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 الدكتور:لحرش أسعد المحاسن

 
المخطوو ط  وو  ةااووةة اهمووض هاووع مه وواىه  ضراووع اتقووه  ه ووة ه  متووألمترىه ر  لموو    ووات اهمووض ال ةتاووض       

تووةماض ت وو    ه ووم مووا المخط طووهت اموو ةل ال اةتوو ا تطةطووض مةاوواا مخطوو ط مووبا اتاووة مقووع  ووه   هوو  ماألتووهت اإل
أمقتاض  خهصض أ  ال ا رم لع ماها ر  ةغم ال ة ب   الا اةث الألو  ألموت تموات ا الن موا  المخط طوهت هو  قىوة 

غةقهطوووض همووو  تمووو  ضووو    ه وووم موووا  مروووض ضروووه اووو  الألألوووهة    وووةى ضدوووةات ا الن ضروووه اووو  اإلتوووتها  ضقووو  توووم ط 
اووةاا  غاة ووه مووا   م ال ووهلم   أل وو طقه ضووا مه وو  اهمووض    المخط طووهت تمخألروون أق ووها ال ووهلم  هوو  مصووة  ألةااووه  ان

 ممى   ه ال  هةي ر
 تألطوو ة  تووه م الطتهضووض  تألطوو ة مخألروون ال روو م المقىماووض   غاة ووه  ت موو    تووه م الأل اصووم المألطوو ةة       

 ب ضره ال اةتاا تةم ممى   أاتة لر فهظ ضره ةااةة اهمض رما اقألةقت  غاة ه  م
 اقتغ  االضألوةان تألطو ة الغوةب هو  ضروم المخط طوهت  تتوتب الأل هموم  مو  المخط طوهت اإلغةاماوض         

الةألاقاوووض مقوووة هألوووةة ط اروووض   تتوووتب الألطووو ة ال رمووو  الىه وووم الوووةي اتوووألفه  مقوووع ضروووم المخط طوووهت هقدووو  ضقووو  م ضروووم 
 .codicologieالكوديكولوجيا   المخط طهت  أ
    ضرم اىألم  تصقهضض المخطو ط  ألطو ة  وه ضتوة الوبما   و  ال ااوه  ا مو  ضقو قه هوهلمخط ط ضقو قه        

    القص هرم قىألم تهل ضها ال همم لرقص أ الم ر مهت الأل  ألتألفه  مقع إال قه ةا ر
عممما الد ممد الجيدمم  هت  قدوو  ضقوو  م :  اموه أا الغووةب اتووألفه  مووا ألطوو ةل ال رموو  ه  ووفع هوو  ضروو م المخط طو

 أ ر لممخطوط
 critique génétique des manuscrits.   

  وو  ضرووم ا ألقوو  تأل راووم المخطوو ط مقووة  قدوو ألع افاووةة إلووه أا أصووتف  ا  ووه مخط طووه تهالتووألفه ة مووا        
 ضق قه ر     ضرم ال ااه  اةاة   autographeمخألرن قتخ المخط ط ال ا   الماأل تض تخط المؤلن   

 لرمغةب ال ةت  خص صاألع ه  صقهضض المخط ط  ال فهظ ضراع  تهتأل مهلىم الةى م ة ط ارض  التومهى      
 الخهص تىم ا تة  أداها أخةى  هاقتغ  الألطةى إله ةلك ر
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 اإلشكالية
مخألرفووض مووا  قووه مووهات ال همووض إلووه ألقظووام مرألمووه   لوو  ادووهةك هاووع ضوو   مووا المألخصصوواا هوو  الم اقووب ال

لرم  وو ع تغاووض االتووألفه ة   المتووه مض هوو  أل تووال ل رووم ضةتوو  لرمخطوو ط  وو  ال ووت ت ووض مةم ووع رهووهلمرألمه ا ووهل  
 اإلداهلاهت الألهلاض : 

 و مه م ى ا ألمهم الته ث ال ةت   المؤتتهت الم قاض تهلألةاث ت رم صقهضض المخط ط  ال ةت  ؟ 
 المخط ط ال ةت ؟و  م اماا االتألفه ة ما القم  الماق  ه   ةاتض 

 و اان قته م ه  ال فهظ ضره المخط ط تهل ته م الألمقاض ال  اطض؟ 
 

 األهداف
 اى ن المرألمه إله الأل ةان ت رم المخط طهت  ال ةاتهت الغةتاض   ال ةتاض ه   ةا الممهم ر

  اى ن إله الأل ةن ضره مخألرن المقه   المتأل مرض ه  ضرم المخط طر
ةاطووض المخطوو ط المغةتوو  لرمتووه مض هوو   فظووع  هىةتووألع ألمهدوواه موو  أ وو ان امووه اىوو ن إلووه الألطووةى إلووه خ

 المختةر
 

 المحاور
 : دراسة دظرية ) تعاريف   مدهجية الخ (. المحور األول
 : دراسة واقعية ) مسح لممخطوط  فهارس الخ( المحورالثاد 

 : دراسة مست بمية )آفاق وسائل حديثة الخ( . المحور الثالث
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 أسعد المحاسن    جامعة الجمفةلحرش ت ى  د. رئيس المم  

 رئيس المجدة العممية 
 مهم ض المرفض   ر      د. حمادي دورالدين 

 :أعضاء المجدة العممية
 أر رت با ي امهم                                   مهم ض المبا ة
 أر رمتة ك با  الخام                             مهم ض االغ اط

 مض قهصة                                     مهم ض المرفض رخ  

  ر مهم ب اة                                       مهم ض المرفض                
  ر أت   الم هتا ل ةش                         مهم ض المرفض 
 فض ر هدهة ضطهااهلل                                   مهم ض المر
  ر خهل ي خاةة                                     مهم ض المرفض
  ر ضبال اا مت                                    مهم ض المرفض

  رتا  ا   إتةا ام                                  مهم ض المرفض  

 أر دةل  ة ه                                      مهم ض المرفض
 أرتداةي ضت  الة ما                              مهم ض المرفض
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 ارمض ة ال الرمقض ال رماض: ال األ ة  مه ى ق ة ال اا
التا  ة ال المهم ض   التا  ة ال المرألمه   بمة   اهتهألةة   إخ اق  الطرتض   أاىه 

 ال   ة الاةام التةم ضراام
هت    و    اث ضا ألةاث اهمض   إت اضهألىه ضتوة إا ال  اث ضا المخط ط  : وأمه ت  
 البما ر

  الدك أا المخط ط    مةآة لر طهاات ال ةتاض   اإلتةماض ضره م ى الألهةاخ      قه 
 اماا أا قماب تاا أةت ض مةا م مةت تىه المخط طهت ال ةتاض :

 

 مة رض االتألادهن : قمم الاألهب المخط ط اله مطت عر ر1
 خةاج القص صرمة رض االمألىه  : إ ر3
 المة رض الألمهةاض : ألتهتى   ة الطت  إلخةاج الاألبر ر2
 مة رض ق ادىه الا م : مة رض الأل  اى ال رم ر ر4
 

   ةل المة رض أ ت اله ظى ة ضرمها مخألصاا ه   بمض المخط طهت اقتطمت ضقىه 
 ضر م مقىه :

 رCODICOLOGIEضرم صقهضض المخط ط ا  اا ل ماه  -
لرمخط ط      ضرم اىألم  CRITIQUE GENETIQUEضرم القم  الماق    -

 تأل رام المخط ط مقة قد ألع افاةة اله أا أصتف  ا  ه ر
  إةا اها ضرم الفار ل ماه ا قه ت ةاتض القص ص اه تاض  ةاتض ضرماض   هإا ضرم صقهضض 
المخط ط ا  اا ل ماه    ضرم م ا   أله تهلقتتض لرغةب     أ م األهب ه  الم   ع    ع 

     تم ظى ة مصطرف  1981ه  أ اخة  JAQUE LOMMERTك ل ماة الترماا  مه
  : الم اوومPATEOGRAPHIE   (PATIO)الا  اا ل ماه اهقو ا اتأل مرو ا مصطروف 

(GRAPHIE)  الاألهتوض "ضر م الاألهتض الم امض" طم ا ألصة مؤخةا ضره الخط ط الم امض ه :
 ض مه اض  اض     ال اتألطا   اا أا ا  اا ل ماه :     ةاتض المخط ط تهضألتهةل  ط

الفار ل م  أا ا مى قًصه مه لم ا    الظة ن المه اض الأل  قد  هاىه     لىةا  ضه الت ض اله 
 اتألت ام مصطرف ا  اا ل ماه ت تهةة أةاار ماض الاألهب ر
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 أاىه التووه ة ال  وو ة :    

  ألهةاخ "م ى  القص  1927إا أ م مؤتتض ل ةاتض المخط طهت أقد ت ه  تهةال 
 القص ص" ما   ا أا ألا ا  قهك أي مته ةة ضةتاضر

   إةا اهقت م هةن ضرم المخط ط    اتألمةت ل ى الفةل   هإقع مه بام  تهتاه ضق قهر
  همم ةلك ا أل   ةا المرألمه ال  ل  اه م   م ضرم صقهضض المخط ط ال ا     ا ههى 

 لاماب ضا اإلداهلاض الألهلاض :
ال  اطض مة ة ه  ألةاطقه ال ةت       م اماا اضألتهة مطًة: األهب  م لىةل ال ر م    

"صتف اهضده ه  صقهضض االقده لرمرمدق ي"  الةي أل  ث هاع ضا ض   ما م ا  الاألهتض   
 أ  األىه إة هًصه لىةا ال رم؟

و مه م ى االتألفه ة ما الألمقاهت   الت  ث الغةتاض ه  خ مض المخط طهت ال ةتاض   ه  
  ةت    اإلتةم ؟ضهلمقه ال

 و مه ال ة ض تاا ضرم المخط ط   الفىةتض ؟
 و مه ماهقض صقهضض الألتفاة   هق قىه ؟

 و مه    خصه ص المخط طهت ال ةتاض   آهه ىه المتألمتراض ؟
همم  ةل الألتهؤالت     غاة ه األدةن مختة المخط طهت تمهم ض باها ضهد ة ت ا    

ةامض الدمامض ما الت   اض   مصة   اهة ا     أل قل    ضه قختض ما الته طاا ما ال  م ال 
 المغةب     ما المهم ض ال طقاض لام م ا إتىهمهألىم ه   ةا الممهم ر

  ه  الخألهم الداة الم ص م لرتا  ة ال المهم ض   ما  ةا ع لام الطه م اإل اةي الةاا 
 تةل ا ام مه ه   ت ىم إلقمهح ه هلاهت  ةا المرألمه ر

ً ه لرته ة اهتهألةة الم ه ةاا الةاا قألدةن تهالتألمهع اله م اخةألىم       الداة أا
 لام ما   ة مرألمهقه  ةا ر

   التةم ضراام   ة مض اهلل   تةاهألعر

 الدكتور حمادى نور الدين: رئيس اللجنة العلمية
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اٞننهج السليم ُب قسنطية  -د.عبد آّيد ٗنعة جامعة األمًن عبد القادر للعلـو اإلسبلمية 
 168 ............................................................................................................وطٓنقيق اٞنخط

اٞنخطوطات اٛنزائرية ُب اٞنغرب األقصى: اٝنزانة العامة د.عبيد بوداكد جامعة معسكر 
 181 ................................................. كاٝنزانة اٞنلكية بالرباط، كاٞنكتبة العامة كافوظات بتطواف أ٧نوذجا.

اٞنخطوطات دراسات الدكتور عمر أنور الزبداين موقع الشبكة اإلسبلمية قسم البحوث كال
 193 ........................................................................................... اٛنزائرية ُب دار الكتب القطرية

آفاؽ اٞنخطوط ُب ضوء الفهرسة أ.عمر عركم جامعة ابن خلدكف بتيارت 
 313 ........................................................................... )مقاربات ُب التحقيق اإللكرتكين(اإللكرتكنية

 334 ............................ ٢نطوطات مدينيت الربج كسيدم قادة بوالية معسكرأ.قادة رقيق جامعة تلمساف 

 324 ............................................. علم اٞنخطوط كفن صيانتوأ.كماؿ عويسي اٞنركز اٛنامعي غرداية 

ا كبننائها )دراسة ُب مناىج اٞنخطوطات ُب أسس ٗنعه١نمد حجازم جامعة باتنة .د
 346 ......................................................................................................... ٓنقيقها كضبطها(
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في المكتبات  أنموذجا يق والّسعة:المخطوط اإلباضيآفاق دراسة المخطوط بين الضّ 
 .وليبياة بالجزائر وتونس عاقل اإلباضيّ في م الخاصة

 د.سناء الباروني 
 جامعة مندوبة تونس

 
كأفق منهجي  ،باٞنغرب اإلباضي موقف نقدٌم ٫نرتؽ اٞنألوؼ 1إٌف ٠نادلة الٌسائد ُب الٌتعامل مع اٞنخطوط

ربة جذكره ُب القدـ كمعرُب يتخٌطى اٞنتداكؿ ُنثا عن اٛنديد كتوقا للبديل ُب ٓنيٌن اٞنعرفة بإرث مادم كفكرم ضا
 .من أجل ثقافة حٌية متطٌورة

الفحص كاالستقراء ٌٍب الٌنقد للمخزكف اإلباضي ُب شكلو اٞنخطوط من إٔب  كنوٌجو عنايتنا ُب ىذا العمل
كمطلوبة للٌتعامل مع ىذا  خبلؿ ا٧نوذجو باٛنزائر كتونس كليبيا سعيا لطرح آلٌيات نظر جديدة كإضافات مبلئمة

 .ٌلفات ّنا ىي فضاء ال يزاؿ بكرا ُب العديد من جوانبوالٌنوع من اٞنؤ 
بوادم ميزاب اٛنزائرم كجزيرة جربة التونسٌية كجبل نفوسة اللييب ىو  كإذا كاف اٞنخطوط اإلباضي اٞنغاريب

 ٟنا قوانينها أخرلفإنٌو ُب شكلو موضوع معرفة  ،لو ٣نٌيزاتو كخصوصٌياتو كعاء ٞنضموف فكرم كحضارم مشرتؾ
ذلك أٌف سًنكرة حياة ىذا اٞنخطوط ليست سول انعكاس لسًنكرة فكر ظهرت أسس .ا كخصوصٌياهتا أيضا٣نٌيزاهتك 

مدرستو منذ الٌنصف الثٌاين من القرف األٌكؿ للهجرة ُب خضٌم أحداث الفتنة الكربل كما عقبها من كقائع كانت 
 أدلت بدلوىا عقائديٌا كسياسٌيا كفكريٌا .كاإلباضٌية كاحدة من بٌن تلك الفرؽ اليت2كراء ظهور الفرؽ اإلسبلمٌية 

أصوؿ فكرىم  3على كجو اٝنصوص منذ ذلك الٌزمن، كقد صاف أتباعها اٌلذين ا٥ندركا من صلب اٌكمة 
تعاليم الٌدين عرب ٘نلة العلم الذين جابوا األمصار مشرقا كمغربا لنشر أصوؿ مذىبهم 4كمبادئهم كنشر أئٌمتهم

 عقيدة كفقها.

                                           
ن اٞنخطوط ىو كٌل مصٌنف أك تأليف قدًن كتبو مؤٌلفو ِنط يده أك عن طريق غًنه كأحد تبلميذه أك الٌنساخ اٞنعاصرين لو أك اٌلذين جاؤكا م-1

ها إٔب بعض على ىيئة دفاتر أك  اٞنخطوط العريب ىو الكتاب اٞنخطوط ِنط عريب سواء أكاف ُب شكل لفائق أك ُب شكل صحف ضم بعضك  بعده.
  .15، ص 1989كراريس. ر، عبد السٌتار اٜنلوجي: اٞنخطوط العريب.مكتبة الٌصباح، الرياض، الطبعة الثانية 

، ص 3111 3سناء الباركين: البعد اٜنضارم لنماذج من الفقو اإلباضي: دار اٛنويين للٌنشر تونس طر،  عن اٛنذكر التار٫نية لئلباضية-2
 18 -6ص: 

/ ص 1" الٌسبب الذم لو ٌٚنوا ١نٌكمة إنكارىم اٜنكمٌن كقوٟنم ال حكم إاٌل  " األشعرم: مقاالت اإلسبلمٌيٌن كاختبلؼ اٞنصٌلٌن. ج -3
317. 

ـ( 658ق/28ـ(كعبد ا بن كىب الراسيب )ت713-643ق/ 92-31من أئٌمة اإلباضٌية اٞنؤٌسسٌن لدعائم اٞنذىب: جابر بن زيد ) -4
 ـ(. 763ق/145ـ( كأبا عبيدة مسلم بن أيب كر٬نة)715ق/ 86 بن إباض )تكعبد ا
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لتلك األصوؿ كأمسكت بناصية انتظاـ كٌل  اإلباضٌية كال زالت السجٌل اٜنافظ خطوطاتاٞن كقد كانت
كالسياسي كاالجتماعي كالعلمي كاٞنعرُب الذم عاشو أصحأّا  كنقلت نواميس اٜنراؾ الٌتار٫ني الٌنتاجات الفكريٌة

 .عرب األزمنة 
كىو ٣نٌا نعتربه  حضارم، يق كالٌسعة ىومعاٛنتنا كرؤيتنا آلفاؽ دراسة اٞنخطوط اإلباضي بٌن الضٌ  كمنطلق

اليت من  كلكٌنو المناص من ٠نٌرد التذكًن ببعض اٜنقائق الٌتار٫نٌية ،١نسوما ُب ٓنديد قيمة اإلرث اإلباضي اٞنخطوط
اإلباضٌيٌن كالذم نلج إليو من خبلؿ اإلرث اٞنخطوط  خبلٟنا نقف على اٝنصائص الفارقة ُب تاريخ اٞنعرفة كالفكر

كباعتباره   ،كمضمونا، شكبل كُب ذات الوقت ىو مفتاحو الٌسياج اٜناضن ٞنقٌومات اٞنذىب اإلباضي باعتباره
أىٌم ٚناهتا أٌّنا ذات أبعاد حضاريٌة كاسعة ملموسة ُب الكثًن من جوانبها  األصوؿ فكريٌة كذلك سجبٌل حافظ

تفجًن مكنوناهتا ك  االستقراءاتإٔب  األصوؿ ُب أمٌس اٜناجة كىو ما من شأنو أف ٩نعل ىذه ،1على أرض الواقع 
ذلك إاٌل باستدعاء اٞنصٌنفات اٞنخطوطة إٔب  اليت حافظ عليها أصحأّا عرب األجياؿ فكريٌا كسلوكٌيا، كال سبيل

 ُب خصوصٌياتو مدلوالت الفكر اإلباضي كّنا ىي أيضا الوجو اٞنادٌم ىذا لفكر ّناىي الٌداؿ على استدعاءن سببٌيا
التعاقد الضمين بٌن حيثيات الواقع الذم يأكم ىذا اٞنوركث  شكالية اٞنخطوط قائما على فكرةليصبح البحث ُب إ

اٞنخطوطة كبٌن ماىو متاح نظريٌا كإجرائٌيا كىو األفق  يكشف لنا اٜنراؾ القائم إزاء اٞنتوف كىو األفق الضٌيق الذم
 .الواسع الذم ٬نكن أف تدركو ديناميكية التفاعل مع تلك اٞنتوف

من بديع خواٌص جنس اٞنخطوطات عموما كاإلباضية خصوصا أٌّنا ٕنٌثل ُب اآلف ذاتو ماٌدة فحص  كلعلٌ 
كىذا الٌصنف من اٞنؤٌلفات ال ٬ننع من حيث اٞنبدإ كاإلجراء أف تصطنع من خبلؿ .منو كعليوك  كأداة للٌدرس فيو

ٞنباحث علمية كثقافية تضيف  ابتكار أصناؼإٔب  مناىج نظر جديدة كأدكات قراءة حديثة توٌجو ظركؼ بيئتو
 .للٌسائد اٞنألوؼ كتتوٌسل باٛنديد العلمي ُب اٜنفاظ على اٛننس من اٞنؤلٌفات كالٌنصوص

منو ماديٌة، من  ُب كجهة 2صور ىذا اٜنفاظ ُب األكساط اإلباضٌية باٞنعاقل اليت حٌددنا  أكٔب ك قدْنٌلت
نت اٞنخطوطات على اختبلؼ مواصفاهتا كمواضيعها خبلؿ اٜنفاظ على اإلطار اٞنرجعي لتار٫نهم كفكرىم.فكا

ٞنسؤكلٌيتو ُب صيانة اٞنوركث الفكرم كُب بناء اٞنعرفة عن الفكر  كأزمنتها كحٌّت أماكن تواجدىا عيارا ثابتا ال حدكد
دنا عرض بنا اٞنقاؿ لو أر  كيٌتسع .غًن إباضٌية أخرلك  جيل بأقبلـ إباضٌيةإٔب  اإلباضياليت ال تفتأ أف ترتاكم من جيل

مسرتشد أك  كلكٌن اٞنقاـ يضيق بنا كالمناص ألمٌ ،٢نتلف اٞنخطوطات اإلباضٌية اليت اكتنزت أصوؿ الفكر اإلباضي
باحث ُب الفكر اإلباضي من إطبللة على بعض الفهارس ٬نكن أف هتديو للتعٌرؼ على أ٨ٌنها دكف اٌدعاء حصرىا 

 جانب ذلك أفٌ إٔب  اٞنخطوط باٞنغرب اإلباضي، كتثبت ، تثبت غزارة اٞنوركث الفكرم3أك اإلحاطة ّٔا كٌلها

                                           
 .474/ ص 8ر، دائرة اٞنعارؼ اإلسبلمٌية: الطبعة العربٌية: فصل اٝنوارج: ـ - 1
 جزيرة جربة بتونس كجبل نفوسة بليبيا. ،كادم مزاب باٛنزائر -2
. ر أيضا ٢نطوطات جبل نفوسة على اٞنوقع  Al-Barouni.com: ين االلكرتك فهرس اٞنكتبة الباركنٌية َنربة على اٞنوقعر مثال: -3

www.taddart.org 
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 خسنكرؽو كمدادو ك  منماديٌابوصفو كعاءن ك  اٞنخطوط اإلباضي باعتباره جزءا ال يتجزٌأ من اٞنخطوطات العربية،
ثًن الكإٔب  اليزاؿ ُناجة ىو ٠ناؿ ُنث علمي ،كما ييعرؼ ِنوارج الٌنصأا عدا النَّص من بيانات توثيقية ك٣نٌ  ،كْنليدو 

 .من اٛنهود
الفكريٌة بٌن إباضٌية جنوب اٛنزائر كىم أىل ك  القوؿ الٌتذكًن بشراكة العبلقات الٌتار٫نٌية كلعٌلو يكوف من نافل

كادم مزاب كبٌن إباضية جبل نفوسة بليبيا كبٌن إباضية تونس كىم أىل كٌل اٛننوب التونسي قد٬نا كأىل جزيرة 
ت اٞنخطوطة ُب ىذه اٞنعاقل اٛنغرافٌية الٌثبلثة كحٌّت ُب بعض أشكاٟنا مثل فكانت متوف اٞنصٌنفا .اليـوإٔب  جربة

مرآة عاكسة لبصمات تلك الٌشراكة كذلك االمتداد اٞنشرتؾ تار٫نٌيا كسياسٌيا كفكريٌا كحضاريٌا،  2كالٌردكد  1الٌرسائل
لة من اإلبداعات كاٛنهود كُب اآلف نفسو ىي شكل من اٞنصٌنفات تقٌدـ للمستقرئ كاٌقق فيها كالٌناقد حصي

العقلٌية كصورا من البنيات الذىنٌية داخل لغة عربٌية فصحى تفاعل أصحأّا من شيوخ اإلباضٌية كأئٌمتهم كعلمائهم 
كحاجيات ايط الذم عاشوا فيو كنقائص آّتمع ك  على اختبلؼ أزمنتهم كأمكنتهم مع مقتضيات عصورىم

كأئٌمة اٞنذاىب  خرلكحٌّت مع ٢نالفيهم من أصحاب االْناىات الفكريٌة األ الذم توٌجهوا إليو باٝنطاب اٞندٌكف
قبل أف  من اٞننهج أف نقف على أىٌم ٣نٌيزات ىذا اإلرث اٞنخطوط ُب بنيتو الٌداخلٌية كلعٌلو. اإلسبلمٌية اٞنختلفة

الكامنة كراء موقعو  اٞنقنعةرصد الٌسائد كاٞنطلوب ُب االشتغاؿ بو،ككفهم األسباب اٞنقنعة كغًن إٔب  نوٌجو عنايتنا
 علمي. بٌن الٌضيق كالٌسعة كمجاؿ درس

  :أمراف اثناف ما ٬نٌيز الرتاث اٞنغاريب اٞنخطوط ُب نسبتو اإلباضٌية كلعٌل أىمٌ 
 :من العلـو دار ُب ٠نملو حوؿ صنفٌن كبًنين أٌكٟنما أنٌو

من العلـو الوسائل كاللغة علم مباحث الٌدين من عقيدة كفقو كأصوؿ فقو كما يٌتصل ّٔذه العلـو  -1
 ..إْب.كالتفسًن كاألدب منظومو كمنثوره كاٞننطق كالفلسفة

كبناة  لسًن األئمة من مؤٌسسي اٞنذىب الٌتأريخ كالٌسًن كاالىتماـ بتدكين الطٌبقات كذلك صونا علم -2
قاسوا من  سٌيما كأٌف اإلباضٌية من تبلىم عرب األزمنة من رجاؿ العلمإٔب  اٞندرسة اإلباضية األكائل

 اإلقصاء كالتهميش كحٌّت اإلبادة عرب ٕنٌوجات أنظمة اٜنكم بببلد اٞنغرب العريب.
ـٌ فيمكن تقسيمها  أربعة أنواع كربل من األجناس الكتابٌية: إٔب  أٌما من حيث شكلها العا

                                           
الٌرسائل: ىي ماكاف يبعثو شيوخ اإلباضية من جربة كمزاب كنفوسة فيما بينهم من مراسبلت ٓنتوم على أسئلة عقديٌة أك طلبا لفتول  -1

 .181 -176/ ص ص 3للغة كاألدب. مكتبة اٞنعارؼ. بًنكت. جفقهٌية... كقد ذكر ىذه الٌرسائل اٞنربٌد ُب كتابو: الكامل ُب ا
 الٌردكد: ٓنتوم على جوابات اٞنشائخ كالعلماء ُب خصوص األسئلة كاالستفتاءات اٞنطركحة عليهم أك ُب الرٌد على رسائل من غًن اإلباضية. -2

ـ( أك رسالة الرٌد على اٞنخالفٌن لعبد ا بن أيب عثماف 8ق/ 3فتح )ؽكنذكر منها على سبيل اٞنثاؿ: رسالة الرٌد الناكثة كأ٘ند بن اٜنسٌن لعمركس بن 
 ـ(. ىذه الردكد موجودة باٞنكتبة الباركنية َنربة ضمن ٠نموع مخ 12ق/ 7سعيد الصدغياين )ؽ 
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:كىي غالبا ماكانت ُب الٌدفاع عن آراء اٞنذىب اإلباضي كمقاالتو رٌدا على المناظرات والّردود -
ككمناظرات عبد  1اإلماـ جابر بن زيد كجوابات التهٌجمات كالطٌعوف اليت طالت الرؤل العقديٌة

 .كغًنىا  ا بن إباض مع اٝنوارج
كىي مرحلة البدايات ُب تأصيل قواعد اٞنذىب الفقهية ككاف  :2الّدواوين والموسوعات -

ضية ّنباحث الٌدين تأصيبل التصنيف فيها ٠نهودا ٗناعٌيا تعٌمق من خبللو اشتغاؿ أئمة اإلبا
 كتعليبل.

كىي مرحلة الٌنضج ُب الفكر اإلباضي.كىنا كاف التصنيف الفردم حيث ظهر ُب   :الكتب والمصّنفات-
كٌل عصر من كاف ٩نمع بٌن التصنيف كالتدريس أك من يطرح ما أٌصلو السابقوف من أئمة اٞنذىب األكائل طرحا 

منذ ظهور  االجتهاد الفقهيك  التفكًن العقدم كٌل مراحل تنضيدإٔب  اهتمال ٫نلو من جٌدة كتٌوجو ىؤالء ُب كتاب
الذين كانوا يعوف كعيا  قرٌاؤىم اإلباضية فرقة من الفرؽ اإلسبلمية ككانوا ٫نٌطوف األسفار كينسخوف أك ينسخ عنهم

ث انربت اٞنخطوطات ُني صارما بقيمة الٌتدكين ّنجا أساسيا للحفاظ على اٟنويٌة كالتوٌجهات الفكرية كاٜنضارية
اٞنتزايدة ُب كٌمها تبٌن أٌف العلم كاٞنعرفة سبيبل سلكتو عقوؿ كأقبلـ مبدعيها لتعزيز كجودىم اٜنضارم كأٌف 

أداء الوظيفة  جانب كظيفتها اإلخباريٌة عن كاقع اإلباضٌيةإٔب  اٞنخطوطات اٜناكية لتلك العقوؿ كاألقبلـ قد ْنمع
 .اإلبداعٌية
: ىي مرحلةبلغت ذركة الٌنضج كالغزارة ُب اٞناٌدة الفكريٌة اإلباضٌية، 3التعليقاتالحواشي و و  الشروح-

أف إٔب  كانساؽ اٞنصٌنفوف يشرحوف اٞنتوف ك٪نٌشوف عليها كيعٌلقوف، بل بلغ ّٔم الرٌتؼ الفكرم كما بلغ بغًنىم
 .كشرحوا اٞنختصرات اختصركا الٌشركح

عادة ما توٌفر بٌن أيدم اٞنتقٌبل نصوصا ك  تلفة اٞنواضيعكىي كثًنة ك٢ن: 4الّرسائل والّردود والجوابات-
 .٪ناجج ّٔا صاحب الرسالة أك الرٌد الطٌرؼ اٞنتقٌبل كأدلٌة إقناع أكبراىٌن إباضٌية متنٌوعة

 :من حيث مقاصد اٞنصٌنفات اٞنخطوطة بٌن ثبلثة أنواع كربل كما ٬نكن أف ٧نٌيز
 2.ٍبٌ اٞنصٌنفات الٌدفاعٌية 1تعليمٌية اٞنصنفات الك  5التأصيلية اٞنصنفات االجتهادية

                                           
 صم.  17/13سطرا. اٞنقاس:  34. بكٌل ص 81- 62مخ باٞنكتبة الباركنٌية اٜنٌشاف جربة ضمن ٠نموع من ص ص  -1
ـ الذم أٌلفو من سبعة الفقهاء بغار ٠نماج َنربة. ر، أ٘ند الشٌماخي: سًن اٞنشائخ.ط حجريٌة 11ق/4ها ديواف العزٌابة ُب القرف أ٨نٌ  -2
: ر، أيضا فرحات اٛنعبًنم: نظاـ العزٌابة عند اإلباضٌية الوىبٌية َنربة: اٞنعهد القومي لآلثار كالفنوف. 413 -411ص ص  1882/ 1211القاىرة: 

 . 171- 186. ص ص 1975عة التار٫نٌية اٞنطب
 .ـ( اٞنشهور باٌشي لكثرة حواشيو17ق/ 11ىي كثًنة نذكر من أشهر أصحأّا ١نٌمد بن عمر بن أيب سٌتة )ؽ -3

أشار  ص. دت. كقد 8نذكر منها على سبيل اٞنثاؿ ال اٜنصر: رسالة ُب مبادئ عزٌابة غرداية: مخ ّنكتبة با عمارة بقرية مليكة بغرداية  -4
( على تبغورين بن عيسى 1533ق/938.  رٌد أ٘ند الشٌماخي )111إليها لويكي ُب دائرة اٞنعارؼ اإلسبلمية فصل حلقة: الطبعة اٛنديدة ص 

 صم. د.ت. 1775/13سطرا. اٞنقاس:  34ص بكٌل صفحة  53باٞنكتبة الباركنٌية : مخ ـ(13ق/6اٞنلشوطي)ؽ
 .6ديواف األشياخ مرجع سابق ص  -5
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غًن أنٌو حرٌم بنا ُب ضوء الوعي العميق َنسور التواصل بٌن اٞنوركث الفكرم اإلباضي اللييب التونسي 
انطبلقا  اٞنخطوطات اٜناكية ٟنذا اإلرث الفكرم اٞنشرتؾ متحٌولة ُب أخرلاٛنزائرم أف نعرض لنقاط عريضة ثابتة ك 

 :راس القائمة فيها من قبل الباحثٌن قبل أف نطرح آفاقا مطلوبة ْناىها كأٌكٟنا ىومن ٓنديدنا ألصناؼ اٞن
٬نكن أف يكوف  ذلك أٌف كٌل ٢نطوط :_ أٌف اٞنخطوط اإلباضي مرآة ١نيطو الذم ظهر فيو كالذم كجد فيو

 أخرلة ك عن بطاقة تعريف فيها جوانب جليٌ  ُب مكاف مغاير، فهو عبارة حفظ قد ظهر ُب كسط جغراُب كلكٌنو
إجبلء ك  مطالب بتوثيق اٛنليٌ  ،كالباحث ىهنا اٞنهتٌم بدراسة أم ٢نطوط كاف ،الوسط الذم كجد فيو مشٌفرة عن

ظركؼ ايط الذم حافظ عليو عهودا  كيستقرئ اٝنفٌي عن اٞنخطوط الذم بٌن يديو فيفحص ظركؼ ظهوره
٣نٌيز ُب  نتاج اٞنعرفة على نٌص قدًن ُب شكلو ك١نتواهباعتبار أٌف ُنثو يرـك إ طويلة كىذا ما يتساكؽ مع مقاصد عملو

 .أكثر أحيانا من ٕنٌيزه ُب صورتو اٞنضمونٌية صورتو اٞناديٌة
كىنا .نسيجها اٝنارجي ُب كتكوف أكٔب منطلقات العمل حينئذ ىو االىتماـ ّٔذا الٌصنف من اٞنؤٌلفات

باٞنواصفات  سبل اٜنصوؿ عليو ٌٍب تكوف العنايةتكوف الٌدراسة علمٌية ُنتة تعىن ّنكاف كجود اٞنخطوط كبوصف 
من مقاس كنوع خٌط كعدد صفحات كعدد أسطر كعدد األكراؽ الناقصة كعدد اٞنتآكل منها كذكر الناسخ 

افتقار العديد  بيد أفٌ  ،....صاحبو أك ناسخو كمكاف النسخ كتار٫نو كما تصٌدر بو اٞنخطوط كما اختتم بو من كبلـ
توظيف علم إٔب  ما يدعو اليـو البيانات اٞنؤٌطرة ٜنركة ظهوره كنسخو كبياف تار٫نو كمكانومن اٞنخطوطات ألىٌم 
غاية أف أصبح كاقعا إٔب  يهتٌم بتحليل سًنكرة اٞنخطوط منذ ظهوره فكرةالذم  علمالىو ك 3النقد اٛنيين للمخطوط

ٌل توظيف ىذا الٌنقد اٛنيين ىو ك لع.٢نتلف نسخ اٞنخطوط الواحد اٞنكتوبة ِنط اٞنؤلف ٢نطوطا كذلك باستثمار
كىو ما  لئلحاطة بكٌل أسباب الٌنشأة كالكشف عن ظركفهاما سيسعف نقائص العديد من اٞنخطوطات اإلباضٌية 

ُب اعتقادنا خفايا دقيقة عن  بالفعل كٌل ما ىو صائر فيو بالقٌوة.كىذا ما سيثرم ا ىو كائن ُب اٞنخطوطسيضيف ٞن
أك اليت بقيت ُناجة ٞنزيد الٌدعم كاإلقناع ُب كتابات بت ُب تدكينها كتب اٞنلل كالٌنحل األصوؿ اإلباضٌية اليت اضطر 

 .بعض البيانات فيها اٞنخطوطة كالذين أعوزهتم أحيانا ضبابٌية الباحثٌن اٞنطٌلعٌن على اٞنصادر اإلباضٌية
لقائم فيو كانوا عآب ٢نصوص ُب شكلو كمضمونو باعتبار أٌف أصحاب الفكر ا _ أٌف اٞنخطوط اإلباضي

يـو الناس ىذا ذا قٌوة ُب شعائره كشرائعو، إٔب  ٣نٌا ٩نعل فكرىم كىو قائم أقلٌية كابدت الكثًن من اإلحن كالفنت

                                                                                                                                    
 232ـ( كتاب الٌسؤاالت: مخ باٞنكتبة الباركنٌية. خط مغريب كاضح: 13ق/6ى سبيل اٞنثاؿ أبا عمرك عثماف اٞنارغين الٌسوُب )ؽعل -1

 صم( دكف ذكر الناسخ كال تاريخ الٌنسخ. 12/ 1675سطرا بكٌل صفحة. ) 18ص.
سطرا بكٌل صفحة.  35ص. 33: مخ باٞنكتبة الباركنٌية. ـ( ألىل كارجبلف12ق/ 7ىي كثًنة نذكر منها رسالة أيب عبد ا الٌصدغياين )ؽ2

 .1811/ 1336صم تاريخ النسخ:  13/ 16اٞنقاس 
ىو علم يهتٌم بتحليل سًنكرة اٞنخطوط منذ ظهوره فكرة إٔب غاية أف أصبح كاقعا ٢نطوطا كذلك باستثمار ٢نتلف نسخ علم النقد الجيني: -3

 اٞنخطوط الواحد اٞنكتوبة ِنط اٞنؤلف. 
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كٌلما تقٌدـ الٌزمن قيمة ماديٌة  يزداد ك٩نعل بذلك الوعاء اٜناكم ٞنقٌومات ىذا الفكر كىي اٞنخطوطات النادرة
 .طوطات قد ٩نعل حجم اٞنسؤكلية أثقل ُب كيفية التعامل معهاكلعٌل ندرة بعض ىذه اٞنخ.كركحٌية

إسبلمي حضارم، كُب ضوء ىذه العبلقة  _ أٌف اٞنخطوط اإلباضي باٛنزائر كتونس كليبيا ىو جزء من كلٌ 
يكوف عزؿ ىذه اٞنخطوطات أك استثناؤىا من الكتابات كالٌدراسات الٌشاملة لفكر الفرؽ كاٞنذاىب  ،االحتوائٌية

 .جعل جزء من اإلرث اإلسبلمي مبتورا سببا ُب
تلتو   زمن أٌكؿ عاصر ىذا اٞنخطوط ُب نشأتو كظهوره :_ أٌف اٞنخطوط اإلباضي ىو عصارة أزمنة متفاعلة

أزماف حافظت فيها أجياؿ اإلباضية على إرث استوَب الديناميكية الفكرية كاإلبداعية اليت عرفها الفرقة اإلباضية 
دائما كأبدا ٞنتابعة مسؤكلة لصيانة تلك الٌديناميكٌية من الٌضياع كالٌتلف أك من اٜنجب  لكٌنها تظلٌ  منذ ظهورىا

 .كالٌنسياف
اٞنخطوط اإلباضي ٫نتلف شكل تواجده بٌن معاقلو اإلباضٌية فاٞنكتبة اٝناٌصة َنربة مثبل ىي ما يقابل  _أفٌ 

حوزة عائلة معٌينة ٔنٌصص ٟنا غرفة ٬نكن  اٞنلكية اٝناٌصة للمخطوطات بوادم مزاب أم أٌف اٞنخطوط قد يكوف ُب
كال ٬نكن ألم كاف نيل اٞنخطوط أك استنساخو إال بصعوبة كربل كىو حاؿ   أف تزار بإذف قٌيم من تلك العائلة

اٞنكاف  بينما يٌتسع مفهـو اٞنكتبة اٝناصة ّنزاب ليكوف.َنربة  اٞنكتبة الباركنٌية كمكتبة الشيخ سآب بن يعقوب
كمكتبة الشيخ  استنساخ اٞنخطوط كٕنكينهم مباشرة أك بوساطة خفيفة من باؿ القرٌاء أك الباحثٌناٞنخٌصص الستق
عن اٞنلكية اٝناصة للمخطوطات بوادم مزاب فهي قائمة  أٌما.عٌمي سعيد اٛنريب بغرداية كغًنىا  اطفٌيش كمكتبة

ىذه اٞنتوف رىينة البيوت كال ترل ٠ناال  تتوارث العائبلت اٞنخطوطات أبا عن جٌد كقد تبقى 1عند اٞنزابيٌن بكثرة 
كال مناص ىنا من ٘نبلت توعويٌة لصيانة ىذه .من أىلها إذا كانوا من أىل العلم لبلستثمار كاإلفادة إالٌ 

بضركرة  اٞنخطوطات اٞنتقادمة سنة بعد سنة من الٌتلف أك تبلشي األكراؽ البالية فيها كذلك بتحسيس أصحأّا
 .بلزمة ٞنثل ىذا الصنف من اٞنؤلفات دكف أف ينتزع حٌق ملكٌيتها منهمجعلها ١نٌل العناية ال

باعتبار أٌف  ،أٌما اٜناؿ َنبل نفوسة بليبيا فبل ىو من ىذا كال ىو من ذاؾ ُب جربة ككادم مزاب
  الٌنور بعد تغييبإٔب  ما فتئ أصحأّا ٩نمعوّنا اليـو إلخراج ما بقي منها اٞنخطوطات اإلباضية عند أىل اٛنبل

 كامل عن األنظار بسبب اٞنضايقات السياسية التالدة اليت أكدت بإتبلؼ الكثًن من اٞنخطوطات أك حجزىا
 .اإلنساف كغًن اإلنساف كلكٌن نصيبا منها كتبت لو الٌسبلمة ُب صلب األقدار اليت ٓنفظ

  ،ل معها ماديٌا كمعرفٌياكلكن إذا أردنا أف ٥نٌدد إشكالٌية اٞنصٌنفات اٞنخطوطة ُب ىذه األكساط كأزمة الٌتعام
اٞنكرٌب ٞنا ىو مسكوت عنو أك ماىو ٠نهوؿ لدل الكثًن من  أف ننظر ّنجهر الٌزمن كاف لزاما من الوجهة اٞننهجٌية

الٌناس، ذلك أنٌو بغًن ىذا آّهر ٬نكن أف تضيع أزمة اٞنخطوط اإلباضي ُب غمار الٌنظرة البلٌموضوعٌية كغًن 
أك يقف  ،ثرٌم برتاثو ك٢نزكنو ُب شكلو اٞنخطوط الٌنظر ُب الكشف عن كسط فكرم أك تقع أسًنة ضيق الشٌفافة،

                                           
 19ر، اٞنلحق آخر العمل ص:  -1
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لٌب اٞنشاكل اليت عاشها كيعيشها اإلرث إٔب  كغٌض الٌنظر عن الٌنفاذ الكبلـ عند مستول سرد الٌنقائص اٞنعركفة
 .اإلباضي اٞنخطوط

حكمتها حيجيبه من  أزمة اٞنخطوط اإلباضي ك٠نهرنا ىذا سيكشف لنا ّنرآتو التار٫نٌية اٞنقارنٌية كالنقديٌة أفٌ 
 صنفٌن: 
حيجيب الٌشركط الٌسياسية اٞنؤطٌرة لوضع فكرم كحركية ثقافٌية عاشت ُب ظٌلها األكساط اإلباضية بليبيا  -1

فإباضٌية جبل نفوسة حجبوا اٞنخطوطات كغٌيبوىا ُب ظٌل نظامهم السياسي الٌسابق الذم كاف .كتونس
من أف يتلف ما بقي ٟنم  رم اإلباضي كذلك حرصا منهم على بقائها كخوفاقامعا بشٌدة للرتاث الفك

 .مشائخهم كفكر علمائهم كٓنبًنات من إرث أجدادىم
سوءا من إخواّنم باٛنبل، لكٌن اٞنراقبة كانت  أقلٌ  أٌما ُب تونس فقد كاف الوضع عند اإلباضية فيها

 -حٌّت أحجم أصحاب تلك اٞنكتبات ،ٌصةإباضٌية خا شديدة على كٌل من يزكر مكتبةك  بدكرىا ١نكمة
كلذلك بقيت اٞنخطوطات .ُب مٌد يد العوف للباحثٌن كطلبة العلم -كىي قليلة مقارنة ّنثيبلهتا ُب اٛنزائر 

حبيسة الٌرفوؼ عهودا طويلة باستثناء بعض البحوث األكاد٬نية اليت استغٌلت جزءا يسًنا من اٞنخطوط 
 .ما ُب اٞنكتبة الباركنٌية بقرية اٜنٌشاف َنربةفيها سيٌ  كالٌنادر اٞنوجود القٌيم

 حيجيب اإلمكانيات اٞناديٌة كاليت تشرتؾ فيها معاقل اإلباضية باٛنزائر كتونس كليبيا. -2
 اٞنخطوط اٞنخزكف اإلباضيإٔب  باإلمكانيات اٞناديٌة ىو عدـ توٌفر أرضٌية مناسبة للوصوؿ كاٞنقصود

كال اٝناٌصة قادرة على استقباؿ الباحثٌن كٕنكينهم من االٌطبلع ،تويوكاستثماره إجرائٌيا،فبل مكتبات عامة ٓن
فبقاؤه رىٌن الرٌفوؼ كاٝنزائن اٝناٌصة قد أضفى ضبلال من اٛنهل كغيوما من الضبابٌية حوؿ حقيقة .كاالستفادة

باضية كمتحف آلثار ك بقي ُب األكساط اإل.ىذه اٞنخزكف كحوؿ قيمتو الٌتار٫نية كالفكريٌة ُب غًن األكساط اإلباضٌية
ككموركث تتناقلو األجياؿ دكف كعي ّنا يكتنزه من غزارة ماٌدة كزخم  ،الٌسلف كإبداعات األجداد نادرا ما يفتح

ُب قطيعة  الذم يعيشو اٞنخطوط اإلباضي سينغمس مضمونو كالمناص أٌف امتداد ىذا اٜناؿ من اٛنمود .فكر
 .تٌدتلو تواصلت كام معرفية قد يصعب بعد ذلك رتقها

ىذا اٞننظور اٜنضارم الذم على اقتضابو ال مناص منو ُب ىذا العمل، كُب ضوء ما كشفو لنا  كُب ضوء 
 الّنقد الموّجو لطالبإٔب  ٗناع اٞنخزكف الفكرم اإلباضي، نلج ُب االسرتاتيجية اليت ٪نظى ّٔا اٞنخطوط من القيمة

  :وللمطلوب منو المخطوط اإلباضي
ن منطلق كاقع معيش ُب األكساط اإلباضية اٜناضنة ٞنخزكف ثرٌم من اٞنخطوطات ْنيئ ىذه االنتقادات م

العتماده ماٌدة  باحث يرـك اٜنصوؿ على مصٌنف ٢نطوط إما ىو كلٌ  كاٞنقصود بطالب اٞنخطوط .القد٬نة كالنادرة
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د أك ٠نموعة امتلكت كٌل فر  ُنث أك لبلستشهاد بو أك حٌّت ٌّٓرد مطالعتو كاالٌطبلع عليو أٌما اٞنطلوب منو فهو
 1مكتبة خاصة كاٞنكتبة الباركنٌية َنربة أك الكتبات اٝناصة َنبل نفوسة بالقطر اللييب 

اٞنأموؿ ُب التعامل مع اٞنخطوط باٞنغرب  اٞننظور االستشراُبإٔب  ُب آخر مراحل عملنا ىذا كننتهي
الوضع اٞنعرُب كالعلمي  طوط كبٌنيفرض جدال ٢نصوصا بٌن نقائص الفكر اإلباضي اٞنخ كىو تعامل ،اإلباضي

عليو اإلباضٌية اليـو كقد أصبح يفرض طرائق ٠نٌددة كمضيفة ُب استثمار ىذا اإلرث اٞنخطوط  اٛنديد الذم غدا
 .خرلتلتقي مع ما يتٌم ُب ساحة اٞنخطوطات العربية األ

 :كنلٌخص ىذا اٞننظور االستشراُب ُب العنواف الٌتإب
 المضيف.و  مغامرة االنفتاح الفاعلإلى  من أسئلة االنحسار :يالمخطوط في المغرب اإلباض

فاٞنخطوط اإلباضي ٩نيئ ىهنا أرضٌية للتواصل اٞنغاريب كحافزا معرفٌيا لئلبداع الفكرم كاألديب ٪نمل على 
 كيثًن فضوؿ غًن العارفٌن ُنقيقة الفكر اإلباضي كأصولو، كيغٌذم العارفٌن ركحٌيا ،االستلذاذ اٞنعرُب اٞنضيف

 .كثقافٌيا
إ٧ٌنا كضعناه انطبلقا من استقبللٌية اٞنخطوط اإلباضي كإمكانات متونو كاغتناء فحول نصوصو  كىذا العنواف

الٌتالد ّنا ٫ندـ قضايا الواقع كيثرم اٞننظومة الفكرية اإلباضية كجزء ال يتجزٌأ من منظومة الفكر إٔب  فياإلضافة
 كاٜنضارة العربٌية اإلسبلمٌية.

اإلجرائية الضركريٌة للتعامل مع اٞنخطوطات اإلباضية ّننهج ىو  األعماؿ كالربامج غة لعدد منكنقرتح صيا
عمقو كذلك بوضع مفاتيح جديدة تيٌسر  إٔب  العلمي كاالنتقاؿ من سطح البناء العلوم للمخطوط رىٌن التجديد

نعة النسبٌية للنحل كاٞنذاىب كٌل إجحاؼ من الباحثٌن ٝنوض مغامرة البحث ُب ىذا اٞنخزكف اٞنتوارم خلف األق
 .كالفرؽ

 :العناصر التالية جانب بياف مواصفات اٞنخطوطإٔب  تضيف الفهارس اٛنديدة من إ٩ناد نوعٌية من البدٌ  أٌكال
 :كتتلٌخص كظيفة اٞنقٌدمة فيما يلي :لكٌل ٢نطوط كضع مقٌدمة موجزة :أّوال

اٞنباشرة  بإبراز أ٨نٌية موضوعو كعبلقتوُب مساعدة الباحث كهتيئتو لدراسة ١نتول اٞنخطوط كذلك  
أك غًن اٞنباشرة ّنستجٌدات الواقع الثقاُب كالبحث العلمي مع ٓنديد موقع اٞنوضوع الذم ٪نتويو ذلك 

اٞنوضوع طبعا مع إمكانٌية اقرتاح اٞنٌدة اٞنناسبة  ُب نفس اٞنخطوط بٌن اٞنخطوطات السابقة كالبلحقة لو
 .التخطيط إلّناء عملو كتقد٬نو باحث على حسنلدراسة كٌل ٢نطوط ّنا يعٌن ال

٢نطوط: ك٪نٌدد نطاؽ ىذا الٌدرس اٞنتاح حوؿ اٞنخطوط ُب ضوء  ٓنديد نطاؽ الٌدرس ُب كلٌ  :ثانيا
...( أم بياف الدراسات اليت .فكر سياسي –سًن  -أدب –أصوؿ فقو  –فقو  –عقيدة )١نتواه كنوعو 

 إجراؤىا عليو  ٞنواضيع اليت ٬نكنجدكؿ من ا أجريت حوؿ ىذا اٞنخطوط كاقرتاح

                                           
 .31-19نظر اٞنلحق ُب آخر العمل ص ا -1
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كمن اٞنمكن أف ٪نتوم ٓنديد ىذا اٛندكؿ ٗنلة من األسئلة اليت ال يتاح اإلجابة عنها إالٌ 
 اٞنخطوطات. بدراسات كُنوث جديدة حوؿ ىذه

بيانأكلويٌة بعض اٞنخطوطات دكف غًنىا للفحص كالٌنظر كاالعتناء كفق حاجات الساحة  :ثالثا
 .حوٟنا للمجتمع ككفق حٌّت حجم الٌدراسات الفكرية كاٞنعرفية
 ىو ُب حاجة ٓنديد أكلويات االشتغاؿ على كل صنف من اٞنخطوطات فهنالك ٢نطوط :رابعا

إنتاج إٔب  التعريف بو أكإٔب  أك عمل نقدمإٔب  أك عمل مقارينإٔب  ٓنقيق كىنالك ما ىو ُناجةإٔب 
  ي كالٌدرس العلمي بصفة عامةغًن ذلك من آفاؽ الٌدرس األكاد٬نإٔب  اٞنعرفة عليو

كأٌف  سٌيما طلبة العلم على مراس اٞنخطوطات توفًن اإلمكانيات اٞناديٌة كاٞنعرفٌية لتشجيع :خامسا
 كمن أىمٌ  الطلبة اليـو يفٌضلوف االشتغاؿ على اٞنطبوع لصعوبة التعامل مع اٞنخطوط كما يشرتطو من جلٌ 

 ىو ىتماـ باٞنخطوط كلقليل نسبة اإلحجاـ عن دراستومن اال ما ٬نكن إجراؤه لتذليل ىذه اٞنخاكؼ
 ٓنقيق اٞنخطوطات  ٢نتٌص ُب تكوين فرؽ ُنث يشرؼ عليها

يهٌيئ فيها الطلبة كالباحثٌن اٛندد الكتساب اٝنربة اٞنعرفٌية ُب االىتماـ باٞنخطوط مبحثا علميا 
 كاٞنؤطٌرة اٛنهود غًن اٞنمنهجة فضبل عن دكر ىذه الورشات ُب كوّناسبيبل لربح الوقت كاقتصاد كفكرياٌ،

ُب العمل التحقيقي أك غًنه كتنٌمي لديو القدرة على مزيد اإلبداع  مستويات اإلتقافإٔب  لرتتقي بالباحث
 اٞنخزكف اٞنخطوط. ُب صلب

 ليبياإٔب  ك٪نٌق لنا أف ٦نتم اٜنديث عن آفاؽ دراسة اٞنخطوط اإلباضي من اٛنزائر مركرا بتونس
لى ما رأينا ُب صلب ىذا العمل نقف ُب اٝنإنة على أىٌم النتائج اليت توٌصلنا إليها لنفتحو، فبناءن ع

كٗناعها أٌف اٞنخزكف اإلباضي اٞنخطوط ال يزاؿ ٠ناؿ مساءالت بكر شكبل كمضمونا كال سبيل الستكناه 
 ىي حدكد ما اٞنضموف دكف الوعي بقيمة الٌشكل الذم ٩نعلنا نتساءؿ اليـو ّنزيد من الوعي كاٞنسؤكلية

من ناحية كُب ظٌل ضعف اإلمكانات  اٞنراس اٛنديد ٟنذا الشكل اٞنخطوط ُب ظٌل تطٌور مناىج البحث
 سيبقى اٞنخطوط اإلباضي متأرجحا بٌن آفاؽ الضيق كالٌسعة ؟ كإٔب أٌم مدل أخرلاٞنادية من ناحية 

 بلمية ؟ككيف سينعكس ذلك على مردكد ىذا اٞنخزكف كموقعو ُب الثقافة العربية اإلس
اليت ّٔا نستشرؼ مسالك جديدة ُب  الفآنة يرـك ُب اٜنقيقة ألف يكوف كلكٌن ىذا العمل كىو

مراس اٞنخطوط اإلباضي كالتفاعل معو معرفٌيا كماديٌا فهو يوٌجو دعوة ابتكار غًن اٞنألوؼ ُب فهرسة 
فات دقيقة لكل فإذا استقامت مناىج جديدة ُب إثبات مواص اٞنخطوطات كُب ٓنقيق شكلو كىيئتو،

اٞنقارين ك  سيتحٌقق إنتاج معرفة على اٛنوىر يفيد الٌدرس التأر٫ني كالتحقيقي كالٌنقدم ٢نطوط إباضي
سيخلق آفاؽ درس جديدة  إذ إٌف تعميق كٌل ما ٫نٌص الٌشكل كالوعاء اٝنارجي للنصٌ .كاللغوم كاللساين

 .ن القراءات النقديٌة اٛنديدةتثرم ما كتب عن اإلباضية كتوٌلد ٣نٌا حرٌبه علماؤىم أجناس م
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 ملحق بأىّم المكتبات الحاوية للمخطوطات اإلباضية
 بوادي ميزاب وجبل نفوسة وليبيا
 أىّم المكتبات الخاّصة بوادي مزاب

 
 (مكتبة عٌمي سعيد )عمومية  :غرداية

 عائلٌية( )مكتبة١نٌمد بن أيٌوب اٜناج سعيد
 (خاٌصة)مكتبة أبو إسحاؽ اطفٌيش 

 خاصة( )مكتبة القطب  يزجن:بني قرية 
 عائلٌية( )  حاج صاّب لعلي مكتبة

 عائلٌية( )مكتبة بن دريسو  
 عائلٌية( )آؿ يٌدر   مكتبة

 عائلٌية( )مكتبة با عمارة  :قرية مليكة
 تابعة للمسجد( )مكتبة إركاف  :قرية العطف
 تابعة للمسجد()مكتبة الٌسلف  :قرية بّنورة

 سجد(تابعة للم)مكتبة الثٌبات   
 

 المكتبات بجبل نفوسة  أىمّ 
 لؤلفراد والعائالت في إطار الملكية الخاصة ومعظمها مكتبات جبل نفوسة

 أ٘ند القبلؿ مكتبة جناكف/جادك ___-
 .عمرك عبد الر٘ناف ماليومكتبة  جادك-
 صة إنشاء مكتبة كىو ُب صدد إنشاءطرابلس/كباك ____ د.صبلح سعيد الباركين ٓنصل على رخ-

 .لرتاث عائلة الباركنيٌنكتبة م
 جادك ____ مكتبة عائلة عيسى أ٘ند اٞنقصي من عائلة العز-
 .جادك ___________ مكتبة عمرك اٞنقصي عن طريق ابنو أفلح-
 الرحيبات مرساكف _____مكتبة علي ميلود-
 جادك/مزغورة _مكتبة بيد د.ا٘ند عمرك الفساطوم-
 ___عود الكباكم بيد ابنو أيوب الكباكمكباك ____________مكتبة الشيخ عمرك بن مس-
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 يفرف ______مكتبة ١نمد خليفة مادم12جادك _____مكتبة الباحث عمرك سعيد بغين ٓنت -
 _يفرف __________مكتبة يونس قضقاض 

 _جناكف/جادك _________مكتبة الشيخ سعيد أيوب -
 .جناكف/جادك ______مكتبة أيوب بن أ١نمد ُب جناكف-
 .كتبة عمر بن مليو من جادك منطقة مزكجادك _______م-
 .جناكف/جادك ______األستاذ سعيد العزايب شاعر من جناكف ملم ّنا ىو موجود من اٞنخطوطات-
 .يفرف_________ مكتبة الباقور بين منيع قرب يفرف-
 .يفرف_مكتبة عائلة الشيخ العارؼ مانو من يفرف بواسطة السيدة ساٞنة عمرك بغين-
 _______مكتبة اٞنرساكينمرساكف _____-
٪ني جناكف_____________ ُب منطقة جناكف ُنوزهتا ٠نموعة ٢نطوطات حاكؿ الشيخ علي -

 .معمر الدخوؿ إليها كلكن ٓب يفلح
 أىّم المكتبات بجربة 

 (مكتبة الباركين بقرية اٜنٌشاف )خاصة
 (عائلية)مكتبة الشيخ سآب بن يعقوب بقرية غيزف 

 (عائلية)ة كالغ مكتبة أؿ البعطور بقري
 (عائلية)مكتبة الشيخ فرحات اٛنعبًنم بتونس العاصمة 

 اٞنالكة للمخطوطات كراثة. خرلاأل كتوجد العديد من العائبلت
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 الحماية القانونية للمخطوطات في التشريع الوطني والقانون الدولي
 بقلم األستاذ حتحاتي محمد
 جامعة الجزائر 

 
ف يسػػػػػػػميها الكتػػػػػػػب الصػػػػػػػفراء أ –لػػػػػػػو لػػػػػػػبعض اٞنسػػػػػػػتهينٌن بعظمػػػػػػػة الػػػػػػػرتاثالػػػػػػػيت ٪ن-تشػػػػػػػكل اٞنخطوطػػػػػػػات 

ىػػػػػم عناصػػػػػر الكشػػػػػف عػػػػػن اٞناضػػػػػي اٜنضػػػػػارم لؤلمػػػػػم فهػػػػػي الػػػػػيت سػػػػػاعدت آّتمعػػػػػات اإلنسػػػػػانية عػػػػػرب التػػػػػاريخ أ
كال أدؿ علػػػػػى ذلػػػػػك مػػػػػن  ،ُب تقػػػػػدًن اٞنشػػػػػركع اإلنسػػػػػاين للعبلقػػػػػات البشػػػػػرية كُب انتشػػػػػار العلػػػػػـو كتقػػػػػدـ اٞنػػػػػدنيات

حيػػػػػػػث قػػػػػػػػدر بعػػػػػػػض اٞنتخصصػػػػػػػػٌن عػػػػػػػدد اٞنخطوطػػػػػػػػات العربيػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػبلمية  ،لفكػػػػػػػرم المتنػػػػػػػػامسػػػػػػػًنة اإلبػػػػػػػػداع ا
 .(11)دكلة 111ن بأكثر من أربعة مبليٌن ٢نطوط ُب شّت آّاالت كالعلـو تتوزع عرب أكثر م

باٞنئػػػػػة منهػػػػػا بينمػػػػػا يتػػػػػوزع البػػػػػاقي علػػػػػى تركيػػػػػا كإيػػػػػراف كمكتبػػػػػات الػػػػػدكؿ األكربيػػػػػة  12ٕنتلػػػػػك الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة 
(13)اكسػػػػػػػػػػتاف كاٟننػػػػػػػػػػد كب

كقػػػػػػػػػػد تضػػػػػػػػػػررت اٞنخطوطػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػػػبلمية كثػػػػػػػػػػًنا بفعػػػػػػػػػػل الفػػػػػػػػػػنت الداخليػػػػػػػػػػة  ،
كاٝنبلفػػػػػػػات اٞنذىبيػػػػػػػة الػػػػػػػيت انتشػػػػػػػرت ُب بعػػػػػػػض فػػػػػػػرتات التػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػبلمي كمػػػػػػػا طالتهػػػػػػػا أيػػػػػػػادم اٞنسػػػػػػػتعمرين ُب 

 .ربيٌنالتاريخ اٜنديث كال أدؿ على ذلك من اإلبادة التار٫نية للرتاث العراقي من طرؼ اتلٌن الغ
كمػػػػػػػا فقػػػػػػػدت الكثػػػػػػػًن مػػػػػػػن اٞنخطوطػػػػػػػات أ٨نيتهػػػػػػػا بفعػػػػػػػل الكػػػػػػػوارث الطبيعيػػػػػػػة كالعوامػػػػػػػل اٞنناخيػػػػػػػة كانعػػػػػػػداـ 

كقصػػػػػػد تػػػػػػوفًن اٜنمايػػػػػػة البلزمػػػػػػة للػػػػػػرتاث الثقػػػػػاُب فقػػػػػػد اعتػػػػػػىن اٞنشػػػػػػرع الػػػػػػوطين كالقػػػػػػائموف علػػػػػػى  ،الصػػػػػيانة كاٜنفػػػػػػظ
حيػػػػػػث  ،ظػػػػػػة علػػػػػػى ارث البشػػػػػػريةاٞننظمػػػػػػات الدكليػػػػػػة اٞنتخصصػػػػػػة بإ٩نػػػػػػاد آليػػػػػػات قانونيػػػػػػة كترتيبػػػػػػات تقنيػػػػػػة للمحاف

اعتبػػػػػػار اٞنسػػػػػػاس باٞنمتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة جر٬نػػػػػػة حػػػػػػرب يعاقػػػػػػب عليهػػػػػػا القػػػػػػانوف إٔب  كصػػػػػػل األمػػػػػػر بػػػػػػآّتمع الػػػػػػدكٕب
 .الدكٕب

كعلػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػك سػػػػػػػػنتطرؽ ٞنوضػػػػػػػػوعنا عػػػػػػػػرب البحػػػػػػػػث أكال عػػػػػػػػن اٜنمايػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت أكجػػػػػػػػدىا اٞنشػػػػػػػػرع اٛنزائػػػػػػػػرم 
 .للمخطوطات باعتبارىا ٣نتلكات ثقافية منقولة

كاإلجػػػػػػػػراءات  ،اٜنػػػػػػػػديث عػػػػػػػػن اٜنمايػػػػػػػػة اٞنتػػػػػػػػوفرة دكليػػػػػػػػا خاصػػػػػػػػة ُب حػػػػػػػػاالت النػػػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػػػلحٍب نسػػػػػػػػهب 
الرادعػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت كردت ُب األنظمػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية للمحػػػػػػػػاكم الدكليػػػػػػػػة كبعػػػػػػػػض اٜنػػػػػػػػاالت الػػػػػػػػيت فصػػػػػػػػلت فيهػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذه 

 .اٟنيئات القضائية ُب مواضيع االنتهاكات اٞنتصلة باٞنخطوطات عرب العآب
الػػػػػػػيت تبػػػػػػػذٟنا اٞننظمػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة اٜنكوميػػػػػػػة كغػػػػػػػًن اٜنكوميػػػػػػػة ُب ٠نػػػػػػػاؿ  اٛنهػػػػػػػودإٔب  كُب األخػػػػػػػًن سػػػػػػػنتطرؽ

 .تشكيل رأم عاـ يهتم ُنماية اٞنمتلكات الثقافية عموما كاٞنخطوطات بصفة خاصة
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 الحماية القانونية للمخطوطات في التشريع الوطني - :أوال

اٞنشػػػػػػرع اٛنزائػػػػػػرم الػػػػػػرتاث ٕنثػػػػػل اٞنخطوطػػػػػػات اىػػػػػػم مكونػػػػػػات الػػػػػرتاث الثقػػػػػػاُب لؤلمػػػػػػة اٛنزائريػػػػػػة كقػػػػػد عػػػػػػرؼ 
 1419صػػػػػػفر عػػػػػػاـ  31اٞنػػػػػػؤرخ ُب  14-98كافػػػػػػرد لػػػػػػو قانونػػػػػػا خاصػػػػػػا باٜنمايػػػػػػة كىػػػػػػو القػػػػػػانوف رقػػػػػػم  (03) الثقػػػػػػاُب
 ،حيػػػػػػث جػػػػػػاء ُب مادتػػػػػػو الثالثػػػػػػة تصػػػػػػنيف للممتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة اٞنشػػػػػػمولة باٜنمايػػػػػػة ،1998يونيػػػػػػو  15اٞنوافػػػػػػق 

 :كاليت تتشكل من
 اٞنمتلكات الثقافية العقارية

  (والتي تضم المخطوطات)كات الثقافية المنقولة الممتل
 اٞنمتلكات الثقافية غًن اٞنادية 

كتعتػػػػػػػػرب اٞنخطوطػػػػػػػػات جػػػػػػػػزءا مػػػػػػػػن اٞنمتلكػػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػػة اٞننقولػػػػػػػػة اٞنشػػػػػػػػمولة باٜنمايػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػػة 
ثقافيػػػػػػػة كباعتبارىػػػػػػػا ٣نتلكػػػػػػػات  ،اٞنتعلػػػػػػػق ُنمايػػػػػػػة الػػػػػػػرتاث الثقػػػػػػػاُب 14-98مػػػػػػػن القػػػػػػػانوف  51كاٞنػػػػػػػذكورة باٞنػػػػػػػادة 

 :منقولة تستفيد اٞنخطوطات اٞنوجودة باإلقليم الوطين للدكلة من
 :إجراءات التصنيف والتسجيل

عقػػػػػب استشػػػػػارة يػػػػػتم التصػػػػػنيف كالتسػػػػػجيل ُب قائمػػػػػة اٛنػػػػػرد اإلضػػػػػاُب بقػػػػػرار مػػػػػن الػػػػػوزير اٞنكلػػػػػف بالثقافػػػػػة 
ُب  رل مصػػػػػػلحةاللجنػػػػػػة الوطنيػػػػػػة للممتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة، ّنبػػػػػػادرة منػػػػػػو، أك بنػػػػػػاء علػػػػػػى طلػػػػػػب مػػػػػػن أم شػػػػػػخص يػػػػػػ

بقػػػػػرار مػػػػن الػػػػػوإب، بعػػػػػد استشػػػػارة ٛننػػػػػة اٞنمتلكػػػػػات  ،اإلضػػػػػاُبقائمػػػػػة اٛنػػػػرد ُب  ٬نكػػػػػن أف تسػػػػجل كػػػػػذلكك  ،ذلػػػػك
ة أك الثقافيػػػػػػػة قيمػػػػػػػة ىامػػػػػػػة مػػػػػػػن الوجهػػػػػػػة التار٫نيػػػػػػػة أك الفنيػػػػػػػ للمخطػػػػػػػوطمػػػػػػػّت كانػػػػػػػت  الواليػػػػػػػة اٞنعنيػػػػػػػة،ُب  الثقافيػػػػػػػة

 ي.على اٞنستول ال
تبليػػػػػػغ قػػػػػػػرار  ،للمخطػػػػػػوطوإب، حسػػػػػػػب القيمػػػػػػة الوطنيػػػػػػة أك اليػػػػػػػة يتػػػػػػؤب الػػػػػػوزير اٞنكلػػػػػػػف بالثقافػػػػػػة أك الػػػػػػ

 .للمالك العمومي أك اٝناص الذم ٪نوز اٞنمتلك الثقاُب اٞنعىن اإلضاُبالتسجيل ُب قائمة اٛنرد 
ٗنيػػػػػػع آثػػػػػػار التصػػػػػػنيف ٞنػػػػػػدة  اإلضػػػػػػاُبترتتػػػػػػب علػػػػػػى تسػػػػػػجيل أم ٣نتلػػػػػػك ثقػػػػػػاُب منقػػػػػػوؿ ُب قائمػػػػػػة اٛنػػػػػػرد 

 .يتم تصنيف اٞنمتلك الثقاُب اٞننقوؿ بانقضاء ىذه اٞنهلة ا إذا ٓبينتهي تطبيقهك  ( سنوات11عشر )
كيعتػػػػػػرب التصػػػػػػنيف كالتسػػػػػػجيل أكؿ خطػػػػػػوة قانونيػػػػػػة ٥نػػػػػػو ٘نايػػػػػػة اٞنخطػػػػػػوط عػػػػػػن طريػػػػػػق إكسػػػػػػابو نوعػػػػػػا مػػػػػػن 

تنشػػػػػر اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة علػػػػػى انػػػػػو  52األ٨نيػػػػػة حيػػػػػث نػػػػػص القػػػػػانوف اٞنتعلػػػػػق ُنمايػػػػػة الػػػػػرتاث الثقػػػػػاُب ُب مادتػػػػػو 
نفة بقػػػػػػػػرار مػػػػػػػن الػػػػػػػػوزير اٞنكلػػػػػػػػف بالثقافػػػػػػػة ُب اٛنريػػػػػػػػدة الرٚنيػػػػػػػػة للجمهوريػػػػػػػة اٛنزائريػػػػػػػػة الد٬نقراطيػػػػػػػػة اٞننقولػػػػػػػة، اٞنصػػػػػػػػ

