٦٦- ٣٥٠كرسي الخالفة سنة (

لنــا مــن وبعــد هــذا االســتعراض الشــامل لجانــب مــن حیــاة الحكــم المستنصــر ، كــان ال بــد 

الوقــوف علــى الجانــب االخــر الــذي یتمثــل بقدراتــه وامكانیاتــه العلمیــة لتكتمــل الصــورة لنــا بــالتعریف 

ق علـى مؤلفـات عدیـدة بحیـث ُعـدَّت هـذه به، فقد كان مرجعا لكثیـر مـن علمـاء عصـره ، ألـف وعلَّـ

ى عـده ابـن التعلیقات بمثابـة المصـادر التـي اعتمـدها مؤلفـو كتـب التـراث األندلسـي مـن بعـده ، حتـ

ما تجد كتابًا في خزانتـه ومـن أي حقـل مـن حقـول ، وقلَّ )٢(الخطیب حجة وقدوة واصًال یوقف عنده

مـــا فـــي اولـــه أو فـــي آخـــره أو فـــي إویـــدون فیـــه تعلیقاتــه بخطـــه أهُ المعرفــة ، اال ولـــه نظـــر فیـــه، یقـــر 

یــاتي مــن ذلــك تضــاعیفه ، نســب المؤلــف ومولــده ووفاتــه والتعریــف بــه ، ویــذكر انســاب الــرواة لــه و 

بغرائــب ال تكــاد توجــد اال عنــده لكثــرة مطالعتــه وعنایتــه بهــذا الفــن ، وكــان موثوقــًا بــه مأمونــًا علیــه 

، وكثیــرًا مــا )٣(حتــى صــار كــل مــا كتبــه حجــة عنــد شــیوخ اهــل االنــدلس وأئمــتهم ینقلونــه مــن خطــه

ات بخـــط الحكـــم اوردت لنـــا كتـــب التـــراث االندلســـي مثـــل هـــذه التعلیقـــات تحـــت عبـــارة "رأیـــت أو قـــر 

المستنصر رحمه اهللا" ، ومن االمثلة على ذلك ما ذكره ابن ُجلُجل في ترجمة الحراني فقال:

أیــت هــذه الحكایــة عنــد ابــي االصــبغ الــرازي بخــط امیــر المــؤمنین المستنصــر بــاهللا رحمــه ر 

.)٤(اهللا" 

: ثابـت بـن م اورد لنا ابن الفرضـي كثیـرًا مـن هـذه التعلیقـات وكمـا هـو الحـال فـي ترجمـة ث

القاســم بــن ثابــت العــوفي الــذي اورد لنــا تــاریخ وفاتــه ، فقــال : وتــوفي ســنة اثنتــین وخمســین وثَــالِث 

ــه بخــط المستنصــر بــاهللا امیــر المــؤمنین رحمــه اهللا " . ثــم حــدد ایضــًا التــاریخ الــذي )٥(مائــة . َوْجدَت

)Toledoة (تولى فیـه عمـر بـن یوسـف بـن موسـى بـن فهـد االمـوي منصـب القضـاء بمدینـة تطیلـ

بالشهر والسنة ، ثم حدد الیوم الذي توفي فیه مع ذكره للسنة ومن ثم تحدید عمـره ومـیالده ، فقـال 

) عیاض ، أبو الفضل عیاض بن موسى السبتي ، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعالم مذهب مالـك ١(

  .٤/٤٠٦، تح : احمد بكیر محمود ، بیروت د.ت ، 

:ل االحتالم من ملوك االسـالم ، تـحاعمال االعالم في من بویع قباسبانیا االسالمیة أو حمد ، ) لسان الدین م٢(

؛ الضـبي ، احمـد بـن یحیـى ١٣، صالمصـدر السـابق،؛ الحمیـدي٢/٤١، ١٩٥٦لیفي بروفنسال ، بیروت 

؛ ابـن  ١٨ ، ص١٤٨٤كودیرا ، مدرید سسكو بن عمیرة ، بغیة الملتمس في تاریخ رجال االندلس ، نشر فران

  . ١/٤٨٦،  ١٩٥٥الخطیب ، االحاطة في اخبار غرناطة، تح : محمد عبد اهللا عنان ، القاهرة 

  .١/٢٠٢، المصدر السابق) ابن االبار، ٣(

  . ٩٥، ص ١٩٥٥داؤود سلیمان بن حسان ، طبقات االطباء والحكماء ، تح: فؤاد سید ، القاهرة  و) اب٤(

  . ٣٩٢، ترجمة  ١/١٢٠، المصدر السابق) ابن الفرضي ، ٥(



ومصادر تمویلهاتهتبجهود الحكم المستنصر في تأسیس مك

٢٢٩

: "قرات بخط المستنصـر رحمـه اهللا فـي كتـاب القضـاة : أن عمـر بـن یوسـف ولـي القضـاء بتطلیـة 

م یــزل بعــد بــالل بــن عیســى ، وذلــك فــي شــهر ربیــع اآلخــر ســنة خمــس وعشــرین وثَــالِث مائــة ، فلــ

قاضــیًا إلــى ان تــوفي : یــوم الثالثــاء لــثالث َعْشــَرَة لیلــة خلــت مــن رجــب ســنة ســبع وثالثــین وثــالث 

.)١(مائة ، وهو : ابن َثالٍث وتسعین سنة . وكان مولده یوم االضحى سنة أربع وأربعین ومائتین" 

ر أحمد وكذلك الحال فیما ذكره الحمیدي في ترجمة : ابن عبد ربه فقال : " توفي ابو عم

بن عبد ربه سنة ثمان وعشرین وثالثمائة الثنتي عشر َلْیَلة بقیت من ُجمـاَدى االولـى ومولـده سـنة 

ســت واربعــین ومــائتین ، لعشــر خلــون مــن شــهر رمضــان ، فاســتوفى احــدى وثمــانین ســنة وثمانیــة 

، هذا أخر اشهر وثمانیة ایام ، ومدح االمیر محمد ، والمنذر ، وعبد اهللا ، وعبد الرحمن الناصر 

.)٢(ما رأیت بخط الحكم المستنصر ، وخطه حجة عند أهل العلم عندنا، النه كان عالمًا ثبتًا" 

وفضًال عن اهتمامه في التراجم والسیر ، فأنه قد اولى اهتمامـًا فـي انسـاب وقبائـل العـرب 

خمـد ذكـره ، فقد " قید كثیـرًا مـن أنسـاب أهـل بلـده وكلـف أهـل كـور االنـدلس أن یلحقـوا كـل عربـي أُ 

قبــل والیتــه وان یصــحح نســبهم اهــل المعرفــة بــذلك ، ویؤلــف مــن الكتــب {كــذا} ویــرد كــل ذي نســب 

ب بــن ســلمة بــن عبــد الــرحمن الهــذلي، " ، فقــد تطــرق ابــن الفرضــي إلــى نســب َحْوَشــ)٣(إلــى نســبه 

اهللا بن ، وقال ایضًا في ترجمة عبد )٤(اهللا"  وكنیته بخط المسنتصر باهللا رحمه: "وجدت نسبهفقال

المَغلَّس " وقرأت بخط المستنصر رحمه اهللا ملحقًا في كتاب ابن حارث . وذكر موسى بن هارون 

" ثــم تطــرق ابــن الفرضــي ایضــًا إلــى .)٥(بــن عیســى القیســي قــال عبــد اهللا بــن المَغلَّــس َمــوَلى فْهــر

بــاهللا نسـب محمــد بــن ســلمه بــن حبیــب بــن قاســم الصــدفي ، فقــال : " قــرات نســبه بخــط المستنصــر

وصـــرح بهـــا، ابـــن حـــزم ، وممـــن اعتمـــد هـــذه التعلیقـــات ایضـــا)٦( رحمـــه اهللا فـــي كتـــاب القضـــاة" 

رحمه اهللا –االندلسي الذي اثبت نسب بعض االعالم فقال: "هكذا كتبته من خط المستنصر باهللا 

-المستنصــرن نســبه اكثــر ممــا وجــده بخــط الحكــم . او قــد یصــرح ابــن حــزم أنــه ال یعــرف مــ)٧("

