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  الضائع المخطوطالتراث العربي 
  سلوك العلماء نموذجا

  سيد د. أشرف صالح محمد
 هولندا ،جامعة ابن رشد

  الملخص:
كان المسلمون أصحاب تراث معرفي ضخم نتيجة لانتشار حركة التأليف والترجمة التي 

غاية، ملأت أرجاء الدولة الإسلامية، إلا أن نسبة ما وصلنا من ذلك الرصيد هو نسبة ضئيلة لل
حيث هلك الباقي بسبب تعرض العالم العربي والإسلامي إلى الحروب والغزوات والفتن 

ت لم تكن هي العامل الوحيد، إذ ساهمت بعض كباالداخلية والخارجية. غير أن هذه الن
العوامل الأخرى في اندثار جانب كبير من تراثنا العربي والإسلامي والتي كان من أهمها سلوك 

سهم. فقد تخلص العلماء من كتبهم وأتلفوها بوسائل عدة: كحرقها عمدًا مع سبق العلماء أنف
يقها ورميها  الإصرار، أو غسلها بالماء، أو دفنها في باطن الأرض، أو تطييرها في الهواء، أو تمز
في الهواء، أو تركها في الصحراء، أو إلقائها في الأنهار والآبار أو البحار، أو إعدامها والتخلص 

يقة أو بأخرى، وهذا ما سوف من   ناوله هذه الدراسة.ٺتها بطر
  الكلمات الدالة:

  .المخطوط، التراث العربي، التأليف، الترجمة، سلوك العلماء
o

The lost Arabic manuscript heritage 
Behavior of scholars as a model 

Dr Ashraf Salih Sayyid 
Averroes University, The Netherlands Abstract: 

The Muslims had a huge knowledge heritage as a result of the spread of 
the movement of authorship and translation that filled the parts of the Islamic 
State, but the percentage of what we got from that balance is very small, as the 
rest perished due to the exposure of the Arab and Islamic world to wars, 
invasions and internal and external strife. However, these calamities were not the 
only factor, as some other factors contributed to the extinction of a large part of 
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our Arab and Islamic heritage, the most important of which was the behavior of 
the scholars themselves. The scholars disposed of their books and destroyed 
them by several means: such as burning them deliberately with premeditation, 
washing them with water, burying them in the ground, or flying them in the air, 
or tearing them and throwing them in the air, or leaving them in the desert, or 
dumping them in rivers, wells or seas, or executing and disposing of them in one 
way or another, and this is what this study will cover. Keywords: 

manuscript, Arabic heritage, authoring, translation, behavior of scholars. 
o

أقام المسلمون نهضة علمية وثقافية كبرى كان من أهم نتائجها ذلك التراث 
ً العلماء العرب  الثقافي والفكري الضخم الذي عكف على إنتاجه تأليفًا وترجمة

خزائن الـكتب العربية في العصور  والمسلمون على مر التاريخ والذي كانت تزخر به
ب أهمية ومكانة كبيرة في نفوس المسلمين، مما كان له كتاالوسطى. فلقد كان لل

أكبر الأثر في انتشار المكتبات في طول البلاد وعرضها، حيث حرص الحكام 
والخلفاء المسلمون على تزويد تلك المكتبات بالـكتب والمخطوطات القيمة، وتوفير 

  الية لهذا الغرض.المخصصات الم
ب الإسلامي والمكتبة الإسلامية هو في الواقع كتاإن تاريخ ال في الحقيقة،

ب كتاشيء واحد يعبر عن تاريخ الفكر الإسلامي في مختلف عصوره، فقد لعب ال
والمكتبة الإسلامية دور هام في نشر الثقافة بين المسلمين مما ساهم في تقدم 

امية في القرون الوسطى. إلا أنه هناك عدد من وازدهار الحضارة العربية الإسل
العوامل التي أثرت على مصير ذلك التراث كان من أهمها الحروب والغزوات 
الداخلية والخارجية التي تعرض لها العالم الإسلامي، حيث دُمرت الـكثير من 