 .الشعبية

 مصػػػػػػدره،حالػػػػػػة صػػػػػػيانتو، ك ٩نػػػػػػب أف يبػػػػػػٌن ُب قػػػػػػرار التصػػػػػػنيف نوعيػػػػػػة اٞنمتلػػػػػػك الثقػػػػػػاُب اٞننقػػػػػػوؿ امػػػػػػي، ك 
سػػػػػػػاعد علػػػػػػػى ٓنديػػػػػػػد ت أخػػػػػػػرلكػػػػػػػل معلومػػػػػػػات ك  ،عنوانػػػػػػػوك  ىويػػػػػػػة مالكػػػػػػػو أك مقتنيػػػػػػػو أك حػػػػػػػائزهك  مكػػػػػػاف إيداعػػػػػػػو،ك 

 .ىوية اٞنمتلك الثقاُب اٞنعىن
 .يتؤب الوزير اٞنكلف بالثقافة إببلغ قرار التصنيف للمالك العمومي أك اٝناص
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٩نػػػػػػب علػػػػػػى اٜنػػػػػػائز الصػػػػػػادؽ انػػػػػػو إٔب  14-98يشػػػػػػًن القػػػػػػانوف  كتأكيػػػػػػدا للحمايػػػػػػة اٞنضػػػػػػمونة للمخطػػػػػػوط
الػػػػػذم ٪نػػػػػتفظ باالنتفػػػػػاع ك  أك اٞنػػػػػؤٕنن عليػػػػػو، النيػػػػػة ٞنمتلػػػػػك ثقػػػػػاُب منقػػػػػوؿ مصػػػػػنف، أك مالكػػػػػو، أك اٞنسػػػػػتفيد منػػػػػو،

ك كػػػػػل إخػػػػػبلؿ بالواجبػػػػػات اٞنرتبطػػػػػة باالنتفػػػػػاع ّنمتلػػػػػك ثقػػػػػاُب .حراسػػػػػتوك  صػػػػػيانتو،ك  حفظػػػػػوك  بػػػػػو، أف يتػػػػػؤب ٘نايتػػػػػو
 .منقوؿ مصنف ينجر عنو بقوة القانوف إلغاء االنتفاع

اٞنػػػػػادة ) ع الوسػػػػػائل٬نكػػػػػن الػػػػػوزير اٞنكلػػػػػف بالثقافػػػػػة ُب حالػػػػػة اعػػػػػرتاض اٞنالػػػػػك أف يرغمػػػػػو علػػػػػى ذلػػػػػك َنميػػػػػ
56) 

كقػػػػػد أنشػػػػػئت علػػػػػى مسػػػػػتول اٞنكتبػػػػػة الوطنيػػػػػة اٛنزائريػػػػػة مصػػػػػلحة خاصػػػػػة باٞنخطوطػػػػػات كاٞنؤلفػػػػػات النػػػػػادرة 
اٞنتكونػػػػة مػػػػن الػػػػرقم  الفهرسػػػػة كالتصػػػػنيف  بطاقػػػػةاٞنخطوطػػػػات الوطنيػػػػة عػػػػن طريػػػػق إٔب  تتػػػػيح للبػػػػاحثٌن الوصػػػػوؿ

٬نكػػػػػن اسػػػػػتخدامو ألم  رقػػػػػم خػػػػػاص ّٔػػػػػا ال العػػػػػاـ كالػػػػػذم مػػػػػن خبللػػػػػو يػػػػػتم التعػػػػػرؼ علػػػػػى اٞنخطػػػػػوط، كىػػػػػو ّنثابػػػػػة
   بأم حاؿ من األحواؿ، أخرل٢نطوطة 

سػػػػػػػػػػػػبتمرب  14اٞنوافػػػػػػػػػػػػق  1434رجػػػػػػػػػػػػب  17اٞنػػػػػػػػػػػػؤرخ ُب  12/211كمػػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػػح اٞنرسػػػػػػػػػػػػـو التنفيػػػػػػػػػػػػذم 
 انػػػػػػوإٔب  كأشػػػػػػار أشػػػػػػكاؿ كشػػػػػػركط ككيفيػػػػػػات إعػػػػػػداد كتسػػػػػػيًن اٛنػػػػػػرد العػػػػػػاـ للممتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة اميػػػػػػة 3112

حصػػػػػاء كتسػػػػػجيل ٠نمػػػػػوع اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة اميػػػػػة التابعػػػػػة لؤلمػػػػػبلؾ العامػػػػػة يقصػػػػػد بػػػػػاٛنرد العػػػػػاـ تشػػػػػخيص كإ
كاألمػػػػػػػبلؾ اٝناصػػػػػػػة للدكلػػػػػػػة كالواليػػػػػػػة كالبلديػػػػػػػة كالػػػػػػػيت ٓنوزىػػػػػػػا ٢نتلػػػػػػػف اٞنؤسسػػػػػػػات كاٟنيئػػػػػػػات التابعػػػػػػػة للدكلػػػػػػػة أك 

 .اٞنخصصة ٟنا طبقا للتنظيم اٞنعموؿ بو

أشػػػػػػػخاص طبيعيػػػػػػػٌن أك معنػػػػػػػػويٌن  كمػػػػػػػا ٔنػػػػػػػص أيضػػػػػػػا اٞنمتلكػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػة اميػػػػػػػػة الػػػػػػػيت تكػػػػػػػوف ملكيػػػػػػػة
 .خاضعٌن للقانوف اٝناص

١نػػػػػػل جػػػػػػرد خػػػػػػاص فتكػػػػػػوف تابعػػػػػػة لػػػػػػوزارة الػػػػػػدفاع الػػػػػػوطين أمػػػػػػا اٞنخطوطػػػػػػات الػػػػػػيت مػػػػػػن اٞنمكػػػػػػن اف تكػػػػػػوف 
 .٪ندد ّنوجب قرار مشرتؾ بٌن الوزير اٞنكلف بالثقافة ككزير الدفاع الوطين

كيفياتػػػػو بقػػػػػرار مشػػػػرتؾ بػػػػػٌن الػػػػػوزير ١نػػػػػل جػػػػرد ٓنػػػػػدد  اٞنوجػػػػودة خػػػػػارج الػػػػببلد فتكػػػػػوف  خطوطػػػػػاتكبشػػػػاف اٞن
علػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتول اٞنمثليػػػػػػػػػات الدبلوماسػػػػػػػػػية كالقنصػػػػػػػػػلية كمتواجػػػػػػػػػدة  اٞنكلػػػػػػػػػف بالثقافػػػػػػػػػة ككزيػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػؤكف اٝنارجيػػػػػػػػػة

 .اٛنزائرية باٝنارج
  :تتم مراجعة القائمة العامة للممتلكات الثقافية ّنراعاة ما يأتى

يت يػػػػػنص عليهػػػػػا القػػػػػانوف خػػػػػبلؿ العشػػػػػرية اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة الػػػػػيت كانػػػػػت ١نػػػػػل إجػػػػػراءات اٜنمايػػػػػة الػػػػػ-  
 اٞناضية،
 ٞنمتلكات الثقافية العقارية اليت أصأّا تدمًن يستحيل ترميمو،ا -   
الػػػػػػػػيت أصػػػػػػػػأّا تلػػػػػػػػف حسػػػػػػػػب اٜنػػػػػػػػاالت  (مػػػػػػػػن ضػػػػػػػػمنها اٞنخطوطػػػػػػػػات) اٞنمتلكػػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػػة اٞننقولػػػػػػػػة - 

 15اٞنوافػػػػػػػق  1419 صػػػػػػػفر عػػػػػػػاـ 31اٞنػػػػػػػؤرخ ُب  14-98مػػػػػػػن القػػػػػػػانوف رقػػػػػػػم  66اٞننصػػػػػػػوص عليهػػػػػػػا ُب اٞنػػػػػػػادة 
 كاٞنذكور أعبله، 1998يونيو سنة 
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كالػػػػػػػيت ٓب يػػػػػػػتم تصػػػػػػػنيفها  اإلضػػػػػػػاُباٞنمتلكػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػة العقاريػػػػػػػة كاٞننقولػػػػػػػة اٞنسػػػػػػػجلة ُب قائمػػػػػػػة اٛنػػػػػػػرد  - 
صػػػػػػػفر عػػػػػػػاـ  31اٞنػػػػػػػؤرخ ُب  14-98مػػػػػػػن القػػػػػػػانوف رقػػػػػػػم  11مػػػػػػػن اٞنػػػػػػػادة  3ّنائيػػػػػػػا كمػػػػػػػا ىػػػػػػػو مبػػػػػػػٌن ُب الفقػػػػػػػرة 

 1998يونيو سنة  15اٞنوافق  1419
 :تقديم المساعدة التقنية من المصالح المختصة

ف التسػػػػػػجيل كالتصػػػػػػػنيف يضػػػػػػػع علػػػػػػػى عػػػػػػػاتق اٜنػػػػػػػائزين مػػػػػػػن األشػػػػػػػخاص العمػػػػػػػوميٌن أك اٝنػػػػػػػواص كاجػػػػػػػب إ
صػػػػػيانة اٞنخطػػػػػوط اٞنصػػػػػنف كحراسػػػػػتو كُب اٜنالػػػػػة الػػػػػيت ال يسػػػػػتطيع فيهػػػػػا اٜنػػػػػائز اٝنػػػػػاص تػػػػػوفًن مػػػػػا يلػػػػػـز مػػػػػن اجػػػػػل 

مايػػػػػة الػػػػػرتاث الثقػػػػػاُب انشػػػػػأ لفائدتػػػػػو إمكانيػػػػػة طلػػػػػب اٞنسػػػػػاعدة التقنيػػػػػة الصػػػػػيانة كاٜنراسػػػػػة فػػػػػاف القػػػػػانوف اٞنتعلػػػػػق ُن
منػػػػػػػو علػػػػػػػى اٜنػػػػػػػق ُب طلػػػػػػػب اٞنسػػػػػػػاعدة التقنيػػػػػػػة مػػػػػػػن اٞنصػػػػػػػاّب اٞنختصػػػػػػػة ُب الػػػػػػػوزارة اٞنكلفػػػػػػػة  55ذ تػػػػػػػنص اٞنػػػػػػػادة إ

كُب اٜنالػػػػػػػة العكسػػػػػػػية فػػػػػػػاف أم تقصػػػػػػػًن ينجػػػػػػػر عنػػػػػػػو  ،بالثقافػػػػػػػة للحفػػػػػػػاظ علػػػػػػػى ٗنيػػػػػػػع اٞنخطوطػػػػػػػات ذات القيمػػػػػػػة
ُب آّموعػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة بعػػػػػػػد قػػػػػػػرار يصػػػػػػػدره الػػػػػػػوزير اٞنكلػػػػػػػف بالثقافػػػػػػػة عقػػػػػػػب استشػػػػػػػارة اللجنػػػػػػػة إدمػػػػػػػاج اٞنخطػػػػػػػوط 

بػػػػػل نلحػػػػػظ اف القػػػػػانوف اٞنتعلػػػػػق ُنمايػػػػػة  ،الوطنيػػػػػة للممتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة ك٫نػػػػػص ىػػػػػذا اإلجػػػػػراء اٜنػػػػػائزين اٝنػػػػػواص
ة علػػػػػػى ٘نايػػػػػػة كمتابعػػػػػػة كضػػػػػػعية اٞنخطوطػػػػػػات عػػػػػػن طريػػػػػػق الصػػػػػػبلحية افوظػػػػػػ 57الػػػػػػرتاث قػػػػػػد شػػػػػػدد ُب مادتػػػػػػو 

للػػػػػػوزير اٞنكلػػػػػػف بالثقافػػػػػػة لتفقػػػػػػد اٞنخطوطػػػػػػات اٞنصػػػػػػنفة كالتحػػػػػػرم بشػػػػػػأّنا قصػػػػػػد صػػػػػػيانتها كاٜنفػػػػػػاظ عليهػػػػػػا عػػػػػػن 
 .طريق ايفاد ٛناف مراقبة تضم رجاؿ الفن اٞنؤىلٌن ٟنذا الغرض

كُب اٜنالػػػػػػػة الػػػػػػػيت يسػػػػػػػتغين فيهػػػػػػػا اٜنػػػػػػػائزكف اٝنػػػػػػػواص للمخطوطػػػػػػػات عػػػػػػػن اٞنسػػػػػػػاعدة التقنيػػػػػػػة فػػػػػػػاف ٓنويػػػػػػػل  
اٞنسػػػػػػػػجلة ُب قائمػػػػػػػة اٛنػػػػػػػػرد اإلضػػػػػػػػاُب ألغػػػػػػػػراض الرتمػػػػػػػيم أك اإلصػػػػػػػػبلح أك أيػػػػػػػػة عمليػػػػػػػػة  اٞنخطوطػػػػػػػات اٞنصػػػػػػػػنفة أك

 ،ضػػػػػركرية للحفػػػػػظ تػػػػػتم بنػػػػػاء علػػػػػى تػػػػػرخيص مسػػػػػبق مػػػػػن مصػػػػػاّب الرقابػػػػػة التابعػػػػػة للػػػػػوزارة اٞنكلفػػػػػة بالثقافػػػػػة أخػػػػػرل
لػػػػك ٬نػػػػػر عػػػػػرب استصػػػػػدار تػػػػرخيص كتػػػػػايب مػػػػػن الػػػػػوزير ذأمػػػػا إذا كػػػػػاف الرتمػػػػػيم كاإلصػػػػػبلح سػػػػيتم خػػػػػارج الػػػػػببلد فػػػػػاف 

 .اٞنكلف بالثقافة
 :استخدام المخطوطات خارج التراب الوطني

٪نظػػػػر التشػػػػػريع الػػػػػوطين منعػػػػا مطلقػػػػػا تصػػػػػدير اٞنخطوطػػػػػات اميػػػػة قانونػػػػػا انطبلقػػػػػا مػػػػن الػػػػػرتاب الػػػػػوطين أيػػػػػا  
غػػػػػػًن انػػػػػو كألغػػػػػػراض اٞنبػػػػػػادالت الثقافيػػػػػة أك العلميػػػػػػة أك التظػػػػػػاىرات الدكليػػػػػة فػػػػػػاف نظامػػػػػػا خاصػػػػػػا  ،كػػػػػاف مصػػػػػػدرىا

الػػػػػيت يشػػػػػػرؼ عليهػػػػػا الػػػػػوزير اٞنكلػػػػػف بالثقافػػػػػػة عػػػػػن طريػػػػػق نظػػػػػػاـ  (التصػػػػػدير اٞنؤقػػػػػت) عمليػػػػػػةقػػػػػد اعتمػػػػػد لتنظػػػػػيم 
 .الرتاخيص

 :اإلجراءات الردعية المتعلقة بحماية المخطوطات
اٞنتعلػػػػػػػق  14-98تتميػػػػػػػز اٜنمايػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة للمخطوطػػػػػػػات بكوّنػػػػػػػا ٘نايػػػػػػػة معػػػػػػػززة حيػػػػػػػث يشػػػػػػػًن القػػػػػػػانوف 

 تػػػػػنص ُب قانوّنػػػػػا األساسػػػػػي علػػػػػى السػػػػػعيك  تأسسػػػػػت قانونػػػػػا كػػػػػل ٗنعيػػػػػةل٬نكػػػػػن انػػػػػو إٔب  ُنمايػػػػػة الػػػػػرتاث الثقػػػػػاُب
٘نايػػػػػة اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة أف تنصػػػػػب نفسػػػػػها خصػػػػػما مػػػػػدعيا بػػػػػاٜنق اٞنػػػػػدين فيمػػػػػا ٫نػػػػػص ٢نالفػػػػػات أحكػػػػػاـ إٔب 
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د تنوعػػػػػػت العقوبػػػػػػات الػػػػػػواردة ُب ىػػػػػػذا القػػػػػػانوف حسػػػػػػب جسػػػػػػامة اٞنخالفػػػػػػة ك٬نكػػػػػػن تعػػػػػػدادىا ، كقػػػػػػىػػػػػػذا القػػػػػػانوف
 :فيما يلي

إٔب  دج 1117111بغرامة مالية من ك  سنوات،( 15) ٙنسإٔب  (3سنتٌن )يعاقب باٜنبس من  -11
بيع أك  مصادرات، عنك  دج أك بإحدل العقوبتٌن فقط، دكف اٞنساس بأم تعويضات عن األضرار 3117111

 .مصنفة أك مسجلة ُب قائمة اٛنرد اإلضاُب ٢نطوطاتإخفاء 
للتصػػػػػػػػػػنيف اك اٞنصػػػػػػػػػػنفة أك  اٞنقرتحػػػػػػػػػػة اٞنخطوطػػػػػػػػػػاتيعاقػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن يتلػػػػػػػػػػف أك يشػػػػػػػػػػوه عمػػػػػػػػػػدا  -13

إٔب  (3، دكف اٞنسػػػػػػاس بػػػػػػأم تعػػػػػػويض عػػػػػػن الضػػػػػػرر، بػػػػػػاٜنبس مػػػػػػدة سػػػػػػنتٌن )اإلضػػػػػػاُباٞنسػػػػػػجلة ُب قائمػػػػػػة اٛنػػػػػػرد 
تطبػػػػػػػػق العقوبػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػها علػػػػػػػػى  ك  دج 3117111إٔب  دج 317111بغرامػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػة مػػػػػػػػن ك  ( سػػػػػػػػنوات،5ٙنػػػػػػػػس )

 .مكتشفة أثناء أُناث أثرية ٢نطوطاتكل من يتلف أك يدمر أك يشوه عمدا 
مصػػػػػػنف أك مسػػػػػػجل ُب قائمػػػػػػة اٛنػػػػػػرد  ٢نطػػػػػػوطيرتتػػػػػػب علػػػػػػى التصػػػػػػرؼ، دكف تػػػػػػرخيص مسػػػػػػبق، ُب  -12

 .اإلضاُب إلغاء عقد التصرؼ دكف اٞنساس بالتعويضات عن األضرار
مصػػػػػنفا أك غػػػػػًن مصػػػػػنف، مسػػػػػجبل أك غػػػػػًن  ٢نطوطػػػػػايتعػػػػػرض كػػػػػل مػػػػػن يصػػػػػدر بصػػػػػورة غػػػػػًن قانونيػػػػػة  -14

بػػػػػػػػاٜنبس مػػػػػػػػن دج، ك  5117111إٔب  دج 3117111ن مػػػػػػػػلغرامػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػة  ُبضػػػػػػػػاقائمػػػػػػػػة اٛنػػػػػػػػرد اإلُب  مسػػػػػػػػجل
 .( سنوات5ٙنس )إٔب  ( سنوات2ثبلث )

 .حالة العود تضاعف العقوبةُب ك  
التار٫نيػػػػػػة  تػػػػػويعػػػػػرتؼ بقيم م ٢نطػػػػػػوطأك يتعػػػػػرض للعقوبػػػػػة نفسػػػػػها كػػػػػػل مػػػػػن يسػػػػػتورد بصػػػػػػورة غػػػػػًن قانونيػػػػػة 

 .بلده األصليُب  أك الفنية أك األثرية
الػػػػػػػػػػػرتاب ُب  دج كػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػن ينشػػػػػػػػػػػر 1117111إٔب  دج 51.111يعاقػػػػػػػػػػػب بغرامػػػػػػػػػػػة ماليػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن  -15

اٛنزائػػػػػػػر ُب  غػػػػػػػًن مطبوعػػػػػػػة ١نفوظػػػػػػػة أك خارجػػػػػػػو أعمػػػػػػػاال ذات صػػػػػػػبغة علميػػػػػػػة يكػػػػػػػوف موضػػػػػػػوعها كثػػػػػػػائق ينالػػػػػػػوط
 .دكف ترخيص من الوزير اٞنكلف بالثقافة ٔنص الرتاث الثقاُبك 

 .ك ٬نكن اٛنهة القضائية، فضبل عن ذلك، أف تأمر ّنصادرة العمل اٞننشور
للبحػػػػػػث عػػػػػػن ٢نالفػػػػػػات أحكػػػػػػاـ ىػػػػػػذا  األشػػػػػػخاص اٞنػػػػػػؤىلٌن 93ا بػػػػػػاف القػػػػػػانوف قػػػػػػد ذكػػػػػػر ُب مادتػػػػػػو علمػػػػػػ

  :أعواّنا، األشخاص اآلٌب بياّنمك  معاينتها، فضبل عن ضباط الشرطة القضائيةك  القانوف

 رجاؿ الفن اٞنؤىلوف بصورة خاصة حسب الشركط اددة ُب التنظيم اٞنعموؿ بو، -   
 ُنماية الرتاث الثقاُب،اٞنفتشوف اٞنكلفوف  -   
 .اٞنراقبةك  التثمٌنك  أعواف اٜنفظ -   

لقػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػت الكتػػػػػػػػػب كالوثػػػػػػػػػائق ّنػػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػػا اٞنخطوطػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػن الضػػػػػػػػػحايا األكٔب لبلحػػػػػػػػػتبلؿ  ،كلئلشػػػػػػػػػارة
فقػػػػػػد شػػػػػػاىد "أدريػػػػػػاف بػػػػػػًن بػػػػػػركجًن" مدينػػػػػػة قسػػػػػػنطينة كىػػػػػػي تسػػػػػػقط علػػػػػػى يػػػػػػد اٞنارشػػػػػػاؿ "كلوزيػػػػػػل" ُب .الفرنسػػػػػػي
فركػػػػػػػز "بػػػػػػػًن بػػػػػػػركجًن" إىتمامػػػػػػػو .نػػػػػػػود الفرنسػػػػػػػيٌن باٞنخطوطػػػػػػػات الكثػػػػػػػًنة، كمػػػػػػػا شػػػػػػػاىد عبػػػػػػػث اٛن1827نػػػػػػػوفمرب 
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علػػػػػػػػى ٗنػػػػػػػػع اٞنخطوطػػػػػػػػات مػػػػػػػػن األمػػػػػػػػاكن العامػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػط الػػػػػػػػدمار كالتحريػػػػػػػػق، حيػػػػػػػػث اسػػػػػػػػتطاع أف ٩نمػػػػػػػػع مػػػػػػػػن 
اٛنزائػػػػػر إٔب  غػػػػػًن أنػػػػػو كجػػػػػد صػػػػػعوبة كبػػػػػًنة ُب نقلهػػػػػا.٢نطػػػػػوط أنقػػػػػذىا مػػػػػن التلػػػػػف 811مكتبػػػػػات اٞندينػػػػػة حػػػػػوإب 

ضػػػػػػػػياع أغلبهػػػػػػػػا ُب إٔب  لنقػػػػػػػػل ٢نصصػػػػػػػػة ُب تلػػػػػػػػك الفػػػػػػػػرتة للجرحػػػػػػػػى، ٣نػػػػػػػػا أدلالعاصػػػػػػػػمة، فقػػػػػػػػد كانػػػػػػػػت كسػػػػػػػػائل ا
آّموعػػػػػة الػػػػػيت أحضػػػػػرىا فيمػػػػػا بعػػػػػد إٔب  العاصػػػػػمة أضػػػػػيفإٔب  اٛنزائػػػػػر كمػػػػػا كصػػػػػل منهػػػػػاإٔب  الرحلػػػػػة مػػػػػن قسػػػػػنطينة

كّٔػػػػػػػذا تكونػػػػػػػت آّموعػػػػػػػة األكٔب للمكتبػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة الػػػػػػػيت تعتػػػػػػػرب أىػػػػػػػم ٠نموعػػػػػػػة .مػػػػػػػن تلمسػػػػػػػاف، معسػػػػػػػكر كاٞنديػػػػػػػة
كقػػػػػػػد سػػػػػػػعت اٞنكتبػػػػػػػة .1825زائر ابتػػػػػػػداء مػػػػػػػن تػػػػػػػاريخ تأسػػػػػػػيس اٞنكتبػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة اٛنزائريػػػػػػػة عػػػػػػػاـ موجػػػػػػػودة بػػػػػػػاٛن

تطػػػػػػػػػػوير القسػػػػػػػػػػم العػػػػػػػػػػريب لػػػػػػػػػػديها، بعػػػػػػػػػػد أف كػػػػػػػػػػاف مهمػػػػػػػػػػبل ُب الفػػػػػػػػػػرتة إٔب  بعػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػتقبلؿ الوطنيػػػػػػػػػػة اٛنزائريػػػػػػػػػػة
 (14).االستعمارية كتبنت فكرة ٗنع اٞنخطوطات من اٞنكتبات العامة كاٝناصة

إبػػػػػاف تقػػػػػدًن مشػػػػػركع القػػػػػانوف اٞنتعلػػػػػق  (الػػػػػوزير اٞنكلػػػػػف بالثقافػػػػػة)ثػػػػػل اٜنكومػػػػػة لػػػػػذلك فقػػػػػد أكػػػػػد أيضػػػػػا ٣ن
تأكيػػػػػػػده علػػػػػػػى ايػػػػػػػبلء اىتمػػػػػػػاـ خػػػػػػػاص  1998مػػػػػػػام  06ُنمايػػػػػػػة الػػػػػػػرتاث الثقػػػػػػػاُب ّنجلػػػػػػػس األمػػػػػػػة يػػػػػػػـو 

باٞنخطوطػػػػػات علػػػػػى أسػػػػػاس برنػػػػػامج اٜنكومػػػػػة إلنشػػػػػاء مركػػػػػز اٞنخطوطػػػػػات بػػػػػأدرار، كىػػػػػو اٞنركػػػػػز الػػػػػذم ًب إنشػػػػػاؤه 
و عبلقػػػػػػػة كظيفيػػػػػػػة مػػػػػػػع اٞنكتبػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػة مػػػػػػػن أجػػػػػػػل معرفػػػػػػػة الكنػػػػػػػوز أك اٞنخطوطػػػػػػػات كلػػػػػػػ 3115بالفعػػػػػػػل سػػػػػػػنة 

اٞنوجػػػػػودة عنػػػػػد اٞنػػػػػواطنٌن أك عنػػػػػد األفػػػػػراد، أك تلػػػػػك اٞنوجػػػػػودة عنػػػػػد الزكايػػػػػا كاٞنسػػػػػاجد كاٞنؤسسػػػػػات كالعمػػػػػل علػػػػػى 
 :كضع حوار كعبلقات ثقة مع كل ىاتو اٟنيئات من اجل

 .اٛنرد العاـ للمخطوطات 
 .الفًنكسات اٞنعدية، كما ىو معركؼ ُب شأف الوثائق اٞنكتبيةبتنقية اٞنخطوطات من 

كضػػػػػػػػع اٞنقػػػػػػػػاييس العلميػػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػػة للجػػػػػػػػرد لػػػػػػػػدل البػػػػػػػػاحثٌن كاٛنػػػػػػػػامعيٌن، كفسػػػػػػػػح آّػػػػػػػػاؿ أمػػػػػػػػاـ اٛنامعػػػػػػػػة 
كالعلمػػػػػاء بصػػػػػػورة عامػػػػػػة، القتنػػػػػاء ىػػػػػػذه اٞنخطوطػػػػػػات كالتعامػػػػػػل معهػػػػػا، ٣نػػػػػػا يسػػػػػػمح بالتػػػػػأريخ الػػػػػػوطين مػػػػػػن جهػػػػػػة، 

 .لذاكرة الوطنية من جهة ثانيةاإٔب  كاسرتجاع اٞنخطوط
ف بعػػػػػػػض الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة قػػػػػػػد اعتمػػػػػػػدت قػػػػػػػوانٌن خاصػػػػػػػة باٞنخطوطػػػػػػػات إإٔب  كُب اٝنتػػػػػػػاـ ْنػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػارة

كمػػػػػن امثلػػػػػة ذلػػػػػك القػػػػػانوف  ،مػػػػػؤخرا نظػػػػػرا للخصوصػػػػػية الػػػػػيت تتمتػػػػػع ّٔػػػػػا اٞنخطوطػػػػػات ضػػػػػمن اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة
 32الصػػػػػػادر بتػػػػػػاريخ  18٪نمػػػػػػل رقػػػػػػم  الػػػػػػذم اقػػػػػػره ٠نلػػػػػػس الشػػػػػػعب اٞنصػػػػػػرم بشػػػػػػاف ٘نايػػػػػػة اٞنخطوطػػػػػػات كالػػػػػػذم

 .3119فرباير سنة  18اٞنوافق  1421صفر سنة 
كمػػػػػػػا اف جامعػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة كُب إطػػػػػػػار اىتمامهػػػػػػػا بتوثيػػػػػػػق الػػػػػػػرتاث العػػػػػػػريب اٞنخطػػػػػػػوط قػػػػػػػد انشػػػػػػػات 

جهػػػػػػػاز خػػػػػػػدمات علميػػػػػػػة متخصػػػػػػػص مػػػػػػػن أجهػػػػػػػزة اٞننظمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة للرتبيػػػػػػػة كىػػػػػػػو اٞنخطوطػػػػػػػات العربيػػػػػػػة معهػػػػػػػد 
حػػػػػػػػدل منظمػػػػػػػػات جامعػػػػػػػػة الػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػة(، ييعػػػػػػػػىن بػػػػػػػػالرتاث العػػػػػػػػريب اٞنخطػػػػػػػػوط ّنختلػػػػػػػػف كالثقافػػػػػػػػة كالعلػػػػػػػػـو )إ

 .أصعدتو؛ ٗنعنا كإتاحةن، صيانةن كترميمنا، فهرسةن كتعريفنا، دراسةن كتوظيفنا
يقػػػػػػـو اٞنعهػػػػػػد علػػػػػػى ْنميػػػػػػع نصػػػػػػوص الػػػػػػرتاث كييسػػػػػػر تػػػػػػداكٟنا، كيسػػػػػػاعد علػػػػػػى صػػػػػػيانة اٞنخطػػػػػػوط العػػػػػػريب  

ث بالفهرسػػػػػػػة كالتعريػػػػػػػف، كيشػػػػػػػارؾ كينسػػػػػػػق عمليػػػػػػػة الػػػػػػػدَّرس العلمػػػػػػػي كحفظو.كيكشػػػػػػػف عػػػػػػػن اٞنخبػػػػػػػوء مػػػػػػػن الػػػػػػػرتا
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للكتػػػػػػػػاب اٞنخطػػػػػػػػوط؛ ٓنقيقنػػػػػػػػا كنشػػػػػػػػرنا، كتوظيفنػػػػػػػػا للمعرفػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػانية اٞنعاصػػػػػػػػرة، معتنينػػػػػػػػا َنانبيػػػػػػػػو اٞنػػػػػػػػادم )علػػػػػػػػم 
 .(اٞنخطوطات( كاٞنعنوم )التحقيق كالدَّرس

امعػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػة )الػػػػػػػيت ملحقنػػػػػػػا بالػػػػػػػدائرة الثقافيػػػػػػػة باألمانػػػػػػػة العامػػػػػػػة ٛن 1946تأسػػػػػػػس اٞنعهػػػػػػػد سػػػػػػػنة  
معهػػػػػػد إحيػػػػػػاء اٞنخطوطػػػػػػات".ٍب حصػػػػػػل اٞنعهػػػػػػد علػػػػػػى اسػػػػػػتقبللو عػػػػػػن "(، باسػػػػػػم 1945تأسسػػػػػػت نفسػػػػػػها سػػػػػػنة 
كأسػػػػػػػتمر .باٞننظمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة للرتبيػػػػػػػة كالثقافػػػػػػػة كالعلػػػػػػػـو 1969، حػػػػػػػّت أيٜنػػػػػػػق سػػػػػػػنة 1955الػػػػػػػدائرة الثقافيػػػػػػػة سػػػػػػػنة 

 ، ٍب1981ونس كظػػػػػل ّٔػػػػػا حػػػػػّت أكائػػػػػل سػػػػػنة تػػػػػإٔب  ، ٍب انتقػػػػػل بعػػػػػدىا1979عمػػػػػل اٞنعهػػػػػد بالقػػػػػاىرة حػػػػػّت سػػػػػنة 
 .اآلفحّت  1991، كأخًننا أستقر ُب القاىرة بداية من سنة1991الكويت حّت سنة إٔب 

 ' في حاالت النزاع المسلح 'الحماية القانونية للمخطوطات في القانون الدولي  :ثانيا
وطػػػػػػػػػػات كغًنىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن اف نشػػػػػػػػػػأة اٜنمايػػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػػا ٫نػػػػػػػػػػص ٘نايػػػػػػػػػػة اٞنخطإٔب  ُب البدايػػػػػػػػػػة ْنػػػػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػػػػارة

فمبػػػػػدأ التمييػػػػػز بػػػػػٌن األىػػػػػداؼ  ،اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة ُب حػػػػػاالت النػػػػػزاع اٞنسػػػػػلح ىػػػػػي مػػػػػن قواعػػػػػد القػػػػػانوف العػػػػػرُب
العسػػػػػػػػكرية كاٞنمتلكػػػػػػػػات اٞندنيػػػػػػػػة يشػػػػػػػػمل ٗنيػػػػػػػػع قػػػػػػػػوانٌن اٜنػػػػػػػػرب كأعرافهػػػػػػػػا، ال سػػػػػػػػيما القواعػػػػػػػػد اٞنتعلقػػػػػػػػة بسػػػػػػػػًن 

 .العمليات العدائية

ٓنرمػػػػػػاف " تػػػػػػدمًن ملكيػػػػػػة العػػػػػػدك أك حجزىػػػػػػا، مػػػػػػا  1917ك 1899كىكػػػػػػذا فػػػػػػإف اتفػػػػػػاقييت الىػػػػػػام لعػػػػػػاـ 
)ز( مػػػػػن الئحػػػػػة قػػػػػوانٌن كأعػػػػػراؼ اٜنػػػػػرب  32اٞنػػػػػادة  ".ذلػػػػػكإٔب  عػػػػػدا ُب اٜنػػػػػاالت الػػػػػيت تػػػػػدعو ضػػػػػركرات اٜنػػػػػرب

أكتوبر/تشػػػػػػػػػػرين األكؿ  18الربيػػػػػػػػػػة، ملحػػػػػػػػػػق االتفاقيػػػػػػػػػػة اٞنتعلقػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػوانٌن كأعػػػػػػػػػػراؼ اٜنػػػػػػػػػػرب الربيػػػػػػػػػػة اٞنؤرخػػػػػػػػػػة ُب 
الثقافيػػػػػة بصػػػػػفتها ٣نتلكػػػػػات مدنيػػػػػة ىػػػػػي ١نميػػػػػة ّنوجػػػػػب ٗنيػػػػػع ىػػػػػذه األحكػػػػػاـ كاٞنمتلكػػػػػات  ،ُب الىػػػػػام 1917
كينبغػػػػػي تػػػػػوخي اٜنيطػػػػػة أثنػػػػػاء .ك٪نظػػػػػر اسػػػػػتخدامها ألغػػػػػراض عسػػػػػكرية كمػػػػػا ٪نظػػػػػر مهاٗنتهػػػػػا عػػػػػن قصػػػػػد.بوضػػػػػوح

 .كأخًنان ٪نظر ّنبها ،اٟنجـو كالدفاع لتفادم تعريضها للخطر

كػػػػػات اٞندنيػػػػػة ال تكفػػػػػي اليػػػػػـو لضػػػػػماف ٘نايػػػػػة غػػػػًن أف ىػػػػػذه اٜنمايػػػػػة العامػػػػػة الػػػػػيت تسػػػػػرم علػػػػػى ٗنيػػػػع اٞنمتل
كُنكػػػػػم طبيعتهػػػػػا اٝناصػػػػػة كمػػػػػا ٕنثلػػػػػو بالنسػػػػػبة لئلنسػػػػػانية .اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة الػػػػػيت ىػػػػػي جػػػػػزء مػػػػػن تػػػػػراث البشػػػػػرية

 .فقد تقرر منحها ٘ناية خاصة
رأت الػػػػػػدكؿ  ،التػػػػػػدمًن العمػػػػػػدم للمخطوطػػػػػػات كغًنىػػػػػػا مػػػػػػن اٞنمتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػةكلػػػػػػتبلُب كقػػػػػػوع أعمػػػػػػاؿ 

كمػػػػن ىنػػػػػا جػػػػػاءت نشػػػػأة اتفاقيػػػػػة الىػػػػػام .كرم اعتمػػػػاد اتفاقيػػػػػة خاصػػػػػة ٜنمايػػػػة اٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػةأنػػػػو مػػػػػن الضػػػػػر 
كقػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػرت اٞنعاىػػػػػػػػػدة ُب  ،1954مايو/أيػػػػػػػػػار  14ٜنمايػػػػػػػػػة اٞنمتلكػػػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػػػة ُب حػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػػػػلح ُب 

ذه اٞنعاىػػػػػػدة تعتػػػػػػرب ىػػػػػػ ،ىولنػػػػػػدا بعػػػػػػد التهػػػػػػدًن الػػػػػػذم ٜنػػػػػػق باٞنمتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة بسػػػػػػبب اٜنػػػػػػرب العاٞنيػػػػػػة الثانيػػػػػػة
الدكليػػػػػػة االكٔب مػػػػػػن نوعهػػػػػػا ُب ٔنصصػػػػػػها ُنمايػػػػػػة اٞنمتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة أثنػػػػػػاء النػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػلح تطبػػػػػػق علػػػػػػى اٞنبػػػػػػاين 

 والمخطوطـــــات والكتـــــبكاآلثػػػػػار ّنػػػػػا فيهػػػػػا اآلثػػػػػار اٟنندسػػػػػية كالفنيػػػػػة كالتار٫نيػػػػػة كاٞنواقػػػػػع األثريػػػػػة كاألعمػػػػػاؿ الفنيػػػػػة 
كحيػػػػػث أف ٗنيػػػػػع الػػػػػدكؿ  ،يػػػػػة مهمػػػػػا كػػػػػاف أصػػػػػلها أك أصػػػػػحأّاكغًنىػػػػػا مػػػػػن القطػػػػػع ذات األ٨نيػػػػػة الفنيػػػػػة أك التار٫ن

ليسػػػػػػت ملتزمػػػػػػػة ّٔػػػػػػػذه االتفاقيػػػػػػػة فقػػػػػػػد أدرج اٞنػػػػػػػؤٕنر الدبلوماسػػػػػػػي حػػػػػػػوؿ إعػػػػػػػادة تأكيػػػػػػػد كتطػػػػػػػوير القػػػػػػػانوف الػػػػػػػدكٕب 



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

37 
 

، 1977عػػػػػػاـ إٔب  1974اإلنسػػػػػػاين الػػػػػػذم يطبػػػػػػق علػػػػػػى النزاعػػػػػػات اٞنسػػػػػػلحة الػػػػػػذم عقػػػػػػد ُب جنيػػػػػػف مػػػػػػن عػػػػػػاـ 
 .تتعلق ُنماية اٞنمتلكات الثقافية ُب الربكتوكولٌن اإلضافيٌن مادة
 :من الربكتوكوؿ األكؿ 52كفيما يلي نص اٞنادة 

ٓنظػػػػر األعمػػػػاؿ التاليػػػػة، كذلػػػػك دكف اإلخػػػػبلؿ بأحكػػػػاـ اتفاقيػػػػة الىػػػػام اٞنتعلقػػػػة ُنمايػػػػة اٞنمتلكػػػػات  "
اٝناصػػػػػػػة  خػػػػػػرلكأحكػػػػػػاـ اٞنواثيػػػػػػػق الدكليػػػػػػة األ 1954مايو/أيػػػػػػار 14الثقافيػػػػػػة ُب حالػػػػػػة النػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػػلح اٞنربمػػػػػػة ُب 

 :باٞنوضوع
ارتكػػػػػػػاب أم مػػػػػػػن األعمػػػػػػػاؿ العدائيػػػػػػػة اٞنوجهػػػػػػػة ضػػػػػػػد اآلثػػػػػػػار التار٫نيػػػػػػػة أك األعمػػػػػػػاؿ الفنيػػػػػػػة أك أمػػػػػػػاكن  ( أ)

 العبادة اليت تشكل الرتاث الثقاُب أك الركحي للشعوب؛

 استخداـ مثل ىذه اٞنمتلكات ُب دعم آّهود اٜنريب؛ ( ب)

حظػػػػر ّنػػػػب إٔب  " ال تشػػػػًن ىػػػػذه اٞنػػػػادة.نتقاميػػػػةأنػػػػاذ مثػػػػل ىػػػػذه اٞنمتلكػػػػات ١نػػػػبل للهجمػػػػات اال ((ج)
 اٞنمتلكات الثقافية.

 22إال أف اٞنػػػػػػادة .الواقع أف الربكتوكػػػػػػوؿ اإلضػػػػػػاُب يكمػػػػػػل اتفاقيػػػػػػات جنيػػػػػػففػػػػػػ كلػػػػػػيس ُب ذلػػػػػػك مفاجػػػػػػأة 
كينطبػػػػػق ىػػػػػذا اٜنكػػػػػم علػػػػػى ٗنيػػػػػع اٞنمتلكػػػػػات  ،مػػػػػن اتفاقيػػػػػة جنيػػػػػف الرابعػػػػػة تػػػػػنص بالفعػػػػػل علػػػػػى حظػػػػػر النهػػػػػب

 .تلكات الثقافيةاٞندنية، ّنا فيها اٞنم
مػػػػػػن الربكتوكػػػػػػوؿ الثػػػػػػاين أيضػػػػػػان علػػػػػػى حظػػػػػػر ارتكػػػػػػاب أم عمػػػػػػل عػػػػػػدائي موجػػػػػػو ضػػػػػػد  16كتػػػػػػنص اٞنػػػػػػادة 

 .اٞنمتلكات الثقافية كاستخدامها لدعم آّهود اٜنريب

كىػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػدعم  3114مػػػػػػػػػارس  19كدخػػػػػػػػػل حيػػػػػػػػػز التطبيػػػػػػػػػػق ُب  ،1999اقػػػػػػػػػر الربكتوكػػػػػػػػػوؿ الثػػػػػػػػػاين عػػػػػػػػػػاـ 
كغًنىػػػػػػا مػػػػػػن اٞنمتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة ُب زمػػػػػػن اٜنػػػػػػرب أك االحػػػػػػتبلؿ  اٞنعاىػػػػػػدة بإعػػػػػػادة تأكيػػػػػػد حصػػػػػػانة اٞنخطوطػػػػػػات

 ،ك٪نػػػػػدد أيضػػػػػا ،كبتقريػػػػػر اٞنسػػػػػؤكلية اٛننائيػػػػػة الفرديػػػػػة ألكلئػػػػػك الػػػػػذين يلحقػػػػػوف ضػػػػػررا باٞنمتلكػػػػػات الثقافيػػػػػة عمومػػػػػا
الػػػػػػػػيت تسػػػػػػػػمح بػػػػػػػػبعض االسػػػػػػػػتثناء فيمػػػػػػػػا ٫نػػػػػػػػص التعػػػػػػػػرض للممتلكػػػػػػػػات مفهــــــــوم الضــــــــرورة الحربيــــــــة القصــــــــو  

اٞنعاىػػػػػػػػدة ٜنمايػػػػػػػة اٞنمتلكػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػػة ُب إٔب  دكلػػػػػػػة منظمػػػػػػػة 13ٛننػػػػػػػة مؤلفػػػػػػػة مػػػػػػػػن كيشػػػػػػػكل أخػػػػػػػػًنا  ،الثقافيػػػػػػػة
كمػػػػػنح اٜنمايػػػػػة اٞندعومػػػػػة كدراسػػػػػة  1999حػػػػػاالت النػػػػػزاع اٞنسػػػػػلح كىػػػػػي مسػػػػػؤكلة عػػػػػن ضػػػػػبط احػػػػػرتاـ بركتوكػػػػػوؿ 

 .طلبات اٞنساعدة الدكلية
را لعػػػػػدـ ٤نػػػػػاح نظػػػػػالحمايـــــة المعـــــززة كمػػػػػا اقػػػػػر الربكتوكػػػػػوؿ الثػػػػػاين نظامػػػػػا جديػػػػػدا للحمايػػػػػة عػػػػػرؼ بنظػػػػػاـ 
ُب ٓنقيػػػػػق اٜنمايػػػػػة اٞننشػػػػػودة  1954نظػػػػػامي اٜنمايػػػػػة العامػػػػػة كاٜنمايػػػػػة اٝناصػػػػػة الػػػػػذين أكردهتمػػػػػا اتفاقيػػػػػة الىػػػػػام 

 كقػػػػػػػد سػػػػػػػا٨نت منظمػػػػػػػة اليونسػػػػػػػكو ُب اعتمػػػػػػػاد ىػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ للممتلكػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػة ُب حػػػػػػػاالت النػػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػػلح
نػػػػػػد تػػػػػػوافر شػػػػػػركط معينػػػػػػة حػػػػػػددهتا اٞنػػػػػػادة كتوجيػػػػػػو آّتمػػػػػػع الػػػػػػدكٕب للعمػػػػػػل علػػػػػػى إ٩نػػػػػػاد ٘نايػػػػػػة إضػػػػػػافية معػػػػػػززة ع

 :كىي 1999العاشرة من الربكتوكوؿ الثاين لسنة 
 .البشريةإٔب  أف تكوف تراثان ثقافيان على أكرب جانب من األ٨نية بالنسبة (أ
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أف تكػػػػػػػػوف ١نميػػػػػػػػة بتػػػػػػػػدابًن قانونيػػػػػػػػة كإداريػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػبة علػػػػػػػػى الصػػػػػػػػعيد الػػػػػػػػوطين تعػػػػػػػػرتؼ ٟنػػػػػػػػا بقيمتهػػػػػػػػا  ب(
 .ستثنائية كتكفل ٟنا أعلى مستول من اٜنمايةالثقافية كالتار٫نية اال

أف ال تسػػػػػػػتخدـ ألغػػػػػػػراض عسػػػػػػػكرية أك كػػػػػػػدرع لوقايػػػػػػػة مواقػػػػػػػع عسػػػػػػػكرية، أف يصػػػػػػػدر الطػػػػػػػرؼ الػػػػػػػذم  (ج
 .يتؤب أمر مراقبتها إعبلنان يؤكد على أّنا لن تستخدـ على ىذا النحو

ٔنػػػػػػاذ تػػػػػػدابًن ُب كقػػػػػػت تلػػػػػػـز األطػػػػػػراؼ السػػػػػػامية اٞنتعاقػػػػػػدة با 1954لئلشػػػػػػارة فػػػػػػاف اتفاقيػػػػػػة الىػػػػػػام لسػػػػػػنة 
كييكمػػػػػػل الربكتوكػػػػػػوؿ .السػػػػػػلم لصػػػػػػوف اٞنمتلكػػػػػػات الثقافيػػػػػػة الواقعػػػػػػة ُب أراضػػػػػػيها مػػػػػػن اآلثػػػػػػار اٞنتوقعػػػػػػة لنػػػػػػزاع مسػػػػػػلح

 فأكمػػػػػػػا   األطػػػػػػػراؼ تػػػػػػػدابًن معينػػػػػػػة، عنػػػػػػػد االقتضػػػػػػػاءتتخػػػػػػػذ  أف علػػػػػػػىالػػػػػػػنص الثػػػػػػػاين ىػػػػػػػذا االلتػػػػػػػزاـ مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ 
تلكػػػػػػػػات الثقافيػػػػػػػػة عػػػػػػػػن جػػػػػػػػوار األىػػػػػػػػداؼ أقصػػػػػػػػى حػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتطاع بإبعػػػػػػػػاد اٞنمإٔب  األطػػػػػػػػراؼ ملزمػػػػػػػػة بػػػػػػػػأف تقػػػػػػػػـو

كمػػػػػػػا يتعػػػػػػػٌن علػػػػػػػى األطػػػػػػػراؼ أف تتجنػػػػػػػب إقامػػػػػػػة أىػػػػػػػداؼ .العسػػػػػػػكرية أك بتػػػػػػػوفًن ٘نايػػػػػػػة كافيػػػػػػػة ٟنػػػػػػػا ُب موقعهػػػػػػػا
 عسكرية على مقربة من ٣نتلكات ثقافية.

مقػػػػػػررا ألكؿ مػػػػػػرة أحكػػػػػػاـ اٞنسػػػػػػؤكلية اٛننائيػػػػػػة الفرديػػػػػػة األمػػػػػػر  1999كقػػػػػػد جػػػػػػاء الربكتوكػػػػػػوؿ الثػػػػػػاين لسػػػػػػنة 
الػػػػػبعض تطػػػػػورا كبػػػػػًنا لقواعػػػػػد اٞنسػػػػػؤكلية الدكليػػػػػة عػػػػػن انتهػػػػػاؾ أحكػػػػػاـ اٜنمايػػػػػة اٞنقػػػػػررة للممتلكػػػػػات  الػػػػػذم اعتػػػػػربه

الثقافيػػػػػػػة ُب فػػػػػػػرتات النػػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػػلح ككاحػػػػػػػدا مػػػػػػػن اال٤نػػػػػػػازات الػػػػػػػيت حققهػػػػػػػا ىػػػػػػػذا الربكتوكػػػػػػػوؿ ُب ٠نػػػػػػػاؿ القػػػػػػػانوف 
 (15).الدكٕب اإلنساين

  :عرؼ جرائم اٜنرب كما يلييف النظاـ األساسي للمحكمة اٛننائية الدكلية أذلك إٔب  ضف

تعمػػػػػػػػػد توجيػػػػػػػػػو ىجمػػػػػػػػػات ضػػػػػػػػػد اٞنبػػػػػػػػػاين اٞنخصصػػػػػػػػػة لؤلغػػػػػػػػػراض الدينيػػػػػػػػػة أك التعليميػػػػػػػػػة أك الفنيػػػػػػػػػة أك ..."
يشػػػػػػػمل .3، 8ب، ك8،3اٞنػػػػػػػادة  .شػػػػػػػريطة أال تكػػػػػػػوف أىػػػػػػػدافان عسػػػػػػػكرية " اٝنًنيػػػػػػػة كاآلثػػػػػػػار التار٫نيػػػػػػػة العلميػػػػػػػة أك

  الدكليةاٜنظر األعماؿ اٞنرتكبة ُب النزاعات اٞنسلحة الدكلية كغًن
ف النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي للمحكمػػػػػػػة اٛننائيػػػػػػػة اٝناصػػػػػػػة بيوغسػػػػػػػبلفيا يعاقػػػػػػػب علػػػػػػػى اإلخػػػػػػػبلؿ باتفاقيػػػػػػػة أكمػػػػػػػا 

مػػػػػػارس سػػػػػػنة  2بتػػػػػػاريخ بالســــــكيت  كقػػػػػػد أدانػػػػػػت الػػػػػػدائرة االبتدائيػػػػػػة للمحكمػػػػػػة اٞنػػػػػػتهم  ،1954الىػػػػػػام لسػػػػػػنة 
 .(16)اصة بالعبادةّنجموعة من اٛنرائم كاف من بينها تدمًن اٞنمتلكات الثقافية كاٞنؤسسات اٝن 3111

 3117كُب تطػػػػػػور غػػػػػػًن مسػػػػػػبوؽ أكػػػػػػد اٞنػػػػػػؤٕنر الػػػػػػدكٕب الثبلثػػػػػػوف للصػػػػػػليب األ٘نػػػػػػر كاٟنػػػػػػبلؿ األ٘نػػػػػػر لعػػػػػػاـ 
كذلػػػػػػػػػك باعتبػػػػػػػػػار االعتػػػػػػػػػداء عليهػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػكل احػػػػػػػػػد  ،علػػػػػػػػػى ٘نايػػػػػػػػػة اٞنخطوطػػػػػػػػػات خػػػػػػػػػبلؿ النزاعػػػػػػػػػات اٞنسػػػػػػػػػلحة

  (17)االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني
ٕب لتشػػػػػػديد التجػػػػػػرًن الػػػػػػدكٕب ٟنػػػػػػذه األعمػػػػػػاؿ بعػػػػػػد االنتهاكػػػػػػات اٝنطػػػػػػًنة الػػػػػػيت كيعػػػػػػود ٓنػػػػػػرؾ آّتمػػػػػػع الػػػػػػدك 

تػػػػػػػػدمًن اٞنكتبػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػة ُب  حيػػػػػػػػث ًب ،مريكػػػػػػػػيأ حػػػػػػػػدثت باٝنصػػػػػػػػوص ُب العػػػػػػػػراؽ أثنػػػػػػػػاء كبعػػػػػػػػد الغػػػػػػػػزك االنغلػػػػػػػػو
كسػػػػػلب كحػػػػػرؽ اٞنتحػػػػػف الػػػػػوطين العراقػػػػػي ككقػػػػػف اٞنخطوطػػػػػات التػػػػػابع لػػػػػوزارة األكقػػػػػاؼ كدار الوثػػػػػائق ُب  ،بغػػػػػداد

(18)كاٞنركػػػػػػز الثقػػػػػػاُب العراقػػػػػػي شػػػػػػارع حيفػػػػػػا 
كقػػػػػػد كصػػػػػػف احػػػػػػد علمػػػػػػاء اٞنخطوطػػػػػػات العػػػػػػراقيٌن مػػػػػػا حػػػػػػل ِنػػػػػػزائن  ،

اذ ّنػػػػػب اللصػػػػػوص مػػػػػن الغػػػػػزاة  ،اإلنسػػػػػافأبشػػػػػع حقػػػػػد ٘نلػػػػػو إنسػػػػػاف علػػػػػى أخيػػػػػو  :اٞنخطوطػػػػػات ُب العػػػػػراؽ بأنػػػػػو
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صػػػػػػػػندكقا  ٢21نطوطػػػػػػػػة نػػػػػػػػادرة ُب دار صػػػػػػػػداـ للمخطوطػػػػػػػػات لوحػػػػػػػػدىا ناىيػػػػػػػػك عػػػػػػػػن حػػػػػػػػرؽ  61111كغػػػػػػػػًنىم 
 .(19)اٞنخطوطات اٞنصورة ُب مكتبة األكقاؼ العامة ُب بغداد حديديا من

كمػػػػػا نقلػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػن ٢نطوطػػػػػات اٞنكتبػػػػػة اليهوديػػػػػة القد٬نػػػػػة الػػػػػيت كانػػػػػت ٔنضػػػػػع إلشػػػػػراؼ اٞنخػػػػػابرات 
مركػػػػػز ارث يهػػػػػود بابػػػػػػل إٔب  إسػػػػػرائيل بالتعػػػػػاكف مػػػػػع اٛنػػػػػيش األمريكػػػػػي الغػػػػػازم الػػػػػذم سػػػػػهل كصػػػػػوٟناإٔب  العراقيػػػػػة

   (11).ت باحث إسرائيلي تناقلتها الصحافة السنة اٞناضيةُب تل أبيب حسب تأكيدا

كنظػػػػػػػرا لتفػػػػػػػاقم ظػػػػػػػاىرة اللصوصػػػػػػػية فقػػػػػػػد اىتمػػػػػػػت اٞننظمػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة اٜنكوميػػػػػػػة كغػػػػػػػًن اٜنكوميػػػػػػػة علػػػػػػػى 
دكٟنػػػػػػػػا األصػػػػػػػػلية كتبػػػػػػػػذؿ ُب ذلػػػػػػػػك ٗنيػػػػػػػػع إٔب  اٞنسػػػػػػػػتول الػػػػػػػػدكٕب ّنسػػػػػػػػالة إعػػػػػػػػادة اٞنسػػػػػػػػركقات مػػػػػػػػن اٞنخطوطػػػػػػػػات

كمػػػػػن ذلػػػػػك نػػػػػذكر اٛنهػػػػػود الػػػػػيت تبػػػػػذٟنا اللجنػػػػػة  ،كاٛنمعيػػػػػات اٞنختصػػػػػة جهودىػػػػػا بالتعػػػػػاكف مػػػػػع الػػػػػدكؿ كاٞننظمػػػػػات
رمػػػػػػزا  1954كأنػػػػػػذت مػػػػػػن شػػػػػػعار اتفاقيػػػػػػة الىػػػػػػام لسػػػػػػنة  1996الدكليػػػػػػة للػػػػػػدرع األزرؽ الػػػػػػيت تأسسػػػػػػت سػػػػػػنة 

ٟنػػػػػا حيػػػػػػث ٬نثػػػػػل الػػػػػػدرع اٞنػػػػػدبب مػػػػػػن األسػػػػػػفل كاٞنكػػػػػوف مػػػػػػن قطاعػػػػػات منفصػػػػػػلة ذات لػػػػػوف ازرؽ كابػػػػػػيض شػػػػػػعار 
تناضػػػػػػل اللجنػػػػػػة مػػػػػػن اجػػػػػػل  ،ييػػػػػػز األعيػػػػػػاف الثقافيػػػػػػة ُب أكقػػػػػػات النػػػػػػزاع اٞنسػػػػػػلحلبلتفاقيػػػػػػة كللمنظمػػػػػػة مػػػػػػن اجػػػػػػل ٕن

العمػػػػػل علػػػػػى ٘نايػػػػػة الػػػػػرتاث الثقػػػػػاُب الػػػػػذم تتهػػػػػدده اٜنػػػػػركب كالكػػػػػوارث الطبيعيػػػػػة كشػػػػػبكتها اٞننتشػػػػػرة عػػػػػرب أ٥نػػػػػاء 
العػػػػػآب ىػػػػػي شػػػػػبكة ٕنثػػػػػل اٞنكػػػػػافئ الثقػػػػػاُب للجنػػػػػة الدكليػػػػػة للصػػػػػليب األ٘نػػػػػر تضػػػػػم ٣نثلػػػػػٌن عػػػػػن ٙنػػػػػس منظمػػػػػات 

 :كىي ،وميةغًن حك
 آّلس الدكٕب لؤلرشيف  -
 آّلس الدكٕب للمتاحف  -
 آّلس الدكٕب للمباين كاٞنواقع األثرية  -
 االٓناد الدكٕب ٛنمعيات اٞنكتبات  -
 ٠نلس تنسيق ٗنعيات االراشيف السمعية كالبصرية  -

وطػػػػػػات ثقافػػػػػػة كرغػػػػػػم كػػػػػػل ىػػػػػػذه اإلجػػػػػػراءات اٞنتخػػػػػػذة علػػػػػػى الصػػػػػػعيد الػػػػػػوطين كالػػػػػػدكٕب فػػػػػػاف ٘نايػػػػػػة اٞنخط
 .٩نب اف تتجذر ُب ذىنيات الشعوب كاٜنكومات على حد سواء

كمػػػػػػػػا ٩نػػػػػػػػب علػػػػػػػػى اٜنكومػػػػػػػػات تكثيػػػػػػػػف التنسػػػػػػػػيق مػػػػػػػػن اجػػػػػػػػل اسػػػػػػػػتعادة خػػػػػػػػزائن اٞنخطوطػػػػػػػػات اٞننهوبػػػػػػػػة 
 .ال يستطيع البقاء سول ُب بيئتو اليت نشا فيها خرلفاٞنخطوط مثلو مثل الكائنات األ
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 قائمة المراجع 
  21/12/3119 ،السعودية األنباءككالة  -10
 14/4/1421 5651عدد  ،جريدة االقتصادية االلكرتكنية ،الدكتور عبد الكرًن بن عبد الر٘نن -10
ُب مفهـو  ،يعد تراثا ثقافيا لؤلمة) :الرتاث الثقاُب بأنو 14-98تعرؼ اٞنادة الثانية من القانوف  -10

اٞنوجودة على ارض عقارات األمبلؾ  ،كاٞننقولة ،ات بالتخصيصكالعقار  ،ٗنيع اٞنمتلكات الثقافية العقارية ،القانوف
الوطنية كُب داخلها اٞنملوكة ألشخاص طبيعيٌن أك معنويٌن تابعٌن للقانوف اٝناص كاٞنوجودة كذلك ُب الطبقات 

يومنا إٔب  ريخاٛنوفية للمياه الداخلية كاإلقليمية الوطنية اٞنوركثة عن ٢نتلف اٜنضارات اٞنتعاقبة منذ عصر ما قبل التا
 (ىذا

 موقع اٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية على االنرتنت  -10
٠نلة  ،اٜنماية اٞنعززة للممتلكات الثقافية ُب فرتات النزاع اٞنسلح ،الدكتور ١نمد سامح عمرك -10

 14ص  ،اإلنساين
اٝنامس ٜنرب  اٞنلتقى الدكٕب ،٘ناية األعياف الثقافية ُب القانوف الدكٕب اإلنساين ،د جاسم زكر -10

 ص .جامعة الشلف ،3111نوفمرب  19 ،التحرير اٛنزائرية كالقانوف اإلنساين
 ،112ص  ،معا من اجل اإلنسانية ،قرارات اٞنؤٕنر الدكٕب الثبلثوف للصليب األ٘نر كاٟنبلؿ األ٘نر -10

  جنيف ،اللجنة الدكلية للصليب األ٘نر
 371ص  ،3115 ،اإلسكندرية ،منشاة اٞنعارؼ ،ساينالقانوف الدكٕب اإلن ،د ١نمد فهاد الشبللدة -10
مقاؿ منشور  ،(دراسة استكشافية)٢نطوطات العراؽ كأحداث االحتبلؿ  ،د ماىر ياسٌن الفحل -10

 .على االنرتنت ُب موقع دار اٜنديث
 (موقع إخبارم عراقي) 15/15/3111 ،شبكة الرشيد نت -01
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 فهرست الكتب والمخطوطات التلمسانية في
 كتاب "نفح الطيب"ألبي العباس المّقري.  

:عبد الجليل مصطفاوي أ.د  
جامعة تلمسان   

 
ىػ( ُب 1141ىذه اٞنداخلة قراءة ُب أىٌم الكتب كاٞنخطوطات التلمسانية اليت ذكرىا أبو العباس اٞنٌقرم)تػ 

يت، على مصادر كثًنة فقد كجدت أٌف ىذا العبٌلمة اعتمد، ُب إ٤ناز مصٌنفو اٞنوسوعي الذائع الص."نفح الطيب"
بعدد كبًن من اٞنخطوطات التلمسانية اٞنتنٌوعة التخٌصصات؛ من أدب كلغة  فقد زخر.اٞنادة متنٌوعة اٞنواضيع

كقد ترٌددت أٚناء كثًن من العلماء التلمسانيٌن ُب .كصرؼ كببلغة كفقو كحديث كتفسًن كتراجم كتصٌوؼ كغًنىا
م نصوصان طويلة كجٌده اٞنٌقرم كاٞنرازقة، كال سيما اٜنفيد، كمنهم من ىذه اٞنوسوعة الثقافية؛ منهم من نقل عنه

كقد حرصت على الوقوؼ عند كل اٞنخطوطات اليت كرد ذكرىا ُب .كتبهم دكف كصفها أك التعليق عليهاإٔب   أكمأ
 .ىذه اٞنوسوعة الفكرية

الزاخر كنفض  لنظر ُب تراثناكآمل أف يكوف ىذا العرض أحد اٜنوافز اليت ٓنٌرؾ ٨نم الباحثٌن كاٞنهتٌمٌن ل
 الغبار عن كنوزه كذخائره، كال سيما طلبتنا ُب الدراسات العليا اٞنقبلٌن على ُنوث أكاد٬نية.

  :عائلة المرازقة -0
أشاد اٞنٌقرم كثًنان ّٔذه العائلة اليت كقٌعت تراث تلمساف ببصماهتا، كلٌونت تار٫نها ّنآثرىا كإسهاماهتا الفذة؛ 

رزكؽ اٜنفيد الذم طارت شهرتو ُب اآلفاؽ، ُب مشرؽ الوطن العريب كمغربو، كتنٌوعت تآليفو كال سيما ابن م
فقد خصص اٞنٌقرم الباب الثالث من )نفح الطيب( للحديث عن مشايخ لساف .فشملت ٢نتلف اٞنعارؼ كالعلـو

 :، كمنهم(1)الدين بن اٝنطيب الذين قاؿ عنهم بأّنم "ىداة الناس ك٤نـو اٞنٌلة "
 و عبد اهلل بن مرزوق الخطيب، المعروف بالجّد:أب -أ

التلمساين، ييٍكىنى أبا عبد ا،  كىو"١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن ١نمد بن أيب بكر بن مرزكؽ العىجيسي
أيب، فخر  ()" سيدم كسند:كقاؿ عنو تلميذه لساف الدين.(3)كيلٌقب من األلقاب اٞنشرقية بشمس الدين "

، كقد (2)لىم األعبلـ، كمستخدـ السيوؼ كاألقبلـ، كمؤب أىل اٞنغرب على اإلطبلؽ "اٞنغرب، كبركة الدكؿ، كع
 .(4)ٓنصى أطاؿ ُب مدحو كاإلشادة بفضلو كعلمو كحسن خصالو، كأفاض ُب ذكر مناقبو اليت ال

ابن خلدكف أنو كلد ُب عاـ عشرة  ىػ(، كقاؿ711ئة للهجرة )اكلد ُب تلمساف عاـ أحد عشر كسبعم
 :كقد ذكر لو اٞنٌقرم التآليف التالية.(5)لهجرة كما ٚنع من لسانوئة لاكسبعم

  إنو يقع ُب ٙنسة أسفار، كىو شرح جليل ٗنع فيو بٌن ابن دقيق العيد قاؿ :شرح العمدة .1
 .(6)كالفاكهاين
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 كىو شرح ُب الطب ٓب يكملو، كما نٌص على ذلك اٞنٌقرم. :شرح الشفاء .3

 .اب ُب الفقو ٓب يصفو اٞنٌقرمكىو كت :شرح األحكاـ الصغرل لعبد اٜنق .2

 كىو شرح على ابن اٜناجب ُب األصوؿ كالفقو.:إزالة اٜناجب لفركع بن اٜناجب .4

 .كىو ٢نطوط ُب السًن كالرتاجم :الفهرست .5
 :ابن مرزوق الحفيد -ب

كىو أبو عبد ا ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن ١نمد بن أيب بكر بن مرزكؽ العجيسي 
كلد .(7)" ىو أبو عبد ا، يعرؼ ُنفيد ابن مرزكؽ، كقد ٫نتص بابن مرزكؽ ":قاؿ السخاكم ُب تعريفو.التلمساين

كىو .ىػ(843ىػ(، كمات ّنصر ُب عاـ ٖنا٧نئة كاثنتٌن كأربعٌن )766ُب تلمساف عاـ سبعمئة كستة كستٌن للهجرة )
   .(8)من أكثر اٞنرازقة علمان كفضبلن كتصنيفان 

" البحر اإلماـ اٞنشهور، اٜنجة، اٜنافظ، العبلٌمة، اٌقق الكبًن، النَّظَّار، اٞنطٌلع، :بأنٌوقاؿ عنو اٞنٌقرم 
نصف، التقي، الصاّب، الناصح الزاىد، العابد، الورًع الربكة، النبيو القدكة، آّتهد األبرع، الفقيو 

ي
اٞنصٌنف اٞن

يجوّْد، النحوم، اللغوٌم، البياين، العىركضي، األصوٕب، اٞنفٌسر، اٌدث، اٜنافظ، اٞنسند الركاية، األست
اذ اٞنقرئ، اٞن

 .(9)الصوُب، األٌكاب، الصاّب، العارؼ با، اآلخذ من كل فٌن بنصيب، الراعي ُب كٌل علم مرعاه اٝنصيب..."
كقد أفاض اٞنٌقرم ُب عٌد مناقبو كعلمو كفضلو كصبلحو، كقاؿ أنو شيخ اإلسبلـ، كأٌف الزماف ال يسمح 

ـٌ على الفنوف بأسرىا"ّنثل ، كاالطبلًع اٞنفرط على النُّقوؿ، كالقياـً التا  .(11)و؛ فقد كاف " آية ُب ٓنقيق العلـو
كقاؿ عنو تلميذه الوٕب أبو زيد عبد الر٘ناف الثعاليب بأنو كاف رقيق القلب، سريع البكاء، كثًن اٝنشوع 

كقد .لو تآليف كثًنة، منها ما إٔنٌو كمنها ما ٓب يتٌمو.(11) "كاٝنضوع، ككاف" من أكلياء ا الذين إذا ريؤيكا ذكر ا
 سردىا اٞنٌقرم كما يلي:

 :لو ثبلثة شركح على الربدة :أوالا 
قاؿ عنو اٞنٌقرم:"كاستوَب فيو غاية االستيفاء، .(أ ػ الشرح األكرب، كٚنٌاه )إظهار صدؽ اٞنوٌدة ُب شرح الربدة

 .(13)كضٌمنو سبعة فنوف ُب كٌل بيت "

 .ٓب يذكر تسميتو :األكسط ػ ب
كىو شرح تناكؿ اٛنانبٌن النحوم كالببلغي ُب .(كٚنٌاه )االستيعاب ٞنا فيها من البياف كاإلعراب :ج ػ األصغر

 .الربدة
 :لو أرجوزتاف ُب علم اٜنديث ك٨نا :ثانياا 

 .(أ ػ كربل كٚنٌاىا )الركضة
 ، كىي رجز ٢نتصر للركضة.(ب ػ صغرل كٚنٌاىا )اٜنديقة

 اٞنٌقرم. كىو كتاب ُب اٜنديث ٓب يصفو.أنوار الٌدرارم ُب مكرَّرات البخارم :ثاا ثال
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 :كذكر لو ُب الفقو كتبان ىي رابعاا:
 كىو رجىزه ُب اٞنيقات مشتمل على ألف كسبعمئة بيت، ىكذا كصفو اٞنٌقرم..أ ػ اٞنقنع الشاُب

ومي ُب ترجيح طهارة الكاًغد الركمي
ي
 .ب ػ الدليل اٞن

 كىو ٢نتصر اٜناكم البن عبد النور..اٜناكم ُب الفتاكمج ػ ٢نتصر 
 :كلو ُب النحو كالبياف كاٞننطقخامساا: 

 أ ػ ّناية األمل ُب شرح اٛنمل.
 ب ػ تلخيص اٞنفتاح، كىو رجز نظمو ُب حاؿ صغره ػػ كما ذكر اٞنقرم ػػ ُب النحو كالبياف.

