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ملخص: 
القدماء  العلماء  اإليها  اأ�سار  ة  مهمَّ ق�سيَّة  اإىل  التعرف  اإىل  املقالة  هذه  تهدف 
كما  و�سياعها،  الأندل�سي  اث  الرتُّ كتب  اإحراق  ظاهرة  وهي  املحدث�ن،  والباحث�ن 
من  عليها  تركز  ومل  الأبعاد،  متعددة  ظاهرة  باعتباره  م��س�عها  املقالة  عاجلت 
واأثر  الأندل�ض،  اأهل  عند  الكتاب  مكانة  عن  احلديث  تناولت  لذلك  وحتقيقًا  واحد.  بعد 
الكتب  اإحراق  عن  احلديث  ز  تركَّ وقد  البالد.  تلك  يف  و�سي�عها  الكتب  انت�سار  على  ذلك 
على  الّداّلة  الرتاث  كتب  يف  ال�اردة  الإ�سارات  الأّول  تناول  حم�رين:  على  و�سياعها 
واقت�رص  اث،  الرتُّ كتب  �سياع  واأ�سباب  الأندل�سي،  الع�رص  يف  الفكري  النتاج  �سخامة 
ك�سفت  وقد  الأندل�ض.  يف  واملخط�طات  الكتب  اإحراق  عن  للحديث  الثاين  املح�ر 
على  الأندل�سي  الع�رص  يف  الفكري  النتاج  �سخامة  اأهمها:  من  ة  عدَّ نتائج  املقالة 
امل�سادر  خمتلف  من  ا�ستخل�ست  التي  العلمية  احلقائق  خالل  من  قرون  ثمانية  امتداد 

والتاريخيَّة.  الأدبية 
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Incineration and loss 
of Andalusian heritage books

Abstract: 

This paper aims to explore a significant issue highlighted by both 
ancient and modern scholars. It is the phenomenon of incineration and 
loss of Andalusian heritage books. It also discusses this phenomenon from 
different perspectives rather than from one perspective. In order to fulfill this 
end, the paper discusses the place and impact the Andalusians attach to the 
book and the extent of the spreading of books in this country. This study 
focused on two aspects related to the incineration and loss of books: The first 
is mentioning the references which allude to those books and the bulkiness of 
the intellectual production of the Andalusian period in addition to the causes 
of the loss of those books. The second is discussing the incineration of books 
and manuscripts in Andalusia. The paper has presented several results, and 
one of the most important is the bulkiness of intellectual legacy produced 
during the Andualisian era over a period of eight centuries. This is based on 
scientific facts taken from different literature and historical resources. 
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زيدان  ي��سف  الدكت�ر  اختارها  التي  الف�سفا�سة  العبارة  تلك  للنَّظر  فت  الالَّ من  لعلَّ 
اأنَّ تراثنا  ة على  العامَّ د يف مقدِّمته  اأكَّ اث املجه�ل" والذي  "الرتُّ لأن تك�ن عن�انًا لكتابه: 
العربيِّ ما زال جمه�ًل من حيث واقعه الإح�سائي، فاإذا جاز لنا اأن جنري م�ازنة ب�سيطة 
عليها  كتب  التي  تلك  اأو  مازالت خمط�طة،  التي  الن�س��ض  وبني  قة،  املحقَّ النُّ�س��ض  بني 
اث ل تزيد عن خم�سة باملائة  ياع مع الزَّمن، ف�سيظهر لنا اأنَّ ن�سبة املن�س�ر من ذلك الرتُّ ال�سَّ
ه حبي�ض يف  ، ولهذا فاإنَّ الق�سم الأكرب من تراثنا ما زال جمه�ًل؛ لأنَّ اث اأو تقلُّ من جمم�ع الرتُّ

خزائن املخط�طات يف بلدان امل�رصق واملغرب )1( . 
اث العربّي على امتداد ما اأنتجته احل�سارة العربيَّة الإ�سالميَّة  واإّن املتتبِّع مل�سرية الرتُّ
من نتاج ح�ساريٍّ يجد اأنَّ هناك ظاهرة لفتة للنَّظر فيما يتعلَّق ب�سياع جزء من هذا النِّتاج، 
د على  اهرة يف اإقدام بع�ض العلماء على اإحراق كتبهم واإتالفها ب�سكل متعمَّ وتتمثَّل تلك الظَّ
النا�ض  عامة  قبل  من  والحرتام  التَّقدير  ينال�ا  مل  هم  لأنَّ ا  اإمَّ لها،  ديد  ال�سَّ ُحبِّهم  من  الرَّغم 
ائد اآنذاك،  هم اأ�سحاب فل�سفات تتعار�ض يف مفه�مها مع الفكر ال�سَّ ا لأنَّ ومثقفي الع�رص، واإمَّ
ة، اإذ اأقدم اأ�سحاب تلك الكتب على اإتالفها بعد اأن  ة اأ�سباب اأخرى تتعلَّق بع�امل �سخ�سيَّ وثمَّ
�سك والعبادة. فهذا اأب� حيَّان التَّ�حيدّي )2( يحرق كتبه جميعها؛  زهدوا بالدنيا، وانقطع�ا للنُّ

ه ظنَّ اأنَّ النَّا�ض غري قادرين على فهم ما يكتبه.  لأنَّ
ة  وهناك اأ�سباب اأخرى �ساهمت يف �سياع الق�سم الأكرب من النِّتاج احل�سارّي، وبخا�سَّ
ت كثري من الكتب طعامًا للنَّار؛ وذلك لأنَّ ما ورد فيها يتعار�ض مع  الأندل�سّي منه، فمثاًل ُقدمِّ
العقيدة الدينية الإ�سالمّية ح�سب ا�ستنتاج بع�ض الفقهاء الذين األَّب�ا فئات ال�سعب �سد بع�ض 
الطني والأمراء ملطالب الفقهاء والعامة على نح� ما فعل  العلماء، ونتيجة لهذا ان�ساع ال�سَّ
املن�س�ر بن اأبي عامر بحقِّ كتب الفل�سفة والتَّنجيم التي وجدت يف مكتبة احلكم امل�ستن�رص، 

فجمعها واأحرق بع�سها على املالأ )3( . 
التي  العربية  الكتب  من  كثري  �سياع  يف  الّدينّي  ب  والتَّع�سّ الأعمى  احلقد  �ساهم  وقد 
اأحرقت بهدف طم�ض تراث الأمة وح�سارتها، بعدما غربت �سم�ض الإ�سالم يف الأندل�ض، وما 
حني  ثي�سنريو�ض  الكاردينال  عليها  اأقدم  التي  الأليمة  احلادثة  بتلك  حتتفظ  اكرة  الذَّ زالت 
اأ�رصم النَّار بكثري من املخط�طات العربيَّة يف باب الرَّملة يف مدينة غرناطة. وثمة اأ�سباب 
غري مق�س�دة �ساهمت ب�سكل اأو باآخر يف �سياع الكتب وفقدانها نتجت عن ظروف طبيعية 
 )4( ارّي  الَه�َّ دة وغري مق�س�دة، على نح� ما حدث لكتب عبد الرحمن بن م��سى  غري متعمَّ
التي �سقطت يف البحر اأثناء نقلها، فاأبدى اأ�سفًا وحزنًا �سديداً على فقدها بعد اأن اأم�سى يف 

جمعها �سنني عديدة )5( . 
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ق�سطا  الأندل�سيني، ونال  لدى  الكتاب مبنزلة عظيمة ومكانة مرم�قة  هذا وقد حظي 
كبرياً من العناية والهتمام ن�سخًا و�سبطًا وجتليداً، فاأبدوا اهتمامًا ملح�ظًا بن�سخ الكتب 
ب�سكل متقٍن، وكتابتها باأح�سن اخلط�ط واأجملها، وحر�س�ا على جتليدها وزخرفتها باأفخر 

اأن�اع التَّجاليد بغية املحافظة عليها و�س�نها من التَّلف بتقادم الزَّمن. 
الكتب وخا�سة  اقتناء  الأندل�ض على  اأبناء  اإقباًل غري م�سب�ق لدى  اأن نرى  ول عجب 
اء يدفع�ن اأم�اًل طائلة من اأجل احل�س�ل  النَّادر منها. وكثرياً ما كان اأ�سحاب املال والرثَّ
على ن�سخة مكت�بة بخط ح�سن مباء الذَّهب، ومن هنا اأظهر بع�سهم فخراً ومباهاة باأنَّ لديه 
ِرّي حني  ن�سخة من كتاب نادر مكت�ب بخطٍّ جميل، وما هذا الكالم اإل تثبيت ملا ذكره امَلقَّ
ِذي اَل َتُكوُن ِعْنَدُه َمْعِرَفٌة َيْحَتِفُل يِف اأَْن َتُكوَن ِبَبْيِتِه ِخَزاَنُة  ِئْي�َس ِمْنُهم الَّ قال: "اإنَّ الرَّ
ِذي هو ِبَخطِّ  ُكُتٍب َوَيْنَتِخُب ِفْيَها َلْي�َس اإِالَّ الأَْن ُيَقال َلْي�َس ُهَو ِعْنَد اأََحد َغرْيه، والِكَتاُب الَّ

ُفالٍن َقْد َح�َشَلُه َوَظِفَر ِبِه" )6( . 
على  الكتب مل يكن قا�رصاً  الهتمام بجمع  اأنَّ  اآخر على  ِريُّ يف م��سع  املقَّ ويطلعنا 
لطان واملتعلِّمني منهم، بل امتدَّ لي�سمل جميع فئات املجتمع الأندل�سي حتَّى  ذوي املال وال�سُّ
ًا  ة للكتب، لي�ض حبَّ غري املتعلِّمني، اإذ كان�ا حري�سني على اأن تك�ن يف بي�تهم زاوية خا�سَّ
ا كان ذلك جمرَّد ه�اية حر�ض اأ�سحابها على �رصورة اأن يك�ن يف  يف قراءتها فح�سب، واإمنَّ
بي�تهم ركن خا�ضٍّ بالكتب، وهذا ما ميكن اعتباره ن�عًا من الكماليَّات التي ت�سفي على 
البي�ت رونقًا وجماًل حتى يتباهى �ساحبه اأمام النا�ض مبكتبته النَّفي�سة، ولهذا فقد غدت 

قرطبة اأكرث بالد اهلل كتبًا )7( . 
واإن�ساء  بالكتب وجمعها  العناية  التَّناف�ض يف  الأندل�سيَّة حالة من  املدن  �سهدت  وقد 
التي  املناف�سة يف احلالة  لهذه  الأمثل  النَّم�ذج  الباب  ة، ويطالعنا يف هذا  العامَّ املكتبات 
زهر  ابن  بني  دارت  التي  الطريفة  واملناظرة  واإ�سبيلية،  ُقرطبة  مدينتي  بني  قائمة  كانت 
د ذلك،  الإ�سبيلي )8( وابن ر�سد )9( عندما كانا يف ح�رصة ال�سلطان املن�س�ر يعق�ب )10( ت�ؤكِّ
اإذا  اأنه  ابن ر�سد  الآخر، فذكر  اأخذ كلُّ واحٍد منهما ي�سيد بف�سل مدينته ومفاخرها على  اإذ 
َمُل اإىل قرطبة لُتَباَع فيها، واإذا مات  ها كانت حُتْ مات اأحد علماء اإ�سبيلية واأريد بيع كتبه فاإنَّ
اإ�سبيلية )11( . فهذه املناظرة  ها كانت ُتَباُع يف  ُمْطِرٌب بقرطبة، واأريد بيع اآلت طربه، فاإنَّ
اقي  ت�سعنا يف �س�رة تلك الأج�اء التناف�سية التي ت�سري اإىل الدرجة الرفيعة وامل�ست�ى الرَّ

الذي كانت حتظى به عا�سمة اخلالفة اآنذاك. 
وا�ستن�ساخها  الكتب  وتاأليف  العلميَّة  احلركة  عجلة  دفع  يف  �ساهم  اآخر  عامل  ة  ثمَّ
على حتفيزهم  يعمل�ن  فكان�ا  والأدباء،  للعلماء  الطني  وال�سَّ اخللفاء  احت�سان  ويتمثل يف 
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وت�سجيعهم على التاأليف يف جميع فن�ن العلم. ولهذا كانت املدن الأندل�سيَّة يف عهد اأمراء 
ل َمْن �سعى  الطني اأوَّ الأندل�ض عامرة بالعلماء، ول عجب واحلالة هذه اأن يك�ن الأمراء وال�سَّ
ة، ولعل احلكم امل�ستن�رص قدوتهم يف ذلك  اإىل اإن�ساء املكتبات العامة وخزائن الكتب اخلا�سَّ
اإذ كان حري�سًا على جمع الكتب من خمتلف الأقطار، فقد مالأ بالد الأندل�ض بجميع اأن�اع 
الأمم"  "طبقات  د على ذلك �ساحب كتاب  اأكَّ األ�ان املعرفة، وقد  التي ت�سّم خمتلف  الكتب 
ة اأيام اأبيه ثمَّ يف مدَّة ملكه من بعده ما كان ي�ساهي ما جمعته  بق�له: "وجمع فيها يف بقيَّ
�يلة" )12( . ولي�ض مب�ستغرب اأننا جنده ينفق اأم�اًل طائلة  مل�ك بني العبَّا�ض يف الأزمان الطَّ
ه  يف �سبيل احل�س�ل على ُن�ْسَخٍة من كتاب فريد، وقد بلغ حّب جمع الكتب لديه مبلغه حتَّى اأنَّ
ه اأر�سل اإىل اأبي  كان ي�سرتي الكتاب من م�ؤِّلفه قبل اأن يفرغ من كتابته ويكمله، فقد ُذِكر اأنَّ
ده بن�سخة من كتابه "الأغاين" قبل اأن  الفرج الأ�سفهايّن األف دينار ذهبًا طالبًا منه اأن ُيزوِّ

