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المستخلص:
لقد عرف العراقيون المكتبات الشخصية من القديم ،وكثير من العائالت المعروفة ملكت
مكتبات عريقة ،وحرص الكثير منا على اقتناء مجالت والكتب مذ كنا أطفاال ،ان فترة بناء
الشخصية تبدأ من الصغر بغرس عادة القراءة فيهم ،والسعادة بصحبة الكتاب ،ومتعة المطالعة
كنشاط مثمر ،وتوجيه الناشئة نحو البحث العلمي مبكرا ،ووضع الحوافز لهم إذا طالعوا كتبا
مفيدة،التي تكوّن نواة المكتبات الشخصيّة ،إن وجود مكتبة الشخصية في البيت للعائلة تخلق جوا
ثقافيا فيه ،الن الكتب عصير العقول ،ومن الخير أن يألف الصغار الكتب مبكرا ،النها تثري
العائلة ومحيطها بالثقافة والفكر والفن ،وتعود للمجتمع فيما بعد.
والمكتبات الشخصية تؤدي أهدافا منها   :تيسير الوصول إلى الثقافة والتزوّد منها  والتزود
بالمعلومات ونشر المعرفة والهدف الترفيهي والهدف االجتماعي بخلق بيئة اجتماعية مثمرة
في العائلة .
عرضت الباحثتان مآل اهم المكتبات الشخصية العالم العراق ودوافع جمع العراقيين لمكتباتهم
الشخصية ،وأوصت الباحثة بالعناية بالقراءة ووجود مكتبة ولو بسيطة في العائلة العراقية ،تؤدي
دورا معرفيا مثمرا.
(  ) الكلمات المفتاحية:
المكتبات الشخصية ؛ المكتبات الشخصية -تاريخ قديم ؛ المكتبات الشخصية-
تاريخ عباسي ؛ المكتبات الشخصية -دوافع جمعها ؛ المكتبات الشخصية في العراق .

The Iraqi Culture & the private libraries
Abstract () :
The Iraqis knew the private libraries anciently, many
families owned libraries, we gathered books and journals since we
were kids, the time of character building starts from the childhood,
we spouse to make them like reading and cheered with books, and
enjoy relation with books, and offer motives to juniors, and existing
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at home create cultural environment to the family, and enhanced the
family with knowledge & art, then the private libraries go to the society.
)
)
key words: Private Libraries; Private Libraries- History; Private
Libraries in Iraq; Private Libraries – Motives Collecting .private library

المقدمـة:
المكتبات الشخصية والثقافة :
تخلق المكتبة الشخصية في البيتت جتوا ثقافيتا للعائلتة ،والقتراءة مفتتا المعرفتة للمعلومتات
متتن حولنتتا ،والكتتتب عصتتير العقتتول ،ومتتن الخيتتر تربيتتة الصتتغار علتتى حتبّ مطالعتتة الكتتتب حتتتى
يألفوها مبكرا ،وغرس عادة القراءة فيهم من الصغر ،والسعادة بصحبة الكتاب ،والقراءة الممتعتة
في أوقات الفراغ كنشاط مثمر ،وتوجيهم نحتو البحتث العلمتي مبكترا ،ووضتع الحتوافز للناشتئة إذا
طالعوا كتبا مفيدة ،بان يخصص األهل ألبنتائهم وقتتا للقتراءة ،وبهتذا يكبتر الصتغار والناشتئة علتى
حتتب الكتتتب ،فضتتال عتتن استتتعمالها متتن األهتتل واألصتتدقاء ،وعنيتتت األستترة العراقيتتة بالكتتتب
والقتتراءة ،بشتتراء مجموعتتات صتتغيرة متتن الكتتتب تكتتون نتتواة المكتبتتة الشخصتتية ،وإثتتراء العائلتتة
ومحيطها بالثقافة والفكر والفنون ،والتي دعم بشكل أو بآخر رقي المجتمع.
ولمّا يكبتر الفترد تضت ميولته ومستتقبله ،وي تجته نحتو اقتنتاء الكتتب المتخصصتة فتي مجتال
دراسته الجامعية او عمله المهني ،وهذا أفضل له مما لو اعتمد على المكتبات العامة أو الجامعية،
ويحرص على اقتناء أحسن المجاميع ،والعناية بهتا والحترص علتى ستالمتها وصتيانتها ،ال يطالهتا
العبتتث او التخريتتب كالتتذي يحصتتل فتتي المكتبتتات العامتتة والجامعيتتة ( )1وفتتي رأينتتا ان الفتترد إذا
تخرج توصله المكتبة الشخصية بموضوعات تخصصه وبأدوات بناء الثقافة ،فالمكتبات الشخصية
تحقق التواصل المعرفي هذا.
والمكتبات الشخصية تؤدي أهداف المكتبات األربعة :
تيسير الوصول إلى الثقافة والتزوّد منهتا ،ونقتل المعرفتة اانستانية الناميتة ستليمة متن جيتل
إلى جيل وهي المهمة التربوية والتثقيفية للمكتبة .
التزود بالمعلومات وتسهيل البحث ،ونشر المعرفة وتوسعة دائرتها وهي المهمة ااعالميتة
ااخبارية للمكتبة .
الهدف الترفيهي باالستمتاع بالمعرفة.
والهدف االجتماعي بخلق بيئة اجتماعية متوازنة بين أفراد العائلة للمكتبة الشخصية لخدمة
()2
المجتمع للوصول إلى مجتمع متوازن

 المبحث األول اإلطار النظري :
التعاريف اإلجرائية :
عرفتت الموستوعة البريطانيتة المكتبتات الشخصتتية بأنهتا" المكتبتات التتي يمتلكهتا األفتتراد،
وتتفتتاوت متتن حيتتث اهتمامتتات األفتتراد التتذين يجمعونهتتا ،وال تستتتعمل لهغتترا العامتتة ،ألنهتتا
جمعت ألغرا شخصية" ( )3وقد عرّف هارود المكتبة الشخصية بأنهتا " المكتبتة التتي يمتلكهتا
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الفرد وكذلك يمتلكها فئات من الناس أو النادي أو مؤسسة أخرى حيث العامة ليس لهتم الحتق فتي
الدخول إليها" (.)4
فالتعريف السابق يبين أن المكتبتة الشخصتية هتي التتي يمتلكهتا الفترد وال تتدخل المكتبتة
التي يمتلكها فئات من الناس مثتل النتادي أو المؤسستة فتال تتدخل ضتمن نطتاق هتذا التعريتف ومتن
صفات المكتبة الشخصية أنها غير مفتوحة للعامة ،وهذا ما يميزها عن المكتبات األخرى(.)5
وقتتد عتترف (ستتيد حستتب اح وأحمتتد محمتتد الشتتامي) المكتبتتات الشخصتتية بأنهتتا "مكتبتتة
خاصتتة ،ومكتبتتة يمتلكهتتا الفتترد ،تطلتتق كتتذلك علتتى المكتبتتة التتتي تملكهتتا جمعيتتة أو نتتادى والتتتي ال
يستتخدمها غيتتر األعضتتاء وال تمتوّل بتتأموال عامتتة" وهتذا التعريتتف متتترجم متتن تعريتتف "هتتارود"
للمكتبتتات الشخصتتية ولكتتن زادا عليتته بتتان المكتبتتة الشخصتتية تمتتول بتتأموال خاصتتة أي بتتأموال
صاحبها حيث أنه يقوم بتزويدها بالكتب عن طريق الشراء).(6
وعرفها الدكتور شعبان خليفة للمكتبات الشخصية بأنها "مكتبتة الفترد ،يقيمهتا فتي منزلته
أو مكتبتته أو صتتالونه ،وتتلتتون عتتادة بلتتون اهتماماتتته ورغباتتته و روفتته الشخصي ت ة "( .)7وهتتذا
التعريتتف يركتتز علتتى أن المكتبتتة الشخصتتية توجتتد فتتي منتتزل الشتتخص أو مكتبتته أو صتتالونه وإن
مجموعات المكتبة الشخصية لفرد ما تتغير على حسب تخصص الشخص وميوله واهتماماته.
وتعريف الباحثة نهى محمد أحمد عثمان في المكتبات الشخصية جامع للتعاريف وأفضلها
" إن المكتبة الشخصية هي التي ينشئها األفراد في منازلهم أو مكاتبهم لخدمتة أغراضتهم الشخصتية
ولخدمة المحيطين بهم من األهل واألصتدقاء وتلتل فتي حتوزتهم فتي مكتان إقتامتهم أو مكتاتبهم وال
تؤول بعد وفاة أصحابها إلى أي مكتبة رسمية وإنما تؤول إلى الورثة ومجموعاتها تتدور فتي نطتاق
تخصص أصحابها واحتياجاتهم واهتماماتهم الشخصية" (.)8
وأصحاب المكتبات الشخصية أي الذين يجمعون الكتب هم على ثالثة فئات :
 والجتامع العتادي  : Book Collector :هتو الشتخص التذي يشتترى ويجمتع
الكتب بانتلام في مجال معين ،أي في مجال تخصصته أو فتي موضتوعات اهتمامته وكتذلك يهتدى
من هذه الكتب.
 وأما الجامع عاشق الكتب  : Bibliophile :فهتو الشتخص التذي يحتب الكتتب
يشترى ويجمع ويهدى ويستهدى الكتب ،وكذلك يعرف كيف يميز بين الجيد والرديء منها ،وسبب
جمعه للكتب هو الحب المخلص لها.
 وأما الجامع مجنون الكتتب  : Bibliomaniac :فهتو الشتخص التذي يشتترى
ويجمع ويسرق ويبيع كل ما لديه من أجل الكتب ،أي يجمع الكتب بأي طريقته ممكنتة مهمتا كانتت،
ال تهمه الوسيلة التي يجمع بها الكتب ،وإنما تهمه الكتب لديه سواء كانت جيدة أم رديئتة ،حتتى إنته
متتن الممكتتن أن يحتترم نفستته متتن أدنتتى (أهتتم)الضتتروريات فتتي ستتبيل شتتراء كتتتاب يستتد بتته حاجتتته
الفكرية ،وقد يكون جمعه لهذه الكتب بغر التبتاهي أو المنافستة أو بغتر الحتب الشتديد للكتتب
أو للقراءة ،وقد يستخدم بعض من الببليومانيين الكتتب كقطتع لهثتال المنزلتي أو كتأدوات تنفتع فتي
صتتنع أي شتتيء أو حتتتى للمضتتو واألكتتل وااللتهتتام ،وال ينبغتتي أن يوصتتم كتتل محتتب للكتتتب بأنتته
ببليومانى فالكثيرون منهم يدفعهم الوالء للعمل والمعرفتة إلتى اقتنتاء وحتب الكتتب ،ولكتن علينتا أال
ننسى أنه مهما كانت األسباب والدوافع ومهما بلو انتقاد الناس لهم ،تلل هناك حقيقتة ثابتتة هتي أن
أولئك المنحرفين قد أسهموا بقسط وافتر فتي ازدهتار المعرفتة ،فقتد خترج متن بتين صتفوفهم بعتض
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علماء الكتب ،كما تعلمنا متنهم العنايتة بالكتتب وأستاليب صتيانتها .وال ريتب فتي أنهتم أفتادوا أجيتاال
عديدة من المشتغلين بالمكتبات في ابتكار الوسائل المختلفة للحصتول علتى الكتتب واألهتم متن ذلتك
كله أن أولئك الذين وهبوا أحاسيسهم وأفكارهم وأموالهم وجهتودهم للكتتب قتد أعطتوا للقتراءة قيمتة
()8( )9
ومعنى باعتبارها الو يفة األولى لإلنسان المتحضر .
مشكلة البحث :تختلف آراء الناس في فائدة المكتبات الشخصية ،فمنهم من يرون بأهميتها ،ومنهم
من يرى إنها عبء على العائلة واستنزاف ألموالهم .
أقسام البحث :قسمت الباحثتان البحث الى:
 .1المبحث األول ،ااطار النلري
 .2المبحث الثاني المكتبات الشخصية في العراق القديم
 .3المبحث الثالث  :مكتبات الخلفاء والعلماء ببغداد والعرب في العصر العباسي
 .4المبحث الرابع  :المكتبات الخاصة لعلماء العراق في العصر الحديث
 .5المبحث الخامس :ااستناجات والتوصيات
مبررات وحدود البحث والجهة المستفيدة:
وانطالقا من المفاهيم السابقة ستناقش الباحثتتان أهميتة المكتبتات الشخصتية فتي ثقافتة العائلتة
العراقية وفي ثقافة المجتمع ،وسيكون أصحاب هذه المكتبات الجهات المستفيدة من البحث.
حدود البحث  :تحدد البحث موضوعيا بالمكتبات الشخصية ،ودورها في الثقافة العراقية.
فرضية البحث :تفتر الباحثتان :
ان المكتبات الشخصية تسهم بشكل إيجابي في تنشيط وتحسين الثقافة العراقيتة متن عتدة