 .كىو كتاب ُب النحو.()ج ػ رجز ٗنل اٝنو٤ني

 .صار ألفية ابن مالكد ػ رجز اخت

 .قاؿ اٞنقرم إنو شرح عجيب، كىو متداكؿ.شرح ألفية ابن مالكإٔب  ك ػ ٕنهيد السالك

قاؿ عنو بأنو جاء " ُب كراسة كنصف، أجاب بو أبا .استمطار فوائد األستاذ ابن سراجإٔب  ىػ ػ اٞنعراج
  ما حجم ىذه الكراسة كما عدد، كلسنا ندرم (12)القاسم بن سراج الغرناطي عن مسائل ٥نوية كمنطقية "

 .صفحاهتا
 :كلو ُب التصوؼ سادساا:

 .أ ػ أنوار اليقٌن ُب شرح حديث أكلياء ا اٞنتقٌن
رٌد بو  ،ُب " سبعة كراريس ذكر اٞنقرم أنو جاء.ب ػ النصح اٝنالص ُب الرد على مٌدعي رتبة الكامل الناقص

اه ُب مسألة الفقراء الصوفية ٞنٌا صٌوب العقباين صنيعهم على معاصره اإلماـ أيب الفضل قاسم العقباين ُب فتو 
 .(12)كخالفو ىو "

 .ٓب يصفو كٓب يعٌلق عليو.اٞنفاتيح اٞنرزكقية ُب استخراج رموز اٝنزرجية –ج 
 :كذكر لو ُب التفسًن :سابعاا 

 .تفسًن سورة اإلخبلص – 
 :كلو ُب السًّْنى كالرتاجم :ثامناا 

ٍقرًمالنور البدرم ُب التعريف ب -أ
ى
" كقد أٌلف عآب الدنيا ابن مرزكؽ تأليفان استوَب فيو :قاؿ اٞنٌقرم.الفقيو اٞن

ٍقرًم " :التعريف ّنوالم اٛند ٚنٌاه
ى
 .(14)النور البدرم ُب التعريف بالفقيو اٞن

 .مناقب شيخو اٞنصمودم -ب
 :كذكر لو ُب التاريخ :تاسعاا 

ككاف .كىو كتاب يؤرخ ٜنكم أيب اٜنسن اٞنريين.سناٞنسند الصحيح اٜنسن من أحاديث السلطاف أيب اٜن -
 .(ُب مواضع من كتابو ٫نتصره بػ )اٞنسند الصحيح اٞنقرم
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 :كذكر لو أيضان عاشراا: 
" كىو أجوبة عن مسائل ُب فنوف العلم كردت عليو من  :قاؿ عنو.اغتناـ الفرصة ُب ١نادثة عآًب قفصة -أ

 .كٓب يوٌضح اٞنٌقرم طبيعة العلم اٞنذكور.(15)"عبلٌمة قفصة أيب ٪ني بن عقيبة فأجابو عنها 
  .ٓب يصفو كٓب يعٌلق عليو.الركض البهيج ُب مسائل اٝنليج -ب

.ٍب عرض بعد ذلك التآليف اليت ٓب (16)" كىذه كلها تامة " :كقد قاؿ اٞنقرم ُب ختاـ سرده ٟنذه اٞنصٌنفات
ك٥نن ذاكركىا ُنسب .قو كالعقيدة كاٜنديث كالسًنةكىي مؤلفات توٌزعت بٌن النحو كالف ،يكملها اٞنرزكقي اٜنفيد

 :موضوعاهتا كما يلي
 :ُب الفقو كاٜنديث :أوال

ٍرحب الفسيح ُب شرح اٛنامع الصحيح -أ
ى
 .ٓب يصفو.اٞنتجر الربيح كالسعي الرجيح كاٞن

 .كىو كتاب ُب الفقو ٓب يصفو.اٞننزع النبيل ُب شرح ٢نتصر خليل -ب

 .و ُب ٠نٌلدينقاؿ إن.شرح كتاب الطهارة –ج 
 .ٓب يصفو.كتاب الفرائض  –د 
 ٓب يصفو..الدليل الواضح اٞنعلـو ُب طهارة كاغد الرـك -ىػ
كقد .كذكر اٞنقرم أف لو أجوبة كفتاكل " على اٞنسائل اٞننٌوعة سارت ّٔا الركباف شرقان كغربان بدكان كحضران  –ك

 .(17)نقل اٞنازكين كالونشريسي منها ٗنلة كافرة "
 :و ُب النحوكل :ثانياا 

 .إيضاح السالك على ألفية ابن مالك -أ
 باب "كاف".إٔب  شرح شواىد شيرَّاح األلفية -ب 

 .كلعلو أف يكوف ُب الفقو ُنسب ما مرَّ بنا ،ٓب يصفو.شرح ابن اٜناجب -ج

 .شرح تسهيل ابن مالك -د
 :كلو ُب العقيدة :ثالثاا 

 .عقيدة أىل التوحيد اٞنخرجة من ظلمة التقليد -أ
 .اآليات الواضحات ُب كجو داللة اٞنعجزات -ب 
 :كلو ُب السًنة :رابعاا 

 .إٚناع الصٌم ُب إثبات الشرؼ من قبل األـٌ  -
  :عائلة المّقريّة -0

نقبلن من خط  ،اٞنٌقرم  إٌّنا عائلة فاضلة نزلت بتلمساف على زماف الشيخ أيب مدين شعيب ؛ فقد ذكر
بعد أف كانت ٞنن قبلو مزاران عبد الر٘ناف بن أيب بكر علي  ،ن سلفنا قراران " ككاف الذم أنذىا م :ىذا القوؿ ،جده
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كىو أيب اٝنامس فأنا ١نمد بن  ،اٞنقرم صاحب الشيخ أيب مدين الذم دعا لو كلذريتو ّنا ظهر فيهم قبولو كتبٌٌن 
 .(18)١نمد بن أ٘ند بن ٪ني بن عبد الر٘ناف "

"كمن أكابر شيوخ :قاؿ اٞنٌقرم.ذة لساف الدين بن اٝنطيبكىو جٌد اٞنؤلف،من أسات ،كقد كاف كاحد منهم
 .(19)جدم اإلماـ العآلٌمة قاضي القضاة ُنضرة اٝنبلفة فاس اركسة أبو عبد ا " ،ر٘نو ا تعأب ،ابن اٝنطيب

اطبلعان كقد مدحو لساف الدين فقاؿ:"ىذا الرجل مشار إليو بالعيدكة الغربية اجتهادان كديؤكبان كحفظان كعناية ك 
ظاىر  ،مفرط اٝنفة ،كثًن اٟنىٌشة  ،مسلوب التصنع ،صادؽ القوؿ ،قريب الغىٍور ،سليم الصدر ،كنقبلن كنزاىة

حريص على  ،مثابر على االنقطاع ،١نافظ على العمل ،ذاىب أقصى مذاىب التخٌلق ،السذاجة
 ،ظريفان  ،عامبلن  ريسي بأنو كاف " عاٞنان كقاؿ عنو الونش.كقد أشاد بعلمو كفضلو كصبلحو ككرعو كتقاه.(31)..".العبادة
.كذكر الونشريسي بأنو توُب ُب يـو األربعاء التاسع كالعشرين (31)١نٌصبلن " ،جزالن  ،متيقظان  ،فهمان  ،نبيبلن  ،ذكيان  ،نبيهان 

 .(33)تلمسافإٔب  ٍب نقل ،من ٗنادل األكٔب من عاـ سبعة كٙنسٌن كسبعمئة ّندينة فاس
  :المّقري الجد –أ 

كذكر اٞنٌقرم .ر ُب علـو العربية كالفقو كاٜنديث كالتفسًن كاٛندؿ كاٞننطق كاألخبار كاآلداب كالتاريختبحٌ 
 :كىي ،اٞنؤلف أف ٛنده تآليف كثًنة

كيفهم من كبلـ اٞنقرم اٞنؤلف أف .كالظاىر أنو من كتب الرتاجم :نظم الآللي في سلوك األمالي -    1  
ده من كتاب اإلحاطة الذم نقل بدكره من كتاب اٛند ؛ ألف اٞنقرم لو كاف اٞنخطوط مفقود ؛ألنو عٌرؼ شيوخ ج

 .بيده كتاب جده لنقل منو
كقاؿ الونشريسي .األصوؿ ك كأف موضوعو الفقو ،قاؿ أنو اشتمل على ألف كمئيت قاعدة :القواعد -3

كذكر اٞنقرم أنو رأل .(32 )ٓب فٌتاح "عاإٔب  بيد أنو يفتقر ،مثلو  إٔب ٓب يسبق ،كثًن الفوائد  ،" كتاب عزيز العلم:بأنو
ُب حدكد  –كقد نقل طرفان منو .كىو ما أكقفو بعض اٞنغاربة باألزىر اٞنعمور ،نسخة منو ّنصر عند بعض أصحابو

 .(34)أىل اٞنغربإٔب  كانتقاؿ ذلك ،يتعٌلق بعمل القضاة ُب قرطبة –الصفحة 
" كقد  :.كقاؿ عنو الونشريسي(35  )ٜنسن كالظٍَّرؼ "" غاية ُب ا:كصفو اٞنؤلف بالقوؿ :الطَُّرف والتحف -2

 بيد أّنما ٓب يذكر موضوعو كٔنصصو..(36)كقفت على بعضو فرأيت العجب العجاب "
 .بأنو ٓب يكملو قاؿ اختصار المحصِّل: -4
 .كىو كتاب ُب النحو ٓب يكملو :شرح جمل الخونجي -5
األكؿ فيو أحاديث  :مشتمل على أنواع ،يع ُب بابوقاؿ عنو " كىو بد :()عمل من َطبَّ لمن َحبَّ  -6

كالنوع الثاين منو الكليات الفقهية على ٗنلة أبواب  ،حكيمة كأحاديث )الشهاب( ك)سراج اٞنهتدين( البن العريب
كقد أطلعين  :قاؿ الونشريسي ،كالرابع ُب اصطبلحات كألفاظ ،كالثالث ُب قواعد كأصوؿ ،الفقو ُب غاية اإلفادة
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فتلطفت ُب استنساخها فلم يسمح ،بن عبد اٝنالق على نسخة من ىذا الكتاب أبو ١نمد عبد االفقيو 
 انتهى.،بو

كفيو  ،كىو فوؽ ما يوصف ،كقد رأيت ىذا الكتاب ُنضرة فاس عند بعض أكالد ملوؾ تلمساف :قلت
 يقوؿ موالم اٛند ر٘نو ا تعأب:

بػػىذا ك  ء ًخلتو حىسىناضٌمنتيو كلَّ شي ١ناسنو ديعه ُبػػتاب ه
 مَّ عبًنان شاـ منو سىنىاػٌر اللبيب ّٔوٓب يشي ػفكل ما فيو إف م

 حّت ٓنصّْلو عن جفنك الوىسىنىا ،فخذه كاشدد بو كفَّ الضنٌن كذيدٍ 
فهو كتاب جامع؛ فيو .(37)كىذه األبيات كافية ُب كصف ىذا الكتاب ؛إذ صاحب البيت أدرل بالذم فيو"

 كفيو اللغة أيضان. ،كفيو التصوؼ ،الفقو كاألصوؿ
كقاؿ أنو ملك منو  ،(38)قاؿ ُب شأنو "كفيو من الفوائد كاٜنكايات كاإلشارات كثًن" :المحاضرات -7

كقد نقل منو نقوالن تدؿ على أنو كتاب ُب التصوؼ كالتوحيد كالرتاجم ؛ إذ ترددت أٚناء كثًن .نسختٌن باٞنغرب
كفيها  ،فهذه ٗنلة تراجم :" كُب آخر ىذا الكتاب ما صورتو:وكقاؿ ُب ختاـ حديثو عن.من الصوفية كأىل الكبلـ

ككاف الفراغ من ٗنعها ُب آخر يـو من شعباف اٞنكرـٌ من عاـ  ،أك تنميق ٠نالس اٞنناظرة ،مىٍقنىع ٞنن أراد ااضرة
 .ْناربوكمعىن ىذا أف اٞنقرم اٛند ألف ىذا الكتاب ُب آخر حياتو فضٌمنو خبلصة .(39)سبعة كٙنسٌن كسبعمئة "

 ،كنقل منو نقوالن فاقت عشرين صفحة.قاؿ عنو بأنو من أشهر كتبو ُب التصوؼ الحقائق والرقائق: -8
سقى ا عهده صٍوب ،" انتهى ما تعلق بو الغرض من كتاب اٜنقائق كالرقائق ٞنوالم اٛند اإلماـ:كقاؿ ُب ختامها

 .(21)كيكفي من اٜنلٌي ما قٌل كسرت العنق " ،كقيلّّ من كيٍثر ،كما ذكرتو من كبلمو غيض من فيض.الغماـ
كالظاىر من عنوانو أنو قراءة ،كىو شرح ٓب يصفو كٓب يعلق عليو :شرح لغة قصائد المغربي الخطيب -9

 لغوية ُب قصائد ىذا الشاعر.
 .كتاب ُب النحو ٓب يصفو اٞنؤلف  :شرح التسهيل -11
ؿ اٞنقرم بأّنا بديعة جدان كفيها " أُناث قا ،كىي حاشية ُب الفقو :حاشية مختصر ابن الحاجب -11

 .(21)كقد كقفت عليها باٞنغرب " ،كتدقيقات ال توجد ُب غًنىا
 .كىو كتاب ٓب يصفو :النظائر -13
 .ٓب يصفو اٞنؤلف ،كىو كتاب ُب التصوؼ :رحلة المتبتل -12
 .ٓب يصفو اٞنؤلف ،كىو كتاب ُب التصوؼ :إقامة المريد -14
 .ٓب يصفو كلعلو كتاب ُب التاريخ :عاو  الشر من أبي عنانكتاب المحرِّك لد -15
  :المقري المؤلف –ب 

 :كذكر منها ُب نفح الطيب اٞنصنفات التالية،لقد ألف أبو العباس اٞنقرم عديدان من الكتب
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كىو كتاب ُب  :ركضة اآلس العاطرة األنفاس ُب ذكر من لقيتو من أعبلـ اٜنضرتٌن مراكش كفاس .1
كذكر الدكتور إحساف عباس أنو طبع باٞنطبعة اٞنلكية بالرباط .(23)كما يوضح اٞنؤلفاألدب كالرتاجم  

 .(22)ـ بتحقيق عبد الوىاب بن منصور1964عاـ 

أزىار الرياض ُب أخبار عياض، كما يناسبها ٣نٌا ٪نصل بو للنفس ارتياح كللعقل ارتياض: أشار إليو ّٔذه  .3
كنقلو ّٔذا العنواف)أزىار الرياض ُب أخبار عياض( ُب .(24)التسمية الكاملة ُب مواضع من نفح الطيب

.كقد قاؿ عنو بأنو (26)من كتابو أخرلكنقلو ٢نتصران ىكذا)أزىار الرياض( ُب مواضع .(25)موضع كاحد
 كىو كتاب ١نقق كمطبوع. .انتشر ُب مراكش كنسخت منو نسخ عديدة

قاؿ الدكتور إحساف عباس بأّنا .العقيدة كىي منظومة شعرية ُب :إضاءة الدُّجيٌنة ُب عقيدة أىل السنة .2
 .(27)ىػ ّٔامش شرح العقيدة السنوسية للشيخ عليش1214طبعت ّنصر سنة 

كذكر الدكتور ،كىو كتاب ٗنع فيو أشعاران مدح ّٔا نعل الرسوؿ األكـر  :فتح اٞنتعاؿ ُب مدح النعاؿ .4
خة من رجىز للمؤلف ُب ىذا أف نسإٔب  كأشار.إحساف عباس أنو طبع باٟنند، كٓب يذكر سنة الطبع

 .باٝنزانة العامة بالرباط 565الكتاب عن النعاؿ الشريفة ٢نطوط برقم 

 :كٓب يتيسر لو ذلك الكتب التالية ،كمن الكتب اليت نول اٞنقرم أف يؤلفها
كىي  :ركضة التعليم ُب ذكر الصبلة كالتسليم على من خصو ا تعأب باإلسراء كاٞنعاينة كالتكليم .1

 .(28)تنظم ُب مدح الرسوؿ على حركؼ اٞنعجمقصائد 

كىو كتاب نول أف يؤلفو كيذكر القصائد اليت  :نىٍشق عىٍرؼ دمشق/ أك/ مىٍشق قلم اٞندح لدمشق .3
"كماعددناه من القصائد :يقوؿ ُب ىذا الشأف.كٓب يستقر على عنواف بعينو ،مدحت ّٔا دمشق

نييت أف أٗنع ُب ذلك كتابا حافبل أٚنيو كُب  ،كاٞنقطوعات ُب مدح دمشق الشاـ فهو غيض من فيض
 .(29))نشق عرؼ دمشق( أك )مشق قلم اٞندح لدمشق( "

يقوؿ:"كقد كنت باٞنغرب .كىو كتاب نول أف يؤلفو عن بلده تلمساف :أنواء نيساف ُب أنباء تلمساف .2
 حالت بيين ٍب ،ككتبت بعضو (نويت أف أٗنع ُب شأّنا كتابا ٣نتعا أٚنيو )أنواء نيساف ُب أنباء تلمساف

 .(41)كبٌن ذلك العـز األقدار "

كىو رسالة ُب الصرؼ قٌدر فيها ضبط حركؼ الزيادة  :إٓناؼ السيادة بضوابط حركؼ الزيادة .4
 .(41)كالرتاكيب اليت ذكرت ُب ذلك

  :أخر مخطوطات تلمسانية  -0
 :كمنهم.نة العريقةلعلماء من تلمساف كاف ٟنم شأف ُب تراث ىذه اٞندي أخرلكقد ذكر اٞنقرم ٢نطوطات 

 شهاب الدين بن أبي حجلة التلمساني الشهير: -أ
 :كقد ذكر لو اٞنقرم اٞنصنفات التالية
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كقد كرد ذكره ُب نونية الفقيو كاألديب .كىو كتاب مشهور ُب التصوؼ كاٞنعرفة اإلالىية:ديواف الصبابة .1
 ،بعض كتب لساف الدين صاحب األزجاؿ الطويلة اليت طلب فيها إجازتو ُب إقراء ،األندلسي عمر

 :فقاؿ ،كمنها ديواف الصبابة
 إلخواف صدؽ ُب الصّْبا إخواف  كال تنس ديواف الصبابة كالصَّفا

كذكر اٞنقرم أف للساف الدين كتابان ُب .كعرض بعض ١نتوياتو ،كقد أشاد بو لساف الدين ُب رسالة طويلة
البن  كعارض بو ديواف الصبابة ،اب غريب اٞننزع"كىذا الكت :التصوؼ ىو )ركضة التعريف باٜنب الشريف( كقاؿ

 .(43)أيب حجلة"
 .منطق الطًن .3

 .االعرتاض على العارؼ با ابن الفارض .2

 .السكرداف .4
 كلكن الظاىر أف منزعها صوُب خالص. ،كىي كتب ٓب يصفها اٞنقرم

 :ابن العباس التلمساني -ب

اؿ:"...كمن شيوخ العبلمة ابن العباس ىػ( ق911حينما ٓندث اٞنقرم عن شيوخ ابن مرزكؽ الكفيف )تػ
 كقد ذكر لو مؤلفان كاحدان ىو:.(42)التلمساين كغًنه"

 كىو مصنف ُب النحو كالصرؼ. :االعرتاؼ ُب ذكر ما ُب لفظ أيب ىريرة من االنصراؼ
 :ىـ(000الشيخ أبو عبد اهلل الشريف التلمساني )تـ  –ج 

 :ذكر لو التآليف التالية
 .لفقواٞنفتاح ُب أصوؿ ا -1
 .كىو كتاب ُب النحو ،شرح اٛنمل اٝنو٤نية -3

 .كىو كتاب ُب الفقو ،شرح العمدة البن عاشر-2

 .أكثر من كاحد من علماء تلمساف،مثلما مٌر بنا ،كالكتاباف األخًناف شرحهما
 :أبو إسحاق التلمساني -د 

كابن بكر  .كأنو قد أجازه ،ذكر اٞنقرم أف أبا إسحاؽ التلمساين ىذا ىو أحد شيوخ أيب عبد ا بن بكر
 :كقد ذكر لو اٞنقرم مصنفان كاحدان ىو.ىذا ىو أحد شيوخ لساف الدين بن اٝنطيب

ُب معرض حديثو عن الذين تنكركا للساف الدين كغدركا  ،نقل عنو قولو ُب الغدر :الرجز ُب الفرائض-
 :يقوؿ"كيرحم ا أبا إسحاؽ التلمساين صاحب الرجز ُب الفرائض حيث :فقاؿ،بو

 قد طاؿ بٌن الورل تصرُّفيها الغدر ُب الناس شيمة سلفت
 ما كلُّ من قد سرىٍت لو نًعىمهمنك يرل قٍدرىىا كيعرفيها

 بل رٌّنا أعقبى اٛنزاءى ّٔامضرٌةن عز عنك مصرفيها
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 (44)ر على البدر كىو يكسفها "  أما ترل الشمسى كيف تعطف بالنو
 :أبو عبد اهلل بن صاعد التلمساني -ىـ 

 :ذكر لو كتابان كاحدان ىو
كقد نقل اٞنقرم منو كبلمان عن الشيخ الوٕب العارؼ  :النجم الثاقب فيما ألكلياء ا تعأب من اٞنناقب -

الوٕب الزاىد اٞنشهور  ،كىو أ٘ند بن عمر بن ١نمد بن عاشر األندلسي ،با اٜناج أ٘ند بن عاشر دفٌن سىبلى 
كال شك أف الكتاب  .(46)عنو حديثان طويبلن عن الوٕب الصاّب أيب مدين شعيب.كما نقل (45)كاألحواؿ باٞنناقب 

 .ُب ذكر أكلياء ا من الصاٜنٌن كالزىاد كالصوفية
كخبلصة القوؿ أف ىذه الكتب كاٞنخطوطات، اليت أٓبَّ ّٔا اٞنٌقرم كذكرىا ُب موسوعتو " نفح الطيب"، 

قراءهتا، كنفض غبار السنٌن عنها ٞنا ٓنملو ُب ثناياىا من ذخائر جهود مضاعفة كإٔب اىتماـ مطرد لإٔب  ٓنتاج منا
ككنوز علمية ال تقدر بثمن، ألف مؤلفيها أفنوا فيها أعمارىم بدأب كصدؽ، ال يبغوف سول كجو ا كخدمة كتابو 

 .كعسى أف يقيض ا عز كجل من يقـو بقراءهتا كإخراجها للناس اٞنعجز.
  الهوام : 

                                           
(1)

 ر5/189:قفف الطاب 
ر391:/5:قفتع  (2)

  

()
 ّا "ر ل ّرىه "ت   اةا  م ألىه ه  القفف 

(3)
 ر5/391:قفف الطاب 

(4)
 ر5/391:اقظة قفف الطاب 

(5)
 ر5/412:اقظة قفف الطاب 

(6)
     هم اتا  قفة رقبام َتة  ر    " ال م ة ه  ال  اث " لر لّ  اتا ضهدة أ م  تا ضمة تا م م  اهق لت 5/418اقظة قفف الطاب:  

 ر 494-6/493:ررإله أا أل ّه  ه  تقض تت م ض  خمل  تألاا " قفف الطابه   ّمع "  لم ااا   أُلع إال ما قْتخ ال م ة ه  ال  اثر
(7)

 ر5/428:قفف الطاب 
(8)

 ر420ت اًا ما الصف ض  الممر  الخهمل اقظة ألةممألع قفف الطاب 
(9)

 ر5/420:قفف الطاب 
(10)

 ر5/421:قفتع 
ر5/425:قفتع  (11)

  

(12)
 ر5/429:قفتع 

()
 ر5/247: ور اقظة القفف711ا تمصة ه  تقض  ل  الم ه     أه م ال اا الخ قم  

(13)
 ر5/429:قفف الطاب 

(13)
 ر430-5/429:قفتع 

(14)
 ر5/204:قفتع 

(15)
 ر5/429 :قفتع 

(16)
ر  ل م  ةل المخط طهت م ف ظض ه  إ  ى ماألتهت المغةب أ  أل قل أ  المه ةة أ  التة  اهة تاض ألقألظة ما اخةمىه 5/430 :قفتع 

  رالقهل إله
(17)

 ر5/430 :ف الطابقف 
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(18)

 ةاض ما  ةى تة  الّباب ما أضمهم  –ت   ه  هن مفأل  ض مدّ  ة   تفألف المام -"  مّمةة:ر هم أت  ال تهل ال قدةات 5/204 :قفتع 
 ر5/280 :رر" اقظة القففر تىه  ل  الفماع المةا ة  تىه قد   طم أل ّ ل ا إله ألرمتها  تاقىه ترفع أهةاماه

(19)
 ر5/203 :قفتع 

(20)
 ر5/208 :قفتع 

(21)
 ر5/208:قفتع 

(22)
 ر5/280 :قفتع 

(23)
 ر284 /5 :قفتع 

(24)
 ر557-1/556 :قفتع 

(25)
 ر5/280 :قفتع 

(26)
 ر5/280 :قفتع 

()
 ر7/98 :اقظة القفف ر    ةاة األهتًه تىةا ال ق اا أا ًه لرتها ال اا تا الخطاب 

(27)
 ر5/285 :قفف الطاب 

(28)
 ر5/285:قفتع 

(29)
 ر310-5/309:قفتع 

(30)
 ر5/328:قفتع 

(31)
 ر5/310:قفتع 

(32)
 ر7/81  6/59  5/350:اقظة قفف الطاب 

(33)
  ر1/11:اقظة القفف 

(34)
 ر6/148  5/22  121  2/474اقظة: 

(35)
 ر2/593اقظة: 

(36)
 ر346  7/171  159  6/150  5/523  4/489  589  52  2/30اقظة: 

(37)
 ر1/12:اقظة قفف الطاب 

(38)
 ر7/48 :اقظة القفف 

(39)
 ر485-2/484:قفف الطاب 

(40)
 ر7/135:قفتع 

(41)
  مه ت   هر 3/455:اقظة القفف 

(42)
 ر7/100:قفف الطاب 

(43)
 ر5/419 

(44)
 ر5/120 :قفف الطاب 

(45)
 ر6/492 :اقظة قفف الطاب 

(46)
 ر7/136:قفتع 
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 ة المخطوطات المغربيةنحو مكننة ورقمن
لحسن تاوشيخت.د  

 المكتبة الوطنية للمملكة المغربية / الرباط

 : تقديم

، يعكس عمق ٢نطوط 3117111ات يتجاكز يتوفر اٞنغرب على رصيد كثائقي مهم من اٞنخطوط 
تنوعو، سواء على كيتميز ىذا الرتاث بغناه ك .لدل اٞنغاربة عرب تار٫نهم إنتاجا كصناعة كمعرفة خطوطاالىتماـ باٞن

 .اٞنستول اٞنعرُب أك على اٞنستول اٛنمإب
خزانة القركيٌن ك اٞنكتبة الوطنية بالرباط ك اٝنزانة اٜنسنية كلرتاث اٞنخطوط بٌن مكتبات عامة  ا ىذايتوزع 

 اٛنامع الكبًن ّنكناسكخزانة  مكتبات كقفية كبٌن ،...اٝنزانة العامة بتطوافك  خزانة ابن يوسف ّنراكشبفاس ك 
كخزانة الناصرية بتمكركت كغًنىا...، كبٌن اٞنكتبات اٛنامعية كخزانة جامعة ١نمد اٝنامس بالرباط...، كمكتبات 

 كالسقاط ككنوف...  كعائبلت مؤسسات خاصة ُب ملك
كمواكبة منها للتطور اٞنعلوماٌب، عملت اٞنكتبة الوطنية اٞنغربية على مكننة تراثها اٞنخطوط بنقلو من الفهرسة 

، كما بدأت اٞنكتبة الوطنية ُب رقمنة معلوماٌبفهرسة إلكرتكنية تستجيب للمعايًن الدكلية باعتماد نظاـ إٔب  يةاليدك 
كسيحاكؿ ىذا العرض .اٞنعلومةإٔب  ىذا الرصيد ككضعو ُب بوابتها اإللكرتكنية تسهيبل لئلطبلع عليو كتيسًنا للولوج

خلق مكتبة رقمية إٔب  ن اافظة كاٞنناكلة التقليديتٌن للمخطوطأف يربز أىم اٝنطوات اٞنبذكلة ُب ىذا االنتقاؿ م
 .متعددة الوسائط ٝندمة القارئ عن بعد
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 :1مكتبات المخطوطات بالمغرب .0

يتوزع الرصيد الوثائقي للرتاث اٞنخطوط بٌن مكتبات عامة كخاصة، منها: اٝنزانة اٜنسنية بالرباط، اٞنكتبة 
ركيٌن بفاس، خزانة ابن يوسف ّنراكش، اٝنزانة العامة بتطواف، خزانة اٛنامع الوطنية بالرباط كذلك، خزانة الق

الكبًن ّنكناس، كىناؾ خزانات تابعة لوزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، كاٞنكتبات التابعة لبعض الزكايا اٞننتشرة 
 .مكتبات خاصة ُب ملك أفراد كعائبلتإٔب  عرب أقاليم اٞنغرب، إضافة

 االسم االنتماء عدد المخطوطات
المكتبة الوطنية للمملكة  مؤسسة عمومية عنوان34000

 المغربية
 الخزانة الحسنية بالرباط القصر الملكي عنوان 15000
 المكتبة العامة والوثائق بتطوان وزارة الثقافة عنوان 3500
 خزانة القرويين بفاس وزارة الثقافة عنوان 6000
 ة ابن يوسف بمراك خزان وزارة الثقافة عنوان 1840

                                           
. الرباط، ـ 3118 -ىػ  1439دليل جائزة اٜنسن الثاين للمخطوطات كالوثائق ( تاكشيخت )ٜنسن(: "اٞنكتبة الوطنية للمملكة اٞنغربية"، 1

 (47-46)ص  57 – 41ص  3118منشورات كزارة الثقافة 



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

42 
 

 خزانة الجامع الكبير بمكناس وزارة الثقافة 
 مكتبة اإلمام عل ي بتارودانت وزارة الثقافة عنوان 172
 مكتبة األوداية بالرباط وزارة الثقافة عنوان 43

 خزانة تامكروت قرب زاكورة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
لعياشي قرب خزانة أبي سالم ا الزوايا عنوان 1000

 الري 
 مكتبة محمد السادس بإفران جامعة األخوين 
جامعة محمد الخامس الرباط  

 أكدال
مكتبة كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية الرباط
مؤسسة الملك عبد العزيز  شبو عمومية 

 للدراسات اإلسالمية
 خزانة تناغمالت قرب أزيالل وىبت للخزانة الحسنية 
 مكتبة عبد اهلل كنون بطنجة مومخاصة ومفتوحة للع 
 مكتبة محمد داود بتطوان خاصة ومفتوحة للعموم 
أىديت للمكتبة الوطنية سنة  

2010 
 مكتبة بنسودة بفاس

 المكتبة الصبيحية بسال خاصة ومفتوحة أمام الباحثين 
مكتبة ابن غازي أو محمد المنوني  

 بالرباط
مكتبة ابن غازي أو محمد 

 المنوني بالرباط
مكتبة محمد بنعزوز حكيم  خاصة 

 بتطوان
 مكتبة إبراىيم الكتاني بالرباط خاصة 
 مكتبة الحجوجي بالدار البيضاء خاصة 
 مكتبة السقاط خاصة 

 

  
 الفهارس: .0

تعترب الفهارس البوابة األكٔب اليت يلج إليها الباحث ٞنعرفة اٞنوجود من اٞنخطوطات كمكاف كجودىا كالكيفية 
كمن أجل ٕنكٌن اٞنهتمٌن باٞنخطوطات اٞنغربية عامة كافوظة منها خاصة باٞنكتبة .صوؿ عليهااأليسر للح
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الوطنية، يأٌب ىذا العمل اٞنتواضع لًنسم آّهود الكبًن الذم أي٤نز ُب ٠ناؿ فهرسة اٞنخطوطات باٞنكتبة الوطنية منذ 
يـو حيث بدأت ىذه اٞنهمة تكتسي طابعا كإٔب غاية ال 1931بركفنصاؿ سنة -انطبلقة ىذا العمل على يد لفي

اٞنعلومة كبدكف كساطة كبدكف إٔب  إلكرتكنيا أكثر منها كرقيا ٕناشيا مع الطفرة اٞنعلوماتية كتسهيبل للباحث للوصوؿ
كْندر اإلشارة بالتإب أف كل الفهارس اليت صيدرت عن ٢نطوطات اٞنكتبة الوطنية كيبلغ عددىا .التنقلإٔب  حاجة

، فضبل عن فهرس ٢نطوطات مكتبة دير اإليسكولاير كاليت توصلت اٞنكتبة الوطنية بنسخة منها على اليـو تسعة
كتوجد نسخ رقمية منها على اٞنوقع اإللكرتكين للمكتبة الوطنية "ُب خانة اٞنكتبة الرقمية" .اٞنيكركفيلم

http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/catalogue_des_manuscrits.aspx 
بدأت العناية َنمع كفهرسة اٞنخطوطات العربية اٞنغربية  :1الفهرس األول لمخطوطات المكتبة الوطنية أ.
حيث كضع ٟنا ليفي بركفنساؿ كشفا ضمن ٠نموعة مطبوعات معهد الدراسات العليا اٞنغربية ُب  1931منذ سنة 

فهرسة أسماء الكتب المخطوطة المحفوظة في ٓنت عنواف " 1931ء الثامن الذم طبع بباريس سنة اٛنز 
كيقع ىذا الفهرس ُب ."خزانة المدرسةالعليا للغة العربية واللهجات البربرية بعاصمة رباط الفتح المحروسة

ّب التادٕب كسعيد صفحات من اٜنجم اٞنتوسط ما عدا كشاؼ العناكين، كقد قاـ ّنراجعتو كل من صا 216
 521كبلغ عدد ىذه اٞنخطوطات اٞنفهرسة كاٞنبوبة ُنرؼ الداؿ .[1998 – 1997اٞنرابطي ]الطبعة الثانية، 

 .٢نطوطا

 
٢نطوطا رقمت ما بٌن رقمي  1189كيضم حوإب  1952خرج سنة  :2الفهرس الثاني للمخطوطات ب(

كية الشيخ ماء العينٌن بفاس كمن خزانة قصر موالم بفضل ما استلمتو اٝنزانة العامة من خزانة زا 1731ك 523
عبد اٜنفيظ بطنجة كمن مكتبة قنصل فرنسا بالرباط كمن القسم االجتماعي اٞنغريب كمن بعض الكتبيٌن 

                                           
فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة بالرباط. آّلد األكؿ. راجعها صاّب التادٕب كسعيد اٞنرابطي، الدار بركفنصاؿ )إ(: -( ليفي1

 صفحة( 245) 1997البيضاء، مطبعة النجاح اٛنديدة الطبعة الثانية 
 [.122 - 116]ص  1921لسنة  13صدر ىذا الفهرس ُب ٠نلة ىسربيس ُب اٛنزء ( 2

http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/catalogue_des_manuscrits.aspx
http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/catalogue_des_manuscrits.aspx
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دخلت اٝنزانة العامة ما كقد اعتىن األستاذ ببلشًن كالدكتور ركنو بوضع فهرس موجز للمخطوطات اليت .اٞنغاربة
 ُب السجل العاـ. 1156إٔب  959كىي اليت ٓنمل األرقاـ من  1921ك 1939 بٌن سنيت
اٝنزانة العامة ما بٌن إٔب  كيشتمل على اٞنخطوطات اليت دخلت 1972صدر سنة  :1الفهرس الثالث ج(

مع  3231رقم د إٔب  ٢1733نطوط بوبت ُنرؼ الداؿ من رقم د  611كعددىا  1957ك 1945سنيت 
ٓب تدرج ُب الفهرسٌن السابقٌن، كبذلك يكوف ٠نموع اٞنخطوطات اٞندركسة  اليت خرلإضافة بعض األرقاـ األ

كاليت  2731إٔب  ٢3766نطوطا اٞنرقمة من  ٠1156نلدين: اىتم األكؿ بوصف إٔب  ٢نطوطا قسمت 1936
أما آّلد الثاين فيضم كصف .تناكلت مواضيع علـو القرآف كمصطلح اٜنديث كالتوحيد كاٞننطق كالوعظ كالتصوؼ

 .فنوفالكاليت توزعت حسب  4681إٔب  ٢2733نطوطا مرتبة من  961

 
علوش كعبد ا .س.الذم ألفو كل من م :2الجزء األول من القسم الثاني[الفهرس الرابع ] د(

[ تناكؿ اٞنواضيع التالية: اٞنصحف الكرًن، القراءات، التفسًن، 3111الرجراجي ]صدرت الطبعة الثانية منو سنة 
ككضع للمخطوط .ة النبوية، التوحيد، التصوؼ، األذكار، الفقو، النحو، اللغة، العركض كالبيافاٜنديث،السًن 

 .الرقم الرتتييب للفهرس كالثاين يؤكد رقم اٞنخطوط ُب السجل العاـإٔب  رقماف بارزاف يشًن األكؿ

                                           
)١نمد(: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة بالرباط. القسم الثالث )اٛنزء األكؿ( الرباط، مطبعة التومي الطبعة  ( اٞنشرُب1

 صفحة( 417) 1972األكٔب 
زء األكؿ(، الدار ( علوش )م.س( الرجراجي )عبد ا(: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة بالرباط. القسم الثاين )اٛن2

 صفحة( III+  469) 3111البيضاء، مطبعة النجاح اٛنديدة الطبعة الثانية 
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علوش .س.ن مالذم قاـ بإ٤نازه كذلك كل م :1الفهرس الرابع ]الجزء الثاني من القسم الثاني[ ىـ(

[ اتبع نفس منهجية اٛنزء األكؿ كٓب ٫نتلف عليو إال ُب 3111كعبد ا الرجراجي ]صدرت الطبعة منو سنة 
 اٞنواضيع اٞنتناكلة.

 
الذم أشرؼ عليو كل من ١نمد إبراىيم الكتاين كصاّب التادٕب ]الطبعة األكٔب  :2الفهرس الخامس و(

كاليت ًب ترتيبها كفق  4625إٔب  2733حرؼ الداؿ كاٞنرقمة من نصا ٢نطوطا من ٠نموعة  914[ تناكؿ 1997
 لفنوف.ك٨نت كل ا الرتقيم العريب

                                           
ار ( علوش )م.س( الرجراجي )عبد ا(: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة بالرباط. القسم الثاين )اٛنزء الثاين(، الد1

 صفحة( 451) 3111ية البيضاء، مطبعة النجاح اٛنديدة الطبعة الثان
اح اٛنديدة ( الكتاين )١نمد إبراىيم(: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة بالرباط. آّلد اٝنامس، الدار البيضاء، مطبعة النج2

 صفحة( 276) 1997الطبعة األكٔب 
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[ 3111 – 1999األستاذ ١نمد اٞننوين ]الطبعة األكٔب الذم أشرؼ على إ٤نازه  :1الفهرس السادس ز(

٢نطوط من فئة حرؼ  414ة كفيو ًب دراس 1959اٝنزانة العامة سنة إٔب  اىتم بقسم اٝنزانة الكتانية اليت نقلت
 الكاؼ كفق التسلسل التار٫ني لوفاة اٞنؤلف كحسب اٞننهجية اٞنتبعة ُب فهرسة اٞنخطوطات العربية.

 
٢نطوطا من  371[ يهم كصف 3113ٞنرابطي ]الطبعة األكٔب الذم ألفو سعيد  :2الفهرس السابعك(

ب آّامع اليت تتألف من أكثر من ٢نطوط عنواف دكف احتسا 1315قسم كزارة األكقاؼ )حرؼ القاؼ( من بٌن 
 كاليت كانت موزعة قبل أف تودع باٝنزانة العامة ُب مكتبات تابعة للمساجد كاٞندارس كالزكايا.

                                           
(، الدار البيضاء، مطبعة -1-الرباط. آّلد السادس )اٝنزانة الكتانية ( اٞننوين )١نمد(: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة ب1

 صفحة( 314) 3111-1999النجاح اٛنديدة الطبعة األكٔب 
(، الدار -1-( ٞنرابطي )سعيد(: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة ُب اٝنزانة العامة بالرباط. آّلد السابع )خزانة األكقاؼ / حرؼ القاؼ 2

 صفحة( 458) 3113مطبعة النجاح اٛنديدة الطبعة األكٔب  البيضاء،
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كفيو ًب كشف النقاب عن خزانة العبلمة ١نمد بن اٜنسن اٜنجوم الثعاليب الذم كاف  :1ثامنالفهرس الل(
يم كالسياسة بل ككاف مطلعا أيضا على الثقافة الغربية كخاصة على الفلسفة ضليعا ُب علـو الشريعة كاألدب كالتعل

عنواف اعتمد ُب فهرستها على اٞننهج الوصفي الذم يرتكز  545كيتضمن ىذا الفهرس على ما ٠نموعو .اليونانية
ط كاسم اٞنؤلف على تقدًن كل اٞنعلومات كالبيانات اٞنمكنة من حيث الرقم الرتتييب كرقم اٞنخطوط كعنواف اٞنخطو 

كٗنليت بداية كّناية اٞنخطوط كعدد األكراؽ أك الصفحات كاٞنسطرة كنوع اٝنط كتاريخ التأليف كالنسخ كحالة 
كما يتضمن ىذا الفهرس فهارس اٞنؤلفٌن .اٞنخطوط اٞنادية كذكر التمليكات كالنسخ اٞنتوفرة كاٞنصادر اٞنعتمدة

 ويات.كاٞنؤلفات كالنساخ كاٞنصادر كاٞنراجع كات

 

عنوانا فضبل عن  477كعددىا يهم ٢نطوطات ٠نموعة ١نمد بن جعفر الكتاين  :2م(الفهرس التاسع
تقدًن  كقد ايتبعت فيو نفس اٞننهجية ُب الفهرسة كما ىو الشأف ُب فهرس اٜنجوم من حيث .)قيد الطبع(الفهارس

                                           
سن ( قسم اٞنخطوطات: فهرس اٞنخطوطات العربية افوظة باٞنكتبة الوطنية للمملكة اٞنغربية بالرباط. آّلد الثامن )٠نموعة ١نمد بن اٜن1

 صفحة( 527) 3119اٜنجوم(، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اٛنديدة الطبعة األكٔب 
 ( قيد الطبع، توجد نسخة إلكرتكنية لو ّنوقع اٞنكتبة الوطنية )اٞنكتبة الرقمية(2
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كعنواف اٞنخطوط كاسم اٞنؤلف كٗنليت  كل اٞنعلومات كالبيانات اٞنمكنة من حيث الرقم الرتتييب كرقم اٞنخطوط
بداية كّناية اٞنخطوط كعدد األكراؽ أك الصفحات كاٞنسطرة كنوع اٝنط كتاريخ التأليف كالنسخ كحالة اٞنخطوط 

كما يتضمن ىذا الفهرس فهارس اٞنؤلفٌن كاٞنؤلفات .اٞنادية كذكر التمليكات كالنسخ اٞنتوفرة كاٞنصادر اٞنعتمدة
 اٞنراجع كاتويات.كالنساخ كاٞنصادر ك 

 
 مكننة فهرسة المخطوطات:. 0

ث عنها، سواء و بحٕنكن فهارس اٞنكتبة الوطنية كالببليوغرافيات، من الوصوؿ بسرعة للوثيقة أك اٞنعلومة اٞن
فهرس اٞنكتبة الوطنية رصيدا كثائقيا ىاما، كمرحلة أكٔب،  باحث ُبالك٩ند .داخل اٞنكتبة أك عرب الفهرس اإللكرتكين

عدد مهم من اٝنرائط كالتصاميم، كأيضا اٞنخطوطات إٔب  مل على الكتب اٞنوجودة باٞنكتبة الوطنية، إضافةيش
 .كالوثائق اٞنرقمنة

من إ٤ناز فهرس موحد كمتعدد اللغات، حيث يضم الوثائق القد٬نة كاٛنديدة،  اٞنكتبة الوطنية تٕنكنك 
كقد اعتمدت ُب ذلك ُب بداية األمر على نظاـ .ائقيكيساىم ُب البحث كالتواصل كاافظة على الرصيد الوث

 « virtua » من خبلؿ الرب٠نة أسفلو، قبل أف تقتين نظاما معلوماتيا من صنف فريتويا « Access »أكسيس 
 كما ىو مبٌن أسفلو.« Unimarc » كاعتمادا على بر٠نة موحدة

فهرس  ىو على شكلك .الوطنية تبةالذم تزخر بو اٞنكاٞنخطوط ٬نكن فهرس اٞنكتبة من ٓنديد الرصيد 
البحث عن طريق  استعمالو٬نكن  وفهرس رقمي عرب األنرتنيت على شكل٠نموعة من اٛندادات ك  يتكوف منيدكم 

تصنيف ديوم فق ك  فنوفحسب ال تصنففوظة ا خطوطاتاٞنعن عنواف اٞنخطوط أك اسم اٞنؤلف أك موضوع.ك 
 .ساـعشرة أقإٔب  العشرم الذم يقسم علـو اٞنعرفة
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 المعتمدة في البداية" Access"برمجة أكسيس 

 
 " المعتمدة حالياUnimarcالبرمجة الموحدة "
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 :1المحافظة على التراث المخطوط المغربي .0
  
 
 
 
 
 
 

 

، حيث يتم فيها صيانة اٞنخطوطات من خبلؿ عمليات ربات أىم مكونات اٞنكتبة الوطنيةشكل اٞنختت
جانب تسفًن اٞنخطوطات إٔب  ليها كالتعريف ّٔا كتيسًن االستفادة منها،اٞنعاٛنة كالرتميم كاافظة ع

 :كتتكوف ىذه اٞنختربات من.كالكتب
مرتبط بالتنظيف، كإزالة األ٘ناض، كإضافة  ، منها ما ىويتوفر على معدات حديثة :مختبرالترميم أ.

، نشيف كالتسوية، كإصبلح التمزيقات، كالتالطبلء اٞنقوم ، كإزالة الببلستيك عن ادة الرتكيبكإع، كرتق اٝنرـك
 ٢نطوطا 25كيكوف الرتميم إما يدكيا أك ميكانيكيا ككصل عدد اٞنخطوطات اٞنر٣نة ٜند اآلف حوإب .اٞنخطوطات

 
 
 
 

 
 
كيضم آالت لتصوير اٞنخطوطات على اٞنيكركفيلم سواء باللونٌن  :مختبر التصوير على الميكروفيلمب.

٢نطوط فضبل عن تصوير  7111ك سليب" أك باأللواف، كقاـ اٞنخترب بتصوير حوإب األبيض كاألسود "إل٩نايب أ
٢نطوطات خزانة القركيٌن كاٝنزانة اٜنسنية كخزانة ابن يوسف ّنراكش كخزانة أيب سآب العياشي ك٢نطوطات جائزة 

 اٜنسن الثاين للمخطوطات.

 

                                           
 (56-52( تاكشيخت )ٜنسن(: اٞنرجع السابق )ص 1
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لكن ما  ،ك الكتب النادرة بالطريقتٌن اليدكية كاآلليةكتتم عملية تسفًن اٞنخطوطات أ :ورشة التسفيرج.

سواء بالنسبة للطريقة اٞنغربية أك اٞنشرقية أك الغربية ُب ْنليد  ،كوّنا تشتغل ُنرفية تقليدية نادرة  ،٬نيز ىذه الورشة
 .اٞنخطوطات كترميم أغلفتها

 
 
 
 
 
 
 
 :رقمنة المخطوطات -0

مواكبة التطور السريع الوطنية للمملكة اٞنغربية، كذلك ّٔدؼ  أضحت الرقمنة مشركعا اسرتاتيجيا للمكتبة
إعادة للمعلوميات كإٔب خلق مكتبة رقمية متعددة الوسائط ٝندمة القارئ عن بعد من جهة كمن جهة ثانية

ا لرصيدىا الوثائقي كاافظة عليو كتسهيل االطبلع على ١نتوياتو عرب الشبكة العنكبوتية، خاصة إذا علمن االعتبار
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 1200األوقاف
(في طور اإلوجاز)

70خساوت الجامع الكبير بمكىاش

99بتطوانالخساوت العامت 

100الحسىيتدار الحذيث 

163خساوت ابه يوسف بمراكش

235"الحمساويت "العياشيخساوت أبو سالم 

485بفاشخساوت القروييه 

1003 بالرباطالحسىيتالخساوت 

1775جائسة الحسه الثاوي للمخطوطاث والوثائق

عذدالالىوعيت
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أف رصيد اٞنكتبة الوطنية يتميز ّنضامٌن نادرة بل كفريدة كرائعة كبعضها معرضا لئلتبلؼ ُب أم كقت، ٍب إف ىذا 
 .الرصيد أصبح اإلقباؿ عليو ملحا ككبًنا من طرؼ القراء كالباحثٌن

ا من ْنهيز ٢نترب  كرعاية مؤسسات إنتاجية كطنيةكُب ىذا الصدد ٕنكنت اٞنكتبة الوطنية بفضل مسا٨نة 
للرقمنة يعترب الرائد على الصعيد الوطين، كىذا ما ساعدىا على إطبلؽ عملية كاسعة لرقمنة رصيدىا الوثائقي 

 :كيتكوف ىذا اٞنخترب من.كبالتإب تنمية رصيدىا الرقمي عرب بوابتها اإللكرتكنية

 ...لرقمنة اٞنخطوطات كاٞنطبوعات اٜنجرية كالكتب كآّبلت A2 جهاز سكانًن حجم  

 ...لرقمنة اٞنؤلفات ذات القياسات الكبًنة مثل اٛنرائد كاٝنرائط كالتصاميم A1 جهازسكانًن حجم  

لتدبًن اٞنكتبة الرقمية كٜنفظ البيانات الرقمية من جهة كٞنعاٛنة ىذه  "Serveurs" جهازين معلوماتيٌن  
 .أخرلالبيانات ككضعها على الشبكة اإللكرتكنية من جهة 

مكتبة الرقمية اٞنغربية ّننح مستعمليها بكل حرية كبآّاف، قاعدة بيانات متنوعة كغنية لل كىذا ما ٚنح
تشتمل على حوامل ٢نتلفة كاٞنخطوطات كاٞنطبوعات اٜنجرية كالكتب النادرة كآّبلت كاٝنرائط كالتصاميم 

 .ر٩ني كمنتظمىذه القاعدة يتم ٓنيينها كإثرائها بشكل تد.أخره..إٔب  كالصور كالبطاقات الربيدية
من أجل التعريف بالرتاث الوثائقي الوطين كتثمينو، كلتوسيع دائرة اٞنستفيدين منو، فإف اٞنكتبة الوطنية 

الوثائق إٔب  أنذت ٗنلة من التدابًن، منها إحداث بوابة اٞنكتبة الرقمية اٞنغربية لتمكٌن اٛنمهور الواسع من الوصوؿ
 :ىداؼ اٞنكتبة الرقميةأمن بٌن ك .تاٞنرقمنة عن بعد، كتوسيع نطاؽ اٝندما

 تثمٌن الرصيد الوثائقي الغين افوظباٞنكتبة الوطنية ؛ 
 حفظو كصيانتو، كذلك بوضع نسخة رقميةبديلة ٟنذا الرصيد ؛ 
 تسهيل كتشجيع االطبلع عليو من قببللباحثٌن باختبلؼ مشارّٔم كصفتهم الواقعية أك االفرتاضية ؛ 
  ٕنركزىا ُب ال عن بعد، كاٞنسا٨نةخلق خدمات توثيقية. 

على  بوابة إلكرتكنية كظفت فيها تقنيات حديثة كمتطورة كبفضل ذلك أصبحت اٞنكتبة الوطنية تتوفر على
كيشتمل الرصيد .ثريا رىن إشارة ركادىا ، كضعت من خبلٟنا رصيدا كثائقيا» « turn-pageشاكلة التصفح األٕب 

 الرقمي اٜنإب على:
 ٢نطوط 111* 
 مطبوع حجرم 21* 

 كتاب  31* 
 ٠نلة 17عدد من أصل  741* 
 صة...متخص٠نموعات خرائط ك ك  من صور أخرلكثيقة  1200* 

http://192.168.1.50:86/Arabe/ListeLithographies.aspx?IDC=2
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  صناعة معجم المخطوطات اللغوية ألعالم الجزائر
 -اإلجراءات التطبيقية األسس النظرية و  -

 األستاذ: حاج ىني محمد
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 مقدمة:
ازداد االىتماـ بعلم صناعة اٞنعاجم ُب اآلكنة األخًنة زيادة كبًنة، كأصبح العلم يدرس ُب كثًن من  

ة معاجم موضوعية عامة  اٛنامعات كاٞنعاىد الغربية كالعربية أيضا، كمن القضايا اليت يعىن ّٔا ىذا العلم ىو صناع
 كانت أك ٢نتصة لعلـو كمعارؼ تراثية كحديثة.

كمن بٌن ىذه اٞنعاجم اللغوية؛ ىناؾ ما يسمى حاليا ّنعاجم اٞنخطوطات العربية اليت ٕنثل بدكرىا امتدادا  
 ٞنعجم فهارس اٞنخطوطات، فما طبيعة ىذا اٞنعجم؟

 تعريف معجم المخطوطات: .0
حصر كل ما صدر من اٞنخطوطات ىدفو ادرة من أ٥ناء شّت ُب العآب، اٞنخطوطات الصب ىو معجم يعرؼ

العربية كغًن العربية ُب ٗنيع العلـو كاٞنعارؼ؛ كىذا اٞنعجم ىو جزء من مشركع يضطلع بو معهد اٞنخطوطات 
" مادة  بات كاٞنعاىد، حيث يعدالعربية إلصدار معجم شامل كمتجدد للمخطوطات العربية اٞنتوفرة ُب اٞنكت

البد  صناعة ىذا النوع من اٞنعاجمكل، 1ساسية ٞنشركع فهرس اٞنخطوطات العربية اٞنوجودة ُب مكتبات العآب "أ
" تشتمل على ٙنس خطوات رئيسة ىي: ٗنع اٞنعلومات كاٜنقائق، كاختيار اٞنداخل كترتيبها طبقا من تبين منهجية

اٞنعاجم أدكات معرفية تزكد مستعملها ّنعلومات ١نددة ىو ، " ف2لنظاـ معٌٌن، ككتابة اٞنواد، ٍب نشر النتاج النهائي"
 .3ُناجة إليها"

كفكرة صناعة معجم للمخطوطات اللغوية اٝناصة بأعبلـ اٛنزائر لن يؤثر ُب تطٌور اٞنعجمية العربية، أك يغًن 
وطات مسارات صناعة اٞنعجم العريب اٜنديث كاٞنعاصر، بل إنو ضرب من اٞنعاجم اٞنتخصصة اٞنصنفة للمخط

 4أصالة الرتاث "إٔب  ، "كاٞنكتبة العربية ُب حاجةنبثقة عليهااللغوية اٛنزائرية ُب ٢نتلف آّاالت اٞنعرفية كالفركع اٞن
 .الدفٌن إلحيائو كإبراز ما أنتجتو العقليات القد٬نة ُب شٌّت اٞنعارؼ كالعلـو

 مادتو: .0
ذلك من األمور اليت إٔب  ، كما، كيضبطهارحهاك٣نا الشك فيو أٌف اٞنادة ىي ىدؼ أٌم صانع للمعجم، يش

تتضافر، كتتعانق من أجل التعريف ّنا يرد ٓنت اٞنداخل، فباإلمكاف القوؿ أٌف اٞندخل أك اٞنادة تعترب" اٞنكوف 
فقد حددت معاجم  6للمعجم، "كىو العمود الفقرم ألٌم عمل" يسعى لصناعة أم معجم من اٞنعاجم" 5العمدة"

سلفا، عندما حددت ٠ناٟنا بأٌّنا متوفرة على دراسة اٞنخطوطات  -مداخلها –عة مادهتا اٞنخطوطات اللغوية طبي
اللغوية، كىي بذلك معاجم خاصة أك متخصصة ُب جرد كإحصاء اٞنخطوطات اٛنزائرية، كأعبلمها ك١نققيها، 
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 أخرلقهية ك كحّت العلـو اٞنختلفة اليت تناكلتها تلك الكتب الرتاثية ُب حقوؿ أدبية كلغوية أك حٌّت ف
 ..كغًنىا من العلـو كاٞنعارؼ، أك عرب مسارىا التار٫ني، كنسخها اققة كفهارسها..علمية

فاٞنخطوطات اللغوية ألعبلـ اٛنزائر مثبل، ىي ّنثابة معيار اتول أك اٞنضموف كاٞنقصود بو" ١نتول اٞنادة 
 .7اللغوية اٞنوجودة ُب مداخل اٞنعجم"

 :أىدافو .0
معجم اٞنخطوطات اللغوية كمعجم ٢نتص يسعى لتحقيق الغايات اٞنميزة، فهو يساعد  كعلى ما يبدك أفٌ 

أىل االختصاص على معرفة نوع كطبيعة كشكل اٞنخطوط؛ كٓنديد حقلو اللغوم، ٣نا يسهل ُب عملية التحقيق 
اٝناصة كالفهرسة للمحرتفٌن كالقراء غًن اٞنختصٌن على السواء، كبذلك من اٞنمكن أف تنجح ىذه اٞنعاجم 

باٞنخطوطات اللغوية ُب ٓنقيق صفة الشموؿ، أك التغطية الكاملة للرتاث اقق كغًن اقق، ككذا مصطلحاتو 
 اٞنتعلقة بالتحقيق كالفهرسة كالنسخ.

فضبل عن تدريب الباحثٌن من ١نققٌن كمفهرسٌن كنساخ،" كشغلهم أٌكال باألسهل اٞنفيد ٓنضًنا كإعدادا 
 ، كىو التحقيق كالفهرسة كالنسخ.8األصعب األفيد" إٔب ٟنم، لبلنتقاؿ ّٔم

مع جهود العلماء اٛنزائريٌن السابقٌن ُب ٠ناؿ علم اٞنخطوط، كبياف اٞنراد من كضعها، كما يسمح َن
كتبياف العلـو كحقوٟنا اٞنعرفية اٝناصة ّٔا، ٌٍب كضعها رىن إشارة اٞنهتمٌن موثقة كمصنفة لبلستفادة منها ٥نو 

 بتها ُب معاجم إلكرتكنية متخصصة.ٓنقيقها أك حوس
 .اٛنزائرم اٞنخطوطإعادة إحياء الرتاث تيسًن إٔب  إضافة
 مميزاتو: .0

 البٌد أف يراعي صانعوا ىذا النوع من اٞنعاجم اٞنتخصصة أمورا الختيار معجم اٞنخطوط كىي:
، بل ٝندمة الرتاث أف ٪نتوم على مواد لغوية ٢نتلفة، ألٌف ٗنع اٞنخطوطات كفهرستها ليست غاية لذاهتا -

 .أخرلالعريب األصيل الذم ألفت فيو من جهة، كالصناعة اٞنعجمية من جهة 
مصنفات أك  ،التوثيق ّنراجعة اٞنصنفات اٞنعنية بأٚناء اٞنؤلفٌن كمؤلفاهتم، كمنها مصنفات قد٬نة مثل: -
،  "كالتأكد من نسبة اٞنخطوط إليو، كذلك باإلطبلع على حاؿ اٞنؤلف كالتأكد حديثة، من بركزه ُب أحد العلـو

 .9كمعرفة مكانتو كسط اٞنؤلفٌن، كالتعرؼ على مؤلفاهتم"

عن اٞنعاجم اللغوية العامة؛ بعدد  -مثل معجم اٞنخطوطات اللغوية -كما ٔنتلف معاجم اٞنوضوعات -
 من الفوارؽ اٞنميزة أ٨نها:

أما اٞنعاجم اللغوية العامة فإٌف  اٞنخطوط(، كما يتناكلو؛)" ترتب معاجم اٞنخطوطات بناء على اٞنوضوع -
 حركؼ اٞنعجم ىي األساس ُب الرتتيب.

إمداد اقق أك اٞنفهرس بلفظ أك عنواف ٫نتمر ُب ذىنو، أما إٔب  كما هتدؼ معجم اٞنخطوطات اللغوية -
 .10شرح ألفاظ غامضة اٞنعىن"إٔب  اللغوية فتهدؼ
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 القارئ المستهدف:. 0
صة يسمح باإلطبلع السريع على كتب الرتاث اللغوم اٛنزائرم اٞنخطوط، إف ىذا النوع من اٞنعاجم اٞنتخص

مع إمكانية اختزاؿ الزمن ُب عملية اٛنرد اٞننهجي انطبلقا من اٛنمع، كالتصنيف كالتعريف باألعبلـ، كاٞندكنات 
الرتاث الدفٌن  اليت يوفرىا ىذا اٞنعجم، كبالتإب تسهيل عملية ٓنقيق اٞنخطوط اللغوم اٛنزائرم، كالكشف عن ىذا

 بأيسر الطرؽ.
 معجم المخطوطات اللغوية الجزائرية وتحقيق التراث:. 0

إف جعل الرتاث العريب ١نققا كمفهرسا ُب ميادين الصناعة اٞنعجمية، يبقى غاية لتلبية حاجات اٜنياة 
كمة لبناء معاجم العصرية، كاٞنسا٨نة ُب إعادة إحيائو كنشره ُب كتب يسهل تداكٟنا، عن طريق كضع منهجيات ١ن

٢نتصة بالرتاث اٞنخطوط، كما تتطلبو ىذه الصناعة من جهود مبذكلة من قبل اٞنعاٗنيٌن كاققٌن كاٞنفهرسٌن، 
ككافة اٟنيئات اٞنختصة من ٠نامع لغوية كمكتبات عاٞنية، كمعاىد ٢نطوطات كطنية كدكلية، ذلك لتتبع ما تذخره 

ا كالتعريف ّٔا، ذلك ألف العبلقة بٌن اٞنخطوط كالرتاث كعبلقة االبن من أعماؿ فكرية كعلمية متنوعة، قصد نشرى
البار بوالده، كالعركة الوثقى بينهما تكوف ُب صناعة معجم ٟنما لربط صبلت التعاكف كالتنسيق مع كافة اٛنهات 

 اٞنعنية بصناعة اٞنعجم كاٞنعجمية، كصناعة اٞنخطوط كٓنقيق الرتاث اٛنزائرم.
 م:التعريف باألعال -0

األمر ُب التعريف بأصحاب اٞنتوف من اٞنخطوط بقضايا التحقيق، كمع أ٨نية األعبلـ اليت تقع ُب بؤرة  يرتبط
اٞنختصة  11اىتماـ اققٌن كاٞنفهرسٌن ٟنذه اٞنخطوطات، فهم" ٬نثلوف أكرب صعوبة قد يواجهها صانعوا اٞنعاجم"

من أكجب الواجبات كأكٔب اٞنسؤكليات اليت ينبغي أف  بالرتاث ُب ىذا آّاؿ من الصناعة اٞنعجمية، علما أفٌ 
يتصدل ٟنا أىل االختصاص؛ ىي ٗنع ما تفرؽ من ٢نطوطات ىذا الرتاث، كبذؿ كل جهد ٣نكن لتقصي اٜنقائق 
حوؿ كاضعي كمؤلفي ىذه األخًنة، حّت ٓنملها األجياؿ البلحقة ُب أحسن صورة كأنصرىا، كىنا تربز عٌدة أسئلة 

 من األ٨نية أكٟنا: من أصحاب ىذه اٞنخطوطات؟ كالثاين: كيف يتم التعريف ّٔؤالء؟على جانب كبًن 
ىنا نلمس عصب اٞنشكلة الفقيو ُب الصناعة اٞنعجمية للمخطوطات اللغوية كغًنىا، مثبل:" الزكاكم 

اية، ـ إبراىيم بن ميموف بن ّٔلوؿ الزكاكم، أبو اسحق، فقيو، زاىد من أىل زكاكة، نشأ ُب َن1387 -ىػ676
اٞنشرؽ، فلقي أكابر العلماء كالرشيد ابن عوؼ كعز الدين بن عبد السبلـ كغًن٨نا، ذكره صاحب: إٔب  كرحل

عنواف الدراية، كقاؿ: " كاف حسن اٜنديث مستطرؼ الركاية، بديع اٜنكاية لو نظم حسن، ككبلـ ُب النثر 
 .12ىػ"676مستحسن توُب ُب َناية سنة 

 
 
 
 التعريف بالمصنفات:. 0
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اٞنصنفات؛ أم اٞنخطوطات باعتبارىا مواد للمعجم، ٬نكن تعريفها من خبلؿ عٌدة مصادر لعل أبرزىا  إفٌ 
عامل التمليكات، كاليت "تعترب من اٞنصادر اٟنامة الستقاء اٞنعلومات عن اٞنخطوط ُب بعض األحياف، فمن اسم 

م اٞنكتبة اليت تقتين اٞنخطوط أمكن العلم الذم ٬نلك اٞنخطوط ٬نكن ٓنديد تاريخ نسخ اٞنخطوط، ككذلك من اس
، كما يبقى من أعماؿ 13ٓنديد مكاف نسخ اٞنخطوط، فقد يعفي اسم اٞنالك أك اسم اٞنكتبة من عناء البحث"

سيستغلها اٞنعاٗني ُب صناعة معجم اٞنخطوطات اٞنختص، بعد أف يقـو َنرد ما توفر منها داخل كخارج الببلد، 
العلمية، أك كفق أعبلمها أك أماكن نسخها كتواجدىا، أك الفرتة الزمنية اليت خطت  ليصنفها كفق حقوٟنا اللغوية أك

 فيها ىذه الكنوز الرتاثية، كرّنا يصنفها تبعا للمبلمح اٞنادية للمخطوط العريب؛ أم الفهرسة كذلك بػ:
 تبياف صفحة العنواف ُب كل ٢نطوط من اٞنخطوطات. -
تتعلق بسبب تسمية صاحب اٞنخطوط لكتابو، كاألىداؼ كالدكافع الوقوؼ على اٞنقدمة الستقراء نتائج  -
 التأليف، كذلك طبعا بالنسبة لكل ٢نطوط عثر عليو الستيفاء مصادره.إٔب  اليت دفعتو
اٝنإنة كذلك ليتبٌن منها اٞنعاٗني كاقق على السواء تاريخ االنتهاء من تأليف اٞنخطوط، كبالتإب  -

، كخاصة ُب colophon"14ٌيا، "كقد تسمى اٝنإنة ُب بعض األحياف َنرد اٞننت تصنيف بقية اٞنخطوطات تار٫ن
اٞنخطوطات اٞنتأخرة؛ إذ تعترب اٝنإنة مصدرا غنيا من مصادر اٜنصوؿ على اٞنعلومات عن اٞنخطوطات اٞنفهرسة 

 ٣نا يسهل عملية تصنيفها.
اكين الفرعية ُب كل ٢نطوط لغوم، أك من خبلؿ اطبلع صانع ىذا النوع من اٞنعاجم على الفصوؿ كالعن -

فمن الطبيعي أف ٩نهد ىذا اإلجراء التطبيقي اٞنفهرس كاٞنعاٗني اللذاف ٪ناكالف اٜنصوؿ على ملخص لفصوؿ 
للمخطوط الواحد زمنا طويبل  -لوحدىا -أف تستغرؽ عملية الفهرسةإٔب  الكتاب أك أبوابو، " كلعل ىذا ما يؤدم

 .15"عٌدة أشهر أك سنواتإٔب  قد يصل
مسطرة اٞنخطوط: باعتبارىا معيارا موحدا لوصف اٞنخطوط العريب، كإحصاء عدد أكراقو إذا كاف غًن  -

 مرقم.
اٞنلخص: ٬نكن لواضعي اٞنعاجم اٞنختصة بالرتاث اٞنخطوط، كِناصة اٞنخطوطات اللغوية ألعبلـ اٛنزائر  -

وعو من أٌم سياؽ آخر ُب الشكل أف يسجلوا خبلصة مركزة عن موضوع اٞنخطوط، كذلك إذا ٓب يتضح موض
 اٞنخطوط ُنث ُب فقو اللغة. -التإب: 

 .16يدكر حوؿ علم الببلغة عند العرب –أك 
 
 
 
 :التعريف بالحقول المعرفية. 0
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تعٌد ٢نطوطا لغويٌا اليت ، كألفية بن معط فق العلـو اللغوية اليت تتناكٟناكاٞنقصود ّٔا تعريف اٞنخطوطات ك 
فنوف لعبد  ةلعلـو الببلغة ٥نو: اٛنوىر اٞنكنوف ُب الثبلث أخرل٢نطوطات  ؾلنحو، كىناجزائريا موضوعو علم ا

 .، ك٢نطوطات علم الصرؼالر٘نن األخضرم
 منهج بناء المعجم:. 01

 أ. المقدمة:

ضركرة تبين منهج ١ندد ُب بناء اٞنعاجم، كنٌص معظمهم على أف يبدأ كل إٔب  دعا الكثًن من الدارسٌن
ما فيو، نظرا أل٨نيتها كدكرىا ُب الصناعة إٔب  م العامة أك اٞنتخصصة أك غًن٨نا ّنقدمة ىاديةمعجم من اٞنعاج

اٞنعجمية، كأكدت الدراسات اٞنعاصرة أٌف ىذه الدعوة كانت تقليدا جرل عليو األقدموف من مصنفٌي اٞنعاجم؛ 
، فقد يصنع 17أك مقدمة" حيث " جرل أصحاب اٞنعاجم منذ القدـ على أف يقدموا بٌن يدم معاٗنهم تصديرا

أصحاب معاجم اٞنخطوطات اللغوية مقدمات ٞنعاٗنو، تتفاكت ُب اٞنعلومات اليت ٓنتويها كالوظائف اليت ستشًن 
 إليها، كلعل أىم ما تتناكلو مقدمة معجم اٞنخطوطات اللغوية ألعبلـ اٛنزائر ما يأٌب:

 تعريف اٞنخطوط كمكانتو ُب حفظ تراث األمة. -
 اٞنخطوطات أىٌم كظائفو. ذكر خصائص معجم -

 بياف الرموز كاالختصارات الواردة ُب اٞنعجم. -

 ٓنديد الغاية من تأليفو. -

 القارئ اٞنستهدؼ ٟنذا اٞنعجم.إٔب  اإلشارة -

 توضيح منهج بناء اٞنعجم. -

بياف طريقة االستفادة كالبحث ُب منت اٞنعجم، كفق كضع قائمة اإلرشادات كالتوجيهات اٞنساعدة على  -
 استخدامو.

 ذكر مصادر اٞنعجم. -

 تعٌن الباحث كالقارئ معا.18ىذه ٗنلة من اٞنبادئ اليت ٩نب " أف تضم مقدمة اٞنعجم معلومات أساسية"
: أصبحت الرموز كاٞنختصرات ٓنتل مكانا ىاما ُب تقنيات اٞنعاجم كصناعتها، الرموز والمختصراتب. 