يظهر ذلك الكتاب لأهل العراق اأو ين�سخه اأحد منهم )13( . 
املكتبات  اإن�ساء  يف  امل�ستن�رص  احلكم  نهج  على  ومل�كها  �ائف  الطَّ اأمراء  �سار  وقد 
وتناف�س�ا يف جمع الكتب وت�سجيع العلماء على التاأليف وو�سع امل�سنَّفات، فكان جماهد 
الكتب  الكتب وا�ستجالبها فجمع من  ًا جلمع  ذا ثقافة م��س�عية حمبَّ ُطلعة  العامرّي رجاًل 
والدفاتر ما ل يح�سى له عدد يف خمتلف العل�م، وقام ب��سعها يف خزائن كثرية، وبهذا 
نًا من عل�م القراآن، فاأمَّ  ه كان بارعًا يف عل�م اللُّغة، متمكِّ غدا جماهد اأديب مل�ك ع�رصه؛ لأنَّ
ر بن الأفط�ض ملك بطلي��ض الذي كان  ق والغرب )14( ، ومثله امُلَظفَّ ق�رصه العلماء من ال�رصَّ
اأكرث الأمراء ثقافة وعلمًا، م�سه�راً ب�سغفه جلمع الكتب اإذ كانت لديه خزانة كتب �سخمة من 
ِرّيات"  ى بـ"امُلَظفَّ خمتلف العل�م، وقد اأعانته تلك املكتبة على تاأليف كتابه امَلْ��س�عّي امُل�سمَّ
)15( ، وكان امل�ؤمتن بن ه�د ملك �رصق�سطة رجاًل عاملًا مطالعًا للكتب، حري�سًا على جمعها 

والعناية بها، وقد جمع من ذخائر العل�م ما مل يجتمع مثلها عند ملك )16( . وقد �سار على 
على  وحر�س�ا  كبرياً  اهتمامًا  بالكتب  اهتم�ا  الذين  ُطَلْيِطَلة  مل�ك  الن�ن  ذو  بن�  نهجهم 
ا�ستح�سارها بطرق �ستَّى، وقد �سجلت لنا امل�سادر الأدبية تلك احلادثة التي اأقدم من خاللها 
يء الكثري واأخذها  املاأم�ن بن ذي النُّ�ن على انتهاب مكتبة الأرو�سي )17( و�سادر منها ال�سَّ

اإىل مكتبة ق�رصه )18( . 
الكتب  اقتناء  على  وحر�سهم  الأندل�سيني  اهتمام  من  زادت  التي  الأ�سباب  بني  ومن 
والعناية بها انت�سار ال�راقة، فقد كانت �سناعة ال�رق مزدهرة بينهم، وهذا ما جعل الكتب 
األيف، ولهذا فقد ت�سارع النا�ض اإىل ا�ستن�ساخ  يف متناول اجلميع، واأّدى بالتَّايل اإىل زيادة التَّ
ة �ساطبة  الكتب نتيجة لت�افر ال�رق اجليد الذي ا�ستهرت به بع�ض املدن الأندل�سية وبخا�سَّ
ها كانت متتاز  التي برع اأهلها يف �سناعة ال�رق، وهذا ما اأ�سار اإليه ياق�ت احلم�ي اإذ ذكر اأنَّ
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اها لي�سل اإىل بالد  اإىل �سائر بالد الأندل�ض وتعدَّ ر  ب�سناعة واإنتاج ال�رق اجليد الذي ُي�سدَّ
د الإدري�سي هذا اخلرب يف كتابه "نزهة امل�ستاق" )19( . وقد ذكر لنا املقد�سيِّ  ق، وقد اأكَّ ال�رصَّ
"َواأَْهُل  اإىل الق�ل:  التَّقّدم يف �سناعة ال�رق واإنتاجه فانتهى  اأنَّ الأندل�ض �سهدت حالة من 

الأَْنَدُل�ِض اأَْحَذُق النَّا�ِض يِف الِ�َراَقِة" )20( . 
كثري  واآل  وال�سياع،  للفقد  الأندل�سّي  اث  الرتَّ من  كثري  تعر�ض  فقد  الأ�سف  �سديد  ومع 
منه اإىل م�سرٍي جمه�ل،ٍ  ولعلَّنا جند يف الإ�سارات املبث�ثة التي عرثنا عليها يف امل�سادر 
ول�  اإح�سائية  و�سع  عن  بعيداً  منطقي  ت�س�ر  و�سع  على  ي�سعفنا  ما  والأدبيَّة  التَّاريخيَّة 
واجلهل  الإهمال  نتيجة  الزَّمن  يد  من  �سقط  الذي  الرتاث  ذلك  من  املفق�د  للحجم  تقريبيَّة 
بب الرَّئي�ض يف تدمري الكتب واإحراقها.  ب الأعمى، ي�ساف اإىل ذلك احلقد الذي كان ال�سَّ والتَّع�سُّ
وكان اخلالف ح�ل عدد املكتبات التي كانت م�ج�دة يف الأندل�ض اآنذاك عقبة اأخرى 
اث  ت�ساف اإىل العقبات التي حت�ل دون امل�ساعدة يف و�سع رقم اإح�سائي دقيق حلجم الرتُّ
الأندل�سي، ومل ت�سعفنا م�سادر التَّاريخ والأدب على الهتداء اإىل ن�س��ٍض �رصيحة نح�رص 
من خاللها عدد املكتبات، غري اأنَّ الإ�سارات الكثرية التي ا�ستقيناها من النُّ�س��ض املختلفة 
ا يعزز هذا الراأي اإقبال الأمراء  تثبت اأنَّ عدد املكتبات كان كبرياً ب�سكل يف�ق احل�رص. وممَّ
التناف�ض  لهذا  وكان  العلماء،  وا�ستقطاب  الكتب  جمع  يف  ال�سديد  التناف�ض  على  واملل�ك 
اإقبال  يف  زاد  ما  وهذا  الأندل�سيَّة،  املدن  خمتلف  يف  العلميَّة  احلركة  على  املثمر  انعكا�سه 
اأبناء املجتمع اأطفاًل ورجاًل ون�ساء على القراءة ب�سغف، ولعلَّنا ل نبالغ اإذا قلنا اإننا اأمام 
�سعٍب واٍع مثقَّف اأولع الغالبية العظمى من اأبنائه بحبِّ القراءة واملطالعة. وهذا يق�دنا اإىل 
الأندل�ض  يف  م�ج�دة  كانت  التي  املكتبات  لعدد  الباحثني  تقديرات  اختالف  عن  احلديث 

ة يف قرطبة التي تعدُّ من اأكرث املدن من حيث عدد املكتبات.  وبخا�سَّ
ا قد ذكرنا يف نقلنا عن املقَّري يف م��سع �سابق اأنَّ قرطبة كانت من اأكرث بالد اهلل  كنَّ
كتبًا، ففي هذه العبارة ما ي�سري اإىل اأنَّ هذه املدينة قد �سهدت نه�سة علميَّة غري م�سب�قة، 
ة يف عهد بني اأميَّة الذين كان�ا �سبَّاقني اإىل ت�سجيع النَّا�ض على القراءة وطلب العلم.  وبخا�سَّ
ت امل�ساجد يف عهدهم ر�سالة �سامية يف تقدمي العلم لطالبيه قبل اأن ي�رصع�ا  اأدَّ وقد 
لبة، ومبا اأنَّ امل�سجد يعدُّ  ت �ساحات امل�ساجد جم�ع غفرية من الطَّ يف اإن�ساء املدار�ض، اإذ اأمَّ
لبة،  ورّي اأن ي�ستمل على مكتبة قيِّمة ينتفع بها الطَّ ه من ال�رصَّ ل لتلقي العلم، فاإنَّ املكان الأوَّ
العلم، بل يقروؤون  الأندل�ض مدار�ض تعينهم على طلب  "لي�ض لأهل  رّي:  ويف ذلك يق�ل املقَّ
جميع العل�م يف امل�سجد" )21( . فهذا يقت�سي وج�د كتب ي�ستعني بها الطلبة يف درا�سة ما 
ريُّ بن�ٍض اآخر ذكر فيه اأنَّ عدد م�ساجد قرطبة يف عهد  تعلَّم�ه وتنمية ثقافتهم. وقد اأمدَّنا املقَّ
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عبد الرحمن الدَّاخل بلغ اأربعمائة وت�سعني م�سجداً، يف حني و�سل عدد امل�ساجد فيها يف عهد 
املن�س�ر بن اأبي عامٍر اإىل األٍف و�ستِّمائة م�سجد )22( . 

الأندل�ض.  يف  العامة  املكتبات  عدد  تقدير  ح�ل  الباحثني  نظر  وجهات  تباينت  وقد 
ه كان ي�جد يف قرطبة وحدها ع�رصون  ة )Sigrid Hunke( ذهبت اإىل اأنَّ فامل�ست�رصقة الأملانيَّ
ة فيها ع�رصات الآلف من الكتب )23( . اأّما امل�ؤرِّخ )Prescott( فقدَّر عدد املكتبات  مكتبة عامَّ
العامة بنح� �سبعني )24( ، ومن الباحثني املحدثني الذين تبع�ا )Prescott( يف هذا التقدير 
ماعدا  �سبعني  اإىل  و�سل  قد  اخلالفة  ع�رص  يف  عددها  اأنَّ  ذكر  فقد  اخلطيب  عجاج  حممد 
ة، هي املكتبة  ة )25( ، وهنا جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ املق�س�د باملكتبة العامَّ املكتبات اخلا�سَّ
اأنكر  الي�م فلم تكن قائمة. وقد  ة كما نعرفها  العامَّ ا مفه�م املكتبة  اأمَّ امللحقة بامل�سجد، 
اأنَّ املكتبات كانت  ة فقط، مع تاأكيده على  اإ�سبانيا �سبع�ن مكتبة عامَّ ه كان يف  اأنَّ ريبريا 
بالكتب  مكتباتها  تزخر  كانت  التي  امل�ساجد  عدد  عددها مياثل  واأنَّ  بكثري،  ذلك  من  اأكرث 

ع بها املح�سن�ن، لي�ستفيد منها الطلبة )26( .  غالية الأثمان التي تربَّ
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ ريبريا يف مقالته عن املكتبات وه�اة جمع الكتب يف الأندل�ض 
ت اإحدى  ذكر مناذج واأمثلة حيَّة ا�ستخرجها من خمتلف امل�سادر التاريخيَّة والأدبيَّة، �سمَّ
ة يف خمتلف املدن الأندل�سيَّة، مع العلم اأنَّ ريبريا قد اأعاد  ة وعامَّ وثمانني مكتبة بني خا�سَّ
نته املقالة يف كتابه امل��س�م بـ"الرتبية الإ�سالمية يف الأندل�ض" )27( ، وب�سط  ذكر ما ت�سمَّ
خمتلف  يف  عة  امل�زَّ املكتبات  خارطة  خاللها  من  ا�ستعر�ض  فرعيَّة  عناوين  يف  امل�ساألة 
املدن الأندل�سيَّة. وبعد مراجعة هذا الف�سل من الكتاب جند اأنَّ الغالبية العظمى من املكتبات 
الثاين  اإذ عدَّد واحدة وع�رصين منها، وياأتي يف املقام  ل يف قرطبة،  الأوَّ ترتكز يف املقام 
مدينة بلن�سية فذكر اأ�سماء �سبع ع�رصة مكتبة، وقد جاءت كل من طليطلة وغرناطة يف املركز 
ا اإ�سبيلية ومالقة فذكر لأ�سماء خم�ض من  الثالث، فذكر يف كلِّ واحدة منهما ت�سع مكتبات، اأمَّ
املكتبات امل�ج�دة فيهما، ولعلَّ من امل�ستغرب حقًا قلَّة اأعداد املكتبات يف �رصق الأندل�ض، 
اأنَّ  العلم  مع  مكتباتهما،  من  �سبع  اأ�سماء  لنا  ل  �سجَّ اإذ  ومر�سية  �ساطبة  مدينتي  ة  وبخا�سَّ

�ساطبة كانت ت�ستهر باإنتاج ال�رق، وهذا يقت�سي اأن تك�ن عامرة باملكتبات. 
ويرى الباحث اأنَّ هذا العدد – اأعني املكتبات ال�احدة والثمانني- قليل جّداً بالنِّ�سبة 
عدد  اأنَّ  ذلك  على  والدليل  الأندل�ض.  يف  م�ج�دة  كانت  التي  للمكتبات  ة  العدديَّ للكرثة 
ة بالأفراد يف خمتلف املدن الأندل�سيَّة يف�ق احل�رص، والذي جعلنا نركن  املكتبات اخلا�سَّ
د فيها على اأنَّ  رّي �سابقًا، والتي اأكَّ ونطمئن اإىل هذا الق�ل العبارة التي كنا قد ذكرناها للمقَّ
ة يف بيته، حّتى واإن مل يكن على  اأحداً من اأبناء الأندل�ض ل ي�ستغني عن تاأ�سي�ض مكتبة خا�سَّ
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م�ست�ى عاٍل من املعرفة، فما بالك بالنِّ�سبة للمتعلِّمني من اأبنائها وعلمائها الذين حر�س�ا 
ة تعينهم على التاأليف، مع العلم اأنَّ مكتبات الأمراء  كلَّ احلر�ض على امتالك مكتبات خا�سَّ
كانت مفت�حة اأمام نفر من كبار العلماء والأدباء. ي�ساف اإىل ذلك حّب اأهل الأندل�ض جلمع 
اع الكتب املعروف باحل�رصميَّ  ة التي وقعت بني جمَّ ة النَّفي�ض منها، والق�سَّ الكتب وبخا�سَّ
ة  واأحد رجال قرطبة يف �س�ق بيع الكتب تقدِّم لنا دلياًل اآخر على اأنَّ عدد املكتبات اخلا�سَّ