.)٨(مه اهللا رح

  . ٩٤٩، ترجمة  ١/٣٦٧، المصدر نفسه) ابن الفرضي ، ١(

    .١٧٢، ترجمة  ١٠١ص  ،) جذوة المقتبس٢(

. ٢٠٣-١/٢٠٢، المصدر السابق) ابن االبار ، ٣(

. ٣٩٢، ترجمة  ١/١٥١، المصدر السابق) ابن الفرضي ، ٤(

  . ٦٨٣، ترجمة  ١/٢٦٦، المصدر نفسه) ٥(

. ١١٢٤، ترجمة  ٢/١٤، نفسهالمصدر )٦(

،  ١٩٧٧) ابــو محمــد علــي بــن احمــد ، جمهــرة انســاب العــرب ، تــح : محمــد بــن عبــد الســالم هــارون ، القــاهرة ٧(

. ٤٢٤، ٤٠٨، ٣٩٩، ٣١٠الصفحات 

. ٨٨، ص المصدر نفسه )٨(
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الحكم وجھوده في تاسیسھا ومصادر تمویلھا : ةمكتب .٢
تعـد مكتبــة الحكـم المستنصــر التـي أفنــى ُعُمـَره فــي جمـع مؤلفاتهــا ،مـن اشــهر المـآثر التــي 

خلفها هذا الخلیفة العـالم ، بمـا حوتـه مـن أعـداد كبیـرة مـن المؤلفـات النـادرة ، وقـد تطـرق ابـن حـزم 

نصــر فقــال : " كــان رفیقــا بالرعیــة ســمیا فــي العلــم مــأل االنــدلس بجمــع كتــب الــى ذكــر الحكــم المست

العلـــوم  وأخبرنـــي تلیـــد الفتـــى وكـــان علـــى خزانـــة العلـــوم بقصـــر بنـــي مـــروان باالنـــدلس ، ان عـــدد 

الفهــارس التــي كانــت فیهــا تســمیة الكتــب أربــع وأربعــون فهرســه فــي كــل فهرســه خمســون ورقــه لــیس 

.)٢(. وكان أخوه عبد العزیز مسؤوال عن ادارتها )١(فقط "  فیها اال ذكر أسماء الدواوین

ویبدو ان الحكم المستنصـر جعـل اقـرب النـاس الیـه  صـلة مسـؤوال عـن المكتبـة للمحافظـة 

على ما تحویه هذه المكتبة مـن الكـم الهائـل  مـن المولفـات والتـراث  العظـیم مـن التلـف والفقـدان ، 

م المستنصر النه عالم ، وان اشراف اخیه على المكتبة یدل ِولما لها من مكانه خاصة  لدى الحك

ایضــــا علــــى المســــتوى العلمــــي الراقــــي  الــــذي كانــــت علیــــه عائلــــه الحكــــم ، اذ بــــدا الخلیفــــة الحكــــم 

المستنصــر واخوتــه محبــین للعلــم واهلــه مشــجعین لــه ومحــافظین علیــه ، فجعــل مــن قرطبــة منتــدى 

لجمع العلماء فیها .

ستنصـر فـي طلـب العلـم وجمـع الكتـب بـدأ منـذ ان كـان ولیـا للعهـد ، ان اهتمام الحكـم  الم

فقد عرف عنه اهتمامه  الزائد وشغفه الشدید في العلـوم ، واقتنـاء الكتـب النـادرة حتـى اسـس مكتبـة 

حوت أألالف من امهات المؤلفات وفي اختصاصات علمیه شتى ، نقلیة منهـا وعقلیـه ، فقـد ذكـر 

ــــم  ویتناغیــــان فــــي جمعــــه  ان الحكــــم المستنصــــر  واخــــاه عبــــ ــــب العل ــــا "یتباریــــان فــــي طل د اهللا كان

، وبعــد )٣(ویتبــادران الــى إصــطناع  أهلــه واختصــاص رجالــه  وٕادنــاء منــازلهم  واالحســان الــیهم" 

مقتـــل اخیـــه عبـــد اهللا ووفـــاة والـــده عبـــد الـــرحمن الناصـــر تصـــیرت كتـــبهم الـــى الحكـــم المستنصـــر ، 

الــرغم مــن امتالكــه لتلــك المكتبــات الــثالث ومــا حوتــه مــن ، وعلــى )٤(فاصــبح لدیــه ثــالث مكتبــات 

ین من جعلها ، وهناك من المؤرخ ١/٢٠٣، المصدر السابق؛ ابن األبار ، ١٠٠) جمهرة انساب العرب ، ص١(

؛  ٤/١٤٦،  ١٩٧١عشـــرون ورقـــة ؛ ابـــن خلـــدون ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الحضـــرمي ، العبـــر ، بیـــروت 

. ١/١٨٤،المصدر السابقالمقري ، 

) عنـــــــان ، محمــــــــد عبــــــــد اهللا ، دولــــــــة االســــــــالم فــــــــي االنــــــــدلس فــــــــي الخالفــــــــة االمویــــــــة والدولــــــــة العامریــــــــة ،٢(

بـــراهیم واخـــرون ، تـــاریخ العـــرب وحضـــاراتهم فـــي االنـــدلس ، ؛ الســـامرائي ، خلیـــل ا ٢/٤٥٧، ١٩٦٠القـــاهرة 

  . ١٨٥، ص١٩٨٦الموصل 

. ١/٢٠٦، المصدر السابق) ابن االبار ، ٣(

.١/٢٠١، المصدر نفسه) ابن االبار ، ٤(
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الكم الهائل  من المؤلفات ، فانه لم یقف عند هذا الحد بل عمل جاهدا من اجل توسیعها والعنایـة 

بها من خالل الفقرات اآلتیة :

:ندلس األإلى ما الفھ وادخلھ العلماء الذین استقطبھم .والأ
 في استقطاب العلماء الى االندلس من خالل تكـریمهم تمثلت خطة الحكم المستنصر باهللا

، فزخـر بالطـه بعـدد مـن العلمـاء )١(وٕاغداق العطاء لهم وانـزالهم المنزلـة الرفیعـة  التـي تلیـق بهـم  

المشـــــارقة والمغاربـــــة  ، وزینـــــت االنـــــدلس بقـــــدومهم ، وقـــــد تطـــــرق ابـــــن حیـــــان الـــــى ذكـــــر الحكـــــم  

لعلم ، راغبا في جمع العلـوم الشـرعیة مـن الفقـه والحـدیث المستنصر فقال : "كان من أهل الدین وا

.)٢(مستجلبا للعلماء ورواة الحدیث من جمیع االفاق"…وفنون العلم 

ومــن اجــالء العلمــاء واالدبــاء المشــارقة الــذین وفــدوا علــى االنــدلس ، وزینــوا بالطــه ومــالؤه 

م  ٩٦٦هـــ /  ٣٥٦الي المتـوفي سـنة (علما وادبًا ، العالم العراقي اسماعیل بن القاسم ابو علي الق

هـــ ٣٣٠) والــذي حــل ضــیفًا علــى االنــدلس فــي خالفــة والــده عبــد الــرحمن الناصــر لــدین اهللا ســنة (

، وما أظهره الحكم من حفاوة وتكریم عنـد اسـتقباله وهـو ولیـًا للعهـد ، فأصـدر أوامـره  )٣(م ) ٩٤١/

سـتقبال ان یحسـنوا اسـتقباله ، االمـر الـذي الى هارون بن موسى كاتبه ووزیره ، والوفـد المشـكل لال

یــدفغنا الــى تــرجیح روایــة الحمیــدي حینمــا تطــرق الــى قــدوم  ابــي علــي القــالي والتــي ذكــر فیهــا ان 

. فنهضــت قرطبــة فــي الدراســات )٤(""كتب الیــه ورغبــه فــي الوفــود علیــهالحكــم المستنصــر هــو الــذي

وفنونهـا ، والروایـة، وطـول البـاع فـي اللغـة علـم اللغویة واالدبیة بقدومه لتمیزه بسعة االطـالع فـي ال

. ٣/٧٥، المصدر السابق) المقري ، ١(

،المصـدر السـابق، الضـبي ؛ ١٣، صالمصـدر السـابق؛ الحمیدي،  ١/٢٠١،المصدر السابق) ابن االبار ، ٢(

ـــن الخطیـــب ، االحاطـــة فـــي اخبـــار غرناطـــة ، تـــح : محمـــد عبـــد اهللا عنـــان ، القـــاهرة  ١٨ص ، ١٩٥٥؛ اب