از كالرتتيب كاقتصاد الوقت كاٞنساحة كاٛنهد، كىي قد٬نة لعل أبرزىا" اإل٩ن ،ا اٞننهجيةأىدافهلوظائفها اٞنتعددة ك ك 
 .19ُب الكتابات العربية اٞنختلفة"

 كباستقراء اٞنعاجم اٜنديثة للمخطوط أك فهارس اٞنخطوطات من حيث مدل استثمارىا ٟنذه الرموز
  كاٞنختصرات، كأنواعها اٞنختلفة كطرائق استعماٟنا، نقف على النماذج التالية:

 ، " "، )ـ(، )ص(، )ح(...اْب.-/، //، (، ):(، 1) 
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البٌد لصانع معجم اٞنخطوطات اللغوية أف يضع فهرس الفهارس، الذم يضم كٌل اٞنواضيع كالعلـو اٞنتعلقة 
باٞنخطوطات اليت ٗنعها ُب ىذا الكتاب اٛنديد، مرتبة ترتيبا ألفبائيا ُنسب عناكينها، أك أٚناء مؤلفيها إف كجدكا، 

 تلك اليت ٓب ٓنقق بعد.إٔب  ققٌن إذا ًٌب ٓنقيقها مع اإلشارةأك حّت أٚناء ا
لرتتيب فهرس الفهارس انطبلقا من التاريخ، أك اٞنكاف الذم عثر فيو  أخرلكلرّنا يستخدـ اٞنعاٗني خطة  

على اٞنخطوط، كىذا حيت يتيسر لو األمر البتكار رموز ك٢نتصرات ٟنا، كلن يتأتى لو ذلك إاٌل ّنساعدة اٞنفهرس 
كاقق لو، ذلك ألٌف " ٢نطوطات الرتاث العريب األصيل تزخر بالرموز اليت ابتدعها أجدادنا من اٞنؤلفٌن 

، كقد كانت معركفة لديهم فوضعوىا بكٌل إحكاـ كدقة متناىية، فاتفقوا على مواضيع استعماٟنا كعلى 20كالنٌساخ"
 ها كىو يقـو بصناعة معجم اٞنخطوطات.أشكاٟنا، فبل مناص للمعجٌمي إذا أف يغًٌن منها أك يستغين عن

 مصادر المعجم: .00
تتنوع مصادر اٛنمع ُب بناء معجم اٞنخطوطات اللغوية اٛنزائرية، لكوف اٞنخطوطات ُب اٛنزائر مفرقة ُب 

، اٞنساجد كالزكايا كاٞنكتبات العامة كاٝناصة، كللقياـ ّنسح شامل ٞنا خلفو علماء اٛنزائر ُب ٠ناؿ الدراسات اللغوية
 :البد من الرجوع إٔب

 فهارس اٞنكتبات العامة اليت ٓنتوم على عدد كبًن من اٞنخطوطات اللغوية اٛنزائرية، كمن ذلك: .1

فهارس اٞنكتبات اٝناصة كالسيما ُب اٞنناطق الغنية باٞنخطوطات، كخزائن اٞنساجد كاألفراد ُب جهات  .3
 م ميزاب، الربكاقية، كأدرار.أكالد جبلؿ، كاد ،٢نتلفة من اٛنزائر منها: طولقة، بوسعادة

الكتب اٞنهتمة ببيبليوغرافيا األعبلـ العربية ككشف الظنوف ٜناجي خليفة، معجم اٞنطبوعات  .2
لسركيس، معجم اٞنؤلفٌن لكحالة، أك البيبليوغرافيا اٝناصة بأعبلـ اٛنزائر قد٬نا مثل: عنواف الدراية 

رًن التلمساين، كالدرٌة اٞنصونة ُب علماء كصلحاء للغربيين، كالبستاف ُب أكلياء كعلماء تلمساف البن م
بونة أل٘ند بن قاسم البوين، أك اٜنديثة منها: كمعجم أعبلـ اٛنزائر لعادؿ نويهض، كتعريف اٝنلف 
برجاؿ السلف أليب القاسم اٜنفناكم، كفهرست معلمة الرتاث اٛنزائرم بٌن القدًن كاٜنديث للشيخ 

 دبية لؤلعبلـ اٛنزائرية عرب القركف ٞنختار بوعناين، كغًنىا.بشًن ضيف، كاٞنصنفات اللغوية كاأل

كتب تاريخ اٛنزائر كتاريخ اٛنزائر الثقاُب أليب القاسم سعد ا، كتاريخ اٛنزائر العاـ لعبد الر٘نن  .4
 اٛنيبلٕب.

 الرسائل كاألُناث األكاد٬نية ُب ٠ناؿ ٓنقيق اٞنخطوط. .5

 اللغوية القد٬نة. آّبلت كالدكريات اٞنهتمة ّنجاؿ الدراسات .6

 
 
 
 الكشافات: .00
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كاليت من شأّنا تسهيل عملية البحث ُب اٞنعجم اٞنتخصص من خبلؿ تزكيده بعدة كشافات، تتيح  
 للباحث عدة طرائق للكشف عما يبحث عنو:

 فهرس األعبلـ مرتب ترتيبا ألفبائيا حسب اسم الشهرة. (أ 

 فهرس العناكين مرتبة ترتيبا ألفبائيا. (ب 

كل حقل على حدة؛ فهناؾ إٔب   ت اللغوية كاألدبية، كذلك َنعل اٞنخطوطات اٞننتميةفهرس آّاال (ج 
للعركض كىكذا، كالشيء نفسو  أخرلللببلغة، ك  أخرل٢نطوطات الصرؼ، ٢نطوطات للنحو، ك 

بالنسبة ٜنقل الدراسات األدبية إذ تصنف ُب ٠نموعات على شاكلة: ٢نطوطات الشعر، ٢نطوطات 
 الرحلة...اْب. اٝنطابة، ك٢نطوطات أدب

أٚناء نساخ اٞنخطوط الواحد كفق ترتيب زميٌن، حسب تعدد النسخ إٔب  فهرس النٌساخ نشًن فيو (د 
 للمخطوط الواحد.

أرقاـ جردىا كتصنيفها ُب اٝنزائن إٔب  فهرس األماكن ٪ندد أماكن تواجد النسخ، مع اإلشارة (ق 
 كاٞنكتبات.

 خرلذلك حّت يسهل ٕنييزه عن اٞنخطوطات األرس أكائل اٞنخطوطات ٪ندد فيو بداية اٞنخطوط؛ ك هف (ك 
 اٞنتشأّة.

فهرس أكاخر اٞنخطوطات ٪ندد ّناية اٞنخطوطات، ألٌف ّنايتو تتضمن عٌدة معلومات تساعد على  (ز 
ٓنقيقو، حيث " ٓنتوم اٝنإنة اسم الناسخ كأحيانا مكاف النسخ، كُب أحياف كثًنة يذكر تاريخ النسخ 

 .21ة"ُب اليـو كالشهر كالسنة اٟنجري

كيتطلب إ٤ناز ىذا النوع من اٞنعاجم تضافر اٛنهود بٌن عٌدة اختصاصات؛ فاللغويوف ٪نددكف ٠ناالت 
الدراسة من خبلؿ ضبط حقوؿ اللغة كاألدب، كما يتفرع عنهما من فركع معرفية، أما اٞنعجميوف فيسهموف ُب 

ف ُب توفًن كشافات بأٚناء األعبلـ كضع تصور منهجي يبىن عليو ىذا اٞنعجم اٞنختص، ُب حٌن يشارؾ اٞنفهرسو 
اٛنزائرية ُب الدراسات اللغوية كاألدبية، حّت تكوف مداخل للمعجم، كأخًنا يأٌب دكر اققٌن ُب ٓنديد العنواف 

 اٞنطلوب بنسخو اٞنتعددة بغية ٓنقيقو، كجعلو ُب متناكؿ الدارسٌن.

 خاتمة:
سيكوف لو األثر البالغ ُب ٘ناية الرتاث اللغوم  -على الرغم من صعوباتو –إٌف بناء ىذا اٞنعجم اٞنختص 

اٛنزائرم كالتعريف بو داخل الوطن كخارجو، كما سيسمح ىذا العمل بإخراج الكنوز اللغوية الدفينة ُب رفوؼ 
نور الوجود من خبلؿ التحقيق إٔب  اٞنكتبات كالزكايا كاٞنساجد من غياىب الظبلـ كعبث الرطوبة كاٜنشرات

 22كالنشر.
 :الهوام
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32.  
اٞنعجم العريب تطور كتاريخ ُب ضوء نظريات علم الداللة لدل ادثٌن، البدراكم زىراف، دار اآلفاؽ العربية،  -4

 .35ـ، ص: 3119 -ىػ1421، 1اٛنزائر، ط
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دراسات مصطلحية، ٠نلة معهد الدراسات اٞنصطلحية، عدد خاص بندكة مشركع اٞنعجم التار٫ني  -8

 .153ـ، فاس، اٞنغرب، ص:3115 -ىػ1436، 4للمصطلحات اٜنديثية، العدد
ينظر: مناىج البحث العلمي كمناىج ٓنقيق اٞنخطوطات للطلبة اٛنامعيٌن كالباحثٌن، عز الدين شريفي، دار  -9

 .45ـ، ص: 3115شريفي للطباعة كالنشر كالتوزيع، د.ط، 
ر اٞنعرفة اٛنامعية، مصر، ينظر: معاجم اٞنوضوعات ُب ضوء علم اللغة اٜنديث، ١نمود سليماف ياقوت، دا -10

 .31-19ف، ص: 1994، 3اإلسكندرية، ط
ـ، 1998 -ىػ1418، 1ينظر: صناعة اٞنعجم اٜنديث، أ٘ند ٢نتار عمر، عآب الكتب، القاىرة، مصر، ط -

.117ص:  11  
، 1معجم أعبلـ اٛنزائر، عادؿ نويهض، منشورات اٞنكتب التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكت، ط -13

.14-12ـ، ص: 1971   
ينظر: الفهرسة الوصفية للمكتبات، اٞنطبوعات كاٞنخطوطات، شعباف عبد العزيز خليفة، دار الثقافة  -12

.411العلمية، اإلسكندرية، مصر، د.ط، ص:    
ـ، ص: 3113 -ىػ1433، 1اٞنخطوطات كالرتاث العريب، عبد الستار اٜنلوجي، الدار اٞنصرية اللبنانية، ط -

194-195. 14  
، 3ينظر: فن فهرسة اٞنخطوطات، مدخل كقضايا، تنسيق كٓنرير: فيصل اٜنفياف، ندكة قضايا اٞنخطوطات -15

.292ـ، ص: 1999معهد اٞنخطوطات العربية،    
. 431ينظر: الفهرسة الوصفية للمكتبات، اٞنطبوعات كاٞنخطوطات، شعباف عبد العزيز خليفة، ص:  -16  
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 دراسة في مناىج تحقيقها وضبطها() المخطوطات في أسس جمعها وبنائها
 د/محمد حجازي
  جامعة باتنة

 مدخل نظري:
حّت يبقى التواصل قائما بٌن  ،كإثرائو كتلقينو لؤلجياؿ معوهتتم األمم قاطبة باٜنفاظ على تراثها، َن

ت ُب أصل اافظة كاٛنمع كالضبط؛ حّت كأىم ذلك كلو، نظاـ اٞنخطوطا.لييمنظومات التفاعل اٞنعرُب اٛن
 يستقيم التفاعل كاالستفادة بٌن أبناء األمة كالقراء.

كأل٨نية ذلك، انربت اٞنؤسسات العلمية كاٞنعرفية، على ٢نتلف مستوياهتا كمسئولياهتا، باالىتماـ الكبًن 
خراج العلمي األكاد٬ني الدقيق ككل ما يشكل عملية اٞننهجة، لئل.كالطبع.. كاٛنمع لعمليات التحقيق كالدراسة

 للمخطوطات كاألسفار القد٬نة.
و بإحكاـ كدقة كٕنحيص عمليات التحقيق، اليت تتناكؿ عد السبيل الذم يوجّْ كطبعا، فإف تطبيق اٞنناىج يي 

الفائدة كتعميم طاء عالرتاث العلمي الذم صنعتو األمم، كتعاقبت حولو األجياؿ، كفق منهج التواصل كال
 ة.كاالستفاد

عبد الباسط ١نمد حسن بقولو: ن إف الدراسة اٞننهجية العلمية الدقيقة، ُب تناكؿ  -د -كىذا ما يشًن إليو
القراء، كالتحقق من مضامٌن الرتاث إٔب  هاإظهار اٜنقائق كتوصيلإٔب  البحوث كالتحقيقات، إ٧نا ىي للوصوؿ

.خطوطاتو كُنوثو، حّت نتمكن من تعميم االستفادة منها كالتحقّن  (1)ق من معارفها كصحتها ىي أيضا ن
فرتات  مناٞنعرفة كالتواصل مع اٜنقائق الثابتة اٞنميزة لكل فرتة مكامن  كبطبيعة الدراسة كاٜناؿ، تظهر 

 .وكحقائق توالتاريخ كصًنكر 
كىل ٬نكن اعتبار قوؿ )باختٌن( عن الكتابة، يصلح أف يتماشى مع اٞنخطوطات كطرائق ٓنريرىا كٓنقيقها 

.كأبعا  (2)د ذلك حٌن يقوؿ: ن الفن الذم يعيش ُب صًنكرة دائما، كال يزاؿ غًن مكتملو ن
كبنائها آّتمعي، على ىذا الزخم اٞنعرُب اإلنساين، الذم ٪نقق رغبة البقاء إنػّْيَّتها كتعتمد الشعوب ُب تقوًن 

ا على العلـو االجتماعية، لفهم : ن ُب ببلد الغرب اعتمدكا أساس، مثبلرةتحضكالتواصل، كىذا ما عليو الشعوب اٞن
كاقع ٠نتمعاهتم كاستعماٟنم للعلـو االجتماعية كاإلنسانية كالقيم اٞنعرفية اٞنوركثة، ارتكازا على التناكؿ العلمي 

دكف البحث اٞنيداين كالتعاطي مع اٞنوركث اٜنضارم اٞننسوخ لن يتم  كاٞننهجي ٞنعاٛنة ظواىر اٜنياة اليومية، كىذا
.ُب السجبلت ك   (3)اٞنكتباتن

                                           
 134ص  -1983ط  -القاىرة -مكتبة كىبة -أصوؿ البحث العلمي-1
 47ص -341عدد -الكويت -عآب اٞنعرفة-تقنيات السرد -عبد اٞنلك مرتاض-2
 2ص  -3114ط-اٛنزائر -دار القصبة -ترٗنة/ بوزيد صحراكم -س أ٤نرس، منهجية البحث العلمي ُب العلـو اإلنسانيةبتصرؼ / موري-3
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 :دراسة في المفاىيم-0

على أنو .على أّنا كسيلة التواصل بٌن الناس ألداء أغراضهم كتدبر شؤكف حياهتمللغة، يعد تفسًن ابن جين 
 
ي
كوف   ؛ىا أساسادككجو  هاتداكؿ الدالٕب لصًنكرة اللغة كتراكيبها كنصوصالتعريف كالتفسًن الذم يصب ُب خانة اٞن

  اتءداالعملية تتميز باأل
ي
ز فيها، حركية التواصل كتوظيف اٞنعارؼ كمهارات الكتابة كالتميُّ إٔب  وصلةاٞنعرفية اٞن

ة اٞنعارؼ كمنهجى  شرحى كاألنساؽ اٞنعرفية اليت ٓناكؿ  ا،كدالالهت اكاإلقداـ على ترسيخ مفاىيم العلـو كمصطلحاهت
 كالعلـو كاآلداب، ّنا يكفل الفهم كٓنقيق الغايات.

عليو السبلـ( األٚناء كلها ٍب عرضهم على )ُب خلقو، أف علم سبحانو كتعأب آدـ  عأبكتلك فطرة ا ت
ـى اأٍلىٍٚنىاءى كيلَّهىا ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى  ق كاٝنبلفة ُب األرض، يقوؿ تعأب: ن لٍ ٓنقق كعد اٜنق باٝنى  ٌنح.اٞنبلئكة.. كىعىلَّمى آدى

ًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوين بًأىٍٚنىا ًئكى ًء ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى اٍلمىبلى  (1).ًن  ًء ىىؤيالى

كيرتؾ آثارا كلما تعاقبت األجياؿ  ،ُب األرض ليعمرىا وسيستخلف وسبحانو كتعأب آلدـ، أن وكحكمة تعليم
أدكات االستخبلؼ ُب األرض  ٓنقيقإٔب  كتآلفت مع اٞنتغًنات اٜنياتية، اليت تسعى من خبلؿ العلم كاٞنعرفة؛

 ، كلما ٕناشى ذلك مع سنن الكوف.اٜنياة ماضيا كحاضرا كمستقببل كالتواصل مع أبعاد
إف تلك التسجيبلت كالقراءات للحياة، مبعثها الثراء اللغوم كاٞنعرُب كالتنوع ُب العطاء كاإلبداع ككل مواطن 

 كالسبب الرئيس أّنا: ن تتشكل من تفاعل شبكة العبلقات اٞنعرفية؛ الكتابة، كالقراءة كالنسخ كالتسجيل
ككل ما يشكل حياة الناس من التشابو كاالختبلؼ، كمن  ،كاالجتماعية كالتوترات كالنجاحات كاإلخفاقات

اريخ كآّد ػع لصناعة التلُّ طى ات ُب القدًن كاٜنديث، كىي ُب كل ذلك تى ػاؿ الدراس٠نالثغرات العامة كاٝناصة؛ ألّنا 
 (2).كالثراء فيو ن 

فكار كإنتاجها، كقراءة اٞناضي بتأر٫نو كاٜناضر بتسجيلو كاٞنستقبل لكوف السلوؾ العقلي أداة لصناعة األ 
ككذا مقابلة .بتطلعاتو: ن فقد اعتىن العلماء كالباحثوف بنشر الكتب اٝنطية كتقد٬نها للناس خدمة للعلم كأىلو..

 (3)....ل كاٜنفظفكانوا أف اتقنوا غاية اإلتقاف، كسجلوا حياهتم غاية التسجي...سَّمىاعاتركيات كالاألصوؿ كاٞن
  من أجلّْ  ،التسجيل كالكتابة فمهمة

ى
همات اليت حفظت لنا مسًنة اإلنسانية كأبدعت ُب مقابلتها اٞن

 كٕنكينها ُب حرص أكيد، من أجل البقاء االجتماعي كاٞنسًنة اٜنياتية، كاالنصهاركاالنبهار اٞنستقبلي.

                                           
 21اآلية  -سورة البقرة-1
قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب كاللغات  -ـ3111-3119السنة الدراسية  -١ناضرات ُب السرد -اٚناعيل زردكمي -د –بتصرؼ -2

 اٛنزائر -تنةجامعة با -كآدأّا
 9ص -ـ3112-ىػ1432 -1ط -دمشق -دار الفكر  -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -إياد خالد الطباع –بتصرؼ -3
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ٞنعرُب للرتاث اإلنساين اٞنتعدد اٛنوانب ا فقمنهج أكيد كداؿ، حّت يتسىن ضبط األإٔب  إف ذلك ٪نتاج
ككوف اٞننهج ىو السبيل الذم ٩نب تداركو .كاٞننثور ُب أركاف الزكايا كاٞنساجد كالقبلع الرتاثية اٞنتنوعة كاٞنتعددة

 (1).الوجود على كجهها البلئق كاٞنشرؼ علميا كأدائيا كإجرائياإٔب  كمعرفتو، لصيانة التحقيق كإظهار اٞنخطوطات
٬نكن اٜنديث  ،رفة ىذه القياسات اآللية اليت ٓنقق للنص القدًن ظهوره الفعلي كاٞنعرُب العاـ لدل القراءكٞنع

ارئ كالباحث من الفهم قصورة ٣نكنة، حّت يتمكن ال أيسرحينها عن اٞننهج ككيفية صناعة النص كإخراجو ُب 
ٍم اٞنعارؼ اليت ٪ن ويها، حّت يتبلـز ذلك مع التحقيق كفق مقاييس كمعرفة االْناه الذم يستحوذ عليو اٞنخطوط، ككى

ككل ما يشكل مستويات الطرح ُب النسخة ...ة للنص كالفهارس كاٜنواشيتتبعاٞنناىج كضوابطها اآللية اٞن
 .(اٞنخطوط)

، يقوؿ تعأب: ن لكل ُب لساف العربالطريق الواضح، ىكذا  :جا كاٞننه.كعليو فإف اٞننهج ُب اللغة ىو الطريق
 ذَّاؽح كاستباف كصار ّنجا كاضحا بيّْنا، كأكرد قوال ليزيد بن اٜنكاّنج الطريق: كضي .م شرعة كمنهاجا...ن جعلنا منك

 العبدم، يقوؿ فيو:
 تعدماٞنكاـر كاٟندل  لي بي سي  ***تٍ جى هى كأنػٍ  لك الطريقي  كلقد أضاءى 

 تعٌن كتقوم(.)أم:  
، (طريق ناىجةو عليو كسلم( حّت ترككم على صلى ا )ٓب ٬نت رسوؿ ا )كأكرد حديثا للعباس يقوؿ فيو: 

 يريد كاضحة بينةو.
 .(2) (رٚنتو كصممتو لك)أم:  ،وي لكى ػاؿ أيضا: اعمٍل على ما نػىهىٍجتي ػيق ،كُب اٞنعىن نفسو

 ،اٞننهج كاٞننهاج، كنػىهىجى كضىحى كأكضىحى ك: الطريق الواضح،  هجي كُب القاموس ايط، جاء اٞنعىن بقولو: ن النَّ 
 .(3).استنهج الطريق: سلك مسلكو...سلكو كالطريق
 ّنج( باٞنعاين التالية:)معجم مقاييس اللغة، جاء مصطلح:  ُبك 

كاٞننهج الطريق أيضا، كاٛنمع اٞنناىج، .الطريق، كّنج ٕب األمر: أكضحو، كىو مستقيم اٞننهاج المنهج:
ًى  هجي، إذا أٌبكأتانا فبلف ينٍ   .(4)س فى مبهورا منقطع النَّ

تبار اللغوم ٞندلوؿ اٞنناىج، كجب االْناه ٥نو توضيح الطريق الذم من أجلو يقاـ البحث أك كٟنذا االع
اليت ىي ١نل الدراسة كالتحقيق كالبحث، ّنعىن ىو: السبيل الذم  ،يظهر التحقيق حوؿ مؤلف ما من اٞنؤلفات

د على ٓنقيق غرض يسلكو الباحث قصد إ٤ناز مشركع علمي يتضمن حزمة من اآلليات اٞننهجية، اليت تساع

                                           
 ـ1976 –عدد فرباير  -٠نلة قافلة الزيت -ٓنقيق الرتاث)أساليبو كأىدافو( –رمضاف عبد التواب  -د -ينظر-1
دار لساف العرب  -بًنكت -دار اٛنيل -لى اٜنرؼ األكؿ: يوسف خياطأعاد بناءه ع -قدمو/ الشيخ عبد ا العبليلي -ابن منظور-2

 737ص  -6مج -مادة: )ّنج( -بًنكت
 318ص  -1جػ-فصل النوف -مادة )ّنج( باب اٛنيم -بًنكت –اٞنؤسسة العربية للطباعة  -دار اٛنيل بًنكت -الفًنكز آبادم-3
 261ص  -5مادة: )ّنج( جػ -دار الفكر بًنكت -السبلـ ١نمد ىاركف تح/ عبد –ابن فارس )أىب اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريا( -4
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فاؽ اٞنعرفية آلقصد إزالة الغموض عنها كفتح ا ؛البحث كالتحقيق حوؿ مؤلف من اٞنؤلفات أك قضية من القضايا
 جاء البحث. هااألىداؼ اليت من أجلك النتائج إٔب  الوصوؿمن أجل حوٟنا 

حة إل٩ناد الطريقة باب اٞنرجّْ : ن تقدًن الدليل كالربىاف كاألسوالبحث أك التحقيق ُب نظر بعضهم، بأن يػيعىدإذ 
 (1).قدن نتصور كيقع، كنقد ما يوجب ال تصور مايي ٍببالنص أك النسخة أك اٞنوضوع،  التعريفالصحيحة ُب 

كبالنسبة للتحقيق كعبلقتو باٞنناىج، فهو اإلطار اٞنعرُب الذم يقـو على ضوابط معرفية تقرتحها مناىج 
حيز الوجود الفعلي إٔب  اٞنخطوط قصد إخراج، فعاؿر علمي كمعرُب ليضطلع بدك  ؛ٓنقيق اٞنخطوطات على اقق

اٞنعرفة، كإخراج كنوز العلـو كاٞنعارؼ، اليت تزخر ّٔا  لتعميم يدم القارئإٔب  حّت يسهل كصولو ،للكتاب كالنسخ
أم إٔب  دأمن حيث اٞنب  كانطبلقا من حتمية انعداـ الكماؿ ُب أم منهج، فإننا ال نصل ن :ذاكرة األمة كاألكطاف

منهج، كأثناء اٞنمارسة التطبيقية أف نضيف ما استطعنا إضافتو من أصالة الرؤية كالتحقيق اٞنتواصل، ٞننح العمل 
 (2).األديب اٞننجز شيئا من الشرعية، كشيئا من الدؼء الذاٌب معا ن 

ليقٌني، كحق  :كٜنقُّ .كحقاؽ: نقيض الباطل، كٗنعو حقوؽ ق؛ اٜنقُّ فالتحقيق ُب جانبو اللغوم، يعين: ن حقَّ 
: ٪نقو حقا كأحقَّو: كاف منو على يقٌن، تقوؿ: حقىٍقت األمر كأحققتو: إذا كنت على يقٌن منو كُب .األمرى

يعين خالص اإل٬ناف ك١نضىوي .اٜنديث: ن ال يبلغ اٞنؤمن حقيقة اإل٬ناف حّت ال يعيبى مسلما بعيبو ىو فيو ن 
اقَّةن كًحقى .ككينهىوي  كصبغتي .كأنا حىًقيقه على كذا: أم حريص عليو.اقنا: ادعى أنو أكٔب باٜنق منوكحاقَّو ُب األمر ١ني

كثوبه ١نىقَّقه: إذا كاف ١نكم النسج، قاؿ .كثوب ١نقَّقه: عليو كٍشيه على صورة اٜنيقىقً .الثوبى صىبػٍغنا ٓنقيقنا أم مشبعان 
 الشاعر:

يحقَّقىة ال
، إنَّا *** كىفيناؾى اٞن  رّْقىاقىالسىربىلى ًجلدى كجو أبيكى

.  (3)كأنا حقيقه على كذا، أم حريص عليو ن

قاؿ ابن األعرايب: .التصحيح كاإلحكاـ : ن عنولتحقيق، فيقولوف ليتحدث بعضهم عن اٞنعىن اللغوم أيضا ك 
كعن اٞنخطوطة قوٟنم: ن كل ما كتب ِنط اليد سواء كاف كتابا أك .توحأحققت األمر إحقاقا: إذا أحكمتو كصح

.شكثيقة أك نق  (4)ا ن

بعيدا عن العبث كالتحريف  كالدقة ُب نقلهاكيهدؼ التوثيق كالتحقيق إٔب:ن صيانة اٞنصنفات كاٞنخطوطات 
.  (5)كالتزكير ن

                                           
 -الرياض -دار اٞنريخ للنشر -١نمد ٘ندم البكرم -تقدًن د -أصوؿ نقد النصوص كنشر الكتب -برجسرتاسر )مستشرؽ أٞناين( -1
  55-54ص  –السعودية 

 11ص  -3115ط  -دمشق -اد الكتاب العربمنشورات إٓن -التحليل السيميائي للخطاب الشعرم -عبد اٞنلك مرتاض -د-2
 682-681ص  –مادة: )حقق( -1مج  -)مصدر سابق(-لساف العرب ايط -ينظر/ ابن منظور-3
  1986-1ط -عآب الكتب بًنكت -اٞننهاج ُب تأليف البحوث كٓنقيق اٞنخطوطات -١نمد التو٤ني -د-4
 22ص  -دمشق -دار الفكر -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -أياد خالد الطباع-5
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كالغرض األكيد من التحقيق كالعمل بو، ىو اافظة على اٞنخطوطات من حيث: ن العناية العلمية، 
كتبو اٞنؤلف، إذا ٓب ٬نكن كضعها ُب صورة مطابقة القارئ ُب أقرب صورة ٣نكنة من أصلها الذم  إٔب  كإخراجها
.  (1)لذلك ن

اؿ حيويتو كتواجده الفعَّ إٔب  ٞنفاىيمي، يعين الوصوؿ باإلرث اٞنعرُب اإلنساينا االصطبلحي اٛنانبكُب 
صل لعملية التوا ييلً اليت ٪نتاجها اإلنساف، كمنطلقات تربط البعد اٛنً  داخل اٞننظومة العلمية كاألدبية كالشرعية

 .كالتبلقح اٞنعرُب القراءاٌب
كعليو فإف ٓنقيق اٞنخطوطات يعين من ضمن مفاىيمو: ن إظهار الكتب اٞنخطوطة مطبوعةن، مضبوطةن،  

كذلك على الصورة اليت  ؛االنتفاع ّٔاتيسر سبل  ،٢ندكمة ُب حلةو قشيبةخالية نصوصها من التصحيف كالتحريف، 
 (2).كصرب على البحث كالتمحيص ن األمر إال بعناء لك، كال يدرؾ ذإٔب  أرادىا مؤلفوىا أك أقرب ما تكوف

بأنو: ن  ،كقد أكد أىل العلم من الذين كتبوا ُب قضايا التحقيق كالنصوص كاٞنواد اٞندرجة ضمن ىذا اإلطار
  ،أقواؿ اٞنؤلف األصلية

ي
 (3).حقق ُب اٟنامش من شركح كتعليقات ن لتمييزىا عما يكتبو اٞن

من الرتاث اإلنساين مدكنا بالكتابة اليدكية على اختبلؼ لغاهتا، ما بقي عاـ ىي: ن  كاٞنخطوطات ّنفهـو
مؤلفيها كالتثبت من صحة عناكينها إٔب  من توثيق نسبتها ،كيراد بتحقيقها كل ما يتعلق بالعناية العلمية ّٔا

 (4).ًن  هااقتباسكٔنريج  ،سخها، كمقابلة ني وعلى متنها أك ناقصا من دخيبل أف يكوفما عسى كمبلحظة 

تؤثر ُب زمنها كما قبلو، ك٬نكن أف  ّنعىن أّنا منظومة متكاملة ٟنا إطارىا الزماين كاٞنكاين، حيث تستوعب
ت تفاصيل ٟنا علكوّنا أداة علمية معرفية ْناكبت مع أنساؽ اٜنياة، كصن ،الناس عن طريق التأثًن كالتأثر كاقع

 من أطرىا كخبلصاهتا.كجنبات 

 :البناء في منظومة المخطوطاتأسس الجمع و -0
 
ى
بعث البحث العلمي بأكجهو ك  إنتاج اٞنعرفة،إٔب  صديةقٍ تعتمد اٞننظومات العلمية ُب بلوغ مراميها اٞن
ألحقية التواصل مع معارؼ األجياؿ باستخداـ اٝنربات  ااٞننهجية الدقيقة، حفاظا على التوازف اٞنعرُب، كتأكيد

ٞنفاىيم الداللية لؤلسس اٞنقومة للتواصل الثقاُب: ن إف اٞنعرفة العلمية، ىي نوع كالبلحقة؛ حّت يتم ضبط ا بقةالسا
أننا  ما نعتقد سمح برؤية التفاصيل كاالستماع كالتواصل بانضباط كإحكاـ أكثر، كالتحقق من طبيعةت الثقافةمن 

 (5).قد كشفنا عنو من خبلؿ الدراسة كالبحث كالتحقيق ن 

                                           
 65ص  -ـ1989ط -كلية الدعوة اإلسبلمية طرابلس الغرب  -كرقات ُب البحث كالكتابة -عبد اٜنميد عبد ا اٟندامة-1
 19ص  -)مرجع سابق( -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -أياد خالد الطباع-2
 17ص  -ـ1989ط  -ليبيا -طرابلس -٠نمع الفاتح للجامعات -ٓنقيق نصوص الرتاث -الصادؽ عبد الر٘نن الغرياين-3
 65ص  -)مرجع سابق( -كرقات ُب البحث كالكتابة -عبد اٜنميد عبد ا اٟندامة -4
 48-47ص  -)مرجع سابق( -منهجية البحث العلمي ُب العلـو اإلنسانية -موريس أ٤نرس -بتصرؼ-5
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ن عت اليت تعتمد منهج التحقيق كالضبط للنصوص كاٞنخطوطات، اليت جاءت كمن ىنا تأٌب أ٨نية الدراسا
كخط أياديهم، كخبلصات معارفهم،  د قلمهم،، كاليت كتبت كفق ظركؼ عصرىم كّندامن اإلرث القدًنأصحأّا 

 االدراسة كالتوقف عند ١نطاهتإٔب  كاستنتاجات عقوٟنم، كبواعث عواطفهم...إّنا امتدادات معرفية، ٓنتاج
 كىنا تكمن بواعث اإلقداـ كبذؿ اٛنهود من أجل القراءة كاٞنقاببلت بٌن النسخ، كاالىتداء.كأَنديات اٞنعرفة فيها

رل بتدقيق منهجي التقريب بٌن الشرط الدقيق للكتابة، كالشرط الرابط للمعاين كاٞنفاىيم: ن إف البحث عندما ٩ني إٔب 
أك تتبع نسخ اٞنخطوطات للتدقيق كاإلخراج، إ٧نا كل ذلك ككضوح علمي، إف على مستول طرح اإلشكالية فيو، 

قة بطريقة مشأّة ٞنا يقـو بو علماء علم يكشف عن الرىانات اٞنعيارية كاألخبلقية للظواىر اٞندركسة أك اقَّ 
 (1).األحياء ُب إنتاج اٞنعرفة كاافظة على اٜنقائق ن 

التحقيق للمخطوطات، كجلب االىتماـ إليها  حرص علماء اٞننهجية على إدارة معرفة ،كمن أجل ذلك
 من ثقافة التواصل، كٓنفيز األجياؿ على ٌنالتمكإٔب  كحوٟنا، كوّنا اٞنعرفة النابضة للتواصل االجتماعي، اٟنادؼ

االرتباط باإلرث الثقاُب كاٞنعرُب، الذم ييعد ُب األساس ىوية األمة، كشخصية األجياؿ اليت ٓناكؿ معرفة األنا من 
كالبحث العلمي، ليس بدعة على العرب ..اٞناضي(، الذم تآكل مادة كبقي ركحا كفكرا كمعرفة!)اآلخر  خبلؿ

ُب شّت العلـو كالفنوف، كال زالت مؤلفاهتم كأُناثهم كآثارىم ٕنؤل الدنيا، كقد ال يتسع  اءكاٞنسلمٌن، فلقد نبغ علم
دكرىم اٞننهجي الذم أفاد إٔب  كلكن يكفي اإلشارة : ن اٞنقاـ لئلفاضة ُب أفضاؿ ىؤالء ُب فركع العلـو اٞنختلفة

ٓنقيق الرقي كالتقدـ، الذم ٩نين العآب ٖناره اآلف، كذلك بعد اإلضافة كالتطوير، إٔب  البحث العلمي، كأدل
 (2).كتعاقب جهود العلماء على مر السنٌن ن 

ق من أجل الوصوؿ اقّْ  كإشارة كهذه، تعطي الدالالت األكيدة كاٞنتميزة، للجهد الذم يبذلو الباحث
أجزاء من حياتو،من أجل إخراج كتوثيق اٞنعرفة لؤلجياؿ كالقراء على حد  ييفينأٚنى غاياهتا، كونو إٔب  باٞنعرفة

سواء، كىذا الذم ٪نقق ٠نتمع العلم كاٞنعرفة، كالتجاكب مع ٓنقيق الذات، عن طريق التعاطي مع جهد العلماء 
كتاب كاققٌن، ك٬نكن القوؿ ُب ىذا اٝنصوص: ن إف علماءنا كضعوا لبنة البحث كأىل الدراية من اٞننهجيٌن كال

العلمي األكٔب، كشاركوا ُب تصميم أسسو، كما أفاضوا ُب الكتابة كالتأليف، كاتبعوا اٞنبلحظة كالتدقيق كالتمحيص، 
 (3).ق العلمي السليم كاٞنميز ن كٕنيزكا بالدقة كاٞنوضوعية كالقياس كاٞنقابلة، ككلها عوامل أساسية للبحث كالتحقي

 إٔب  كلعل ىذا االْناه الثقاُب، يقودنا
ي
يصنعو يعيشو اإلنساف كالذم  معرتؾ اٜنياٌب الذاٜنديث عن حقيقة اٞن

كعواطفو كخياالتو؛ ألنو بذلك إ٧نا يصنع حياتو بتعبًن اٞنفكر ١نمد أركوف، جٌن يتحدث عن فاعلية  بأفكاره
التميز بالتواصل العلمي اٜنقيقي بٌن اٞناضي الثرم كاٜناضر اٞنتنوع، يقوؿ: ن اإلنساف اإلنساف ُب صناعة اٜنضارة، ك 

                                           
 46ص  -بًنكت -اٞنكتبة العصرية -باعيتر/ يوسف اٛن -دليل الباحث ُب العلـو االجتماعية -لوؾ فاف كمبنهود -ر٬نوف كيفي-1
 17ص  -1984 -1ط -القاىرة -مكتبة الزىراء -مناىج البحث ُب العلـو اإلسبلمية -مصطفى حلمي-2
 -ىػ1415 -1ط -اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث -البحث العلمي )اٝنطوات اٞننهجية إلعداد البحوث( -١نمد شفيق -د -بتصرؼ-3

 11ص  -ـ1985
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اٞنثقف( )كمن الضركرم أف يكوف ىذا اإلنساف  ،ب كل االىتماـ عليهاصى ينٍ  فالباحث( جديرة بأ)معجزة عظيمة 
 (1).اٞنستقبل(ن  -اٜناضر -اٞناضي)مسؤكال عن صنع حياتو بأسرىا، 

حياة اٜناضر كصناعة إٔب  ،ىو نقل اإلنساف من حياة التاريخ كثقافتو كمعارفو صفدم،مطاع بتعبًن 
ره كتواصلو بٌن األجياؿ، إف على مستول الوعي اٞنستقبل، كونو يتعامل كفق نواميس اٞنعرفة، كحقائق العلم كْنذُّ 

يد كاألخبلؽ كاٟنوية، بالذات كما أنتجت من معارؼ، أك الوعي اٛنمعي اٞنرتبط بثقافة القيم كالعادات كالتقال
إف كل تلك القيم اٞنعرفية تتساكؽ كفق منطلق التحقيق كالرغبة ُب البناء .كمستول اإلبداع الفين كالفكرم..

 (2).، ّنا يؤسس ىوية حضارية متميزةكاملن اٞنعارؼ من التواصل كالتجديد كالتكّْ الذم ٬ني  ،العلمي

د عى ف ذلك يقتضي ٗنلة من اإلجراءات اٞننهجية اليت تػي كإذا كاف األمر نظريا يتعلق بعملية التواصل، فإ
إٔب ك اليت توجو كتساعد الباحث ٥نو تشكيل مفهـو كطريقة دقيقة لضبط إمكانات اٞنعرفة  ،اللبنات األساسية

 ليثمر معرفة كحكمة، كدربو ك٣نارسة، إٔب  إف ذلك اٛنهد ٪نتاج.عموما كتبةكاٞن ٓنقيقها كإخراجها للقارئ
ي
بتغى اٞن

كالتحقيق أىم فركعو( لدل كافة الشعوب كاألمم )ؿ عليو ُب آف كاحد: ن أصبح البحث العلمي أكلوية كاٞنعوَّ منو 
ؿ عليو كثًنا ُب رسم السياسات كخلق الثركات كاكتساب اٞنهارات، وَّ عاٞنتقدمة منها كالنامية، ألف البحث العلمي يي 

 (3).ها القومي ن صصو لو من دخلكأصبح مدل تقدـ الشعوب يقاس ّندل ما ٔني 
علمية، كتطبيقات  أفكارإٔب  إف أسس ٗنع اٞنخطوطات كبنائها، يندرج ُب ىذا التقوًن العاـ، الذم يستند

حّت يتسىن البناء .منهجية، ينحصر إطارىا ُب تفعيل التاريخ، ّنعىن تفعيل الزماف كاٞنكاف كاإلمكانات كاٛنهد..
إخراجها  ٌنلمي األكاد٬ني اٞنتميز، حّت تكوف اٞنخطوطة حالفعلي للمخطوطات على صناعة كحضور الفعل الع

مصداقية من ناحية ضبطها كمقابلتها بالنسخ  كذاتمن ناحية موضوعها، ت قيمة كبركزىا لرفوؼ اٞنكتبات، ذا
، كإخراجها على الوجو الذم ٪نقق لبنة التفاعل العلمي اٞنتميز باٞنصداقية كاٜنضور اٞنثمر للموضوع أك خرلاأل

حرمتو  إف ضبط اٞنخطوطة كالتحقق من ذلك، لو  ن :ة، اليت تطرحها اٞنخطوطة ١نل الدراسة كالتحقيقالقضي
 (4).ككاجب اقق أف يؤديو كما كجده ُب النسخة األـ ن .كأمانتو

الصفات الدالة كاٞنتميزة ُب اقق، حّت يفي بغرض اٞنعرفة كإخراجها  مزيد منإٔب  مهمة التحقيق، ٓنتاج إف
كعلـو اٞنعاين كدالالت  لغةحوؿ علـو ال يتميز بأكثر من معرفة دقيقة والدقيق كاٞنتميز، كذلك بكونبالشكل 

كالشديد للدراسة اٞنكٌن  ٣نا ٬نكنو من الدراسة كاٜنرصغًن ذلك إٔب  الرتاكيب، كمقاببلت الشواىد كالتناص فيها

                                           
 38ص  -ـ3116 -ىػ1437 -1ط -بًنكت -الدار العربية للعلـو -منشورات االختبلؼ -داثة ُب فكر ١نمد أركوفاٜن -فارح مسرحي-1
 62ص  -1991 -1ط -بًنكت -مركز اإل٧ناء القومي -اٜنداثة كما بعد اٜنداثة -نقد العقل الغريب-بتصرؼ-2
 -قسنطينة -دار البعث-1999ط -ة منتورم قسنطينةمنشورات جامع -أسس اٞننهجية ُب العلـو االجتماعية -فضيل دليو كآخركف-3

 11ص  -اٛنزائر
 74ص  -قواعد ٓنقيق اٞنخطوطات -عبد السبلـ ىاركف-4
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الكتب اٝنطية كتقد٬نها للناس اعتنوا بًن  :ءلذلك انربل ٟنذه اٞنهمة علماء أجبل.كاٞنقاببلت كالتصحيح كالتخريج
 (1).اٞنطبوع بأدؽ صورة ٣نكنة ن إٔب  من اٞنخطوط ىلو، كنقلهاللعلم كأ خدمة

 :قواعد وضوابط التحقيق -0
ضوابط منهجية، تأخذ إٔب  تعدل جوانب التأسيس كاأل٨نية، فإف الفعل التحقيقي ٪نتاج إذا كاف األمر قد

خدمة العلم كاٞنعرفة، بتطابق اٛنهد كفق إٔب  كونو يسعى  ،كاليسًنة كالشك العظيمة وبيد اقق ٥نو إ٤ناز مهمت
تاز صاحبها، باٞنثابرة كاٜنرص الشديد على التثبت كاإلدراؾ ٬نالتميز كالصرب الذم البد منو، كوف عملية التحقيق 

 كاإلقداـ أيضا.
جانب كدراية كاستقصاء كتأكيد كتتوزع اٞنهاـ األساسية للباحث كالدارس اقق، على أكثر من 

صرب كتكاليف من إٔب   حسب اٜناجة كاٞننطلق: ن كتلك الدقة ٓنتاجًنكمعرفة...إّنا أكلويات فيها تقدًن كتأخ
 (2).اقق ُب طلب نسخة ثانية، أك ُب قراءة كلمة غاب كجو صواب قراءهتا...ن ينفقها اٛنهد كاٞناؿ كالوقت، 

، كإٔب جهد البحثجهد الباحث ُب إٔب  ىذا اٞنيداف، أف العملية ٓنتاج على اقق أف يدرؾ قبل اقتحاـ
: ن َنهد ييعرؼإنو جهد مضاعف يتدارؾ بالعلم كالصرب لو كمن أجلو، كىذا ما  ؛اقق ُب البحث كالدراسة أيضا 

 (3).و ن اقق اٞنبذكؿ ُب إعداد النص للتحقيق كالنشر، كتتبع عملو ُب ضبط النص، كالتعليق عليو كتوضيح

كلكوف اٞننهجية العلمية، تقتضي من الباحث عموما كاقق خصوصا، أف يتدارؾ جهده بوضع ٗنلة من 
حّت  ،التساؤالت، قبل اإلقداـ على العمل الذم يود اال٦نراط فيو، للمشاركة ُب صناعة اٞنخطوط كإخراجو للقارئ

 
ي
 عرفيا منا مت الراجحة اليت تضمن على األقل كمِّ قدمة، كالتأكيبليبلغ مبلغو اٞنقبوؿ من حيث صحة اٞنعارؼ اٞن

 القبوؿ كالتوازف.
 كىذه التساؤكالت، ٬نكن أف تأٌب بالصياغات التالية:

 اليت يطرحها اٞنوضوع ١نل الدراسة؟ ما اإلشكالية -1
 ؟وأك الناسخ من أجل بناء موضوع البناء الذم اعتمده الكاتبما  -3
 ؟ورضياتالت ُب فءما أكجو االستدالؿ كاٞنسا -2
 صاحب اٞنخطوط؟رامو القيمة اليت يطرحها اٞنوضوع، ُب ٠ناؿ التخصص الذم ما  -4
 .ّنعىن األىداؼ كالنتائج من التحقيق()ما الذم ٬نكن أف ٩ننيو اقق كالقارئ من موضوع اٞنخطوطة؟  -5

ند حدكد ىذه رب عنها بلغة التخطيط اٞننهجي؛ غًن أف األمر ال يتوقف ععَّ ىي أسئلة البداية كما يػي 
رؼ اٞنعرُب اٞننهجي، باألىداؼ اٞنتوخاة من البحث، عما يسمى ُب الإٔب  اٞنساءالت بطبيعة اٜناؿ، كإ٧نا يتعدل

 كاليت تتمحور حوؿ النقاط التالية:
                                           

 9ص  -)مرجع سابق( -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -إياد خالد الطباع-1
 67ص  -)مرجع سابق(-كرقات ُب البحث كالكتابة -عبد اٜنميد عبد ا اٟندامة-2
  82ص –منهج ٓنقيق اٞنخطوطات )مرجع سابق(  -إياد خالد الطباع-3
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 األىداؼ العامة من التحقيق. -أ
 .األىداؼ اٝناصة من التحقيق -ب
 .الفرضيات كالتوقعات -ج
  مستويات اٜنفظ كاإلتقاف.ُب ،البناء اٟنيكلي العاـ -د
 .بٌن النسخ كالتقديرات ،التماثل كالتشابو كالتوافق -ىػ
 ًن منهجيا كفق األنساؽ التالية:سكىذه الفرضيات كالتوقعات، ت 
 .ٓنديد قيمة اٞنخطوطة -1
مع ذكر العناكين األساسية كالفرعية، حّت يتمكن  ،ٓنديد األبواب أك الفصوؿ اليت بنيت على أساسها -3

 اقق من إثراء عملو العلمي، بإقناع اآلخر كالتمكن من عقلو كعواطفو.
عتمد لغرض التحقيق كغرض ٓنديد النقاط اإلرتكازية ُب اٞنخطوطة ١نل الدراسة، كالكيفيات اليت تي  -2
 الدراسة.

وات، اليت نوف قضايا التحقيق ٗنلة من اٝنطمّْ ضى كلتحقيق ىذا اٞنقصد، فإف الدارسٌن ُب حقوؿ اٞننهجية، يي 
 ال بد منها قبل الشركع ُب التحقيق كالدراسة، كذلك باٞنقتضيات التالية:

 اٞننهجية السابق ذكرىا. كاطات تالالتساؤ  ٓنديد النسخة ١نل التحقيق، باستعراض -1
اٚنو ُب غبلفها؛ ألف ذلك ٪نقق غرض  درجلصاحبها اٞن االتحقق من اٞنخطوطة اٞنراد دراستها، كأّن-3

كىذا  ُب إعادة اٞنخطوطة ٞنؤلفها اٜنقيقي، حّت يتمكن اقق من رسم صورة كاقعية كفعلية ٞنخطوطو، التوثيق
اب نِنط صاحبها أك من  نسختٌن على األقل، ىذا السبيل يتطلب منو مقابلتها بأكثر من نسخة، كيشرتط ُب

 ..إْب..تابو أك أحد أفراد عائلتوعنو من كي 
اّنا ككرقها كنوع مدادىا ُب كل الصفحات، حفاظا على مصداقيتها التحقق من سنة اٞنخطوطة كمك-2

 (1)...إْب ن .كتاريخ النسخ كمكانو سخكٕنيزىا كحقيقتها: ن التعرؼ على اٞنداد كتغًناتو كالنا

 و لعنواف نسختوضعمن خبلؿ ك  لكاتبالتحقق من العنواف ُب داللتو كمشوليتو، كاٞنطالب اليت يتوخاىا ا-4
 .كمصنفو

 نسخ اٞنخطوطة، حّت يتم الوصوؿ إليها كمقابلتها ببعضها. كجود أماكن معرفة-5
التأكد من عدـ ٓنقيق اٞنخطوطة، كإذا كاف كال بد من إعادة ٓنقيقها، فإف ذلك يتطلب الربىنة على -6

الذم  ؼ مسار اٞنخطوطة عن غرضها كأصلهارّْ نقص ُب التحقيق السابق، أك كجود أخطاء فياٞننت أك اٜنواشي ٓني 
 .من أجلو جاءت كألفت

                                           
 65ص  -)مرجع سابق(–كرقات ُب البحث كالكتابة -1
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كاٝنط اٞنغريب مثبل(، حّت يتسىن للمحقق قراءة )التأكد من صحة القراءة، كمعرفة نوع الكتابة -7
 كما يفرضو ظرؼ اٞنخطوطة كالتحقيق. الكلمات كضبطها كمعرفة مواقعها، كالتدرج ُب ذلك بقدر ما ٕنليو اٜناجة،

ذم تطرحو اٞنخطوطة، أك لو قابلية ليتواصل مع أف يكوف اقق من أىل االختصاص ُب اٞنوضوع ال-8
 ذلك الفهم كالعلم؛ حّت ٪نصل اٞنراد كتتحقق فيو نتيجة اٛنهد الذم بذلو من أجل اٞنعرفة كالتحصيل.

الشركح كالتعليقات اليت يقدمها اقق، تتطلب جهدا إضافيا ٛنهد التحقيق؛ كىذا باالستعانة باٞنصادر -9
 ٞنوضوع الذم جاءت فيو اٞنخطوطة.كاٞنراجع اليت ٔندـ غرض ا

ذكم االختصاص من اٞنشرفٌن كالعاملٌن ُب حقل التحقيق من أىل العلم كالدراية كالدربة إٔب  العودة-11
كاٞنمارسة، حّت ٪نصل الباحث على كل ما يرشده كيعينو ُب عملو العلمي اٞنتميز، كخاصة اٞنشرؼ على العمل 

 .العلمي الذم تبىن اٞنشركع مع الطالب
حد كبًن درجة من االتساع كفقو حاجيات إٔب  إف ىذا القدر من اٛنهد كالتواصل الفكرم كاٞنعرُب، ٪نقق

اٞنثقف، كصنع إرادة التواصل مع اٛنذكر الثقافية كبناء ذات تنطلق من معطيات تار٫نية، ٠ندت العلم كخدمتو 
 اٞنعرفة كالعلم. كصنعت حضارة اٞنعرفة، كأبدعت ُب ٓنقيق متطلبات كحاجة القراء كأىل

إف طبيعة اٞنخطوطات، ٓنمل داللة كجوىر صناعة األنا، كالرتكيبة اٞنتميزة ُب خصوص األبعاد آّتمعية 
 اٞنتعددة، كفق منطلقات اٜنياة الدينية كالثقافية كالسياسية...إْب

لعلـو كاٞنعارؼ، كمن ىنا تأٌب أ٨نية اٛنمع كالتحقيق كالدراسة كالطبع، ُب إثراء اٞنكتبة ّنختلف صنوؼ ا
كىذا منبعو الينابيع الرتاثية من ٢نطوطات كمؤلفات ٟنا موطئ قدـ ُب ساحة التأليف كصنوؼ الثقافات، كىذا من 

 أجلّْ اٞنهمات كأعظمها ُب عآب صناعة اإلنساف مشيد اٞنستقبل كاٜنضارة.
 :قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكرًن -
 1983ط  -القاىرة -ةمكتبة كىب -أصوؿ البحث العلمي -1

 341عدد -الكويت -عآب اٞنعرفة-تقنيات السرد -عبد اٞنلك مرتاض -3

-اٛنزائر -دار القصبة -ترٗنة/ بوزيد صحراكم -موريس أ٤نرس، منهجية البحث العلمي ُب العلـو اإلنسانية -2
 3114ط

قسم  -اآلداب كاللغات كلية  -ـ3111-3119السنة الدراسية  -١ناضرات ُب السرد -اٚناعيل زردكمي -د –4
 اٛنزائر -جامعة باتنة -اللغة العربية كآدأّا

 ـ3112-ىػ1432 -1ط -دمشق -دار الفكر  -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -إياد خالد الطباع –5

 ـ1976 –عدد فرباير  -٠نلة قافلة الزيت -(أىدافوأساليبو ك )ٓنقيق الرتاث –رمضاف عبد التواب  -د -6

 -دار اٛنيل -أعاد بناءه على اٜنرؼ األكؿ: يوسف خياط -الشيخ عبد ا العبليليقدمو/  -ابن منظور -7
 6مج -ّنج()مادة:  -دار لساف العرب بًنكت -بًنكت
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-فصل النوف -ّنج( باب اٛنيم)مادة  -بًنكت –اٞنؤسسة العربية للطباعة  -دار اٛنيل بًنكت -الفًنكز آبادم -8
 1جػ

مادة:  -دار الفكر بًنكت -تح/ عبد السبلـ ١نمد ىاركف –فارس بن زكريا(  ابن فارس )أىب اٜنسٌن أ٘ند بن -9
 5)ّنج( جػ

دار  -١نمد ٘ندم البكرم -تقدًن د -أصوؿ نقد النصوص كنشر الكتب -مستشرؽ أٞناين( )برجسرتاسر  -11
 السعودية  -الرياض -اٞنريخ للنشر

 -دمشق -منشورات إٓناد الكتاب العرب -التحليل السيميائي للخطاب الشعرم -عبد اٞنلك مرتاض -د -11
 3115ط 
  1986-1ط -عآب الكتب بًنكت -اٞننهاج ُب تأليف البحوث كٓنقيق اٞنخطوطات -١نمد التو٤ني -د -13
 دمشق -دار الفكر -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -أياد خالد الطباع -12
 -الدعوة اإلسبلمية طرابلس الغربكلية   -كرقات ُب البحث كالكتابة -عبد اٜنميد عبد ا اٟندامة -14
 ـ1989ط
ط  -ليبيا -طرابلس -٠نمع الفاتح للجامعات -ٓنقيق نصوص الرتاث -الصادؽ عبد الر٘نن الغرياين -15

 ـ1989
اٞنكتبة  -تر/ يوسف اٛنباعي -دليل الباحث ُب العلـو االجتماعية -لوؾ فاف كمبنهود -ر٬نوف كيفي -16

 بًنكت -العصرية
 1984 -1ط -القاىرة -مكتبة الزىراء -مناىج البحث ُب العلـو اإلسبلمية -مصطفى حلمي -17
 -1ط -اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث -اٝنطوات اٞننهجية إلعداد البحوث()البحث العلمي  -١نمد شفيق -د -18

 ـ1985 -ىػ1415
 -1ط -بًنكت -الدار العربية للعلـو -منشورات االختبلؼ -اٜنداثة ُب فكر ١نمد أركوف -فارح مسرحي -19

 ـ3116 -ىػ1437
 1991 -1ط -بًنكت -مركز اإل٧ناء القومي -اٜنداثة كما بعد اٜنداثة -نقد العقل الغريب-31
 -منشورات جامعة منتورم قسنطينة -أسس اٞننهجية ُب العلـو االجتماعية -فضيل دليو كآخركف -31
 اٛنزائر -قسنطينة -البعث دار-1999ط
 د ٓنقيق اٞنخطوطاتقواع -عبد السبلـ ىاركف -33
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 (موضوعاتوو  إطاللة على مفهومو)م صناعة المخطوطات عل
داودي مخلوفأ.  

 
 :مقدمة

 كبعد: كأصلي كأسلم على اٞنبعوث ر٘نة للعاٞنٌن كعلى آلو كصحبو،،اٜنمد  الذم بنعمتو تتم الصاٜنات
اٞنعرفة اإلنسانية،ك تعبًن صادؽ كتراثها التليد ُب ٢نتلف ٠ناالت العلم كفنوف ،تعد اٞنخطوطات ذاكرة األمة

كقيم ،ّنداد كلماهتم،يتجلى فيها عناصر ىويتنا نسجو أسبلفنا ببنات أفكارىم، كصاغوه عن ماضيها اٞنشرؽ الذم
حضارتنا كرسـو مآثرنا،كبراىيننا على عظيم اٝندمة اليت قدمتها اٜنضارة العربية اإلسبلمية للحضارة اإلنسانية ُب 

 مية كاٞنعرفية.٢نتلف آّاالت العل
ُب سراديب  لكن لؤلسف أف ىذا اإلرث العظيم الذم نفتخر بو ىو اليـو يقبع جانب كبًن منو

  .تعبث بو أيادم الزماف العادية،النسياف
إف ىذه اٜنالة اٞنزرية اليت عليها تراثنا اٞنخطوط قد سا٨نت فيها كثًن من العوامل، كلعل أ٨نها غياب الرؤية 

 .الواقع اٞنعرُب االستنباطيإٔب  نصوصو دكف إخراج كثًن من الذم حاؿ العلمي اٞنؤسسياٞنعرفية كالتناكؿ 
لقد كجدت مبادرات فردية من قبل بعض الباحثٌن لتحقيق بعض اٞنخطوطات؛ كلكنها ظلت جهودأ 

 .لكثًن من النقد كىم أىل عذر ُب ذلك بل كمشكورين مبعثرة تعرض بعضا منها
كاعتماد  كالباحثٌن تبين إسرتاتيجية شاملة، يفرض على اٟنيئات اٞنختصة طوطإف الواجب إزاء تراثنا اٞنخ

كتناكلو على ضوء ضوء معطيات علم ،السياقات اٞنعرفيةإٔب  منهجية علمية ُب حفظ الرتاث اٞنخطوط، كإخراجو
 صناعة اٞنخطوطات.

 يتعامل معها اٞنظهر اٞنادم للمخطوطات أم إف ىذا العلم يدرس كل ما ىو خارج عن النص فيدرس
كمداد كغًن ذلك من اٞنواد اليت تدخل ُب تراكيب كعائو كما أنو كيضع ٟنا  كقطع مادية مكونة من أكراؽ كجلود

 .خريطة تفصيلية من خبلؿ فهرستها كوديكولوجيا 
ُب حٌن بقي ٠نهوال لدل كثًن من باحثينا كاٟنيئات ،لقد اعتمد الغرب ُب دراسة ٢نطوطاتو قواعد ىذا العلم

حيث اقتصر اىتمامهم على النص كاتول دكف اٛنانب اٞنادم للمخطوط ٣نا ترتب  هتمة بدراسة اٞنخطوطات؛اٞن
 .كجود بطاقة تعريفية ىزيلة ُب الدراسات كالكتابات اٞنتعلقة باٞنخطوطات ٟنذا العلم

الذم كقفت ك  العلمعلى الرغم من القحط اٞنعرُب ُب التعريف ّٔذا –د من خبلؿ ىذه اٞنقالة البحثية يإين أر 
أف أكشف كلو بشكل سطحي عن ماىية ىذا العلم كموضوعاتو كأ٨نيتو ُب عملية –عليو من مطالعاٌب اٞنتواضعة 

 كفق اٝنطة التالية: ٓنقيق الرتاث كصيانتو
 ، كيتضمن:تعريف علم صناعة اٞنخطوطات كنشأتو التار٫نية :أوال
 تعريفو باعتبار مفرداتو -1
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 تعريفو باعتباره علما -3

 شأتو التار٫نيةن -2
 موضوعاتو،ك٪نتوم على: ثانيا:

 الفهرسة -1

 اٛنوانب اٞنادية للمخطوط -3

 حفظ كصيانة اٞنخطوط -2
 أ٨نية علم صناعة اٞنخطوطات،ك٪نتوم على مايلي: :ثالثا

 أ٨نيتو ُب إحياء الرتاث -1

 أ٨نيتو ُب القضايا اٞنعاصرة -3

 تعريف علم صناعة المخطوطات ونشأتو التاريخية أوال:
االعتبار األكؿ تعريفو ُنسب :اعتبارينإٔب  ٞنخطوطات مركب إضاُب ٪نتاج ُب تعريفوعلم صناعة ا 

تعريف مفرداتو اليت ركب منها لغويا،ككفق إٔب  اإلضافة،كاالعتبار الثاين ُنسب العلمية.فوفق االعتبار األكؿ يفتقر
إٔب  الفن اٝناص بو فيحتاج االعتبار الثاين أف علم صناعة اٞنخطوطات نقل عن معناه اإلضاُب كجعل علما على

 تعريفو باعتباره علما.
 تعريفو باعتبار مفرداتو: .0
البحث عن مدلوالت اٞنفردات اليت صيغ منها عنوانو  البد من قبل تعريفو كعلم كرسم حدكد موضوعاتو 

 .ُب اللغة كىي مفردتاه: صناعة،ك٢نطوط
 اٞنرىٌكبات لتوقف إليو كلّْها العلـو الفتقارً  اٝنفايا زكإبرا األسرار بإظهار اٞنتكفّْل ىو اللغة علم) :قاؿ الزبيدم

 .(1)(١نالة ال اٞنفردات على
 كىتػىرىل كقولو تعأب:  .عملو فهو مصنوع كصنع: مأخوذة من فعل صنع: صنعو يصنعو صنعا، صناعة:

بػيهىا اٍٛنًبىاؿى  ةن  ٓنىٍسى اًمدى ًبًنه  ًإنَّوي  شىٍيءو  كيلَّ  أىتٍػقىنى  مالَّذً  اللَّوً  صيٍنعى  السَّحىابً  مىرَّ  ٕنىيرُّ  كىًىيى  جى تػىٍفعىليوفى  ّنىا خى
دليل على  (3)

 الصنعة كأنو قاؿ صنع ا ذلك صنعا.
 .(2)ما تستصنع من أمر :حرفة الصانع،كعملو الصنعة،كالصناعةوالصناعة:

فظة على كلفظة الصناعة الغالب استعماٟنا على أفعاؿ اٛنوارح كأعماؿ اٜنرفيٌن لكن قد أطلقت ىذه الل
أعماؿ العقل فكثًنا من اللغويٌن يلصقوف ىذه اللفظة على فن من فنوف اٞنعرفة فيقولوف:صناعة الشعر كالعركض 

 .كاإلعراب كغًن ذلك
ٓب تذكر القواميس العربية القد٬نة كلساف العرب البن اٝنطيب كنظائره كلمة ٢نطوط كلقد عزل المخطوط: 

 يكن ُب عصرىم غًن الكتاب اٞنخطوط كٓب يتعاملوا إال معو فقد تكوف أنو ٓبإٔب  السبب الكاتب السيد النشار
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معرفتهم الشائعة بو أغنتهم عن تعريفو،كذكر أف القاموس البستاين ىو أقدـ قاموس كرد فيو ذكر ٞنصطلح ٢نطوط 
 .(4)فعل خط بالقلم كغًنه،خط ٫نط خطا أم كتب أك صور اللفظ ُنركؼ ىجائية إٔب  حيث أرجع اشتقاقو

ليو كيٍنتى  كىمىا  :ّٔذا اٞنعىن ُب القرآف الكرًن قد كردت كلمة خطكل  بًيىًميًنكى  ٔنىيطُّوي  كىالى  ًكتىابو  ًمنٍ  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  تػىتػٍ
ٍرتىابى  ًإذنا اٍلميٍبًطليوفى  الى

 .(6)بيمينك تكتب تكن كٓب: يقوؿ.أم (5)
 .(7)كل مكاف ٫نطو اإلنساف لنفسو:كاٝنط عند الكفوم ُب الكليات

االصطبلحية لكلمة ٢نطوط فقد كردت لو تعريفات كثًنة بعبارات ٢نتلفة إال أّنا متفقة ُب اٞنعىن الداللة أما 
 فمن ذلك: مع تفاكت ُب إحكاـ صناعة التعريف

النسخة  اٞنخطوط ىو اٞنكتوب باٝنط ال باٞنطبعة كٗنعو ٢نطوطات كاٞنخطوطة: عرفو اٞنعجم الوسيط:
 اٞنكتوبة باليد.

إٔب  النسخة الذم بدكره ٪نتاج  حيث عرفو ّنصطلح ،التعريف أنو ٠نمل يوجب خفاء اٞنعىنيؤخذ على ىذا 
 تعريف.

)الكتاب اٞنخطوط ِنط عريب ؛سواء أكاف ُب شكل لفائف أك ُب شكل  :كعرؼ اٜنلوجي اٞنخطوط بأنو
 .(8)أككراريس( بعض على ىيئة دفاترإٔب  صحف ضم بعضها

أك متعارؼ عليو ُب الوقت اٜناضر من إف اٞنخطوط ما جاء  ،ئعىذا التعريف قد اقتصر غلى ما ىو شا
 .(9)سائل كالعهود، كالصكوؾ، كالوثائقشكل كتاب كتب ِنط اليد كبلغة عربية.كال يتناكؿ تعريفو الر  على

أخذت عنو صور  ناسخ غًنه، أك )ىو كتاب ٓب يتم طبعو بعد،أم أنو مازاؿ ِنط اٞنؤلف أك كعرؼ بأنو:
 .(11)فيلم عن ٢نطوط أصلي(  مصور باٞنايكرك يكوف ففوتوغرافية أك أ

الفرنسية اليت ظهرت مع الطباعة ُب مقابل كلمة مطبوع  Manuscritىي ترٗنة لكلمة  ككلمة اٞنخطوط
(11). 

 الكتاب أك Collier ًي  s Dictionaryاليت تعين ُب قاموس Manuscriptأما ُب اللغة ا٤نليزية فيسمى 
 .(13)أك باآللة الكاتبة،كخاصة قبل عصر الطباعةالوثيقة اٞنكتوبة باليد،

 :تعريف علم صناعة المخطوطات باعتباره علما .0
)ىو علم يبحث ُب تاريخ اٞنكتبات كُب مصادر اٞنخطوطات كُب الفهرسة كُب  :عرفو أ٘ند شوقي بنٌن

خارج عن النص  الوقفيات كالتملكات كُب النساخة كاٞننسوخات كُب اٛنوانب اٞنادية للمخطوط كُب كل ما ىو
(Ex-libris))(12). 

ىي علم دراسة كل أثر ال يرتبط بالنص األساسي  Codicologieاٞنبلحظ من التعريف أف الكوديكولوجيا
-اٜنرب كاٞنداد-الورؽ :أم أنو يعىن بدراسة العناصر اٞنادية للكتاب متمثلة ُب ،للكتاب الذم كتبو اٞنؤلف

ككل مادكف على صفحة الغبلؼ )الظهرية( من  الرتقيم كالتعقيبات،كأيضا حجم الكراسة ك  التجليد،-التذىيب
 ٚناعات كقراءات كإجازات كمناكالت كمقاببلت كببلغات كمعارضات كمطالعات كٕنلكات كتقييدات ككقفيات،
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)قيد الفراغ من كتابة النسخة( من اسم الناسخ   Colophonكمايسجل ُب آخر الكتاب فيما يعرؼ بالكولوفوف
الذم جاءت منو النسخة كاٛنهة اليت آلت  ككذلك معرفة اٞنصدر نسخ كمكانو كالنسخة اٞننقولة عنها،كتاريخ ال

-Exكقد أطلق األكركبيوف عليها اسم خوارج الكتاب  كما على النسخة من أختاـ كماشابو ذلك، إليها،

librls
(14). 
 نشأتو .0
 كٌل من شارؿ ٚنرافإٔب   ُب تأسيسو أنو نشأ ُب فرنسا كيعود الفضلأما نشأتو فقد ادعى األكربيوف  

(Charles Samaran( كألفونس داف )Alphonse Dain).  فابتكر األٌكؿ مصطلح كوديغرافٌيا
"Codigraphieأٌما داف فابتكر اٞنصطلح الثاين "." بدكف أف ٪نٌدد بشكل دقيق معناهCodicologie علم( "

 Philologieو دركسنا ُب ماٌدة علم اللغة اليونانٌية )، خبلؿ إعطائ1944اٞنخطوطات( كاستعملو أٌكؿ مرٌة سنة 

grecqueحيث نشر كتابو الشهًن الذم ٘نل عنواف 1949سنة إٔب  (، كبقي اٞنصطلح غًن متداكؿ ،
 .(15)كحٌدد معىن اٞنصطلح اٛنديد.(، كأعلن فيو ابتكاره ٟنذا اٞنصطلحLes manuscrits"اٞنخطوطات" )

أف أسبلفنا قد عرفوا معظم القواعد اٞنتعلقة ّٔذا  كاآلثار كاٞنعاجم ٤ندكاٜنقيقة عند استقراء النصوص  
كغًن ذلك ٣نا ىو خارج عن نص ،العلم؛إذ كانوا يهتموف بالوصف اٞنادم للمخطوط،ككيفية صناعة مواده

 كالتيسًنُب،اٞنثاؿ ككتاب الفهرست البن الندًن كال أدؿ على ذلك مؤلفات أذكرىا على سبيل ،اٞنخطوط ك١نتواه
 .صناعة التسفًن لؤلشبيلي،كاٞنقدمة البن خلدكف،كصبح األعشى للقشقلندم كغًنىم كثًن

 موضوعاتو ثانيا:
النص إٔب  ىو علم يهتم باٞنخطوط كقطعة مادية دكف أف ينقذ Codicologie إف علم اٞنخطوطات

الركائز األساسية لعلم ٕنثل  باٛنوانب اٞنادية للمخطوط كلقد حصرىا اٜنلوجي ُب ستة عناصر فموضوعاتو تتصل
تعتمد  كتقييم اٞنخطوطات كمعايًن تقييمها اليت قد،اٞنخطوطات كىي:تاريخ اٞنخطوط،كالكياف اٞنادم للمخطوط

على التقاييد النصية اٞنوجودة ُب النسخ، كاٜنفظ كالصيانة،كأساليب التعقيم كالرتميم كالتصوير،كالفهرسة كالضبط 
 .(16)كالتحقيق كالنشر،الببليوجراُب

 كعلى ضوء كبلمو ٬نكن حصرىا إٗناال ُب ما يلي:
 اختلف علماء الغرب ُب ٓنديد الفهرسة بالنسبة لعلم اٝنطوطات أك الكوديكولوجيا. الفهرسة: .0

كمنهم من اعتربىا فنا قائما بذاتو  ،علم اٞنخطوطات جعلها عنصرا من عناصر Alphons Dainفألفونس داين 
 .(17)وطاتيتداخل كيتكامل مع علم اٞنخط

ٕنثل جزء ىاما كأساسيا من أجزاء علم  Catalogageكالذم ذىب إليو النشار أف الفهرسة 
يقدـ بيانات عن ١نتول اٞنخطوط كعن الشكل اٞنادم لو كاإلشارة إليو باعتباره كائنا ُب حد  ،الكوديكولوجيا

 .(18)ذاتو
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 ميعىرَّبي  ،فيو الكتب ْنيٍمىعي  الذم بالكسر الكتاب ،الفهرس مصطلح الفهرسة،لغة ماخوذة منإٔب  نعود
 .(19)يقاؿ:قد فهرس كتابو ًفٍهرًٍست،
كالذم يهمنا ُب ُنثنا ىو داللتها  ،فلها دالالت اصطبلحية كثًنة عند أىل كل فنفي االصطالح  أما

ٞنهمة فالفهرسة الكوديكولوجية تتمثل ُب ٗنع كل البيانات كاٞنعلومات ا االصطبلحية ُب علم صناعة اٞنخطوطات.
مصدره  اٞنتعلقة باٞنخطوط كقطعة مادية على ضوء معطيات علم الكوديكولوجيا كمن أىم ىذه البيانات ٓنديد

كٓنديد نوع النسخة كمكاف نسخها كالنساخة  ،ككصف كعائو العصور، كرحبلتو بٌن اٝنزائن كاٞنكتبات عرب
كصف دقيق للمخطوط كاعطائو إٔب   النهايةكنوع اٝنط كغًن ذلك من العناصر األساسية اليت توصلنا ُب كالنساخ،

بطاقة كوديكولوجية قد تتقاطع مع بطاقة اٞنفهرس ُب بعض البيانات إال أّنا تتناكؿ ىذه البيانات بصفة معمقة 
 على أسس علمية.