 . كان يف ازدياد م�ستمرٍّ
ه كان لتقّدم احلياة العلميَّة، وانت�سار التعليم اأثره الكبري يف ازدياد اأعداد  ول نن�سى اأنَّ
ذكرت  وقد  قرطبة،  مدينة  يف  اين  املجَّ التَّعليم  تقدِّم  التي  الكتاتيب  اأن�سئت  فقد  املكتبات، 
اأنَّ  الإمارة مع  تاأ�سي�ض  املدار�ض منذ عهد  اإن�ساء  ه متَّ  اأنَّ التاريخيَّة احلديثة  املراجع  بع�ض 
دد من الأهميَّة مبكان الإ�سارة اإىل اأنَّ املدار�ض قد  رّي نفى ذلك كما ذكرنا. ويف هذا ال�سَّ املقَّ
اأن�سئت يف فرتة متاأّخرة جداً، ويرجع الف�سل يف اإن�ساء اأّول مدر�سة – هناك- اإىل احلاجب 
ر�س�ان الن�رصّي )28( ، يق�ل �ساحب "الإحاطة": " فقد اأحدث املدر�سة بغرناطة، ومل تكن بها 
بعد، و�سبَّب لها الف�ائد، ووقف عليها الرِّباع امُلِغلَّة، وانفرد مبنقبها، فجاءت ن�سيجة وحدها 
بهجة ور�سداً وظرفًا وفخامة، وكان �سنة �ستني و�سبعمائة " )29( . هذا وقد تباينت وجهات 
نظر امل�ؤرِّخني والباحثني املحدثني ح�ل عدد املدار�ض التي اأن�سئت، فمنهم من ذكر اأنَّ العدد 
 )Prescott( اأمدَّنا امل�ؤرِّخ  . وقد  الإجمايل لها يف مدينة قرطبة وحدها بلغ ثمامنائة )30( 
اأنَّ التَّعليم كان  ببع�ض املعل�مات التي ت�سري اإىل تقّدم م�ست�ى التَّعليم يف الأندل�ض، فذكر 
منت�رصاً يف جميع طبقات املجتمع الأندل�سي، فكان يف كلِّ قرية مدار�ض كافية لتلبية حاجة 
اأهلها، وكانت احلك�مة الأندل�سيَّة تعمل على تقدمي اأف�سل التَّ�سهيالت جلميع الطلبة، وتقدِّم 
ايّن )31( . غري اأنَّ النُّ�س��ض التاريخية تناق�ض ما ذكره )Prescott( فقد ذكر  لهم التَّعليم املجَّ
لنا ابن عذاري اأنَّ احلكم امل�ستن�رص اأن�ساأ �سبعة وع�رصين مكتبًا جديداً لتقدمي التَّعليم املجاين 
م�ستح�سنات  "ومن  يق�ل:  اأبيه،  عهد  يف  م�ج�دة  كانت  التي  لتلك  خالفًا  الفقراء  لأبناء 
القراآن ح�ايل  امل�ساكني  عفاء  ال�سّ اأولد  يعّلم�ن  امل�ؤّدبني  اّتخاذه  اأعماله،  اأفعاله وطيِّبات 
اإليهم يف  اأربا�ض قرطبة، واأجرى عليهم املرّتبات، وعهد  امل�سجد اجلامع وبكّل رب�ض من 
العظيم، وعدد هذه املكاتب �سبعة وع�رصون مكتبًا، منها  ابتغاء وجهه  الجتهاد والّن�سح، 
ح�ايل امل�سجد اجلامع ثالثة، وباقيها يف كل رب�ض من اأربا�ض املدينة"، ويف ذلك يق�ل 

ابن �سخي�ض )32( : 
َنَواِحْيَهـــا ِمـــْن  ِلْلَيَتاَمـــى  َمَكاِتَبـــااً  َلـــٌة  ُمَكلَّ االأَْعَلـــى  امَل�ْشِجـــد  َو�َشاَحـــُة 

َوَواِعْيَهـــا  َتاِلْيَهـــا  َخـــرْيَ  َيـــا  َناَدْتـــَك 
 

َكِلـــٍم  ِمـــْن  الُقـــْراآِن  �ُشـــَوُر  َنـــْت  ُمكِّ َلـــْو 
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ومل يت�قف �سنيعه عند هذا احلّد، فقد بذل يف اأخريات اأيامه جه�داً م�سنية لالرتقاء 
مب�ست�ى التعليم جلميع اأفراد رعيَّته، اإذ مل يحرم اأحداً من فر�سة ن�ال ق�سط وافر من التعليم 
على  بقرطبة  َّاجني  ال�رصَّ ح�انيت  )364هـ(  �سنة  يف  َحبَّ�ض  فقد  ولذلك  منهم،  الفقراء  حتَّى 

عفاء )33( .    املعلمني لأولد ال�سُّ
ي�خ وامل�سادر الأدبيَّة  اجم الأندل�سيَّة والفهار�ض وبرامج ال�سُّ وقد حفظت لنا كتب الرتَّ
ها مل ت�سل اإلينا  تها اأقالم اأندل�سيَّة غري اأنَّ ًا هائاًل من اأ�سماء الكتب التي خطَّ والتَّاريخيَّة كمَّ
نتيجة الع�امل اآنفة الذِّكر. وما من �سكٍّ يف اأنَّ علماء الأندل�ض قد اأبدوا اهتمامًا كبرياً بربامج 
لت لنا تلك الربامج عدداً �سخمًا من النتاج الفكرّي  ال�سي�خ، وو�سع�ا كثرياً منها، وقد �سجَّ
اأ�سماء امل�ؤلَّفات  اأ�سحابها  ل فيها  ها كتب �سجَّ اأنَّ اأهميَّة هذه الربامج يف  الأندل�سّي، وتكمن 
الربنامج يعمل على ذكر عن�ان  العل�م، فكان �ساحب  التي كان�ا قد قروؤوها يف خمتلف 

يخ الذي قراأه عليه اأو اأخذه عنه.  الكتاب وا�سم م�ؤلِّفه وال�سَّ
وُتعدُّ فهر�سة ابن خري الإ�سبيلي من اأ�سخم الفهار�ض التي و�سلتنا عن حياة الأندل�سيني 
العلميَّة لكرثة ما ورد فيها من اأ�سماء للكتب )34( ، اإذ ورد فيها قائمة ط�يلة ا�ستلمت على 
األَّفها علماء  التي  الأندل�ض، وكذلك  اأدخلت على  التي  للكتب امل�رصقية  األفي كتاب  اأكرث من 

اأندل�سيُّ�ن، وكان امل�ؤلِّف قد قراأها ورواها على اأيدي ال�سي�خ الأجالء. 
وقد حفظت لنا بع�ض امل�سادر التاريخية العديد من النُّ�س��ض التي اأر�سدتنا اإىل كثري 
ر�سالة  ذلك  ومن  عناوينها،  اإلَّ  منها  نعرف  ل  والتي  واملفق�دة  ال�سائعة  الكتب  هذه  من 
من  امل�ساهري  اأ�سماء  ذكر  على  فيها  اقت�رص  التي  الأندل�ض  ف�سائل  يف  الأندل�سي  حزم  ابن 
ريُّ ن�ضَّ تلك الرِّ�سالة يف  علماء الأندل�ض وم�سنفاتهم يف فروع العلم املختلفة. وقد اأورد املقَّ
»نفح الطيب«، واتبعها بر�سالة اأخرى ذّيل فيها ابن �سعيد على ر�سالة ابن حزم )35( ، ففي 
هاتني الرِّ�سالتني �سجلٌّ حافل لأ�سماء كثري من الكتب املفق�دة، ويعد كتاب »طبقات الأمم« 
للقا�سي �ساعد اأمن�ذجًا و�ساهداً على تلك الكتب التي تعرَّ�ست لل�سياع، فلم ي�سلنا كثري من 

الكتب التي ذكرها يف منت كتابه. 
وا�ستناداً اإىل املعل�مات املت�افرة لدينا ح�ل كثري من كتب الرتاث الأندل�سي املفق�دة، 
ه باإمكاننا اخلروج  والتي ذكر امل�ؤرخ�ن بع�ض اأ�سمائها واأ�ساروا اإليها يف ثنايا كتبهم، فاإنَّ
املكتبات  خزائن  يف  واملخب�ء  ال�سائع  الرتاث  ذلك  حلجم  مقب�ل  وتقدير  معق�ل  بت�س�ر 
املنت�رصة يف خمتلف مدن العامل، وهذا يق�دنا اإىل احلديث عن مدى م�سداقيَّة امل�ؤلفني يف 
اإ�سارتهم اإىل تلك الكتب التي مل ت�سل اإلينا، فكثرياً ما كان�ا ينقل�ن منها كثرياً من الأخبار، 
ماع، ولعلَّنا جند  العهم على تلك الكتب وقراءتها غري مكتفني بالرَّواية وال�سَّ وي�سريون اإىل اطِّ
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رّي يف كتابه »نفح الطيب« عن كتاب »تاريخ  اأي القطعة التي نقلها املقَّ د لنا هذا الرَّ ما ي�ؤكِّ
مي�رقة« لبن عمرية املخزومّي والذي اعترب يف عداد الكتب املفق�دة ردحًا ط�ياًل من الزَّمن، 
ا كان اكت�ساف ذلك املخط�ط يف اإحدى الزوايا يف تندوف يف اجلزائر، ظهر لنا ما يربهن  وملَّ
رّي عن ذلك الكتاب الذي ظلَّ حبي�سًا على رف�ف تلك اخلزانة،  ة ما نقله املقَّ على �سدق ودقَّ
وحجب عنا كثرياً من اأخبار اأهل تلك اجلزيرة التي تعر�ست لأب�سع النكبات عند �سق�طها، ول 
ت جمرى التاريخ وك�سفت لنا معل�مات  �سّك يف اأن املعل�مات ال�اردة يف هذا الكتاب قد غريَّ
اأوردته امل�سادر امل�سيحية ح�ل  العربيَّة، وناق�ست كثرياً مما  التاريخيَّة  غيَّبتها امل�سادر 
الق�س�ض والظروف والأحداث الغام�سة التي اأحاطت بظروف �سق�ط مي�رقة. ويرجع الف�سل 
ق الكتاب ون�رصه،  د بن معمر، الذي حقَّ يف الك�سف عن ذلك الكتاب النَّادر اإىل الدكت�ر حممَّ
وكان للدكت�ر نيق�ل�ض روزير نيب�ت الف�سل يف نقل هذا الكتاب القيِّم وترجمته وتقدميه 
د على م�سداقية  اء باللُّغتني الكتالنية والإ�سبانية. وبناء عليه فاإنَّ هذا الك�سف ي�ؤكِّ اإىل القرَّ
رّي واأمانته يف النَّقل، ولهذا ميكن العتماد عليه والطمئنان اإىل ما كتب ونقل؛ لأنه من  املقَّ

العلماء الثقات. 
ولكي نهتدي يف هذه املرحلة من البحث اإىل م�ؤ�رصات ت�سمح لنا باإجراء ت�س�ر منطقي 
لة القليلة من الكتب الأندل�سيَّة التي  حلجم الرتاث الأندل�سي املفق�د عرب عقد م�ازنة ب�سيطة للقَّ
و�سلت اإلينا مع اأ�سماء الكثري من الكتب التي ورد ذكرها يف ثنايا امل�سادر التاريخيَّة، وبني 
نا ن�سل اإىل نتيجة تثبت اأنَّ الرتاث الأندل�سي  تلك امل�ج�دة يف خزائن مكتبات العامل، فاإنَّ
�س�يه، وعمدتنا يف ذلك الإ�سارات التي عرثنا عليها يف  م�ض والتَّ قد تعرَّ�ض اإىل كثري من الطَّ

بع�ض م�سادر الرتاث والتي جاءت لت�ؤكد �سخامة حجم ذلك الرتاث وغزارته. 
ول �سك يف اأن املع�سلة التي نبحث لها عن حّل ونحاول و�سع ت�س�ر لها، هي تلك التي 
األفاظ وم�سطلحات مبهمة غري حمدَّدة ح�ل امل�ؤلَّفات  تتعلق بالعبارات التي تنط�ي على 
اقتن�ها يف مكتباتهم من نتاج غريهم من حيث:  التي  الكتب  اأو  العلماء  التي �سدرت عن 
تقدير عدد الكتب امل�ؤلَّفة، وبيان حجمها وحتديد عدد �سفحاتها. فنقراأ مثاًل »و�سع كتابًا 
يف مئة جملد« )36( ، ونقراأ »واقتنى من الدفاتر والأ�س�ل العتيقة كثرياً« )37( ، و«اقتنى من 
ا رحل يف ذلك حتَّى  اأثمانها ورمبَّ الدفاتر والدواوين �سيئًا عظيمًا وناف�ض فيها وغاىل يف 
ة عالية يف  له همَّ اأحدهم »وكانت  اأي�سًا عن  ، ونقراأ   )38( بلده«  اأهل  اأعجز  ح�سل منها ما 
– رحمه  اأي�سًا »كان  ذلك  . ومن   )39( �سيئًا عظيمًا«  ذلك  الكتب وجمعها. جمع من  اقتناء 
اهلل – �سديد العناية بالكتب، كثري املغالة يف قيمها واأثمانها، حتَّى �سار له من اأعالقها 