أوجه:
 -1تنشتتيط وتحستتين ثقافتتة األطفتتال والفتيتتة فتتي العائلتتة العراقيتتة ،بتتان تعتتزز فتتيهم حتتب المعرفتتة
والمطالعة المبكرة من خالل بيئة المكتبات الشخصية .
 -2تعمتتل علتتى تواصتتل الفتترد بموضتتوعات تخصصتته ،متتن ختتالل تواصتتله بوستتائل االتصتتال
المعرفيتتة التتتي تبنتتي وتطتتور ثقافتتة الفتترد ،بعتتد تخرجتته أو تركتته مدرستتته أو معهتتده أو كليتتته،
والمكتبة الشخصية تؤدى دورا عليما في تحقيق هذا االتصال مع تخصصه.
 -3تعمل المكتبات الشخصية على تكوين المجاميع الثقافيتة تتشتارك بالكتتب مكونتة بيئتة ثقافيتة،
مثل تبادل الكتب وهي أساس المجالس الثقافية والمعرفية.
 -4غالبا ما تؤول المكتبات الشخصية إلى هيئات ثقافية كبيرة بعد وفاة أصاحبها .

اهداف البحث:

*1
*2
*3
*4
*5

عر دور المكتبات الشخصية في حضارة العراق وثقافته قديما .
عر دور المكتبات الشخصية في العائلة العراقية والثقافة العراقية عموما .
عر دوافع تجميع المكتبات الشخصية والمشاكل التي تواجهها .
عر تطور المكتبات الشخصية في عصرنا الرقمي ،وجعلها أكثر تأثيرا على النشاط الثقتافي
العراقي واانساني.
عر نموذجا احدى المكتبات الشخصية التي قام أصحابها برعايتها وتطويرها .

المجلد الخامس عشر العددان 2014/ 2-1

78

الثقافة العراقية والمكتبات الشخصية ............أ.م يسرى صادق جالل -أمال صبحي فاضل
منهج البحث وأدوات جمع البيانات  :استعملت الباحثتان المنهج الوصفي من خالل دراسة
المكتبات الشخصية وأثرها على العائلة والثقافة العراقية ،وإمكانية تطويرها في العصر الرقمي.

أدوات البحث:
تم االعتماد على األدوات اآلتية:
 -1أدبيات المكتبات الشخصية .
 -2مواقع المكتبات الشخصية العالمية والعربية على اانترنت.
 -3واقع المكتبات الشخصية العراقية ،من خالل :
المقابلتت ة  ،Interviewالشخصتتيات التتتي لهتتا المكتبتتات الشخصتتية ،وإدارة
الهيئات التي استلمت مكتبات الشخصية .
المالحلتتتة  ، Observationااطتتتالع علتتتى حلقتتتات متتتن برنتتتامج (مكتبتتتات
شخصية) الذي تبثه الفضائية العراقية .
ااستتتتتتبانة  ، Questionnaireلإلطتتتتتالع علتتتتتى آراء أصتتتتتحاب المكتبتتتتتات
الشخصية في العراق.

الدراسات السابقة وميزات الدراسة:
استتتفادت الباحثتتتان متتن كتتتتاب الباحثتتة (نهتتا محمتتتد عثمتتان .المكتبتتات الشخصتتتية -.
ااستتكندرية :دار الثقافتتة العلميتتة )7002 ،فتتي موضتتوع المكتبتتات الشخصتتية ،كمتتا استتتفادت
الباحثتتتان متتن األدبيتتات الغربيتتة والعربيتتة المنشتتورة علتتى اانترنتتت ،والتتتي ذكرتهتتا الباحثتتتان فتتي
البحث ،وهذا البحث أول بحث في موضوع المكتبات الشخصية العراقية .



المبحث الثاني :المكتبات الشخصية في العراق القديم

إذا كانت بدايات الكالم والكتابة غير محددة تماما ،فان بداية المكتبات يمكن تحديدها ببتدء
العصر التاريخي وإختراع الكتابة ،وإن أقدم المكتبات بمعناها العام قد وجدت في بالد الرافتدين فتي
األلف الثالث قبل الميالد فتي أولتى الحضتارات اانستانية الراقيتة ،والستومريون أقتدم الشتعوب التتي
استوطنت جنوب بالد الرافدين في أواختر األلتف الرابعتة وبتدايات األلتف الثالثتة قبتل المتيالد ،وقتد
أنشؤا حضارة متقدمتة فتي بتالد وادي الرافتدين وازدهترت ازدهتارا كبيترا ،وانتشترت فيهتا دويتالت
المدن مثل أور وأوروك ولگش ونيبور ،واستعمل السومريون الكتابة المسمارية على الرقم الطينيتة
(اللوحات الفخّار) في تسجيل معارفهم وآدابهم ،وحفلوها في مكتبات كتانوا يستمونها بيتت اللوحتات
الكبيتتر ،ويتتدل هتتذا االستتم علتتى نفستته ،علتتى طبيعتتة المتتادة التتتي استتتعملها القتتوم متتن اجتتل تستتجيل
المعلومتتات عليهتتا وهتتي اللوحتتات الفخاريتتة ،فلجتتأ القتتوم إلتتى الصلصتتال يكتبتتون عليتته ،ويفختتروه
(يحرقوه) ،ويحفلونه في جرا ر ويضعونه في أماكن هي أولتى المكتبتات ذكتراي فتي التتاريخ ،كشتف
المنقّبون عن أقدم بناء مستقل استعمل كمكتبة في التاريخ ،ذلك في أنقا مدينة أور جنوبي العراق
وذلك أثناء حكم أورنمو حوالي  7000ق.م .وكانت المكتبة قد خصصت كليتا لتكتون مكانتا لختزن
سجالت الدولة ومحفو اتها ،وقد أضيف إليها جنا كامل ليكون مكتبة حقوقية( ،)10ثم كانتت نينتوى
عاصمة اآلشوريين التي ضمت أشهر المكتبات في التاريخ هي مكتبة الملك اآلشوري آشور بانيبتال
( 676 -668ق.م ).وحوت على المعارف المنوّعة من العلوم واألساطير والمالحم واألديان وفيها
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أكثتتر متتن  72ألتتف رقتتيم طينتتي ،وكانتتت مرتبتتة موضتتوعيا وأشتترف عليهتتا كتتاهن منهم،وقتتد لّتتت
محفو ة  7000سنة حتى اكتشفت عام  8808م(. )11
وكانت أقدم المكتبات مزيجا من المواد الكتابية والوثتائق والمحفو تات الحكوميتة والبلديتة
والترانيم الدينية ،وقد وجدت في المعابد ،وكانت فيها أربعة مجموعات :
 مجموعة يغلب عليها الطابع الديني من صلوات وترتيل وترانيم.
 مجموعة المحفو ات والسجالت الحكومية .
مجموعة سجالت األعمال المنلمتة  ،احتتفب بهتا رجتال األعمتال ألداء أعمتالهم التجاريتة