، كما كان للمحن والبلايا مثل المجاعات وحالات الغلاء والفقر والتي المكتبات
ب الإسلامي كتات كثيرًا ما تعصف بالبلاد الإسلامية، أثر كبير على مصير الكان

الذي تعرض للسلب والنهب والتدمير. أضف إلى ذلك السرقة، والجهل، 
  دم أمانة المشرفين على المكتبات.والتعصب، والفتن، والإهمال، وع
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لـكن المصادر التاريخية وكتب التراجم ذكرت لنا أخبار بعض العلماء 
لمؤلفين وجامعي الـكتب الذين أقدموا على إتلاف كتبهم الخاصة، وذلك ندمًا وا

عن الانشغال بها عن عبادة الله، أو خوفًا من أن تضل تلك الـكتب غيرهم، أو 
خوفًا من أن توضع الـكتب في غير موضعها بعد وفاتهم، أو ضنًا بها على مَْن لا 

ا فيها، أو لأي عارض آخر بدا يعرف جدواها، أو مَْن لا يستحقها، أو لنقٍص بد
غات، فمما لا شك فيه؛ أن مثل هذا الصنيع ومثل هذه  .)1(له وأيًا كانت المسوَّ

لمخطوط في مختلف العادات أضاعت علينا ثروة كثيرة من التراث الفكري ا
  مجالات المعرفة.

، كحرقها عمدًا مع )2(لقد تخلص العلماء من كتبهم وأتلفوها بوسائل عدة
رار، أو غسلها بالماء، أو دفنها في باطن الأرض، أو تطييرها في الهواء، سبق الإص

يقها ورميها في الهواء، أو تركها في الصحراء، أو إلقائها في الأنهار والآبار أو  أو تمز
يقة أو بأخرى. وسوف نعرض بعض  البحار، أو إعدامها والتخلص منها بطر

در ص من كتبهم وفقًا لما ذكرته المصاالأمثلة التوضيحية عن سلوك العلماء في التخل
  التاريخية وكتب التراجم.

 حرق الـكتب: - 1
وهي أشهر طرق إتلاف الـكتب، حيث استعملت في الساحات العامة، 

يقة السلطة في التعبير عن رفضها العلني لـكتب وأفكار معينة . )3(وغالبًا هي طر
ي والإسلامي منذ وقد بدأت ظاهرة حرق الـكتب بصفة متعمدة في العالم العرب

  أواخر القرن الهجري الأول، ومن الأمثلة على ذلك:
بير (ت  هـ، ثم 63هـ) الذي حرق كتبًا له فيها فقه سنة 93عروة بن الز

ندم على ذلك فقال: "لأن تكون تلك الـكتب عندي أحب إلي من أن يكون لي 
زمانه، هـ) إمام التابعين في 110-هـ21. والحسن البصري ()4(مثل أهلي ومالي"

قال: حدثنا سهل بن الحصين  إسماعيلروى ابن سعد في طبقاته عن موسى بن 
الله بن الحسن البصري: ابعث إلي بكتب أبيك،  الباهلي قال: بعثت إلى عبد

فبعث إلي أنه لما ثقل قال لي: اجمعها لي، فجمعتها له، وما أدري ما يصنع بها، 
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  .)5(أمر فأحرقت" فأتيت بها فقال للخادمة: "اسجري التنور، ثم
هـ) أحد القراء السبعة 154أما أبو عمر بن العلاء بن عمار المازني (ت 

المشهورين، وإمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة، فقد قام بإحراق 
. وذكر ياقوت الرومي )6(دفاتره التي ملأت بيته إلى السقف بسبب تنسكه

هـ)، أنه "جمع كتبه في تنور 215هـ) قول أبي سليمان الدرني (ت 626  (ت
  .)7(وسجرها بالنار ثم قال والله ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك"

هـ)، بأن تحرق 355 عمر، أبو بكر الجعابي الحافظ (ت وأوصى محمد بن
كتبه بعد موته، فأحرقت. قال الأزهري إن ابن الجعابي لما مات أوصى أن تحرق 