وذخائرها، ما عجز عن حت�سيله كثري من اأهل بلده« )40( . 
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ها ل  اث الأندل�سي؛ لأنَّ فمثل هذه العبارات ل ت�سمح لنا ب��سع تقدير دقيق حلجم الرتُّ
ة اإ�سارة ميكن من خاللها و�سع حتديد دقيق لعدد �سفحات تلك الكتب اأو حتَّى تقدير  تقدِّم اأيَّ
فر  حجمها؛ نظراً لختالف امل�سادر يف تقدير حجم ُكلِّ من الدَّفرت والكّرا�سة والكتاب وال�سِّ
وامُلَجلَّد والفهر�سة، اإل اأنها يف املجمل تدّل دللة وا�سحة على كرب حجم نتاج العلماء يف 
ى  م�ؤلفاتهم الأدبية والعلمية. والأمثلة على ذلك كثرية نذكر منها الكتاب امل��س�عيِّ امُل�سمَّ
ه يقع يف مائة جملَّد، ويف رواية اأخرى خم�سني  ر بن الأفط�ض، فقيل اإنَّ ات« للُمَظفَّ ريَّ بـ«امُلَظفَّ
جملَّداً )41( . ومعروف اأنَّ املجلَّد جزء من الكتاب، وقد قّدر الُقَدَماُء اأنَّ ُكّل جملٍَّد ي�ستمل على 
د اليزيدّي،  ع�رص ورقات اعتماداً على التَّقدير الذي ذكره ابن خلكان يف ترجمته لأبي حممَّ
فقد كتب عنه ابن اأبي العتاهية قريبًا من األف جملَّد عن اأبي عمرو بن العالء، فيك�ن ذلك 
قليل  احلجم  �سغري  ال�قت  ذلك  يف  كان  املجلَّد  اأنَّ  رنا  ت�س�ُّ ويف   .  )42( ورقة  اآلف  ع�رصة 
الأوراق، ل على النَّح� املتعارف عليه يف ي�منا هذا، من اأجل ت�سهيل عمليَّة حمله من ناحية، 
الذي كان يكتب عليه قدميًا،  الرِّق  اأو  ال�رق  ل�سماكة  اأخرى؛ وذلك  والبحث فيه من ناحية 
وبناء على هذا التقدير فاإنَّ عدد �سفحات كتاب ابن الأفط�ض ت�سل اإىل األف ورقة، وهذا تقدير 

معق�ل حلجم ذلك الكتاب. 
ا�سة واحدة وهي جزء من الكتاب، وكانت تطلق  واإذا ما افرت�سنا اأّن اأحدهم قد األَّف كرَّ
قدميًا على املجلَّد، فاإنَّ القدماء – اأي�سًا- اختلف�ا يف تقدير عدد ورقاتها، فمنهم من جعلها 

ع�رص ورقات ومنهم من جعلها اثنتي ع�رصة ورقة، وقد تزيد اأو تقل عن هذا العدد )43( . 
واإذا ما ا�ست�قفنا احلديث عن الفهر�سة، وهي عبارة عن �سجل يحت�ي على اأ�سماء الكتب 
املخط�طة اأو املطب�عة، فاإن هناك تفاوتًا كبرياً ح�ل تقدير عدد �سفحاتها، اإذ يرتاوح عدد 
ورقاتها ما بني ثالثني اإىل خم�سني، وهذا يق�دنا اإىل ما ذكره ابن الأّبار عن مكتبة احلكم 
ها ت�ستمل على اأربع واأربعني فهر�سة، يف كلِّ واحدة منها خم�س�ن  امل�ستن�رص، فاأ�سار اإىل اأنَّ
ا�ستملت عليها املكتبة، فكم يك�ن عدد  التي  عرية  ال�سِّ الدواوين  اأ�سماء  ورقة اقت�رصت على 
فهار�ض قائمة اأ�سماء الكتب التي ا�ستملت عليها تلك املكتبة يف خمتلف امل��س�عات؟ )44( 
عر وحده حتت�ي على األفني ومائتي  ة بدواوين ال�سِّ . وهذا يعني اأن فهار�ض املكتبة اخلا�سَّ
ورقة، ولهذا فاإنَّ العدد الإجمايل للكتب التي ذكرتها امل�سادر لهذه املكتبة ه� عدد تقديري 

�سحيح ل مبالغة فيه. 
ه  واإذا ما اأخذنا العدد التقديري الآخر لعدد ورقات الفهر�سة بح�سب ما ذكر ابن خري فاإنَّ
يقلُّ لي�سل اإىل ثالثني، وقد ا�ستندنا يف هذا اإىل ما ذكره جلابر بن اأحمد القر�سي اأن فهر�سته 
ت�ستمل على ع�رصة اأجزاء، يف كل جزء منها ثالث�ن ورقة )45( . واإذا افرت�سنا اأن فهر�سة ابن 
ا�ساته الع�رص، فاإننا ن�ستنتج من العبارة  خري ت�ستمل على ثالثني ورقة يف كلِّ كّرا�سة من كرَّ
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اأن عدد ورقات فهر�سته ثالثمئة ورقة، وهذا يتطابق مع ذلك  اآنفًا  الأبار  ابن  التي ذكرها 
العدد الكبري للكتب التي اأوردها يف فهر�سته. 

فر وه� الكتاب، فقد قّدر القدماء باأنَّ عدد اأوراقه يرتاوح ما بني  اأما فيما يتعلَّق بال�سِّ
مائة وخم�سني اإىل مائتي ورقة )46( ، فهذا الختالف ح�ل ال��س�ل اإىل عدد دقيق جلميع 
فر وامُلَجلَّد والفهر�سة، جند اأنَّ الفرق  امل�سطلحات اآنفة الذِّكر كالدَّفرت والُكّرا�سة والكتاب وال�سِّ
بينها لي�ض ذا اأهمية كبرية اإذ ل يعدو ك�نه ورقات قليلة تزيد اأو تنق�ض، لكن املع�سلة التي 
ت�اجهنا يف تقدير حجم النتاج الأدبي والعلمي لهذا العامل اأو ذاك، تكمن يف تلك العبارات 
ة دلئل ت�ساعدنا يف الت��سل اإىل حتديد دقيق لعدد  العامة التي ل حتمل يف م�سامينها اأيَّ
ة  امل�ؤلفات التي اأنتجها العلماء من ناحية، اأو تلك التي كان�ا يقتن�نها يف مكتباتهم اخلا�سَّ
من ناحية اأخرى، لكن هذه الإ�سارات يف نهاية الأمر تطلعنا على �سخامة اأعداد الكتب التي 

و�سعها علماء الأندل�ض. 
ه من  وعند احلديث عن ق�سية فقدان م�سادر الرتاث الأندل�سي و�سياعه يرى الباحث اأنَّ
ل تتبع م�ساألة فقدان الكتب  الأهمّية مبكان احلديث عن ذلك من خالل حم�رين: يتناول الأوَّ
اأو �رصقتها اأو اإحراقها يف خمتلف م�سادر الرتاث الأدبية منها والتاريخية. اأّما املح�ر الثاين 

ة.  فاإّنه ي�سّلط ال�س�ء على اأكرب اجلرائم التي ارتكبت بحّق الكتب واملخط�طات العربيَّ

احملور األول - اإلشارات الواردة يف كتب الرتاث حول مصري مؤلفات بعض 
العلماء األندلسيني: 

عا�ست بالد الأندل�ض حالة من الزدهار الثَّقايف ردحًا ط�ياًل من الزَّمن، وقد اأنتجت تلك 
ًا هائاًل من امل�سنَّفات بحيث ي�سعب ح�رص عددها وال�ق�ف عليها جميعًا، وذلك  البالد كمَّ
الأو�ساط  املدّمرة على  اآثارها  لها  البالد وكان  بتلك  التي حلقت  للنكبات املتتالية  نتيجة 
الّثقافية يف ذلك الع�رص، ول ِمَراَء يف اأنَّ بالد الأندل�ض التي �سهدت حركة علميَّة ن�سطة قد 
وقد  والفن�ن،  العل�م  وامل�سنَّفات يف خمتلف  الكتب  بكم هائل من  العربية  املكتبة  رفدت 
لبة الذين تدّفق�ا عليها  ت �ساحات امل�ساجد بالطَّ ت تلك البالد بالعلماء والأدباء، وغ�سّ عجَّ

ْ�ب.  من ُكلِّ َحَدٍب و�سَ
لبّي على  ال�سَّ اأثرها  الأندل�ض  العلميَّة يف بالد  ُمِنَيْت بها احلركة  التي  للنَّك�سات  وكان 
ة زمن الفتنة الرببرية، ويف عهد املن�س�ر بن اأبي عامر الذي اأعلن  الزدهار الثَّقايّف، وبخا�سَّ
ا اأدى اإىل خف�ت ن�ر العلم، واأُْعِمَل ال�ّسيف يف  احلرب على امل�ستغلني بالفل�سفة والتنجيم، ممَّ
هم تبّن�ا فكراً معّينًا اأو ا�ستغل�ا بعلم َنَظَر اإليه بع�سهم على اأّنه ُكْفٌر  رقاب بع�ض العلماء لأنَّ
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واإحلاٌد، وفر�ست القي�د واأ�سدرت الأوامر بقتل هذا العامل اأو باإحراق كتبه واإعدامها عالنية 
اآثروا  مّمن  العلماء  بع�ض  على  والإبعاد  والتَّ�رْصيد  النَّْفي  ُكِتَب  وقد  اجلميع،  من  مراأى  على 
مت والتَّكّتم على علمه اإىل اأن يق�سي اهلل  الفرار هربًا وخ�فًا من القتل، وقد اآثر بع�سهم ال�سَّ

اأمراً )47( . 
ولعل م�سادر الرتاث الأندل�سي الأدبية منها والتَّاريخّية خري دليل ميكن من خالله اأن 
النَّهب  اأو  َتعرَّ�ست لالإحراق  التي  الكتب وامل�سنفات  نر�سم �س�رة وا�سحة جلّية عن حجم 
ياع، وقد اأمدَّتنا تلك امل�سادر بالعديد من الأخبار عن كبار امل�ستغلني بجمع  وال�رّصقة اأو ال�سّ
الكتب يف  اإذ جمع من   ،  )48( ُفَطي�ض  ابن  اأبرزهم  الأندل�سيَّة، ولعل  الكتب يف خمتلف املدن 
ف يف مكتبته  خمتلف اأن�اع العل�م ما مل يجمعه اأحد من اأهل ع�رصه يف الأندل�ض، وقد وظَّ

�ستة من ال�راّقني ليعمل�ا على ن�سخ ما ميليه عليهم من الأحاديث والأخبار. 
)49( كان مهتّمًا  ايّن  الغ�سَّ �سعيد  بن  اأنَّ حممداً  »اأدباء مالقة«  وقد ذكر �ساحب كتاب 
بجمع الكتب الفريدة والنَّادرة التي مل يكن ميلكها اأحد �س�اه، وكان هذا الرجل كثري املطالعة 
ار  حتى قيل اإّنه ل يكاد ي�جد كتاب فريد يف مكتبته اإلَّ وخّطه عليه )50( . ولهذا عدَّ ابن الأبَّ
مكتبته تلك من كربى مكتبات الأندل�ض )51( . وقد اأ�سار ابن �سعيد اإىل اأنَّ اإبراهيم بن عبيد اهلل 
ه  املعروف بالنَّ�اله كان ميلك مكتبة �سخمة، وقد اأ�ساد احِلَجاريُّ )52( بف�سل هذا الرَّجل لأنَّ
فتح اأب�اب مكتبته العظيمة له، فاأعانته كثرياً يف تاأليف اأحد م�سنَّفاته )53( وهكذا انت�رصت 

ظاهرة جمع الكتب لدى جميع اأبناء املجتمع الأندل�سي. 
بل  وعلماء  اأمراء  من  بها  املهتمني  على  قا�رصاً  بها  والعناية  الكتب  جمع  يكن  ومل 
اإ�سافة  مبكان  الأهمّية  من  راأوا  الذين  الأثرياء  الرجال  من  الكتب  جمع  ه�اة  اإىل  تعّداهم 
ة للكتب يف بي�تهم كن�ع من املباهاة والتَّفاخر كما ذكرنا اآنفًا، وقد بذل اأولئك  زاوية خا�سّ
اأ�سلّية  اأو ن�سخة  باأنَّ لديهم كتابًا فريداً  اأم�اًل طائلة يف �سبيل املفاخرة  النَّا�ض  الّنفر من 
ري عّما دار يف �س�ق ب�ساعة الكتب مبدينة قرطبة بني اأحد  منه بخّط فريد، وقد حدَّثنا املقَّ
الذي  املزاد  لي�سرتيه من  الفر�سة  فريد حتنّي  اأبدى حزنًا على كتاب  الذي  العلماء  الّرجال 
كان يقام يف �س�ق بيع الكتب بقرطبة، غري اأنَّ اأحد الأغنياء قد �سبقه اإىل ذلك، ودفع ثالثة 

اأ�سعاف ثمنه بغية احل�س�ل عليه )54( . 
وقد حر�ض التالميذ من اأبناء الأندل�ض على تدوين ما ميليه عليهم �سيخهم يف جمل�ض 
العلم باأمانة و�سدق، وهذا ما �ساعد ريبريا يف تقدمي بع�ض التَّقديرات الأوليَّة لعدد الكتب 
ًا ما بني �سبعني  ه كان ُيْن�َسُخ �سن�يَّ التي كان ينجز ن�سخها يف قرطبة وحدها )55( ، فذكر اأنَّ
اإىل ثمانني األف ن�سخة، وقد ا�ستند يف هذا التقدير اإىل الأعداد الكبرية لطلبة العلم فيها والذين 
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قدَّر عددهم بنح� خم�سة اآلف اإىل �ستَّة اآلف، واأ�ساف اإىل ذلك التقدير كرثة اأعداد الن�س�ة 
ل�ن  ُي�سغِّ الذين كان�ا  اقني  ال�رَّ ال�فرة الكثرية لأعداد  القراآن، ف�ساًل عن  الالتي ُكنَّ ين�سخن 
ة ذلك التَّقدير لعدد  ني لن�سخ الكتب. ومع ذلك فلم يكن ريبريا مطمئنًا اإىل دقَّ اخني خمت�سِّ ن�سَّ
ه ا�ستند يف و�سع ذلك الت�س�ر يف تقدير الكتب  الكتب امل�ستن�سخة يف قرطبة وحدها، غري اأنَّ
امل�ستن�سخة اإىل بيتني ذكرهما ابن ب�سك�ال على ل�سان اأحد �سي�خ قرطبة عربَّ من خاللهما 
�ن ح�له يف امل�سجد اجلامع، وكان مع كلِّ  عن غبطته وفرحته عندما راأى األف تلميذ يلتفُّ
اأ نف�سه لين�سخ ما ميليه عليه ذلك ال�سيخ اجلليل، فقال: )56(  تلميذ منهم قلمًا وحمربة، وقد هيَّ
ين َواأَْخـــرَبَ اً  َطـــْوَرا َثِنـــي  َحدَّ َيْكُتـــنْبَ  ٍة ـــرَبَ حِمْ اأَْلـــُف  َح�رَشَْتِنـــي  اإَِذا  اإِينرّ 
َهـــذي امْلََفاِخـــرُ الَ َقْعَبـــاِن ِمْن َلـــنَبِ )57( 