والصناعية.
مجموعتتة شتتجرات األنستتاب .ولقتتد اختلطتتت المجموعتتتان األوليتتتان ببعضتتهما ،كمتتا إن

المجوعتين األخرتين قد امتزجتا معا (.)12

 المبحث الثالث  :مكتبات الخلفاء والعلماء ببغداد في العصر العباسي:
ازدهرت الحركة العلميتة فتي العصتر العباستي ازدهتارا كبيترا فتي شتتى العلتوم ،للهتور
الكثير من العلماء والمفكرين في مختلف العلوم وانتشار حركة الترجمة واهتمام الخلفتاء بهتا ،فضتال
عن التوسّع في التعليم العام وبناء المدارس والمؤسسات الثقافية مثل دور العلم والربط والمساجد.
و هر العلماء البارزين في اللغة واألدب والشعر مثل الخليتل بتن أحمتد الفراهيتدي فتي علتم
النحو والعرو والجاحب في األدب والبالغة واألصمعي في األدب واللغة ،والقاضتي أبتي يوستف
في علم الفقته .كمتا هتر عمالقتة الشتعراء فتي هتذا العصتر ومتن أبترزهم أبتو العتاهيتة وعبتاس بتن
األحنف وأبو تمام الطائي والبحتري والمتنبي والشريف الرضي وأبو العالء المعري وأبو نواس.
و هتتر المؤرختتون األعتتالم مثتتل محمتتد بتتن جريتتر الطبتتري واليعقتتوبي و الجغرافيتتون مثتتل
المسعودي ،وفي الرياضيات والفيزياء فقد برز أبتو الحستن بتن الهيتثم وفتي الجبتر محمتد بتن موستى
الخوارزمي وفي الكيمياء جابر بن حيان .
وقتتد اهتتتم الخلفتتاء بتتالعلم والعلمتتاء فقربتتوهم وشتتجعوهم فكتتان لتتذلك أثتتره الكبيتتر علتتى الرقتتي
الفكري في هذا العصر ،وفي هذا العصر في أنشأت المدارس ومنها:
المدرستتتة المستنصتتترية :تقتتتع فتتتي الجانتتتب الشتتترقي متتتن بغتتتداد علتتتى ضتتتفة دجلتتتة ،شتتتيدها
المستنصر باح الخليفة العباسي ( 676هت  600-هت ) استتغرق بناههتا ستتة ستنوات ،وقتد انفتق علتى
بنائهتتا  200ألتتف دينتتار ذهتتب ،وأوقتتف عليهتتا أمالكتتا كثيتترة تقتتدر بمليتتوني دينتتار ،تتتدرّ عليهتتا دختتال
سنويا يقدر بسبعين ألف دينار ،وتعد أقدم جامعة في العالم من حيث تنتوع مواضتيع الدراستة فيهتا إذ
كانتتت تتتدرس فيهتتا علتتوم القتترآن والفقتته والفلستتفة والحتتديث والعلتتوم التطبيقيتتة كالطتتب والصتتيدلة
والرياضيات وغيرها ،وكانت فيها خزانة كتب عامرة قدرت بنحو ثمانين ألف مجلد (.)13
والمدرسة النلامية :وهي أول مدرسة بنيت سنة  024هجرية وكانت حسنة البنتاء المتعتددة
المرافق ،بناها الوزير السلجوقي نلام الملك وكان محبا للعلم  ،درس فيها الفقته والعلتوم ااستالمية.
ومن أهم مدرسيها االمام الغزالي ،وقد زارها الرحالة ابن جبير(.)86
والمدرسة الشرابية (القصر العباسي) :ولهتا بنتاء فختم فريتد فتي هندستته وتخطتيط عمارتته،
يعتود تتاريخ تشتتييده إلتى القترن الستتابع الهجتري ،ويتذهب بعتتض البتاحثين إلتى انتته دار المستناة التتتي
تنسب للخليفة الناصر لدين اح العباسي سنة  677هجرية (.)86
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المكتبات الشخصية في العصر العباسي:
وكتتان النتشتتار الكتابتتة والتتتدوين وتعتترف العتترب علتتى التتورق ورخصتته وتطتتور العلتتوم
وتطور الكتب والمصتنفات والترجمتة ،ورختص أجتور نستخها وتجليتدها األثتر فتي هتور المكتبتات
الشخصتتية كتتان الخلفتتاء واألمتتراء والستتالطين واألثريتتاء والعلمتتاء ،وكتتانوا يشتتترون الكتتتب أو التتتي
ينسخها لهم الورّاقون[ الورّاقتون من تجتو الكتتب أنتذاك كتانوا كالمطتابع فتي الوقتت الحاضتر] ،يقتنيهتا
الموسرون بمجاميع ضخمة متن الكتتب يحفلونهتا فتي مكتبتات خاصتة ويجعلونهتا أحيانتا لالستتعمال
العام ،وال يمنعونها عن احد من الباحثين في هذه المكتبات.
والمكتبات الشخصية في هذا العصر على ثالثة أنواع :
مكتبتتات الخلف تاء  :أنشتتاها الخلفتتاء او ستتاعدوا علتتى إنشتتائها ،ومنهتتا :مكتبتتة أبتتي
(.)8
جعفتتر المنصتتور ،ومكتبتتة المعتضتتد بتتاح الخليفتتة الستتادس عشتتر ،ومكتبتتة الراضتتي بتتاح وكتتان هتتذا
الخليفة أديبا بارعا وسّع مكتبته وأضاف لها مجتاميع وتحفتا نفيستة ،ومكتبتة القتائم بتأمر اح ،ومكتبتة
المقتدي بأمر اح  ،و مكتبة الناصر لتدين اح وهتو متن أقتوى خلفتاء بنتي العبتاس ،واستتمرت خالفتته
ستتبعة وأربعتتون عامتتا ،ولتته خزانتتة عليمتتة وزعتتت بعتتده علتتى مكتبتتة دار المستتناة ،ومكتبتتة الربتتاط
الخاتوني السلجوقي ومكتبة المدارسة النلامية ومكتبة المستعصم باح هتو آختر خلفتاء بنتي العبتاس
جمع من الكتب ما جعل القاصي والداني من المؤرخين يذكرونها بإسهاب وتفصيل(. )15( )14
مكتبات الوزراء واالمراء :ومنها مكتبة يحيتى البرمكتي اشتهر رجتال البرامكتة
(.)7
و مكتبتتة التتوزير ابتتن هبيتترة عتتون التتدين ابتتو الملفتتر يحيتتى بتتن محمتتد بتتن هبيتترة وزيتتر المقتفتتي ،
ومكتبة الوزير مؤيد الدين بن القصاب هو مؤيد الدين ابو الملفر محمد بن احمتد بتن القصتاب
وزير الخليفة الناصر لدين اح اسس مكتبته ووضع فيها نفائس الكتب وجعلها فيما بعد وقفا للناس،
ومكتبة عضد الدولة البويهي ابو شتجاع فنتا خسترو بتن ركتن الدولتة البتويهي التذي دامتت واليتته
خمس سنين ونصف السنة ،جم ع مكتبة كبيترة الحجتم متنوعتة العلتوم وأفتاد منهتا النتاس ،ومكتبتة
الكندري هو ابو نصر محمد بن ابي صال منصتور بتن محمتد الكنتدري وزيتر الستلطان طغرلبتك
السلجوقي  ،ومكتبتة ابتن العلقمتي ابتو طالتب محمتد بتن احمتد العلقمتي وزيتر فتي زمتن المستعصتم
وكانت له خزانة حافلة بداره(. )16
مكتبات العلماء :الطبقة المهمة من المجتمع ،كانوا من هواة جمع الكتب ،ولهتم
(.)6
إسهامات جليلة في جمعها ووقفها على طلبة العلم من بعدهم ،ومثل الجاحب التذي تتوفي إثتر ستقوط
كتبه عليه( ، )80ومكتبة الخطيب البغدادي ،الحافب أبو بكر احمد بن علي الخطيتب البغتدادي المتتوفى
عام (  066ه )  ،وممن عملوا في دراسة علوم الحديث والرواية وله العديد من المصنفات اشهرها
)
( تأريخ بغداد ) والذي يقع في أربع عشر مجلد ،كانت لته كتتب نفستية جعلهتا وقفت ا علتى المستلمين
 ، )86والفت بن خاقان وعلي بن يحيى المنجم ()17ومكتبة الشجري  :هو مسعود بن ناصر الشجري
المتتتوفى ستتنة ( 022ه ت ) وكانتتت لتته كتبتتا ثمينتتة جعلهتتا وقف ت ا علتتى مستتجد عقيتتل بنيستتابور ،مكتبتتة
الخطيب االنباري  :أنشأها محمتد بتن احمتد طتاهر االنبتاري الخطيتب المتتوفى ستنة  026هت  ،جمتع
خالل دراسته الكثير متن الكتتب وكتان يقتول عنهتا " هتذه كتبتي أحتب إلتي متن وزنهتا ذهبتا" ،ومكتبتة
الصابئ :أنشأها محمد بن هالل الصابي المتوفى سنة (008ه ) صتاحب المؤلفتات التاريخيتة القيمتة
مثل كتاب (تحفة األمراء في تاريخ الوزراء)  ،و كانت لته دار كتتب فتي الجانتب الغربتي متن بغتداد
فتتي شتتارع ابتتن عتتوف وقتتد جعلهتتا وقفت ا ،وخزانتتة ابتتن جزلتتة  :ابتتو علتتي يحيتتى بتتن عيستتى الخطيتتب
المجلد الخامس عشر العددان 2014/ 2-1