 الجوانب المادية للخطوط:. 0
 اٞنادية فيما يلي:إٗناؿ مكونات اٞنخطوط ك٬نكن ،يدرس علم الكوديكولوجيا اٛنوانب اٞنادية للمخطوط

 كاللواصق النشوية. كالربديات، ،٣نثلة ُب األكراؽ مواد كربوىيدراتية: -
 ٣نثلة ُب اٛنلد كالرؽ كاللواصق الغركية. كمواد بركتينية: -
 .(31)٣نثلة ُب األحبار كمواد يكتب منها: -
 حفظ وصيانة المخطوطات:. 0

ن التآكل كالتدىور الذم يتعرض إليو ّنركر اٜنفظ كالصيانة جانباف متكامبلف ٜنماية اٞنخطوط م
األياـ،فمفهـو اٜنفظ معناه هتيئة الظركؼ ايطة باٞنخطوط ُب أم مكاف يتواجد فيو،ّنا يضمن سبلمتو من أم 

 إصابات حشرية أك ميكركبية،أك حّت آدمية،كمنع انتقاؿ العدكل إليو من ٢نطوط مصاب.
الة اإلصابات اليت حدثت فعبل لبعض اٞنخطوطات.كجفاؼ ُب حٌن أف مفهـو الصيانة يعين معاٛنة كإز 

 .(31)التلوث الغازم أك اٜنشرات أك الفطريات أك إصابتها باٜنموضة تبقعها أك ٓنجرىا أك أك أكراقها،
 ثالثا:أىمية علم صناعة المخطوطات

 أىميتو في إحياء التراث. 0
من الرتاث بل عده البعض  فهو جزء ىاـأ٨نية اٞنخطوط نفسو  من ستمد علم صناعة اٞنخطوطات أ٨نيتوي

كبالتإب فكثًنا ما يتم اٝنلط بٌن كلميت الرتاث كاٞنخطوط على أّنما ّنعىن كاحد كال يتأتى  ىو الرتاث نفسو،
 الفصل إال بعد معرفة معىن الرتاث.

رثا ك  ،أرثو بالكسر فيهما ،ككرثت الشيء من أيب ،تقوؿ كرثت أيب أصل التاء فيو كاك.التراث لغة:  . أ
 كرث فبلف أباه يرثو كراثة كمًناثا كمًناثا. يقاؿ: فكلمة الرتاث مأخوذة من فعل )كرث(، (33)ككراثة كإرثا

 .(32)أف الورث كالورث كاإلرث كالوراث كاإلراث كالرتاث ّنعىن كاحد إٔب  ذىب ابن األعرايب
لىمِّا أىٍكبل التػُّرىاثى  تىٍأكيليوفى كى  :ككلمة الرتاث جاء ّٔا التنزيل ُب موضع كاحد ُب سورة الفجر،قاؿ تعأب

(34). 
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 التراث اصطالحا . ب
ما تركو السابقوف من كتابات ككتب خطوىا بأيديهم :لقد عرؼ البعض الرتاث ّنعىن اٞنخطوط فعرفوه بأنو

 .(35)نسخها النساخ على إمتداد القركف اٜنضارة العربية اإلسبلمية أك
كل  اما من الرتاث ككجهو الظاىر لكنو اليعرب عنتعد جزء ى كالصحيح أف اٞنخطوطات كإف كانت

كمآثر  كأمثاؿ، كتقاليد كعادات، ،بل الرتاث يشمل كل ما خلفو األجداد من عقائد كأخبلؽ كآداب ،الرتاث
 كمناقب كآثار ككل األشياء اٞنادية كاٞنعنوية.
 ثبلثة أقساـ:إٔب  ك٬نكن تقسيم ىذا الرتاث ُب اٛنملة

 مركم مسموع .أ 

 عملي ٣نارس .ب 

 مدكف مكتوب)اٞنخطوطات( .ج 

 .(36)األخًن منها كأقومها قوال ُب الدراية، كأصدقها حديثا ُب الركاية، كأصح ىذه األقساـ طريقا ُب النقل،
لعلم اٞنخطوطات دكر كبًن  جهة نظر يوسف زيداف بأمرين اثنٌنحسب ك  كيتم إحياء الرتاث أم اٞنخطوط

 فيهما:
 األمر األول: تحقيقو ونشره

نا ُب ٢نتلف ٠ناالت العلم كصنوؼ اٞنعرفة اإلنسانية ٪نتاج من يأخذ بيده لينتشلو من أقبية مازاؿ تراث
عآب النور كليدكنو على صفحة الواقع،كلقد قصرت دكنو اٟنمم،كضاعت كثًن من إٔب  اٞنكتبات العاٞنية ليخرجو

اٞنخطوط ككثرة إٔب  ريق اٞنوصلةاٛنهود،كمن قاـ بالتحقيق مرة العتبارات ٢نتلفة فإنو اليعاكد الكرة لبعد الط
 .مشاقها

–بدكف ٓنقيق  كأ١نققا –كذلك ألف إحصاء مانشر من تراثنا  ،فرتاثنا اليزاؿ ٠نهوال ُنكم الواقع اإلحصائي
 % 5يزيد على  كّنا ضاع من الزماف ؛يدؿ على أف نسبة اٞننشور اٞنعلـو من الرتاث ال كمقارنتو ّنااليزاؿ ٢نطوطا،

 .(37)أك أقل من ذلكمن ٠نموع الرتاث 
اعتمد اقق األصوؿ كالقواعد اٞنتبعة  ٬نكن أف يكوف علميان كموضع ثقة، إال إذا ال إف نشر اٞنخطوطات

اإلستعانة ّنعطيات علم الكوديكولوجية فعلم التحقيق كعلم  أخرلمن جهة كمن جهة  التحقيق كالنشر ُب
ت كفهرستها كالبحث ُب مظاّنا حيث يعترب اٞنرحلة األكٔب الكوديكولوجية يلتقياف ُب نقطة التفتيش عن اٞنخطوطا

 علىُب الدراسة بالنسبة للكوديكولوجي الذم يهتم باٞنخطوط كقطعة مادية أك بالنسبة للفيلولوجي الذم يسعى 
 .(38)نقد نص اٞنخطوط كنشره

فهو الذم ،الزمن ك٫نتزؿ لو أشواطا من،فالكوديكولوجي ٬نهد الطريق للمحقق كيوفر لو كثًنا من اٞنراحل
كحفظو،كتسهيل ،كصيانتو،كيقـو بعملية كصف دقيق ٞنواد بنائو،يرسم لو خريطة تفصيلية تبٌن تضاريس اٞنخطوطات
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كغًن ذلك من العمليات اليت ُب ٠نموعها تساىم ُب كضع نصوص اٞنخطوطات ُب ،إتاحتو من خبلؿ فهرستو
 السياؽ اٞنعرُب.

 األمر الثاني:حفظو وصيانتو
 .ُب اٜنركب كاإلحراؽ كاإلغراؽ كالتلف جراء عوادم الزمن ٞنخطوط كانت ُب القدًن تتجسدإف ١ننة ا

ستساىم ببلشك ُب ضياع ىذا الرتاث العظيم،كىنا تظهر  أخرلأما ُب عصرنا اٜنإب فيضاؼ إليها قضايا 
 ككسائلهما مفهومهما أ٨نية علم صناعة اٞنخطوطات فمن ضمن ٠ناالتو حفظ كصيانة اٞنخطوطات اللذاف تطور

ٜنفظ كصيانة ا ٞنخطوطات كمن ذلك صيانة  ككسائل حديثة متعددة بفعل التكنولوجية اليت أكجدت أنظمة كثًنك
كتسمى ىذه العملية  Digitisationاٞنخطوطات عرب تصويرىا عن طريق التصويرالعادم أكاٞنيكركفيلم أكالرتقيم 

خطوطات عرب كسائل حديثة أك اٞنعاٛنة الكيميائية أك أكتوفًن جو صحي للم16بإعادة التشكيل.إبراىيم شبوح ص
 .(39)غًن ذلك ٣نا أكجدتو التكنولوجيا اٜنديثة من تقنيات ككسائل ُب ٠ناؿ حفظ كصيانة اٞنخطوطات

 .أىميتو في القضايا المعاصرة:0
 في مواجهة خطر العولمة:أ. 

 ،طة كمتشعبة من العبلقات اٞنتبادلةيعيش ُب كشيجة مرتاب إف العوٞنة ٚنة من ٚنات ىذا العصر؛ فالعآب
 كأ٧ناط معيشية كسلوكية كغًن ذلك ؛فلم يعد أحد ُب منأل عن التأثًن كالتأثر.،كاألفكار كالقيم كالعادات

 .كاٜنقيقة اٞناثلة أف اٞندنية الغربية ىي اليت تصوغ العآب اليـو كتصبغو بصبغتها كْنرفو بسيل عاـر من قيمها
كيقصد بذلك اٞنخطوطات ألّنا رأس األمر  -أف الرتاث العلمي يعد  زيداف وسفكإزاء ىذا الوضع يرل ي

عنصرا ذا فعالية مؤكدة ُب مواجهة خطر العوٞنة...صحيح أف ُنث الرتاث العلمي العريب –بالنسبة لنا اليـو -فيو
مة.كال نظم اإلسبلمي لن يقدـ لنا إجابات عن تساؤالت العلم اٜنالية،كلن يصوغ ٢نرتعات تكنولوجية متقد

كالنفوس للمعرفة العلمية ألف العلم قبل كل شيء: منهج  معلومات.لكن ىذا الرتاث من شأنو هتيئة العقوؿ
 .(21)على الوعي العريب اْناه الغرب اليت تسيطركمن شأنو اإلقبلع عن النزعة الدكنية -تفكًن

خطوطات كنشرىا كحفظها إف علم صناعة اٞنخطوطات قد اكجد حالة ديناميكية ُب عملية ٓنقيق اٞن
كيعطي ٟنا منطقا فصيحا تتحاكر بو مع الثقافات  ،كصيانتها ٣نا سيمكن من تعزيز اٞننظومة القيمية كالثقافية لؤلمة

 .كإضافة معرفية تتفاعل مع الواقع كيستشرؼ ّٔا اٞنستقبل ،خرلاأل
 :في مواجهة النوازل الفقهيةب. 

كمن  ،ا النصوص الشرعية فهي متناىية، كلقد استجٌدت كثًن النوازؿمن اٞنعلـو أٌف الوقائع غًن متناىية، أمٌ 
اٜنكم إٔب  اٞنعلـو أيضا أنٌو البد لكل نازلة من ضمها لنطاؽ الفقو كذلك باستنباط حكم شرعي كللوصوؿ

الصحيح البد للمجتهد الناظر من أف يلتـز بضوابط عامة متفق عليها استخرجها الفقهاء من نصوص الشرع كأف 
 ع خطوات علمية تساعده على ٓنرم الصواب ُب استنباط األحكاـ الشرعية للوقائع اٜنادثة.يتب
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أم تصنيف الواقعة ٓنت ما يناسبها من النظر الفقهي كيتم :التكييفن مدارؾ اٜنكم على النازلة مكمن ض
 ذلك كفق ىذا الرتتيب:

 البحث ُب النصوص الشرعية عن حكمها. .1

ٞنعرفة ما إذا كاف ٬نكن اٞنستجدة ّنا يشبهها من اٞنعامبلت السابقة كىو إٜناؽ اٞنعاملة  التخريج .2
 .لتأخذ حكمها كتلحق أثارىا ّٔا إحداىا اليت تنطبق عليها طبيعتهاإٔب  ضمها

كىنا تظهر أ٨نية اٞنخطوطات ُب  .أيضا ىو البحث عن سوابق فقهية للمسألة ُب كتب األكلٌنوالتخريج 
ٟنا عبلقة ّٔا كعلـو اللغة كعلم الكبلـ إذا عرفنا أف أكثر اٞنخطوطات من ىذا النوع العلـو الشرعية أك العلـو اليت 

من ينشره ُب الواقع االستنباطي كعليو فمن السائغ إٔب  فاٞنخطوطات تراث األمة اٞنتبقي الذم ٪نتاج ،من العلـو
 .فقو اإلسبلمي ٓب يستوؼ نصابو بعدالقوؿ أف ال

 الخاتمة
 :يكأىم التوصيات اٞنقرتحة تتمثل فيما يل،صة من ىذا البحث ُب ىذا اٞنوضوعف أىم النتائج اٞنستخلإ

.كىذا نظرا .إف علم صناعة اٞنخطوطات ٓب ٪نض ببطاقة تعريفية شافية ٜندكده كموضوعاتو كمناىجو-
 لنقص الكتابة فيو.

 ة.كحفظو كصيانتو على أسس علمية رصين،أ٨نيتو البالغة كاألكيدة ُب ٓنقيق الرتاث، كنشره-
كلكنها صحوة تعوزىا ُب أكثر  االىتماـ باٞنخطوطات شهود صحوة ُب العآب العريب كاإلسبلمي ُب-

 .األحياف اٞننهجية العلمية
 أما أىم التوصيات فهي:

، كٓنرير قواعده، كإرساء أصولو، والعمل على بناء ىيكل علم اٞنخطوطات النظرم،بتعريف مصطلحا ت-
 ..كٓنديد ٠ناالتو

 .اعة اٞنخطوطات ٔنصصا أكاد٬نيا يدرس ُب اٛنامعاتجعل علم صن-
 إقامة ملتقيات علمية ُب التعريف ّٔذا العلم كأ٨نيتو ُب ٓنقيق الرتاث، كاستخراجو كحفظو.-

 اٟنوامش
عبد الستار أ٘ند فراج،  ٓنقيق: تاج العركس من جواىر القاموس، ،١نمد مرتضى اٜنسيين ،الزبيدم (1)

 (.1/62)ج .1965 مطبعة حكومة الكويت،
 (88) سورة النمل، اآلية، (3)
 (.7/419)ج1999 ،2ط بًنكت لبناف، دار إحياء الرتاث العريب، ،لساف العرب ابن منظور، (2)
 .5ص..1997 ،دارالثقافة العلمية، اإلسكندرية ُب اٞنخطوطات العربية، النشار، السيد السيد (4)
 .(48)اآلية  سورة العنكبوت،(5)



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

82 
 

مكتبة ابن  ١نمود شاكر، أ٘ند شاكر، ٓنقيق: تفسًن الطربم، جعفر، أبو بن جرير١نمد  الطربم، (6)
 (.18/424)ج القاىرة، تيمية،

 ،3مؤسسة الرسالة، بًنكت، لبناف، ط/ أيوب بن موسى اٜنسيين أبو البقاء الكليات، الكفوم، (7)
 .414ص. ،1998
 .15.ص.3،1989ط/ ،جدة ،مكتبة مصباح ،اٞنخطوط العريب عبد الستار، اٜنلوجي، (8)
 دار اٞنريخ للنشر، الرياض، اٞنخطوط العريب كشيء من قضاياه، عبد العزيز بن ١نمد، اٞنسفر، (9)
 .68.ص1999
 لبناف، ٓنقيق اٞنخطوطات بٌن النظرية كالتطبيق، عآب الكتب، بًنكت، طبلؿ ٠نذكب، ،فهمي سعد (11)

 .12..ص1992 ،1ط/
)قاموس كوديكولوجي(،  معجم مصطلحات اٞنخطوط العريب مصطفى طويب، أ٘ند شوقي بنبٌن، (11)

 .313.ص1،3112ط/ اٞنغرب، مراكش، اٞنطبعة كالوراقة الوطنية،
 .68ص. اٞنخطوط العريب كشيء من قضاياه. عبد العزيز بن ١نمد، اٞنسفر، (13)
 ،1994 ،1ط ،كلية اآلداب بالرباط، اٞنغرب اٞنخطوط العريب كعلم اٞنخطوطات، أ٘ند شوقي بنٌن،( 12)

 .22ص.
 الدار اٞنصرية اللبنانية، القاىرة، مصر، الكتاب العريب اٞنخطوط كعلم اٞنخطوطات، أ٬نن فؤاد السيد، (14)

 (.1/3.)ج1997 ،1ط
 نقبل عن اٞنوسوعة اٜنرة كيكيبيديا. (15)
-16ص.  ،3114 ،القاىرة، مصر دار القاىرة، اٜنلوجي، عبد الستار، ٥نو علم ٢نطوطات عريب، (16)

17. 
 ،معهد اٞنخطوطات العربية، القاىرة مدخل كقضايا، فن فهرسة اٞنخطوطات، فيصل اٜنفياف، (17)

 .24ص.
 (.3/522)ج ،الكتاب العريب اٞنخطوط كعلم اٞنخطوطات أ٬نن فؤاد السيد، (18)
 ـ.1978 اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، ،ايط القاموس ،الفًنكزآبادم، ٠ند الدين ١نمد بن يعقوب (19)

 (.3/326)ج
 ،3113القاىرة، ط ،عآب الكتب صيانة اٞنخطوط علما كعمبل، مصطفى مصطفى السيد يوسف،(31)

 .19ص.
 .82، ص.اٞنرجع نفسو (31)
 بًنكت، دار العلم للمبليٌن، ٓنقيق: أ٘ند عبد الغفور عطار، ،الصحاح اٛنوىرم، إٚناعيل بن ٘ناد، (33)

 (.1/395)ج لبناف،
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 (.15/366)ج ،لساف العرب ،ابن منظور (32)
 (.19سورة الفجر،اآلية) (34)
 القاىرة، دار األمٌن للنشر كالتوزيع، الرتاث آّهوؿ )إطبللة على عآب اٞنخطوطات(، ،يوسف زيداف (35)
 .11ص. ،1997 ،3ط مصر،

أىيلية الثانية ُنث مقدـ من طرؼ ُب الدكرة الت ة تار٫نية عن الرتاث اإلسبلمي، ،عزالدين بن زقيبة (36) 
، إشراؼ مركز ٗنعة اٞناجد للثقافة 21/12/3111إٔب  31/12/3111لتحقيق اٞنخطوطات اٞننعقد من 

 .3.كالرتاث، ص
 .11ص. ،الرتاث آّهوؿ )إطبللة على عآب اٞنخطوطات( ،يوسف زيداف (37)
 .24-22علم اٞنخطوطات كالتحقيق العلمي، ص. أ٘ند شوقي بنٌن، (38)
الوطين للرتاث  اٞنركز كيف نصوف ٢نطوطاتنا،  .زيد من ىذه األنظمة كالتقنيات اٜنديثة ينظرٞنعرفة اٞن(39)

 ،صيانة اٞنخطوط علما مصطفى مصطفى السيد يوسف، كما بعدىا، 24.، ص1998 الرباط، اٞنخطوط،
 كمابعدىا. 82ص.

(21) ،  يوسف زيداف الرتاثية( )قراءة ُب أعماؿ عاشق اٞنخطوطات حاًب السيد مصيلحي، أكـر أمٌن أبو كـر
 .26، ص.3111 ،1ط/ القاىرة، دار األمٌن للنشر كالتوزيع،
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 المخطوط العربي تاريخو تطوره ومقومات صناعتو 
 أ.دربيخ نبيل
 جامعة سكيكدة

 
 

  ة:مقدم
كأعظم ما  ،إف تاريخ األمة العربية كتراثها حافل باإل٤نازات كاألعماؿ اليت أتت باٝنًن لئلنسانية ٗنعاء

ابداعاهتم كاليت ما زالت ك  فتو األجياؿ اٞناضية اٞنؤلفات اليت كضع فيها العلماء أفكارىم كعلومهم كْنارّٔمخل
كتتمثل ىذه اٞنراجع ُب اٞنخطوطات العربية  ،مرجعا للكثًن من العلماء كالباحثٌن ُب ٢نتلف التخصصات كالعلـو

حيث ال نكاد ٤ند مكتبة ال ٓنتوم على  ،نوبواٞنتواجدة ُب ٢نتلف مكتبات العآب بشرقو كغربو كمشالو كج
 .٢نطوطات عربية قد٬نة

ا٨نية الرصيد اٞنعرُب العريب اٞنخطوط ظهرت العديد من الدراسات كالبحوث كالتخصصات اليت إٔب  نظرا
خاصة تلك الدراسات  ،دراسة اٞنخطوطات العربية كالتعريف ّٔا كفهرستها كٓنقيقها كصيانتها كترٗنتهاإٔب  هتدؼ

كإظهار مدل تأثًنه على تطور العلـو كمسا٨نة العرب  ،ليت قاـ ّٔا مستشرقوف مهتموف بالرتاث العريب كاإلسبلميا
ك٬نكن أف نقوؿ انو ال يوجد تراث عاٞني حضي باالىتماـ بالبحث كالدراسة فيو كالرتاث  ،ُب نشر العلم كاٞنعرفة

 .العريب اٞنخطوط
١ناكلة منا اف نساىم  ،ٞنخطوطات العربية كنشأهتا كتار٫نها كتطورىامن ىذا اٞننطلق جاء اىتمامنا ّنوضوع ا

ُب إحياء الرتاث العريب اٞنخطوط كبعثو من جديد خاصة كأف ىذا آّاؿ من الدراسة كالتخصص ال يلقى ركاجا ُب 
ف الغرب اعطى ُب حٌن أ ،كاقعنا اٞنعاصر نظرا لتأثر ىذا اٛنيل بالتكنولوجيا كاالبتعاد عن كل ما ىو تقليدم كرقي

العناية ّٔذا اٛنانب كأنشأ ُب ذلك معاىد كجامعات هتتم بدراسة اٞنخطوطات كٓنقيقها ككيفية صيانتها كدراسة 
اٜنضارات القد٬نة خاصة اٜنضارة العربية االسبلمية نظرا ٞنعرفتهم الكبًنة بقيمتها كفضلها الكبًن على تطور 

٬نكن اف نغفل دكر اٞنعهد العريب للمخطوطات الذم يعىن بالرتاث كعلى اٞنستول العريب ال  ،آّتمعات الغربية
أك مركز ٗنعة اٞناجد للثقافة  1،اكتوظيف دراسة ،اعريفتك  ةفهرسك  ة ترميماصيان إتاحة عا؛ ٗن ّنختلف أصعدتوالعريب 

ذا ى ،كالرتاث بديب الذم يقـو ّنهاـ ترميم كحفظ اٞنخطوطات كما يقـو بتكوين متخصصٌن ُب ىذا آّاؿ
٢نتلف اٞنعاىد كاألقساـ اٞنتواجدة على اٞنستول العريب مسا٨نة منها ُب اافظة على الرتاث العريب إٔب  باإلضافة

 .األجياؿ البلحقةإٔب  اٞنخطوط كنقلو

                                           
 اٞنوقع الرٚني ٞنعهد اٞنخطوطات العربية، 1

http://www.makhtutat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemi
d=97 
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نشأة اٞنخطوط كمراحل تطوره بداية بظهور كسائل الكتابة التقليدية إٔب  ٥ناكؿ من خبلؿ دراستنا التطرؽ
عصر إٔب  كصوال ،مركرا بظهور صناعة الورؽ كمسا٨نتو ُب انتشار اٞنخطوط كاٝنط العريب ،ردممن جلود كرقوؽ كب

إٔب  كمواضيعها اٞنختلفة كما نتطرؽ ،اىم مواصفات اٞنخطوطات العربية كمكوناهتا اٞناديةإٔب  كما نتطرؽ  ،الطباعة
ك٘نايتها من التزكير عن طريق  ،فهرسة كتصنيف اٞنخطوطات كطرؽ اافظة عليها عن طريق الصيانة كالرتميم

 .التحقيق
 :تعريف المخطوط

إذ  ،ٓب تكن كلمة ٢نطوطة اٞنستخدمة حاليا معركفة منذ القدًن اطبلقا ّنعناىا اللغوم أك االصطبلحي
 ،رسالة ،سفر، ٠نلد ،كتاب)عرفت ّٔا اٞنخطوطة حيث استخدمت بدال منها  أخرلاطلقت اصطبلحات كأٚناء 

كالغريب أف اٞنعاجم العربية القد٬نة مثل لساف العرب كتاج العركس ٓب تورد ىذه  ،ٞنصطلحاتكغًن ذلك من ا (جزء
كجاء ُب كتاب ١نيط ايط اف اٞنخطوط مأخوذ من خط  ،الكلمة ضمن مواردىا كٓب تتعرض ٟنا بالشرح الواُب

تاب أساس الببلغة كما جاء ُب ُب ك 1خط ٫نط خطا" أك كتب اك صور اللفظ ُنركؼ ىجائية  ،بالقلم كغًنه
ككتاب ٢نطوط فهو  ،خط الكتاب ٫نطو )كال ٔنطو بيمينك( ،" خطط :للز٢نشرم استخداـ ىذه الكلمة ُب قولو

 .بل يعين أنو مكتوب أم منسوخ ،ال يعين ّٔا اٞنصطلح الذم نطلقو على الكتاب اٞنكتوب ِنط اليد
دخوؿ الطباعة ُب حركة التدكين  كقد ظهرت كلمة ٢نطوط ُب العصر اٜنديث لتقابل كلمة مطبوع بعد

كالتأليف كالنشر كأصبحت تطلق على نسخة الكتاب اليت خطها اٞنؤلف اك غًنه باٞنخطوط أك اٞنطبوعة اليت 
تعريف آخر ضمن ىذا إٔب  كمن ىذا اٞننطلق أشار ابراىيم مصطفى ُب معجمو الوسيط ،طبعتها آالت الطباعة

ٍب  ،كاٞنخطوطة النسخة اٞنكتوبة ِنط اليد " ،كٗنعو ٢نطوطات ، باٞنطبعة" أنو اٞنكتوب باٝنط ال :اٞنعىن إذ يقوؿ
توالت التعريفات اللغوية كاالصطبلحية عليها ككاف اٗناع بٌن القواميس اٞنتخصصة ُب اٞنكتبات على اف اٞنخطوط 

كتبت قبل   خاصة تلك اليت أخرلىو " الكتاب اٞنكتوب ِنط اليد لتميزه من اٝنطاب أك الورقة أك أم كثيقة 
" اٞنخطوط من اكعية الفكر  :كبعضهم صاغ تعريفا جامعا لكل التعريفات السابقة إذ يقوؿ 2عصر الطباعة 

كتبت على   ،اٞنكتوبة ِنط اليد كتبها مؤلف اك ناسخ كيتضمن فكر مؤلف ُب موضوع معٌن من موضوعات العلـو
كىو  ،الببلد العربيةإٔب  لغة اليت كتب ّٔا كليسالإٔب  كاٞنقصود باٞنخطوط العريب ىو نسبة ،كرؽ أك رؽ أك طٌن

بعضها البعض على إٔب  الذم كتب بلغة عربية قبل عصر الطباعة ُب شكل لفائف أك صحف ضمت اٞنخطوط
 :كيشمل ىذا اٞنفهـو على أربعة تعاريف أساسية ،ىيئة دفاتر أك كراريس

نقوش كاٞنواثيق كاٞندكنات اٞنوسيقية أم أف الرسائل كالوثائق كالعهود كال ،أف يكوف اٞنخطوط كتابا -
 .خارجة عن إطار ىذا التعريف

                                           
 .562، ص 11، ج 1971بناف، ، بًنكت، مكتبة لمحيط المحيطبطرس البستاين،  1
عريب، الرياض، دار اٞنريخ،  –، ا٤نليزم المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلوماتأ٘ند ١نمد الشامي كسيد حسب ا،  2

 .7، ص1988
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أم اف النسخ اٞنرقونة على اآللة الكاتبة ككذلك النسخ اٞنصورة على  ،أف يكوف الكتاب ٢نطوطا -
لكن يرل البعض اف ىذا النوع داخل ضمن ) ،اٞنصغرات الفلمية ىي خارج حدكد ىذا التعريف

 التعريف. خارجة عن نطاؽ ىذا (اٞنخطوطات

إٔب  آخر كمن عصرإٔب  أف يكوف كتب قبل عصر الطباعة مع اختبلؼ انتشار الطباعة من قطر عريب -
أم اف النسخ اٞنخطوطة بعد انتشار الطباعة كاستقرارىا ىي خارجة عن حدكد ىذا التعريف  ،آخر

 ك٬نكن اف نطلق عليها باٞنخطوطات اٜنديثة لتميزىا عن اٞنخطوطات العربية القد٬نة.

 1.أف يكوف اٞنخطوط ِنط عريب بصرؼ النظر عن مكاف النسخ عربيا كاف اـ غًن ذلك -
 :تطور المخطوط

لقد مر اٞنخطوط ّنراحل ٢نتلفة حسب ظركؼ كطبيعة حياة اإلنساف ُب القدًن فاختلفت ادكات الكتابة 
بت عليها بواسطة كاف اٞنخطوط عبارة عن ألواح للطٌن كت  ،كخطوطها كتنوعت بٌن جلود كطٌن كبردم كأكراؽ

كما   ،كما ظهر اٞنخطوط اٞنكتوب على جلود اٜنيوانات ُنرب تقليدم الصنع  ،الكتابة اٞنسماريةإٔب  مسامًن نسبة
كارتبط اٞنخطوط ّنجموعة من اٞنميزات اليت ْنعلو  ،ظهر اٞنخطوط اٞنكتوب على سعاؼ النخيل كأكراؽ الربدم

 .ا أعطى للمخطوط شكل كاحد ك٣نيزات أحسن٫نتلف عن بعضو حّت جاء ظهور الورؽ كصناعتو ٣ن
  :ك٬نكن اف نلخص تطور اٞنخطوط من خبلؿ اٞنراحل التالية

  :المرحلة قبل الورقية
استخدموا مواد كثًن للكتابة فكتبوا  (ُب منتصف القرف الثاين اٟنجرم)قبل اف يعرؼ العرب صناعة الورؽ 

كاٞنهارؽ كىي ٗنيعها مواد مشتقة من بيئة  ،اللخاؼك  ،ُب العصر اٛناىلي على العسب كالكرانيف كالعظاـ
كما   ،النخاؼ فهي اٜنجارة البيضك  ككذا العظاـ ،ككانت ىذه اٞنواد متوفرة كسهلة اٜنصوؿ عليها 2.صحراكية

كالقضيم  ،كاألدًن كىو اٛنلد اٞندبوغ األ٘نر ،استخدـ العرب اٛنلود كمنها ثبلثة انواع الرؽ كىو ما يرقق من اٛنلود
كاٞنهارؽ كىي ٗنع مهرؽ كىو ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ كيسقل ٍب يكتب فيو كىو  ،اٛنلد األبيضكىو 

كما تعترب ىذه الوسائل ىي نفسها ُب عهد الرسوؿ صلى ا   ،كاف ٩نلب من خبلؿ قوافل التجارة  ،فارسي الصنع
مر بن اٝنطاب استخدـ العرب كُب عهد ع ،االحاديث الشريفةك  عليو كسلم كخبلفائو الراشدين لكتابة القرآف

كالقباطي ىو نوع من النسيج اٞنصرم كاف يتخذ من الكتاف أك ككانت  ،الربدمك  مادتٌن جديدتٌن ٨نا القباطي
اما كرؽ الربدم اٞنصرم فقد   ،ىذه اٞنادة اليت عرفها العرب بعد فتح مصر أسهل ُب الكتابة من كل اٞنواد السابقة

مرحلة جديدة كخطت ّٔا خطوات إٔب  نفسها على الكتابة العربية كانتقلت ّٔا كانت اٞنادة اٛنديدة اليت فرضت
  .كاسعة ٥نو االنتشار كالشيوع ككانت اكثر اٞنواد اٞنستعملة لدل االمويٌن

                                           
 .6، ص 1997، االسكندرية، دار الثقافة العلمية، في المخطوطات العربيةالسيد السيد النشار،  1
 كىي السعفة اك جريدة النخل، كالكرانيف ىي أصل السعفة كالغليظ اٞنلتسق َنذع النخل.العسب ٗنع عسيب  2
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  :مرحلة صناعة الورق
ـ ُب  751كأكؿ ما ظهر كاف سنة  ،بعد أف كاف قد ظهر ُب الصٌن ،ُب العصر العباسيعرؼ العرب الورؽ 

ككانت جيوش الصٌن قد حاكلت طرد العرب منها كلكن ١ناكالهتم كذلك عندما فتحت ٚنرقند  ،لرشيدزمن ا
فتعلمها منهم  ،باءت بالفشل ككقع ُب األسر حوإب عشركف ألفا منهم ككثًنكف منهم كانوا ٩نيدكف صناعة الورؽ

إٔب  بغداد كمن ٍبإٔب  التجار ينقلونوكمن ىناؾ كاف  ،العرب كأسسوا مصنعا للورؽ ُب ٚنرقند ّنعاكنة ىؤالء األسرل
اٞندف االسبلمية كراج كرؽ ٚنرقند كانتشر انتشارا عظيما، كاستعمل العرب الورؽ ُب الكتابة بدؿ اٛنلود ألّنا تقبل 

الشاـ ٍب فلسطٌن منذ منتصف إٔب  كانتقل الورؽ ،او كاإلعادة كالتزكير ِنبلؼ الورؽ فإنو مّت ١ني منو فسد
 .مصر كاٞنغرب العريب كاألندلسإٔب  كمنها انتقلت تلك الصناعة القرف الرابع

كإ٧نا تعددت انواعو فهناؾ الورؽ  ،نوعا كاحدا ٓب يكن الورؽ اٞنستخدـ ُب صناعة اٞنخطوطات العربية
طلحة إٔب  كالطلحي اٞننسوب ،جعفر البهكيإٔب  كالورؽ اٛنعفرم اٞننسوب ،سليماف بن راشدإٔب  السليماين نسبة

كيبدك أف ظهور الورؽ ُب البيئة العربية .صناعهاإٔب  اىر كىكذا تعددت أنواع الورؽ كتسميتها نسبةابن ط
االختفاء إٔب  إال أّنا ٓب تكن تستخدـ بكثرة ككانت ُب طريقها ،اختفاء الرقوؽإٔب  كاستعمالو ُب الكتابة ٓب يؤدم

إف  ،ثقيلة الوزف ،" جافية اٜنجم :ى الرقوؽ أّناكذلك ٞنا ٕنيز بو الورؽ من عنها كُب ىذا آّاؿ قاؿ اٛناحظ عل
كمّت جفت ٓب تعد  ،كإف نديت اسرتسلت فامتدت ،أصأّا اٞناء بطلت كإف كاف يـو لثق )كثًن الندل( اسرتخت

كأكثر  ،أم كثًنة العركؽ اٞننعقدة ،كىي اننت ر٪نا كأكثر عقدا كعجزا ،ٜناٟنا إال مع تقبض شديد كتشنج قبيح
كلو أراد صاحب علم أف ٪نمل منها قدر ما  ،كالصفرة إليها أسرع كسرعة انسحاؽ اٝنط فيها أعمخياطا كإسقاطا 

 1.يكفيو ُب سفره ٞنا كفاه ٘نل بعًن " كىذه العيوب اليت عددىا اٛناحظ للرقوؽ ٓب تكن ُب الورؽ ككاف
طور العصور كتغًن بت خرلكاف العرب يكتبوف ٢نطوطاهتم بأدكات ٢نتلفة فقد تطورت ىي األ :أداة الكتابة

كانوا يستعملوف قبل االسبلـ آالت حادة ينقشوف ّٔا كلماهتم ُب   ،الظركؼ اليت مرت ّٔا آّتمعات العربية
أما القلم كقد يسمى اٞنزبر أك الًناع فقد كتب بو  ،اٜنجارة كما كانوا يكتبوف ّنادة طباشًنية أك فحمية اك رصاصية

انت األقبلـ ُب بادئ االمر تصنع من السعف اك القصب إذ كاف يقص كك ،العرب ُب اٛناىلية كصدر االسبلـ
 .كيعد القلم أشرؼ آالت الكتابة كأعبلىا منزلة -لذلك ٚني بالقلم –كيربل أك يقلم 

من اجل الكتابة البد من توفر القلم ككذلك اٜنرب أك اٞنداد الذم يكتب بو كقد ٚني مدادا ألنو ما ٕند بو 
ككاف العرب ٩نلبوف االحبار من  ،اٜنبار كىو أثر الشيء كأنو أثر الكتابةإٔب  يضا حرب نسبةكٚني أ ،الدكاة للكتاب

كبعضها اآلخر من اصوؿ  ،كما كانوا يصنعونو ُب ببلدىم من مواد كثًنة بعضها نباٌب كبعضها معدين  ،الصٌن
كقد  ،اٞنواد ّنقادير ٢نتلفةكغًنىا ككانت تستعمل ىذه ..حيوانية كعسل النحل كالزاج كالصمغ كالدخاف كالكافور

                                           
 .11البسيد السيد النشار، اٞنرجع السابق، ص  1
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كالذم يناسب الكتابة على الورؽ كلكل طريقتو ُب  ،ميز العرب بٌن اٞنداد الذم يناسب الكتابة على الرقوؽ
 1.التصنيع

 :مكونات المخطوط العربي
 ،يتكوف اٞنخطوط من أركاف أساسية كما حددىا القدماء كتتمثل ُب اٞنكونات اٞنادية من مداد )حرب(

 .ىذا الذم ٬نكن من ٓنديد الزمن كالعصر الذم كتبت فيو اك اٞننطقة اٛنغرافية اٞننتمي اليها ،يدكْنل ،كخط
 أك ما يسمى ّننهجية اٞنخطوط اليت كانت سائدة منذ البدايات االكٔب للتأليف مثل: :المضمون

فحة كلعل بعضهم يرتؾ الص ،حيث ٓب يكن ُب القدًن ٫نصصوف صفحة خاصة بالعنواف :كرقة العنواف .1
اك  ،التلوث من كثرة استخدامها اك لتجليدىا كزخرفتهاك  األكٔب فارغة كذلك خوفا من عبث األيادم

 2.أخرللذكر بعض اإلضافات كالقراءات كالوفيات كالوالدات أك بعض الفوائد اٞننقولة عن كتب 

طوطات يتكوف مضموف اٞنخطوط من مقدمة إذ ال ٫نلو أم ٢نطوط من مقدمة حيث أف اٞنخ :اٞنقدمة .3
العربية يكوف بدئها بالبسملة كاٜنمد كالدعاء كالصبلة على النيب )ص( ٍب يسرتسل ُب موضوعو كتتكوف 
اٞنقدمة من امور عديدة تكشف عن خفايا كأسرار اٞنخطوط كىي عنواف اٞنخطوط ككثًنا ما ٤ند 

لماء كمن خبلؿ ىذا العنواف اكتشف ع ،اٞنؤلف اك الناسخ يضع ُب مقدمتو بعنواف اٞنخطوط
اسم إٔب  كما ٤ند ُب اٞنقدمة اسم اٞنؤلف اك الناسخ إذ يشًن  ،البيبليوغرافيا كثًنا من اٞنخطوطات

اٞنؤلف إذا ٓب يذكر اٞنؤلف فيها ليخرجها من ٠ناؿ التشابو مع كثًن من اٞنخطوطات اٞنتشأّة ُب 
الذم سوؼ كما تتضمن اٞنقدمة أيضا على موضوع الكتاب حيث يذكر اٞنؤلف اٞنوضوع   ،االسم

إٔب  كما يتكلم فيها عن اٞننهج اٞنتبع كالذم يعتمده ُب ٢نطوطتو كتقسيمو  ،يبحثو اك يتضمنو اٞنخطوط
من تأليف ىذا  كيتناكؿ اٞنؤلف ُب مقدمتو اٟندؼ ،أبواب كفصوؿ كما الذم سيتناكلو ُب كل باب

ك٬نكن معرفة بداية  ،ـ بوالكتاب كالقصد من كرائو كاٜنقيقة اليت جعلتو يهتم ّٔذا اٞنوضوع كاالىتما
 ،ُب بدايتو عما كتبو اٞنصنف اٞنخطوط من خبلؿ القراءة حيث نستطيع اف ٧نيز ما اضافو الناسخ

كنتأكد من عنوانو كاسم مؤلفو إف كاف مسجلٌن ُب صفحة العنواف اك من خبلؿ مقابلة مع نسخة 
كاليت من خبلٟنا نستطيع كتتضمن اٞنقدمة عنواف آخر للمؤلف حيث ٬نكن أف يذكر اٞنؤلف  ،أخرل

تتشابو معو ُب االسم كما ٬نكن اف تتضمن  أخرلمعرفة ىذا اٞنؤلف اك التمييز بينو كبٌن شخصيات 
أٚناء أساتذتو كتبلمذتو كطلبتو حيث يذكر اٞنؤلف ُب مقدمتو أٚناء أساتذتو عن طريق إجازاتو كٚناعو 

 صنف ٟنم ُب موضوع معٌن.ٟنم فضبل عن ذكر تبلمذتو على أساس اّنم طلبوا منو أف ي

                                           
 .14السيد السيد النشار، اٞنرجع السابق، ص  1
 .131حسٌن حهاد اٜنساين، اٞنرجع السابق، ص  2
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تعد خإنة اٞنخطوط ذات ا٨نية بالغة حيث ال تقل ُب فائدهتا عن بداية اٞنخطوط كمقدمتو  :اٝنإنة .2
  :كذلك للمعلومات اٞنهمة اليت تتضمنها ىذه اٝنإنة ك٬نكن اف ٤ند فيها األمور التالية

لو عنوانا معينا ُب مقدمتو  إذ ٓب يكن ،من خبلؿ اٝنإنة نكتشف عنواف اٞنخطوط :عنواف اٞنخطوط -
 اك ٓب يكن لو كرقة خاصة بعنواف اٞنخطوط 

 1...ٞنؤلفو....إذ ٤ند ُب ّنايتو كمل كتاب ،اسم اٞنؤلف سواء ذكره اٞنؤلف نفسو اك الناسخ -

ّناية اٞنخطوط يرد ُب بعض اٞنخطوطات عبارة تدؿ على االنتهاء من النص مثل عبارة ًب الكتاب أك  -
 االنتهاء من اٞنقصود.إٔب  غًن ذلك من العبارات اليت تشًنإٔب  ،ك ًب اٛنزء األكؿأ ،ىذا آخر الكتاب

كُب  ،كٓندد لنا تاريخ نسخ اٞنخطوط كمكاف نسخو كالشهر كالسنة ،الناسخ كتاريخ النسخ كاٝنإنة -
كُب بعض اٞنخطوط ٤ند ٓنديد  ،بعض االحياف ٪ندد التاريخ ّنا مضى من الشهر اك مات بقي منو

 ،لكتابة باٞنخطوط كّناية الكتابة فيوبداية ا

 ك٤ند ُب ّناية اٞنخطوط ذكرا ٞنصادر اٞنؤلف الذم اعتمد عليها ُب تأليف ٢نطوطو  :مصادر اٞنؤلف -

كُب اٝنإنة أحيانا ما يصحح خطا كقع فيو اٞنرتٗنوف ٞنؤلف ىذا  ،ما يصحح ُب تاريخ كفاة اٞنؤلف -
 ف تاريخ تأليفو للمخطوط.كذلك إذا ذكر اٞنؤل ،اٞنخطوط عن تاريخ كفاتو

قد يرد ُب ّناية اٞنخطوط ذكر حادثة يؤرخ ّٔا الناسخ اك اٞنؤلف ىذه النسخة فيقوؿ  :حادثة تار٫نية -
 .عند خركج اٛنيوش اٞنصرية من دمشق :مثبل

عنواف كتاب  ،اسم اٞننسوخ لو ،٬نكن اف تكوف ُب خإنة اٞنخطوط منها مثبل عصر اٞنؤلف أخرلكلعل امورا 
 2...تاريخ التأليف كغًنىا ،سبب تسمية اٞنخطوط ،مؤلفآخر لل

كيطلق عليها أيضا " اٜنواشي" كىي اٞنساحات الفارغة اليت ترتؾ حوؿ اٞنثن ُب صفحات  :الهوام 
 كعادة ما تكوف ىذه اٞنساحات متساكية ُب اٞنخطوط الواحد كذلك لتساكم عدد االسطر كتوازيها ،اٞنخطوط

كلما زاد حجم الصفحة زادت حجم اٟنامش كالعكس   ،فحات اٞنخطوطكما تكوف متناسبة مع حجم ص
 3صحيح.

اىتمامهم بالرتتيب العلمي لو إٔب  اىتم كتاب اٞنخطوطات بالشكل العاـ للمخطوطات إضافة التسطير:
ًن كٟنذا اىتموا بعملية التسط ،كذلك إلخراج اٞنخطوط ُب صورة ٗنيلة كمتكاملة ُب كافة اٛنوانب ،كتوثيق معلوماتو

                                           
، القاىرة، اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، فهرستها ومواطنها في جمهورية مصر العربية المخطوطات العربية فهارسهاعزت ياسٌن أبو ىيبة،  1

 .45، ص 1989
٠نلة ينابيع تصدر عن مؤسسة اٜنكمة للثقافة االسبلمية ُب النجف  ،المخطوط العربي تأريخو صنعتو تطورهحسٌن جهاد اٜنساين،  2

 . 133، ص 3118، 32األشرؼ، العدد 
 .39لنشار، اٞنرجع السابق، ص السيد السيد ا 3
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كلعل الطريقة الفنية اليت كانت متبعة ُب التسطًن ُب الضغط على أماكن السطور  ،كجعل اٝنط ُب شكل مستقيم
 كيزكؿ أثرىا عند االنتهاء من الكتابة بعد فرتة كجيزة. ،ُب الصفحة ّنواد ترتؾ أثرا كال تؤثر على الورقة

 ،الفاصلة ،ية كاٞنعركفة لدينا ىي )النقطةمن اٞنتعارؼ عليو أف عبلمات الرتقيم اٜنال عالمات الترقيم:
كاألقواس الشارحة كغًنىا..( كىي ٓب تستخدـ فعليا إال ُب كقت قريب جدا كىو ُب الغالب  ،كالفاصلة اٞننقوطة

لكن عبلمات الرتقيم اليت كانت معركفة عند العرب ُب اٞنخطوطات القد٬نة تتمثل  ،بداية القرف الرابع عشر اٟنجرم
 ،الدائرةإٔب  ك٤ند باإلضافة ،( اليت تفصل بٌن كبلمٌن أك حديثٌن لتسهيل استخراج اٞنقصود منوOُب الدائرة )

الفاصلة )،( كالنقاط الثبلث ):.( ىذه األخًنة اليت كانت تستعمل ُب أكؿ بيت الشعر كُب آخره كأحيانا ُب 
استعماؿ إٔب  اإلضافةكاليت على شكل حرؼ ىاء ب كالدائرة اٞننقوطة  أخرلعبلمات إٔب  إضافة ،كسطو
كمن اٞنتعارؼ عليو ُب اٞنخطوطات أّنا كانت تستعل اكثر الدكائر العادية كالدكائر اٞننقوطة لتحل ١نل .النقطة

 1العبلمات اٞنعركفة حاليا.
االختصارات كالرموز اليت كاف يضعها النساخ عند تصويب األخطاء اليت تنتج إٔب  باإلضافة :االختصارات
النساخ على اختصار صيغ االخبار كالتحديث لتكرارىا ُب كتب اٜنديث ك  اعتاد اٞنؤلفوف ،راربسبب سهو أك تك

كجرت العادة لدل ادثٌن باختصار ألفاظ ُب كتبهم حسب ما ىو متعارؼ عليو  ،كالتاريخ على كجو اٝنصوص
كيشرتط على ىذه  ،)ـ(أك اختصار كلمة البخارم بػ )خ( كمسلم بػ  ،كلمة حدثنا ٔنتصر بػ )ثنا(  :لديهم مثاؿ

االختصارات ُب إحدل الكتب اك يشًن إليها الناسخ ُب مقدمتو كي يفهمها القارئ كمن اٞنمكن أف تتشابو ىذه 
الرموز ُب كتاب مع كتاب أخر كيكوف اٞنعىن اٞنرجو منها ٢نتلف ٟنذا فمن الواجب أف تذكر تلك االختصارات 

 كمعناىا كاٞنغزل منها ُب مقدمة اٞنخطوط.
 إف كتابة اٞنخطوط ليس باألمر السهل خاصة ٞنا يقع فيو الناسخ من اخطاء :تصويبات واإلضافاتال

كجب مراجعتها كللحرص على إخراج اٞنخطوط بدرجة عالية من الصحة كالضبط فهو يراجع كتابو بعد االنتهاء 
ة النسخة شرطا من شركط كقد اعترب العلماء مراجع ،من نسخو لتصويب كتصحيح ما اخطا فيو أك إضافة ما نسيو

فقد اخرتعت عدة طرؽ لتصحيح  ،كحّت ٪نافظ النساخ على الشكل العاـ ٞننظر الكتابة ُب اٞنخطوط ،النسخ
كىناؾ عدة طرؽ ٟنا كما ىناؾ بعض اإلضافات اليت ٬نكن اف يكوف  ،(الكشط أك او أك الضرب)االخطاء منها 

 قد نسيها النساخ.
  :التذىيبو  الزخرفة الجمالية

تلك األشكاؿ اٟنندسية كالنباتية كالكتابية اليت  خاصةكالزخرفة  زينةعرفت اٞنخطوطات العربية بعض ال
كّنا اف االسبلـ ال  ،تضاؼ بعد االنتهاء من النسخ لتضفي عليو ناحية ٗنالية ليس ٟنا عبلقة ّنوضوع اٞنخطوط

كأكجدت مبادئ  ،الفنية كإنشاء عناصر زخرفية إفراغ مواىبهمإٔب  يشجع على تصوير األشياء اٜنية اْنو الفنانوف
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حيث تتضمن األشكاؿ  ،كىذا ما ْنسد ُب اٞنصاحف اٞنزخرفة اليت كصلت إلينا ،جديدة أٖنرت نوعا من الزخارؼ
 ،اٟنندسية كالنباتية اليت اصبحت فنوف زخرفية خاصة بالعرب كاٞنسلمٌن أطلق عليها األكركبيوف اسم " األرابيسك"

كخاصة كتب السًنة كعلـو الدين كأخذت أكائل ابوأّا كفصوٟنا كّناياهتا  أخرلكتب إٔب   خارؼكقد امتدت الز 
كىذه االنواع من الزخارؼ ٓب تنتشر انتشارا كبًنا إال ُب القركف اٝنامس كالسادس  ،ٓنلى ّنثل ىذه الزخارؼ

 1لفنوف الزخرفية كاٝنطية.ككاف العصر اٞنملوكي من العصور الذىبية اليت كثرت فيها ىذه ا ،كالسابع ىجرم
كقد ادرؾ العرب كاٞنسلموف اف اٝنط العريب يتصف باٝنصائص اليت ْنعلو عنصرا زخرفيا ٪نقق األىداؼ 

ألف )ككثًنا ما استعمل اٝنط استعماال زخرفيا ُنثا دكف االىتماـ باٞنضموف اٞنكتوب ككاف اٝنط الكوُب  ،الفنية
 تغبللو من الناحية الزخرفية خطوطو العمودية كاألفقية عنصرا ٬نكن اس

أما التذىيب ىو استعماؿ مادة الذىب ُب كتابة كتزيٌن أكائل اٞنخطوطات كأكاخرىا اك جلودىا اك اجزاء 
كمن اٞنمكن اف يكوف الذىب اٞنستعمل ُب النقوش أك زخارؼ اٛنلود على شكل كرؽ الذىب أك  ،منها أك ٗنيعها

كاٞنصاحف   ،يت ازدىرت ازدىارا كبًنا على مر عصور اٞنخطوطاتكفن التذىيب من فنوف الكتاب ال ،صفائحو
 ،كانت اكؿ الكتب اليت نالت عناية كبًنة ُب ىذا الفن كمن ٍب اخذت بعض كتب علـو الدين االسبلمي كاألدب

كاٞنعركؼ اف اٝنطاط كاف ينهي كتابة اٞنخطوط تاركا الفراغ الذم يطلب منو ُب بعض الصفحات لرتسم فيو 
 2ٟنندسية كالنباتية اٞنذىبة اك تنقش فيو صور ذات صلة بنصوص معينة ُب اٞنخطوط.األشكاؿ ا
 
 

  :مواضيع المخطوطات العربية
ككانت الركايات كاألشعار كاألخبار  ،قبل االسبلـ علم مدكف أك فن كال أدب مكتوب ٓب يكن للعرب

اف ُب اٛناىلية ٪نيا ك٬نوت دكف اف يرتؾ كىكذا كاف االنس ،كاألنساب تتداكؿ بينهم شفاىة خبلؿ عمليات التجارة
كٞنا جاء االسبلـ كنزكؿ الوحي كاف الصحابة ٪نفظوف القرآف ُب أذىاّنم كبعد موقعة اليمامة  ،اثرا ألفعالو كآمالو

كشكلت ٛننة ٟنذا  ،كاحد 3فاستشار الصحابة ُب ٗنعو ُب طرس  ،خاؼ أبو بكر الصديق على القرآف من الضياع
 .4فكاف اٞنصحف ىو اكؿ كتاب عريب يدكف كامبل  ،ف على رؽالغرض ككتب القرآ

بعد تدكين القرآف الكرًن ُب اٞنصاحف كبعد انتشار اٞنسلمٌن ُب األقطار اليت فتحوىا كاتساع اآلفاؽ 
كإف كاف تاريخ البداية ىنا غًن  خرلكتزايد اٝنربات كالتجارب بدءكا ُب تدكين العلـو األ ،العلمية كالثقافية امامهم

كامتدت  ،اتسعت بذلك دائرة التدكين كالتأليف كالرتٗنة لكل ما يتعلق ُنياة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ،عركؼم
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اف بلغت ذركهتا ُب خبلؿ إٔب  ،القصص كاألخبار كالتاريخ كاللغة كاألدب كالعلـو البحتة كالعلـو التطبيقيةإٔب  ايضا
اث العريب اٞنخطوط يزداد انتشارا كازدىارا ُب كقت الذم كانت كىكذا يدا الرت  ،القرنٌن الثالث كالرابع اٟنجريٌن

 أكركبا تعيش ُب ظلمات عصورىا الوسطى 
قارئو إٔب  انتشر اٞنخطوط انتشارا كاسعا بعد اخرتاع الورؽ كأثر ذلك على مضمونو كسبل كصولو من اٞنؤلفو

 1.عليهم اسم الوراقٌن حيث ظهر طائفة من الناس يشتغلوف بالورؽ كالكتابة كصناعة الكتب أطلق
 فهرسة وتصنيف المخطوطات العربية: 

ليس ُب صيانتها ك٘نايتها من التلف فقط إف سر بقاء اٞنخطوطات العربية لؤلجياؿ اٞنقبلة كاافظة عليها 
كإف ما ٬نيز اٞنخطوطات  ،مكاف تواجدىا ُب اٞنكتبات من خبلؿ تصنيفها كفهرستهاإٔب  بل بالتعريف ّٔا كاإلشارة

لعربية عن غًنىا اّنا احتفظت بكل خصائصها كمقوماهتا كاستعصت على التحريف كالتبديل كجعلت من ا
كتعد الفهرسة إحدل اىم الوسائل اليت تساعد على حفظ  ،اٞنخطوط العريب األكرب عمرا كاألكثر عددا

البحث عنها  اٞنخطوطات إذ أف اٟندؼ منها ىو جعل اكعية اٞنعلومات ُب مكاف ٪نتويها لتسهيل عملية
ٟنذا اىتم اٞنتخصصوف ُب ىذا آّاؿ بتوفًن بعض الوسائل اٞنتمثلة ُب الفهرسة كالتصنيف كاليت  ،كاالستفادة منها

 2.من خبلٟنا يتم ضبط العناكين كإعطاء البيانات الواصفة ٟنا
كتعد  ،سهانظرا ٞنا تتطلبو من مهاـ كأتعاب ٞنفهر  أخرلإف فهرسة اٞنخطوط ليس كغًنىا من فهرسة كتب 

عملية فهرسة اٞنخطوط من العمليات الشاقة إذ ال يوجد تقنٌن معٌن بل كل مكتبة ٓنتوم على ٠نموعة من 
، كتقع على عاتق مفهرس اٞنخطوط مسؤكلية كربل ذلك اف لكل 3اٞنخطوطات ْنرم فهرستها بطريقتها اٝناصة 

د كنوع الورؽ كحجمو كعدده كنوع اٝنط ٢نطوطة قيمتها كخصائصها اليت ٕنيزىا عن غًنىا من الكتاب الواح
ذلك أف اٞنخطوطات غالبا ما تكوف ُب مكتبات بعيدة عن إٔب  كاٞنداد كاسم الناسخ كتاريخ النسخ كما قد يضاؼ

كمن ٍب البد أف يقدـ لو الفهرس الذم بٌن يديو  ،الباحث ليس من السهل عليو أف يبلغها ليفحصها بنفسو
ك٩نب اف تتوفر ٠نموعة من اٞنواصفات ُب مفهرس  4.عرؼ على ما ٪نتاجو بدقةبيانات تفصيلية تساعده ُب الت

كعلـو  ،مثل علم اٝنطوط ،أف يكوف على ثقافة كاسعة كمعرفة بعدة علـو مساعدة ،اٞنخطوطات من بينها
 ،(ألّنا تركز على كصف اٞنخطوط كصفا علميا دقيقا من الناحيتٌن اٝنارجية )اٞنادية ،البيبليوغرافيا كغًنىا

 5الفكرية( )كالداخلية 
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للتصنيف أ٨نية كبًنة على غرار الفهرسة متمثلة ُب حصر اإلنتاج الفكرم اٞنخطوط ّنوضوعاتو اٞنختلفة 
كيعد تصنيف اٞنخطوطات اصطبلحا ضم اٞنخطوطات اٞنتعلقة ّنوضوع معٌن من  ،كٗنعها مع بعضها البعض

فتكوف مثبل كتب الفقو على جهة  ،خانة معينة موضوعات العلـو مع بعضها البعض كجعل لكل كاحدة منها
 ،كالبد اف يكوف للمصنف ثقافة عامة كدراية كاسعة بالرتاث العريب كاإلسبلمي ،.إْب.ككتب الطب كعلـو القرآف

كقد اشتهر تصنيف اٞنخطوطات ُب اٞنكتبات على الشكل  ،كقد اختلف طرؽ التصنيف ُب اٞناضي كاٜناضر
 :التإب

 ،العقائد كأصوؿ الدين ،اللغة العربية آدأّا كعلومها ،اٜنديث الشريف كعلومو ،وموالقرآف الكرًن كعل
الطب  ،الرتاجم ،التاريخ السًنة كاٛنغرافيا ،اٜنساب )الرياضيات( ،الفلك كعلومو ،الكيمياء كالعلـو الطبيعية

 1.كالتصوؼ األخبلؽ ،أصوؿ الفقو ،الفقو االسبلمي ،العلـو الغربية ،الفلسفة كعلومها ،كعلومو
 :حماية وصيانة المخطوطات العربية

موضوع مهم يتعلق ُنماية ىذه  إٔب ٩نرناهتا كتطورىا أكمكوناهتا كنش العربية إف التطرؽ لدراسة اٞنخطوطات 
 ،اٞنخطوطات كصيانتها كي ٓنافظ على شكلها االصلي كاف ىذا العنصر يتطلب دراسة منفصلة ُند ذاهتا

اكؿ موضوع اٞنخطوطات ال هتمل ىذا العنصر نظرا لكونو مكمل ُب دراسة اٞنخطوط كاٞنبلحظ أف أم دراسة تتن
كُب ىذا آّاؿ عقدت ملتقيات كدراسات على أعلى مستول كاستعملت الوسائل التقليدية كالتكنولوجية لعملية 

ُب لندف ٓنت فنجد اف مؤسسة الفرقاف للرتاث االسبلمي عقدت مؤٕنرىا الثالث  ،حفظ اٞنخطوط العريب كصيانتو
كما تناكلو مصطفى مصطفى السيد يوسف كىو حاصل على   ،عنواف " صيانة كحفظ اٞنخطوطات االسبلمية "

 ماجستًن ُب صيانة اٞنخطوطات ُب كتابو "صيانة اٞنخطوطات علما كعمبل ".
ٞنعرفة طرؽ ٘ناية كصيانة اٞنخطوطات البد من ٓنديد مكوناتو إذ اختلفت حسب نوع كطبيعة اٞنادة 

 :اٞنستعملة ُب صناعة اٞنخطوط ك٬نكن إٗناٟنا ُب ما يلي
 مواد كربوىدراتية ٣نثلة ُب األكراؽ كالربدم كاللواصق النشوية. -

 مواد بركتينية ٣نثلة ُب الرؽ كاٛنلد كاللواصق الغركية. -

 2 (معدنية أك عضوية ،صبغات كميائية)مواد ٣نثلة ُب األحبار اليت يكتب ّٔا  -

تغيًن شكل اٞنخطوط كتقادمو كمن بينها إٔب  ات ّنجموعة من العوامل اليت تؤدمكتتأثر كل ىذه اٞنكون
كالتعرض للحشرات كاٞنيكركبات كتغًن  ،كاألكسدة الضوئية ،العوامل اٛنوية مثل الرطوبة النسبية كاٜنرارة كالتلوث
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ط مع حساسية ىذه تدخل اإلنساف السليب كتأثًنه على شكل اٞنخطو إٔب  باإلضافة 1الضغط اٛنوم كاالىتزاز.
 اٞنخطوطات لتقادمها.

كٔنتلف طرؽ ترميم كإصبلح اٞنخطوط حسب حالتو اٞنوجودة عليو فهناؾ ٢نطوطات تظهر عليها أعراض  
 :مثل

 .القطوع على ىوامش كنصوص اٞنخطوطك  انتشار الثقوبك  جفاؼ الورؽ كتقصف أحرفها -

 .اٞنكتوبة كجلود األغلفة انتشار البقع اللونية الكيميائية كالبيولوجية على الصفحات -

 2..إْب.تآكل األكراؽ ٓنت أحرؼ الكتابة، كّٔتاف لوف االحبار كمواد الكتابةك  التصاؽ الصفحات -

كما ٬نكن اف نقـو ُنفظ اٞنخطوطات من خبلؿ توفًن الظركؼ اٞنبلئمة للحفظ لكي ال تتسرب العوامل 
 ،ريق النظافة اٞنستمرة ٞنكاف اٜنفظ كالتهويةاٞنخطوط الغًن مصاب أك ما يسمى بالوقاية عن طإٔب  السابقة

 .3كالتحكم ُب عناصر البيئة ايطة من حرارة كرطوبة عن طريق كضع أجهزة ضبطها 
 :تحقيق المخطوطات

٘ناية كصيانة اٞنخطوطات ال ترتبط فقط باٛنانب اٞنادم للمخطوط كحفظو من التلف لكنها ال شك أف 
ن أدل ُب موضوعو ك١نتواه بقصد من اجل ٓنريف معناه كبغًن قصد نظرا ترتبط ّنا ٬نكن أف يلحق اٞنخطوط م

 ،كالتيقن كالتثبت ،كيدكر معىن كلمة ٓنقيق لغويا حوؿ إحكاـ الشيء كصحتو ،لصعوبة قراءتو كعدـ فهم مكوناتو
بأنو علم كيعرؼ عبد السبلـ ىاركف علم التحقيق  ،كال شك أف ىذه اٞنعاين ٟنا ارتباط كثيق باٞندلوؿ االصطبلحي

فالكتاب اقق ىو  ،يقصد بو بذؿ عناية خاصة باٞنخطوطات حّت ٬نكن التثبت من استيفائها لشركط معينة
 4الصورة اليت تركها مؤلفو.إٔب  الذم صح عنوانو كاسم مؤلفو كضبط نصو أك متنو ككاف أقرب ما يكوف

استعمل بعض الدارسٌن ألفاظا كقد  ،كتعد كلمة ٓنقيق ىي أكثر اٞنصطلحات شيوعا ُب كقتنا اٞنعاصر
.، كقد اٗنع أغلب الدارسٌن ." حققو كضبط غريبو كعلق حواشيو" ،" ٓنقيق كشرح" ،مثل " قرأه كشرحو " أخرل

أك  ،كاٞنفاضلة بينها الختيار أفضلها )ِنط اٞنؤلف أك قرأت عليو ،أف كاجب اقق أف ٩نمع األصوؿ اٝنطية
قابلة بٌن النسخ كضبط النصوص كالتعليقات كاٟنوامش كالفهارس كاٞن ،نسخت ُب عهده أك عهد قريب منو(

التحليلية كالكشافات كما يقـو بكتابة مقدمة التحقيق اليت يذكر فيها قيمة اٞنخطوط كأ٨نيتو اٞنعرفية كالعلمية 

                                           
، أعماؿ اٞنؤٕنر 2، سلسلة مؤٕنرات الفرقاف رقم حفظ وصيانة الكتب والورق والمخطوطات والبردي والرق االسالميةصرم اسكندر،  1

 الثالث ٞنؤسسة 
 .137، ص 1995ىيم شبوح، ، ٓنرير ابرا1995نوفمرب  19-18الفرقاف للرتاث االسبلمي، لندف  
 .43مصطفى مصطفى السيد يوسف، اٞنرجع السابق، ص  2 
 . 85مصطفى مصطفى السيد يوسف، اٞنرجع السابق، ص  3 
 .52كـر أمٌن أبو كـر كحاًب السيد، اٞنرجع السابق، ص   4
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ُب  كاٞنخطوطات اليت اعتمد عليها ُب التحقيق كاٞننهج اٞنتبع ،كتناكؿ مؤلف الكتاب ،كأسباب ٓنقيقو كنشره
 1التحقيق.

  :خاتمة
الكثًن من البحث كاٛنهد إٔب  موضوعا ٪نتاج كالرتاث العريب عامة يعد الكتابة ُب موضوع اٞنخطوطات

كالوقت نظرا لكثرة كغزارة اإلنتاج العريب عرب العصور السابقة خاصة كأف اٜنضارة العربية كاإلسبلمية أكرب مساىم 
 ،ذلك من خبلؿ اٞنخطوطات اٞنتوفرة ُب مكتبات العآب كيربز ،افظة عليهاُب نقل اٞنعرفة كاألعماؿ العلمية كا

كقد عمل الباحثٌن العرب على التعريف باٞنخطوط العريب من خبلؿ كضع فهارس كبيبليوغرافيات تعرؼ 
كظهرت بذلك فهارس للمخطوطات اٞنتواجدة ُب ٢نتلف مكتبات  ،باٞنخطوطات العربية اٞنتواجدة ُب ىذه اٞنناطق

عآب كنظمت خرجات علمية كُنثية من اجل اكتشاؼ الرتاث اٞننتشر ىنا كىناؾ كإعداد فهارس خاصة ّٔا ال
كاٛندير بالذكر أف تطور تكنولوجيا اٞنعلومات  ،كالتعريف ّٔا ككصفها كصفا يسهل على الباحث معرفة مضامينها

حفظو بطريقة متطورة عن طريق ٬نكن أف يساىم ُب حفظ تراثنا العريب اٞنخطوط عن طريق إعادة تصويره ك 
كما ٬نكن نقلو كالتعريف بو باستغبلؿ الفهارس   ،اٞنصغرات الفيلمية كالنسخ االلكرتكين كالتصوير الفوتوغراُب

 .أك بنشرىا كإتاحتها على شبكة اٞنعلومات كاإلنرتنت اإللكرتكنية كاسوبة
كتطور العلـو اٞنختلفة كما أف القرآف  ،إف تطور اٞنخطوطات العربية جاء كنتيجة لتطور كسائل الكتابة

الكرًن ساىم ُب تدكين ككتابة اٞنخطوطات العربية ُب ٢نتلف العلـو حيث صاحب تدكين القرآف كانتشاره تدكين 
كما   ،كيبقى العآب مدين للرتاث العريب ُب نقلو للمعرفة اإلنسانية ،سا٨نت ُب تطوير كتنوير االنسانية أخرلعلـو 

اث العريب مسؤكلية تقع على عاتق كل منتمي لتاريخ ىذه األمة كتراثها خاصة مع ظهور أف حفظ ىذا الرت 
هتديدات جديدة للرتاث العريب اٞنخطوط منها اٜنركب اٞنقصودة على تاريخ ىذه االمة كحضارهتا من أجل طمس 

 ك١نو تار٫نها كىويتها.
 