 
ُمْعِلَنـــةاً  االأَْقـــاَلُم  ِبَعْقَوتـــي  َنـــاَدْت 

 
ومن خالل قراءة ما ورد يف امل�سادر الأدبّية منها والتَّاريخّية ح�ل م�سّنفات العلماء 
الكتب  �ساهمت يف �سياع كثري من  عدَّة  اإىل ع�امل  ُت�سري  متفّرقة  �سذرات  الأندل�سيني جند 
وفقدانها، فقد �ساع كثري من الكتب نتيجة احلروب، فمن ذلك ما ذكره النُّباهي عن القا�سي 
ه فقد ماله  ربيع بن عبد الرحمن الأ�ْسَعِرّي )58( الذي كانت الكتب عنده اأغلى ما ميلك، فذكر اأنَّ
ه كان يعترب �سياع ماله اأه�ن  وكتبه ووطنه عندما ا�ست�ىل الّروم على بلده قرطبة، غري اأنَّ
على نف�سه من امل�سيبة الكربى التي فقد فيها كتبه )59( . ففي هذا اخلرب اإ�سارة وا�سحة اإىل 
نا ل ن�ستطيع ال�ق�ف على رقم دقيق ن�ستطيع من خالله ح�رص  كتب كثرية مفق�دة، غري اأنَّ
عددها. وقد �ساعت ذخائر اأحمد بن عبد الرحمن اخلزرجّي التي ل حت�سى ول ميكن تقديرها 
)541هـ(  �سنة  اك�ض  مرَّ امل�حدين  دخ�ل  حلظة  الكربى  املحنة  عليه  وقعت  حينما  بثمن 

فتمادوا يف القتل وا�ستباح�ا دماء البالغني من الذُّك�ر )60( . 
خالل  والرتحال  فر  ال�سَّ اأثناء  الأندل�ض  اأبناء  اقتناها  التي  الكتب  من  كثري  �ساع  وقد 
تنقلهم بني البالد الأندل�سية اأو خارجها، فهذا مروان بن عبد امللك الُقْرُطِبّي )61( ت�سيع كتبه 
عندما خرج من بلده قرطبة قا�سداً بع�ض البالد، وكان حممد بن اأحمد العبيدي واحداً من 
ه ملا غادر بلده اإ�سبيلية اأخرج معه  اك�سي اأنَّ الذين �ساعت كتبهم نتيجة الرتحال فقد ذكر املرَّ

ه مل يقف اإلَّ على نح� �سّتني منها )62( .  خم�سمائة جملَّد غري اأنَّ
ول نن�سى اأنَّ كثرياً من م�سادر الرتاث الأندل�سي قد تعرَّ�ض للّنهب وال�رّصقة اأثناء الفنت 
بب يف تدمري مكتبة احلكم امل�ستن�رص  ة اأثناء الفتنة الرببرية التي كانت ال�سَّ الداخليَّة، وبخا�سّ
و�سياع الكثري من كتبها، ومن اأولئك الذين �رُصقت كتبهم ُعَمُر بُن ُعَبْيد اهلل الذُّهلي )63( ، فقد 
عليه  اأن هجم  لبث  فما  اآمني،  مكان  اإىل  بنقلها  همَّ  عندما  منها  اأحمال  ثمانية  منه  َق  �رُصِ
د ال�سنهاجي امل�سري نف�سه نهبًا  الرببر وانتهب�ها منه )64( . وقد لقيت كتب عبد اهلل ابن حممَّ
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و�رصقة )65( . وقد ذكر ابن اخلطيب اأنَّ الأيدي قد ا�ست�لت على ذخائر كتب اأحمد بن اإبراهيم 
ت بينه وبني  الثَّقفي عندما فرَّ هاربًا م�ؤثراً النجاة بنف�سه على اأثر ال��ساية والفتنة التي دبَّ

التَّجيبيني يف مالقة )66( . 
انتهبت نتيجة  اأو  الذين �ساعت كتبهم  الأعالم  العديد من  اأ�سماء  الأبار  ابن  وقد ذكر 
اإهمالهم وعدم مقدرتهم على حفظها، فمن ه�ؤلء حممد بن َغْلُب�ن )67( الذي تعّر�ست كتبه 
للفقد وال�سياع، فاأ�سار اإىل املاأ�ساة الكبرية التي حلقت مبكتبته التي كانت مليئة بالكتب 
َقْبَل  اَعْت لْخِتاَلِله  اأَِنْيَقة �سَ َوَدَفاِتر  َعِتْيَقة  �ًل  اأُ�سُ ُل�َءٌة  َلُه َخَزاَنٌة مَمْ "َوَكاَنْت  القيِّمة، فقال: 

ّدة" )68( .  َوَفاِتِه مِبُ
وكان اإحراق الكتب عاماًل يف �سياع الكتب وبخا�سة يف الفرتة التي وقف فيها بع�ض 
الأندل�سيني م�قفًا معاديًا من بع�ض عل�م الأوائل كالعل�م الفل�سفية واملنطقية وما ات�سل بها 
ه زنديق فاجر خارج عن  كالفلك والتَّْنجيم، فنظروا اإىل ُكلِّ َمِن ا�ستغل يف تلك العل�م على اأنَّ
هم�ه بالإحلاد ورجم�ه باحلجارة، ودفع�ا ال�سالطني اإىل قتله واإحراق  يعة، واتَّ اأ�س�ل ال�رصَّ
كتبه، وخري دليل على ذلك اخلرب الذي تناقلته امل�سادر التاريخيَّة عن قيام املن�س�ر بن 
ة، ويف ذلك  اأبي عامر باإحراق كتب الفلك والتنجيم على املالأ تقربًا وتزّلفًا للفقهاء والعامَّ
يق�ل �ساحب كتاب "نفح الّطيب": "فاإن زلَّ يف �سبهة رجم�ه باحلجارة اأو حرق�ه قبل اأن 
اأو يقتله ال�سلطان تقربًا لقل�ب العامة، وكثرياً ما ياأمر باإحراق كتب  اأمره لل�سلطان،  ي�سل 

هذا ال�ساأن اإذا وجدت" )69( . 
والتَّنجيم وما  الفل�سفة  – اأعني كتب  الكتب  تلك  اإحراق  اإىل احلديث عن  يق�دنا  وهذا 
اإر�ساء لأولئك الفقهاء الذين كان�ا  اأمر ال�سالطني بتقدميها اإىل النريان  �سل بهما- التي  اتَّ
يعمل�ن على تاأجيج الغ�سب ال�ّسعبي جتاه اأولئك العلماء، وكان�ا يدفع�ن الّنا�ض اإىل زيادة 

غط مبطالبة ال�ّسالطني باإحراق تلك الكتب.  ال�سّ
د بن  مَّ ومل يقف الأمر عند اإحراق املن�س�ر لكتب الفل�سفة، فقد اأ�سدر قا�سي قرطبة حُمَ
َيْبَقى )70( اأمراً يق�سي باإحراق كتب ابن َم�رَصَّة )71( بجانب امل�سجد اجلامع يف قرطبة، ومل 
يكتف بذلك، بل جمع جميع الكتب من اأتباع ابن م�رّصة، واأحرق ما ُجِمَع من الكتب بيده )72( 
. وقد تكّرر م�سهد اإحراق الكتب يف معظم املدن الأندل�سية، على نح� ما فعل اأب� مروان بن 
اأبي عي�سى )73( وجماعة من الفقهاء فاأقدم�ا على اإخراج كتب خليل بن عبد امللك بن ُكَلْيب 

واأحرق�ها بالنَّار )74( . 
ولعلَّ اأكرب �ساهد على جرائم اإحراق الكتب تلك اجلرمية التي �سدرت بحق بع�ض كتب 
ابن حزم الأندل�سّي ذلك الذي يعّد من اأ�سهر اأعالم وعلماء الأندل�ض. فقد لقى هذا العامل كثرياً 
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ة بهدف  اأوت�ا من ق�َّ الذين حارب�ه بكلِّ ما  من احل�سد واملحاربة من قبل فقهاء املالكيَّة 
بب املبا�رص يف  اأبي ال�ليد الباجي ال�سَّ حتطيمه والق�ساء على مذهبه، وقد كانت مناظرات 
اإحراق بع�ض كتب ابن حزم، ولن يغفر التاريخ تلك اجلرمية التي اقرتفها املعت�سد بن عّباد 
بحق تلك الكتب، ولهذا اأظهر �ساحبها �ُسْخطًا وغ�سبًا على ذلك، غري اأنَّ ذلك مل ُي�رِصْه، فما 
احت�ت عليه تلك الكتب ما زال حمف�راً يف عقله، حمف�ظًا يف �سدره، مالزمًا له اأينما ذهب 

حّتى مماته، يق�ل متحدِّيًا: 
ْدِري )75(  َنُه اْلِقْرَطا�ُس َبـــْل ُهَو يِف �شَ َت�َشمَّ

 
ِذي ِرُقوا الَّ ِرُقـــوا اْلِقْرَطا�ـــسَ الَ حَتْ َفـــاإِْن حَتْ

 
ي َقـــرْبِ يِف  َوُيْدَفـــُن  اأْنـــِزْل  اإِْن  َوَيْنـــِزُل 

 
َرَكاِئِبي ـــْت  ا�ْشَتَقلَّ َحْيـــُث  َمِعـــي  َي�ِشـــرْيُ 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ الإرث الذي تركه ابن حزم قد تعرَّ�ض ملحنتني كبريتني: تتعلَّق  
الثَّانية  ا  اأمَّ ذكرنا،  كما  عباد  بن  املعت�سد  قبل  كتبه من  لبع�ض  د  املتعمَّ بالإحراق  الأوىل 
تها يد هذا العامل الكبري، فقد اأح�سى الدكت�ر  فتتمثَّل يف �سياع كثري من امل�ؤلَّفات التي خطَّ
اإح�سان عبا�ض يف مقدِّمة حتقيقه لر�سائل ابن حزم ثالثة وثمانني كتابًا من الكتب التي اآلت 

اإىل م�سري جمه�ل ومل ت�سل اإلينا )76( . 
ار )77( الذي ُكِتَب  رّي بحّق ابن الأبَّ ي�ساف اإىل تلك اجلرمية جرمية اأخرى ذكرها املقَّ
الأوامر  ِدَرت  فاأُ�سْ ت�ن�ض،  �سلطان  بينه وبني  العالقة  �ساءت  ه عندما  لأنَّ وذلك  الَقْتل؛  عليه 
ه ُوِجَد فيها اأبيات �سعرّية يف هجاء ال�ُسلطان،  باإح�سار جميع كتبه، وعند تفتي�سها زعم�ا اأنَّ
فا�ست�ساط الأخري غ�سبًا عند �سماعها، فاأمر بقتله واإحراق ج�سده واأمر باإحراق كتبه واأوراقه 

ودواوينه معه )78( . 
ويقف الباحث مت�سائاًل ح�ل اإمكانّية ال��س�ل اإىل ت�سّ�ر منطقي ن�ستطيع من خالله 
ن مب�سريه وما تعّر�ض له من  و�سع تقدير معق�ل حلجم الرتاث الأندل�سي املفق�د، اأو التَّكهًّ
لنا العبارات املتناثرة يف كتب التاريخ الأندل�سي فاإننا ندرك متاما  فقد و�سياع، واإذا ما تاأمَّ
اأّن ما و�سل اإلينا من تراث الأندل�ض ه� اأقل بكثري مما اأحرق اأو �ساع، ولدينا على ذلك مثال 
رط��سيِّ الذي رحل اإىل بالد امل�رصق مدة  واحد اأمدَّنا به ابن الفر�سي عن يحيى بن مالك الطَّ
اثنتني وع�رصين �سنة، وعندما عاد اإىل بالد الأندل�ض م�ستح�رصاً بع�سًا من كتبه التي األفها 
ِق، َوُعدَّت ُكُتِبي الَّتي َكَتْبُت ُهَناَك  �رْصِ ام َم�ْسِيي يف امْلَ ْت اأيَّ يف امل�رصق، ف�سمعه يق�ل: "َلْ� ُعدَّ
اِمي ِبَها" )79( . فهذا النَّ�ّض ي�سعنا اأمام حقيقة مهمة تتعلق  ِبَخّطي، َلَكاَنْت ُكُتِبي اأَْكرَثَ ِمْن اأَيَّ
مب�ؤلفات ذلك العامل الأندل�سي، ول نرى فيها �رصبًا من املبالغة واملباهاة اإذا ما علمنا اأن 
ه�ا اإىل امل�رصق يف رحالت ط�يلة طلبًا للعلم، وكثريون هم  كثرياً من اأبناء الأندل�ض قد ت�جَّ

الأندل�سي�ن الذين األَّف�ا كتبهم يف بالد امل�رصق وعادوا بها اإىل اأوطانهم. 
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اأنَّ  ابن حزم، غري  تركه  الذي  النتاج  على �سخامة  اأخرى  ة  مرَّ د  لي�ؤكِّ الباحث  ويع�د 
اأخربنا القا�سي �ساعد باأنَّ  كثرياً من كتبه قد تعرَّ�ض لل�سياع والإحراق كما ذكرنا، وقد 
ه اأربعمائة جملَّد،  ه اجتمع عنده من الكتب التي كتبها اأب�ه بخطِّ الف�سل بن حزم قد ذكر له اأنَّ
�سخ�سيَّة يف  اأكرب  ثاين  القا�سي �ساعد  اعتربه  ولهذا  األف ورقة،  ثمانني  ت�ستمل على نح� 