١/٤٧٨ 

) في ترجمة ینظر : الزبیدي ، ابو بكر محمد بن حسن ، طبقات النحویین واللغویین ، تح : محمد ابو الفضـل ٣(

؛ ابن حیـان ، ابـو  ١/٦٩، المصدر السابقالفرضي ، وما بعدها ؛ ابن ١٨٥، ص ١٩٧٣ابراهیم ، مصر 

؛ الحمیـدي،  ٤٧٩، ص ١٩٧٩مروان حیان بن خلف بن حسین ، المقتبس ، تح :شالمیتا واخرون ، الربـاط 

؛ ابن خیر ، ابو بكر محمد بن خیر بن عمر بـن خلیفـة ، فهرسـة مـا رواه  ١٦٧-١٦٤، صالمصدر السابق

ضـروب العلــم وانـواع المعــارف ، تـح : فرنسشــكة قـدارة زیــدین وتلمیــذه عـن شــیوخه مـن الــدواوین المصـنفة فــي

؛ القفطي ، ابو الحسن جمال  ٣٥٥ ، ٣٥٤، ٣٢٦، ٣٢٥، الصفحات  ١٩٦٣خلیان ربابة طرغوة ، القاهرة 

،  ١٩٥٠الــدین علــي بــن یوســف ، انبــاه الــرواة علــى انبــاه الــرواة ،تــح : محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم ، القــاهرة 

؛ ابن خلكان ، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر ، وفیات االعیـان وأنبـاء  ٢٠٩-١/٢٠٤

. ١/٢٢٦، ١٩٧٠أبناء الزمان ، تح : احسان عباس ،بیروت 

. ٢١٧،صالمصدر السابق؛ الضبي ،  ١٦٥، صالمصدر السابق) الحمیدي، ٤(
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، وحكم بـن منـذر بـن ثال ابو بكر محمد بن حسن الزبیديتجلى ذلك بمن اخذ عنه من التالمیذ أم

، لتلقـي العلـم مـن اسـتاذهم الـذي حمـل قاسم احمد بن ابـان بـن سـید وغیـرهمسعید القاضي ، وابو ال

ة واالدب ، "وباسـم امیـر المـؤمنین الحكـم المستنصـر معه نتاج الثقافة العربیة من المشرق في اللغـ

. هذا فضًال عن ما ادخله ابو علي القالي مـن )١(باهللا طرز الشیخ أبو علي القالي كتاب االمالي"

مؤلفــات الــى االنــدلس ، والتــي كانــت تضــم عــددًا جمــًا مــن الــدواوین ، وبخاصــة دواویــن الجــاهلین 

كالمفضـلیات وشـعر الهـذلیین والنقـائض ، وممـا ادخلـه مـن واالمویین والمجموعات الشعریة الهامة

دواوین الشعر : شعر ذي الرمه ، وعمر بن قمیئة والحطیئة وجمیل وأبي الـنجم الفضـل بـن قدامـة  

وعلقمة بن عبدة والنابغة الذبیاني والشماخ بن ضرار واالعشى میمـون بـن قـیس  وعـروة بـن الـورد 

ى القــیس بــن حجــر الكنــدي وطرفــه بــن العبــد وغیــر هــؤالء والنابغــة الجعــدي وأوس بــن حجــر  وامــر 

.)٢(كثیر ، كما انه نقل معه كتبًا من االخبار والفنون المختلفة

ومـــن العلمـــاء الوافـــدین الـــى االنـــدلس والـــذین حلـــوا ضـــیوفًا علـــى الحكـــم المستنصـــر وزینـــوا 

یضـیفوا كتـبهم الـى مـا ئنـه أو بالطه ، والذین اغدق لهم العطایا وشجعهم لكي یؤلفـوا مـن اجـل خزا

، الـذي م) ٩٧٣هــ/ ٣٦٣المتـوفي سـنة(العالم محمـد بـن یوسـف ابـو عبـد اهللا التـاریخي الـوراقفیها،

الـف كتابـًا ضــخمًا فـي " مســالك افریقیـا وممالكهــا" والـف فــي " اخبـار ملــوكهم وحـروبهم والغــالبین " 

.)٣(كتبًا جمة 

م) الـذي  ٩٩٣هــ/ ٣٨٣لمتـوفي سـنة(اما االدیب یوسـف بـن محمـد بـن سـلیمان الهمـداني ا

رحل الى المشرق واقام بمصر عشرة اعوام لیتلقـى العلـم عـن عـدد مـن شـیوخها ، فانـه ادخـل كتـب 

م) الــى االنــدلس ، منهــا تفســیر القــرآن  ٩٢٢هـــ /  ٣١٠محمــد بــن جریــر الطبــري المتــوفي ســنة (

، والــذي صــارت نســخته وتــاریخ الملــوك والــذیل ، وكتــاب الشــافعي الكبیــر فــي مائــة وعشــرین جــزء

/م ترجمـــة المؤلـــف ؛ ابـــن الفرضـــي ، ١د.ت ،) القـــالي ، ابـــو علـــي اســـماعیل بـــن القاســـم ، االمـــالي ، بیـــروت ١(

، الحمیـــــدي،  ٤٨٠-٤٧٩ص، المصـــــدر الســـــابق؛ ابـــــن حیـــــان ،  ٢٢٣، ترجمـــــة١/٨٤،المصـــــدر الســـــابق

، المصدر السابق؛ ابن خلدون ،  ٢١٧، صالمصدر السابق؛ الضبي ،  ١٦٧-١٦٤، صالمصدر السابق

حمــــــد ، ظهــــــر االســــــالم ، بیــــــروت؛ وینظــــــر : امــــــین ، ا ١/٣٨٥، المصــــــدر الســــــابق، المقــــــرى ،  ٤/١٤٦

 ٤٤ص ، ١٩٦٠؛ عباس احسان ، تاریخ االدب االندلسي عصر سیادة قرطبة بیروت  ٢٣-٣/٢٢، ١٩٦٩

.

.  ٤٠٠-٣٩٥) ابن خیر ، فهرسة ، ص٢(

،  ١٩٦٨) ابــن حــزم ، رســائل فــي فضــائل االنــدلس و أهلهــا ، نشــرها وقــدم لهــا صــالح الــدین المنجــد ، بیــروت ٣(

وعنــده فــي "اخبــار  ٣/١٦٣، المصــدر الســابق؛ المقــرى ،  ٩٧، صالمصــدر الســابق، ؛ الحمیــدي  ٨,٩ص 

ملوكها وحروبهم والقائمین علیهم" .
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هـ /  ٢٢٣للحكم المستنصر ، فضال عن كتاب االموال البي عبید القاسم بن سالم المتوفي سنة (

.)١(م)  ٨٣٧

:لیف أحث جھابذه العلماء على الت.ثانیاً 
لم یكتف الحكـم المستنصـر بمـا حظـي بـه مـن امتالكـه لمكتبتـى اخـوه عبـد اهللا ووالـده عبـد 

فاتیهما ، بل عمل جاهدًا على حـث جهابـذه العلمـاء مـن االندلسـیین وغیـرهم الرحمن الناصر بعد و 

ممـــن اســـتقطبهم الـــى العاصـــمة قرطبـــة، واضـــعا تحـــت ایـــدیهم كـــل إمكاناتـــه المادیـــة والمعنویـــة ، 

لیواصــلوا عطــائهم العلمــي فــي مجــال التــالیف وفــي شــتى میــادین المعرفــة العلمیــة ، فكثــر التــالیف 

میادین العلوم كافة ، "فتحرك اهل العلوم بمـا حـركهم الیـه االمیـر الموفـق وازداد عطاء العلماء في 

مـیعهم ماستحفظوا ما أضاعوا من غرر االخیار وقیدوا ما أهملـوا مـن عیـون المعـارف واتصـلت بج

.)٢(ذلك "  بركة االمیر أبقاه اهللا في

غربـي محمـد بـن ومن العلماء الذین كلفهم الحكم المستنصر في مجال التالیف ، العـالم الم

، الــذي اقتـرح علیـه الحكــم تـالیف كتـاب قضــاة  م) ٩٧١هــ /  ٣٦١المتــوفي سـنة (حـارث الخشـني