قال: حدثني أبو الحسين بن البواب . ف)8(كتبه فأحرقت وكان فيها كتب للناس
أنه كان له عنده مائة وخمسون جزءًا فذهبت في جملة ما أحرق. وروى عن 
الدارقطني قوله: "أخبرت بعلة الجعابي فقمت إليه فرأيته يحرق كتبه فأقمت عنده 

عّد من هـ) الذي ي385سعيد السيرافي (ت  أما أبو .)9(حتى ما بقى منه شيء"
أوصى ولده محمد بقوله "قد تركت لك هذه الـكتب تكتسب بها  ر العلماء فقدكبا

. لقد ذكر ياقوت الحموي )10(خير الأجل فإذا رأيتها تخونك، فاجعلها طعمه للنار"
هـ) أحد علماء اللغة 398بن حماد الجوهري (ت  إسماعيلفي "معجم الأدباء" أن 

ية ب اللغة وصحاح العربية، عرضت له في آخر حياته وسوكتاوصاحب  سة قهر
فحرق كتبه كلها، ثم صعد على سطح الجامع في نيسابور فقال: أيها الناس إني قد 
عملت في الدنيا شيئًا لم اسبق إليه (يقصد مجمعه الصحاح) وزعم أنه يطير، ثم قفز 

  .)11(من أعلى الجامع فمات
هـ) كتبه النفيسة، وكتب لصديق له 400وقد أحرق أبو حيان (ت 

"إن العلم حاطك الله يرد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة،  مفسرًا ذلك بقوله:
فإذا كان العمل قاصرًا عن العلم، كان العمل كلا على العالم، وأنا أعوذ بالله من 

أن هذه الـكتب حوت من  -  علمك الله الخـير - علم عاد كلا وأورث ذلا 
يتحلى بحقيقته راغبًا، أصناف العلم سره وعلانيته، فأما ما كان سرًا فلم أجد له مَْن 

وأما ما كان علانية فلم أصب مَْن يحرص عليه طالبًا، على أني جمعت أكثرها 
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ياسة بينهم، ولمدة الجاه عندهم، فحُمرت  للناس ولطلب المنالة منهم، ولعقد الر
  .)12(ذلك كله، وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة علىَّ لا لي"

هـ) 467سعيد بن أبي الخـيرات (ت ومن ذلك أيًضا ما فعله الشاعر أبو 
وكان يحفظ عن ظهر قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء الجاهلية، وعندما بلغ 
السادسة والعشرين سمع درًسا لأحد المشايخ يدور حول قوله تعالى: "وَمَا قَدَرُوا 

هَ َحّقَ قَْدرِهِ ِإْذ قَا َّ هُ عَلَىالل َّ ْ  بَشَرٍ مِْن شَْيءٍ قُلْ  لُوا مَا َأنْزََل الل َب الَّذِي كتامَْن َأنْزََل ال
ِ مُوسَى ُ قَرَاطِيَس تُبْدُونَهَا وَُتخْفُوَن َكثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ  جَاءَ بِه اِس َتجْعَلُونَه َّ نُورًا وَهُدًى لِلن

 ِ َّ ذَْرهُْم فِي َخوْض ُ ثُم ه َّ ْ وَلَا آبَاؤُكُْم قُِل الل َلْعَبُونَ" (سورةمَا لَْم تَعْلَمُوا َأنْتُم  هِْم ي
)، فما كاد يسمع هذه الآية حتى جمع كتبه كلها وأحرقها، ثم 91الآية  الأنعام،

  .)13(آوى إلى ركن في بيته وجلس فيه سبع سنين يذكر فيها اسم الله
ومن العلماء المشهورين الذين أحرقوا كتبهم أبو الفرج بن الجوزي 

البعض . و)14(هـ) فقد كان يملك كتبًا كثيرة ُأحرقت بإشارة منه510  (ت
أحرق كتبه خوفًا من الاستيلاء عليها، فقد ذُكر أن الحسين بن الحسين بن عبد 

هـ) وهو قاض في الأندلس أيام 547الحكم الكلبي، ابن حسون (ت  والله، أب
ملوك الطوائف، وكان في جواره بعض المرابطين فواصلوا الغارات عليه، كما اتفق 