ربي )80( .  تاريخ الإ�سالم من حيث اإنتاج الكتب بعد الطَّ
ام عن مكتبة اأحمد بن عّبا�ض )81( الذي ذاع �سيته  ًا ما ذكره ابن ب�سَّ ولعلَّ من الغريب حقَّ
و�ساع خربه يف بالد الأندل�ض ل�سدَّة حبِّه للعلم والأدب وولعه بجمع الكتب والدَّفاتر، فبذل 
ًا دقيقًا ملا  اإح�سائيَّ ام رقمًا  يف �سبيل احل�س�ل عليها كثرياً من الأم�ال، وقدَّم لنا ابن ب�سَّ
ا�ستملت عليه مكتبته من م�ؤّلفات وم�سّنفات، لكنَّه اأحجم عن حتديد عدد الدفاتر والكراري�ض 
التي كانت م�ج�دة يف تلك املكتبة لكرثتها، فقال: "بلغت املجلدات يف التح�سيل اأربعمائة 

ا الدفاتر املخرومة فلم ي�قف على عددها لكرثتها" )82( .  األف، واأمَّ
يف  وتنقيبنا  بحثنا  اأثناء  عليها  عرثنا  التي  العبارات  تلك  على  نقف  اأن  بنا  وحقيق 
م�ض  الطَّ عليها  ُكِتَب  التي  الكتب  تلك  ح�ل  كاماًل  ت�سّ�راً  لنقّدم  الأندل�سي  الرتاث  م�سادر 
عامل  اأ�سهر   )83( يِفّ  رْيَ ال�سَّ ابن  م�ؤلفات  اأبرزها  ولعل  جمه�ل.  م�سري  اإىل  واآلت  ياع  وال�سَّ
بِّي اأّنه راأى بع�ض اأ�سياخه قد جمع ذكر ت�اليفه يف جزء  بالقراءات يف الأندل�ض، فقد ذكر ال�سَّ
– اأي�سًا- عن م�سري الكتب النفي�سة التي  . ونت�ساءل با�ستغراب  من نح� مائة تاأليف )84( 
�ِل )85( ، الذي جمع من الكتب ما ل  جمعها حممد بن يحيى الَغاِفِقّي امَلعروف بابن امَلْ��سُ
ميكن ح�رصه يف عدد، وهذا ما دفع ابن الأبار اإىل الإ�سادة بتلك املكتبة التي كانت ت�ساهي 

فيما ا�ستملت عليه مكتبة اخلليفة احَلَكم امُل�ْسَتْن�رِص )86( . 
ت اإىل �سياع الكتب وفقدانها، فمن  وقد �سكتت بع�ض امل�سادر عن ذكر الأ�سباب اإىل اأدَّ
ه يقع يف  الكتب التي مل ت�سل اإلينا كتاب "الَعامل" لبن �ِسْيد )87( وه� كتاب يف اللغة، قيل اإنَّ
ْلِمّي قد بلغت األفًا )89( فيا  رّي اأنَّ كتب عبد اهلل بن حبيب ال�سُّ مائة جملد )88( . وقد ذكر املقَّ
ي بن حم��ض  بي ط�ياًل عند العامل النَّح�يِّ َمكِّ ترى اأين هي؟ وما م�سريها؟ وقد وقف ال�سَّ
اأ�سماء كتبه  ه جمع  اأنَّ الذي ترك كثرياً من امل�ؤّلفات امل�سه�رة، وقد ذكر له بع�ض �سي�خه 

وو�سعها يف جملَّد، وقال اإنَّ عدد كتبه ي�سل اإىل خم�سة وثمانني كتابًا )90( . 
يتعلَّق  الذي  ذلك اخلرب  ام  ب�سَّ ابن  قراأناها يف ذخرية  قد  ا  كنَّ التي  الأخبار  ومن بني 
ه كتب قرابة  مد اأحد �سي�خ �رصق�سطة وكتَّابها البارزين، فاأ�سار اإىل اأنَّ بال�سّيخ اأبي عبد ال�سَّ
الّر�سائل مل يقدَّر لها  اأنَّ تلك  ل واحدة منها تقع يف ع�رص ورقات، غري  اأقَّ خم�سمائة ر�سالة 

ال��س�ل اإلينا )91( . 
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ًا ما قراأناه عن العامل النَّح�ّي ابن العريف، فذكرت بع�ض امل�سادر  ولعلَّ من الغريب حقَّ
ه و�سع م�ساألة يف النَّح� ا�ستملت على مائة واثنني و�سبعني األف وجه )92( ، فنت�ساءل كم  اأنَّ
بلغ عدد ورقات الكتاب الذي ا�ستمل على هذه امل�ساألة؟ هذه اأمثلة ب�سيطة عن القائمة الط�يلة 

ياع.  المة من الفقدان وال�سّ للعلماء الأندل�سيني الذين مل يكتب مل�ؤلفاتهم النَّجاة وال�سَّ

احملور الثاني - إحراق الكتب واملخطوطات يف األندلس: 
اث الأندل�سّي الذي  اأنَّ كثرياً من املعل�مات املهّمة التي تتعلَّق مب�سري الرتُّ ل �سّك يف 
للباحثني  حمرّياً  ولغزاً  اً  �رِصّ مازالت  والإحراق،  م�ض  والطَّ �س�يه  والتَّ التَّغييب  عليه  ُكِتَب 
والّدار�سني املهتمنيِّ بالبحث والتَّنقيب عن ذلك امل�سري املجه�ل الذي حلق باملخط�طات 
والكتب العربية التي اأُْعِدمت واأُبيدت حلظة �سق�ط غرناطة وقبلها. والنَّاظر اإىل ذلك الرّتاث 
ه قد تعرَّ�ض مل�سري حمزن فقدنا فيه كثرياً من النتاج العلمي الذي حكم عليه بالفناء  يجد اأنَّ
من  كثري  على  ق�ست  التي  املاأ�ساوية  باحلادثة  حتتفظ  الذاكرة  زالت  وما  وانتهابًا،  حرقًا 
ل التاريخ اأكرب  ة، وقد �سجَّ ان الفتنة الرببريَّ الكتب املحف�ظة يف مكتبة احلكم امل�ستن�رص اإبَّ
ثالثة م�ساهد متَّ فيها اإعدام واإحراق اأكرب عدد ممكن للمخط�طات العربيَّة يف مدن طليطلة 
وقرطبة وغرناطة. وما من �سكٍّ يف اأنَّ املدن الثالث تعدُّ من اأهم املدن الأندل�سية التي رفعت 
منارة العلم واأبقتها م�سعلة ردحًا ط�ياًل من الزَّمن، ناهيك عن املدن الأندل�سيَّة الأخرى التي 
يبدع�ا يف خمتلف  حتَّى  كلَّ �سعب  اأمامهم  وذلَّلت  رعاية،  ورعتهم حقَّ  العلماء  احت�سنت 

امل��س�عات. 
اأن  بعد  الكتب يف مدينة طليطلة  اإحراق  لعمليَّة  ل  الأوَّ امل�سهد  الِكتَّاين عن  وقد حتدَّث 
طليطلة  اأ�سقف  الأ�سالف" اأنَّ  "وفيات  كتاب  �ساحب  عن  نقاًل  فذكر  عليها،  الإ�سبان  تغلَّب 
اأحرق ما ين�ف على ثمانني األف كتاب من الكتب الإ�سالميَّة التي اأفنى اأ�سحابها اأعمارهم 
يف تاأليفها وكتابتها )93( . وكانت قرطبة على م�عٍد ثاٍن مع امل�سهد نف�سه اإذ التهمت النريان 
ا ا�ست�ىل  ه ملَّ د عليه الكتَّاين اإذ ذكر اأنَّ يف ي�م واحٍد ملي�نًا وخم�سني األف كتاب، وهذا ما اأكَّ
م�سيحّي� اإ�سبانيا على قرطبة اأحرق�ا كلَّ ما وقعت عليه اأيديهم من كتب امل�سلمني وعددها 
م�سح  بعمليَّة  قام�ا  ثم  واحد،  ي�م  و�سعلة يف  زينة  األف جملد، وجعل�ها  ملي�ن وخم�س�ن 
ة اإتالف كلِّ ما وجدوه يف جميع املدن للكتب  �ساملة حل�ايل �سبعني مكتبة، و�رصع�ا بعمليَّ
ا هي ن�سخ من القراآن الكرمي،  العربيَّة التي عرثوا عليها، ظانِّني اأنَّ جميع الكتب املحروقة اإمنَّ

ت عمليَّة الإحراق يف مرا�سيم دينيَّة )94( .  وقد متَّ
 وقد حاول الباحث ريبريا اأن يك�ن م��س�عيًا يف حديثه عن تلك احلادثة الأليمة يف 
غرناطة، فاأتى على ذكر تف�سيالتها يف بحثه امل��س�م بـ: "املكتبات وه�اة الكتب يف اإ�سبانيا 
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باب  الكتب يف  م�ستهل حديثه عن حمنة حرق  اًل يف  لذلك عر�سا مف�سّ وقّدم  الإ�سالمية"، 
الّرملة انطالقًا من املر�س�م الذي اأ�سدره امللكان الكاث�ليكيان فرناند واإيزابيال، والقا�سي 
باأن يقدَِّم امل�سلم�ن كّل ما لديهم من كتب، ليتم فح�سها من قبل خرباء متخ�س�سني، وكان 
ب والفل�سفة والتاريخ اإىل  امللكان قد تعّهدا اآنذاك برّد الكتب التي تتَّ�سل م��س�عاتها بالطِّ
َرَق لأنها تتعار�ض مع العقيدة امل�سيحية.  امل�سلمني، اأما تلك اّلتي تتعلَّق بالدين فال بّد اأن حُتْ
ويبدو اأن ريبريا مقتنع متامًا باأّن جميع الكتب التي اأحرقت يف باب الرملة اإمنا كانت دينية 

خال�سة )95( . 
اإىل حدٍّ  اأنَّ تلك احلادثة قد كان فيها ن�ع من املبالغة والّته�يل  اإىل  وخل�ض ريبريا 
ة  ة الّروايات املختلفة ح�ل العدد احلقيقي للكتب التي اأحرقت، ويرى اأنَّ ق�سّ كبري، وبخا�سَّ
تلك املحرقة وقع فيها كثري من الّتلفيق والتزوير، والتي على اإثرها انق�سم النا�ض فريقني: 
كانت  تلك  الإحراق  عملّية  اأنَّ  راأوا  الذين  ثي�سنريو�ض  للكاردينال  ومعار�سني  منا�رصين 
و�سيلة ناجعة ل��سع حد لنت�سار الدين الإ�سالمي الذي كان متغلغاًل يف نف��ض الّنا�ض، ولهذا 
مل يجدوا مانعًا من زيادة عدد الكتب التي اأحرقت. اأما املعار�س�ن ل�سيا�سة الكاردينال تلك 
وا  هم- اأي�سًا- قد بالغ�ا يف ذكر العدد احلقيقي لها وتزّيدوا فيه، ويك�ن�ن بذلك قد عربَّ فاإنَّ
عن كبري ا�ستيائهم من ذلك الّن�ع من ال�سطهاد الّديني الذي حلق بالعرب. وقد حاول ريبريا 
ه مل  اأن يعر�ض لنا م�قفًا و�سطيًا لأولئك الذين وقف�ا م�قفًا حيادّيًا من تلك احلادثة غري اأنَّ

ياأِت على ذكر اأحد منهم )96( . 
ال�س�رة  تلك  الأوّل يف  املحرقة، متّثل  تلك  راأيني خمتلفني ح�ل  ريبريا  لنا  قّدم  وقد 
املعتمة التي ر�سمها اأحد ال�سحفيني املحدثني لتلك اجلرمية التي ق�ست على جانب من ثقافة 
امل�سلمني. ويظهر من عبارات ريبريا اأّنه كان متحاماًل على ذلك ال�سحفي، والدليل على ذلك 
ق�له: "اإذ اإنَّ �سحفيًا متحرر الراأي جداً، ل يعرف العربية – الأمر الذي ل ي�سبب له خ�سارة ما 
من وراء هذا احلريق – قام بر�سم �س�رة معتمة لتلك اجلرمية وذلك ال�سطهاد الذي قام به 
ثي�سنريو�ض". ويف م��سع اآخر يق�ل: "من ال�ا�سح اأنَّ حبَّ هذا ال�سحفي للم�سلمني قد دفعه 
التي  املجم�عة  ل�سياع هذه  متاأ�سفًا  الآلف ماليينًا،  من  الكتب فجعل  عدد  اإىل م�ساعفة 

كانت عدمية الفائدة له" )97( . 
خرية من ذلك ال�سحفي يف م��سعني:  فالقارئ لعبارات ريبريا يجد فيها ن�عًا من ال�سُّ
الأول بزعمه اأنه ل يعرف العربية، ولذلك فقد اأظهر اأ�سفًا على اإحراق تلك الكتب واملخط�طات 
ي�سّكك يف  اأحرقت، فه�  التي  للمخط�طات  بالعدد احلقيقي  يتعّلق  والثاين  لها،  لعدم فهمه 
حقيقة عددها، ونحن ل نعرف من اأين اأتى ريبريا بالّرواية التي ا�ستند اإليها يف م��سع اآخر 
من درا�سته عندما اعتقد جازمًا باأنَّ عددها ه�: "خم�سة اآلف خمط�طة"، ويف مكان اآخر 
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ٍد، فقال: "مما اأدى اإىل جمع اآلف املخط�طات  ذكر لنا عبارة عاّمة ل ت�ستمل على عدد حمدَّ
العربية، واإحراقها" )98( . 