قرطبة ، فكان تخطیط الحكـم عبـارة عـن تحدیـد الهـدف والغایـة فقـط  مـن الكتـاب واالكتفـاء بوضـع 

تـاب بـین ، ثم الف للحكم كتاب اخر عن طبقات المحدثین باالنـدلس ، ویحـوي الك)٣(االطار العام 

دفتیه معلومات قیمة عن النواحي االجتماعیـة والتاریخیـة التـي تسـاعد البـاحثین  فـي التعـرف علـى 

للهجرة / العاشر للمیالد ، على طبیعة الحیاة التي كان یعیشها المجتمع االندلسي في القرن الرابع

ن الكتــابین الــذین ، ولــم یكــن هــذی) ٤(الــرغم مــن ان الكتــاب مكــرس للحــدیث عــن العلمــاء والمحــدثین 

، في حین ان ) ٥(صنفهما الخشني للحكم المستنصر ، فقد اشار الذهبي الى انه ألف له كتبًا كثیرة

ابــن الفرضــي قــد ذكــر ان الخشــني ألــف للحكــم المستنصــر مائــة دیــوان منهــا : كتابــه فــي االتفــاق 

.ابن الفرضي ، المصدر السابق) ١(

، وینظر :  ١،ص ١٩٦٦) الخشني ، ابو عبد اهللا محمد بن حارث بن أسد القیرواني ، قضاة قرطبة ، القاهرة ٢(

. ٤٩-٤٨ص، المصدر السابقعباس ، 

.  ١، صالمصدر السابق الخشني ،  )٣(

والكتــاب مطبــوع اآلن  . ٩٤،ص ١٩٨٧) طــه ، عبــد الواحــد ذنــون ، دراســات فــي التــاریخ االندلســي ،الموصــل ٤(

وتوجد نسخة منه عند أ.د عبد الواحد ذنون طه عمید كلیة التربیة حالیا.

لنسخة القدیمة المحفوظة في مكتبـة الحـرم الملكـي ) شمس الدین احمد بن محمد ، تذكرة الحفاظ ، صحح عن ا٥(

.٣/١٠٠٢،  ١٩٦٥، بیروت 



عزیز جاسم محمد

٢٣٤

الفـریقیین ، وكتـاب واالختالف في مذهب مالك ، وكتاب النسب ، وكتاب  الفتیـا ، وكتـاب تـاریخ ا

.)٢(، وكتاب رجال االندلس )١(التعریف ، وكتاب المولد والوفاة ، وكتاب فقهاء المالكیة

ولـم یكـن الخلیفـة الحكـم المستنصـر بعیـدا عـن المـؤلفین ، بـل كـان معلمـًا ومرشـدًا لهـم فــي 

هم المـــنهج او آن واحـــد ، یشـــاورهم االمـــر تـــارًة ، ویشـــاركهم الـــراي تـــارًة اخـــرى ، أو قـــد یقتـــرح علـــی

الموضــوع اذا تطلــب األمــر ذلــك منــه ، أو یرســم طریقــة تقســیمه ، كمــا فعــل مــع محمــد بــن حســن 

عندما طلب منه أن یؤلف له كتابًا للنحویین واللغـویین م)  ٩٨٩هـ /  ٣٧٩المتوفي سنة (الزبیدي 
ي صـدر ، فقال : "أمرني بتالیف كتاب یشـتمل علـى ذكـر مـن سـلف مـن النحـویین واللغـویین فـ)٣(

االسالم ، ثم من تالهم من بعد الى هلـم جـرى الـى زماننـا هـذا وان اطـبقهم علـى ازمـانهم وبلـدانهم 

)٤(حسب مذاهبهم في العلم ومراتبهم" 

ویقول في موضـع اخـر : "فالفـت هـذا الكتـاب علـى الوجـه الـذي أمرنـي بـه أمیـر المـؤمنین 

اهللا فــي ذلــك بعنایتــه وعلمــه واســمعني مــن أعــزه اهللا وأقمتــه علــى الشــكل الــذي حــده ، وأمــدني أبقــاه

، وال )٦(. والتــدرك ســواحله والینــزح غمــره )٥(روایتــه وحفظــه ، إذ هــو البحــر الــذي التتغیــر أواذیــه 

.)٧(تنضب مادته" 

وممــن ألــف للحكــم المستنصــر وبــامر منــه ایضــًا ، ابــو عبــد الحمیــد اســحاق بــن ســلمة بــن 

، والــذي كــان حافظــا الخبــار االنــدلس معتنیــًا بهــا ، )Raiyo(ولیــد بــن اســد القینــي ، مــن أهــل ریــة

المتــوفي .أمــا خالــد بــن ســعد القرطبــي)٨(فقــد جمــع للحكــم المستنصــر كتابــًا فــي اخبــار االنــدلس ، 

الــذي كـــان امامــًا فـــي الحـــدیث والمعــروفین بـــه بصــیرًا بعللـــه ، وعالمـــًا و  م) ٩٦٣هــــ /  ٣٥٢ســنة (

، )٩(م المستنصــر كتــاب فــي رجــال االنــدلسانــه قــد الــف للحكــ، فاقــران عصــرهبطرقــه ، ُمَقــدمًا علــى

.٥٣١/  ٤-٣، المصدر السابق؛ وینظر : عیاض ،  ١٤٠٠، ترجمة  ٢/١١٥، المصدر السابق )١(

ابـــن فرحـــون ، برهـــان الـــدین ابـــراهیم بـــن علـــي ، الـــدیباج المـــذهب فـــي معرفـــة اعیـــان المـــذهب ، تـــح : محمـــد  )٢(

.٢/٢١٣،  ١٩٧٤النور ، القاهرة االحمدي ابو

.  ٢٠٧، ص ١٩٧٠) هیكل ، احمد ، االدب االندلسي من الفتح الى سقوط الخالفة ، مصر ٣(

. ١٧) طبقات النحویین واللغویین ، ص٤(

) االواذي ، االمواج . ٥(

١٨صدر نفسه، ص الم) الغمر : الماء الكثیر ،ویقال :نزح البئر ، أي استقى ماءها حتى ینفذ .الزبیدي ،٦(

.المصدر نفسه ، المكان نفسه) ٧(

. ٢٣٨، ترجمة  ١/٨٩، المصدر السابق) ابن الفرضي ، ٨(

. ٣٩٨، ترجمة ١/١٥٥، المصدر نفسه) ابن الفرضي ، ٩(
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اعتمــده ابــن الفرضــي  مصــدرًا مــن مصــادره  االساســیة ونقــل عنــه فــي كتابــه مــا یزیــد علــى مــائتي 

.)١(ترجمه

المتــوفي ســنة واشــتهر فــي حقــل التــاریخ كاتــب الحكــم المستنصــر المــؤرخ عریــب بــن ســعد 

التاریخ العام  وصل به تاریخ االمم والملوك للطبري ، والف للحكم كتابًا فيم)  ٩٧٩هـ /  ٣٦٩(

، كمــا ألــف للحكــم المستنصــر كتابــًا اخــر فــي )٢(ســماه "صــلة تــاریخ الطبــري" ولــه اهتمــام بالطــب 

م) ، نشره دوزي مع رساله مشـابهة السـقف  ٩٧١هـ / ٣٦١االنواء ، طبع تحت عنوان تقدیم سنة(

ن هاشـــم المعـــروف بـــابن المكـــوي ، المتـــوفي ســـنة ، وجمـــع لـــه احمـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــ)٣(قرطبـــة 

ـــة جـــزء ، )٤(م) ١٠١٠هــــ /٤٠١( ـــك ، ســـماه"كتاب االســـتیعاب " فـــي مئ ـــًا حفـــیال فـــي رأي مال كتاب

 ٣٦٧واشترك معه في جمعه ابو بكر محمد بن عبید بن الولید بـن محمـد المعطـي المتـوفي سـنة (

.)٥( م)٩٧٧هـ /

ته في اتخاذه لقرار تشجیع العلماء على التالیف ولم یترك الحكم المستنصر ایة فرصة تفو 

هـــ  ٣٥٢حتــى فــي أحنــك الظــروف التــي كــان یمــر بهــا ، فــذكر انــه اراد الخــروج لقتــال الــروم ســنة (