81

الثقافة العراقية والمكتبات الشخصية ............أ.م يسرى صادق جالل -أمال صبحي فاضل
البغدادي المتوفى سنة (026ه )  ،وكانت البن جزلة خزانتة كتتب نفستية جعلهتا وقفت ا قبتل وفاتته فتي
مشهد ابي حنيفة النعمان ،وخزانة الحميدي  :اسسها ابو عبد اح محمد بن ابي مصر فتتو ابتن عبتد
اح االزدي الحميتتدي المغربتتي االندلستتي المتتتوفي فتتي بغتتداد ستتنة (088ه ت ) ،ومكتبتتة القاضتتي ابتتي
الفرج ابن ابي البقاء  :ابو الفرج محمد بن عبيد اح بن الحسن ابن الحسين البصري قاضي البصرة
المتوفى سنة (044ه ) وقد نهبت مكتبته اثر هجوم قبائل ربيعة والمنتفق على البصرة( ، )86ومكتبتة
ابي سعيد بن المعوج :صاحب ديوان الخليفة المستلهر بتاح العباستي (287-086هت ) وقتد اضتطر
ابن المعوج الى رهن كتبه على 200دينار لمحنة ثم استكّفت الكتب من مال الخليفتة ،ومكتبتة محمتد
بتتن ناصتتر البغتتدادي  :ابتتو الفضتتل محمتتد بتتن ناصتتر بتتن محمتتد بتتن علتتي بتتن عمتتر البغتتدادي الحتتافب
المتوفى سنة ( 220ه ) ولها ثبت اطلع عليه ابن الجوزي ،ومكتبة ابن المخرم القاضي :أبو الوفتاء
سديد الدين يحيى بن يحيتى بتن الملفتر ،قاضتي قضتاة بغتداد حتوت مكتبتته الكثيتر متن كتتب الفلستفة
والطب ،وقد أحرقت كتبه بعد مقتله سنة( 222ه ) ،ومكتبة ابن التلميذ :امين الدولة ابو الحسن هبة
اح ابن التلميذ الطبيتب النصتراني البغ ت دادي المتتوفي ستنة ( 260هت ) وكانتت مكتبتته تقتع فتي داره
المجتتاور للمدرستتة النلاميتتة وضتتمت نفتتائس الكتتتب ،ومكتبتتة الحتتازمي  :ابتتو بكتتر محمتتد بتتن موستتى
عثمان ابن حتازم الحتازمي الشتافعي المتتوفى سنت ة ( 280هت ) ويتذكر المترجمتون لحياتته انته فترّق
كتبتته علتتى أصتتحاب الحتتديث ببغتتداد ،ومكتبتتة ابتتن الجتتوزي  :جمتتال التتدين ابتتو الفتترج عبتتد الترحمن
المشتتهور بتتابن الجتتوزي البغتتدادي المتتتوفي ستتنة (242هتت ) فتتي درب دينتتار بجانتتب الشتترقي متتن
بغتتداد )86(،ومكتبتتة ابتتن المارستتتانية :ابتتو بكتتر عبتتد اح بتتن علتتي التيمتتي البكتتري المعتتروف بتتأبن
المارستانية المتوفى سنة( 244ه ) أنشأها بدرب الشاكرية ببغتداد وستماها( دار العلتم ) وجعتل فيهتا
كتبا وقفها على طالب العلم(. )86
وهناك أخبار طريفة في المكتبات الخاصة ان الوزير البويهيين ابن العميد كانت له مكتبتة
ل طتوال
خاصة ،كان المؤرخ ابن مسكويه خازنهتا ،حتوت كتل المعتارف ،يحملهتا مائتة جمتل ،و ت ّ
عمره يتعهدها ويشتري الكتب ويفضلها على ماله(. )82
أما الصاحب بن عبّاد تلميذ ابن العميد كان اشدّ ولعا بجمع الكتتب متن أستتاذه ،وال يعترف
عدد كتبه ،ويقال إن مكتبته بقدر حمولة أربعمائة جمل ،وهو رقم يعطينا كبتر مكتبتته وتقتدر بمتائتين
وستة آالف مجلد ،وكان إذا سافر صحبه ثالثون جمال ،تحمل معه كتبا يطالعها أثناء سفره وتنقالته،
وتضم مختلف الموضوعات (. )82
والمؤرخ الواقدي يملك مكتبة بقدر حمولة مائتة وعشترين جمتال ،لنقلهتا إلتى غترب بغتداد،
وأسس جعفر بن محمد الموصلي الشافعي (ابن حمتدان) فتي الموصتل مكتبتة عتامرة ،ستماها يتاقوت
الحموي "دار العلم" فيها خزائن بمختلف العلوم ،فت أبوابها لكل طالب علم ،وكان يساعد المعسرين
من الطالب بان يعطيهم الورق منه ،وتفت لطالب العلم فهي خاصة وعامة(. )82



المبحث الرابع  :المكتبات الشخصية لعلماء العراق في العصر الحديث:

حرص العراقيون ورواد نهضة العتراق وأعالمهتا علتى اقتنتاء المكتبتات الشخصتية ،ألستباب
عدة وساهمت المكتب ات الشخصية فتي التتزوّد متن الثقافتة والمعرفتة اانستانية الناميتة ودعتم مهتنهم
ورفدهم بالمعلومات وتسهيل البحث ونشر المعرفة واالستمتاع بها ،وخلق بيئة ثقافيتة داختل العائلتة
وخدمة المجتمع ورقيِّه.
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قامت الباحثتان بدراسة واقع المكتبات الشخصية العراقيتة،من ختالل توزيتع ااستتبانة علتى
عينة ( )00من اصتحاب المكتبتات الشخصتية ،واطلعنتا علتى حلقتات متن برنتامج القنتاة العراقيتة
(المكتبات الشخصية)( [ )18راجع الملحق ] ،لإلطالع على آراء أصتحاب المكتبتات الشخصتية
فتتي العتتراق ،ومقابل ت ة بعضتتهم التتذين لهتتم المكتبتتات الشخصتتية ،وإدارة الهيئتتات التتتي استتتلمت
مكتبات الشخصية .
وكانت نتائج المقابلة ما يأتي:

الهيئات العلمية والدينية التي استلمت مكتبات الشخصية :
كما قرأنا في المبحث الثالث ،فإن كثير من المكتبتات الشخصتية لعلمتاء العصتر
العباسي بعد وفاتهم قد آلت إلى المساجد والهيئات علمية من مدارس معروفتة كالنلاميتة والشترابية
وغيرها ...
وهنتتاك شخصتتيات تبرعتتوا بمكتبتتاتهم للمكتبتتات الدينيتتة وجعلوهتتا وقفت ا ،مثتتل المتبتترعين أو
ورثتهم من بعدهم للمكتبة القادرية ،منهم:
مكتبتتة المرحتتوم الشتتيخ قاستتم القيستتي مفتتتي العاصتتمة العراقيتتة األستتبق وخطيتتب ومتتدرس
الحضتترة القادريتتة ( )076مجلتتداي ،مكتبتتة المرحتتوم الستتيد إبتتراهيم ستتيف التتدين الكيالنتتي النقيتتب
السابق ( )824مجلداي ،مكتبة المرحوم الشتيخ محمتد ستعيد الستيد موستى مفتتي وقاضتي الرمتادي
السابق ومدرس الجامع الكبيتر ( )802مج لتداي ،مكتبتة الحتاج عبتد المجيتد عبتد القتادر البهترزي (
 )47مجلداي ،مكتبة المرحوم العقيتد إبتراهيم عبتد القتادر العتزاوي ( )762مجلتداي ،مكتبتة التزعيم
الستتيد حستتين فتتوزي الحستتني ( )40مجلتتداي ،مكتبتتة المرحتتوم الستتيد ناصتتر الستتيد صتتفاء التتدين
الكيالني ( )868مجلداي ،مكتبة المرحوم السيد عبتد الحميتد أحمتد الكيالنتي ( )802مجلتداي ،مكتبتة
المرحوم السيد عبد اح مؤيد عبد الرحمن الكيالني ( )7802مجلداي ،مكتبتة المرحتوم الحتاج عبتد
القادر عبد الترحمن إمتام مستجد ملتوكي ( )48مجلتداي ،مكتبتة المرحتوم الستيد شتمس التدين الستيد
إبراهيم الكيالني()702مجلداي  ،مكتبة المرحوم الستيد عبتد المجيتد جميتل (  )788مجلتداي ،مكتبتة
المرحتتوم الستتيد عبتتد اح الزهتتاوي ( )842مجلتتداي ،مكتبتتة المرحتتوم الستتيد شتتهاب التتدين أحمتتد
الكيالني ( )842مجلداي ،مكتبة المرحوم السيد عبد القادر عبد اح الكيالني ( )742مجلداي ،مكتبتة
المرحوم السيد عبد الرحمن الحيدري ( )46مجلدا ،مكتبة المرحوم العقيتد ستيد محمتود ستيد بكتر
( )20مجلداي ،مكتبة المرحوم األستاذ حسن رضتا المحتامي وعضتو محكمتة تمييتز العتراق ستابقيا
( )820مجلداي ،مكتبة المرحوم السيد مكرم عبد الرحمن الكيالني ( )820مجلداي ،مكتبة المرحوم
الشيخ محمد عبد اح ذنون ( )788مجلداي ،مكتبة المرحوم الشيخ عبد الجليتل آل جميتل " مشتتراة
من ورثته على حساب الوقف القادري " ( )470مجلداي مطبوعاي ( )60مجلتداي مخطوطتاي  ،مكتبتة
المرحوم السيد عبد الجبار الجدوع ( )282مجلداي ،مكتبة المحامي السيد صفاء الدين عبد الوهاب
( )620مجلداي(. )19
وقد آلت المكتبات الشخصية فتي العصتر الحاضتر التى هيئتات علميتة بعتد وفتاة
أصتتحابها [ ان كثيتترا متتن أصتتحاب المكتبتتات الشخصتتية لهتتم مجتتالس ثقافيتتة فتتي دورهتتم ،وهتتم متتن
أصحاب النهضة العراقية األولى في بداية القرن الماضي ] ( ، )20بنتاء رغبتة المتبترعين أو رغبتة
ورثتهم إهداءي أو شراءي مثل:
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المكتبة الوطنية :مكتبتة المرحتوم التدكتور كمتال الستامرائي و مكتبتة المرحتوم
عبد الحافب مصطفى طه و مكتبة المرحوم أحمد حامد الشتربتي األدبيتة و مكتبتة المرحتوم العالمتة
يوستف يعقتتوب مستتكوني و مكتبتتة المرحتوم عبتتد التترحمن التكريتتتي مؤلتف كتتتب األمثتتال األدبيتتة و
مكتبة المرحوم القاص موفق خضر األدبية و مكتبة المرحوم عبتد الحتافب مصتطفى طته التاريخيتة
ومكتبة المرحوم المؤرخ عبد الرزاق الحسني التأريخية .
مكتبة المتحف العراقي :استلمت المكتبة مكتبتات لشخصتيات مهمتة ،مثتل هديتة
مكتبتة اآلبتتاء الكترمليين متتن بغتداد ،جمعهتتا المرحتوم العالمتتة األب أنستتاس الكرملتتي المتتوفى عتتام
 ، 8402منها مجموعة عربية و( )600مجلد أجنبيا ،و ( )8662مخطوطة ،وهتي متن المكتبتات
الثمينتتة ،وهديتتة مكتبتتة المرحتتوم نتتاجي األصتتيل عتتام  ، 8460وهديتتة مكتبتتة آيتتة اح الستيد محستتن
الحكتتيم (قتتدس ستتره) عتتام  ،8462وهديتتة مكتبتتة المرحتتوم عبتتد الجليتتل برنتتو عتتام  ،8428وهديتتة
مكتبة المرحوم الباحث فؤاد جميل عام  ، 8427ومكتبة المرحوم الدكتور االجتمتاعي عبتد الجليتل
الطاهر  ، 8427وهدية مكتبة المرحوم العالمة المؤرخ مصطفى جواد التتي حتوت مراجتع مهمتة
عام عام ، 8426وهدية مكتبة المرحوم المتؤرخ والعالمتة يعقتوب ستركيس صتاحب مكتبتة الكتتب
النادرة والثمينة من الرحالت والمخطوطات عتام  ، 8420وهديتة مكتبتة المرحتوم ستليمان فيضتي
عام ، 8442وهدية المكتبة الخالصية للمرحوم الشيخ محمد مهدي الخالصي عام  ، 8442ومكتبة
المرحوم والعالم اآلثاري الرائد ط ه باقر .
وهناك مكتبات شخصية تم شتراهها متن الورثتة مثتل مكتبتة المرحتوم الستيد عتز التدين
المال عام  ،8420مكتبة المرحوم أحمد نيازي عام  ،8420ومكتبة المرحوم محمد سعيد العزاوي
عام  ، 8420ومكتبتة المرحتوم عبتد الترزاق اآللوستي عتام  ، 8426و ومكتبتة المرحتوم التتاجر
شاهول حاخام حسقيل شتقيق [أول وزيتر ماليتة ساستون حستقيل] وهتي مكتبتة دينيتة وتاريخيتة عتام
 ،8426و مكتبتة المرحتتوم المتؤرخ والنستتابة عبتاس العتتزاوي عتام  8426التتتي حتوت مجموعتتة
كبيرة من المخطوطات ،ومكتبة المرحوم السيد بهاء الدين عام  ،8486ومكتبتة المرحتوم اآلثتاري
فؤاد سفر عام  ،8482ومكتبة المرحوم صبحي أنور رشيد عام  ، 8442وقد أوض العاملون ان
 % 00مجموعة المكتبة من المكتبات الشخصية.
المجمع العلمي :مكتبة المرحوم توفيق وهبي التي ضمت مخطوطتات أصتلية،
ومكتبة المرحوم المؤرخ فؤاد عباس ،ومكتبة المرحوم محمد الخال ،و مكتبة المرحتوم عبتد القتادر
القزّاز(إهداء) .
المكتبتة المركزيتة لجامعتة بغتتداد ،فترع الوزيريتة :مكتبتتة المرحتوم الشتهيد عبتتد
الغفار الساعدي وهي متخصصة (إهداء) .
متحف التأريخ الطبيعي  :مكتبة المرحوم عون محمد بذجان (إهداء) .
حكايتي مع مكتبتي الشخصية ،بدأت بجمع مكتبتي فتي ستن الثامنتة ،وقتد كنتت قتد
أَلَفََْت الكتب وانا اتعامتل متع مكتبتة والتدي(رحمته اح) ،وكتان قتد خصّتص لهتا غرفتة فتي بيتنتا هتي
غرفة المكتبة ،وقد جمعت مجالت وقصص األطفال حينها ،ثم صرت فتي المتوستطة فبتدأت بجمتع
الروايتتات العربيتتة والمترجمتتة ،وجمعتتت بعتتض التتدواوين لشتتعراء قتتدماء ومحتتدثين ممتتن أحتتبهم،
ومجموعة من تواريخ األدب العربي ،ولي نسخة جميلة من القترآن الكتريم وتفستيره ،ولتي مجتالت
طبية وصحية ،وقواميس بلغتين اانكليزي-عربي ،وعربي – عربي ،ولي كتب فتي تتاريخ العتراق
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والعتتالم ،ولتتي موستتوعة مختصتترة ،وكتتان لتتي أطلتتس لجعرافيتتة العتتراق والعتتالم وخريطتتة مطويتتة
العتتراق ،ولتتي أطلتتس لتشتتري جستتم اانستتان ،ولتتي كتتتاب فتتي الطتتبخ والتغذيتتة ،وعنتتدما تخرجتتت
وتخصصت بدأت اجمع الكتب التي تعينني في مهنتي .
ولكتن عنتدما تغيّتترت مستاحة مستكني ،استتتغنيت عتن مجموعتة متتن كتبتي ،وبعتد هتتور
العصر الرقمي صرت أفضل ان أحفب الكتتب والمقتاالت التتي أحبهتا علتى األقتراص المدمجتة متن
اانترنتتت ،وصتتارت اانترنتتت مكتبتتتي الواستتعة والحديثتتة ،والتتتي تنتوّع عتتر أحتتدل المعلومتتات
وتقدمها بأجمل األشكال ( .الباحثة)

من مشاكل المكتبة الشخصية عند العراقيين ما يأتي :
ضعف عناية المدارس العراقية بغرس عادة مطالعة الكتب والقراءة فتي وقتت الفتراغ؛
كنشتتاط مثمتتر موجّتته لتوستتيع متتدارك األطفتتال والناشتتئة وتطتتوِّر خبتتراتهم العقليتتة  ،ممتتا
ينعكس سلبا على معلوماتهم وتتدنى خبراتهم ،فيما يحيط بهتم متن بيئتة معرفيتة محليتة أو
عالمية.
تسرّب الكثير من التالميذ من المدارس ،بسبب األوضتاع االجتماعيتة واالقتصتادية ،ممتا
أضعف اهتمامهم بالقراءة والكتب .
ضعف اهتمام العائلة العراقية بالمطالعة [ راجع ما سبق ] .
هتتور اانترنتتت كبتتديل للوصتتول الستتريع للمعلومتتات بتتدل الكتتتب ،خاصتتة لفئتتة الفتيتتان
واليافعين ،فضال عن هور األوعية االكترونية ذات السعة العالية واألسعار الرخيصة،
مثل األقراص المدمجة والرامات ،أضعف اهتمامهم بالقراءة وجمع الكتب.
صعوبة إيجاد مكان للمكتبتة الشخصتية فتي المنتزل بستبب ضتيق المنتازل وأزمتة الستكن
التتتي يعتتاني منهتتا العراقيتتون ألكث تر متتن أربعتتة عقتتود ،إذ نتتادرا متتا توجتتد فتتي مستتاكن
العراقيين مساحة كافية للرفوف أو للدواليب الداخلة في الجدران لحفتب المكتبتة شخصتية
من أي حجم.
صعوبة شراء الكتب بسبب قلة دخول الكثير من العوائل .
الختتتراب التتتذي حتتلّ بتتتالكثير متتتن مكتبتتتات العوائتتتل العراقيتتتة الشخصتتتية متتتن مصتتتادرة
ل لمطبوعات والمخطوطتات وإتتالف ،بستبب ممارستات دائترة الرقابتة فتي وزارة الثقافتة
أيام العهد المباد والمنع ألسباب دينية وعنصرية وطائفية .
اضطرار الكثير من مثقفي العراق الى بيع كتبه بسبب الحصتار االقتصتادي التذي جتثم
على العراقيين ألكثر من عقد من الزمان .
ان المكتبة اآلتية من افضل المكتبات الشخصية العراقية ونموذجا لها :