فريبريا يف هذا ال�سياق ل يقف على رقم دقيق للعدد احلقيقي للمخط�طات التي ذهبت 
عن  احلديث  اإىل  يق�دنا  وهذا  ثي�سنريو�ض.  اأ�سدره  الذي  الظامل  التع�سفي  املر�س�م  �سحية 
اث العربي  اإجماع الرِّوايات التاريخيَّة يف ت�سجيل تلك احلادثة الأليمة التي تعرَّ�ض لها الرتُّ
Ro�(    الأندل�ض، غري اأنَّ هناك اختالفًا بينها يف تقدير عدد الكتب التي اأحرقت، فامل�ؤرخ

bles( قدر عددها مبلي�ن وخم�سة اآلف كتاب )99( ، وتتفق امل�ست�رصقة )Sigrid Hunke( مع 
العدد الذي ذكره )Robles( ، فقد اأ�سارت اإىل فقدان العرب لهذا اجلزء املهم من ثقافتهم بعد 
اأن جمع الأ�سقف ورجاله ما تبقَّى من الكتب واملخط�طات العربيَّة التي �سلمت من النَّهب 
ب ملي�نًا وخم�سة اآلف من  ها مل ت�سلم من األ�سنة اللَّهب، اإذ اأحرقت يد التَّع�سُّ قة غري اأنَّ وال�رصَّ
قرون  ثمانية  يف  نه�ستهم  وثمرة  الأندل�ض  يف  العرب  جمه�د  ح�سيلة  هي  التي  املجلَّدات 
)100( . وقدَّر امل�ؤرخ )Pedraza( عددها مبلي�ن وخم�سة وع�رصين األف كتاب )101( ، واأ�سار 

�سيم�نيت اأنَّ امل�ؤرِّخ )Alvar Gomez de Castro( ذكر اأن عددها خم�سة اآلف فقط )102( 
فذكر  اآلف،  خم�سة  ه�  املحروقة  الكتب  عدد  باأنَّ  القائل  الّتقدير  يف   )Flechier( وتبعه   ،
هم جمع�ا ن�سخًا من القراآن والكتب ذات العالقة بالدِّين وغريها من امل��س�عات، وقام�ا  اأنَّ
ة  بة واملل�نَّ الكتب املذهَّ لتلك  اأو رحمة  اأمام اجلميع دون �سفقة  باإحراقها يف م�سهد علني 
بعدم  املطالبني  بع�ض  نداءات  اإىل  ي�ستمع�ا  ومل  البديعة،  الزَّخارف  باأجمل  واملزخرفة 
ب التي اأنقذت من األ�سنة  اإحراقها، ولعلَّ الغريب يف الأمر ذلك التَّناق�ض الذي يتعلَّق بكتب الطِّ
ه اأنقذ بع�سها دون اأن يح�رص ذلك برقم على وجه اخل�س��ض، لأنَّ  النَّار، فذكر )Flechier( اأنَّ

م��س�عاتها كانت تهّمهم كثرياً )103( . 
اأحرقها  التي  للكتب  املعق�ل  العدد  باأن  الق�ل  اإىل  فذهب   )Conde( امل�ؤرخ  اأما 
ثي�سنريو�ض يزيد عن ثمانني األفا )104( . ووقف امل�ؤرِّخ )Prescott( عند هذه احلادثة دون اأن 
ه اأحرق  ًا لأعداد الكتب املحروقة يف ذلك امل�سهد امل�ؤمل، مكتفيًا بالق�ل: اإنَّ يذكر رقمًا خا�سَّ
ة اآلف من الكتب العربيَّة، الغالبية العظمى منها كانت ن�سخًا للقراآن الكرمي ذات التجاليد  عدَّ
والزَّخارف البديعة، وغريها من الكتب الأخرى يف خمتلف العل�م والآداب، ومل ينُج من هذه 
بيَّة التي برع فيها العرب )105( .  املحرقة �س�ى ثالثمائة من الكتب التي تتَّ�سل بالعل�م الطِّ

تخرج  املحروقة  الكتب  عدد  تقدير  ح�ل  الرِّوايات  اختالف  عن  احلديث  غمرة  ويف 
 )la Lealtad( يف �سحيفة   )Rafel Gago y Palomo( ة يف مقالة كتبها  اإلينا رواية مهمَّ
اً على دفاع �سيم�نيت عن الكاردينال ثي�سنريو�ض،  التي كانت ت�سدر يف مدينة غرناطة، ردَّ
اأثار ذلك العمل الذي قام به الأخري والقا�سي مب�سادرة كلِّ الكتب املكت�بة بالعربيَّة  فقد 
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التي  ة  املاأ�ساويَّ احلادثة  تلك  ة فعل كبرية على  ردَّ لديه  وولَّد  الكاتب  وحرقها حفيظة هذا 
د  التي ت�ؤكِّ الرِّواية  ز �ساحب املقال على  خ�رص فيها العرب جزءاً كبرياً من تراثهم. وقد ركَّ
ة للكتب املحروقة، وهذه الرِّواية تن�سجم مع م�قف املدافعني عن  وباإ�رصار على القلَّة العدديَّ
ثي�سنريو�ض وم�قف الكني�سة. وفيما يتعلَّق يف م�ساألة ا�ستحالة ال�ق�ف على رقم حمدَّد لتلك 
ه متَّ فعاًل حرق كثري من  الكتب، فاإنَّ الكاتب يرى اأنَّ هذا اأمر ثان�ي، لكنَّ الأهمَّ من ذلك ه� اأنَّ
ه من املت�جب  ا اأن ننكره اأو نقبله، ويف حالة القب�ل والت�سليم بذلك فاإنَّ الكتب، وهذا الأمر اإمَّ

اأن نل�م الكاردينال على ذلك التَّ�رّصف ول ندافع عنه. 
ويف ظل احلديث عن الفارق الكبري بني الرِّوايات التاريخيَّة لعدد الكتب املحروقة يرى 
التَّقليل والزِّيادة، ومن منظ�ره فاإنَّ العدد الإجمايل ملا  الكاتب باأنَّ امل�قف يتاأرجح بني 
التي  الرِّوايات  ت�سارب  بناء على  ال�ستخال�ض  هذا  وياأتي  كتاب،  ملي�ين  اإىل  ي�سل  اأحرق 
مل تقف على رقم معنيَّ كما ذكرنا اآنفًا، فبع�ض النَّا�ض يزيدون يف اأعدادها وبع�سهم الآخر 
ًا  ه لي�ض مهمَّ اأنَّ اإىل  العدد مبلي�نني، م�سرياً  اأجمل   )Rafel Gago( يقلِّل�ن منها، ولهذا فاإنَّ 
اء اإحراق تلك الكتب، ويت�ساءل كاتب  عدد الكتب التي اأحرقت، اإمنا املهمُّ يف راأيه امل�سيبة جرَّ
املقالة اأثناء حديثه ال�ستطرادي ملاذا ُتْقَبُل اأقل التَّقديرات لتلك الكتب، ويق�سد بذلك تقدير 
Pedra�( الذي و�سعه كل من  التقدير  يرف�ض  ، يف حني   )Alvar Gomez( و   )Flechier(

اإىل نح� خم�سة  العدد  الثالثة على تقليل  القائم بني  اأنَّ التفاق  ول �سك   )Robles( و   )za

دفة، وذلك لأنهم جميعًا كتب�ا عن �سرية حياة الكاردينال  اآلف كتاب مل ياأِت من باب ال�سُّ
ثي�سنريو�ض، ولهذا وقف�ا مدافعني ليدافع�ا عنه وعن اأعماله، ومن غري املعق�ل اأن يل�مه اأحد 
ه رفع ه� الآخر  على الأعمال ال�سيئة التي اقرتفها بحق امل�سلمني وتراثهم، ونتيجة لهذا فاإنَّ

تقديره لعدد الكتب لي�سل اإىل ملي�نني. 
الزِّيادة  ح�ل  املت�سكك  �سيم�نيت  م�قف  على   )Rafel Gago y Palomo( ردِّ  ويف 
املفرطة يف عدد املخط�طات املحروقة، اإذ زعم اأنَّ امتالك اأهل غرناطة مللي�ين كتاب ي�حي 
اً، يف حني اأنَّ ذلك ال�اقع ل ينعك�ض يف ال�ثائق التي و�سلت  هم اأكرث اأهل الأر�ض حت�رصُّ باأنَّ
املقالة  كاتب  ت�ساءل  وهنا  تعبريه،  حدِّ  على  الهمجيَّة  حدود  يتجاوزوا  مل  ة  اأمَّ فهم  اإلينا، 
د اأنَّ اأهل الأندل�ض  م�ستنكراً. كيف كانت تلك ال�ثائق ت�سل اإلينا اإذا كانت حمروقة؟ وعاد لي�ؤكِّ
تعر�س�ا لإبادة قا�سية، هدمت من خاللها عنا�رص ثقافتهم وانتزعت م�سادر �سهرتهم منهم، 
ة. ورف�ض كاتب املقالة الراأي القائل باإنَّ الكتب املحروقة  ومن ثمَّ ي��سف اأهل�ها بالهمجيَّ
كانت معظمها تتعلق بالقراآن الكرمي وبالدِّين الإ�سالمي، فهذا يف راأيه جمرَّد افرتا�ض غري 
ا كان القرار ال�سادر يق�سي  مقب�ل ما مل تكن هناك براهني �سافية وكافية تثبت ذلك، واإمنَّ
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ة من اأجل حرقها  ة واخلا�سَّ بجمع جميع الكتب املكت�بة بحروف عربيَّة من املكتبات العامَّ
دومنا اعتبار مل��س�عاتها وم�سامينها )106( . 

ه كان على خالف عميق مع �سيم�نيت الذي  ويظهر للباحث من كالم �ساحب املقالة اأنَّ
انربى للّرّد عليه فيما كتب، اإذ زعم اأنَّ كتاباته تلك تنمُّ عن م�قف حمرِّ�ض ومعاٍد للكني�سة، 
فه� رجل متحرِّر الفكر على حدِّ و�سفه، يعمل دائمًا على انتقاد اأعمال الكني�سة. ويف املقابل 
الدِّفاع عنها وعن  ب للكني�سة دائم احلر�ض على  الّتع�سّ ه �سديد  فاإنَّ �سيم�نيت معروف باأنَّ
م�قفها جتاه هذه امل�ساألة حتديداً، ولهذا جلاأ اإىل التقليل من اأعداد الكتب املحروقة والدِّفاع 
ا قام به ثي�سنريو�ض يف ال�قت الذي كان فيه اأتباعه يزيدون يف عدد الكتب التي اأحرقها  عمَّ

�رصفًا وتفاخراً ب�سنيعه. 
وي�ستنتج الباحث اأن هذا التفاوت والختالف ح�ل تقدير العدد احلقيقي للمخط�طات 
التي اأ�رصمت فيها النار يرجع اإىل غياب رواية ت�سجيلية يف امل�سادر العربية لهذه احلادثة 
�ساأنها  من  التقليل  بهدف  الكتب  هذه  عدد  من  قلل  قد  امل�ؤرخني  بع�ض  اأن  كما  امل�ؤملة. 
ذات طابع  كانت  اأحرقت  التي  الكتب  اأن  اإىل  بالإ�سارة  والأدبية، مكتفني  العلمية  وقيمتها 
دينّي فقط، وياأتي راأيهم هذا مت�افقًا مع راأي ثي�سنريو�ض الذي راأى اأن اأف�سل و�سيلة لت�رصيع 
عملية تن�سري امل�سلمني ه� اإحراق كتب الدين الإ�سالمي، ول �سيما امل�ساحف وكّل ما يتعلق 

برتاثهم؛ وذلك لجتثاث اأي اأثر لبقاء الدين يف نف��سهم. 
ح الباحث الرِّواية التي ذكرها )Rafel Gago y Palomo( عن عدد الكتب التي  ويرجِّ
حابة من الدُّخان الأ�س�د التي  اأحرقت، فال مبالغة يف هذا التقدير، والدَّليل على ذلك تلك ال�سَّ
حابة ل  اأنَّ تلك ال�سَّ ا يق�له، ول ريب يف  اإ�سارة تقاربنا ممَّ ت �سماء غرناطة كلِّها، فهي  غطَّ
ي�سببها اإحراق خم�سة اآلف كتاب بل اأكرث، فهذا الدَّليل املح�س��ض يقاربنا من العدد احلقيقي 
مللي�ين كتاب اأ�رصمت فيها النَّار يف حلظات، وذهبت اأعداد كبرية من الكتب التي ل ميكن 

تع�ي�سها باأي حاٍل من الأح�ال. 
ويرى الباحث اأن هذا الختالف بني امل�ؤرخني يف تقدير عدد الكتب يرجع اإىل اأمرين: 
ة يف ت�سجيل حقيقة ما جرى يف  ف�يَّ هم اعتمدوا يف تقديراتهم تلك على الرِّواية ال�سَّ اأولهما اأنَّ
قة تع�د اإىل تلك احلقبة من الزمن، وثانيهما اأن  ذلك احلدث دون ال�ستناد اإىل ن�س��ض م�ثَّ
اأنهم مل  اأولئك امل�ؤرخني قد بداأوا ب��سع تقديراتهم هذه بعد مدة زمنية تزيد عن قرن، اأي 
تقدير عدد هذه  وال�سطراب يف  اخللط  ولهذا وقع  ي�ساهدوها،  الأحداث ومل  تلك  يعا�رصوا 
الكتب، اأو حتى اإعطاء عدد يقارب النتاج الفكري الذي �سدر عن اأبناء الأندل�ض على امتداد 
األيف ردحًا ط�ياًل من الزَّمن، وهذا ما ي�سعب ح�رصه يف  ح�سارة ا�ستمرت يف العطاء والتَّ



176

د. محمد يوسف إبراهيم بنات التراث األندلسي بني اإلحراق والضياع

عدد، ل�سخامته وكرثته، فاإذا مل نكن قادرين على ح�رص عدد الكتب يف مكتبة واحدة من 
املكتبات الأندل�سيَّة، فهل ن�ستطيع ح�رص النتاج العلمي يف ذلك الع�رص؟ 