 :قائمة المراجع
 .1971 ،11ج  ،ة لبنافمكتب ،بًنكت ،محيط المحيط ،بطرس البستاين -1
 ،المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات ،سيد حسب اك  أ٘ند ١نمد الشامي -3

 .1988 ،دار اٞنريخ ،ا٤نليزم عريب، الرياض
تصدر عن مؤسسة  ٠نلة ينابيع ،المخطوط العربي تأريخو صنعتو تطوره ،حسٌن جهاد اٜنساين -2

 .3118 ،32العدد  ،العراؽ ،جف األشرؼاٜنكمة للثقافة االسبلمية ُب الن
 .1999 ،مكتبة اٞنلك فهد الوطنية ،الرياض ،دراسات في المخطوطات العربية ،ٚناء زكي ااسين -4

                                           
 .184ت(، ص ، القاىرة، عآب الكتب، )د المناىج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات١نمد التو٤ني،   1
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 .1997 ،دار الثقافة العلمية ،االسكندرية ،فن المخطوطات العربية ،السيد السيد النشار -5
 .3113 ،1ط ،الدار اٞنصرية اللبنانية ،القاىرة ،المخطوطات والتراث العربي ،عبد الستار اٜنلوجي -6
 .3113 ،عآب الكتب ،القاىرة ،صيانة المخطوطات علما وعمال ،مصطفى مصطفى السيد يوسف -7
 ،اٞنخطوطات العربية فهارسها فهرستها كمواطنها ُب ٗنهورية مصر العربية ،عزت ياسٌن أبو ىيبة -8

 .1989 ،اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب ،القاىرة
 .()د ت ،عآب الكتب ،القاىرة ،المناىج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات ،١نمد التو٤ني -9

 ،(قراءة في أعمال يوسف زيدان التراثية)عاشق المخطوطات  ،حاًب السيدك  كـر أمٌن أبو كـر  -11
 .3111 ،دار أمٌن للنشر كالتوزيع ،القاىرة
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.وقراءة وصفية لفهارسها جهود حماية مخطوطات وادي مزاب  
زىير باباواسماعيل.أ  

 جامعة غرداية
 

 توطئة: 
يعترب اٞنخطوط ذاكرة األمة، كتأكيل حاضرىا، كاستشراؼ مستقبلها، كما يعٌد مؤشرا صر٪نا على مكانة 

ركيزة ك .الثقافة ُب آّتمعات اليت تعتين ّٔا، كدليبل على حراؾ ثقاُب كعلمي ُب األمة ُب أحقاب زمنية متعاقبة
إٔب  ٓب تقم ّنضة جادة ُب أمة من األمم إال سبقتها دعوة ملحة» فإنو .أساسية ُب بلورة كياف األمة كٓنديد ىويتها

كاٞنستقبل ما ىو إال اٞناضي مركرا ...إحياء اٞناضي كبعث الرتاث بعثا صحيحا كالبناء عليو كاإلضافة إليو
 1«.باٜناضر

 اٞنخطوطات،نفائس  من الثرم برصيده يتميز -اإلسبلمي عآبال مناطق عديد من كغًنه- ميزاب ككادم
ال يزاؿ أغلبها حبيس خزائن اٞنكتبات  ٢نطوط، 8111 من بأكثر ميزاب كادم ٢نطوطات إٗنإب يقدر حيث

 اٜناج أف ناعلم كإذا.مزاب بوادم مكتبة 114 حوإب سعيد اٜناج ١نمد الباحث أحصىكقد اٝناصة كالعامة، 
 ،اإلحصاء ُب تدخل ٓب كاليت اٝناصة الكتب خزائن بعض اكتشاؼ ًب قد نوكأ ـ،1993 سنة إحصاءه أ٤نز سعيد

 2.ذكر ٣نا بكثًن أكثر يكوف اٞنكتبات عدد فإف اٝنفاء طي تزؿ ٓب أخرل كخزائن
قد بيذلت جهوده معتربة منذ بداية إحساسا بأ٨نية العناية بالرتاث الفكرم للمنطقة كاٞنتمثل ُب ٢نطوطاهتا فك 

؛ تيسًنا ٞنهمة الباحثٌن ٝندمتو؛ بتصويره كتصفيفو ٍب فهرستو خاصةك  ىيئات عامةك  أشخاصف اٞناضي من قبل القر 
 بأبعادىا اٛنغرافية كالدينية كالثقافية. ،كالدارسٌن لرتاث اٞننطقة كاٛنزائر عموما

لفهارس بعض ال كالقياـ بقراءة كصفية، كسنحاكؿ من خبلؿ ىذه الورقة البحثية إبراز بعض من ىذه اٛنهود
 .حد كتابة ىذه األسطرإٔب  اليت أ٤نزت
  الجهود الفردية والجماعية لخدمة المخطوط بوادي مزاب:أوال: 

لقرف ُب بدايات ا بالرتاثاىتموا  كاٞنتمثلة ُب األعماؿ اليت قاـ ّٔا باحثوف مستقلوف الجهود الفردية: -1
 اٞناضي:
  م(0000-0000)أبي إسحاق إبراىيم اطفي  جهود .أ

 مبادئ ـ، أخذ1886ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن اٜناج ١نمد اطفيش كلد ببلدة بين يزقن بغرداية سنة 
 رأسو. مسقط ُب (ـ1914-ىػ1223 ػ:ت) اطفيش القطب عمو يد على الشرعيةك  العربية العلـو
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 اٛنزائر من هنفا الذم الفرنسي لبلستعمار الشديد بكرىو الثقافيةك  السياسية األكساط ُب اسحاؽ أبو عرؼ
 السلطات من كاإلبعاد النفي قرار جاءه أف لبث كما التونسية، األكساط ُب ذاؾ بنشاطو كعرؼ تونس،إٔب 

 .مصر فاختار يشاء، بلد أم ٫نتار أف على الفرنسية
 كالفكر السياسة ميداف ُب فنشطتكوين كالتبحر ُب كل ٠ناالت اٜنياة، لل كاسعا آّاؿ كجد القاىرة كُب

 اٝنًنية اٛنمعيات مع جتماعياال نشاطو جانبإٔب  التأليف،ك  الرتاث، ٓنقيقك  الصحافة، ُب جليلة عماؿبأ كقاـ
 .اإلسبلمي اإلصبلحي التوجو ذات

إف عز٬نة أيب إسحاؽ القوية كإرادتو الصلبة مٌكنتو من إنقاذ نفائس الرتاث اإلسبلمي اٞنغريب منو خاصة، 
 اٞنصرية الداخلية كزارة إليو أسندتبدار الكتب اٞنصرية بالقاىرة، حيث  كنشره ١نققا، مستغبل اٞننصب الذم شغلو

كمن أىم  3اٞنصرية. الكتب بداركٓنقيق الرتاث  التصحيح قسم على اإلشراؼ مهمة ـ1941/ىػ1259ُب سنة 
 4 تلك اٞنؤلفات اليت طبعت كحققت على يديو نذكر ما يأٌب:

 

 تراث شيخو امحمد بن يوسف اطفي : -0
تاب النيل كشفاء العليل، كالذم يعد حاليا مرجعا للدارسٌن ُب الفقو اإلباضي، كقد كقف أيب شرح ك -

 ـ.1935-1934ق/1242إسحاؽ على طبعو كصححو كذلك سنة 
كتاب الذىب اٝنالص اٞننوه بالعلم القالص، كىو كتاب ُب الفقو اٞنقارف، قاـ أيب إسحاؽ بطبعو كالتعليق   -

 ـ.1935-1934ق/1242دمة تعريفية عن حياة اٞنؤلف، ككاف ذلك سنة عليو، كما صٌدر الكتاب ّنق
كتاب شامل األصل كالفرع، الذم ألفو القطب ُب آخر حياتو ُب جزئٌن، كقد التـز أبو إسحاؽ بطبعو   -

 ـ.1921-1939ق/1248كتصحيحو سنة 
 ـ.1921-1921ق/1249كتاب الرسم ُب تعليم اٝنط، كقد قاـ أبو إسحاؽ بتصحيحو كطبعو سنة   -

 

 :أخر كتب تراثية   -0
، قاـ (ـ11/  ىػ5: ؽ)كتاب الوضع ُب األصوؿ كالفقو أليب زكرياء ٪نٍن بن أيب اٝنًن اٛنناكين النفوسي   -

 أبو إسحاؽ بنشر الكتاب كالتعليق عليو، كما صٌدره ّنقدمة تعريفية بالكتاب كمؤلفو، كنبذة عن تاريخ نفوسة.
تػ: ) نساف، لئلماـ نور الدين أيب ١نمد عبد ا بن ٘نيد الساٞنيرسالة تلقٌن الصبياف ما يلـز اإل -
 ـ.1936-1935-ق1244، طبعها أبو إسحاؽ بعد أف صححها كعلق عليها كذلك سنة (ـ1914/ىػ1223

، قاـ أبو إسحاؽ (ـ1914/ىػ1223تػ: )جوىر النظاـ ُب علمي األدياف كاألحكاـ لئلماـ الساٞني، -
 ـ.1938-1937ق/1246عليو كذلك سنة بطبعو كتصحيحو كالتعليق 

، صححو أبو (ـ 922-ىػ231تػ: )كتاب اٞنبلحن لئلماـ أيب بكر ١نمد بن اٜنسن بن دريد األزدم،   -
 ـ.1939-1938ق/1247إسحاؽ كعلق عليو كذيلو بذيل كذلك سنة 
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-ىػ938)تػ: : تمقدمة التوحيد كشركحها للشيخ بدر الدين أيب العباس أ٘ند بن سعيد الشماخي -
صححها كعلق عليها أبو .(ـ1561/ىػ967: ت)ـ( كالشيخ أيب سليماف داكد بن إبراىيم التبلٌب، 1533

 ـ.1925-1924ق/1252إسحاؽ كطبعها سنة 
 ثانيا: جهود السيد الحاج سعيد محمد:

ىو السيد ١نمد بن أيوب بن اٜناج سليماف بن اٜناج أيوب من عائلة اٜناج سعيد من مواليد سنة 
داية، نشأ ُب أحضاف عائلة كر٬نة أ٤نبت أعبلما سا٨نت ُب تفعيل اٜنياة الثقافية كالفكرية ُب ـ بغر 1952
تتلمذ على يد مشائخ اٞننطقة كعادة أترابو، كٓنصل على شهادة مساعد ١ناسب من اٞندرسة التقنية سنة .اٞننطقة

 ـ.1983
ماء كالشخصيات اٞنهتمة بالرتاث ظهر اىتماـ السيد اٜناج سعيد بالرتاث جليا من خبلؿ احتكاكو بالعل

اإلباضي من داخل الوطن كخارجو، حيث كانت لو عدة لقاءات مع مستشرقٌن اىتموا برتاث كادم مزاب من 
 ىؤالء:

 الربكفيسور تادكش لفتسكي اٝنبًن ُب اٞنذىب اإلباضي كتاريخ الرببر. -
 .يوسف فاّنس األٞناين اٞنختص ُب الدراسات اإلسبلمية كاإلباضية.د -
 ركبرتو ركبنتشي باحث ُب اٞنذىب اإلباضي كمدرس ُب معهد االستشراؽ ُب نابوٕب بإيطاليا..د -
 د.القس كوبرٕب الباحث كاٞنتخصص ُب اٞنذىب اإلباضي. -
 5ىرليش ربستك باحث ُب اٞنذىب اإلباضي كتار٫نو ُب مشاؿ إفريقيا ُب أٞنانيا..د -

نفائس الكتب عن طريق الشراء كاإلىداء أحيانا، حيث   ك٬نلك اٜناج سعيد ١نمد مكتبة خاصة ٗنع فيها
كاف يتتبع األسواؽ كِناصة سوؽ بين يزقن، ككلف دالال يرتقب الكتب اٞنعركضة للشراء كشرائها مهما بلغ 

كما أثرل مكتبتو من خبلؿ تعٌقب الرتكات كاقتناء ما يعرض فيها، على غرار ٢نلفات عٌميو ألمو الشيخ ٘نو .ٖننها
 6.ى كشقيقو اٜناج ١نمد، حيث استطاع أف يسرتجع ما تسرب من مكتبتيهما بعد كفاهتماكموس بابا

كمن جهود السيد اٜناج ٗنعو للصور الفوتوغرافية كاٞنستنسخات اآللية ٞنخطوطات اإلباضية من مكتبات 
دية كتركيا كإيطاليا العديد من البلداف العربية كالغربية كاٞنغرب كالسعو إٔب  كمراكز خارج الوطن، من خبلؿ رحبلتو

 7.كبولونيا كأٞنانيا كركسيا
كما شارؾ ُب العديد من اٞنعارض كالندكات كاٞنلتقيات؛ معٌرفا بالرصيد الثقاُب للمنطقة، كمستنهضا ٟنمم 

 الباحثٌن بغية االىتماـ بالرتاث كٓنقيقو.
ككذا كثائق كادم مزاب  يشهد القاصي كالداين ُب اٞننطقة للسيد اٜناج سعيد اىتمامو بشؤكف اٞنخطوطات،

ككانت ٖنرة جهوده إنشاؤه ّنعية .كتار٫نو، إذ يعد مرجعا للباحثٌن كسندا ٟنم ُب سرب أغوار اٞنخطوطات ُب اٞننطقة
ثلة من الرجاؿ اٞنهتمٌن باٞنخطوط، ٛنمعية الشيخ أيب إسحاؽ إبراىيم اطفيش ٝندمة الرتاث بغرداية، كيشغل 

 حاليا منصب رئيس اٛنمعية.
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كاٞنتمثلة ُب جهود تبنتها ٗنعيات كىيئات ُب ّناية القرف كاٞناضي كال تزاؿ؛  هود الجماعية:الج -3
 كسنقتصر على اٟنيئات اليت تبنت أعماال ُب فهرسة اٞنخطوطات أك تصويرىا كمن ىذه اٛنمعيات نذكر:

  :جمعية التراث بالقرارة أ.
تبلورت بعد تأييد من بعض مشائخ بلدة  ٍب ،"ناصر ١نمد الدكتور" لدل شخصية تأسست اٛنمعية بفكرة

 .ـ1989 مام شهر ُب كتتحصل اٛنمعية على الرخصة الرٚنيةالقرارة، 
 الرتاث ا، كاليت من أ٨نها ٗنعأىدافه من انطبلقا طموحة، برامج تأسيسها منذ لنفسها اٛنمعية كقد سطرت

 8.اٞنكتوب الفكرم الرتاث على ر، كاافظةكالنش كالطباعة، ،كالنسخ كالتسجيل، بالتصوير عليو كاٜنفاظ كترميمو،
لباحثٌن، عمل ٗناعي  رُب إطاتبنت اٛنمعية مشركعا لفهرسة اٞنخطوطات ُب تسعينيات القرف اٞناضي ك 

حيث استطاع اٞنشركع أف يقنع كثًنا من أصحاب اٞنكتبات بفتح .أطلق عليو:"٥نو دليل ٢نطوطات كادم مزاب"
 .خزائن ٢نطوطاهتا أماـ اٞنفهرسٌن

كٕنكنوا من إٕناـ فهرسة حوإب  9فاجتمعت ثلة من الطلبة كالباحثٌن ُب أياـ مغلقة ٚنيت بأياـ غار أ٠نماج،
 ٖناين مكتبات كىي:

 .ـ1994ىػ/1414فهرس عشًنة آؿ يدر ببين يزقن سنة  -1
 .ـ1994ىػ/1415فهرس مكتبة الشيخ عمي سعيد بغرداية، سنة  -3
 ـ.1994ىػ/1414 فهرس مكتبة البكرم بالعطف، سنة -2
 ـ.1995سنة .فهرس مكتبة إيركاف بالعطف -4
 .ـ1996ىػ/1416سنة .فهرس مكتبة عشًنة آؿ فضل ببين يزقن -5
 ـ.1997ىػ/1417فهرس مكتبة عشًنة آؿ خالد ببين يزقن سنة  -6
 ـ.1998ىػ/1419سنة .فهرس مكتبة الشيخ ابن ادريسو ببين يزقن -7
 ـ.1995ىػ/1415سنة .زقنفهرس مكتبة بوعيسى عيسى ببين ي -8

كقد انطلق العمل ّنجموعة من أربعة باحثٌن ٍب انضٌم إليهم باحثوف فوصل عدد اٞنسا٨نٌن ُب إعداد كل 
، إال أخرلأف اٛنمعية باشرت ُب إطار اٞنشركع ُب فهرسة مكتبات إٔب  كْندر اإلشارة.عشرين باحثإٔب  الفهارس

 10كأ٨نها تعثر التمويل اٞنادم للمشركع، كمن ىذه اٞنكتبات نذكر:أف العملية ٓب تكتمل لظركؼ خاصة باٛنمعية، 
 مكتبة الشيخ إبراىيم متياز ببين يزقن. -1
 مكتبة الشيخ ١نفوظ ببين يزقن. -3
 )كقد شرعت ٗنعية أيب إسحاؽ ُب فهرستها(..مكتبة القطب ببين يزقن -2
 حاؽ(.)راجعتها كفهرستها ٗنعية أيب إس.مكتبة معهد اإلصبلح بغرداية -4
 )راجعها قسم الرتاث ّنؤسسة الشيخ عمي سعيد كقاـ بفهرستها(..مكتبة الشيخ باسة بورقلة -5
 مكتبة بومعقل عيسى بورقلة. -6
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)راجعها قسم الرتاث ّنؤسسة الشيخ عمي سعيد كقاـ .مكتبة الشيخ باباكموسى ٘نو بغرداية -7
 بفهرستها(.

اجعها قسم الرتاث ّنؤسسة الشيخ عمي سعيد كقاـ )ر .مكتبة اٜناج سعيد ١نمد بن أيوب بغرداية -8
 بفهرستها(.

يعترب مشركع ٥نو دليل ٢نطوطات كادم مزاب بشرل لكل الباحثٌن ُب الرتاث، كفتحا ٞنكتبات كادم 
مزاب، كبادرة خًن حٌفزت العديد من اٞنكتبات على فتح أبوأّا للعاملٌن الفاعلٌن ُب خدمة الرتاث، ٞنٌا ظهرت ٖنار 

على التفكًن ُب كلوج ىذا آّاؿ حفاظا على ذاكرة  أخرلكما ٘نلت مؤسسات .كأضحت بادية للعياف اٞنشركع
 اٞننطقة من أف تندثر.

 قسم التراث بمؤسسة الشيخ عمي سعيد: .ب
 ُب باٛنزائر العزابة حلقة تأسيس تاريخإٔب  جذكرىا ٕنتد رُنية غًن تربوية مؤسسة سعيد عمي الشيخ مؤسسة

 ك٠نتمعو كأسرتو نفسو ٥نو كاجبو ألداء الفرد بتكوين هتتم اٞنيبلدم، عشر اٜنادم اٟنجرم، ٝنامسا القرف بداية
بتأسيسها ٞنعهد عمي  كالبنات للبنٌن كالثانوم كاٞنتوسط االبتدائي التعليم على تشرؼ ٗنعاء، كاإلنسانية ككطنو
 بتأسيس ،الثانوم بعد ما ٞنرحلة ةاإلسبلمي العلـو ُب للتخصص فرصا توفر كما ـ،1972 - ىػ1292 سنةسعيد 
 11.ـ1988 - ىػ1419 سنة اإلسبلمية العلـو ُب التخصص قسم

 ،للباحثٌن خدمة ؛كالكتب اٞنخطوطات من آالفا ٓنوم اليت مكتباهتا نشاط ضمن بالرتاثاٞنؤسسة  هتتم
"قسم الرتاث فأنشأت اٞنؤسسة ضمن ىياكلها قسما خاصا أطلقت عليو: .األكساط ُب القراءة لثقافة كنشرا

 كاٞنكتبة"، أسندت لو مهمتٌن:
ـ، كمقرىا اٜنإب ُني حواشة كسط اٞندينة، كقد عرفت اٞنكتبة 1969: كاليت أنشئت سنة المكتبة -1

تزكيدات كاسعة من ٢نتلف اٞنكتبات كالشخصيات، خاصة ُب اآلكنة األخًنة، لتصبح من أضخم اٞنكتبات ُب 
كتاب ٢نطوط، كُب ٢نتلف التخصصات   3111كتاب مطبوع، ك  9511كادم مزاب، إذ ٓنتوم على حوإب 

  12العلمية.
 سبيل ُب جهودىا من كافرا قسطان  كجهت التار٫نية باٞنسؤكلية اٞنؤسسة إدارة من ستشعاراا :التراث -3

 لٓنم الرتاث ٠ناؿ ُب اٞنؤسسة أ٤نزهتا اليت األعماؿ كل كانتك .كنشران  كٓنقيقان  كدراسة كحفظا ٗنعا رتاثال خدمة
 كمن اٞنشاريع اليت تقـو ّٔا اٞنؤسسة ُب ىذا آّاؿ:."الرتاث رسالة: "شعار

ٓنقيق كتايب "قواعد اإلسبلـ" ك"قناطر اٝنًنات" للشيخ إٚناعيل بن موسى اٛنيطإب النفوسي  -
 ىػ(751)تػ:

 ٗنع كٓنقيق جوابات قطب األئمة الشيح ا١نمد بن يوسف اطفيش. -
 سعيد عمي الشيخ مؤسسة قامتخزائن اٞنؤسسة كغًنىا، حيث  إصدار فهارس كصفية ٞنخطوطات -
 ٞنخطوطات بفهرس بدأتو، ـ3113-ق1432 سنة منذمكتبات كادم مزاب  للمخطوطات فهارس 9 بإصدار
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 بانوح الشيخ للشيخٌن اٝنزانتٌن ٞنخطوطات بفهرس ـ3111 -ق1421 غايةإٔب  عملها ليصل العامة خزانتها
 13، كتتمثل الفهارس اليت أ٤نزهتا اٞنؤسسة فيما يأٌب:بأّوف ٘نو بن صاّب كالشيخ مصباح أ٘ند بن

 .ـ(3113-ىػ1432).فهرس ٢نطوطات اٝنزانة العامة -
 ـ(.3112-ىػ1434فهرس ٢نطوطات خزانة الشيخ ٘نو بابا كموسى ) -
فهرس ٢نطوطات اٝنزائن الثبلث: الشيخ صاّب بن كاسي، اٜناج بكًن بوكرموش، الفاضل با٘ند  -

 ـ(.3115-ىػ1436ب، )أشقبق
 ـ(.3115-ىػ1436فهرس ٢نطوطات مكتبة األستاذ ١نمد بن أيوب اٜناج سعيد )ٝنبورات( ) -
فهرس ٢نطوطات خزانة دار التعليم للمشايخ: مامة بنت سليماف بباز، بكًن بن عمر موسى كاعلي،  -

 ـ(.3117-ىػ1438بكًن بن علي موسى كاعلي، )
اضي أيب بكر بن مسعود الغرداكم الشهًن بالشيخ اٜناج بابكر، فهرس ٢نطوطات خزانة الشيخ الق -

 ـ(.3117-ىػ1438)
 ـ(.3119-ىػ1421فهرس ٢نطوطات خزانة دار التبلميذ "إركاف" َنامع غرداية الكبًن ) -
 ـ(.3111-ىػ1421فهرس ٢نطوطات خزانة باسة بن أـ موسى الوارجبلين ) -
، بأّوف ٘نو بن صاّب كالشيخ مصباح أ٘ند بن نوحبا الشيخفهرس ٢نطوطات اٝنزانتٌن للشيخٌن  -

 ـ(.3111-ىػ1421)
 :كىي ائفكظ أربعة ُب تتمثل اٞنخطوط كخدمة رعاية ٠ناؿ ُب سعيد عمي الشيخ مؤسسةكيتمثل عمل 

 كاٛنمع االقتناء -
 كالصيانة الرتميم -
 كالفهرسة اٛنرد -
 كاالستثمار اٜنفظ -

 للمخطوطات بدار ليكلٌ كالذم س اٞنؤسسة تبنتو اٞندل بعيد ٞنشركع أساسية مراحل الوظائف ىذه كتعد
 14.اٞنخطوطات رعاية ألعماؿ مناسبا مقرا تكوفل

 ثالثا: جمعية أبي إسحاق اطفي  لخدمة التراث بغرداية:
 ىيئة بوصفها اٛنزائر، غرداية، كالية من رٚني باعتماد ـ،1995 أفريل 11 بتاريخ" اٛنمعية" تأسست

 خاصة. اإلباضي كالرتاث عامة الرتاث حقل ُب الباحثٌن جهود تثمٌن على تعمل علمية، خًنية
 اٜناج أيوب بن ١نمد األستاذ ْنربة أبرزىا لعل كأفكار، ْنارب لعدة تثمينا اٛنمعية إنشاء فكرةكانت ك 

 15، كىو يشغل حاليا منصب رئيس اٛنمعية.(ٝنبورات) سعيد
ائدة ُب ٠ناؿ حفظ الرتاث، كباٝنصوص اٞنخطوط منو، تعترب ٗنعية أيب إسحاؽ من اٞنؤسسات اٝنًنية الر 

لذا فقد جعلت من أىم أكلويات مشاريعها العمل على تأمٌن رصيد اٞنخطوط ُب كادم مزاب كصيانتو، بغية 
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اكتشاؼ الكنوز اٞنغمورة ُب كادم مزاب كحفظ ٢نطوطاهتا، كد٬نومة االستفادة منها، باستعماؿ التقنيات 
 سهيل تعامل الباحثٌن كالدارسٌن معها.التكنولوجية اٜنديثة لت

 كلتجسيد اٞنشركع فقد سلكت اٛنمعية أحسن الطرؽ التكنولوجية اٜنديثة كاٞنتمثلة ُب:
 .اتويات لد٬نومة( سنة71 حوإب اٞندل، طويل حفظ) اٞنيكركفيلمي التصوير -
 .التداكؿ لسهولة( سنوات 5 حوإب اٞندل، متوسط حفظ) الرقمي لتصويرا -

 ـ، كقد ًب تصوير عدة مكتبات كخزائن منها:1996-1995ت اٛنمعية ُب اٞنشركع خبلؿ موسم باشر 
 خزانة الشيخ القاضي أيب بكر بن مسعود الغرداكم. -
 مكتبة عشًنة آؿ يدر ببين يزقن. -
 مكتبة عشًنة آؿ خالد ببين يزقن. -
 مكتبة البكرم بالعطف. -
 مكتبة قطب األئمة. -
 اعي بغرداية.مكتبة اإلصبلح بالر  -

 :اآلٌب الرتتيب ُب نوجزىا أف ٬نكن علمية، أخرلك  تقنية عملياتعلى خطوات ك  اٞنشركعكيشتمل 
 .اٞنكتبات إحصاء: أكال
 .اٞنخطوطات فهرسة: ثانيا
 .الفهارس رقن: ثالثا
 .اٞنيكركفيلمي التصويرأك الرقمي،  التصوير: رابعا

 .الفهارس مع كمقابلتها كاألقراص، األفبلـ تصفيف: اخامس
 كمبيوتر برنامج طريق عن الرقمية اتويات ًنكتسي اٞنكتبات، ٢نطوطات ُب االفرتاضي التصفح: اسادس

 16(.اٞنخطوط ٞنعاينة اٞنعصومة برنامج)
كقد عكف مؤخرا فريق عمل اٛنمعية على فهرسة مكتبة القطب، بعد أف أصدر فهرسا جرديا تويات 

 اٛنلدة دفيت بٌن ما بالوحدة كاٞنقصود كحدة، 968 على ٓنتومدم مزاب، حيث اٞنكتبة اليت تعد أغىن مكتبة بوا
 .العشراتإٔب  أحيانا تصل قد الوحدة، ىذه داخل تكوف اليت العناكين عدد عن النظر بغض "سفر" الغبلؼ أك

 عآب مكتبة فهي غرك كال ٓنويها، اليت الفنوف تنوع كإٔب ،منها استقت اليت الركافدإٔب  كترجع أ٨نية اٞنكتبة
 شرح كبٌن ك٢نتصر مطوؿ تأليف بٌن يتنوع كالذم الغزير العلمي إنتاجو ٓنوم اليت خزانتو لذلك كتشهد، جليل

 سول يبق فلم ضاعت رّنا اليت تلك أك ترجع كٓب اٝنزانة من خرجت اليت اٞنؤلفات بعض عن فضبل، كحاشية
 17.عنواّنا

  :نجزةالم الفهارسبعض قراءة وصفية في مضامين ثانيا: 
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سنحاكؿ القياـ بقراءة ٓنليلية كصفية ٞنضامٌن بعض الفهارس اليت أ٤نزت، كسنقتصر على ما أ٤نر من قبل 
ٗنعية الرتاث ضمن دليل ٢نطوطات كادم مزاب، ككذا الفهارس اليت أ٤نزىا قسم الرتاث كاٞنكتبة ٞنؤسسة الشيخ 

 عمي سعيد كال يزاؿ.
 فهارس جمعية التراث:  -0

"٥نو دليل ٢نطوطات ثنا عن جهود ٗنعية الرتاث أّنا تبنت مشركع عمل ٗناعي أطلق عليو أشرنا عند حدي
 18:اآلتيةمتبعة ُب أغلبها الطريقة .فهارس 8أٖنر كادم مزاب" 

 تنظيف اٞنخطوط. -
 ترتيب كتنسيق ما اختلط منو إف كجد. -
 ترقيم أكراؽ اٞنخطوط بقلم الرصاص. -
وط: )الرقم ُب اٞنكتبة، عنواف اٞنخطوط، اٞنؤلف، تاريخ كفاة اٞنؤلف، ضبط اٞنعلومات ُب استمارة اٞنخط -

موضوع اٞنخطوط، أكؿ اٞنخطوط، آخر اٞنخطوط، الناسخ، تاريخ النسخ، رقم اٛنزء، عدد األكراؽ، عدد األسطر، 
 (.أخرلاٞنقاس، كماؿ اٞنخطوط أك خرمو، حالة اٝنط كنوعو، لوف اٞنداد، مبلحظات 

 تيبو ُب اٞنكتبة ترتيبا جديدا.تصنيف اٞنخطوط كتر  -
 استنساخ أىم اٞنخطوطات ُب اٞنكتبة كاليت ٫ناؼ تلفها. -
 ترتيب استمارات اٞنخطوط كمراجعتها. -
 ...١ناكلة استخراج آّاىيل من العناكين كاٞنؤلفٌن -
 تصفيف معلومات االستمارات ُب الكمبيوتر حسب مواضيعها. -
 إ٤ناز الكشافات اٞنساعدة. -
 بة مقدمة للفهرس ٍب السحب النهائي.كتا  -

 كفيما يلي قراءة ُب بعض الفهارس اٞننجزة:
 
 
 فهرس مكتبة عشيرة آل يدر ببني يزقن: .أ

ىػ اٞنوافق لشهر فيفرم 1414كيعد أكؿ فهرس يصدر ُب إطار دليل اٞنخطوطات كذلك ُب رمضاف 
 ـ.1994

ىػ(، كبا٘ند 1251با٘ند بن ٪نٍن )حي ُب الشيخ ١نمد بن إٔب  يرجع أصل ملكية مكتبة عشًنة آؿ خالد
 ىػ(.1253بن ٘نو بن ٪نٍن يدر )حي ُب 

  19كمعدؿ عمر اٞنكتبة أكثر من قرنٌن من الزمن.
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 466ُب النظم كالقصائد، ك 138عنواف، منها  594صفحة، ّنجموع  359٪نتوم الفهرس على 
 96ٍب اٞنواعظ كاالبتهاالت كالفضائل ُب  عنواف، 158مؤلفات نثرية، كٓنتل اٞنؤلفات الفقهية الصدارة ّنجموع 

 عنواف. 62عنواف، كاللغة العربية كعلومها ب  71عنواف، كالعلـو الرياضية كاٜنديثة ب 
 

 فهرس مكتبة آل فضل ببني يزقن:.ب
 ُب كتعرضها نسبيا اٞنكتبة قدـ كرغم ٢نتلفة، علـو ُب نفيسة ٢نطوطات من خزانة فضل آؿ مكتبة ٕنتلك

 اإلٗنإب آّموع نصف من أكثر يبلغ الكاملة اٞنخطوطات عدد ٠نموع أف إال اإل٨ناؿ من وعنإٔب  ما فرتة
 20.اٝنزانة ٞنخطوطات

 انتقلت ٍب ،ُنبسها أكصى الذم كىو ،اٞنكتبة منشئ موسى بن يعقوب بن عمر بن موسى السيد كيعترب
ذه اٞنكتبة الشيخ أبو زكرياء ٪نٍن بن صاّب كالذين سا٨نوا ُب إثرائها، كما ساىم ُب إثراء ى جد عن أبا أبنائو إٕب

 (.ـ1787-ىػ1313: ت).األفضلي
 يرجع كما ،ـ18-17/ق13-11 القرنٌنإٔب  أكثرىا يرجع اليت نسخها اريخو ت ُب اٞنكتبة أ٨نية كتظهر

 21.ـ669إٔب  أقدمها كيرجع ـ،16-15/ػى 11-9 القرنٌنإٔب  بعضها
-ىػ1416وراس ٪نٍن كإشراؼ ٗنعية الرتاث كذلك سنة كقد ًب الفراغ من فهرسها بإ٤ناز من السيد ب

عنواف ُب القصائد  98عنواف ُب شّت الفنوف منها  518صفحة، اشتملت على  185فظهر الفهرس ُب .ـ1996
عنواف، ٍب  135كقد كاف للفقو النصيب األكفر من ٠نموع اٞنؤلفات ب .عنواف ُب األعماؿ النثرية 411كالنظم، ك

 عنواف. 52عنواف، كالتاريخ كاٛنغرافيا ب  58عنواف، كالعلـو الرياضية اٜنديثة ب  113ها ب اللغة العربية كعلوم
 مكتبة عشيرة آل خالد ببني يزقن: .ج

تػ: ) أزبار، عيسى بن ١نمد الشيخٓنتوم على خزانة  ،يزقن ببين خالد آؿ عشًنة أمبلؾ من ملك اٞنكتبة
 .العشًنة تصرؼ تٓن كضعت ٍب أحفاد عند كانت كقد ـ(،1873-ىػ1396

 جلبها أزبار الشيخ األصلي فمالكها عموما، اٞنغرب ُب مشرقية عمانية ٞنخطوطات شاملة مكتبة كربأ تعترب
 22، بعد أف استقر ّٔا لفرتة.عماف من معو

، كإ٧نا اكتفي فيها خرلحسب مواضيعها كما ىو حاؿ الفهارس األ ٓب تصنف اٞنخطوطات ُب الفهرس
كما أف بطاقات اٞنخطوطات .تندرج فيها كضعت أمامها أرقاـ اٞنخطوطات اليتبكشاؼ مستقل للمواضيع 

 رقمت برقم البطاقة كليس بالصفحات.
ىػ يوافقو شهر ديسمرب من سنة 1417كقد ًب الفراغ من كضع الفهرس ُب ذم القعدة من سنة 

  38ربية كعلومها، ككتاب ُب اللغة الع  22كتاب ُب الفقو، ك  153عنواف منها  383كقد اشتمل على .ـ1997
 كتاب ُب العقيدة كعلم الكبلـ.
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ىػ من قبل زايد 911كأقدـ نسخة ُب اٞنكتبة ىي لكتاب "سبوغ النعم" كىو ٞنؤلف ٠نهوؿ، ًب نسخها ُب 
 بن يسفاك الوسياين.

 فهرس مكتبة الشيخ محمد بن سليمان ابن ادريسو ببني يزقن:.د
 ٓنتوم اٞنكتبة على خزانتٌن:

 اج صاّب بن سليماف ابن ادريسو.األكٔب: خزانة اٜن
 .الثانية: خزانة اٜناج عمر بن صاّب ابن ادريسو

 إضافة ،مؤلفاتو جل ّٔا ـ(،1896-ىػ1212)تػ:  ادريسو ابن سليماف بن ١نمد للشيخ ىي اٞنكتبة أصل
 اٜناج حفيديو دعن حاليا كىي ،إثرائها ُب سا٨نا اللذين كصاّب سليماف ابنيوإٔب  انتقلت ٍب ،٢نتلفة اقتناءاتإٔب 

 .صاّب بن عمر كاٜناج سليماف بن صاّب
 23.اليقظاف أيب للشيخ األسبوعية للجرائد ىائلة كبأعداد مطبوعة بكتب اٞنكتبة كتتميز

كالفهرس ٓب يكتمل ُب إطار عمل ٗنعية الرتاث كقد أخذ زماـ األمور من بعدىا األستاذ ابن ادريسو 
  24ـ.1998ىػ يوافقو شهر ديسمرب من سنة 1419ن سنة مصطفى بن ١نمد ليكتمل العمل ُب رمضاف م

 354ّنجموع .قسمٌن، لكل خزانة كضع ٟنا فهرس مستقلإٔب  صفحة، كمقسم 94كالفهرس يقع ُب 
 عنواف ُب العقيدة كعلم الكبلـ. 19كتاب ُب الوعظ كالزىد كالفضائل، ك  23كتاب ُب الفقو، ك  83عنواف، منها 

 تبة لمؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية:ثانيا: فهارس قسم التراث والمك
استطاع قسم الرتاث كاٞنكتبة ّنؤسسة الشيخ عمي سعيد أف ٪نمل اٞنشعل بعد ٗنعية الرتاث ٞنا توقف 

 مكتبات خاصة كعامة ّندينة غرداية. 9مشركع دليل اٞنخطوطات، فتمكنت من فهرست 
غ للعمل كل من األستاذ بشًن اٜناج موسى، كقد كاف العمل ُب بداية األمر ٗناعيا ُب دكرات مغلقة، ٍب تفر 

 مدير قسم الرتاث كاٞنكتبة، ّنعية اٝنبًن ُب ٠ناؿ اٞنخطوط األستاذ ٪نٍن بوراس.
 25 ك٣نا ٕنيز بو ىذا العمل عن سابقو:

 فصل ٢نطوطات األعماؿ النثرية عن النظمية ُب الفهرس ككضع كل منهما ُب قسم مستقل عن اآلخر. -
 لى أساس ترتيبها ُب اٝنزائن كالذم كاف على حسب األحجاـ.ترقيم اٞنخطوطات ع -
 كضع مبلحق مشتملة على قوائم للمصاحف كاٞنخطوطات اٞنصورة، كالوثائق اٞنستقلة. -

 :اآلتيةكقد تضمنت عملية الفهرسة ُب أغلب فهارس قسم الرتاث كاٞنكتبة على اٝنطوات 
 تنظيف اٞنخطوط كترتيب أكراقو. -
 خطوط.ترقيم أكراؽ اٞن -
 كضع معلومات كل ٢نطوط ُب استمارة خاصة. -
 .ترتيب اٞنخطوطات ُب اٝنزانة على حسب األحجاـ كترقيمها على تلك الوضعية -
 تصنيف االستمارات على حسب اٞنواضيع. -
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 تصفيف ١نتول االستمارات على اٜناسوب. -
 كضع الكشافات العامة اٞنساعدة. -

 زة من قبل القسم:كفيما يلي عرض ألىم الفهراس اٞننج
 فهرس الخزانة العامة:.أ

اٝنزانة ىي ملك للمؤسسة كقد كانت ُب بداية األمر تابعة للمدرسة القرآنية اليت يشرؼ عليها اٞنسجد 
ٍب عرفت تزكيدات ٢نتلفة على أيدم أعضاء من إدارة اٞنؤسسة، كما تدعمت ّنكتبات ١نبسة .الكبًن بغرداية

ـ(، كالشيخ إبراىيم  1974-ىػ1294شيخ ّٔوف فخار تلميذ قطب األئمة )تػ:موركثة ٞنشايخ منهم: ال أخرلك 
ـ(، كيوسف تزبينت قاضي اكمة اإلباضية بقسنطينة 1944-ىػ1262كولو تلميذ القطب أيضا )تػ: 

 26كغًنىم..ـ(1968-ىػ1287)تػ:
، ككاف ذلك سعيد الشيخ عميكيعترب فهرس اٝنزانة العامة أكؿ فهرس ينجزه قسم الرتاث كاٞنكتبة ّنؤسسة 

 216عنوانا ُب  735كيضم بٌن دفتيو .ـ3113ىػ يوافقو شهر أكتوبر من سنة 1432ُب شهر شعباف من سنة 
 .من األعماؿ النظمية 376عمل نثرم، ك 449منها .صفحة

عنواف، كالعقيدة  94عنواف، ٍب التاريخ كاٛنغرافيا ب  118ككاف للمواضيع الفقهية النصيب األكفر ب 
 عنواف. 74عنواف، كاللغة العربية كعلومها ب  79بلـ بكعلم الك

مصحفا، كآخر للمخطوطات اٞنصورة كاليت  24بالفهرس ملحقاف أحد٨نا للمصاحف الشريفة كاليت تضم 
 ٢نطوطا. 82يبلغ عددىا 

 ىػ كىو يضم ٠نموعة من األحاديث األربعينية.697سنة إٔب  كيرجع أقدـ نسخة ُب خزانة
 أبي بكر بن مسعود الغرداوي بغرداية: فهرس خزانة القاضي.ب

تتواجد خزانة القاضي أيب بكر حاليا َنمعية أيب إسحاؽ اطفيش ٝندمة الرتاث بغرداية، كضعها أحفاد 
 اٜناج بابكر ُب يد اٛنمعية بغية فهرستها كتنظيمها.

ذلك ُب  كقد تكفل قسم الرتاث ّنؤسسة الشيخ عمي سعيد ّنهمة فهرستها ُب إطار مشركع القسم، كًب
 ـ.3117ىػ اٞنوافق لشهر أكت 1438رجب من سنة 

ُب قسم  116عنواف ُب قسم األعماؿ النثرية، ك 338صفحة، منها  181عنوانا ُب  224كيضم الفهرس 
 عنوانا. 49عنوانا، كاللغوية  86األعماؿ النظمية، كيبلغ عدد اٞنخطوطات الفقهية 

سنة إٔب  ىػ(، يرجع تاريخ نسخها515فى للغزإب )تػ: كٓنتوم اٝنزانة على أقدـ نسخة من كتاب اٞنستص
 نسخها علي بن أيب القاسم نصر بن ١نمد بن أ٘ند العنزم..ىػ553

ٕنٌيزىا عن غًنىا إٔب  امتبلؾ اٝنزانة ّٓموعة من النسخ القد٬نة فإف أ٨نية اٞنكتبة تعود أيضاإٔب  باإلضافة
 27لنقص على غًن عادة أغلب ٢نطوطات.بعناكين فريدة، ككذا سبلمة ٢نطوطاهتا من اٝنـر كا

 فهرس مخطوطات خزانة دار التالميذ )إروان( بجامع غرداية الكبير:.ج
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، كىو (ـ1493/ ىػ898 :ت)نشأة دار التبلميذ ُب زمن الشيخ عمي سعيد اٛنريب إٔب  أصل اٝنزانة يعود
ار التبلميذ بغرداية ُب القرف ما أشار إليو صاحب ملحق السًن حٌن ترجم للشيخ عمي سعيد من كجود خزانة بد

 ٍب تزكدت عن طريق عدة مصادر منها: 28اٟنجرم. 11
 الوقف كاٜنبس لفائدة اٝنزانة. -
 ضم خزائن أك أقساـ منها عند انعداـ أحد شركط الواقف. -
 ضم الكتب اليت ٓب يعلم أصحأّا. -
 29عمليات النسخ. -

 ت زادت من أ٨نيتها منها:كقد ٕنيزت اٝنزانة عن غًنىا من اٝنزائن بعدة ٣نيزا
 قركف. 5عامل السبق، إذ يبلغ عمرىا حوإب إٔب  كوّنا ْنربة رائدة للمكتبات العمومية، إضافة  -
 العصر اٜنديث ُب مزاب.إٔب  كوّنا أقدـ مكتبة عمومية بقيت ماثلة  -
 عنوانا  1212ىي أكرب مكتبة ُب قصر غرداية حيث تضم  -
ط العلمي، كالنظاـ الرتبوم اٞنعموؿ بو ُب كادم مزاب كاٞنتمثل ُب "ىيئة كوّنا أثرا علميا خصبا للنشا  -

 30إركاف" أك ىيئة التبلميذ.
ـ،  3119ىػ اٞنوافق لشهر أفريل من سنة 1421ًب الفراغ من إعداد الفهرس ُب شهر ربيع الثاين من سنة 

ُب األعماؿ  399، كُب األعماؿ النثرية 894عنوانا، منها  1192صفحة كيضم  584كيقع الفهرس ُب 
 138عنواف، فالعقيدة ب 312عنواف، ٍب اللغوية ب 243النظمية، كقد شغلت اٞنواضيع الفقهية اٜنيز األكرب ب 

مصحفا، كأما الثاين فكاف  111كقد ذيل الفهرس ّنلحقٌن أحد٨نا للمصاحف الشريفة اليت بلغ عددىا .عنواف
 لنماذج مصورة لبعض اٞنخطوطات.

ىػ من قبل أ٘ند بن إبراىيم بن 889ىػ(، ًب نسخها ُب 5انة لكتاب ديواف األشياخ )ؽكأقدـ نسخة باٝنز 
 عمر اٞنصعيب.
 فهرس مخطوطات الخزانتين للشيخين بنوح بن أحمد مصباح وصالح بن حمو بابهون بغرداية:.د

ًب الفراغ  يشتمل الفهرس على خزانتٌن مستقلتٌن، قاـ القسم بفهرستها بعد تقدـ ّٔما أبناء الشيخٌن، كقد
حد كتابة إٔب  كالذم يعترب آخر إصدار لقسم الرتاث.ـ3111ىػ اٞنوافق لسنة 1421من فهرسة اٝنزانتٌن ُب سنة 

 31ىذه األسطر.
 عنواف ُب األعماؿ النثرية 111عنوانا ُب كلتا اٝنزانتٌن، منها  119صفحة كيضم  97يقع الفهرس ُب 

 عنواف ُب األعماؿ النظمية. 18ك
 ٘ناد بن إلٚناعيل الصحاح كتاب اٝنزانتٌن ىي ُب خزانة الشيخ بنوح مصباح كىي لكأقدـ نسخة ُب

 ق.913إٔب  ، كاليت يعود نسخهااٛنوىرم
 كىي: مبلحق ثبلثة٪نتوم الفهرس على 
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 الشريفة اٞنصاحف -1
 اٞنخطوطات من لنماذج صور -3
 .رسالفه ُب تدرج ٓب اليت اٞنخطوطة اٞنتفرقة األكراؽ من بقي ما قائمة -2

 خاتمة: 
أننا حاكلنا استعراض ٧ناذج لبعض اٝنزائن كاٞنكتبات اليت ًب إٔب  ُب ختاـ ىذا العرض يبقى أف نشًن

فهرستها ضمن جهود ٗناعية ٟنيئات كٗنعيات، كبالتإب ال يعين أننا استوفينا كل أعماؿ الفهرسة ٞنكتبات كادم 
الباحثٌن من الذين شاركوا ُب فهرسة اٞنكتبات السابقة مزاب، فقد ظهرت بعض اٛنهود الفردية لبعض اٞنكتبات أك 

 كاستفادكا من ْنربتها، كمن ىذه األعماؿ نذكر ما يأٌب:
 .مكتبة اٜناج صاّب لعلي ببين يزقنفهرس  -1
 .الشيخ ببانو ١نمد بن يوسف ببين يزقنفهرس خزانة  -3
 .مكتبة اإلستقامة ببين يزقنفهرس  -2
 .م ببين يزقنمكتبة أكزكرم إبراىيفهرس  -4

إٔب  كإخراج اٞنخطوطاٛنهود اليت بذلت كال تزاؿ ُب سبيل ٘ناية ٢نطوطات مكتبات كادم مزاب، كرغم 
أحكم إال أف العديد منها ال يزاؿ حبيس اٝنزائن، اٜنياة العلمية ليؤدم دكره الذم أنيط بو، كأراده منو مؤلفو؛ 

 عا لؤلرضة، يرتقب ٜنظة اٝنبلص.مرتدرجة اإلضرار بو، فكاف إٔب  أصحابو اإلغبلؽ عليو
 

الهوام :
                                           

1
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 .أ :ص ،تاتٌٕٓ صانر ٔانشٍخ يصثاذ تإَذ انشٍخ نهشٍخٍٍ انخضاَتٍٍ فٓشط: يؤسسح ػًً سؼٍذ: ٌُظش - 



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

113 
 

 العلوم الكونية مخطوطات التجربة الجزائرية في فهرسة 
 المكتبة الوطنية أنموذجا 

 د / شخوم سعدي 
سيدي بلعباس –جامعة جياللي اليابس  - 

 
 كضع مصنفات خاصة ّنسًنهتمإٔب  اٞنغرب خبلؿ الفرتة الوسطىك  اْنو العلماء اٞنصنفوف ُب اٞنشرؽ  
كذا ما أجزكا عليو ُب كتب ك  ،كيضٌمنوف ُب ىذه الفهرسة أىم ما كقفوا عليو من كتب ُب ٢نتلف الفنوفك  ،العلمية

ال تكاد ٔنلوا فرتة من ك  أك الفهرسة ؛ ،قد ٚني ىذا عندىم بالربنامجك  أجازىم عليها شيوخهمك  ألفت ُب فن ما
تقتصر على األفراد فحّت الدكؿ كانت تعتين بعملية  ٓب تكن الفهرسةك  ،الفرتات من ىذه العملية العلمية عندىم

بعض اٞنكتبات   أخرلُب جهة  تعينك  ،ما ألفوك  الفهرسة العلمية اٝناصة اليت تعين للعآب اٞننفرد مسًنتو العلمية
قد كانت الفهرسة ّنعناىا العاـ عندىم ك  كفهرسة األمويٌن للمكتبة الضخمة اليت كانت ٟنم بقرطبة ُب األندلس،

حّت ُب الفرتات ك    بالتقريب صورة البيبليوغرافيا اٞنتداكلة عندىم، سواء اٞنوجودة بٌن أيديهم أك ُب غًن بلدىمتعين
 .اليت سبقتهم

  التعامل مع الكتب التعليميةك  اْناه التجربة الشخصية ،مع مركر الزمن كاف ىناؾ اْناىاف ُب الفهرسةك   
إف كاف الربنامج ك  ّنكتبة معينة بذكر أىم معلومات، عداد قوائم خاصةالثاين إك  ،ىو ما عرؼ بالربنامجك  العلميةك 

فإف فهرسة اٞنكتبات ظلت خافتة مقارنة  ،أكثر ظهورا من فهرسة اٞنكتبات باعتبار أنو كجو من أكجو اٜنركة العلمية
عباس ا٘ند بن أ٘ند ُب الفرتة الوسطى كانت فهرسة أك برنامج أبو الك  ،بالصورة األكٔب اليت ىي أقرب لرصد الكيتيب

قد احتوت على أىم الكتب اٞنتداكلة بٌن العلماء ُب القرف السابع اٟنجرم ك  الغربيين من أىم ما بقي من برامج
)الثالث عشر اٞنيبلدم(، ُب ٢نتلف الفنوف العلمية اليت كانت ُب َناية إباف حكم اٜنكم اٜنفصي الي ّٔا )أبو 

استعماؿ الثبت  إٔب  قد تطور ىذا اٞنفهـو ،ك (/  ىػ 698-683بن إبراىيم ) زكريا ٪ني اٞننتخب إلحياء دين ا
الفهرسة مستعمبل مثل فهرسة مركيات ١نمد بن  ظل لفظك  ،استعماؿ اإلجازة كإجازة البوينك  ،كثبت الندركمي

؛ فهي  قد ٘نلت ىذه اٞنصنفات أىم ما كاف متداكال ُب الفرتة الوسطى من كتبك  غًنىا،ك  اٞنغيلي عبد الكرًن
 .أعطت صورة للمكتبات

ذلك نظر ك  العلـو العقلية دكف سواىا ؛ك  ك اٞنراد من ىذه الدراسة ىو اإلىتماـ ّنخطوطات علـو الطبيعة
 ،التقصي من قبل ٢نتصيهاك  التار٫نية نالتها سهاـ البحثك  الدينيةك  األدبيةك  مثل اللغوية خرلألف االختصاصات األ

ذلك أف اٞنختصٌن ُب ىذه ك  ،الباحثوف اٛنزائريوف إال من باب اإلشارة أحياناىذا الصنف فلم يتوجو إليو  أما
توجههم ىو التعامل اٞنباشر مع الدراسات اٜنديثة دكف ك  ،باللغة الفرنسية –كالزاؿ  –الفنوف كاف تكوينهم 

ملة ُب ىذه األلفاظ اٞنستعك  بعض اٞنصطلحات فهمإٔب  كتب الرتاث ُب ىذا الباب ؛ إذ أّنم أقرب التعامل مع



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

112 
 

الدارس ُب ىذا ك  كىو أىم ما ٩نده الباحث ،غًن اٞنختصٌن سيبذلوف جهدا مضاعفا إذا حاكلواك  ،اٞنخطوطات
 أنو ىناؾ بعض اٞنصطلحات العلمية اٞنتداكلة ُب الفرتة الوسطىإٔب  الباب إذا ٓب يكن من اٞنختصٌن إضافة

 أمهات الكتب ُب ىذه الفنوفإٔب  الدارس العودةك  الباحث اٞنعاصرة اليت ٓب تعد مستعملة اآلف ُب ىذه العلـو تلـزك 
 .اٞنتأخرة منهاك  الكتب اإلصطبلحية اليت ألفت ُب الفرتة الوسطىك 

مستقببل التعامل –حّت يتسىن للباحثٌن  ،٢نطوطات ىذه العلـوك  مضاف ك من أىداؼ ىذا العرض تقييد
ك ١ناكلة إ٩ناد مقاربة علمية ،عليو ىذا العرضالذم سيتقصر  -عوض الوصف  -معها ؛ إما ّنزيد من التحليل

 .بٌن ما ىو متداكؿ من ىذه العلـوك  اٜنديثك  تار٫نية بٌن حاؿ ىذه العلـو ُب العصر الوسيط
 اىتماماتها بالعلوم الكونية: و  المحاوالت األولى للفهرسة.1

، 1اٛنزائر ك   اٞنغرب األكسطاٞنهتمٌن بفهارس خاصة بالعلـو اٞنؤلفة ُبك  الباحثٌنك  قاـ الكثًن من الدارسٌن
الطبيعية، فبل ٤ند دراسة فهرسية أك ك  إال أف القليل اىتم بالعلـو الكونية أك كما يسميها ابن خلدكف بالعـو العقلية

غًنىا من ك  متابعة ٟنذه العلـو سواء ُب العصر الوسيط أك الفرتة العثمانية أك حّت تلك اٝناصة باٞنكتبة الوطنية
 ما قاـ بوك  2مصادرهُب الرتاث العريب أك كوركيس عواد ُب   زائر، على غرا ما قاـ بو فؤاد سيزكٌناٝنزائن ُب اٛن

أخًنا ك  4أك ١نمد العريب اٝنطايب ُب فهارس اٜنسنية 3صبلح ١نمد اٝنيمي باٞنكتبة الظاىريةك  سامي خلف ٘نارنة
إذ  ،غًن أننا ال ٤ند مثل ىذه ااكالت ُب اٛنزائر ،الدكتور أ٘ند الطاىرم ُب فهارس اٝنزانة العامة اٞنغربية ما قاـ بو

إذا ك  ،االىتماـ العاـ باٞنخطوطات ىي ُب أحسن األحواؿ تعتمد اٞننهج الوصفيإٔب  أف ااكالت األكٔب اْنهت
فيمكن القوؿ أف طريقة التبويب ىي اٞنظهر الوحيد الذم ٬نكن من  ،أردنا ٔنصيص العرض ٟنذه اٞنخطوطات

ما ذيكر أعبله من أسباب ضعف التوجو ٥نو ىذا إٔب  إضافةك  ،عن مثل ىذا النوع من الفهرسة خبللو اٜنديث
بطبيعة اٜناؿ فإننا سنجد أف فهرسة ك  ،-خاصة الفقهية أخرلمقارنة بكتب –فإف قلتها  ،النوع من الفهرسة

 ذلك لؤلسباب التالية:ك  ،فانيوف ىي من أىم ما صنف ُب الفهرسة
: الصيدلةتعدد أبواب اٞنصنفا -  الرياضيات.ك  الفلكك  الطبك  ت ُب ىذه العلـو
إٔب  التدقيق فيو ُنيث أنو يكفي للباحث الوقوؼ على فهرستو دكف العودةك  اعتماد اٞننهج الوصفي -

 اٞنخطوط األصلي ُب غالب األحياف.
 يةغًن اٞنكتبة الوطن أخرلأك لو مضاف  ،عطاء معلومات إضافية حوؿ اٞنخطوط ؛ مثل كونو طبعإ -

 ىكذا.ك 
 مصدر اك مرجع.إٔب  التعريف باٞنؤلف تلميحا اك إحالة -
 ،5حٌد اآلفٌ إٔب  اٝناصة فمجمل عدد اٞنفهرسك  العامة خرلكثرة كتب ىذه اٞنكتبة مقارنة باٞنكتبات األ -

 .6بلغ عددىا اإلٗنإب حوإب تسعٌن ٢نطوطاك 
 
 :الريادة في الفهرسة العلميةو  .المكتبة الوطنية0
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خًن ٬نكن القوؿ بأف اٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية ىي أكثر اٞنكتبات اٛنزائرية الية عتبار بالعامل األبأخذ اال 
٬نكن فهرسة اٞنخطوطات اٞنوجودة ّٔا اٝناصة ّٔذه الفنوف مرة ك  ،العلـو العقليةك  الزاخرة ّنخطوطات علـو الطبيعة

 :ذلك للعوامل التاليةك  ثانية رغم فهرسة فانيوف
أٚناء أصحأّا دكف إٔب ك  اٞنخطوطات اليت ٓب يتمكن فانيوف من معرفة أصحأّا فأشار إليهاكجود بعض  -

" المنحة القدوسية في لعل من أبرزىا ٢نطوط ك  -كعادتو–ال حّت ذكر سنة كفاتو ك  تعريف أصحأّا
 الرابع عشرك  القرناف الثالث عشر) 7سحنوف الراشدم أل٘ند بن ١نمد بن علياألدوية الناموسية" 

اٞنلفت لبلنتباه أف ىذا اٞنخطوط ِنط يد اٞنؤلف ٣نا ك  (عشر اٞنيبلديٌن التاسعك  اٟنجريٌن/ الثامن عشر
 .٬8نكن اعتباره من نوادر اٞنخطوطات باٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية

منها اليت قاـ اٞنفهرس عبد الغين بيوض ك  كثًن من اٞنخطوطات العلمية ٓب يقم فانيوف بفهرستها أك أغفلها -
 .١9نمد بن علي شهاب الدين ا٘ند بنلصاحبو  اللمع ُب العلمهرستها، مثل بف

فهرسة مكتبة بن تواصل توافد اٞنخطوطات اليت تقتنيها اٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية غما إىداء أك شراء مثل 
بن األعمش العلوم  شرح اٞننظومة أليب عبد ا ١نمد بن اٞنختاراليت ٤ند ضمنها  ،٘نودة باٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية

 .10تبالشنقيطي أك الشنجيطي كما كي 

كىذا حّت فرتات متأخرة من  ،اعتماد الكثًن من اٛنزائريٌن على اٞنخطوط ُب التأليف رغم ظهور الطبع -
بداية القرف العشرين فنجد ُب اٞنكتبة الوطنية بعض اٞنخطوطات اليت ألفت ُب بداية ك  القرف التاسع عشر

 ،طوط السيف اٞنسلوؿ ُب قطع رأس اٞنهدم اٛنهوؿ لصاّب بن اٞنهنا القسنطيينالقرف العشرين مثل ٢ن
بن ١نمد اٞنوىوب الزكاكم )حيا  ١نمد بن مالك٤ند ُب موضوعنا ٢نطوط ُب اٜنساب ك 

 .ُب اٛنرب ،الصحيح مع الكسور أعماؿٓنفة السركر ُب  ـ(1215/1887
 نماذج لبعض المخطوطات العلمية بالمكتبة الوطنية  .0

اٞنبلحظ أف أغلبها ك  ىذه ٧ناذج لبعض اٞنخطوطات اليت ال توجد ُب فهرس فانيوف باٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية
 ألفت ُب فرتات متأخرة 

 ُب اٛنرب  ،ٓنفة السركر ُب اعماؿ الصحيح مع الكسور 

 .(43ح)و رقم-
 ـ(1215/1887بن ١نمد اٞنوىوب الزكاكم )حيا  ١نمد بن مالك-

 السبلـ على سيدناك  الصبلةك  ا سبحانو عاقبة اٞنورإٔب ك  الر٘نن الرحيم اٜنمد  بدايتو " بسم ا-
ك بعد فهذه ٓنفة السركر ُب اعماؿ الصحيح مع الكسور بطريق الكسر العشار ينتفع ّٔا اٞنبتدم إف ،،،،موالناك 

 "،،،،،يرجع إليها اٞننتهيك  شاء ا

أربعة أٙناسو ٖنانوف كما ك  ثبلثة اٙناسو ستوفك  ،،،،،صحيحالسنتيم عبارة عن عشر الواحد الك  " توياّن-
 رب العاٞنٌن" اٜنمد ك  ،،،ّنا أشرنا لو الكفاية من الكسر حسب العشار حسبما يسر اك  ،ال٫نفى
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 ؽ كإٔب  1عدد اكراقو من ه  3512رقمو -

  18إٔب  17من  أخرلإٔب  خط مغريب مسطرة ٢نتلفة من كرقة-

 سم 112×  185ك 115× 185أبعاده -

 ا٘نر ك  خط مغريب ّنداد أسود-

 ِنط الناسخ عمار بن عيسى بن الطالب  أخرلنسخة :مبلحظة-

السبلـ على سيدنا ١نمد خاًب ك  الصبلةك  " بسم ا الر٘نن الر٘نن الرحيم اٜنمد  رب العاٞنٌن :تبدا بػ-
يق كسر العشار ُب تقييد حسن الشيخ بعد ٚنيتها ٓنفة السركر ُب أعماؿ اٛنمع مع الكسور بطر ك  ،،،النبئٌن

 يرجع إليها اٞننتهي ك  لينتفع ّٔا اٞنبتدمء...األصح القلصادم(ك  )كذاالقلصاد

 :ك لو ايضا

  عركس زفت ُب اختصار النسبة 

....ك بعد فهذه )كذا( تقييد ٚنيتو سبو؟ عركس زفت ُب اختصار النسبة للمحاصات إذا كثرت .يبدا بػ:"-
ىو باب مهم ٪نتاج إليو ك  استفرقتك  )كذا( تشعاعبتك  مسائل الفرائض إذا امتدت فركعها كذاك  تباينتك  أجزاؤىا

 الطالب......

 جزء من ألفك  جزء من نايةك  عشر عشرك  مايةك  ك معناىا على ترتيب العشرة ألف ألف.ك ينتهي بػ:"..
 ك المعبود سواه "....أليفجزء من عشرة فإف كاف القياس باٞنرت مثبل تقوؿ ميديو ميزاعين عشرة ألف كمل التك 

 (13ضمن ٠نموع )رقم3512رقمو 

 21عدد األكراؽ 

 سطرا ُب كل كرقة 17

  13×ًٌ 19أبعاده 

 5،13×5،19أك 

 اٝنط مغريب  

 ظ 33ك ك  31جداكؿ على ؽ 

 اسود ك  مداد ا٘نر

 ك حسب ما جاء ُب اٞنخطوط فإف اٞنؤلف كاف يعمل ترٗنانا لدل السلطات الفرنسية 

  3286:قمٓنت ر  أخرلنسخة 

 لكن بنسخ عمار بن عيسى بن الطالب 

 ىػ 1219ٗنادم الثانية  17كمل من نسخو بتاريخ 
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ك بعد فهذه )كذا( تقييد ٚنيتو سبو؟ عركس كفت ُب اختصار نسبة ...يبدا بػ:" بسم ا الر٘نن الرحيم
ىو ك  استفرقتك  )كذا( تشعاعبتك  كذا مسائل الفرائض إذا امتدت فركعهاك  تباينتك  ااصاة إذا كثرت أجزاؤىا

 باب مهم 

 اربعة عشر سنتماك  ثبلثوف سنتما للثاينك  سبعةك  ...ك للموصي لو األكؿ اثناف من الصحيح.ك ينتهي:"
 أربعوف سنتما انتهى"ك  ثبلثةك  للرابع كاحد صحيحك  للثالث كاحد صحيح كتسعوف سنتم مثل ما للزكجاتك 

 سم 13×19سطرا  32

 ظ 47ك ظ 64ظ  45جداكؿ ؽ

 مغريب اٝنط 

 لسحنوف بن عثماف بن سليماف بن أ٘ند بن أيب بكر اٞنداكم  ،سهاـ الربط ُب اٞنخمس خإب الوسط
 0000رقمو  ىو ُب اٜنسابك  ـ(1637ىػ / 1127الونشريسي )حيا 

ذكره فهم بذلك لو إٔب  من عباده " بسم ا الر٘نن الرحيم اٜنمد  الذم كفق من شاء:البداية
قد سألين بعض اإلخواف ٓنديد اٞنغلل ُب كيفية استعماؿ اٞنخمس خإب  ،،،،،،،يقوؿ العبدك بعد ف،،،،،،حامدكف

 ......تصحيح أكتاره فأجبتو بعد استخارةك  القلب

ا  .....ك أسأؿ التضرع ة االبتهاؿ أف يبلغنا من مرضاتنا غاية اآلماؿ َناه أكـر اٝنلق على.ينتهي بػ:" 
 األنبياء سبلـ على ٗنيعك  آخر دعوانا اف اٜنمد  رب العاٞنٌنك  سلمك  يوموالنا ١نمد صلى ا علك  سيدنا

 اٜنمد  رب العاٞنٌن "ك  اٞنرسلٌنك 

 ظ5ؽإٔب  كجو 1كىو ضمن ٠نموع من ؽ 

 17×سم 5،31أبعاده 

 سطرا ُب كل كرقة  34

 ا٘نر ك  مداد أسود ك 5ؽك  ظهر 1جداكؿ توضيحية 

 الورؽ اٞنقول بتسفًن 

 ىوامش حوؿ النص 

 ىػ1322شرتو مكتبة بريل بيلدف ُب ن

 ىذا الكتاب ُب أسرار اٜنركؼ أك علم اٛنفر

 

  مبادمء السالكٌن ُب رجز ابن الياٚنٌن 

 ٘ند بن قنفذ القسنطيينأل ُب اٛنرب
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فإين قصدت ىنا شرح رجز ابن الياٚنٌن ....حده ٘ندك  أما بعد اٜنمد .." بسم ا الر٘نن الرحيم:يبتدأ بػ
ا ك  ٚنيتو مبادمء السالكٌن ُب شرح رجز ابن الياٚنٌنك  قابلة بأمثلة كجيزة تعٌن الطالب على فهمواٞنك  ُب اٛنرب

 ....اٞنوفق للصواب بفضلو

اٝنارج من ىذا اٞنثاؿ اٞنفركض على النحو اٞنذكور ستة  ك  إال فبلك  كاف من جنسو طرح منو.ينتهي بػ "....
 "كصلى ا على سيدنا ١نمد فيما أردت كفايةك  عليو ثبلثٌن ماال فقسك  ٙنسوف سيئا؟ إال ٙنسةك  كعوب

 علي بن العريب بن ٘نودة الشريف " :الناسخ

 ضمن آّموع  11عدد اكراقو 

 سم 32‘3×  3،21أبعاده: 

 اٝنط مغريب 

 أسود ك  اٞنداد أ٘نر

 ىػ 778ٗنادل األكٔب  4فرغ اٞنؤلف من تأليفو يـو اٝنميس 

  

 سليماف بن أ٘ند بن أيب بكر اٞنداكمسحنوف بن عثماف بن  اسم اٞنؤلف 
 ـ(7261ىػ / 7301الونشريسي )حيا 

 مفيد اتاج ُب شرح السراج  عنواف اٞنخطوط

 ١نمد بن عبد الكرًن بن ١نمد البجاب اٞنيلي  اسم الناسخ

 6262 رقمو

 كرقة  62 عدد األكراؽ

 61 عدد األسطر

زيٌنها ك  لذم رفع السمواتاٜنمد  ا.بسم ا الر٘نن الرحيم... البداية
مواله اٛنليل أبو بكر إٔب  بعد يقوؿ العبد الذليل اٞنفتقرك  بالنجـو الزاىرات

ايت تألف الشيخ عبد الر٘نن اٞنسمى بالسراج ُب علم ...اليديرم كٞنا و
 ...".الفلك

ك التأليف أحق من التصنيف ألنو يراعى فيو مناسبة الكبلـ ."... النهاية
الناظم أطلق التأليف على التصنيف ألنو ٓب يراعي ك  نيفلبعضو ِنبلؼ التص
 ...صبلة كسبلما سخرىا ليـو القرار".مناسبة إذا اختربتو

 ا٘نر ك  أسود اٞنداد

 ـ7422ىػ /  7620ٗنادل الؤب  63ليلة اٝنميس  تاريخ النسخ

 مغريب  اٝنط 
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 ىػ7072ُب مصر ك  7072طبع ىذا الكتاب طبعة حجرية سنة  الطبع 

 ١نمد بن علي  شهاب الدين ا٘ند بن اٞنؤلف  اسم

 اللمع ُب العلم  عنواف اٞنخطوط

  سم الناسخإ

 )بيوض(6363 رقمو

قاؿ شهاب الدين أ٘ند بن ١نمد بن علي عرؼ)كذا( باف  البداية
صفة فتول  :ُب تأليفو اٞنسمى باللمع ُب العلم اٜنساب ما نصو....اٟناشم

 ..".مندكبُب العلم اٜنساب ىل ىو كاجب أك 

 ١نمد بن أيب اٜنسن علي الصنهاجي اسم اٞنؤلف 

 الصنهاجية  عنواف اٞنخطوط

  اسم الناسخ

 "43"-721 رقمو

 63/ 71 عدد األكراؽ

  عدد األسطر

 األرضك  اٜنمد  الذم خلق السموات البداية

 القرف الثالث عشر اٟنجرم تاريخ النسخ

ىناؾ ك  ىو ّنكتبة الزاكية اٜنمزيةك  -ّٔا جداكؿ على عرض تلمساف اٝنصائص 
عشر  الثالثالقرف إٔب  كىو يعود ،7222نسخة باٞنكتبة الوطنية ٓنت رقم 

 .حسب فانيوف

 سم7،72×سم6،67 األبعاد 

  اٝنط 

 اٛنزائرم إٚناعيلخليل بن  اسم اٞنؤلف 

 العويصة  األمراضالذخائر النفيسة لدفع  عنواف اٞنخطوط

  اسم الناسخ

 7120 رقمو

 643 عدد األكراؽ

 71 عدد األسطر

 ٥نمدؾ إٟنا كتب على نفسو الر٘نة البداية
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  النهاية

 خط تركي  اٞنداد

 القرف الثالث عشر ىجرم تاريخ النسخ

  اٝنط 

 ملخص للفصوؿ الثبلثة األكٔب لداككد الؤلنطاكي اٝنصائص 

 سم 6،702×67 األبعاد 

 (التيفاشي )أ٘ند بن يوسف اسم اٞنؤلف 

 أزىار األفكار ُب خواص اٜنجار عنواف اٞنخطوط

  اسم الناسخ

 7236 رقمو

 22 عدد األكراؽ

 67 عدد األسطر

 مغريب اٝنط 

 مم722×634 األبعاد 
 

 
 
 
 

الهوام :
                                           

1
-193:ص-التجارب العربية ُب فهرسة اٞنخطوطات )ص:ضمن ،التجربة اٛنزائرية ،د/ عبد الكرًن عوُب:د/ ٬نكن العودة غلى مقاؿ 

 .1998،القاىرة –طبع معهد اٞنخطوطات العربية  ،تنسيق فيصل اٜنفياف ،العلـوك  الثقافةك  اٞننظمة العربية للرتبية (،ندكة عقدهتا270
2

 .ـ1986ىػ/1406بغداد  ،آّمع العلمي العراقي ،مصادر النباتات الطبية عند العرب ،كوركيس عواد 

3
مطبعة ٠نمع اللغة العربية بدمشق،  ،الصيدلة باٞنكتبة الظاىريةك  ٢نطوطات الطب (،صبلح ١نمد)اٝنيمي  ( كسامي خلف)٘نارنة  

 ٠نلداف(.)ـ 1981ىػ/1401
4
 :ارس ىي على التوإبقاـ ١نمد العريب اٝنطايب بإعداد أربعة فه 
ـ ّنطبعة 1982ىػ/1402طبع بالرباط ُب ،ٖنانوف عنوانا،ك  ٖنانية ك بو مائتاف (،آّلد الثاين)النبات ك  اٜنيوافك  البيطرةك  الصيدلةك  فهارس الطب-

 .النجاح اٛنديدة بالدار البيضاء
تسعة كٖنانوف عنوانا ك  بو ٙنسمائة، ك بعد األكؿ بسنةطبع  ،اٛنغرافياك  أحكاـ النجـوك  الفلكك  الفهرس الوصفي ٞنخطوطات الرياضيات-

 مطبعة اٞنعارؼ اٛنديدة بالرباط(.)ٞنخطوط مفهرس 
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الذم يهم ُب ىذا الفهرس كجود ، ك كجوامع العلـو ،الفنوف اٜنربيةك  نظم الدلوةك  اٞنوسيقىك  آداب البحثك  الفهرس الوصفي ٞنخطوطات اٞننطق-

 ـ.1985ىػ/1405طبعة النجاح اٛنديدة سنة مستدرؾ على الفهرسٌن السابقٌن، طبع ّن
ـ( ّنطبعة النجاح اٛنديدة،ك 1986ىػ/1406)العلـو اٝنفية / طبع بعد السابق بسنة ك  تعبًن الرؤياك  الفهرس الوصفي ٞنخطوطات الكيمياء-

 ستوف ٢نطوطا. ك  سبعةك  قد فهرس فيو ٙنسمائة
5
رصيد اٞنكتبة م تزايد يقابلو فهرسة ىي  ،كذلك أف الكثًن مازالوا يتربعوف ببعضها ،افكثًن من اٞنخطوطات ُب اٞنكتبة الوطنية ٓب يثم فهرسته 

 الباحثٌن.ك  مذكرات الطلبةك  يدكية تعتمد على ْنربة عماؿ اٞنكتبة

6 Emile Fagnan , catalogue général des manuscrits de la bibliothèque  
nationale d’Algérie ,2e édition (bibliothèque nationale d’Algérie) ,1995 ,p-p:396-
418 et ,p-p:486-502. 