 مكـتبة الجـوادين
صاحب المكتبة  :مؤسسها السيد محمد علي هبة الدين بن حسين العابد الحسيني الشهرستاني
المولود في سامراء عام  – 8880/ 2/70والمتوفى في بغداد عام  ،)21(8462/ 7/ 6من
مؤلفات ه:
 1الهيئة وااسالم.
 2نهضة الحسين.
 3الدالئل والمسائل(جزءان).
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 4تحريم نقل الجنائز.
 5جبل قاف.
 6التذكرة في إحياء مجد عترة النبي .
 7الجامعة في تفسير سورة الواقعة .
 8ما هو نهج البالغة.
 9رواش الفيو في فن العرو وأوزان الشعر.
 11وجوب صالة الجمعة خلف إمام عادل .
سنة التأسيس :تأسست المكتبة عام 8400م  8660ه أسسها السيد هبة الدين محمد علتي
بن حسين العابد الحسيني الشهرستاني فتي حياتته ،التذي نقتل مكتبتت ه إلتى الصحت ن الكتا مي متن
اجل تعلتيم طالبهتا ،وفتي عتام  8407-8408تحوّلتت متن مكتبتة شخصتية إلتى مكتبتة عامتة فتي
عامها األول وقد سماها بالجوادين تيمننا باامامين الكا مين(ع) ).(22
المجموع ة  :بدأت المكتبتة ب  2000مجلتدا مكتبتته الشخصتية  ،وعملتت متن - 8400
 ، 8424حتى جاء النلتام البائتد ،حيتث اعتدم أمتين مكتبهتا الشتهيد حميتد الجزائتري عتام ،8424
فأغلقت األسرة المكتبة ،وبنيت منافذها ،ووضع على متدخلها الطتابوق واألنقتا  ،وقتد صتودرت
ثم انية مكتبات كانت في الصحن الكا مي وهجِّر أصحابها قبل الغلتق ،كمتا أرستلت وزارة أوقتاف
النلام البائد معتمدها لمصادره كل كتب آل البيت.
وفتتي عتتام  7006فتحتتت المكتبتتة بعتتد غلتتق دام  72عامتتا ،وقتتد خستترت المكتبتتة مجلتتدات
كثيرة بسبب األرضة ،وقد تم صيانتها من العتبة ألكا مية بناءا وترميما.
مساحة المكتبتة  870م 7ومتن طتابقين ،داختل الصتحن التداخلي للحضترة الكا ميتة للجهتة
أقصى الزاويتة اليمنتى لجهتة بتاب القبلتة ،وأقصتى الزاويتة اليسترى لجهتة بتاب الم ت راد ،ويتوستط
القاعة األرضتية قبتر مؤستس المكتبتة هبتة التدين الحستيني .ويعلتو القبتر صتندوق زجتاجي صتغير
يحوي في داخله عمامتة ستوداء كتان الشهرستتاني يرتتديها والعصتا التتي كتان يتكتأ عليهتا ،وتعلتو
القاعة األرضية قبة نقشت على عليها بشكل دائري سور قرآنية .
تحتتتوي المكتبتتة علتتى مخطوطتتات ووثتتائق نتتادرة  000مخطوطتتة ،منهتتا  880مخطوطتتة
لصاحب المكتبة (السيد هبة الدين الشهرستاني) أي [مؤلفاته] الذي تبرع بها ،احتوت المكتبة علتى
 0000وثيقة مهمة ونادرة للسيد وتم االتفاق مع جامعة الكوفة لتحقيقهتا ،لكونهتا تعتود إلتى تتأريخ
السيد قد اشترك فتي العهتد الجهتادي متن تتاريخ العتراق ثتورة  8480وثتورة ،8470وهبتة التدين
الحستتيني الشهرستتتاني متتن ابتترز قتتادة ثتتورة العشتترين فتتي العتتراق ضتتد االنكليتتز .وقتتد حكتتم عليتته
بااعدام لتحريضه ضد القوات االنكليزية وأفرج عنه في األيام العشرة األخيرة متن رمضتان قبتل
لحلات من تنفيذ الحكم فيه عام  ،)23( 8478كما شارك عصر العهد الملكي من عام  8478إلى
 8460وعتتين وزيتترا للمعتتارف لفتتترة 8478عامتتا كتتامال 8476 ،إلتتى  8466رئتتيس محكمتتة
التمييز الجعفري ،وفي عام  8460عضو في البرلمان العراقي(.)24
استلمت المكتبة مجاميع مهداة من الكتب ،منها المكتبتة القانونيتة للقاضتي جميتل جعفتر أبتو
طبيخ ،و  720كتابا من مكتبة أحمد سوسة أهدتها كريمته المرحومة د .عالي ة سوسة.
قتتام مكتتتب الستتيد علتتي السيستتتاني فتتي ق تمّ وبرعايتتة الستتيد جتتواد الشهرستتتاني بتتالتبرع ب
 0000ألتتف كتتتاب متتع خمتتس حواستتيب متطتتورة ،وزودت المكتبتتة المركزيتتة فتتي جامعتته بغتتداد ب
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 7200رسالة وأطروحة إلكترونية على األقراص المدمجة ،وقامت جامعة الكوفتة بإهتداء 200
رسالة وأطروحة الكترونية على األقراص المدمجة ،و الجامعتة المستنصترية بإهتداء  20رستالة
وأطروحتتة الكترونيتتة علتتى األقتتراص المدمجتتة ،وعليتته فهنالتتك  60000كتتتاب ومجلتتة ورقيتتة
ورقمية.
وفي المكتبة قسم الدوريات فيه أكثر من  600عنوان لدوريات عربية.
وتقوم المكتبة بمراسلة الناشرين اضافة المجاميع الجديدة.
الترتيب  :اعت مدت المكتبة نلام التسلسل وكتان ستيد جتواد بتن محمتد علتي يستتعمل ( رقتم
التسلسل) مع السجالت فيها والفهترس البطتاقي (بتالعنوان والمؤلتف) ،وتستتعمل المكتبتة الفهترس
االكتروني على نلام . WINISIS
تستعمل المكتبة نلام الرفوف المفتوحتة ،وهنتاك قاعتة لمطالعتة النستاء قتي الطتابق العلتوي
8م  8م ،وااعتتارة الداخليتتة ولكتتن تعتتار الكتتتب خارجيتتا إلتتى طلبتتة الدراستتات العليتتا ،كمتتا تقتتدم
خدمات ااعارة واالستنساخ مجانا للمطالعين ،ويعمل في المكتبة  8عاملين تدفع رواتبهم العتبتة
الكا مية.
اقتر السيد البروفسور د .محمد علي الشهرستاني من الجامعة العالمية للعلتوم ااستالمية
والتكنولوجية/لندن عام  ، 7006أن تفتت مكتبتة إلكترونيتة وزودهتم ب  6حواستيب متطتورة متع
الطابعتتة ،وقتتام مجلتتس محافلتتة بغتتداد بمتتن المكتبتتة أجهتتزة حواستتيب ،وتتتم فتتت قستتم للطباعتتة
والتصوير.
األنشتتطة أختترى ثقافيتتة  7008 :تأستتس مركتتز أحيتتاء التتترال الستتيد هبتتة التتدين صتتاحب
المكتبتة لفترز وتصتنيف وتحقيتق مؤلفاتته ،وقتد قامتت جامعتة الكوفتة متع الجامعتة العالميتة للعلتوم
ااسالمية والتكنولوجية/لندن وبالتعاون مع المكتبة المؤتمر العلمي األول عن السيد هبة الدين عام
 ، 7080شارك فيه سبعة من إيران وأربعة من لبنان وباحث من بريطانيا .
من نشاطات المكتبة المجلس الثقافي األسبوعي كل خميس أيام السيد صاحب المكتبة  ،وقد
حضرها أعالم الفقهاء والثقافة والسياسة مثل السيد محمد الحيدري والعالمة السيد ط اهر
الحيدري والعالمة الشيخ محمد صادق الخالصي والعالمة السيد ابو الحسن الصدر والعالمة
الشيخ جعفرالنق دي وغيرهم وقد اشتهر السيد بدروسه ومحاضراته ،وممن حضرها حضرها
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيالني وبصحبته الحاج محمد امين الحسيني مفتي فلسطين وعدد
من كبار المسؤلين في الدولة  .وفي عام 8406م تحولت من مكتبة خاصة الى مكتبة عام ة،
وممن حضرها أيضا صال جبر رئيس الوزراء األسبق ومحمد فاضل الجمالي والوزراء محمد
رضا الشبيبي والشيخ محمد مهدي كبة و رهوف البحراني وعبد الهادي الجلبي وتحسين علي
وكامل الجادرجي والدكتور إبراهيم عاكف االلوسي وغيرهم  )25(،...كانت له عالقات ورسائل
متبادلة مع الكثير من أقطاب النهضة العربية ومفكريها مثل محمد رشيد رضا ،وأحمد زكي
صفوت ،وأنستاس الكرملي ،والشيخ طنطاوي جوهري ،وعباس محمود العقاد .كما كانت له
مراسالت ولقاءات مع العديد من المستشرقين الذين كانوا يسألونه عمّا أشكل عليهم من الفكر
ااسالمي ،ومنهم باول كراوس ،وروم الندو ،وكارلو نالينو ،وكرست هرتزفيلد ،ولويس
ماسنيون ،ومرغليول وغيرهم كثر(.)26