المتـــوفي ســـنة م) وطلـــب ان یكـــون بصـــحبته عبـــد اهللا بـــن مغیـــث المعـــروف بـــابن الصـــفار ٩٦٣/

رتـه علـى ذلـك ، فأرسـل الیـه احمـد ، فالتمس العـذر عـن مصـحابته لعـدم قد م) ١٠٣٧هـ /  ٤٢٩(

بـــن نصـــر   ابـــن خالـــد وأبلغـــه ان یقـــول لـــه ان ضـــمن لـــي ان یؤلـــف فـــي أشـــعار خلفائنـــا بالمشـــرق 

واالنـدلس مثــل كتــاب الصـولي فــي اشــعار خلفـاء بنــي العبــاس اعفیتـه مــن الغــزاة ، فلمـا اختــار ابــن 

اب فــي بیتــه او فــي دار الصــفار التــالیف علــى الغــزو ،خیــره الحكــم المستنصــر بــین ان یكتــب الكتــ

الملك ، فاختار ان یكتبه في دار الملك لیضمن االنقطاع والوحدة وینفرد دون الزائـرین والمتـرددین 

، وینصــرف التمــام الكتــاب ،ومــا أن اكمــل الكتــاب ابــن الصــفار فــي مجلــد واحــد ، حملــه أحمــد بــن 

 ١١٤، ١١٢، ٨٨، ٦٦، ٣٤،  ٢٦، ٤، ٣، بنظــر علــى ســبیل المثــال التــراجم ذات االرقــام : المصــدر نفســه )١(

،٤٠٦، ٤٠٥، ٣٠٩، ٣٠٢، ٢٢٩، ٢٢٥ .

) ابن عبد الملك المراكشي ، ابو عبد اهللا محمد بن محمد االنصاري ، الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ٢(

، ؛ وینظـر : بالنثیـا ، انجـل جنثالـث ١٤٢-٥/١٤١، السـفر  ١٩٦٥والصلة ، تح : احسان عبـاس ، بیـروت 

. ٢٠٧-٢٠٦، ص ١٩٥٥القاهرة  تاریخ الفكر االندلسي ، نقله عن االسبانیة ، حسین مؤنس ،

) بدر ، احمـد ، الحیـاة الفكریـة فـي االنـدلس، بحـث منشـور فـي مجلـة دراسـات تاریخیـة ، العـددان التاسـع عشـر ٣(

. ١٢١، ص ١٩٨٥والعشرون ، دمشق 

،  ٢٣-١/٢٢ ١٩٦٦القـاهرة  الصـلة ،ابـو القاسـم خلـف ابـن عبـد الملـك ،) في ترجمة ینظـر : ابـن بشـكوال ،٤(

.  ٣٨ترجمة 

؛ الـذهبي ، العبـر  ١٧٧-١/١٧٦، المصـدر السـابق؛ ابـن فرحـون ، ١/٢٣، المصـدر نفسـه) ابن بشكوال ، ٥(

.   ٣/٧٤،  ١٩٦١في خبر من غبر ، تح : فؤاد سید ، الكویت 
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) عائــدًا ، Toledoلــه( نصــر الــى الحكــم المستنصــر قبــل عودتــه مــن غزاتــه لیســره به،فلقیــه بطلیط

.)١(وتلقى الحكم المستنصر الكتاب مسروراً 

، فانــه  م) ٩٧٦هـــ /  ٣٦٣المتــوفي ســنة (أمــا االدیــب احمــد بــن محمــد بــن فــرج الجٌیــاني

الف للحكم المستنصر كتاب الحدائق ، في مائة باب ، وجعل فـي كـل بـاب مائـة بیـت ، وعـارض 

.)٢(بن علي االصبهاني فیه كتاب الزهرة البي بكر محمد بن داؤد 

وممــن شــجعهم الحكــم المستنصــر علــى التــالیف فــي مجــال الحــدیث ، محمــد بــن احمــد بــن 

یحیى بن ُمَفّرج القاضـي ، لـه مؤلفـات عدیـدة " فـي فقـه الحـدیث ، وفـي فقـه التـابعین ، منهـا ، فقـه 

ث قاسـم بـن الحسن البصري في سبع مجلدات ، وفقـه الزُّهـري فـي أجـزاء كثیـرة ، وجمـع مسـند حـدی

هــــ /  ٣٩٤المتـــوفي ســـنة (.امـــا یعـــیش بـــن ســـعید بـــن محمـــد الـــوراق)٣(اصـــبغ للحكـــم المستنصـــر"

.)٤(بامر الحكم المستنصر")*()*(فانه قد " الف مسند حدیث ابن االحمر م) ١٠٠٣

وزخــر بــالط الحكــم المستنصــر ایضــا بعلمــاء اكــرمهم هــذا الخلیفــة العــالم وقــربهم الیــه مثــل 

رب ربیــع بــن زیــد ، لمعرفتــه بــالعلوم الفلكیــة والفلســفیة ، وهــي مــن الدراســات التــي االســقف المســتع

.)٥(عني بها الحكم المستنصر ،وألف له كتاب "تفصیل االزمان ومصالح االبدان"

:ھاارسال ذوي الخبرة الى االمصار القتناء الكتب وجمع.ثالثاً 
المشـرق الـى عاصـمة االنـدلس لم یقف االمر لدى الحكم المستنصر في استقطاب علمـاء

قرطبة ، وال ِبَحْث الملكات العلمیة على التالیف ، بل عمل جاهدًا من اجل رفدها بهذا الكم الهائل 

ة ، فكـــان یوفـــد بعـــض الشخصـــیات الـــى االمصـــار المختلفـــة یســـمـــن ذخـــائر المؤلفـــات المهمـــة والنف

حمــد بــن طرخــان المتــوفي ســنة القتنــاء غرائــب مؤلفــات العلمــاء المشــهورین وجمعهــا ، فقــد كــان م

وراق الحكم في بغداد ، وعمر بن محمد بن ابـراهیم المعـروف بـابن الـوفي )٦(م)  ٩٥٠هـ / ٣٣٩(

. ٥٣٣، ترجمة  ٢٣٥، صالمصدر السابق) الحمیدي، ١(

المصـدر ؛ الحمیـدي ،  ٤/٢٣٧اء ، بیـروت د.ت ، ) الحموي ، شهاب الدین یـاقوت بـن عبـد اهللا ، معجـم االدبـ٢(

. ١٧٦، ترجمة١٠٤، صالسابق

. ١٤، ترجمة  ٣٨، صالمصدر السابق؛ الضبي ،  ١٠، ترجمة  ٤٠، صالمصدر نفسه) الحمیدي، ٣(

وابن االحمر هو : ابو بكر محمد بن معاویة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن معاویة بن اسحاق بن عبـد )*(

. ١٤٠،ترجمة  ٩٠-٨٨، ص المصدر السابق، في ترجمة ینظر : الحمیدي،  …اهللا 
  ج

١٥٠٦، ترجمة ٥٠٠، صالمصدر السابق، الضبي ،  ٩١٦، ترجمة  ٣٨٦، صالمصدر نفسه)الحمیدي، ٤( 

. ٣/١٨٦، المصدر السابق) المقري ، ٥( 

. ٢/٢٥١ المصدر السابق) في ترجمته ینظر : الذهبي ،٦(



ومصادر تمویلهاتهتبجهود الحكم المستنصر في تأسیس مك

٢٣٧

م) الــذي اقــام فــي البصــرة عشــرین ســنة تقریبــًا تــولى خاللهــا شــراء  ٩٩٠هـــ / ٣٨٠المتــوفي ســنة (

.)١(الف دینار الكتب ، وبلغت النفقات التي جرت على یدیه لهذا الغرض مائه وعشرین 

ویبدو ان وكالء الحكم كانوا مؤهلین الختیار الكتب النفیسة ، وربما كانوا حلقة الوصل 

المتوفي سنة بین الحكم ومشاهیر المؤلفین في المشرق االسالمي ، أمثال أبي الفرج االصفهاني

ن الذي ارسل له الف دینار من الذهب الخالص للحصول على نسخة م م) ٩٦٦هـ /  ٣٥٦(

، كما الف له ایضا )٢(كتاب االغاني ،فأرسل الیه نسخه منقحة قبل ان یظهر الكتاب في العراق 