   
7
، ستوف كرقةك  اثنافك  من مائة الثاينك  األكؿ يتكوف من مائة كثبلثة كستوف كرقةك  ؛ 1769الثاين ك  1768األكؿ ٓنت رقم  ىو ٠نلداف ٓنتٔ 

 .نفس عدد األسطرإال أف ٟنما  ،مم332/215الثاين ك  مم337/215اٞنسطرة ٢نتلفة فاألكؿ مسطرتو ك 
 اٛنزائر. ،اٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية ،٢نطوط قيد الطبع ،نوادرىاك  نوادر اٞنخطوطات باٞنكتبة الوطنية اٛنزائريةك  من نفائس،رشيد()مقدـ  8
لية الضبط دراسة ٓنليلية للمخطوطات اليت ٓب تشملها عم :االنتاج الفكرم اٛنزائرم اٞنخطوط ُب اٞنكتبة الوطنية :فتيحة بونفيخة 9
التوثيق جامعة ك  معهد علم اٞنكتبات ،اشراؼ الدكتور عبد اللطيف صوُب ،التوثيقك  ُنث مقدـ لنيل درجة اٞناجستًن ُب علم اٞنكتبات ،البيبليوغارُب

 .ـ1999-1998اٛنزائر)جزءاف(، 
 .149الكراسة ىو  ناؾ رقم بأعلىى  (27الوقت ٓنت رقم ح)ك  تليو كرقة ليست منو ُب معرفة القبلةك  ىو شرح لنطم ُب اٜنسابك 10
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 تحقيق عنوان الكتاب؛ نماذج عن مزالق المحققين
 

شمس الدِّين حمَّاشأ.  
- أدرار. –المؤسسة: الجامعة اإلفريقية أحمد دراية    

 
 اٜنمد  ربّْ العاٞنٌن كالصَّبلة كالسَّبلـ على أشرؼ اٞنرسلٌن كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن، أما بعد:

فن ٓنقيق النصوص يسهم ُب إخراج الكتاب اقىقّْ كفق ما أراده صاحبو؛ من حيث الشكل كاٞنضموف، 
كيستفرغ كسعو، كيركز عنايتو على  لذا كاف من أىم مقومات ٓنقيق النصوص كنشرىا؛ أف يبذؿ الباحث جهده،

 أربعة جوانب قد تكوف ١نل إٗناع بٌن أرباب التحقيق ُب كجوب مراعاهتا كاستيفائها، كىي:
 ٓنقيق عنواف الكتاب. -1
 ٓنقيق اسم اٞنؤلف. -3
 مؤلفو.إٔب  ٓنقيق نسبة الكتاب -2
 ٓنقيق منت الكتاب حّت يظهر بقدر اإلمكاف مقاربا لنص مؤلفو. -4
ٛنليل قدر، كعظيم خطر تصحيح عنواف الكتاب؛ ما أكاله من االستحقاؽ ألف يكوف أكؿ أصوؿ  كنظرا 

العنواف أكَّؿ ما يواقع أجفاف النَّاظر، كيدؿُّ على مكنوف الكتاب؛ حيث كاف التحقيق، كبوَّأه أف ييستفتىح بو، ككاف 
ى على ميعىاين التَّحقيق أف ي وٕبى بالغ العناية إلثبات العنواف الصَّحيح للكتاب، متَّبعا شامبل ٛنميع ١ناكره غالبا؛ تػىعىٌنَّ

 مقصوده.إٔب  عملية هتديو أخرلُب ذلك مسالك نظرية، ك 
بسط إٔب  كمع ما عيًلمى من أ٨نّْية ٓنقيق عنواف الكتاب إال أف جيلَّ من ألَّف ُب فنّْ التَّحقيق، أك مارسو جىنىحى 

إغفاؿ اور األكؿ اٞنتمثّْل ُب ٓنقيق العنواف؛ إٔب  كىو منت الكتاب، ما أدَّل قولو، كتسليط عنايتو على اور الرَّابع
إغفاال كلّْيا أك جزئيَّا، يظهر أثر ىذا القصور ُب األخطاء الواقعة ُب إثبات عناكين كثًن من الكتب، بل كاشتهارىا 

 بٌن الناس ّنا مبناه ذاؾ اٝنطأ.
نواف الكتاب كفق شيء من التَّأصيل النَّظرم، الذم يعترب كقد تناكلت ُب ىذا اٞنوضوع مسألة ٓنقيق ع

 ذكر ٧ناذج عن األخطاء الواقعة ُب إثبات العنواف الصحيح للكتاب.إٔب  أساس الدراسة، باإلضافة
 حقيقة عنوان الكتاب:

قاؿ ابن فارس: عنَّ: العٌن كالنوف أصبلف؛ أحد٨نا يدؿ على ظهور الشيء كإعراضو، كاآلخر يدؿ على 
 س.اٜنب

 فاألكؿ قوؿ العرب: عىنَّ لنا كذا يىًعنُّ عينونان، إذا ظهر أمامك.
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يقاؿ عىنػىٍنتي الكتاب أىعينُّوي عىنِّا، كعىنػٍوىنٍػتيوي، كعىنػىٍنتيوي أيعىنػّْنيوي .كمن الباب: عنواف الكتاب؛ ألنو أبرز ما فيو كأظهره
كإذا أىمىٍرتي قلتي عىنػٍّْنوي .تػىٍعنينان 

(1). 
ًة للكتاب،  ك٠نمل كبلـ اللغويٌن حوؿ معىن العنواف يشمل معىن الظهور، كالربكز، فهو كالدليل كالسّْمى

 فمن خبلؿ اٞنعىن اللغوم ٬نكن تركيب تعريف اصطبلحي لعنواف الكتاب:.ميفصح ٞنضمونو، مسفر عن مكنونو
صدَّرة على طرة الكتاب؛ ٕنيىيّْزه عن غًنه، كتىديؿُّ على مضمونو.

ي
 العبارة اٞن

 لعنواف الصحيح للكتاب ىو: العنواف الذم كضعو اٞنؤلف، دكف تصرُّؼ ٜنقو.كعليو يكوف ا
ييعرىؼي من ىذا أف ليس للناسخ أك اقق تغيًن العنواف أك جزءن منو لعلة يراىا، بل ٩نب عليو اٜنفاظ على 

ذلك حالة عنواف اٞنؤلف مهما ظهر فيو من ٢نالفات تعنُّ للمحقق )كالطوؿ، السجع، اإلغبلؽ..(، يستثىن من 
 كاحدة؛ ىي انعداـ العنواف، يأٌب التفصيل فيها الحقا.

 مسالك تحقيق عنوان الكتاب:
أف يثبت العنواف على كاجهة كتاب ِنط مؤلفو، فهو أقول مسالك إثبات العنواف ألنو المسلك األول: 

 كجد ِنط اٞنؤلف الذم ىو أدرل بكتابو.
 ك٪نتمل موضعٌن: أف يذكر العنواف أثناء الكتاب؛ المسلك الثاني:
أف يذكر العنواف ُب ديباجة الكتاب؛ إذ درب اٞنصنفوف استهبلؿ كتبهم بذكر سبعة أمور  الموضع األول:

 كىذا النوع مألوؼ الوقوع..ىي من ١ناسن االستهبلؿ، منها: ذكر عنواف الكتاب
ذكر عنواف الكتاب أف يذكر العنواف ُب أثناء اٞننت؛ إذ ٪نصل من بعض أرباب التصنيف  الموضع الثاني:

أثناء اٞننت، مع إسقاطو ُب الطرة كاٝنطبة، كلعل السبب ُب ذلك أف اٞنؤلف ٓب يستجمع عزمو على اسم معٌن 
 ابتداءن، فوقع منو أثناء التبييض.

ىػ، إذ صرَّح باسم  ١595نمد ابن رشد اٞنالكي، الشَّهًن بابن رشد اٜنفيد، كاٞنتوَب سنة  مثالو صنيع اإلماـ
بيد أف ُب قوة ىذا الكتاب أف »ُب كتاب الكتابة حيث قاؿ:  «بداية آّتهد كّناية اٞنقتصد»عركؼ باسم كتابو اٞن

يبلغ بو اإلنساف كما قلنا رتبة االجتهاد؛ إذا تقدـ فعلم من اللغة العربية كعلم من أصوؿ الفقو ما يكفيو ُب ذلك، 
 .(2)«بداية آّتهد ككفاية اٞنقتصدكلذلك رأينا أف أخص األٚناء ّٔذا الكتاب أف نسميو: كتاب 

أف يرد اسم الكتاب ُب نسخة معتمدة، كأف ٓنمل إجازة اٞنؤلف، أك قرأت عليو، أك  المسلك الثالث:
 قوبلت على نسختو، أك تكوف عليها ٚناعات، أك ٕنلكات.

                                           

 (.31-4/19( معجم مقاييس اللغة البن فارس )1)

 (.3/288( كتاب بداية آّتهد )2)
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قق أف ، لكن على ا-كىو كثًن ُب نوعو–أف يسمي اٞنؤلف كتابو ُب كتاب آخر لو  المسلك الرابع:
ذكر كتابو على سبيل اإلحالة ال اإلثبات؛ فيكتفي حينئذ بذكر طرؼ من  يستحضر أنو قد يقع من اٞنؤلف

 العنواف، أك يذكر معناه، أك ما اشتهر بو بٌن الناس، فيلتبس حينئذ على اقق.
ة، ُب  من أمثلة ىذا النوع؛ صنيع الشيخ ١نمد اٞنكي بن عزكز؛ حيث ذكر اسم كتابو ُب اختبلؼ األ٬ن

كمعذرت من »، حيث قاؿ: «ىيئة الناسك ُب أف القبض ُب الصبلة ىو مذىب اإلماـ مالك»كتاب آخر ىو 
خالف اٜنديث الصحيح من األ٬نة، معدكدات مفصبلت ُب مواضعها، كيوجد تفصيلها بأمثلتها ُب رسالتنا 

 .(1)«عن ذلكجوابا لسائل فاضل سألين  «الفائدة اٞنهمة ُب سبب اختبلؼ األ٬نة»اٞنسماة 
أف يذكر العنواف ُب آخر الكتاب، شرط أف ال يكوف ِنط اٞنؤلف، حّت ال يعد من  المسلك الخامس:
 متنو فيدخل فيما ذكر آنفا.
البن  «كالفهرست»النظر ُب كتب الفهارس، كاٞنشيخات، كاألثبات، كالربامج؛  المسلك السادس:

، كغًنىا من كتب «برنامج الوادم آشي»للكتاين، أك «رسفهرس الفها»، ك«فهرسة ابن خًن اإلشبيلي»الندًن، ك
للحافظ ابن حجر، كغًنىا من كتب اٞنشيخات؛ إذ تعتين بذكر  «آّمع اٞنؤسس للمعجم اٞنفهرس»األثبات، أك 

 أسانيد الكتب اٞنصنفة كمصنفيها.
ا بذكر بعض  تقصي تراجم اٞنؤلف كتتبع ما كتب عن حياتو، حيث عين اٞنرتٗنوف غالب المسلك السابع:

ٝنًن الدين الزركلي، أك الكتب اليت عنيت بذكر عناكين الكتب؛ مثل  «األعبلـ»كتب اٞنرتجم لو، مثل كتاب 
إيضاح اٞنكنوف ُب الذيل على  »ٜناجي خليفة، كذيلو اٞنوسـو بػ  «كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف»

الدر الثمٌن ُب أخبار »رضا كحَّالة، ككتاب ل «معجم اٞنؤلفٌن»إلٚناعيل البغدادم، ككتاب  «كشف الظنوف
 البن أ٤نب الساعدم. «اٞنصنفٌن

 حالة انعدام العنوان:
عت.  يقع ألسباب عديدة: كوفاة اٞنؤلف قبل إٕناـ الكتاب، أك كونو عبارة عن إمبلءات أك ٚناعات ٗنًي

 ُب ىذه اٜنالة يتبع اقق اٞنراحل التالية إلثبات العنواف:
 لكتاب أكثر من نسخة ٢نطوطة، يثبت العنواف الواقع ُب أكثر النسخ.أكال: إذا كاف ل

 ثانيا: يقدـ العنواف اٞنرسـو على نسخة أحد تبلمذة اٞنصنف، كما عليو ٚناعات.
 ثالثا: يقدـ العنواف األكثر شهرة كتداكال بٌن أىل الفن، كأصدقهم على مضموف الكتاب.

ثاال ٟنذا النوع؛ حيث ال يعلم من العياشي تسمية كتابو كلعل كتاب أيب سآب العياشي اٞنالكي يصلح م
ككذلك أثبت ُب بعض النسخ  «ماء اٞنوائد»الذم يصف فيو ترحالو، فاشتهر الكتاب ُب أكساط الباحثٌن باسم 

، إال أف جل النسخ تواطأت على تسميتو بػ «الديار النورانيةإٔب  الرحلة العياشية»اٝنطية، كمنها ما ىو بعنواف 
                                           

 (.111( ىيئة الناسك ُب أف القبض ُب الصبلة ىو مذىب اإلماـ مالك )1)
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، كٞنوافقة ىذا العنواف مضموف الكتاب كرٚنو، جنح ١نققا الكتاب؛ ك٨نا الدكتوراف سعيد «حلة العياشيةالر »
 .(1)اعتماده عنوانا للكتابإٔب  الفاضلي، كسليماف القرشي

 أما ُب حالة كضع اٞنؤلف عنوانٌن لكتابو؛ ٧نيز بٌن حالتٌن:
آلخر، فيعتىًمدي اقق العنواف الثاين الذم استقر عليو اإٔب  اٜنالة األكٔب: أف يضع عنوانىٌن ينتقل عن أحد٨نا

ىػ، عدؿ عن تسمية كتابو ُب علم مقاصد الشريعة بػ 791مثالو صنيع اإلماـ الشاطيب اٞنتوَب .اختيار اٞنؤلف
كألجل ما أكدع فيو من »، حيث قاؿ: «كتاب اٞنوافقات»تسميتو بػ إٔب  ،«عنواف التعريف بأسرار التكليف»

، ٍب انتقلتي عن ىذه «بعنواف التعريف بأسرار التكليف»لتَّكليفية اٞنتعلقة ّٔذه الشريعة اٜننيفية؛ ٚنيتو بػ األسرار ا
، كحاصلو أين لقيتي يومنا بعض الشُّيوخ الذين أحللتهم  الٌسيماء لسند غريب، يقضي العجب منو الفطني األريبي

لرحل كمناخان للوفادة، كقد شرعت ُب ترتيب الكتاب كتصنيفو، مينّْ ١نىىلَّ اإلفادة، كجعلت ٠نالسهم العلمية ١نطنا ل
، كُب يدؾ كتاب ألٍَّفتىوي فسألتيكى عنو  كنابذت الشَّواغل دكف هتذيبو كتأليفو؛ فقاؿ ٕب: رأيتك البارحة ُب النـو

 .(2)«اٞنوافقات كتاب»فأخربتين أنو: 
 الناظرى فيو بينها، ففي ىذه اٜنالة يصّْح للمحقق اٜنالة الثانية: أف يضع اٞنؤلف عنوانٌن لكتابو أك أزيد، ٫نًنّْ 

إثبات أحد٨نا، إال أف األكٔب مراعاة اٞنستفيض عند العلماء من ٗنلة العناكين، حّت ال يلتبس الكتاب على 
 القارئ.

 ك٪نسن باقق أف يثبت العنواف األكثر شهرة على دفة الكتاب بالبند البارز، كيذيلو بالعنواف الثانوم ُنجم
 أصغر منو.

ىػ، إذ جعل لكتابو ُب الفركؽ كالقواعد ثبلثة عناكين خىًنَّ بينها، 684مثالو صنيع اإلماـ القراُب اٞنتوَب 
كعوائد الفضبلء كضع كتب الفركؽ بٌن الفركع كىذا ُب الفركؽ بٌن القواعد كتلخيصها، فلو من »قاؿ: حيث 

، كلك أف «أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ»لذلك  الشرؼ على تلك الكتب شرؼ األصوؿ على الفركع، كٚنيتو
 .(3) «، كل ذلك لك«كتاب األنوار كالقواعد السنية ُب األسرار الفقهية»، أك «كتاب األنوار كاألنواء»تسميو 

، قاؿ: كإف شئت أف «معآب الركايةإٔب  مسالك اٟنداية»فهرسة أيب سآب العياشي اٞنالكي اٞنوسـو بػ  نظًنيه
 .(4)«اقتفاء األثر بعد ذىاب أىل األثر»، أك «عجالة اٞنوفية بأسانيد الفقهاء كادثٌن الصوفيةال»تسميها 

                                           

 (.1/22( الرحلة العياشية )1)

 (.11-1/11( كتاب اٞنوافقات، ٓنقيق مشهور حسن سلماف )2)

 (.1/73ء الفركؽ )( أنوار الربكؽ ُب أنوا3)

 (.587-3/586( فهرس الفهارس للكتاين )4)
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زٕب ُب مسألة  ،ىػ822أعجب منو صنيع ابن الشَّماع اٞنالكي اٞنتوَب  العقوبة »ُب كتاب رىدَّ فيو على الربي
 حيث قاؿ ُب طالع ُب طالع كتابو: كٚنيتو بػ:، فوىضىع لو عشرة عناكين كٌلها من سىجىعات القركف اٞنتأخرة، «اٞنالية

ـٌ، ُب ردّْ القوؿ بإباحة إٍغراـ ذىكم اٛننايات 1 ( مطالعي الٌتماـ، كنىصائحي األناـ، كمىنجاةي اٝنواصّْ كالعىوا
 كاإلٍجراـ، زيادىةن على ما شىرىع ا من اٜنيدكد كاألٍحكاـ.

 فىضائح القوؿ بتىٍحليل اٝنطيَّة.( كإٍف شئتى فسمّْو بػ: النَّصائحي اٛنليَّة، ُب 3
يَّة، ُب ٔنطئة من حىلَّل اٝنطية.2  ( كإٍف شئت فػ: نيٍصحي الربى
حلَّل.4

ي
ضلَّل، ُب الظُّلم اٞن

ي
 ( كإف شئت فػ: ردُّ الرَّأم اٞن

 ( كإٍف شئت فػ: الرّْماحي اٝنطيَّة، ُب دىفع القوؿ بتىٍحليل اٝنطيَّة.5
: العضب الباترة، لآلرا6  ء اٝناسرة.( كإف شئتى
 ( كإف شئت فػ: ًطعافي األًسنَّة، ٞنن خالف الكتاب كالسنة.7
 ( كإف شئت فػ: رىٍميي السّْهاـ، ٞنن ضىلَّلى اٜنكاـ.8
 ( كإف شئت فػ: العىٍذبي السَّلساؿ، ُب ٓنقيق اٜنق ُب منع العقوبة باٞناؿ.9

ٍعراض عن مىقاالت أىل الغيلوّْ كاٛنىفىا، ( كإف شئت فػ: نيٍصحي اٝنيلىفىا، ُب التحصُّن ُنصوف الوىفىا، كاإل11
ًى لشريعة اٞنصطفىى  .(1)اتّْباعان

اإلعبلـ ّنن حل ّنراكش »ىػ، جعل لكتابو اٞنسمى بػ 1278كمثلو العباس بن إبراىيم السمبلٕب اٞنتوَب 
 .عشرة عناكين ٫نًن الناظر بيينها« كأغمات من األعبلـ

 أسباب التحريف الواقع في عنوانين الكتب:
ساعد معرفة أسباب التحريف الواقع ُب عنواف الكتاب؛ ُب إحكاـ مسالك التحقيق؛ فإذا شخّْص الداء؛ ت

 عرؼ الدكاء.
 الضد يظهر حسنة الضد *** كبضدىا تتبٌن األشياء

 ضياع الورقة األكٔب من اٞنخطوط اليت عليها العنواف، كانعداـ نسخ أيخىر ٩نرب منها السقط.السبب األول: 
االنطماس الكلي أك اٛنزئي للعنواف جراء العوامل الزمنية؛ كاألرضة كالتآكل، أك بسبب  ني:السبب الثا

أما االنطماس اٛنزئي فيساعد كثًنا على التحقق من العنواف الكامل للكتاب خاصة إذا ٓب ينطمس اسم .ٓنلل اٜنرب
 اٞنؤلف.

خطأ للجهل ّنوضوع الكتاب،  أف يكوف العنواف مزيفا إما عمدا لرتكيج الكتاب، أكالسبب الثالث: 
فيجد مالك الكتاب أك الناسخ أكراؽ العنواف ضائعة فيضع عنوانا للكتاب خطأ ُنسب علمو، يعرؼ بلىحظ 

 مغايرة بٌن كرقة العنواف كالكتاب من حيث اٝنط كالنسخ.
                                           

 (.76( مطالع التماـ البن الشماع )1)



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

136 
 

لو كتاب ُب مثا.طويبلتصرؼ الناسخ أك اقق ُب العنواف طلبا لبلختصار إذا كاف العنواف السبب الرابع: 
كاٚنو الصحيح  «الضعفاء الكبًن»ىػ، ككتابو ىذا طبع باسم 233معرفة الضعفاء مد بن عمرك العقيلي اٞنتوَب 

الكذب ككضع اٜنديث، كمن غلب على حديثو الوىم، كمن ييتهم ُب إٔب  كتاب الضعفاء، كمن نيسب» ىو:
فيها كيدعو إليها، كإف كانت حالو ُب اٜنديث  بعض حديثو، ك٠نهوؿ ركل ما ال يتابع عليو، كصاحب بدعة يغلو

كقد نص اقق على ىذا فقاؿ: كاسم الكتاب حسب تسمية  ،«مستقيمة مؤلف على حركؼ اٞنعجم
 !، مع ىذا ٓب يثبتو على غبلؼ الكتاب-ٍب ذكره -.اٞنصنف.

م من فرتة حيث يعل !تصرؼ اقق ُب العنواف بالتبديل؛ بداعي مواكبة عصر النهضةالسبب الخامس: 
اال٥نطاط خاصة اشتهار عناكين مسجوعة، متكلفة السبك، فلم يستعذّٔا بعض اٞنعاصرين ٣نن عانوا أمر 

 .تغيًن تلك العناكين ّنا يوافق اٞننهجية العلميةإٔب  التحقيق، فجنحوا
قد جاء ، ف«تناسق الدرر ُب تناسب السور»ىػ، كاٞنوسـو بػ 911مثالو كتاب جبلؿ الدين السيوطي اٞنتوَب 

غًننا عنواف الكتاب ّنا »كعىلَّل ذلك بقولو: ، «أسرار ترتيب القرآف»إٔب  كغًنَّ عنواف الكتاب عبد القادر أ٘ند عطا
ا عن األسجاع اٞنألوفة ُب عصر اٞنؤلف! كىذا صىنيع ًمنو غًن مرضي، كربَّ عذر أقبح « يتناسب مع العصر، كبيعدن

 من ذنب!
تابعو على ىذا اٝنطأ كلّّ ًمن: عبد ا ١نمد الدركيش، الذم حقق كقد طبع الكتاب ّٔذا العنواف؛ ك 

كمرزكؽ علي إبراىيم، الذم حقق الكتاب لدل دار .ـ(1982الكتاب لدل دار الكتاب العريب بسوريا عاـ )
 ـ(.3113الفضيلة ّنصر، سنة )

و كتاب أيب القاسم تعديل العنواف الشتمالو على ٢نالفة تظهر للناسخ أك اقق، مثالالسبب السادس: 
صاحب » قاؿ السُّبكي ُب ترٗنة أيب القاسم الرافعي:؛ «العزيز ُب شرح الوجيز»ىػ، اٞنسمى بػ 632الرافعي اٞنتوَب 

الشرح الكبًن اٞنسمى بالعزيز كقد تورع بعضهم عن إطبلؽ لفظ العزيز ٠نردا على غًن كتاب ا فقاؿ الفتح العزيز 
 .(1) «ُب شرح الوجيز
 خطاء الواقعة في عناوين الكتب:نماذج لؤل

منشأ الغلط إٔب  أذكر ُب ىذا اٞنبحث ٧ناذج لؤلخطاء الواقعة ُب إثبات عناكين بعض الكتب، مع التنبيو
كأصلو، كقد اقتصرت على اٞنهم من ذلك، كٓناشيتي تكرار ما انكشف غلطو، كصحح ٧نطو، رجاء االندراج ُب 

 تلك اٞنسالك..
 ىػ.356بخارم، مد بن إٚناعيل اٛنعفي اٞنتوَب**الكتاب األكؿ: صحيح ال

أجاد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ٓنقيق عناكين صحيح البخارم، كصحيح مسلم، كجامع الرتمذم؛ ُب 
، أفيد منها أٚناء ىذه الكتب الثبلثة اليت اشتهرت «ٓنقيق اٚني الصحيحٌن، كجامع الرتمذم»رسالة أٚناىا 
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اٛنامع »تقرير أف اسم كتاب البخارم الصحيح ىو: إٔب  لص ّنا عن لو من األدلةإذ خ.بتلكم العناكين الزائفة
 .(1)«اٞنسند الصحيح اٞنختصر من أمور رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كسننو كأيامو

 ىػ.361**الكتاب الثاين: صحيح مسلم، ٞنسلم بن اٜنجاج القشًنم، اٞنتوَب 
ها االسم الصحيح للكتاب؛ على ما حققو عبد الفتاح طبع صحيح مسلم طبعات عديدة ليس ُب أحد من

اٞنسند الصحيح اٞنختصر من السنن بنقل العدؿ عن العدؿ عن رسوؿ ا »تسميتو بػ إٔب  أبو غدة، حيث خلص
 .«صلى ا عليو كسلم

 ىػ.379**الكتاب الثالث: سنن الرتمذم، أليب عيسى الرتمذم اٞنتوَب 
 «.اٛنامع الصحيح، كىو سنن الرتمذم»ىػ، بعنواف 1277شاكر اٞنتوَب طبع الكتاب بتحقيق الشيخ أ٘ند 

 كىذه التسمية خطأي ١نض، ال ىي عنواف الكتاب الصحيح، كال ىي مطابقة ٞنضموف الكتاب كمنهجو.
على « الصحيح»إطبلؽ اسم  :ُب اختصار علـو اٜنديث ٓنت عنواف -ر٘نو ا-قاؿ اٜنافظ ابن كثًن 

« اٛنامع الصحيح»كاف اٜناكم أبو عبد ا كاٝنطيب البغدادم يسمياف كتاب الرتمذم ك »الرتمذم كالنسائي: 
 .(2)«كىذا تساىل منهما، فإف فيو أحاديث كثًنة منكرة

 .مؤلفو فيقاؿ سنن الرتمذم ٕنييزان لو عن بقية السننإٔب  ػ السنن: كىو اسم مشهور للكتاب، كيكثر نسبتو
ديث األحكاـ مرتبة على أبواب الفقو، كما كاف كذلك يسمى سننان، ككجو ىذه التسمية اشتمالو على أحا

 ففي ىذه التسمية ْنىىوُّزه بتسمية الكل ببعض أجزائو..كلكن الكتاب فيو األحكاـ كغًنىا
ككجو « جامع الرتمذم»مؤلفو فيقاؿ: إٔب  ػ اٛنامع: كىو أشهر كأكثر استعماالن، كاشتهر إطبلقو منسوبان 

امع عند ادثٌن ما كاف مستوعبان لنماذج فنوف اٜنديث الثمانية، كىي ىذه: السًن تسميتو بذلك: أف اٛن
كاآلداب، التفسًن، العقائد، الفنت، األحكاـ، األشراط، اٞنناقب، فسيمّْيى الكتاب جامعان الشتمالو على تلكم 

 األبواب.
 يدؿ على الكتاب باٞنطابقة كذلك:« جامع الرتمذم»أك « اٛنامع»كىذا االسم 

 .ػ الشتمالو على ىذه الفنوف الثمانية
ػ ألنو مطلق عن قيد الصحة، فيطابق حاؿ الكتاب ككاقعو، فهو إذف أكٔب األٚناء باإلطبلؽ على كتاب 

فأما من طبع الكتاب بعنواف الصحة مثل « اٛنامع»اإلماـ الرتمذم فاستحسن أف يسمى الكتاب كيطبع بعنواف 
فهذا عمل قد أخطأ صاحبو التوفيق، ٞنا ذكرنا فيو من التساىل، كألنا « اٛنامع الصحيح»أك « صحيح الرتمذم»

 «.٦نشى أف يقع ُب اللبس بسببو من ال دراية عنده، فيظن كل أحاديث الكتاب صحيحة، كىو خبلؼ الواقع

                                           

 (.23-9( ٓنقيق اٚني الصحيحٌن، كجامع الرتمذم لعبد الفتاح أبو غدة )1)

 (.21( اختصار علـو اٜنديث )2)
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اٛنامع اٞنختصر من السنن عن رسوؿ ا صلى ا عليو »اسم كتاب الرتمذم الذم ٚناه بو مؤلفو ىو: 
 «.معرفة الصحيح كاٞنعلوؿ كما عليو العملكسلم ك 

 ىػ.363تاريخ اٞندينة اٞننورة، البن شبة النمًنم البصرم اٞنتوَب سنة  **الكتاب الرابع:
ابن شبة اٞنطبوع ىذا العاـ اإلماـ ُب جزء زيارة النساء للقبور: كتاريخ  -ر٘نو ا-قاؿ الشيخ بكر أبو زيد 

إال فإف ىذا العنواف ٓب يكن عند من ذكره، كٓب ك  تصرؼ من الناشر،« ٞننورةتاريخ اٞندينة ا»باسم .ىػ1412عاـ 
 .(1) «يسمّْو بو مؤلفو كما حصل بالتتبع

بداية آّتهد كّناية اٞنقتصد أليب الوليد ١نمد ابن رشد اٞنالكي، الشَّهًن بابن رشد **الكتاب اٝنامس: 
 ىػ.595اٜنفيد، كاٞنتوَب سنة 

اآلفاؽ، كغدا منار ىدم يتجلَّى بو األفاضل اٜنيذَّاؽ؛ بٌن شارح ك٢نيٍتىًصر،  اشتهر كتاب ابن رشد كبلغ
اٞنؤلف بعنواف: بداية آّتهد كّناية إٔب  كناظر كميٍقتىًصر، كمستفيد منو القواعد، كمربز خبللو الفوائد، كلُّهم ينميو

كتاب بداية آّتهد ككفاية »و: إال أف االسم الصحيح للكتاب ى.اٞنقتصد، ككذلك طبع بدار اٞنعرفة غًن طبعة
بيد أف ُب قوة ىذا الكتاب أف يبلغ بو اإلنساف كما قلنا »، صرَّح بو مؤلفو ُب كتاب الكتابة حيث قاؿ: «اٞنقتصد

رتبة االجتهاد؛ إذا تقدـ فعلم من اللغة العربية كعلم من أصوؿ الفقو ما يكفيو ُب ذلك، كلذلك رأينا أف أخص 
 .(2) «كتاب بداية آّتهد ككفاية اٞنقتصد»ف نسميو: األٚناء ّٔذا الكتاب أ

إمبلء ما منَّ بو الر٘نن من كجوه اإلعراب كالقراءات ُب ٗنيع القرآف ؛ أليب البقاء  الكتاب السادس:** 
 ىػ.616العكربم اٞنتوَب 

ية، كاليت  ىكذا أثبت اٚنو ُب طبعتو اٞنصر »قاؿ الدكتور عبد ا اٛنديع ُب كتابو اٞنقدمات األساسية: 
ىػ، كجاء ُب آخر الكتاب: كىذا آخر ما تيسر من إمبلء  1299ىػ، كصوّْرت ُب بًنكت سنة 1289كانت سنة 

 .(3)«التبياف ُب إعراب القرآف»كتاب 
 ىػ.632فتح العزيز ُب شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكرًن الرافعي اٞنتوَب سنة  ** الكتاب السابع:

حيث قاؿ ُب مقدمتو: .«العزيز ُب شرح الوجيز»ذم كضعو مؤلفو ىو: كذلك طبع، كعنواف الكتاب ال
كلقبتو بالعزيز ُب شرح الوجيز، كىو عزيز علي اٞنتخلفٌن ّنعىن، كعند اٞنربزين اٞننصفٌن ّنعىن، كرّنا تلتبس على »

 .(4) «.اٞنبتدئٌن كاٞنتبلدين أمور الكتاب فيطمعوف ُب اشتماؿ ىذا الشَّرح علي ما يشفيهم.

                                           
 .(14جزء ُب زيارة النساء للقبور ) (1)

 (.3/288( كتاب بداية آّتهد )2)

 (.272( اٞنقدمات األساسية لعبد ا اٛنديع )3)

 (.1/75( مقدمة فتح العزيز مع آّموع للنوكم )4)
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صاحب الشرح الكبًن اٞنسمى بالعزيز كقد تورع بعضهم عن » السُّبكي ُب ترٗنة أيب القاسم الرافعي:قاؿ 
 .(1) «إطبلؽ لفظ العزيز ٠نردا على غًن كتاب ا فقاؿ الفتح العزيز ُب شرح الوجيز

رىزيكرم، مقدمة ابن الصبلح، لئلماـ اٜنافظ أيب عمرك عثماف ابن عبد الر٘ناف الشَّهٍ الكتاب الثامن:  **
 ػ. ى 642اٞنتوَبَّ سنة 

اشتهر كتاب ابن الصبلح كطارت بو الركباف، كصار عمدة ادثٌن ُب سائر البلداف، كعىكىف الناسي عليو، 
كساركا بسًنه، فبل ٪نيٍصىى كم ناظمو لو ك٢نيٍتىًصرو، كمستدرًؾو عليو كميٍقتىًصرو، كمعاًرضو لو كمنتىًصرو، كشارح موضّْح، 

كلعلَّ قيمة الكتاب؛ قد شغلت الناظرين فيو عن العنواف الصَّواب، فطبع غًن مرَّة .ح، كمنكّْت موشّْحكمقيّْد مصحّْ 
، كطبعتو الدكتورة بنت الشاطئ مذيَّبل بكتاب «علـو اٜنديث»، كما طبع باسم: «مقدمة ابن الصبلح» باسم:

 «.ك١ناسن االصطبلح مقدمة ابن الصبلح»لسراج الدين البلقيين بعنواف:  «١ناسن االصطبلح»
فحٌن كاد الباحث عن »إف ابن الصَّبلح قد ٚنَّى كتابو كنص عىلىى ىذه التسمية ُب مقدمة كتابو فقاؿ:  -

مشكلة ال يلقى لو كاشفان، كالسَّائل عن علمو ال يلقى بو عارفان، مىنَّ ا الكرًن تبارؾ كتعأب، كلو اٜنمد أٗنع 
 .(2)«ىذا الذم باح بأسراره اٝنفية، ككشف عن مشكبلتو األبيَّة بكتاب: "معرفة أنواع علم اٜنديث"،

(، كاليت كاف الفراغ من قراءهتا عىلىى 251جاء ُب نسخة إستانبوؿ افوظة ُب اٞنكتبة السُّليمانية برقم ) -
ة ىػ، أم: قبل عاـ كاحد من كفاة اٞنؤلف، كاليت ٘نلت خطٌو ُب عٌدة مواضع، جاء ُب صور 641اٞنصنّْف سنة 

عى ٗنيع ىذا الكتاب كىو كتاب "معرفة أنواع علم اٜنديث" على مصنّْفو»السَّماع:  تىبى ابن الصبلح «ٚنًي -، ككى
 «.صحَّ ذىًلكى نفعو ا كبلَّغو»ُب آخر طبق السَّماع:  -ر٘نو ا

ا كتاب كىذ»ككذا جاء ذكره عند غًن كاحد من أىل العلم، منو ما سطره النَّوكم ُب التقريب إذ قاؿ:  -
اختصرتو من كتاب اإلرشاد الذم اختصرتو من علـو اٜنديث للشَّيخ اإلماـ اٜنافظ اٞنتقن أيب عمرك عثماف بن 

 .(3) «عبد الر٘نن
** الكتاب التاسع: قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ تأليف اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ السُّلمي 

 ىػ.661اٞنتوَب سنة 
ىػ ؛ بعنواف قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ، كتتايعت 1252ٜنسينية بالقاىرة سنة طبع الكتاب باٞنطبعة ا

كىو ما  «القواعد الكربل»مع أف الكتاب عرؼ عند الغابرين بػ .الطبعات ُب تناقلو، كاشتهر بٌن اٜنادرين كذلك
كىو األقرب  «قواعد األحكاـ ُب إصبلح األناـ»أيثبت ُب بعض نسخو اٞنخطوطة، كجاء ُب سائر النسخ 

                                           

 (.8/381( طبقات الشافعية الكربل )1)

 ( معرفة أنواع علـو اٜنديث )(.2)

 (.1/61( تدريب الراكم )3)
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كقد اىتدل إليو الدكتوراف: كماؿ ٘ناد، كعثماف ضمًنية ضمن عملهما على .للصواب، ٞنوافقتو مضموف الكتاب
 ٓنقيق الكتاب.

 ىػ.684** الكتاب العاشر: الفركؽ، للقراُب اٞنتوَب سنة 
مضموف  ٞنطابقتو «الفركؽ»أما كتاب القراُب فلم يسلم عنوانو من التحريف ذلك أنو اشتهر بعنواف 

، كليس كاحد من تلك األٚناء ىو عنواف للكتاب، فقد «أنوار الربكؽ ُب أنواع الفركؽ»الكتاب، كاشتهر أيضا بػ 
ذكر القراُب أٚناء كتابو الثبلثة ُب اٞنقدمة، إذ قاؿ: كعوائد الفضبلء كضع كتب الفركؽ بٌن الفركع كىذا ُب الفركؽ 

أنوار الربكؽ »ك الكتب شرؼ األصوؿ على الفركع كٚنيتو لذلك بٌن القواعد كتلخيصها فلو من الشرؼ على تل
  «كتاب األنوار كالقواعد السنية ُب األسرار الفقهية»أك  «كتاب األنوار كاألنواء»كلك أف تسميو  «ُب أنواء الفركؽ
 كل ذلك لك.

 ىػ.741 سنة القوانٌن الفقهية، تأليف ١نمد ابن جزم الكليب الغرناطي، اٞنتوَبالكتاب اٜنادم عشر: ** 
كما كرد ُب نسخو   «قوانٌن األحكاـ الشرعية كمسائل الفركع الفقهية»االسم الصحيح للكتاب ىو 

فهذا كتاب ُب قوانٌن األحكاـ »اٞنخطوطة، كجاء التصريح بذلك من اٞنؤلف نفسو ُب ديباجة كتابو إذ قاؿ: 
ا مالك بن أنس األصبحي رضي ا عنو، إذ الشرعية كمسائل الفركع الفقهية؛ على مذىب إماـ اٞندينة أيب عبد 

 .(1) «ىو الذم اختاره أىل ببلدنا باألندلس كسائر اٞنغرب اقتداء بدار اٟنجرة
 ىػ.763ٞنغلطام بن قليج البكرجي اٞنتوَب  ،شرح سنن ابن ماجوالكتاب الثاين عشر: ** 

 أم تعليلو أك توجيو لعملو ذاؾ! كقد قاـ اقق بإثبات ىذا االسم دكف ،كذا طبع الكتاب بدار الباز
ىكذا نصَّ على تسميتو مؤلفو مغلطام ُب آخر النسخة  «اإلعبلـ بسنتو عليو السبلـ»ىذا الشرح اٚنو 

 اٞنوجودة من ىذا الكتاب ِنطو.
الواضح اٞنبٌن ُب ذكر من »كٚنيتو »قاؿ ُب مقدمتو:  «الواضح اٞنبٌن »ككذا ذكره اٞنؤلف ُب كتاب 

اإلعبلـ بسنتو عليو الصبلة »، كقصدت بو إٗناـ خواطر الناظرين ُب تصانيفي ًسيىما كتاب «ٌناستشهد من اب
 .(2)«كالسبلـ

** الكتاب الثالث عشر: الباعث اٜنثيث ُب اختصار علـو اٜنديث: للحافظ إٚناعيل بن عمرك ابن كثًن 
 ىػ.774الدمشقي، اٞنتوَب سنة 

اختصار علـو »اٞنذكور آنفا، كٌٚنى اٜنافظ كتابو  كتاب ابن كثًن ُب اختصار كتاب ابن الصبلح
، كأما ما اشتهر بو؛ أعين الباعث اٜنثيث فهو من تأليف الشيخ أ٘ند شاكر، كالذم كضعو تعليقا على «اٜنديث
 األصل.

                                           

 (.17( القوانٌن الفقهية )1)

 ب(.6اٞنبٌن ُب ذكر من استشهد من ابٌن ) ( الواضح2)
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 ىػ.791اٞنوافقات، أليب إسحاؽ إبراىيم اللَّخمي الشَّاطيب اٞنتوَب سنة الكتاب الرابع عشر: ** 
 ع طبعات مشهورة:طبع الكتاب أرب

 الطبعة األكٔب بتعليق اٝنضر حسٌن ك١نمد حسٌن ٢نلوؼ ٓنت عنواف اٞنوافقات ُب أصوؿ األحكاـ.
 الطبعة الثانية بتحقيق ١ني الدين عبد اٜنميد بعنواف اٞنوافقات ُب أصوؿ األحكاـ.

 الطبعة الثالثة بتعليق الشيخ عبد ا دراز بعنواف اٞنوافقات ُب أصوؿ الشريعة.
 لطبعة الرابعة بتحقيق مشهور حسن سلماف بعنواف اٞنوافقات.ا

عنواف: إٔب  ، ٍب عدؿ عنو«عنواف التعريف بأسرار التكليف»كاالسم الصحيح الذم كضعو اٞنؤلف ىو: 
 .«كتاب اٞنوافقات»

بعنواف »ػ كألجل ما أكدع فيو من األسرار التَّكليفية اٞنتعلقة ّٔذه الشريعة اٜننيفية؛ ٚنيتو ب»قاؿ الشاطيب: 
، «التعريف بأسرار التكليف ، ٍب انتقلتي عن ىذه الٌسيماء لسند غريب، يقضي العجب منو الفطني األريبي

كحاصلو أين لقيتي يومنا بعض الشُّيوخ الذين أحللتهم مينّْ ١نىىلَّ اإلفادة، كجعلت ٠نالسهم العلمية ١نطنا للرحل 
نيفو، كنابذت الشَّواغل دكف هتذيبو كتأليفو؛ فقاؿ ٕب: رأيتك كمناخان للوفادة، كقد شرعت ُب ترتيب الكتاب كتص

، كُب يدؾ كتاب ألٍَّفتىوي فسألتيكى عنو فأخربتين أنو:  قاؿ: فكنتي أسألك عن  ،«اٞنوافقات كتاب»البارحة ُب النـو
لو: لقد أصبتم  معىن ىذه التسمية الظريفة، فتخربين أنك كفػٍَّقتى بو بٌن مذىىيبىٍ ابن القاسم كأيب حنيفة، فقلتي 

الغرض بسهم من الرُّؤيا الصاٜنة مصيب، كأخذًب من اٞنبشّْرات النَّبويَّة َنزء صاّب كنصيب؛ فإينّْ شرعتي ُب تأليف 
ىذه اٞنعاين عازمان على تأسيس تلك اٞنباين، فإّنا األصوؿ اٞنعتربة عند العلماء، كالقواعد اٞنبين عليها عند القدماء؛ 

ة ىذا االتفاؽ، كما عجبتي أنا من ركوب ىذه اٞنفازة، كصحبة ىذه الرّْفاؽ؛ ليكوف أيها فعجب الشَّيخ من غراب
اًٝنلُّ الصًَّفٌي، كالصَّديقي الوٌُب، ىذا الكتاب عونا لك ُب سلوؾ الطَّريق، كشارحا ٞنعاين الوفاؽ كالتَّوفيق، ال ليكوف 

 .(1) «عمدتك ُب كل ٓنقق كٓنقيق
ايط ُب أصوؿ الفقو، تأليف بدر الدين ١نمد بن عبد ا الزركشي ** الكتاب اٝنامس عشر: البحر 

 ىػ.794الشافعي، اٞنتوَب سنة 
البحر »كٚنيتو »، كما صرح اٞنؤلف ُب اٞنقدمة حيث قاؿ: «البحر ايط»اسم الكتاب الصحيح ىو 

ككذا جاء ُب النسخ .«ككرموكا أسأؿ أف ٩نعلو خاصا لوجهو الكرًن، مقربا للفوز َننات النعيم، ّننو « ايط
اٞنخطوطة اليت اعتمدىا اقق عبد القادر عبد ا العاين ُب إخراج الكتاب، كراجعو الدكتور عمر سليماف 

 !«البحر ايط ُب أصوؿ الفقو»األشقر، إال أنو طبعو بعنواف 
قبلين اٞنتوَب سنة ** الكتاب السادس عشر: توإب التأسيس، تأليف اٜنافظ أ٘ند بن علي ابن حجر العس

 ىػ.853
                                           

 (.11-1/11( كتاب اٞنوافقات بتحقيق مشهور سلماف )1)
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توإب » :تضمٌن من مقدمة كتاب ابن حجر العسقبلين»: «التأصيل»قاؿ الشيخ بكر أبو زيد ُب كتاب 
 .(1)«خرب الكتاب»كما بينتو ُب   «توإب التأسيس»اٞنطبوع غلطان باسم: « التأنيس لعوإب ١نمد بن إدريس

 .ىػ911جبلؿ الدين السيوطي، اٞنتوَب سنة  ** الكتاب السابع عشر: أسرار ترتيب القرآف، تأليف
كقد كنت أكال ٚنيتو نتائج الفكر ُب تناسب السور؛ لكونو من مستنتجات فكرم كما »قاؿ السيوطي: 

أشرت إليو، ٍب عدلت كٚنيتو: تناسق الدرر ُب تناسب السور، ألنو أنسب باٞنسمى، كأزيد باٛنناس، كبا تعأب 
 .(2) «التحقيق ّننو ك٬ننوالتوفيق، كإياه أسأؿ حبلكة 

النوع الثاين كالستوف، ُب ميناسبة اآليات كالسُّوىر: ككتايب الذم صنعتو »كصرح بو ُب كتابو اإلتقاف ُب قولو: 
ُب أسرار التنزيل كافل بذلك، جامع ٞنناسبات السور كاآليات، مع ما تضمنو من بياف كجوه اإلعجاز كأساليب 

 .(3) «تناسق الدرر ُب تناسب السور»السور خاصة ُب جزء لطيف ٚنيتو  الببلغة، كقد ٝنصت منو مناسبات
 .(4)فقد ٚنىَّاه بو الشيخ عبد القادر أ٘ند عطا «أسرار ترتيب القرآف»أما االسم الذم طيًبع بو الكتاب 

كذا اشتهر الكتاب « حاشية اٝنرشي على خليل»، أك «اٝنرشي على خليل»** الكتاب الثامن عشر: 
 كذا كرد ُب سائر النسخ اٞنخطوطة.« فتح اٛنليل على ٢نتصر خليل»، كاسم الكتاب ىو كطبع مرارا

ىػ، اشتهر شرحو ٞنختصر خليل بػ 1199** الكتاب التاسع عشر: كتاب عبد الباقي الزرقاين اٞنتوَب سنة 
كشف أسرار حسن نتائج الفكر ُب  »ككذلك طبع غًن مرة، إال أف العنواف الصحيح للكتاب ىو  «شرح الزرقاين»

 .«اٞنختصر
 كىذا الصنيع شائع عند متأخرم اٞنالكية، كما ذكر؛ على كجو التمثيل ال اٜنصر.

أىم ما ٦نلص إليو من خبلؿ البحث: إبراز مكانة ٓنقيق عنواف الكتاب ُب سلك عملية ٓنقيق الرتاث 
اعاهتا ٞنن أراد خوض كنشره، كما يعرؼ أف فن ٓنقيق النصوص علم مستقل مبين على أصوؿ كضوابط، تلـز مر 

 غمار التحقيق، كما كيقف على جانب من آثار التحريف السيئة الواقعة ُب ٗنلة العناكين.

                                           

 (.17( التأصيل ألصوؿ ٔنريج األحاديث كقواعد اٛنرح كالتعديل )حاشية 1)

 (.1/67( أسرار ترتيب القرآف )2)

 (.2/269( اإلتقاف ُب علـو القرآف )3)
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 التعريف بالبردي العربي.
صخري خرفيةأ.  

 جامعة الجلفة
 

القراء إٔب  العناية ّٔا، كذلك بتحقيقها كتقد٬نهاإٔب  يزخر العآب العريب باٞنخطوطات اٞنتنوعة كاليت ٓنتاج
كذلك من أجل التعرؼ على تاريخ كحضارة األمم من خبلؿ ١نتول اٞنخطوطات كلكن قبل اٝنوض ُب مضموف ك 

اٞنخطوط كٓنقيقو ىنالك مرحلة مهمة ُب التحقيق كىي مرحلة دراسة اٛنانب اٞنادم من اٞنخطوط كىو ما يعرؼ 
ادم من اٞنخطوط كاٜنرب كالورؽ بالكوديكلوجيا كىي علم صناعة اٞنخطوط الذم يهتم بكل ما يتعلق باٛنانب اٞن

ص اٞنخطوط كىو اٝنامن ملتقى علم صناعة كالتجليد كغًنىا كقد اخرتت أف تكوف مداخليت ُب اور األكؿ من 
 من أنواع الورؽ اٞنستخدمة ُب اٞنخطوط كىو الربدم. بالتعاريف كذلك بالتعريف بنوع

أكؿ كعاء للكتابة اٜنجر كعرؼ  ا ككافمنذ أف اكتشف االنساف سر الكتابة أصبح يبحث عن كعاء ٟن
 تابة ُب اٛنلود كىي ما تسمى الرؽ كعرؼ كذلك الربدم كال

 تعريف البردي: 
النصف ُب  كىى اللفائف الّت كانت منسية، كمطوية، حّت بدأ األكركبيوف االىتماـ ّٔا« الربديات العربية

إٔب  أكركبا، كظلت ىناؾُب  اٞنكتبات الكربلإٔب  األكؿ من القرف العشرين، كٗنعوىا من أ٥ناء مصر كخرجوا ّٔا
.  كحده، يقتىن حاليان أكثر من ٙنسٌن ألف بردية )مصرية( مكتوبة باللغة العربية. كيقاؿ إف متحف فيينا.اليـو

  :البردي لغة

يكثر  ،يعلو ٥نو مرت أك أكثر ،جٍنس نبات مائٌي عيشيٌب من فصيلة السٍُّعديٌات (ت كىو:ٗنع بػىٍرديٌا ،بػىٍرًديٌة
كما صنعوا منو كرؽ   ،انتفع بو اٞنصريٌوف القدماء ُب بناء بيوهتم كسفنهم ،كجوده ُب منطقة اٞنستنقعات بأعإب النيل

 .البػىٍردٌم للكتابة عليو
 نبات كالقصب تصنع منو اٜنصر كاف القدماء يتخذكف من قشره كرقا يكتبوف عليو  فالربدم 

علم ييعىن بالربدٌم كاستعماالتو خاٌصة ُب ٠ناؿ الكتابة عند قدماء اٞنصريٌن  :تًعٍلم البػىٍرديٌا  /ًعٍلم البػىٍردمٌ  •
  كاليوناف كالعرب كغًنىم

حيث أف قدماء اٞنصريٌن ك  ،كتشاؼ قيمتو االقتصاديةا ٣نا الشك فيو أف زراعة أم نبات ال تبدأ اال بعد 
لذلك ال يستبعد أّنم بدأكا ُب زراعة  ،ؽأكتشفوا قيمة نبات الربدم استخدموه ُب أغراض شّت أ٨نها صناعة الور 

ينمو نبات الربدم ُب مياة غًن عميقة ال يزيد عمقها ك  ،رّنا قبل ذلكك  ىذا النبات منذ االلف الرابع قبل اٞنيبلد
كىو ُب الواقع ينمو على سطح  ،طوؿ جذره أكثر من أربع أذرع ،جذره ُب عرض يد رجل ٣نتلئ ،عن ذراعٌن

 ساقة مثلث يبلغ أرتفاعة عشرة أذرع. ،أسفل ُب الطٌنإٔب  رقيقو القصًنةتتشعب جذكره ال ،االرض
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إٔب  كبعد أف تزاؿ كانت الساؽ تقسم ،إف كرؽ الربدل كاف يصنع من ساؽ تلك النبتة اليت توجد ٓنت اٞناء
كانت كبعد ذلك  .بشكل عمودل خرلمرت تقريبان أك ثبلث أقداـ ٍب توضع الشر٪نة فوؽ األإٔب  شرائح طولية ٕنتد

الشرائح تغمر ّنياه النيل ٍب ْنفف ٓنت أشعة الشمس كتصقل بعد ذلك كتسول أطراؼ الورقة الناْنة أخًنان ُنيث 
 سم.21 -35ال يتعدل طوؿ الصفحة 

كخصوصا ُب مناطق النيل، كانتقلت بعدىا ُب العصور  مصر القد٬نةكاف أكؿ استخداـ لورؽ الربدم ُب 
كجنوب  أكركبا، كبعض مناطق البحر اٞنتوسطفلسطٌن كصقلية، كاستخدـ الورؽ ُب كل نواحي مناطق إٔب  القد٬نة
صل إلينا من العصر اليوناىن كالركماىن عدد كبًن نسبيان من النصوص اٞنكتوبة على كرؽ الربدل، ، كقد ك آسياغريب 

 كمعظم ىذه النصوص عثر عليها ُب مصر.
ط كإذا كاف األمر يتعلق بنص طويل فقد كانت تلصق عدة صفحات من ىذا النوع ُنيث يتشكل شري

مرتان كأحيانان أكثر من  41إٔب  الشريط الواحد ٬نتد كَب حاالت نادرة كاف، أمتار 11إٔب  6يرتاكح طولو من 
كقد كاف الشريط من ىذا النوع يلف حوؿ عود من اٝنشب أك من العاج كاف يدعى "أكمفالوس" من قبل .ذلك

أما اللفافة من كرؽ الربدل فقد دعيت توموس أك كيليندركس ُب اليونانية .اليونانيٌن ك"أمبليكس" من قبل الركمانيٌن
 ف ُب البلتينية.كفوليمو 

كحسب أحد اٛنغرافيٌن من القرف الرابع اٞنيبلدل أف كرؽ الربدل كاف ينتج ُب ذلك اٜنٌن ُب اإلسكندرية، 
كقد كانت اإلسكندرية، بالطبع ىي اٞنيناء الذم تأتى إليو السفن من بلداف حوض اٞنتوسط للتزكد .كضواحيها فقط

ار اإلسكندرية، االقتصادل منذ تأسيسها ينبع من التجارة بورؽ كَب الواقع لقد كاف ازدى.ّٔذه اٞنادة الثمينة
 الربدل.

كتعد أكراؽ الربدم العربية من أىم اٞنصادر اليت يرجع إليها ُب الدراسات التار٫نية فقد استخدموه لتحرير 
 .شوداهتم كأكامرىم الرٚنيةنيع كالشراء كالزكاج كاذاعوا بو معقود الب

ن عشرين كرؽ ملصق مو الناس عن طريق التجارة كيتالف كر الربدم ٍب يتناكلككاف درج الربدم يصنع ُب د
كعلى الرغم من أ٨نية األكراؽ الربدية إال أنو كثًن من مؤرخٌن التاريخ اإلسبلمي ال يهتموف بدراستو ، بعضها ببعض

رك٨ناف قد كقف فضبل عن أف كثًنا منهم ال يعرؼ أم شئ عن علم األكراؽ الربدية كيعترب اٞنستشرؽ أدكلف ج
جزءا كبًنا من جهوده العلمية لدراسة اكراؽ الربدم كالواقع أف االكارؽ الربدية ٞنا ٟنا من شأف ُب دراسة اٜنياة 
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ُب العصر اإلسبلمي آذ انو من بينها نصوصا تتعلق باٛنزئية كاٝنراج كإسناد 

رة كبناء العمائر كاٞنساجد كإنشاء األساطيل كاٖناف البضائع كالبيوت كاألراضى اٞنناصب كانظمة اإلدارة كطرؽ التجا
 .ذلك من اٞنكاتباتإٔب ك  الزراعية كفضبل من عقود الزكاج كالبيع كالشراء

ف ىذه األكراؽ الربدية فضبل عن قيمتها التار٫نية بوصفها اٞنراجع األصلية فهي ٕنتاز بأّنا معاصره حّت إ
ُب ػ ى 232عاـ إٔب  كالواقع أف كرؽ الربدم اٞنؤرخ الذم كصل إلينا ينتهى ،اّنا ١نايدهك  لهاللحوادث اليت تسج

ق كقد ظل إنتاج الربدم  211عاـ بداية عهد اإلخشيديٌن على حٌن أف الوثائق اٞنكتوبة على الورؽ يبدا تار٫نها 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ت ُب ذلك الوقت صناعة الورؽ من الصٌن الدكلة العباسية كقد انتقلإٔب  حّت سقوط الدكلو الطولونيو كعودة الببلد
 قلو العمبلت األجنبية الواردةإٔب  كتوقف إنتاج الربدم كيرجع تدىور صناعة قراطيس الربدم ُب العهد اإلخشيدم

جوار اكراؽ الربدم إٔب  متنوعة ُب الكتابة أخرلكقد يتبٌن لنا مشاركة مواد  مصر من قلو صادرات الربدمإٔب 
الدكلة الفنية من مواد للكتابة ُب الدكلة كَب اٝنبلفة فقد استخدـ مواد أخرم تنافس الربدم  كذلك لسد احتياجات 

 و.ؽ ىو ما يرقق من اٛنلد ليكتب عليكالرؽ كاألدًن كالقضيم ككلها أنواع من اٛنلود فالر 

ية كىي ٕنثل كمشعبل مضيء لفرتة ىامة من تاريخ األمة العرب تعترب كثائق الربدم سجبل حافبل ٞناضينا آّيد
دكف شك جزاء ىاما من تار٫نينا كحضارتنا كما أف ىذه الوثائق حافلة ُنياة أسبلفنا األدبية كالتار٫نية كاالقتصادية 

 كاالجتماعية كالقومية.
اٜنكاـ أك إٔب  كبعض النصوص اليت تضمنتها ىذه الوثائقاٟنامة عبارة عن رسائل أفراد من عامة الشعب

م القرىب، كفيها تتجلى شكاكم الناس كحاجاهتم كتشرح عواطفهم، كتعطي صورة كاضحة الوالة أك التجار أك ذك 
عن عاداهتم كطريقة عيشهم كمعامبلهتم كأذكاقهم حّت التذاكر الطبية ككصفات العبلج من األمراض، فوثائق 

 .٠ناالت اٜنياة الربدم العريب تعطي الباحث فكرة كاملة عن مدل ما كصل إليو العرب كاٞنسلمو٧نن تقدـ ُب شّت
كٓنتوم ىذه الوثائق من الربدم العريب جانبا من اٜنياة االجتماعية حيث ٤ند عقود الزكاج اليت تعطينا 
شرحا لقيمة الصداؽ كتقدـ ٧نوذجا لعملية التوثيق كتبٌن عدد الشهود الذين يشهدكف بصحة ىذا الزكاج كىؤالء  

 شاىدا على حسب اٞننزلة االجتماعية للعركسٌن. كانت ترتاكح أعدادىم ما بٌن أربعة شهود كأربيعٌن
إف علماء الغرب قدركا ٟنذه الوثائق األصلية من أ٨نية علمية ٕنكنهم من معرفة تار٫ننا كطريقة حياتنا 
كعاداتنا كمقومات مفاىيمنا، بل كقفوا منها على جانب كبًن من تشريعنا كنظمنا السياسية كاالقتصادية ّنا ٪نتويها 

 .لية كإدرارية ُب فرتات التاريخ اٞنختلفةمن جوانب ما
كما اعطتهم كثائق الربدم العريب صورة كاضحة عن معآب الثقافة العربية كعلـو العرب من أدب كعلـو 

 طب كغًنىا.
كٓب يكن ىذا ىو كل ما احتوتو نصوص كثائق الربدم بل كجدكا أكراقا مدكف عليها آيات من القرآف الكرًن 

 كاٜنديث الشريف.
واسطة كثائق الربدم العريب ٕنكنت ٠نموعة من اٞنستشرقٌن من عمل دراسات كمقارنات على أسلوب فب

 الكتابة العربية قد٬نا كحديثا.
فوثائق الربدم العريب تعترب ٠ناال خصبا لدراسة تاريخ العرب كاٞنسلمٌن كتعترب دليبل قاطعا على ما كصل إليو 

 االت.العرب من حضارة كتنظيم كرقي ُب شّت آّ
  :المراجع

 دكلة قطر الدكحة. ،_ أكراؽ الربدم العريب مصدر أصيل للتاريخ اإلسبلمي، د.أ٘ند الشامي
 .1972: 2بًنكت، ط ،دار اٞنعرفة 3_ دائرة معارؼ القرف العشرين، ٠نموعة من اٞنؤلفٌن، ج
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 ، هتراف، )د ت(.5اٞنعلم بطرس البستاين، ج ،_ دائرة اٞنعارؼ
 .1961ط:  ،٘ند بن اسحاؽ بن جعفر، اليعقويب، دار صادر بًنكت_ تاريخ اليعقويب، أ
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الحضارية للمخطوطو  القيمة العلمية  
عاشور باروديأ.  

جامعة باتنة   
 

 مقدمة:
خوض اٜنديث ُب ىذه الفكرة ىو قلة االىتماـ عندنا باٞنخطوط على الرغم ٣نا ٬نثلو من إٔب  إف الداعي

اٛنانب إٔب  أف الناظرإٔب  يمة اٛنهد اإلنساين ُب اٜنياة،كونو أعظم جهدا، إضافةقك  أمارات العصرك  عصارة الفكر
أك  قدًن ،خارج اٜنضارة اإلسبلمية العربية( تظهر لو قيمة االىتماـ العظيم بكل تراث صغًن أك كبًن)اآلخر

 ًننا.بٌن غك  البوف الشاسع بينناك  حديث، مادم أك أديب، ٣نا يبٌن بسهولة بالغة، الفرؽ الكبًن
عظمة ك  فن العملك  أصالة العاداتك  كلعل الناظر ُب الرتاث اٞنكتوب )اٞنخطوط خصوصا( ٩ند عمق التاريخ

 تفسًنه كاالستفادة من موادهك  شرحوك  اافظة عليو أيضاك  االطبلع عليوك  الفكر ٣نا ٪نتم ضركرة االىتماـ بو
،ألف ُب ذلك البناء اٜنقيقي لئلنساف صاحب اٜنضارة اآلتيةاألجياؿ إٔب  تبليغوك  االىتماـ على منوالوك  خبلصاتوك 

 ىو سًنة البحثك  سلوؾ إنساين يعد اٛنوىر فيو أالك  األصلية كاليانعة، كما فيو تكريس ٝنلقك  الباسقة
عظمة األمة كقوة سبلحها ك  حس االنتماءك  االستكشاؼ ُب ىذه اٜنياة، ىذا عدا ما ينقلو من أخبلؽ الرجاؿك 

بالتإب ك  اٞنستقبل،ك  اٜناضرك  فإف التفريط ُب ىذا الرتاث اٞنخطوط ىو تفريط ُب اٞناضي ك عليو.الذم سادت بو
 تفريط ُب اٜنياة كلها.

حالة التفريط الشديد اليت يعاين منها إٔب  مواجيع ىذا اٞنوضوع، نظرا كجعكقد تكوف حالتنا ُب اٛنزائر من أ
تلف بعض ك  قد يعود ضياعك  بعض اٞنكتبات العامة، حّتك  اٞنعاىد القد٬نةك  اٞنخطوط خصوصا ُب أماكن الزكايا

إال أف اإلنساف ُب النهاية ىو اٞنتهم ببل شك بفقداف اإلحساس الرابط ّٔذا  أخرلالطبيعة أك عوامل إٔب  اٞنخطوط
 الرتاث، ألنو ُب األصل ىو اٞنتحكم ُب ظركفو اٝنارجية بنسبة كبًنة.

١نققا ضركرة من الضركرات ك  ارؾ " جاء مناسبا ٕناماكعلى ىذا األساس نرل أف ىذا اٞنلتقى " اٞنب  
االشتغاؿ العلمي ّٔذا اٞنوضوع إٔب  حرك  سقأفراد ُب عمل منك  نعود ٗنيعا مؤسساتك  اٞنستعجلة لعل الضمًن ٪نٍن

ك ٪نسن بنا اٞنقاـ أكال ُب الوقوؼ عند مفهـو .ٔنطيطا للمستقبلك  استفادةك  ترتيباك  تصنيفاك  دراسةك  ٓنقيقاك  ٗنعا
 اٜنضارية.ك  خطوط ٍب تبياف قيمتو العلميةاٞن

I :مفهوم المخطوط 
كُب اٞنعجم الوسيط: اٞنخطوط ىو اٞنكتوب باٝنط ال (.1)ُب التاج، كتاب ٢نطوط: مكتوب فيولغة: 

ككاضح من ىذا اٞنفهـو اللغوم أىم ركين ىذه الوثيقة األساسية أال .(3)اٞنخطوطة النسخة اٞنكتوبة باليدك  باٞنطبعة،
من أخص خصائصها،ك لعل الوسيلة  -إذف-يعدافك  اال٤ناز،ك  اليد، أك بعبارة اصطبلحية الوسيلةك  الكتابة ك٨نا:
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ىي"اليد" ِنبلؼ اآللة، كىذا يدؿ ببساطة على أف الوثيقة ال تناؿ اسم ك  ىنا أف تكوف أبرز عبلمة ُب الوثيقة، أال
إٔب  ا ىذا مباشرةنرّنا ٪نيلك  لراقنة أك الطابعة أك غًنىا،اٞنخطوط إال إذا كانت أساسا مكتوبة باليد ال كتابة باآللة ا

عنصر األصالة ُب إٔب  ُب ىذا إشارة مقصودةك  كوف قد ًب إال باليد،يالذم ال ٬نكن أف ك  أصل اٝنط بداية
 ما تعنيو اليد من بعد إنساين ٫نتلف عن بعد اآللة.إٔب  إضافة ،اٞنخطوط بعد ذلك

 ّنايتوإٔب  ذلك الكتاب)اٞندكف، الوثيقة( اٞنكتوب ِنط اليد من بدايتو أما ُب االصطبلح فإف اٞنخطوط ىو
اٞنعرب عن موضوع من اٞنوضوعات سواء كاف مكتوبا بيد ك  اٞنتضمن ُب رقعة كاحدة أك صحف عديدة بٌن دفتٌن،ك 

يكوف ك  ،أكثقك  اٞنؤلف ذاتو أـ كاف نقبل عنو باإلمبلء، أك السماع، كإف كاف اٞنؤلف اٞنكتوب بيد صاحبو أجدر
 ذلك من غًن زيادة كال نقصاف.