المجلد الخامس عشر العددان 2014/ 2-1

87

الثقافة العراقية والمكتبات الشخصية ............أ.م يسرى صادق جالل -أمال صبحي فاضل
وصتتار المجلتتس شتتهريا بعتتد وفاتتته ،أول خمتتيس متتن شتتهر ،وقتتد حاضتتر فيتته أعتتالم الثقافتتة
واألدب مثل حسين علي محفتو والبروفستور د .محمتد علتي الشهرستتاني والستيد ستامي بتدري..
في مختلف مواضيع الثقافة(. )27
ميّ زة ه ذه المكتبة:
وجودهتتا فتتي مرق تد اامتتامين الجتتوادين يعطتتي لموقعهتتا ثتتراء روحيتتا ومعنويتتا
(*)1
وعلميا على رواد هذه المكتبة.
ومع مجموعتها ،فإن السيد هبة التدين صتاحب المكتبتة قتد جعلهتا مكتبتة عامتة
(*)2
أثنتاء حياتتته ،وأتاحهتتا لطالبتته وغيتترهم ،وهتتو نتتادرا متتا يحصتتل فتتي المكتبتتات الشخصتتية،
ودفن رحمته اح فتي مكتبتته محبتةي بتالجوادين وبالمكتبتة ،وفتوق مرقتده بنيتت قبتة صتغيرة
زخرفت بالزخارف العربية.
ال تعود هذه المكتبة ألي جهة حكومية أو دينية ،بل ال تزال تعود عائتديتها إلتى
(*)3
أسرة مؤسسها .
تج دّد مجموعتها وحداثة إجراآتها .
(*)4
تفاعلهتا متتع البيئتة ااجتماعيتتة المحيطتة بهتتا متن ختتالل متا تعقت ده متن مجتتالس
(*)5
ثقافية اسبوعية أيام السيد هبة الدين رحمه اح ،وبعد وفاته ...حيث ماتزال تعقد المجتالس الثقافيتة
شهرية الدورية وبمختلف المحاضرات الدينية وااجتماعية والعلمية .
حاولتتت المكتبتتة ان تبنتتي لهتتا موقعتتا علتتى اانترنتتت ،إال ان احوالهتتا الماديتتة لتتم
(*)6
يمكنها من االستمرا ر فتي هتذا المشتروع ،ونتدعوا متن هتذا البحتث الحكومتة أو منلمتات المجتمتع
المدني الى تحقيق مطلب هذه المكتبة .

 المبحث الخامس ،االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات:
دوافع تكوين المكتبات الشخصية:
يمكن القول ان أسباب تكتوين المكتبتات الشخصتية للجتامعين لهتا بحستب االستتبيان ،ومتن
مختلف الشخصيات األكاديمية واألدبية وغيرهم ...ما يأتي:
حب المعرفة والثقافة واستثمار وقت الفراغ في المطالعة ،وتعويد الفتيان على
*8
حب القراءة من الصغر ،وهناك من نشأ في بيئة ثقافية وفي بيت حتوى علتى مكتبتة شخصتية ،وقتد
جعل األهل قدو ية لهبناء في ااقبال علتى القتراءة وحتب الكتتاب ،وقتد شتجعت هتذه المكتبتات علتي
تكوين جواي ثقافيا في البيت ،وإحدى دوافع لتكتوين المكتبتات الشخصتية لمتا يكبترون ،ويحرصتون
علتتي شتتراء المطبوعتتات تناستتب اعمتتارهم التتتي يمتترون بهتتا ،ومتتن ثتتم العمتتل علتتى اقتنتتاء المكتبتتة
الشخصية .
زيتتادة العلتتم والمعرفتتة وتوستتع آفتتاقهم الفكريتتة ،ايمتتان أصتتحاب هتتذه المكتبتتات
*7
الشخصية بما تقدمه لهم من تطور ،وتنميتتهم فكريتا وثقافيتا بمطالعتة الكتتب التتي يحبونهتا ،وتوسِّتع
الكتب مداركهم وأفكارهم في مختلف المجاالت وتكوّن بيئة ثقافية مثمرة لصتاحبها ،كمتا إن لتبعض
أصحاب هذه المكتبات الشخصية مجاميع ثقافية ،والكثرهم مجالس ثقافية وأدبية .
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تتتدعم المكتبتتتات الشخصتتتية العمتتل للعتتتاملين فتتتي التعلتتيم بخاصتتتة ،وتستتتاعدهم
*6
أوعيتها على إنجاز أعمالهم ،وغالبا ما يقتنون الكتب التي تخدم تخصصهم ،وتعرِّف هم الجدي د من
معارف في عملهم ،ومنهم من يتوسّع الى جمع كتب خارج عمله ،ليستزيد الخبرة .
بعضتتهم متتن كتتان متتن عائلتتة ثقافيتتة تهتتتم بتتالعلم والتتتآليف والكتابتتة بتتان تكتتون
*0
المكتبات الشخصية جزء من مكونات البيت ،فالمكتبة الشخصتية تتؤثر فتي صتحابها أو أسترته ،أن
بعتتض متتن النتتاس ورثتتوا المكتبتتة الشخصتتية متتن عتتوائلهم ،متتن أجتتدادهم ثتتم آبتتائهم ،وقتتد كبّروهتتا
ويعيشون طقوسها ويعرفون قيمتها ،وهو رأي غريب .
تتتوفر للقتتاريء المعلومتتات والجهتتد والوقتتت للباحتتث عنتتد الحاجتتة ،بتتأن تكتتون
*2
الكتب قريبة من القاريء وبين يديه عندما يحتاجها ،ويحاول المرء ان يقتني كل ما يحب ،أو يتوثرر
فيه حياته ثقافياي أو فكرياي أو اجتماعيا ويجعله تحت يديه.
متابعة تطورات الثقافية وااجتماعية والسياسية في المجتمع والعالم ،واالهتمتام
*6
بأحوال العالم وأحوال العرب والمسلمين إحدى دوافع تكوين المكتبات الشخصتية ،التتي تنيتر دور
جامعيها بنور الثقافة ،ينهلون من علمها ما يشاهون .
ويمكن القول إن ضعف مجموعات المكتبة الرسمية وضعف الخدمتة المكتبيتة،
*2
وبعتتدها عتتن المستتتفيد متتن دوافتتع تكتتوين المكتبتتات الشخصتتية ،وقتتد عتتات العراقيتتون ذلتتك ستتنوات
الحصار الثالثة عشر ،فالكتب والمراجع قديمة ومتهالكة ال تصل لشيء.
كما عات العراقيون العهد البائت د عنتدما امتتهت المكتبتات العامتة و المكتبتات
*8
المدرسية بأدبيات الحزب الواحد والقائد الرمز والملهم ،ومنع الناس قراءة أو ااط الع على الكثير
من الكتب وكان ذلك من دواف ع تكوين المكتبات الشخصية وبالخفاء طبعا .
وقد يكون الدافع ولعا بجمع الكتتب وراء تكتوين المكتبتات الشخصتية حيتث لتم
*4
يهتتتم أصتتحاب هتتذه المكتبتتات بمتتا حوتتته الكتتتب متتن موضتتوعات ،أو متتا تقدمتته هتتذه األوعيتتة متتن
معلومات بل أسرهم حب تجميع الكتب فقط مهما كانت.
ان نسبة كبيرة من أصحاب المكتبات الشخصتية جمعتوا كتتبهم عنتدما أصتبحوا
*80
يتتافعين (عمتتر المراهقتتة  88-86عامتتا) وهتتو عمتتر بنتتاء الشخصتتية لتتدى اانستتان ،كمتتا ان نستتبة
كبيرة منهم تستعمل عوائلهم مكتباتهم الشخصية ويسمحون للباحثين باستعمالها (راجع االستتبيان
في الملحق).
وفتتتي عصتتتر اانترنتتتت هتتترت الكثيتتتر متتتن المواقتتتع والمتتتدونات للمكتبتتتات
*88
()28
الشخصية والمكتبات الشخصتية اافتراضتية  ،تقتدم المعلومتات عتن المكتبتات الشخصتية ،كأنهتا
مكتبتتتات متحركتتتة ،لهتتتا صتتتفحات متعتتتددة تعتتتر الكتتتتب بحستتتب الموضتتتوعات ،مثتتتل المكتبتتتة
االكترونية .