كتابًا في انساب قومه بني ُامیه موشحه بمناقبهم واسماء رجالهم وارسله الى قرطبة مع قصیدة 

ك فعل ،وكذل)٣(یمدحه بها ویذكر مجد قومه بني ُامیه ، فجدد له الحكم المستنصر الصلة الجزیلة

م) في شرحه لمختصر ابن  ٩٨٥هـ/ ٣٧٥هري المالكي المتوفي سنة (مع القاضي أبي بكر االب

.)٥( وآخرین غیرهم،)٤(عبد الحكم 

واعتنى الحكم المستنصر بهذه الكتب عنایة المثیل لها ، واستعان بعدد من المهرة 

ي النسخ والمهرة في الضبط والبارزین في مجال الوراقة والنسخ ، حتى " جمع في قصره الحذاق ف

أنه "كان امثال احمد بن سعید بن مقدس الذي قال عنه ابن الفرضي :) ٦(واالجادة في التجلید " 

وعباس بن عمرو بن ) ٧("كان نحویا ضابطًا للكتب ، نسخ للمستنصر باهللا رحمه اهللا كثیرًا"

كم المستنصر قبل تولیه م) الذي اتصل بالح٩٨٩هـ/   ٣٧٩هارون الكناني الوراق المتوفي سنة (

، ومن الغرباء الذین وفدوا إلى االندلس )٨(قیهاالخالفة فتوسع له في الورق وصار من جملة ورَّ 

اقین واستخدمهم الحكم المستنصر في الوراقة ، ظفر البغدادي الذي " كان من رؤساء الورَّ 

.) ٩( المعروفین بالضبط وحسن الخط" 

:تھاریف والتصحیف ومقابلتدقیق الكتب من التح.رابعاً 

. ٥٧٣-٤/٥٧٢-٣، در السابقالمص) عیاض ، ١(

؛ المقــــري ،  ٤/١٤٦، المصــــدر الســــابق؛ ابــــن خلــــدون ،  ٢٠٢-١/٢٠١، المصــــدر الســــابق) ابــــن االبــــار ، ٢(

؛ وینظـــر : حمـــودة ، علـــي محمـــد ، تـــاریخ االنـــدلس السیاســـي والعمرانـــي ،مصـــر  ١/٣٨٦،المصـــدر الســـابق 

.٢٢٤، ص ١٩٥٧

. ١/٢٠٢،المصدر السابق) ابن االبار ، ٣(

. ١/٣٨٦، المصدر السابق، المقرى ،  ٤/١٤٦، المصدر السابقابن خلدون ،  )٤(

. ١/٢٠١،المصدر السابق) ابن االبار ، ٥(

. ١/٣٨٦، المصدر السابق، المقرى ،  ٤/٣١٧، المصدر السابق) ابن خلدون ، ٦(

. ١٦٥، ترجمة  ١/٦٢، المصدر السابق)٧(

. ٨٨٦رجمة،ت ١/٣٤٣،المصدر السابق) ابن الفرضي ، ٨(

. ٣/١١١، المصدر السابق) المقري ، ٩(
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عند إقتناء الحكم المستنصر على كتاب جدید في مادته ونسخه ، فانه كان یحرص على 

مقابلته وتدقیقه تحسبًا من التحریف والتصحیف ، فقد ندب لهذه المهمة نخبة من االعالم الذین 

رد الى مكتبته الیهم مقابلة الكتب التي كانت تعزَ كان لهم باع طویل في هذا المجال ، وأو 

وتدقیقها ، وممن كلفه الحكم المستنصر لهذه المهمة واستخدمه في المقابلة لدواوین بیت حكمته 

، أما محمد بن )١(الذي حوى من كتب العلم مالم یحویه بیت ملك ، القاضي ابو بكر بن السلیم 

فانه " صار  م) ٩٦٨هـ/ ٣٥٨وفي سنة (المتیحیى بن عبد السالم النحوي ، المعروف باَلرباجي

ثم اصدر الحكم المستنصر،)٢(الى خدمة المستنصر باهللا في مقابلة الكتب وتوسع له في الجرایة"

، ولم ) ٣(ة الكتب واجرى له على ذلك راتباً ین احمد بن یوسف بوظیفة مقابلیأمرًا بتعالمستنصر

یقف به االمر عند ذلك الحد ، بل جعل المقابلة خطة رسمیة من خطط الدولة ویصرف للعاملین 

.)٤(بها رواتب شهریة 

وكان الحكم شدید الحرص على مقابلة ما یستنسخ له من الكتب على النسخة االصلیة 

فعله الحكم مع عبد التي جلبت الیه ، فقد اورد لنا ابن عبد الملك المراكشي معلومة تتعلق بما 

الملك بن ادریس الذي أدخل الى االندلس كتاب الوقوف واالبتداء ، والذي كتب منه للحكم 

، واذا ما ادرك الحكم )٥(م)   ٩٥٩هـ/   ٣٤٨المستنصر وقوبل معه في رمضان سنة (

المستنصر أن في نسخ البعض من الكتب تحریف أو تصحیف ، فانه لن یتواَن عن االستعانة 

ي الكفاءة واالختصاص ، حتى یقف على النص الصحیح والدقیق ، فقد أمر نخبة من بذو 

االعالم البارزین في علم اللغة إلى االجتماع  في دار الملك بقصر قرطبة لمقابلة كتاب العین 

،فحضر كل من محمد بن أبي  م) ٧٩١هـ /  ١٧٥المتوفي سنة (للخلیل بن احمد الفراهیدي

الي وابني سید واحضر من الكتاب نسخًا كثیرًة ، في جملتها نسخة القاضي الحسین وأبي علي الق

منذر بن سعید البلوطي التي كانت من أشد  النسخ تصحیفًا وخطًا وتبدیًال ، وتم تصحیح الكتاب 

.)٦(وختم 

:الھدایا والسفارات .خامساً 

. ٤/٥٤٣-٣، المصدر السابق) عیاض ، ١(

. ١٢٩٢، ترجمة  ٢/٧٢،المصدر السابق) ابن الفرضي ، ٢(

. ٤/٥٤٥-٣، المصدر السابق)عیاض ، ٣(

. ٤/٥٦٦-٣، المصدر نفسه)عیاض ، ٤(

. ٥/١٣، المصدر السابق)٥(

،  ٦١، صالمصـــــــــدر الســـــــــابق، الضـــــــــبي ،  ٣٩، ترجمـــــــــة  ٥٢-٥١، صالمصـــــــــدر الســـــــــابق) الحمیــــــــدي ، ٦(

.٩٤ترجمة 
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فقد وردت الى بالد لعبت السفارات دورًا مهمًا في توفیر بعض الكتب النادرة والثمینة 

االندلس بعض السفارات المسیحیة ، طالبة عقد السلم والصلح ، وبعضها قدم من جملة الهدایا 

للتقرب الى المسلمین والتعریف بتراثهم الحضاري ، وكانت هذه الكتب تجد منهم الكتب ، وسیلة 

احدى مقاطعات ) جرنده فيGorona(دینةصدى طیبًا في البالط االموي ، فقد اهدى اسقف م

فرنسا الجنوبیة الغربیة ، كتابًا عن تاریخ االفرنج لولي العهد الحكم المستنصر سنة 

.ویبدو ان شهرة الحكم )١(م) وقد نقل المسعودي نصوصًا من ذلك الكتاب ٩٣٩هـ/٣٢٨(

المستنصر العلمیة قد وصلت إلى فرنسا ، مما دفع هذا االسقف إلى االعتقاد بان خیر ما یتقرب 

إلى البالط االموي ، هو تقدیم مثل هذا الكتاب عن تاریخ االفرنج . كذلك وجدت االمبراطوریة به

في التوجهات العلمیة للخالفة االمویة ، )Romanus(البیرنطیة في عهد االمبراطور رومانوس 

س وسیلة لكسب ود هذه الخالفة ، وتعزیز العالقة معها ، فارسلت في احدى سفاراتها إلى االندل

، منها كتاب الحشائش م) ، من جملة الهدایا بعض الكتب الیونانیة الثمینة ٩٤٨هـ/٣٣٧سنة (

Disoلدیسقوریدس ( corides) وكتاب تاریخ هیروشیش لباولوس اورسیوس (Paulus

Orosiys()وقد شاع بین رعایا الحكم المستنصر ان افضل طریقة لنیل الحظوة لدیه هي )٢

ه ، وهكذا كانوا یهدون الیه أعمالهم أو یقدمون الیه نسخًا من المؤلفات تقدیم كتاب الیوجد عند

النادرة ، حتى ذكران احد أساقفة قرطبة اهدى الیه تقویمًا لالعیاد المسیحیة االسبانیة ،هو كتاب 

.)٣(طریف

) المسعودي ،ابي الحسن علي ابن الحسین بن علي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تح :شارل بال ، بیروت ١(

١٤٧ - ١٤٦/ ٢،   ١٩٦٦ .