ة الإحراق املمنهجة التي قام بها ثي�سنريو�ض من زاوية اأخرى،  وميكن النَّظر اإىل عمليَّ
وذلك خالل ال�ق�ف على القلَّة العددية للمخط�طات التي اأحرقها كما ذكر املدافع�ن عنه، 
ه من املمكن اأن يك�ن ذلك من باب الدِّعاية الإعالميَّة، وهذا ما منيل اإليه، فقام باإحراق  فاإنَّ
ه متَّ اإخفاء كثري من الكتب  ه اأخفى اأعداداً كبرية، وما من �سكٍّ يف اأنَّ القليل من الكتب غري اأنَّ
ًا، فاأخذوها واأودع�ها يف خزائن مكتباتهم،  الأهمية لال�ستفادة من م�سامينها علميَّ ذات 
ح – اأي�سًا- م�ساألة اإخفاء كثري من الكتب التي من املمكن اأن تك�سف ما كان يتعّر�ض  ونرجِّ
اأديرة  يف  املحف�ظة  املخط�طات  ولعلَّ  وتن�سريهم،  وطردهم  قمعهم  خالل  امل�سلم�ن  له 
الرُّهبان خري �ساهٍد على هذا، اإذ اأودعت يف خزائنها الكثري من املخط�طات التي ل ي�سمح 

بروؤيتها والطالع على م�سامينها. 
العرب  تراث  له  تعرَّ�ض  ما  ح�ل  والباحثني  امل�ؤرِّخني  نظر  وجهات  تفاوتت  وقد 
وامل�سلمني يف تلك احلادثة من حمٍ� وطم�ض، فمنهم من رف�ض ذلك التَّ�رّصف رف�سًا مطلقًا، 
ولعلَّ خري من ميثِّل هذا الجتاه امل�ؤرخ الأمريكي )Prescott( الذي علق قائاًل: "اإن هذا العمل 
املحزن مل يقم به همجي جاهل، واإمنا َحرْبٌ مثقف، وقد وقع ل يف ظالم الع�س�ر ال��سطى 
ولكن يف فجر القرن ال�ساد�ض ع�رص ويف قلب اأمة م�ستنرية، تدين- اإىل اأعظم حد- بتقدمها 
اإىل خزائن احلكمة العربية ذاتها" )107( يف حني اأيدَّ الباحث �سيم�نيت اخلط�ة التي قام بها 
ثي�سنريو�ض وباركها، وكتب مقاًل دافع فيه عن الكاردينال مبينا اأنَّ تلك الكتب املحروقة 
مل تكن ذات قيمة من حيث درا�ستها، وخل�ض اإىل نتيجة م�ؤّداها اأنَّ كّل ما يقال عن ثقافة 
ب،  امل�سلمني وازدهارهم فيه كثري من الفرتا�سات والأوهام واخلرافات والأ�ساطري والتَّع�سُّ
ه ل� ت�افر للم�سلمني ملي�نا خمط�طة لكان�ا اأكرث  وقد �سّكك يف عدد تلك املخط�طات زاعمًا اأنَّ

الّنا�ض علمًا وثقافة يف هذا العامل )108( . 
داً اأنَّ امل�سلمني الإ�سبان كان لديهم ما  ه م�ؤكِّ ومل يلبث ريبريا اأن يدفع هذا الق�ل ويردَّ
ل اإليه من خالل بحثه هذا )109( . وقد  يزيد على ملي�ين خمط�طة، وذلك اعتماداً على ما ت��سّ
ًا حاول من خالله اأن يربط  ًا وج�هريَّ طرح ريبريا يف اجلزء الثاين من مقالته �س�ؤاًل مركزيَّ
املخط�طات  ح�ل  واأوهام  خرافات  من  اأ�سيع  ما  وبني  العربية،  للكتب  احلالّية  القّلة  بني 
ال�سائعة اأو املفق�دة، حماوًل بذلك تقدمي اأ�سباب مقنعة ل�سياع تلك املخط�طات، وقد ح�رص 
تلك الأ�سباب يف: اأّولها اأن العرب مل ي�ستخدم�ا ن�عًا جّيداً من ورق الكتابة، وهذا ما اأّدى- 
لأنَّ  وذلك  لها  النَّا�ض  ا�ستخدام  لكرثة  َتُدْم ط�ياًل  مل  اإذ  ال�رّصيع،  الكتب  تلف  اإىل  راأيه-  يف 
ورقها مَيّزق ب�سه�له، وثانيها اأن كثرياً من املهاجرين من بالد الأندل�ض قد قام�ا برتحيل 
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كتبهم مع كثري من احلّمالني اجلهلة الذين ل يح�سن�ن املحافظة عليها، الأمر الذي اأدى اإىل 
غرقها يف البحر، وثالث تلك الأ�سباب يّت�سل بالثاين منها وه� اأّن كثرياً من اأبناء الأندل�ض 
قد نقل�ا كتبهم اإىل بالد امل�رصق )110( . ويظهر من كالم ريبريا اأن العرب قد اأبدوا تق�سرياً 

وتهاونًا يف املحافظة على كتبهم. 
وبدوره يرى الباحث اأّن هذا الأمر مردود عليه وعمدتنا يف ذلك الأخبار التي كّنا قد 
ذكرناها يف م�ا�سع �سابقة، والتي جاءت م�ؤّكدة على عناية الأندل�سيني بكتبهم وتراثهم، 
اأبدوا اهتمامًا منقطع  فقد كان�ا يدفع�ن اأم�اًل طائلة لقاء احل�س�ل على كتاب فريد، كما 
للمعرفة  ال�حيدة  ال��سيلة  الكتاب  لك�ن  وذلك  وجتليداً،  ون�سخًا  حفظًا  الكتب  بتلك  النظري 
اآنذاك، فه� م�ست�دع ثقافتهم ووعاء فكرهم، وقد كان لإن�ساء م�سانع ال�رق يف �ساطبة- 
كما اأ�سلفنا- الأثر الكبري يف �رصعة انت�سار الكتب وتداولها بني النَّا�ض، وهذا ما �ساعد على 
�ؤال باملثل اأمل تكن املخط�طات  م�ساعفة اأعدادها اآنذاك. ونحن يف ال�قت نف�سه نرّد عليه ال�سُّ

التي و�سلت اإلينا الي�م مكت�بة على ال�رق نف�سه؟ 
ًا ملا قام به ثي�سنريو�ض، نافيًا اأن يك�ن  وقد حاول ريبريا مّرة اأخرى اأن يجد تربيراً منطقيَّ
دافع احلقد على اآداب العرب وفن�نهم ه� املحّرك الأ�سا�سي ملا قام به؛ وذلك لأّنه كان واقعًا 
حتت تاأثري وطاأة احلما�ض ال�سعبي ورغبته يف النتقام من العرب وتراثهم، ومل يكن له – اأعني 
ثي�سنريو�ض- بدٌّ من ال�ستجابة ملطالب ال�سعب، ويف ذلك يق�ل: "واإينِّ ل األ�م مطلقًا ت�رّصف 
الكاردينال ثي�سنريو�ض العظيم ول املفّت�سني، ولي�ست لدّي رغبة لأقلِّل من �ساأن هذا الّت�رّصف، اإذ 
مل يكن الّدافع له احلقد على الآداب اأو الفن�ن... ومل يكن على اأقّل تقدير احتقاراً لالآداب العربّية 
التي اأمر اأن يحفظ منها كتب الفل�سفة والّطّب والتاريخ " )111( . ويرى الباحث اأنَّ تقدمي ريبريا 
ملثل هذا الّتربير واإميانه بذلك العمل ال�ّسائن الذي اقرتفه ثي�سنريو�ض بحق الكتب العربّية، اإمّنا 
ه� حماولة للّربط بني ما قام به الأخري وبني ما داأب عليه بع�ض ال�سالطني العرب قدميًا، 
وذلك عندما ان�ساع�ا لنداءات اجلماهري واأ�سدروا اأوامر تق�سي بحرق كتب جمم�عة من العلماء 

امل�ساهري وعلى راأ�سهم: ابن حزم، والغزايل، وابن م�رّصة. 
ويرف�ض الباحث ال�ستخال�ض الذي ت��سل اإليه ريبريا يف اأمر املقارنة بني ما قام به 
�سالطني العرب وثي�سنريو�ض جتاه هذه امل�ؤلفات املفق�دة؛ وذلك لنعدام الربط املنطقي بني 
دوافع اأولئك ال�سالطني الذين اأقدم�ا على عمليات اإحراق حمدودة ومدرو�سة لبع�ض الكتب 
بهدف اإر�ساء العامة والفقهاء كما ذكرنا، اأما ذلك العمل الذي قام به ثي�سنريو�ض فال ميكن 
مًا ملجم�عة كبرية من الكتب  مقارنته بدوافع ه�ؤلء ال�سالطني؛ اإذ كانت غايته اإحراقًا منظَّ
وتراثهم،  امل�سلمني  بني  ال�سلة  وقطع  العربية  الآثار  طم�ض  بهدف  واإتالفها  واملخط�طات 

واإنكار دورهم يف احل�سارة الأندل�سية. 
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ة اأخرى على الت�سكيك يف م�سداقية درجة التثبت من �سحة الرواية  ول بدَّ من التاأكيد مرَّ
ه من غري املمكن تقديرها وح�رصها برقم معني، نظراً  ال�سف�ية ح�ل ح�ادث اإحراق الكتب، لأنَّ
لأنَّ ثقافة الإ�سبان وح�سارتهم مل يت�سفا ي�مًا بالثِّقة، ولهذا جند فريقني لدى امل�ست�رصقني 
من الإ�سبان وغريهم، اإذ تبّنى الفريق الأول التاريخ الرَّ�سمي الذي لفقته الكني�سة الكاث�ليكية 
واأيدها بدعم من �سلطة املل�ك والنبالء الإ�سبان، يف حني ظهر فريق اآخر مناه�ض للكني�سة 
اإىل  تثبت م�سداق ق�له من�ِّهًا  واأدّلة قطعيَّة  لديه من قدرة  فاأخذ يحاربها مبا  واأفكارها، 
اأو ما  ها لي�ست معلنة،  اأنَّ الكتب غري  اإحراق  اأخرى م�سّجلة على م�ساهد  اأدلَّة  اإمكانية وج�د 
اأن  املمكن  من  والتي  عليها،  العث�ر  يتم  مل  اأخرى  اأدلَّة  ة  ثمَّ اأو  هناك،  اأو  هنا  اأة  خمبَّ زالت 
وعلى  وامل�سلمني.  العرب  جتاه  وممار�ساتها  الكني�سة  اأعمال  تف�سح  جديدة  اأ�رصاراً  تك�سف 
ق تاريخيًا  اأمر م�ثَّ اإحراق الكتب الإ�سالمية من طرف الن�سارى الإ�سبان وغريهم  كلٍّ فاإنَّ 
بامل�ستندات وال�ثائق، وبع�ض اأ�سباب احلرق بائن وم�رصَّح به حتى عدد الكتب املحروقة 

اكر له.  م�سار اإليه ول� بالتَّخمني اأو بالتَّقدير الرَّمزي اخلادم لأغرا�ض الذَّ
العربية  اأنتجته احل�سارة  الذي  اث  الرتُّ التاأكيد على �سخامة حجم  بدَّ من  وختامًا ل 
ًا هائاًل من الكتب التي ل ي�قف  ة كمَّ اهرة، اإذ �سنَّف علماء الأمَّ والإ�سالمية يف ع�س�رها الزَّ
الكتب  اأنَّ  "واعلم  القلق�سندي:  ق�ل  هذا  د  ي�ؤكِّ ا  وممَّ امل�ا�سيع،  خمتلف  يف  عدد  على  لها 
امل�سنَّفة اأجلَّ من اأن حت�سى، واأكرث من اأن حت�رص يف عدد، ول �سيَّما الكتب امل�ؤلَّفة يف امللَّة 

ة من الأمم" )112( .  ه مل ي�سنَّف مثلها يف ملَّة من امللل، ول قام بنظريها اأمَّ الإ�سالميَّة، فاإنَّ
فهذا الكالم يثبت اأنَّ الكتب امل��س�عة يف كلِّ فنٍّ ل ميكن اإح�ساوؤها، ول بدَّ من التاأكيد 
و�سع�ا  الذين  امل�ساهري  العلماء  من  هائاًل  عدداً  اأجنبت  الأندل�ض  بالد  اأنَّ  على  اأخرى  ة  مرَّ
امل�ؤلفات يف خمتلف فن�ن املعرفة، ومل نظرنا يف كتب الرّتاجم اخلا�سة باأعالم كلِّ مدينة 
على حدا خلرجنا باإح�سائية كبرية لأ�سماء اأولئك العلماء وم�سّنفاتهم املتعدِّدة، وهذا بدوره 
التي  التي يكرث تعدادها، واملكتبات  البالد كانت عامرة زاخرة بالكتب  اأن تلك  ي�ؤّكد على 
ا يعزِّز هذا الراأي كرثة اأعداد العاملني يف خدمة الكتاب من مل�ك واأمراء  يط�ل اإيرادها، وممَّ
ة و�سداة جمع الن�ادر من امل�ؤلفات  ار ووراقني ون�ّساخ وه�اة جمع الكتب بعامَّ ووزراء وجتَّ
ة ببيع الكتب يف مدينتي قرطبة واإ�سبيلية  ة. ف�ساًل عن الأ�س�اق اخلا�سَّ امل�ستن�سخة بخا�سَّ

وغريهما من املدن، كلُّ ذلك �ساعف من اأعداد خزائن الكتب واملكتبات يف تلك البالد. 
ا ي�ؤكد على �سياع كم كبري من م�سادر الرتاث الأندل�سي ذلك العدد الهائل لق�ائم  وممَّ
امل�ؤّلفات التي و�سعها العلماء الأندل�سي�ن، وقد اأثبتت كتب التاريخ والرتاجم كثرياً من اأ�سماء 
الكتب التي مل ت�سل اإلينا، و�سكتت عن الإ�سارة اإىل م�سريها وما اآل اإليه حالها، فانتهت اإىل 

ها ما زالت مدف�نة اأو خمفيَّة يف مكان ما.  م�سري جمه�ل، اأو اأنَّ
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