له كان قائد جيشه، فضاع رشده، وقتل  عليه أهل البلد فثاروا عليه وقتلوا أخًا
  .)15(بعض بناته غيرة عليهن من السبي، وأطلق النار في كتبه فأحرقها

. وكذلك )16(هـ)820 أحرق كتبه تغري برمش بن يوسف (ت وممَنْ 
ب له ألفه في الهزل سماه "دافع كتاهـ) بإحراق 950أوصى جعفر البرساوي (ت 

يه ممَْن لقيه عنده ويحرقه بالنار الغموم" حيث ندم على تأليفه، ولزم   .)17(أن يشتر
  :إغراق الـكتب - 2

إن المتصفح للمصادر التاريخية يجد أخبار عن لجوء بعض العلماء إلى رمي 
مصنفاتهم وكتبهم في البحار والأنهار، وذلك للتخلص منها، ومن أمثلة هؤلاء: 

لعديد من هـ)، كانت له مكتبة خاصة ضمت ا165داود بن نصير الطائي (ت 
يغها في مياه نهر الفرات،  ية والأدبية، إلا أنه عمد إلى تفر الـكتب الفقهية واللغو
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وقال يناجيها: "نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل عند الوصول، عناء 
ية كبيرة وذكر السلمي نقلاً  .)18(وذهول، وبلاء وخمول". وفي ذلك ضياع ثروة فكر

ه: إنه سمع يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد عن محمد بن عبد الله الطبري قول
ها إلى البحر، 240بن أبي الحواري (ت  َّ هـ) العلم ثلاثين سنة، ثم حمل ُكتُبه كل

قها َّ . وممَْن تخلص من مصنفاته في النهر؛ أحمد بن محمد بن الخلال )19(فغر
  .)20(هـ)، فقد رمى بجملة من سماعاته القديمة في نهر دجلة311  (ت

يف الصنهاجي المقرئ (توجاء في ت هـ)، صحاب 539 رجمة ابن العر
يف، فأشرقت  المقامات والإشارات أنه "ممَْن ضرب عليه الـكمال رواق التعر
اد، حتى سعوا به إلى سلطان عصره،  بأضرابه البلاد، وشرقت به جماعة الحّسَ

َّب وخوفوه من عاقبة أمره، لاشتماله القلوب عليه، وانضواء إلى  الغرباء إليه، فغر
ق في البحر جميع مؤلفاته، فلم يبق منها إلا ما ُكتب مراكش َّ ... فاستوحش، فغر
  . )21(منها عنه"

وفي ترجمة صفي الدين أبي السرور القاضي أحمد بن عمر المزجد الزبيدي 
هـ)، وهو ممَْن اشتغل بالفقه وأصوله والحديث وعلومه والحساب 930 (ت

يز بفقه الإمام الشافعي. قال حفيده أبو والفرائض، وبرع في علوم كثيرة، وتم
الفتح بن حسين المزجد عنه: "كان جدي شرح جامع المختصرات للنسائي في ستة 
مجلدات، ثم لما رآه لم يستوف ما حواه الجامع المذكور من الجمع والخلاف ألقاه 

هـ)، "اشتغل 1003 ، أن عبد الله الـكردي (توذكر المحبي .)22(في الماء فأعدمه"
  .)23(لعلوم أولا وفاق أقرانه، ثم غلب عليه الحال، ورمى كتبه في الماء"با
يق وإتلاف الـكتب - 3   :تمز

ومن الطرق الأخرى التي لجأ إليها بعض العلماء للتخلص من مصنفاتهم 
يقها وبعثرتها في الهواء، وممَْن قام بذلك: سفيان الثوري  وكتبهم، القيام بتمز

يق ألف جزء وتطييرها في الريح وقال: "ليت هـ)، حيث أقدم على تمز 161  (ت
وقد أدى الجفاء  .)24(يدي قُطعت من ها هنا بل من ها هنا ولم أكتب حرفًا"

بين العلماء إلى إتلاف الـكتب، فقد ذُكر أن الإمام الحافظ مسعود بن أحمد بن 
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ب "الإمام لابن دقيق العيد"، كتاهـ) عمد إلى إعدام مسودة 71 زيد العراقي (ت
ومن  .)25(أن كان أكمله، فلم يبق منه إلا ما كان بيض في حياة مصنفه بعد