بــي العبــاس احمــد ، ابــن ابـي اصــیبعه ، موفــق الـدین اابـن جلجــل ، المصــدر السـابق ، المقدمــة ، ص یــط ؛  )٢(

؛ المقـري ، المصـدر  ٤٩٤ -٤٩٣، ص ١٩٦٥عیون االنباء في طبقات االطباء، تـح: نـزار رضـا ، بیـروت 

؛ وینظــر :حســین ، حــازم غــانم ، الحیــاة العلمیــة والثقافیــة فــي االنــدلس فــي القــرن الرابــع  ٣٦٦/ ١الســابق ، 

، ص  ١٩٨٣الطابعــة ، جامعــة الموصــل الهجــري العاشــر المــیالدي ، رســالة ماجســتیر مكتوبــة علــى اآللــة 

١٦١،  ١٤١ .

) ریبیرا ، خولیـان ، المكتبـات وهـواة الكتـب فـي اسـبانیا االسـالمیة ، مجلـة معهـد المخطوطـات العربیـة ، المجلـد ٣(

.٨٨، ص ١٩٥٨الرابع ، الجزء االول ، الكویت 
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الخاتمة
تبین من خالل البحث جملة من االمور یمكن اجمالها بما یاتي :

ي كان یقدمها الحكم المستنصر ، توضح لنا الصورة على سعة اطالعه ان الدقة العلمیة الت.١

وحرصه الشدید والمتواصل على اضافة ما لدیه من المعلومات على اغلب المولفات التي 

كان یقرأها ، سواء أكانت تعلیقات أو هوامش أو مالحق ، حتى صار كل ماكتبه حجة عند 

لقب عالم اذن. شیوخ اهل االندلس وأئمتهم ، لذا فهو یستحق

جعل الحكم المستنصر من مدینة قرطبة منتدى لجمع واستقطاب مشاهیر العلماء من مختلف .٢

االمصار العربیة واالسالمیة ، بتوجیه الدعوة الیهم ، وتكریمهم واغداق العطاء علیهم 

، ،وتشجیعهم على التالیف ، تاركًا لهم حریة االختیار تارًة ، ویشاركهم الراي تارًة اخرى 

واضعًا تحت ایدیهم كل امكاناته المادیة والمعنویة لیواصلوا عطائهم العلمي في مجال التالیف 

وفي شتى میادین المعرفة العلمیة ، فكثر التالیف وازداد عطاء العلماء في میادین العلوم كافة 

.

، ههانقالب تجانالت العلوم العقلیة حظوتها من لدن الحكم المستنصر مما ادى الى حصول ا.٣

فتحرك الناس في عهده الى قراءة كتب االوائل وتعلم مذاهبهم ، اذ نال العاملون في هذا 

المیدان الحظوة والتقریب منه مالقیه غیرهم من العلماء في العلوم االخرى ، ویعود ذلك الى 

سیاسته المتسامحة مع المفكرین ، واستجلب من بغداد وغیرها من دیار المشرق عیون 

لجلیلة والمصنفات الغربیة في العلوم القدیمة والحدیثة وجمع في بقیة ایام ابیه ثم التوالیف ا

في مدة ملكه من بعده ماكان یضاهي ماجمعته ملوك بني العباس في االزمان الطویلة وتهیأ 

له ذلك لفرط محبته للعلم .

لماء بالقدوم بلغ التواصل الفكري ذروته بین المشرق العربي ومغربه من خالل حث جهابذه الع.٤

الى االندلس ، وارساله ذوي الخبرة من وكالئه الى االمصار ، وتمویلهم بالمبالغ الهائله 

القتناء الكتب وشرائها ، وان دل هذا على شىء فانه یدلنا على تاكید ابناء االمة العربیة على 

  .ة االطرافوحدتهم الثقافیة والحضاریة مع حواضر العالم االسالمي المترامی

المكتبة التي اسسها الخلیفة الحكم المستنصر والتي بذل فیها جهدا لم یسبقه الیه احد ،  ان.٥

انما تعود الى شخصیته العلمیة ورغبته في تحقیق مبتغاه من اجل الحصول على الكتب 

وجمعها بأي ثمن كان ، والنستغرب حینما تطرقت مصادرنا التاریخیة الى انها كانت تحوي 

، وان عدد الفهارس التي كانت فیها تسمیة الكتب اربعة واربعون فهرسة اربعمائة الف مجلد

وان في كل فهرسة خمسون ورقة فهي دلیل قاطع على حجم تلك المكتبة وكمها الهائل من 

المؤلفات ، وهي لیست مكتبة الحكم المستنصر لوحده وانما یضاف الیها مكتبة ابیه واخیه 

ث ، وقد تطرق صاحب كتاب نفح الطیب الى الفترة حسبما اشرت الى ذلك في ثنایا البح
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الزمنیة التي استغرقتها عملیة نقل المكتبة والتي حددها بستة اشهر لهو دلیل آخر على 

صحة الروایات التي اوردتها مصادرنا التاریخیة عن حجم وضخامة تلك المكتبة التي اسسها 

ر المكتبات في العالم االسالمي ومولها هذا الرجل العالم والتي اصبحت فیما بعد من اشه

انذاك.

المصادر والمراجع
اوالً : المصادر االولیة :

  م).١٢٥٩هـ/٦٥٨ابن االبار ،ابو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن ابي بكر القاضي (ت 

) . ١٩٦٣الحلة السیراء ، تحقیق حسین مؤنس ، (القاهرة  .١

الكـرم محمــد بـن محمـد بـن عبــد الكـریم بـن عبــد ابـن االثیـر ، عـز الــدین ابـو الحسـن علـي بــن ابـي 

  م).١٢٣٢هـ/٦٣٠الواحد الشیباني (ت

  .)١٩٦٦الكامل في التاریخ ، دار صادر ،(بیروت  .٢

  م).١٢٦٩/هـ ٦٦٨ابن ابي اصیبعة ، موفق الدین ابي العباس احمد (ت

  ).١٩٦٥عیون االنباء في طبقات االطباء ، تحقیق نزار رضا(بیروت  .٣

ـــك بـــن مســـعود بـــن موســـى الخزرجـــي االنصـــاري شـــكوال ، بابـــن  ابـــو القاســـم خلـــف بـــن عبـــد المل

  م). ١١٨٢هـ/٥٧٨(ت

  ) .١٩٦٦الصلة ،الدار المصریة ،(القاهرة  .٤

م) .٩٩٤هـ/٣٨٤ابن جلجل ، ابي داؤد سلیمان بن حسان (ت

  ). ١٩٥٥طبقات االطباء والحكماء ، تحقیق فؤاد سید ،(القاهرة  .٥

م) .١٠٦٣هـ/٤٥٦بن احمد االندلسي (تابن حزم ،ابو محمد علي 

  ) .١٩٧٧جمهرة انساب العرب ، تحقیق عبد السالم هارون ، (القاهرة  .٦

رسائل في فضائل االندلس واهلها ، نشرها وقدم لها صـالح الـدین منجـد ، دار الكتـاب الجدیـد  .٧

). ١٩٦٨، (بیروت 

م) .١٢٢٦هـ/٦٢٦الحموي ، شهاب الدین یاقوت بن عبد اهللا (ت

معجم االدباء ، (بیروت دون تاریخ ). .٨

م) ١٠٩٥هـ/٤٨٨ابو عبد اهللا محمد بن ابي نصر بن فتوح بن عبد اهللا (تالحمیدي ، 

  ) .١٩٦٦جذوة المقتبس في ذكر والة االندلس ،( القاهرة . ٩

م) ١٠٧٦هـ/٤٦٩ابن حیان ، ابو مروان حیان بن خلف بن حسین (ت

  ) .١٧٧٩خرون ،مدرید ،(الرباط تا وایالمقتبس ، تحقیق شالم .١٠

م) ٩٧١هـ/٣٦١الخشني ،ابو عبد اهللا محمد بن حارث بن اسد القیرواني (ت
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  )١٩٦٦قضاة قرطبة ،(القاهرة  .١١