التوصـيات :
توصي الباحثتان بما يأتي:
إعادة ااهتمام وتشجيع القراءة بتدءاي األطفتال ،وتشتجيع األطفتال الصتغار (قبتل
(*)8
المدرسة)على استعمال الكتب المصورة أوال.
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إعتتادة ااهتمتتام بالمكتبتتة المدرستتية كجتتزء متتن بتترامج التنميتتة البشتترية وبنتتاء
(*)7
الشخصية في العراق ،وتخصيص المكان المالئم والجميل لها في بناية المتدارس ،وتأثيثهتا باألثتال
الالئتتق والمتتري  ،فضتتال عتتن مجتتاميع الكتتتب الحديثتتة والجذابتتة ،بمختلتتف الموضتتوعات المعرفيتتة،
وباألوعيتتة المختلفتتة ،ومتتن ختتالل الميزانيتتات المناستتبة ،ومتتن يمكتتن االستتتعانة بالميستتورين متتن
المواطنين ومنلمات المجتمع المدني ،وورفدها بتالمواد الثقافيتة المناستبة ألعمتار الطتالب بحستب
مراحلهم الدراسية بدءاي من المرحلة اابتدائية والمتوسطة والثانوية .
توعيتتة الهيئتتات التدريستتية بأهميتتة القتتراءة ،وعتتدم االكتفتتاء بالكتتتاب المدرستتي،
(*)6
وتشجيع الطتالب علتى القتراءة والبحتث العلمتي ،واحتترام وقتت المطالعتة المدرستية ،متع مالحلتة
رغبة الجيل الصاعد في القراءة االكترونية .
تشتتجيع األطفتتال فتتي المتتدارس اابتدائيتتة قتتراءة الكتتتب البستتيطة والمصتتورة،
(*)0
والتدرج معهم بتقديم الكتب المناسبة حسب مستواهم الدراسي .
تخصيص وقت مناسب للمطالعة باعتباره نشتاطا ال صتفيّا ،ودفتع الطتالب التى
(*)2
التنافس في المطالعة والبحث في الكتب ،وتشجيع الطالب على تبادل الكتب وباشراف المعلم .
وضع جوائز للطالب كثيري القتراءة متن الالمعتين ،متن ختالل اهتدائهم الكتتب
(*)6
تشجيعا لهم وتكون نواة لمكتباتهم الشخصية مستقبال .
تأسيس منتديات للقراءة مثل نادى أوبرا وينفري للقتراءة فتي الواليتات المتحتدة
(*)2
( )Oprah's Book Clubتدعمها منلمات المجتمع المتدني ،ويمكتن للمقتتدرين متن المتواطنين
تخصيص دوراي لها ،تكون مكانا للمكتبات نواتها المكتبات الشخصية في المنتاطق الستكنية المختلفتة
من المدن .
توعيتتتة العوائتتتل العراقيتتتة باهميتتتة انشتتتاء مكتبتتتات شخصتتتية فتتتي منتتتازلهم،
(*)8
وتخصيص مكان مالئم لها ،ورفدها بمختلف الكتب واألوعيتة االكترونيتة واانترنتت التتي تناستب
اعمتتار ابنتتائهم يرجتتع لهتتا األبنتتاء ،وتكتتون قتتدوة لهتتم مستتتقبال ان ينشتتئوا مكتبتتة مثلهتتا لمتتا يكبتترون،
وينشؤون أسرهم ..
توعية األسر العراقية باهمية االسرة في غرس حتب القتراءة لتدى اطفتالهم متن
(*)4
الصغر ،وتشجيعهم بإهدائهم الكتب التي يحبون ،بدال من اللعب العنيفة واالكترونية .
توصي الباحثتان بان يكون في كل اسرة كتب تغطي المعرفة األولية مثل:
(*)80
القترآن الكتريم وتفستتيره والحتديث النبتتوي الشتريف  ،ومعتتاجم لغويتة وكتتتب فتي التتتراجم
والشتتعر واطتتالس العتتالم والتتوطن العربتتي والعتتراق اضتتافة التتى كتتتب ثقافيتتة عامتتة تنمتتي
الرو االنسانية وشخصية الفرد .

المصادر :
( )1من أشهر المكتبات الشخصية العالمية:
Queen Elizabeth II's library in Windsor castle 
Tianyi Pavilion – The oldest private library in Asia; located in Zhejiang, 
China
Library of Sir Thomas Browne 
Bibliotheca Lindesiana 
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Hakim Syed Zillur Rahman Library; located in Aligarh, India 
See : http://en.wikipedia.org/wiki/
( )2حمادة ،محمد ماهر .مدخل إلى علم المكتبات  -.القاهرة :دار الشروق . 1791 ،ص. 21
(3) private library." Encyclopædia Britannica. 2010. Encyclopædia Britannica
Online.
20
Aug.
2013
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/477314/private-library>.
 See also: Kent, Allen, ed. Encyclopedia of Library and Information Science.New
York:
Marcel
Dekker,
2000.
www.libsci.sc.edu/BOB/istchron/ISCNET/ISCBIB.HTM
(Harrod's librarian's Glossary ,5 th ed . - Great Harrod, Leonord Montague. )4
Britain : Gower , 1984 . P. 617.
Date of Access:20/8/2013.
المكتبات الشخصية .
( )5موسوعة الويكابيديا.
http://ar.wikipedia.org/wiki
)  )6حسب اهلل ،سيد وأحمد محمد الشامي .الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات
والحاسبات  .ـ القاهرة  :المكتبة األكاديمية . 2001 ،مج 3ص . 1151
( )7خليفة ،شعبان عبد العزيز .بناء وتنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات ؛ دراسة في
األسس النظرية والتطبيقات العملية  .ـ اإلسكندرية  :دار الثقافة العلمية  . 1994،ص 79 -71
( )8عثمان ،نها محمد .المكتبات الشخصية  -.اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية.2009 ،
http://librariansinmenofia.blogspot.com/2008/01 Date of Access:20/8/2013.
(Harrod. Op. Ct. P. 74-91 . See also: )7
Harper  Iacone, Salvatore J. The Pleasure of Book Collecting ._ New York :
and Row ,1976. p:4-8
13
1791
()10
15
بغداد :دار الشؤون
المكتبات منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر-.
( )11قزانجي ،فؤاد .
الثقافية. 1774،
( )12حمادة .المصدر نفسـه .
13
الحركة العلمية في العصر العباسي .في موسوعة الويكابيديا.
) ) سلمان،عيسى .
http://ar.wikipedia.org/wiki
Date Access: 22/3/2013.
( )14عليان ،ربحي .المكتبات في الحضارة العربية اإلسالمية -.عمان :دار صفاء . 1777 ،ص111
–  . 130مالحظة :يؤخذ على البا حث عدم ذكره للمراجع األولية التي أخذ عنها .
 انظر أيضا  :الزعبي ،فراس فالح داوود .أشهر المكتبات اإلسالمية قديما؛ نشأتها ،أنواعها ،تنظيمها .في مجلة
رسالة المكتبة -.عمان :جمعية المكتبات والمعلومات األردنية . 2009 ،مج  42ع1و . 2ص. 31-9
العش ،يوسف .دور الكتب والمكتبات العامة وشبه العامة لبالد العراق والشام مصر في العصر الوسيط-.
بيروت :دار الفكر المعاصر. 1771 ،
( )15رديف ،تيسير فوزي .ابرز مكتبات بغداد في العصر العباسي  .في مجلة التراث العلمي العربي-.
بغداد:جامعة بغداد /مركز إحياء التراث العلمي العربي .2007،ع 1ص .104-103
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(  )16المصدر نفسه  .ص . 101 -105
(  )17عليان  .المصدر السابق  .ص.125 - 124
( )18تشكر الباحثتان االستاذ رسول جبر معـد ومقدم برنامج (مكتبات شخصية) التي تبثـه الفضائية العراقية
 ،مع تقديرنا لتعاونه معنا.
( )19محمد ،نوري  .مكتبة المدرسة القادرية العامة؛ مؤسسها الشيخ عبد الكيالني  .بغداد :د.ن ،.د.ت.
ص. 41 -40
( )20راجع كتاب :الدروبي ،إبراهيم .البغداديون أخبارهم ومجالسهم ،تقديم مصطفى علي .بغـداد:
مطبعة الرابطة. 1751 ،
( )21عن نسب السيد الجليل هبة الدين وحياته ،راجع :
السيد هبة الدين الحسيني؛ آثاره الفكرية ومواقفه السياسية .بغداد :شركة
البهادلي ،محمد باقر أحمد.
حسام للطباعة( . 2001،رسالة ماجستير في األصل)
ع 23سنة .1427
مجلة ينابيع.
في
 انظر أيضا :آل طعمة ،سلمان هادي.
http://yanabee.alhakeem.com/Y23/Y23/16.pdf Date of Access: 24/11/2013
( )22مقابلة األستاذة الباحثة للسيد محمد أياد جواد الشهرستاني أمين مكتبة (الجوادين) بتأريخ 11/ 29
. 2013/
( )23قناة الفراتhttp://wwww.alforattv.net/index Date of Access: 24/11/2013 .
24
http://www.afaqiraq.org/afaq/ Date
)
of Access: 24/11/2013
( )25رابطة المجالس البغــداديةwww.almajalelsbaghdad.net Date of Access: 24/11/2013 .
.
Date of Access: 24/11/2013
( )26الجابري ،إسماعيل  .الحضارية
http://www.alhadhariya.net
( )27نشير في بحثنا الى مكتبة أخرى متميزة ،هي مكتبة باش أعيان في البصرة ،انظر:
العباسي ،أحمد برهان الدين آل باش أعيان .مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة وأسرة باش
أعيان؛ 1400 -100ه 1771 -1200 /م .في عالم المخطوطات والنوادر .الرياض :دار ثقـيف للنشر
والتأليف ،مج  ،5ع 2سنة2001م .ص. 509 -499
; (28) See : www.plabooks.org/ ; virtualprivatelibrary.blogspot.com/
;kimbooktu.wordpress.com/.../amazing-private-library
; nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/library/
; Date of Access: 21/1/2013Home & Garden › Life › www.blogs.com
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