هـ)، نظم ديوان شعر، ثم 855العلماء الذين قاموا بإتلاف كتبهم، التبرباج (ت 
  .)26(قام بإتلافه وهو حي يرزق ضنًا بكرامته وإعلاء لشأن الأدب على زعمه

براهيم ( هـ)، يقول 884ت وممَْن أتلف كتبه، أبو ذر الحافظ، أحمد بن إ
السخاوي عنه: "فنون الأدب برع فيها، وجمع فيها تصانيف نظمًا ونثرًا ثم أذهبها 
حسبما أخبرني به عن آخرها، ومن ذلك: عروس الأفراح فيما يقال في الراح، 

لآل فيما يقال في السلسال، وستر الحال فيما قبل في الخال، لوعقد الدرر، وا
. )27(المستدير، والبدر إذا استنار فيما قيل في العذار"والهلال المستنير في العذار 

طنها واقتنى ُكتبًا وهـ)، قدم إلى عدن واست884وسعيد بن أحمد العدني (ت 
. وأبو عبد الله )28(نفيسة، وكان ضنيًا بها، واستولى على عدة خزائن فأعدمها

أمر  هـ)،902بكر السخاوي (ت  حمن بن محمد أبوشمس الدين محمد بن عبد الر
  .)29(بإحضار كتبه وإتلافها فأتلفت

  :غسل الـكتب - 4
من الأساليب التي أدت إلى ضياع الـكثير من كتب التراث العربي 
الإسلامي المخطوط قيام بعض العلماء بغسل مؤلفاتهم أو مؤلفات غيرهم، وقد 
يقوم بهذا العمل بعض النُساخ وغيرهم من الوراقين، وذلك بأن يضعوا الـكتب 

ق المخطوطات في الماء لمدة معينة من الزمن؛ مما يؤدي إلى تحلل الحـبر، أو أورا
بة وضياعها بهدف التخلص مما فيها من أقوال وآراء لا يرغب كتاوطمس ال

صاحبها في الإبقاء عليها، متبرئًا مما كتب، وتائبًا إلى الله مما صنع، أو لدواع 
ة مستخدمًا قطعة من القماش بكتاأخرى مختلفة. وقد يلجأ البعض منهم إلى محو ال

  .)30(بة"كتابة يعبر عنه أحيانًا بلفظ "محو الكتابة، وكان غسل الكتاالمبلولة لإزالة ال

ومن الأخبار الواردة في غسل الـكتب أو محوها، ما أورده الذهبي في 
هـ)، الذي طلب إحضار كتبه قبل وفاته 72ترجمة الفقيه المرادي الـكوفي (ت 

لعلماء الذي أقبلوا على غسل كتبهم، شعبة بن الحجاج . ومن ا)31(فمحاها
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، وأبو غالب الذهلي "فارس بن الحسين بن بشير الذهلي" )32(هـ)160  (ت
، )34(هـ)424(ت  ، وعلي بن طلحة بن كردان النحوي)33(هـ)403-507(

. ومن الشعراء؛ محمد )35(هـ)585(ت  خيطالب الـكر والمبارك بن المبارك أبو
، وعاصم بن الحسن الـكرخي )36(هـ)478طلب (ت بن علي بن الم

بكر  ، وأبو)38(هـ)507 ، وشجاع بن فارس السهروردي (ت)37(هـ)483  (ت
 علي بن الحسن المعروف بشميم الحلي، و)39(هـ)510 السمعاني التميمي (ت

، وابن أبي السعود )41(هـ)716وصدر الدين بن الوكيل (ت ، )40(هـ)601  (ت
  .)42(هـ)870أحمد بن إسماعيل (ت 

  :دفن الـكتب - 5
من الظواهر الغريبة التي حدثت في التاريخ العربي الإسلامي قيام بعض 
المؤلفين والعلماء بدفن كتبهم، أو الزج بها في إحدى المغارات، وهذا الفعل يُعَّد 