م) ١٣٧٤هـ/٧٧٦ابن الخطیب ،لسان الدین محمد (ت

) .١٩٥٥االحاطة في أخبار غرناطة ،تحقیق محمد عبد اهللا عنان ،(القاهرة .١٢

اعمـال االعـالم فـي مـن بویـع قبـل االحـتالم مـن ملـوك االسـالم ، القسـم سالمیة أو اسبانیا اال .١٣

  ) .١٩٥٦ال ، دار المكشوف ،(بیروت سالثاني ،االندلس ، تحقیق لیفي بروفن

م) ١٤٠٥هـ/٨٠٨ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت

ذوي السـلطان من عاصـرهم مـنالعبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم والبربر و  .١٤

  ) .١٩٧١االكبر، (بیروت 

م) .١٢٨٢هـ/٦٨١ابن خلكان ،ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر (ت

  . )١٩٧٠عباس ،دار الثقافة ، (بیروتوفیات االعیان وابناء ابناء الزمان ، تحقیق احسان  .١٥

م) .١١٧٩هـ/٥٧٥موي االشبیلي (تابن خیر ،ابو بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة اال

فهرســـة مـــا رواه عـــن شـــیوخه مـــن الـــدواوین المصـــنفه  فـــي ضـــروب العلـــم وانـــواع المعـــارف ، .١٦

  .)١٩٦٣،مؤسسة الخانجي ،(القاهرة تحقیق فرنسشكة قدارة زیدین وخلیان رابرة طرغوة

م) ١٣٤٧هـ/٧٤٨الذهبي ،شمس الدین محمد بن احمد (ت

) ١٩٦٥حیاء التراث العربي ،(بیروت ظ ،دار ااتذكرة الحف .١٧

) . ١٩٦١العبــر فــي خبــر مــن غبــر ،تحقیــق فــؤاد ســید ،دار المطبوعــات والنشــر ،(الكویــت  .١٨

م) ٩٨٩هـ/٣٧٩الزبیدي ابو بكر محمد بن الحسن ،(ت

) الضـــبي ١٩٧٣طبقـــات النحـــویین واللغـــویین ،تحقیـــق محمـــد ابـــو الفضـــل ابـــراهیم ،(القـــاهرة  .١٩

م) .١٢٠٣هـ/٥٩٩عمیره (ت،احمد بن یحیى بن

بغیـــة الملـــتمس فـــي تـــاریخ رجـــال االنـــدلس ،نشـــر فرانسســـكو كـــودیرا ،مطبعـــة روكـــس (مدریـــد  .٢٠

١٤٨٤(  

م) .١٣٠٤هـ/٧٠٣ابن عبد الملك المراكشي ، ابو عبد اهللا محمد بن محمد (ت

) ، ابــن ١٩٦٥الــذیل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة ،تحقیــق احســان عبــاس ،(بیــروت  .٢١

م) .١٢٩٥هـ/٦٩٥عذاري ،ابو العباس احمد بن محمد (ت

ال ،دار ســـالبیـــان المغـــرب فـــي اخبـــار االنـــدلس والمغـــرب ،تحقیـــق ج.س كـــوالن ولیفـــي بروفن .٢٢

الثقافة ،(بیروت دون التاریخ) ،

م) .١١٤٩هـ/٥٤٤عیاض ،ابو الفضل عیاض بن موسى السبتي (ت

م مـــذهب مالـــك ،تحقیـــق احمـــد بكیـــر محمـــود ترتیـــب المـــدارك وتقریـــب المســـالك لمعرفـــة اعـــال .٢٣

(بیروت دون تاریخ)

م) .١٣٩٦هـ/٧٩٩ابن فرحون ،برهان الدین ابراهیم بن علي ابن محمد (ت
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الــدیباج المــذهب   فــي معرفــة اعیــان علمــاء المــذهب ، تحقیــق محمــد االحمــدي ابــو النــور ،  .٢٤

  ) ١٩٧٢مكتبة دار التراث ،(القاهرة 

م) ١٠١٢هـ/٤٠٣د عبد اهللا بن محمد بن نصر بن یوسف االزدي ،(تابن الفرضي ، ابو الولی

ـــم باالنـــدلس ،عنـــي بنشـــره وصـــححه ووقـــف . ٢٥  تلـــى طبعـــه ، عـــز عتـــاریخ العلمـــاء والـــرواة للعل

  ) ١٩٨٨العطار الحسیني ، مكتبة الخانجي (القاهرة 

م) ١٢٤٨هـ/٦٤٦بي الحسن علي بن یوسف (تاالقفطي ،جمال الدین 

ــــرواة .٢٦ ــــاانبــــاه ال ــــى انب النحــــاة ، تحقیــــق  محمــــد ابوالفضــــل ابــــراهیم ، مطبعــــة دار الكتــــب  هعل

  ).١٩٥٠المصریة ،(القاهرة 

  . م)٩٥٧/هـ ٣٤٧المسعودي ، علي بن الحسین (ت 

  . )١٩٦٦مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق شارل بال، (بیروت  .٢٧

  م)١٦٣١هـ/١٠٤١المقري،شهاب الدین احمد بن محمد التلمساني (ت 

نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن االنـــدلس الرطیـــب ،تحقیـــق احســـان عبـــاس ، دار صـــادر، (بیـــروت . ٢٨

١٩٦٨.(

  ة:المراجع الثانوی.ثانیاً 
امین،احمد

  ). ١٩٦٩ظهر االسالم ،دار الكتاب العربي ،(بیروت  .٢٩

بالنثیا، انجل جنتالث 

  ).٩٥٥تاریخ الفكر االندلسي، نقله عن االسبانیة، حسین مؤنس،(القاهرة .٣٠

حمودة،علي محمد

  ) .١٩٥٧تاریخ االندلس السیاسي والعمراني ،(مصر  .٣١

السامرائي ، خلیل ابراهیم واخرون 

ـــ. ٣٢ ـــدلس ،مدیریـــة دار الكت للطباعـــة والنشـــر ، (الموصـــل  بتـــاریخ العـــرب وحضـــاراتهم فـــي االن

١٩٨٦ . (  

طه ،عبد الواحد ذنون 

ریقیــا واالنــدلس ،دار الرشــید للنشــر ، (بغــداد الفــتح واالســتقرار العربــي االســالمي فــي شــمال اف .٣٣

١٩٨٢ . (  

عباس ،احسان 

) .١٩٦٠تاریخ االدب االندلسي ، عصر سیادة قرطبة ، دار الثقافة ، (بیروت  .٣٤

عنان ، محمد عبد اهللا 
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  ) .١٩٦٠دولة االسالم في االندلس في الخالفة والدولة العامریة ، (القاهرة  .٣٥

هیكل ،احمد 

) .١٩٧٠االندلسي من الفتح الى سقوط الخالفة ، (مصر  االدب. ٣٦

:الدوریات والمقاالت العربیة .ثالثا
احمد بدر ،

ـــــدلس مـــــن خـــــالل النشـــــاط الفكـــــري فـــــي بـــــالط الحكـــــم المستنصـــــر  .٣٧ ـــــة فـــــي االن الحیـــــاة الفكری

تمــوز ، (دمشــق -عــددان التاســع عشــر والعشــرون ، نیســانلبــاهللا ، مجلــة دراســات تالریخیــة ، ا

١٩٨٥. (  

.ریبیرا ، خولیان 

المكتبــات وهــواة الكتــب فــي اســبانیا االســالمیة ، مجلــة معهــد المخطوطــات العربیــة ، المجلــد . ٣٨

  ).١٩٥٨الرابع ، الجزء االول ، (الكویت

:الرسائل الجامعیة.رابعا
حسین ، حازم غانم .

العاشـــر المـــیالدي ، رســـالة الحیـــاة العلمیـــة والثقافیـــة فـــي االنـــدلس فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري  .٣٩

  .١٩٨٣ماجستیر مكتوبة على اآللة الطابعة ، جامعة الموصل 