المخطوط، نتيجة التعصب، أو من المصائب التي ابتلى بها التراث العربي الإسلامي 
قلة التدبير. ومن العلماء الذي فقدنا مخطوطاتهم نتيجة هذا التصرف نذكر: أبو عمرو 

. )44(هـ)2، وعلي بن سليمان (من علماء القرن )43(هـ)154بن العلاء (ت 
، وعطاء بن مسلم )45(هـ)189وممَْن دفن خزانة كتبه: علي بن مسهر القرشي (ت 

  .)47(هـ)248كريب محمد الهمداني (ت  ، وأبو)46()هـ189الخفاف (ت 
، ودفن الإمام الشافعي )48(هـ) كتبه199ودفن يوسف بن أسباط (ت 

، وقام مؤمل أبو عبد الرحمن )49(هـ) ما عنده من كتب في علم النحو204  (ت
، وأوصى ابن الحذاء القرطبي، )50(هـ) بدفن كتبه306بن إسماعيل العدوي (ت 

به "الإنباه عن أسماء الله" على كتاهـ) أن يدفن 416ن أحمد (ت محمد بن يحيى ب
الرحمن، ابن عطاء أبو صدره. وجاء في ترجمة الحافي، بشر بن الحارث بن عبد 

هـ)، قول الخطيب عنه: "كان كثير الحديث، إلا أنه لم 667(ت  ينصر المرزو
بن حجر أن ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، ودفن كتبه لأجل ذلك". وذكر ا

هـ) أمر عند موته أن 776ابن أبي حجلة، أحمد بن يحيى ابن أبي بكر التلمساني (ت 
يوضع مصنفه الذي عارض فيه قصائد ابن الفارض في نعشه، بل يدفن في 
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ية وهو أب)51(قبره بكر  و. وقد ذكر السخاوي أن من العلماء مَْن ترك كتبه في البر
  .)52(هـ)881 بن محمد بن شادي الحصني الشافعي (ت

ويبقى لنا أن نوضح أن تلك الظاهرة الغريبة لم تكن قاصرة على العلماء 
 السادس الهجري ن في القرنيېالمسلمين فقط، وإنما كانت تحدث عند الغرب

، وذلك عندما كان الرهبان في الأديرة يحرقون كتبهم )الثاني عشر الميلادي(
. كذلك )53(ن كتبهم من أجلهاربما لنفس الأسباب التي كان المسلمون يحرقو

ينبغي لنا أن نؤكد أنه لم يكن هذا هو حال العلماء المسلمين بصفة عامة، فكم منهم 
-150مَْن كانت كتبه أعز شيء لديه، وخير دليل على ذلك قول الجاحظ (

نعم الذّخرُ والعُقدة هو، ونعم الجليس والعُدَّة، ونعم النشرة  )بكتاال(هـ): "255
عم المشتغل والحرفة، ونِعْمَ الَأنِيُس لِسَاعةِ الوَحْدَة، ونعم المعرفةُ ببلاد والنزهة، ون

يل"   .)54(الغربة، ونعم القرين والدِخيل، ونعم الوزير والنز
إن الباحث عن التراث العلمي الضائع للأمة سوف يجد جملةً من العوامل 

نفسهم الذي أسلوك العلماء مشدوهًا أمام  قفأثرت على مصيره، ولـكنه سوف ي
على جانب كبير من تراثنا العربي والإسلامي والذي كان بمثابة المكتبة قضى 

الإسلامية في القرون الوسطى، أي أنه كان من أهم معالم الحضارة العربية 
انعكس ضياع ذلك التراث سلبًا على استكمال  الإسلامية في ذلك الوقت.

ً عن مثقفي الأمة، موضوعات وعناوين يحتاجها طالب العلم والعالم  معًا فضلا
فهناك عناوين لمؤلفات لدى ابن النديم، والقفطي، وابن أبي أصيبعة، وغيرهم من 
أصحاب كتب الفهارس والتراجم، إلا أننا لا نجد لتلك المؤلفات أثرًا سوى ذكر 
اسمها في سياق ترجمة أعمال هذا المؤلف أو ذاك، مما يجعل من إمكانية التواصل 

  حياة أي أمة منقوًصا.الثقافي في 
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