الزيادات ُب اٜنواشي أك غًنىا ك  التعاليقك  التفاسًنك  أف اٞنخطوط قد يكوف من قبيل الشركحإٔب  مع اإلشارة
 الزيادة اٛنديدة حفاظا على اٞنصدر.ك  ٣نا ٩نوز أف يتعرض لو اٞننت األصلي

آلتو اليدكية عن آلتو االصطناعية حفاظا على بلحي أساسا أف تتميز طإذف فإف اٞنخطوط ُب اٞنفهـو اإلص
ىذا يعرؼ عبد الر٘ناف عبد اٜنميد اٞنخطوط بقولو": ىو كل كتاب إٔب  ك.األديبك  قيمتو اٞنعنوية ُب اٛنانبٌن اٞنادم

 (.2)ِنط يده أك ِنط غًنه" وقدًن تركو مؤلف

 ك يظهر من خبللو أربعة عناصر أساسية تتعلق باٞنخطوط أال كىو:
 كتابا يعين ٠نموعة من الصفحات الورقية بٌن دفتٌن.  كونو  -1
 ما قبلو.ك  ىو الفصل بٌن عصر الطباعةبو القدـ، كىذا عنصر زمين لعل اٞنقصود  -3
 الكتابة الذاتية، يعين ِنط مؤلف الكتاب نفسو. -2
 يعين ِنط اآلخر.ك  الكتابة الغًنية -4
العناصر اٞنكونة فهي إذف ك  -كما سلف  -يدكيةىذه الكتابة عموما ٬نكن حصرىا ُب عنصر الوسيلة الك 

 خطوط ُب كظائفية مرتابطة.ٞنا
، كاٜنرب خرلالبىن اٞنادية األإٔب  كىذا اٞنفهـو يعين الصورة النهائية اليت ٫نرج فيها اٞنخطوط، دكف اإلشارة

نوعية اٛنيدة ُب يساعداف ُب تدعيم ىيئة اٞنخطوط، كال شك إذف ُب أف الك  كالورؽ خصوصا فإّنما أيضا ضركرياف
 اٜنرب كالورؽ تعطياف صورة ناصعة للكتاب سواء من حيث توضيح القصد من الكتابة أك إطالة عمر اٞنكتوب،

خصوصا ك   ٬نكن أف تعرتضو،عقبات اٞنخطوط أك مشاكلو اليت مسالةإٔب  ىذا ُب حقيقة األمر ٪نيل مباشرةك 
لعل ك  اٞنخطوط ذاتو شركطا أساسية ٩نب أف تراعىكىذا ما ٩نعل ُب صناعة .حفظهاك  اٞنادة اٞنكتوبة ٕنحيص

كلذلك فهو يبذؿ كل  ،يلتزمها باعتبار أف اٞنشتغل باٞنسألة العلمية أسًن اٜنقيقةك  اٞنؤلف األصيل أف يشعر ّٔا
 مضمونا.ك  اٛنهود إلخراج عملو ُب صورة الئقة شكبل

اٞنشقة تزداد حفاظا على ك  تضاعفأما إذا كاف اٝنطاط أك الناسخ الذم ينسخ كتب غًنه، فإف اٞنهمة ست
 على الذات.ك  على الغًنك  اٞنادة
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 اٜنربك  الورؽك  أك الناقل كعلى ىذا األساس فإف مفهـو اٞنخطوط يكوف قد اتسعت عناصره لتشمل اٞنؤلف
بقدر ما ك  اافظة على اٞنكتوب، كإذف فإف اٞنخطوط ُب النهاية حلقة من العناصر اٞنرتابطة،ك  لم كنوع اٝنطالقك 

 االجتهاد.ك  األصالةك  شاقة بقدر ما تدؿ على العمقك  مرتابطةك  تبدك ىذه اٜنلقة مكتملة
II :القيمة العلمية للمخطوط 

و، ذلك كذا ُب منهجك  إف اٞنقصود بالقيمة العلمية للمخطوط ىنا ىو مدل ما ٪نملو من معاف ُب مكتوبو
 لك اٞنادة العلمية.رضو لتطريقة عإٔب  أنو كتاب ٢نصوص ُب جانب معرُب معٌن إضافة

ل الكتابات العلمية التالية أدركنا لق ٛنكإذا علمنا أف القرآف الكرًن ُب اٜنضارة اإلسبلمية العربية ىو منط 
وية( كلعل أشهر ما يعرض لنا ُب ىذا اٞنقاـ ىو نسخ يدينية كدن)كيف تشعبت الدراسات ُب ٢نتلف اٞنيادينك  ٞناذا

ُب تلك العملية ليدرؾ قيمة اٛنهد العلم اٞنبذكؿ، فمع أف اآليات كانت تكتب فإف اٞنتأمل  ،نفسو القرآف الكرًن
جريد النخل، اٛنلود، صفائح اٝنشب، اٜنجارة.......( ناىك عن حفظها ُب صدر )عند نزكٟنا ُب ٢نتلف اٞنواضع

 الدقة كاف ذلك ُب منتهىك  ُب كتاب كاحد، صدكر اٜنفاظ إال أف أبا بكر الصديق ٗنع القرآفك  النيب )ص(
ٗنع اٞنادة ك  األمانة سواء ُب جانب اٜنفظة أك جانب الكتبة، فقد اعتمد إذف على إمكانات بشرية منتقاة،ك 

عثماف ذم النورين أيضا ٕنت عملية اٛنمع  عهد ك ُب.يلم ّٔاك  القرآنية ُب نسخة كاحدة حّت يسهل الرجوع إليها
 كزعت لتعمم،ك  ، فانتسخت النسخة األكٔب )نسخة حفصة(اٞنقركء معاك  القراءةكاف القصد منها توحيد ك  الثانية،

ىنا تظهر لنا قيمتاف ك  رسوؿ ا )ص( دالوحي عن بةكانت اآللية ىي نفسها اٞنستعملة زمن النيب )ص( أم كتك 
 أساسيتاف ٨نا: 

ع النسخة اٞنوحدة زمن أيب بكر، مإٔب  االعتماد على اٞنصدر األصلي أم النقل من اٞنواضع اٞنتفرقات .1
 بع أك العشر(.سمراعاة ما ٚنح بو النيب )ص( من تنوع ُب قراءة اٜنرؼ القرآين )القراءات ال

دل كتبة الوحي عند صُب ىذا اٞنقاـ يتك  ُب تنفيذ عملية االنتساخ كالكتابة ٦نبوماالعتماد على جهاز . 3
أيٌب ك  ما كعلي بن أيب طالبلكن ُب الكتابة عمو ك  الرسوؿ )ص( العتبارىم من أمهر الكتبة ليس ُب الوحي كحده

زيد بن ثابت الذم كاف أعلم الكتبة ك  ،(4) معاكية بن أيب سفيافك  خالد بن سعيدك  عثماف بن عفافك  بن كعب
 .(5) اٜنبشيةك  القبطيةك  الركميةك  الفارسيةك  السريانيةك  كالعربانية  خرلباللغات األ

 إبداعك  التأليفك  التعليمك  راشدم عملية التعلمالك  لعرب األكائل بعد العهد النبوماكمن ىذا اٞننطلق باشر 
ُب ظل ىذا السبيل الفائض من ك  التثبت،ك  السماعك  النقلك  األدبية( ّننهج ٫نضع للرحلةك  )خصوصا الدينية العلـو

 النساخٌن، اٞنهتمٌن بصناعة الكتاب تقنيا بداية من عملية النسخك  الدراسات كاف حتما أف تظهر حرفة الوراقٌن
 ك ُب ىذا آّاؿ كاف لنقل عادات األمم السابقة كاٟنند.ْنليداك  تصفيفاك  غاية إخراج الكتاب ترتيباإٔب  الكتابةك 
 اٞنضموف معا.ك  الرـك دكرا بارزا، كما أضفت نفس اإلبداع أسلوبا خاصا ُب الشكلك  الفرسك 

 اٞنستعمل ُب الكتابةخصوصا ما تعلق بالورؽ ك  بٌينان ُب ىذه الصناعة.كما ٕنثل األدكات اٞنستعملة أساسا
ك ذلك كلو .بيزنطة )أك تركيا(ك  (6)الذم كاف يأٌب ُب البداية من خارج البيئة العربية من الشرؽ األقصى )الصٌن(ك 
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رقي كانت أكثر انتشارا من غًنه نظرا و ميزة اٞنخطوط ال فك يبلحظ أ.تسريعهاك  من أجل تسهيل عملية النسخ
من ٍب يسهل ك  أرؽ صفحةك  ، أخف كزناط(الكاغك  لالربد)يلة، ألف كرؽلسهولة التعامل مع ىذا النوع من الوس

ك ذًب ْنليد الكتاب الورقي ٜنفظ اٞنادة الورقية، ألف اٛنلد  أخرلك ُب خطوة .نقلوك  جيموٓنك  تقسيموك  ٘نلو
 عليو فقد ركعيت عملية استغبلؿ اٝنصائص اٞنشرتكة لكبلك  الكدماتك  حافظة من آثار الرطوبةك  خصائص مقاكمة

 ىذه إحدل العبقريات الفنية ُب الصناعة الكتابية العربية.ك  اٞنادتٌن،
الكتابة تتبدل القيمة العلمية من خبلؿ الشركط اليت ًب ك  صناعة اٞنخطوط من حيث النسخإٔب  ك بالعودة

أصل الصنعة يتوقف على  فخصوصا ما تعلق منها َنانب اٝنطاط أك الناسخ ذلك أك  على أساسها ىذا العمل
 : (7)النسخ كالطباعة شركطا أ٨نها آلةعليو كاف اٞنشرتط ُب الوراؽ الذم ٬نثل ك  إخبلصوك  الصانع رةمها

،ك  أف يكوف الوراؽ على قدر كبًن من الثقافة. 1 ـ اللغة كي ال يقع ُب و خصوصا علك  اٞنعرفة بالعلـو
 ريقة كاحدة.العلم ّنواضع الفواصل كي ال يوصل الكبلـ على طك  اإلمبلئية،ك  األخطاء النحوية

مواضع إٔب  كذا اإلشارةك  الكذب،ك  ـز باألمانة اليت ٕننع التزكيرتالعلم بالعلـو الفقهية الشرعية كي يل. 3
 ُب حاشية الكتاب اٛنديد. األصلي اٝنطأ ُب الكتاب

ـ  العلو ُب٬نيز بٌن اٞنصطلحات اٞنستعملة ك  ىذا حّت ال يقع ُب اٝنطأ الكتايبك  العلم بعموميات اٞنعرفة. 2
ىذا الشرط قيمة عظيمة ألّنا تسد الثغرة على االختبلط الذم ٬نكن أف ٪نصل بٌن ُب ك اٜنق أف .اٞنختلفة
اٞنوظفة، خصوصا إذا علمنا أف اٞننطق بوسعو أف يوظف كلمات معينة ُب حقوؿ ٢نتلفة لكنها  الكلمات دالالت

 غًنىا.ك  النقدك  الفقوك  ٠ناالت: الرياضيات،٪نصل ُب  قد بدالالت متباينة ٔنص السياؽ اٞنعرُب لذات اٜنقل، كما

أخذ موافقة اٞنؤلف األصلي أك ناظره، أما إذا كاف الكتاب كقفا غًن معٌن فبل بأس بالنسخ منو مع . 4
 اٞنعنوية.ك  ُب ىذا حفظ للحقوؽ اٞناديةك  االحتياط بإصبلحو ٞنن ىو أىل لذاؾ،

كل كتاب ال يتناسب مع ك  األىواء،ك  البدع ٬نكن للوراؽ أف يرفض نسخ الكتاب اٞنضلل، ككتب أىل. 5
 فكر الوراؽ.ك  عقيدة

 الصبلة على الرسوؿ )ص(ك  كُب منهجية الكتابة يبتدئ الوراؽ بكتابة البسملة ٍب يعقب ذلك ُنمد ا. 6
أف الصبلة على الرسوؿ الكرًن )ص(، كما ٬نكن ك  عند إّناء اٛنزء األكؿ منو أك ٗنيعو ِنتمو ُنمد ا على إٕناموك 

 زمنها.ك  يذكر ُب اٝنإنة مكاف الكتابة

ك من الشركط الدقيقة الصارمة أف الوراؽ إذا نسخ كتابا من كتب العلـو الشرعية فينبغي أف يكوف على . 7
 حرب طاىر.ك  طهارة مستقبل القبلة بثياب طاىرة

أف ٪نذؼ  لو خ ال ٩نوزاسنالعقيدة الراسخة أف الك  كمن األمانة العلمية اليت ىي من قبل اٝنلق اٞنلتـز. 8
 شيئا من الكتاب األصلي بل أف ينقلو كما ىو خصوصا إذا حصل على أجرتو مسبقا.
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 كمن الشركط الشكلية اليت تراعي ُب اٞنخطوط أف يتم االتفاؽ مع اٝنطاط أك الناسخ على نوع الورؽ. 9
الغالب كاف مكركىا الكتابة ُب ك  لونو، ألف ذلك يسهل عملية اإلخراج اٞنساعدة على قراءة الكتابك  حجموك 

 باللوف األ٘نر.

ذا معرفة ك  أف يكوف اٝنطاط أك الكاتب ذا خط جيد يرسم اٜنركؼ بشكل كاضح ال يضر بالبصر،. 11
قد سئل أحد ك  اٜنرب اٛنيد،إٔب  أف ٪نمل القلم من اٞنركنة ما يساعد على جودة اٝنط، إضافةك  بأنواع اٝنطوط،

 سعر النسخة من ُبك ٟنذه العوامل أثر مباشر ."جلودا رقاقاك  حربا براقاك  ا مشاقاقلم "الوراقٌن عما يشتهي فقاؿ:
 الكتاب.

إف كاف الكتاب منسوخا فإف الناسخ عليو ك  كمن ٕناـ االحرتاز أف اٞنؤلف يراقب كتابو قبل إخراجو،. 11
رج أشياء ُب اٜناشية السهو كما ٬نكنو أف ٫نك  أف يقابل النسخة اٛنديدة باألصلية حّت يقف على مواضع اٝنطأ

اٞنراجعة ك  ر معٌن بعملية اٞنراقبةثك من الزيادة ُب الدقة أف ٫نصص ن.بعد أف يرتؾ ٟنا فاصبل عن اٞننت األصلي
ابن ك  للمؤلفات اٞننتسخة مثلما فعل اٜنكم ١نمد بن أيب اٜنسن ّنقابلة كتاب العٌن بالتعاكف مع أيب علي البغدادم

 .هسيد

 الوراؽ فإف طريقة التواتر ُب ركاية الواجب توفرىا ُب شخص الناسخ أك الكاتب أك الشركط هىذإٔب  كإضافة
 غاية اٞنصدر األساسي،إٔب  ة السنديةلذلك عن طريق السلسك  ية بارزة ُب اٞنخطوطلمانتقاؿ الكتب ٕنثل قيمة عك 
الرماين عن أيب بكر  مثاؿ ذلك ركاية نسخة أشعار اٟنذليٌن من أيب اٜنسن على بن عيسى بن على بن عبد اك 

 .(8) ىػ(375أ٘ند بن ١نمد بن عاصم اٜنلواين عن أيب سعيد اٜنسن بن اٜنسٌن السكرم )ت

ُب حق قبوؿ الركاية من .(9) الكوفيةك  نا مع ىذا تلك الشركط اليت كضعتها اٞندرستاف البصريةفكإذا أض
تبٌن لنا مدل االىتماـ .غًنىاك  التدكينك  مبلءاإلك  الرحلةك  السماعك  اٞنشاىدةك  اٜنضورك  األمانةك  الركاة، كالعدالة

لعل عمبل مثل الذم قاـ بو اٝنليل ك  اٞنكتوب اٞنخطوط ُب الصحف،إٔب  العلمي الذم انتقل من اٞنركم الشفاىي
ؿ عليو دالذم تك  الفحص،ك   أثناء اٛنمعاٞنخطوط بعد اٛنهد الذم ًبإٔب  بن أ٘ند ليدؿ على القيمة اليت انتقلت

 مؤلفاتو.
اٞننهجية أك اٝنط أك اتول الذم تنوع  يثى ىذا اٞننواؿ سارت الكتب اٞنخطوطة اٞنؤلفة من حكعل

أف تكوف  (11) لعل الصورة اليت يقدمها ابن خلدكفك  الغرب،ك  إمارهتا ُب الشرؽك  ىار الدكلة اإلسبلميةازدُنسب 
 السياسيةك  قطاعات )العسكريةاكين ُب شّت الك ناصعة فيما ٫نص مصاّب الدكؿ اإلسبلمية اليت تتخذ ٟنا د

 ىذا ما يدؿ على أمرين:ك  االقتصادية(ك 
.ك  حّت اشتمل على ٢نتلف اٞنعارؼ مضامينوأكٟنما: أف اٞنخطوط قد اتسعت   العلـو

 ا.ّنو تمك  حفظ مضامينهاك  أرٌخ ٟناك  عارؼك ثانيهما: ىو قيمة تار٫نية تتمثل ُب اٞنخطوط الذم كثق ىذه اٞن
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نقصد ك  ُب أسلوبو كثًنا باٞننهج الديين، تشكف عن تأثره ية ُب جٌل ىذا اٞنخطوطٞنبلحظة األساساغًن أف 
أف الدين إٔب  ا يرجعذك لعل ى.موماعالكتابة ك  الكتابك  من ذلك االحرتاـ اٞنستمد من الدراسات الدينية للمؤلف

 فتح ٠ناالت اٞنعرفة ٠نددا.ك  ىو السبب ُب انتشار الكتابة انتشارا كاسعا
 تسهيل التبليغ،ك  التوضيح دؼالعلمية للمخطوط من حيث اٝنط أّنا تتجلى أساسا ُب ى كتبقى القيمة

ضركرة حتمية، فقد كاف عرب الشماؿ الدين كرثوا  –ّنجيء اإلسبلـ  –خصوصا بعد أف صارت اٞنعرفة الدينية ك 
هر أثره ُب تدكين ك ىذا ما ظ.(11) اٜنضارة العربية قليلي اإلجادة للخط ِنبلؼ أسبلفهم التبابعة اليمنيٌن

 إٔب أف نزؿ اإلسبلـ بأرض "الكوفة" فبدأ االىتماـ باٝنط.اٛنودةإٔب  اٞنصحف من قبل الصحابة ِنط ٓب يرؽ
ك ىذا ما جعلو ينتشر .اٞنناسب ُب الوضوحك  اٝنط النسخي اللٌن ولدٓنسينو أكثر فإٔب  إجادتو ٍب كانت اٜناجةك 

ذا السبب "٬نكننا إدماج الكتابات العربية ضمن باب اللغات اليت على نطاؽ كاسع حّت رأل أحد الدارسٌن أنو ٟن
اعتمدت الكتابات اٞنستمرة اليدكية للطباعة، باعتبارىا أّنا اعتمدت اٝنط النسخي اليدكم خطا مطبعيا أيضا 

 (13) ..".كضوحيتوك  ٞنركنتو
و انطبلقا تاحبت مسًن كما تتجسد القيمة العلمية للمخطوط من حيث اٝنط ُب النظرة اإلبداعية اليت ص

يظهر ُب أناذ اٞنعلمٌن كسيلة لتعليم ىذا ما ك  من الكوفة، البلد األكؿ، ٍب تعميم االىتماـ بو ُب اٞنشرؽ عموما
 (12).العراؽك  الشاـك  نقل فنونو كما كاف ٪ندث ُب مصرك  اٝنط

كاف خطا أندلسيا االجتماعية فك  األندلس ُنسب الظركؼ السياسيةك  لب األمر ُب ببلد اٞنغربقبينما ت
ُب ىذه  اٞنمالكعقد الدكؿ ك  انفرطالرداءة بعد أف إٔب  لكنو انقلبك  متميزا باٛنودة ُب فرتة االزدىار اٜنضارم،

 ىذا بعض ما ٬نكن أف ٓنملو القيمة العلمية للمخطوط..(14)اٛنهة
III :القيمة الحضارية للمخطوط 

اٞنتعلقة بكينونة ىذه األمة ككجودىا، فهو ك  ملها معونقصد بالقيمة اٜنضارية للمخطوط تلك األبعاد اليت ٪ن
 السًنكرة اٜنضارية اٞنليئة باٞنتغًناتك  اٛنغرافياك  أثر مادم مشع باٞنعاين ايلة على الوقائع اٞناضية من عمق التاريخ

 .النتائج كاألسبابك  اٞنتفاعبلتك 
 .شاىدا على العصور٫نزف اٞندلوالت كينتصب ك  كاٞنخطوط ُب خضم كل ىذا يرصد اٞنعآب 

كلذلك فإف قيمتو ُب ىذا الشأف تكمن فيما يقدمو من معلومات عن العصر الذم دكف فيو من حيث 
النشاطات ك  العلـوك  أشخاصو الفاعلٌن ُب الفنوفك  أحداثو التار٫نيةك  حدكده اٛنغرافيةك  االجتماعيةك  ظركفو السياسية

 العامة.
اٜنضارم، أك بساطتو،  الفعلعدده مدل عراقة ك  حجموكعلى ىذا نكتشف مسألة بساطة اٞنخطوط أك 

الدكلة تشكل قليلة العدد ما يدؿ على بداية إال ٢نتصرة الراشدم ٓب تكن اٞنخطوطات ك  ففي العصر النبوم
الكتب اٞنستنسخة ك  كثرت اٞنؤلفاتك  حلوٟنا ُب القارات الثبلثك  اإلسبلمية اٛنديدة، كلكن بعد توسع ىذه الدكلة

أماكنها ك  ألحد بإحصائو، فإذا علمنا فقط بعدد ىذه الكتب قبلالوراقة، كصار عدد الدكاكين ماال كانتشرت دكر 
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ىي ُب النهاية ك  مدارسة،ك  كتابةك  اٞنعارؼ تعلماك  عظم انتشار العلـوك  أكحى لنا ذلك بسعة الرقعة اٛنغرافية للدكلة
 (.15)ُب أكثر من موضع ارتقاء اٞندنية اٞنتحضرة مثلما يشًن ابن خلدكفإٔب  ٓنيل مباشرة

ك قد أظهرتنا دراستو }األستاذ .للمخطوط يقوؿ إبراىيم ٗنعة "... الكبًنة ُب شأف ىذه القيمة التار٫نية 
ىػ حّت العصر 33جرك٨ناف{ ألكراؽ الربدل العربية على كثًن من غوامض اٜنياة ُب مصر اإلسبلمية منذ عاـ 

دية ىاديا عظيم األثر ُب جبلء بعض نواحي التاريخ اٞنصرم قد كاف اكتشاؼ ىذه الوثائق الربيك  الفاطمي،
قائق اٜنالة داإلسبلمي حيث أطلعت اٞنؤرخٌن على صحائف بالغة األ٨نية عرؼ عن طريقها الكثًن من 

فاٞنخطوط ُنق ىو صورة العصر اٜنية  (16)اإلدارية ُب العصور اإلسبلمية األكٔب ك  اٞنهنيةك  االقتصادية اٞنعيشية
 اجر تنوع الدكاكين اٞنستعملة ُب اٝنإٔب  األرقاـ، كذلك راجعك  اللغةك  اٜنركؼ، كالكلماتك  ُب تلك السطورافوظة 

ىو ُب النهاية يعكس ك  الوراقٌن،ك  اٞنكتبات العامةك  األمًنيةك  كدكر اٞنكتبات السلطانية كالصدقات العسكرك 
نة مع سائر اٜنضارات السابقة ٣نا ٚنح ٟنا رقيها أثناء تعاملها ّنرك ك  اٜنضارة اإلسبلمية مساالزدىار الذم 

 منهجها ُب ذلك.ك  منها التصنيف ُب الدكاكين الرٚنيةك  باالستفادة من عدد كبًن من تقنيات التنظيم العاـ،
الركمية)اليونانية( ُب ك  كمن القيم اٜنضارية اليت تدخل ُب ىذا اٛنانب احتكاؾ اللغة العربية باللغتٌن الفارسية

فقد كانت تلك الدكاكين قبل  (17)اللغة العربيةإٔب  نقلهاك  ذلك أثناء إنشاء الدكاكينك  مصر،ك  شاـُب الك  العراؽ
الشك أف ىذا االحتكاؾ ٚنح ك  مصر باليونانية،ك  نزكؿ اإلسبلـ ُب العراؽ تدكف بالفارسية كما كانت ُب الشاـ

منها التبويب، ك  ستفادة من طرؽ الكتابةاالإٔب  العكس صحيح، إضافةك  اللغة العربيةإٔب  ّنركر عدد من اٞنفردات
 كلعل ىذا أف يكوف من أىم مصادر االغتناء اللغوم.

 علم اٜنديث، الفقوك  دينية )دراسات قرآنيةك  أما ُب تنوع اٞنوضوعات اٞنعرفية للمخطوط من فلسفية
لى التطور اٟنائل الواقع ُب مرتٗنة،...( فداللة كربل ع)منقولةك  علميةك  لغويةك  تار٫نيةك  أدبيةك  أصولو...........(ك 

 الصنائع اٞنختلفة.ك  التعلمك  سرياف العلمك  ثنايا األمة
ك التقدـ .ازدىارىاك  القماش على تطور األمةك  رؽ كالربدلو الك  الشاىد اٞنادم اٞنتعلق بنوع الورؽ كما يعد

ع اٞندل أماـ الكتابة اليت توسيك  تسريع التعامل بشأف الوثائقك  تسهيلهاك  ٥نو ابتكار أيسر السبل لتطويع الكتابة
الدكلة، ُب ىذا يعد الورؽ آخر االبتكارات اٞنمكنة لتحقيق ك  صارت أحد أشد اللواـز اٜنياتية ُب مفاصل األمة

 اٟندؼ اٞننشود.
على  أخرللعل ىذا إف يدؿ من جهة ك  القلم الذم ٥نت من أجود اٞنواد حّت صار لينا مطواعا،إٔب  إضافة

 اٞنادة.ك  ٨نا الوقتك  وامل اٜنضارية اٞنسؤكلة عن التنميةمدل استغبلؿ األمة للع
األخبلؼ، فيما ٫نص العلم إٔب  ىذا عدا ما يقـو بو اٞنخطوط من دكر فعاؿ ُب نقل تراث األسبلؼ

 توجهها عموما.ك  مسار األمةك  القيمك  السلوكاتك  كالدين كالعادات
إذا تذكرنا أف أمة ببل ماض أمة ببل ك  األمة،حاضر ك  القناة الواصلة بٌن اٞناضيك  فهو إذف اٜنافظ لركحها

من  اٞنستفاد اٜنقيقة أفك  ال مستقبل أدركنا قيمة ما يقدمو اٞنخطوط لؤلجياؿ اٜناضرة عن ركح أمتهم،ك  حاضر
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تتفوؽ كمن ٍب كجب ك  ركح ىذا الرتاث اٞننقوؿ ىو عوامل القوة اليت أتاحت ٟنذه األمة أف تظهر على غًنىا
ىي اٞنهمة الرسالية اليت ك  أالللمخطوط  أخرلل اٜناضر، كمن ىنا تتولد قيمة حضارية تقليدىا من طرؼ اٛني

 اٞنوجهٌن.ك  يتبوؤىا ْناه أبناء األمة اٛندد إذ يكاد يقـو مقاـ الدعاة
 IV:االىتمام بالمخطوط 

ألنو  الفريضة من باب اٜنديث عن كجوب االىتماـ باٞنخطوطإٔب  إف الكبلـ السابق يقودنا بوضوح
األجياؿ اليت أفنت حياهتا لصاّب خدمة  رد اٛنميل لتلكك  استكماؿ ٞنسار النمو كاالرتقاءك  افظة على العهد١ن

إننا إذ نذكر ىذا فبلبد أف نعرب عن شدة األسف اليت تكاد ٔننقنا بسبب ما نعيشو ُب ك  األمة ُب جوانبها اٞنختلفة،
تركنا االستفادة من كل اٛنهود اٞنبذكلة ُب تلك ك  باٞنخطوط خصوصاك  االىتماـ بالرتاث عموما ةزمننا من قل

 حد اإل٨ناؿ التاـ بلإٔب  عدـ تطويرىا..، ىذا التخلي الذم يصل أحياناك  بطوف كتب السلف ُب اٞنعارؼ اٞنودعة
ساكنا فمن آثار ٟنا لعل ىذا يتجلى ُب عملية االندثار اليت تقع أحيانا أماـ أعيننا دكف أف ٥نرؾ ك  االستهتار،ك 

ىو الفعل ك  تسرؽك  تبلىك  للح٢نطوطات تتإٔب  (18)قطع نقدية تنهبك  ٓنفإٔب  ٔنربك  تطمسك  ة عتيقة هتدـبنائي
خصوصا ُب بلدنا ك  قد يكوف من بالغ األسف أف يقع أحيانا ذلك بأيديناك  اٜناصل ُب عمـو الببلد العربية،

الرتاث ك  ات اٜناصلة ُب حق اآلثارحيث تقرأ ُب أخبار الصحف بشكل متكرر صورا ٢نتلفة عن االنتهاك -اٛنزائر
قد يكوف ك  ُب غفلة تامةك  قد يكوف أخطره ذلك الذم يتم عن طريق السياح ُب صمت رىيبك  عموما،

جنوب الببلد من بقية آثار ُب قصور ك  خصوصا ذلك اٞنتواجد بالزكاياك  اٞنستهدؼ األكؿ من عملهم ىو اٞنخطوط
ىو الفيضانات اليت تأٌب من حٌن آلخر لتجرؼ أرشيف عشرات ك  ك مضافا إليو سبب طبيعي آخر.القركف اٞناضية

 من السنٌن قد يبلغ القرف أك يزيد، كما حصل ُب غرداية عندما أتلفت سجبلت قرف كامل.
إف ٓب يقض  زجعحد الإٔب  ىو كفيل بأف يضعف األمةك  إف النزيف اٜناصل ُب ىذا آّاؿ خطًن جدا

 والتعليم العاليك الرتبية ك  الثقافة)٠نتمعة بداية من الوزارات اٞنسؤكلة األربعىذا ما يستدعي تدخل اٞنؤسسات ك  عليها
لمخطوط لر أثكاإلسراع ُب إنقاذ ما بقي من .الشخصيات العامةإٔب  اٞنكتباتك  معاىد اآلثارإٔب  الشؤكف الدينية(

ة ٣نا فيو بإحياء العلـو االستفادك  ُنفظو ُب صور عديدة بطرؽ يسًنة أسهلها الطريقة االلكرتكنية، ٍب مدارستو
ىي ك  دراسة اٞنخطوط مهمة صعبة"كىو اٛنهد الذم يستدعي التعاكف ألف .لغرض ربط األمة بأصلهاك  النافعة

 (.19)اٞنؤلف ُب آف كاحدك  ليس من اليسًن أف تقـو بدكر اققك  عمل قائم بنفسو، اخاصة باققٌن ألّن
 زمننا ىذا ُب مسًنة أربعة عشر قرنا، من نكباتإٔب  اكإذا تذكرنا ما حل ّٔذه األمة من أياـ نشأهت

٘نبلت الصليبٌن ُب األندلس، إٔب  ،بيٌنو ثورات الشعك  كالتتارمصائب حلت برتاثها الركحي منذ اجتياح اٞنغوؿ ك 
ك ما صاحب .الذم أصاب األمة ُب عمومهاك  زمن االستدمار ُب القرف التاسع عشرإٔب  ببلد الشاـ،ك  مشاؿ إفريقيا

 للمعآبٔنريب ك  قتل للعلماءك  اٞنكتباتك  كلو من دمار ال نظًن لو ُب تراث األمة الركحي من حرؽ للكتبذلك  
 فلسطٌن األسًنةك  يومنا كما ىو اٜناؿ ُب العراؽ الضحيةإٔب  طمس تاـ ٞنعآب شخصية األمةك .دكر العباداتك 
 .قداـ ُب ىذا آّاؿالوقوؼ على أطراؼ األك  زارشد اإلإٔب  ا، ليدعونا بقوة كبًنةغًن٨نك 
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 واقع المخطوطات في الدول العربية ودور الجامعات في الحفاظ عليها
 

 عبد العزيز ناصري
 جامعة غرداية

 
 :بذة عن المخطوطات العربيةن 

كلكن أغلبها ال توجد ُب  ،إف العآب العريب يزخر بكثًن من اٞنخطوطات اٞنؤلفة ُب شّت العلـو كالفنوف
 ،كىذا نظران لعدة عوامل ،كإ٧نا ىي منتشرة ُب كافة أ٥ناء العآب كالكثًن منها ُب اٞنتاحف كاٞنكتبات الغربية ،مكتباتو

عآب العريب ُب شّت النواحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية...ككقوعو لفرتة طويلة ُب ال من بينها عدـ استقرار
فة قيمة كعدـ معر  ،كماّنبو ىذا األخًن من نفائس اٞنخطوطات أثناء احتبللو للعآب العريب ،قبضة االستعمار

ط إال مع بداية القرف التاسع كٓب يهتم العرب بدراسة اٞنخطو  ،كاف ُب العصر اٜنديثاٞنخطوط إال بعد فوات األ
كظهر عنده علم خاص  ،كلكن الغرب اىتم بو منذ فرتة طويلة كصرؼ أمواالن ككسائل من أجل االعتناء بو ،عشر

 الببلد العربية ك٪نفظو كينقلوإٔب  كدرس اللغة العربية كبعث من يهتم ّٔذا الرتاث ،بدراسة الشكل اٞنادم للمخطوط
لغة بلده قبل إٔب  فكثًنا منهم من حقق اٞنخطوطات العربية كترٗنها ،عمل اٞنستشرقٌن كىذا ما نراه ُب ،لغتوإٔب 

كىذا نظران ألف  ،كالينكر جهدىم ُب ٓنقيق اٞنخطوطات العربية كاالعتناء ّٔا منذ زمن بعيد ،أف يكتشفها العرب
ق( كىو 439ابن سيناء)ت عآبفال ،اٜنضارة العربية حضارة عريقة كيعود ٟنا الفضل ُب اكتشاؼ الكثًن من العلـو

 من أشهر العلماء كاٞنفكرين العرب لو إضافات كبًنة ُب علم الطب كالفلسفة ككتابو الشهًن )القانوف ُب الطب(
ككاف للخوارزمي فضل كبًن ُب علم الرياضيات ككذلك جابر بن حياف كالذم ٚني  ،عدة لغات أكربيةإٔب  ترجم

إسهامان كبًنان ُب التقدـ العلمي كالنهضة اٜنضارية ُب أكربا ُب شّت العلـو  كىكذا أسهم العرب ،علم اٛنرب باٚنو
ككانت اٞنؤلفات العربية البارزة من اٞنواد األساسية  ،مثل الرياضيات كالفلك كالطب كالتاريخ كاألدب كاٛنغرافيا

ب القانوف ُب الطب البن اٞنقررة على طلبة اٛنامعات األكربية حّت منتصف القرف السابع عشر اٞنيبلدم مثل كتا
( ككاف للعلماء العرب أثر كبًن ُب تقدـ الغرب ككانوا جسرا يربط األمة العربية ّناضيها اٞنتقدـ كمستقبلها 1)،سيناء

متاخم أكربا مثل إسبانيا إٔب  كىذا بفضل ازدىار ىذه اٜنضارة ُب القدًن ككصوٟنا ،اليت تسعى فيو للتقدـ كالرقي
 لى معظم أ٥ناء العآب.كسيطرهتا ع ،كإيطاليا

 
 

 عوامل تقدم أوربا في تحقيق المخطوطات:

                                           
 19ـ, الرياض, ص1999مكتبة اٞنلك فهد الوطنية, طبعة  "دراسات في المخطوطات العربية" ااسين: ٚناء زكي, - 1
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إّناء سيطرة الكنيسة على اٜنكم كظهور إٔب  يرجع تقدـ الغرب ُب ٓنقيق الرتاث كنشره على العآب العريب
اجها ما يسمى بالثورة الصناعية كما نتج عنها من تقدـ ُب عدة كسائل من ظهور الطباعة كاآلالت اٜنديثة اليت ٓنت

فقد ظهرت اٞنطبعة ُب القرف اٝنامس عشر اٞنيبلدم على  ،أكربا ُب اٜنفاظ على اٞنخطوط كاالعتناء بو من الضياع
رغم ك ككاف ىذا االكتشاؼ إ٤نازان حضاريان كبًنا  ،(1397-1468ـ) ،(Gutenbergيد العآب األٞناين جونتربج )

؛ حيث خرلعة انتشرت انتشارنا سريعنا ُب الببلد األكركبية األإال أف الطبا ،السرية اليت أحاط ّٔا جوتنربج اخرتاعو
ـ، كُب برشلونة سنة 1471ـ، كُب باريس سنة 1469ـ، كُب البندقية سنة 1465ظهرت الطباعة ُب ركما سنة 

ـ ُب 1515ـ عيرفت الطباعة باٜنركؼ العربية، كطبع ُب عاـ 1486كُب عاـ  ،ـ1474ـ، كُب إ٤نلرتا سنة 1471
اطة كتاباف بالعربية ٨نا: كسائل تعلُّم قراءة اللغة العربية كمعرفتها، كمعجم عريب ُنركؼ قشتالية، بتوجيو مدينة غرن

العآب اإلسبلمي ككانت أكؿ دكلة عرفتها ىي تركيا عند إٔب  ٍب انتقلت الطباعة ،من اٞنلك فرديناف كزكجتو إيزابيبل
كانتظر األتراؾ صدكر  ،ـ1494ت التوراة مع تفسًنىا ُب عاـ فطيبعالدكلة العثمانية  إٔب دخوؿ اٞنهاجرين اليهود

ٍب صدر األمر  ،دكف اٞنصحف الشريف خرلٍب صدرت الفتول بطباعة الكتب األ ،الفتول من السلطاف بالطباعة
 ،البلداف العربية ككانت أكؿ دكلة عربية عرفت الطباعة ىي لبنافإٔب  كانتقلت الطباعة من تركيا ،بطباعة اٞنصحف

عندما أنشئت اٞنطبعة اٞناركنية على يد رىباف دير قزكحية، ككاف أكؿ كتاب يطبع  ،ـ(1611سنة )إٔب  ذا يعودكى
مصر بعد ٘نلة نابليوف إليها إٔب  كبعدىا ،سوريا ٍب العراؽإٔب  ٍب انتقلت ،(سفر اٞنزامًن) فيها ىو كتاب

 (1)كتأسيس مطبعة بوالؽ الشهًنة. ،ـ(1798سنة)
كاىتم ّٔا النصارل العرب  ،الدكؿ العربية ُب بداية األمر عبارة عن ٘نلة تبشًنية خالصة ككانت الطباعة ُب

ككاف ينظر ٟنا بأّنا عبارة عن  ،كٓب تطبع حينها الكتب اإلسبلمية نظران ٛندة ىذا العمل على العآب العريب ،ُب لبناف
ة الكتب اإلسبلمية خصوصان اٞنصحف كالبد من صدكر فتول َنواز طباع ،آلة لتوزيع كتب األناجيل كالتوراة

ُب أكربا على يد  ٍب سرعاف ما عرؼ العلماء قيمتها بعد طباعة آالؼ الكتب العربية ،الشريف ككتب اٜنديث
 ٍب بعد ذلك انتشرت الطباعة ُب كافة أ٥ناء الدكؿ العربية. ،اٞنستشرقٌن

تكثًن عدد النيسىخ من الكتاب الواحد كيقاؿ إف الطباعة عندما ظهرت ُب أكربا ألكؿ مرة كاف اٟندؼ منها 
فقد كانت توضع  ،إال أف ىذا العمل قد ظهر عند العرب منذ زمن بعيد ،لتسهيل قراءتو لعدد كبًن من الناس

 ،خصوصان إذا كاف ىذا الكتاب من الكتب اٞنهمة ُب علم من العلـو ،للنسخة الواحدة من اٞنخطوط عدة نسخ
 ،ف ٪ني بن خالد الربمكي ٓب يكن ُب خزانة كتبو كتاب إال كلو ثبلث نسخفعلى سبيل اٞنثاؿ يذكر اٛناحظ أ

 ،كيذكر اٞنقريزم أنو كاف ُب خزانة العزيز با الفاطمي ثبلثوف نسخة من كتاب العٌن للخليل بن أ٘ند الفراىيدم
 (2)كمايزيد عن ألف نسخة من تاريخ الطربم. ،كمائة نسخة من اٛنمهرة البن دريد

                                           
 http://www.qurancomplex.orgموقع ٠نمع اٞنلك فهد لطباعة اٞنصحف الشريف  - 1
 21ـ, القاىرة, ص1984, مطبعة اٞندين, الطبعة األكٔب " مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي"ود, الطناحي: ١نمد ١نم - 2

http://www.qurancomplex.org/
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أف بعض اٞنخطوطات اٞنهمة ُب اٜنضارة العربية الٔنلو مكتبة ُب العآب من كجودىا ُب  ،ىذاكالدليل على 
كالنساخة مهنة  ،ككانت عملية النسخ ،ككتب اللغة مثل لساف العرب كغًنىا ،مثل بعض التفاسًن ،الشرؽ كالغرب

ط ٟنذه اٞنهنة كأف يكوف ككانت عندىم شرك  ،ككاف للنساخ شأف ُب تأليف الكتب ،منتشرة ُب العصور القد٬نة
ككانت ىذه اٞنهنة ّنثابة اٞنطابع ُب عصرنا  ،كلديو علم حّت يستطيع نسخ الكتاب إال ما شذ منهم ،حسن اٝنط

 كال ٔنلو مدينة من اٞندف الكربل من كجودىا مثل بغداد كدمشق كالقاىرة كاألندلس كغًنىا من األمصار ،اٜناضر
 قد٬نان.

 لم:المخطوطات العربية في العا
 ،أف العآب العريب يزخر على كنز ٖنٌن من اٞنخطوطات القيمة كىو ماال يتوفر ألمة من األممإٔب  أشرنا سابقان 

السيما  ،كأجل من أف ٓنصر ،: كاعلم أف الكتب اٞنصنفة أكثر من أف ٓنصىػى831قاؿ القلقشندم اٞنتوُب سنة 
كلكن  ،(1)كال قاـ بنظًنىا أمة من األمم ،ُب ملة من اٞنللالكتب اٞنصنفة ُب اٞنلة اإلسبلمية فإّنا ٓب يصنف مثلها 

فقد أشار الدكتور  ،كمسلوبة منو بطريقة شرعية كغًن شرعية ،أغلب ىذه اٞنخطوطات ليست موجودة على أراضيو
أ٬نن فؤاد ُب كتابو )الكتاب العريب اٞنخطوط كعلم اٞنخطوطات(إٔب أف حجم اٞنخطوطات العربية ُب مكتبات 

منها  ،بأنو ىناؾ حوإب ثبلثة مبليٌن ٢نطوط منتشرة ُب كافة أ٥ناء العآب ،سب تقدير علماء االختصاصالعآب ح
 (2)نصف مليوف ٢نطوط من اٞنخطوطات القيمة.

كأخذت  ،كىي مًناث أجياؿ كبًنة من األمة العربية ،كىذه اٞنخطوطات منتشرة ُب كافة أ٥ناء العآب تقريبا
كغًنىا من الوسائل اليت ٚنحت ِنركج ىذه اٞنخطوطات  ،ضت لو أثناء االستعمارمنها ُب ظرؼ من الظركؼ تعر 

فقد  ،كتعترب اسطنبوؿ كاألناضوؿ من أىم اٞنناطق ُب العآب اٞنوجودة ّٔا أكثر اٞنخطوطات ،من العآب اإلسبلمي
 (3)ألف ٢نطوط.351  بلغت نسبة اٞنخطوطات ّٔا أكثر من

كسيطرت على كافة خًناتو من  ،ليت حكمت العآب العريب كاإلسبلميكىذا نظران لكوف تركيا من الدكؿ ا
كلكن ىذه  ،ك٥نن ال ننكر دكر الدكلة العثمانية ُب ٘ناية العآب العريب ،الغرب كمن بينها اٞنخطوطاتإٔب  الشرؽ

أغلب كسيطرة االستعمار على  ،الدكلة دخلها ُب آخر عهدىا كثًن من الضعف بسبب فساد اٜنكاـ كنظاـ الدكلة
 ،ككرىو لكل ما ىو عريب ،كظهور ما يسمى بالدكلة الرتكية اٜنديثة بزعامة اليهودم الرتكي كماؿ أتاتورؾ ،٣نتلكاهتا

ككقفت حركة التحقيق كاالعتناء باٞنخطوطات العربية ُب  ،البلتينيةإٔب  كٓنويل حركؼ اللغة الرتكية من العربية
رغم  ،كسيطرة من ٟنم غًنة على األمة اإلسبلمية ُب تركيا ،د إّناء حكموكٓب يظهر االعتناء ّٔا إال مؤخران بع ،عهده

أف ىذه اٞنخطوطات مأخوذة من الدكؿ العربية اليت حكمتها تركيا مثل اٞنخطوطات اٛنزائرية كاٞنصرية كالسورية 

                                           
 467, ص1, القاىرة, ج1933دار الكتب اٞنصرية,طبعة "صبح األعشى وصناعة اإلنشاء", القلقشندم: أبو العباس أ٘ند بن علي,  -1
ـ, القاىرة, 1997, الداراٞنصرية اللبناية للنشركالتوزيع, الطبعة األكٔب خطوطات""الكتاب العربي المخطوط وعلم المأ٬نن: فؤاد السيد,  - 2

 519, ص 3ج
 511, ص3اٞنرجع السابق, ج - 3
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عهد األموم الإٔب  كيوجد ُب مكتبة اسطنبوؿ بعض اٞنخطوطات النادرة كاليت يرجع تار٫نها ،كالعراقية كغًنىا
كىكذا  ،كنقل إليها كل ماىو نفيس من اٞنخطوطات العربية ،ألف اسطنبوؿ كانت عاصمة اٝنبلفة ،كالعباسي

كىذا ما جعل بعض  ،أصبحت تركيا من أكرب الدكؿ ُب العآب اليت ّٔا عدد كبًن من اٞنخطوطات العربية
ككذلك ىناؾ  ،عدد من اٞنخطوطات كدراستهااٞنستشرقٌن أمثاؿ ريتش يقيم ُب تركيا من أجل التعرؼ على أكرب 

  لكوّنا كانت تابعة للدكؿ العربية كاٝنبلفة اإلسبلمية فرتة طويلة من الزمن. ن ،٢نطوطات عربية ُب إيراف أيضان 
فهناؾ  ،أما أكربا فهناؾ كثًن من اٞنخطوطات العربية موجودة ُب كل دكلة من دكؿ االٓناد األكريب تقريبان 

كال ٫نفى دكر فرنسا االستعمارم لكثًن من الدكؿ العربية مثل  ،كأغلبها ُب اٞنتحف الفرنسي ٢نطوطات ُب باريس
ككذلك  ،اٞنغرب العريب كسوريا كلبناف ك٘نلة نابليوف على مصر ٣نا أتاح لفرنسا سرقة معظم اٞنخطوطات العربية

كبعد طرد  ،ٗنيع آّاالت فقد كانت ىناؾ حضارة رائدة ُب ،إسبانيا فهي الوريث الشرعي ٜنضارة األندلس
اٞنسلمٌن منها كسيطرة النصارل عليها ُب اٜنركب الصليبية استولوا على كثًن من اٞنخطوطات اإلسبلمية ُب ىذا 

ِنبلؼ اٞنخطوطات  ،كيقاؿ إف اٞنخطوطات اٞنوجودة ُب إسبانيا غًن مسموح ألم مسلم االطبلع عليها ،البلد
 كنسخها كٓنقيقها. بية فإنو يسمح بتصوريهااٞنوجودة ُب غًنىا من البلداف األكر 

كمعظم  ،كبلجيكا كركسيا كالواليات اٞنتحدة األمريكية كاٟنند كىناؾ ٢نطوطات معتربة ُب برلٌن كبريطانيا
 ىذه اٞنخطوطات مأخوذة بطريقة غًن شرعية من الدكؿ العربية كاإلسبلمية.
 جهود المستشرقين في الحفاظ على المخطوطات العربية:

أف كلمة مستشرؽ ىي عبارة عن إٔب  اٝنوض ُب عناية اٞنستشرقٌن باٞنخطوطات العربية البد أف نشًن قبل
مع اختبلؼ  ،كأغلبهم من الرىباف ،كاٞنستشرقوف ٗناعة من علماء الغرب ،عآب غريب يهتم بالدراسات الشرقية

 (1)،كمنهم من أسلم فيما بعد -نهم كىذا أكرب اختبلؼ بيننا كبي -ديانتهم فمنهم اليهود كالنصارل كاٞنلحدكف 
 ،كلكن ىذا تعريف ٢نتصر نكتفي بو نظرا ٝنصوصية ىذا البحث ،كىناؾ تعاريف كثًنة لبلستشراؽ كاٞنستشرقٌن

 (2)كمن أراد فعليو بكتاب اٞنستشرقوف لنجيب عقيقي.
م من أثىن عليهم كمنه ،فمنهم من أنكر دكرىم كجرحهم ،كالعلماء ٢نتلفوف اختبلفا شديدا ُب االشادة ّٔم

كُب اٜنقيقة أف ٟنم دكرا كبًنا ُب ٓنقيق اٞنخطوطات كنشرىا ال ينكره منصف ُب ٓنقيق اٞنخطوطات  ،كمدحهم
كإف كنا ٥نن  ،كجل علمائنا يكنوف ٟنم ىذا االحرتاـ كالتقدير كُب جهدىم ُب اٜنفاظ على تراثنا ،كاٜنفاظ عليها

كلوال ىذا العمل الذم قاـ بو  ،عوامل جعلتنا ال نعرؼ قيمتو إال مؤخران كلكن ىناؾ  ،أكٔب باافظة عليو من غًننا
فأجدادنا تركوا لنا ىذه اٞنخطوطات القيمة منتشرة ُب اٞنساجد كالزكايا لكي  ،اٞنستشرقوف لضاع معظم تراثنا

طرؼ  كلكنها تعرضت للحرؽ كللعبث من ،نستفيد منها ٥نن كاألجياؿ البلحقة كىي ُب نظرىم كقف  تعأب
                                           

 أم أسلم بعد ٓنقيقو لعدد كبًن من كتب الرتاث, ككصولو إٔب حقائق عن الدين اإلسبلمي. - 1
, دار اٞنعارؼ, الطبعة الرابعة "المستشرقون "نظر: العقيقي: ٤نيب, كتاب ضخم عن اٞنستشرقٌن ُب ثبلثة أجزاء, طبع عدة مرات, ا  - 2

 598, ص 2ـ, القاىرة, ج3116
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 ،بدؿ اٜنطب فكثًنان من حيراس اٞنساجد كالقائمٌن عليها كاف ٩نعلها كقودان للنار ،أشخاص ال يعرفوف قيمتها
فأخذ اٞنستشرقوف كأعواّنم  (1)،ما تتعرض لو من العومل الطبيعية اليت تساىم ُب اتبلفها بشّت الوسائلإٔب  ناىيك

٣نا جعلها ١نفوظة  ،دراستها كٓنقيقهاإٔب  ية كاٞنعنوية باإلضافةىذه اٞنخطوطات كحافظوا عليها بشّت الوسائل اٞناد
فهناؾ ربع مليوف ٢نطوط ُب  ،كالعدد الذم أخذكه من اٞنخطوطات العربية ال٪نصى ،يومنا ىذاإٔب  ُب مكتباهتم

كإف  ،فمثبلن يقاؿ إف فهارس اٞنخطوطات العربية ُب مكتبة برلٌن أكثر من عشر ٠نلدات ضخمة ،اٞنكتبات األكربية
فهذا شخص كاحد فقط أىدل ىذا العدد  (2)،٢نطوط 6111مكتبة جامعتو أكثر من إٔب  ىناؾ مستشرقا أىدل

 فكيف بالبقية!؟

من بينها ظهور الثورة الصناعية ُب أكربا كما نتج  ،االعتناء باٞنخطوطات العربية عدة عواملإٔب  كدفعهم
ككقوع العآب العريب ُب  ،ثل اكتشاؼ الطباعة كما ذكرنا سابقان م عنها من ازدىار ُب اٜنياة السياسية كاالجتماعية

كىناؾ  ،الببلد العربية مع االستعمار مثل ٘نلة نابليوف على مصرإٔب  ككثًنا من اٞنستشرقٌن جاء ،قبضة االستعمار
 للتدريس الببلد العربية للتدريس فيها مثل ما فعلو ١نمد علي عندما استدعى ٗناعة من اٞنستشرقٌنإٔب  من دعوا

 ،العآب العريبإٔب  ك١ناكلة نقل ما عندىم من ثقافة ،لبلستفادة منهم ُب شّت العلـو ،ُب اٞندارس كاٞنعاىد اٞنصرية
كاالستفادة منهم ُب  ،كالعكس صحيح فهناؾ بعض اٞنستشرقٌن دعوا بعض العلماء العرب للتدريس ُب جامعاهتم

 ،عدؿ الذم كاف مدرسان للغة العربية ُب اٞندرسة الشرقية بربلٌنكمنهم الشيخ حسن ال ،ٓنقيق اٞنخطوطات كنشرىا
كالشاعر الفلسطيين إبراىيم طوقاف  ،التدريس َنامعة ليننغراد بركسياإٔب  كالشيخ ١نمد عياد اٛنوىرم الذم دعي

 ،ؿالذم استعاف بو كثًن من اٞنستشرقٌن ُب ٓنقيق اٞنخطوطات العربية أمثاؿ اٞنستشرؽ األمريكي لويس نيكو 
 ( 3)كغًنىم كثًن.

الصٌن شرقان إٔب  فقد أمدت ،كمن دكافعهم أيضان تقدـ اٜنضارة العربية على غًنىا من اٜنضارات ُب القدًن 
فأخذ الغرب ىذه اٞنخطوطات كاعتنوا ّٔا كدرسوىا كاستفادكا منها ُب ّنضتهم  ،متاخم فرنسا غربان إٔب  ككصلت
 ،فتح ٔنصصات ُب جامعتهم هتتم بدراسة اآلداب الشرقيةإٔب  العريب ككصل اىتماـ اٞنستشرقٌن بالرتاث ،العلمية

 ،كاللغة العربية بصفة خاصة كدراسة العلـو العربية كاآلثار الفكرية كما ُب جامعة السربوف بفرنسا كإكسفورد با٤نلرتا
َنانب األساتذة  مثل استحداثهم لوظيفة )قارلء النصوص( ،كاستعانوا بالعلماء العرب ُب ٓنرير النصوص كنشرىا

 ،كظهر ُب اٛنامعات العربية علم اٞنخطوط ،العآب العريبإٔب  ٍب أنتقلت ىذه الفكرة ،(4)اضرين ُب اٛنامعاتكا
كأصبحت ٕننح الشهادات العليا ُب ٓنقيق اٞنخطوطات بعدما كانت حكران  ،كعلم االستشراؽ كدراسة اٞنستشرقٌن

 على دكر النشر كالتجار.

                                           
 611, ص2اٞنرجع السابق, ج - 1

 187ـ, القاىرة, ص 1992دار اٞنعارؼ, الطبعة الثانية  "تحقيق التراث العربي منهجو وتطوره"دياب: عبد آّيد,  2- 
 184, مصدر سابق, ص راث العربي منهجو وتطوره""تحقيق التدياب: عبد آّيد,  - 3
 31دار عآب الكتب, دمشق, ص " المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات"التو٤ني: ١نمد,  - 4
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 ،قد ضاع ٤ند الكثًن منها على اٞنخطوطات العربية إال أننا اٜنفاظم قاـ بو اٞنستشرقوف ُب كرغم العمل الذ
 ،ككتاب )كشف الظنوف( لوجدنا الكثًن من اٞنؤلفات القيمة قد ضاعت ،)الفهرست البن الندًن(إٔب  فلو رجعنا

و ىوالكو ُب بغداد خًن شاىد كما فعل ،كىذا بسبب عدة عوامل من بينها اٜنركب اليت توالت على العآب العريب
 .على ىذا

كارؿ  نذكر على سبيل اٞنثاؿ ،أما أشهر اٞنستشرقٌن الذين قدموا خدمة جليلة للرتاث العريب
ألف كتابو الشهًن )تاريخ األدب العريب( الذم يعد كتابان  الذمـ( اٞنستشرؽ األٞناين 1956 – 1868برككلماف)

 ،كىو أكؿ من ألف ُب ىذا الفن ،ُب البلداف العربية أك األكربيةمهما ُب ذكر اٞنخطوطات كأماكن كجودىا 
تركي فؤاد سزجٌن ككتابو العظيم )تاريخ  األٞناين من أصل ٍب جاء بعده العآب ،العربيةإٔب  كالكتاب باألٞنانية ٍب ترجم

من تبلمذة اٞنستشرؽ  كىو ،كاعتمد فيو على اٞنستشرؽ برككلماف كزاد عليو ،الرتاث العريب( كىو باألٞنانية أيضان 
 (1)ككاف ييدًرس التاريخ ُب جامعة فرانكفورت. ،األٞناين ىلموت ريرت

كاٞنستشرؽ األٞناين  ،ـ1864ككذلك اٞنستشرؽ اإل٤نليزم كلياـ رايت الذم نشر الكامل للمربد ُب سنة 
و ترٗنة الكتاب درجة أنإٔب  ُب النحو متمكناككاف  ،ـ1883جوستاؼ ياف الذم نشر اٞنفصل البن يعيش سنة 

ـ كاٞنستشرؽ الفرنسي دير نبورج الذم نشر الكتاب لسيبويو ُب باريس ُب 1895اللغة األٞنانية إٔب  لسيبويو
كاٞنستشرؽ األٞناين قستنفيلد الذم نشر سًنة ابن ىشاـ سنة  ،ـ1889ـ كالثاين سنة 1881أكٟنما سنة  ،٠نلدين
 ( 2)ـ.1899

بدراسة الرتاث العريب أكثر من ىذا بكثًن كال يتسع آّاؿ لذكرىم ُب  الذم عنوا اٞنستشرقٌنكللتذكًن فإف 
كىذا اٞننهج ظهر ُب  ،أما اٞننهج ُب دراستهم فكاف منهج علمي رصٌن ،ىذا البحث خشية اٝنركج عن اٞنوضوع

لعدة  كساعدىم على الدراسة عدة أشياء من بينها إتقاّنم ،أكربا كطبقو اٞنستشرقوف على دراسة الرتاث العريب
كمنهم من يتقن أكثر كقد كصل فيهم من يتقن  ،فنجد اٞنستشرؽ ٩نيد أكثر من ٙنس لغات على األقل ،لغات

فكاف اٞنستشرؽ يتنقل بٌن الدكؿ كاٞنكتبات العاٞنية  ،ككذلك سعة ثقافتهم كاطبلعهم ،ٙنسة عشر لغة كٟنجة
ككاف معظمهم متخصصا ُب  ،دية كاٞنعنويةكساعدىم ُب ذلك توفًن الوسائل اٞنا ،للبحث عن اٞنخطوطات كٗنعها

فمنهم من بقي ُب ٓنقيق  ،فهذا ُب التاريخ كذاؾ ُب الفلسفة...ككانت عندىم ميزة الصرب ُب التحقيق ،فن معٌن
 ككاف اٞنستشرؽ يدخل ،٢نطوطة أكثر من عشرين سنة كمنهم من أفىن عمره ُب التحقيق كمات كٓب يكمل الدراسة

 (3)غل ُب اليـو أكثر من ستة عشر ساعة كاملة ُب التحقيق بدكف كلل أك ملل.مكتبة اٞنخطوطة يشتإٔب 
 ،كقد اعتنوا ّٔذا الرتاث خدمة ٜنضارهتم ،فهذه نبذة عن جهود اٞنستشرقٌن ُب دراسة الرتاث العريب كنشره

تها كالتعريف ّٔا كلوٓب ٩ندكا فيو ضالتهم ماصرفوا لو كل ىذا االعتناء من ٗنع اٞنخطوطات العربية كصيانتها كفهرس
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كفتحوا ٔنصصات ُب اٛنامعة  ،كقد أنشأكا لذلك اٞنؤسسات اٜنكومية كاٝناصة ،ٍب دراستها كٓنقيقها كنشرىا
كعقد اٞنؤٕنرات  ،كتضافرت جهودىم من ٢نتلف جنسياهتم على نشر اٞنوسوعات الرتاثية ،لدراسة الرتاث العريب

 كتوثيق العبلقات بالعلماء العرب ُب كل مكاف. ،ارؼكإصدار آّبلت كالدكريات كدكائر اٞنع ،العلمية
 موقف الجامعات العربية من نشر التراث:

كلؤلسف الشديد أغلب اٞنخطوطات القيمة موجودة  ،إف الدكؿ العربية تزخر ّنخطوطات كثًنة الحصر ٟنا
كىم من  ،لعلمية عندىم قبلناكقياـ النهضة ا ،كىذا نظرا لتقدمهم علينا ُب شّت آّاالت ،ُب مكتبات الدكؿ الغربية

كقد أىشرت  ،ك٥نن كنا نعيش ُب سبات عميق عنها ،الكشف عن ىذه اٞنخطوطات كاالعتناء ّٔا قبلناإٔب  سارعوا
 ،فالغرب عندما أخذ اٞنخطوطات جعل ٟنا كراسي للدراسة كفتح ٔنصصات كثًنة ٔندمها ،ىذا الكبلـإٔب  سابقان 

ككاف أكؿ من ساىم ُب اٜنفاظ على  ،أك مكتباتو الوطنية ،ستها سواء ُب جامعتوككضع اٞنناىج العلمية اٜنديثة لدرا
يقوؿ الكاتب اللبناين ٤نيب  ،الدكؿ العربيةإٔب  ٍب انتقلت ىذه الفكرة ،اٞنخطوط ُب أكربا ىي اٛنامعات الغربية

جامعة إٔب  ليوفكضمها ناب ،العقيقي ُب نشأة جامعة السوربوف ُب فرنسا: بدأت ّٔبة األب ركبر دم سربوف
كتاريخ الشعوب الشرقية كدراسات ُب  ،كقد عىن فيها معهد اآلداب بتاريخ الفن اإلسبلمي اٞنغريب ،ـ1818باريس

ككانت جامعة ليوف تدرس اللغة العربية  ،ٍب أيٜنق ّنعهد اآلداب معهد الدراسات اإلسبلمية ،اللغة كاٜنضارة العربية
كٓب تقتصر فرنسا ُب تعليم اللغات السامية كاٜنضارة العربية على مدارسها  ،كاآلثار اٞنصرية كالتمدين اإلسبلمي

كزكدت معظمها  ،بل أنشئت مثيبلهتا ُب الشرؽ األدىن كمشاؿ إفريقيا كغًن٨نا ،كمعاىدىا كجامعاهتا ُب فرنسا
هد الفرنسي ُب ٍب اٞنع ،ـ1798منها معهد مصر الذم أسسو نابليوف سنة ،باٞنكتبات كاٞنطابع كالعلماء كآّبلت

ٍب مدرسة اآلداب العالية ُب اٛنزائر الذم أسسها  ،ـ1895ٍب معهد قرطاج ُب تونس سنة  ،ـ1933دمشق سنة 
كتعىن باللغة العربية العصرية كالرتاث  ،ـ1919جامعة اٛنزائر سنةإٔب  كٓنولت فيما بعد ـ1881فارم سنة 

 اإلسبلمي كالتاريخ.
مواد جديدة عن اٜنضارات الكربل كتطور  ،٠نها ُب التعليم الثانومـ على برا1957ٍب أدخلت فرنسا سنة 

 (1)فأصاب العرب كاإلسبلـ منها حظ موفور. ،الشرؽ التار٫ني
دكلة من دكؿ الغرب كىي فرنسا رأينا كيف اىتمت باٞنخطوطات كقامت بدراستها داخل  فهذه فقط

كفعبلن .لدكؿ الغربية مثل بريطانيا كأٞنانيا كإسبانيا..ناىيك عن بقية ا ،كإنشاء فركع ٟنا ُب مستعمراهتا ،جامعاهتا
٣نا جعل دراساهتم  ،التحقيق كالنشر عند اٞنستشرقٌن باٛنامعات كاٞنعاىد العلمية ارتباطان كثيقان  ارتبطت حركة

ككانت اٛنامعات عندىم ٓنتوم  ،يومنا ىذاإٔب  منذ النهضة األكربية ،للمخطوطات تقـو على منهج علمي رصٌن
أف ظهرت فكرة اٞنكتبة إٔب  كظلت ىذه اٞنكتبات اٛنامعية ٓنتفظ ّٔذا الرتاث ،مكتبات ضخمة من الرتاث على
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مكتبة كاحدة تعد أـ اٞنكتبات ُب أم إٔب  فانتقلت مسؤكلية اٜنفاظ على تراث األمة من اٞنكتبة اٛنامعية ،الوطنية
 (1)دكلة من الدكؿ كىي اٞنكتبة الوطنية

كُب بعضها ١نصور على الدراسات العليا  ،فتحقيق اٞنخطوطات يكاد يغيب ُب أغلبها أما اٛنامعات العربية
كتيعطى درجة اٞناجستًن كالدكتوراه على ٓنقيق ٢نطوط من اٝنطوطات كىذا نادر لعدـ توفر الظركؼ اليت  ،فقط

ال تساعده ُب  ،طوطألف اٛنامعات اليت تسمح للطلبة باختيار ٓنقيق اٞنخ ،تساعد الطلبة على اختيار ىذا العمل
 ،ككذلك ُب أغلب التخصصات اليت تدرس ُب اٛنامعات العربية ،اٜنصوؿ على ىذا اٞنخطوط أك النيسخ اٞنتوفرة لو

 ،ال يدرس الطالب التخصصات اٝناصة بعلم اٞنخطوط كمناىج التحقيق ككيفية قراءة اٞنخطوط كأنواع اٝنطوط
كإف  ،عىن بأماكن اٞنخطوطات كتكاليف السفر للبحث عن اٞنخطوطككيفية االستفادة من الفهارس كاٞنراجع اليت ت

بل يذىب لدكر النشر التجارية كيدفع أٖناف  ،حقق الطالب ٢نطوطان كلو كاف قيما ال تساعده اٛنامعة ُب نشره
 ،كلكنها ال هتتم باٞنخطوط ،كىناؾ مادة )مناىج البحث( كاليت تدرس لطبلب اٛنامعات العربية ،باىضة لنشره

ـ 1971ديسمرب سنة  12كقد أقرت اٞننظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو ُب  ،٧نا بالبحث العلمي العاـ فقطكإ
توصية للدكؿ العربية بشأف إدخاؿ التحقيق العلمي للمخطوط ضمن اٞننهج الدراسي ُب مرحلة التعليم اٛنامعي 

عزكؼ الطبلب ُب الدراسات إٔب  ٣نا يؤدم ،بيةكلكن ىذه التعليمة ٓب تطبق ُب كل اٛنامعات العر  ،(2)ليسانس
كبعض اٛنامعات العربية التسمح  ،العليا كغًنىا ُب اٛنامعات العربية من اختيار ىذا االْناه )ٓنقيق اٞنخطوط(

 ،باختيار طريق ٓنقيق اٞنخطوط ُب البحث العلمي للطالب ُب ٗنيع مراحل الدراسة من الليسانس حّت الدكتوراه
 ،كال هتتم ّٔذا اٛنانب من اقتناء اٞنخطوطات كدراستها كنشرىا ،ّٔا مكتبة للمخطوطات أصبلن  كبعضها التوجد

فقد قبلت بعض اٛنامعات العربية منح درجة اٞناجستًن  ،أما بالنسبة لؤلساتذة الباحثٌن ،ىذا بالنسبة للطلبة
كىذا  ،اذ عندما يقـو بتحقيق ٢نطوطكلكن ال ٕننح الرتقية العلمية لؤلست ،كالدكتوراه للطبلب ُب ٓنقيق اٞنخطوط

ك٥نن نرل كبار العلماء ُب الغرب من ١نققي  ،يدؿ على عدـ إعطاء أ٨نية لتحقيق اٞنخطوطات ُب العآب العريب
 .اٞنخطوطات مثل اٞنستشرقٌن كغًنىم

د ٤ن ،كبظهور فكرة اٞنكتبة الوطنية ُب العصر اٜنديث كإسناد مهمة ٗنع اٞنخطوطات كاٜنفاظ عليها ٟنا
! كُب بعضها ٤ند اٞنكتبة اٛنامعية أكرب بكثًن من اٞنكتبة إٔب  بعض الدكؿ العربية ٓب تعرؼ فكرة اٞنكتبة الوطنية اليـو

فمثبلن مكتبة جامعة الرياض أكرب بكثًن من اٞنكتبة الوطنية ُب اٞنملكة  ،الوطنية من حيث اٜنجم كاٞنيزانية كالعماؿ
كاٞنكتبة اٛنامعية أقدـ  ،من بينها أف فكرة اٞنكتبة الوطنية ظهرت حديثان  ،املكىذا راجع لعدة عو  ،العربية السعودية

فاٞنكتبة الوطنية تتبع كزارة الثقافة ُب الدكلة كمهمتها ْنميع اإلنتاج الفكرم للدكلة  ،كالتبعية ٔنتلف ،بكثًن منها
التعليم العإب كمهمتها خدمة برامج  كاٞنكتبة اٛنامعية تتبع كزارة ،قد٬نو كحديثو كتيسًنه لؤلجياؿ لبلستفادة منو
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 كليس ،الدكتوراه( كدراسة كتب الرتاث دراسة علمية كنشرىا ،اٞناجستًن ،الليسانس)التعليم العإب ُب ٗنيع اٞنراحل 
 .(1)مهمتها ٗنع اٞنخطوط فقط

وف عبلقة كلكن ال ينفي أف تك ،فدكر اٛنامعة ُب اٜنفاظ على اٞنخطوطات ١ندكد بعد ظهور اٞنكتبة الوطنية
إٔب  اٛنامعات كىذا ما ٤نده ُب الغرب بعد نقل اٞنخطوطات من مكتبات ،تكامل بٌن اٛنامعة كاٞنكتبة الوطنية

كٓناكؿ مساعدة اٞنكتبة  ،أصبحت مكتبة اٛنامعة ٓنتفظ بنسخ مصورة من تلك اٞنخطوطات ،اٞنكتبة الوطنية
كجلب مزيد من الرتاث بسبب العبلقة  ،لى ذلكالوطنية بنشر اٞنخطوطات كٓنقيقها كحث الطبلب كالباحثٌن ع

كتوعية اٟنيئات كاألفراد بتسليم ما  ،اليت تقيمها اٛنامعة بغًنىا من اٛنامعات كمراكز الرتاث ُب الشرؽ كالغرب
كأف اٞنخطوط مًناث  ،على أساس أف ذلك كاجبا كطنيا ،عندىم من ٢نطوط ٟنذه اٞنكتبة بطريق اإلىداء أك البيع

 .(2)ككونو ُب مكتبة الدكلة أصوف من أف يكوف عند الفرد كيعم انتفاعو اٛنميع ،كوف مًناث فردأمة قبل أف ي
كليس  ،مثل ما فعلت اٛنامعات الغربية ،إف من مهمة اٛنامعات العربية بالدرجة األكٔب ٓنقيق كنشر الرتاث

 ،ة ليس من أىل االختصاصمثل ما حصل ُب بعض الدكؿ العربية حيث كاف التحقيق كالتأليف يتم على يد ٗناع
فاٛنامعات ُب ٢نتلف  ،ككاف ىذا ُب بعض اٞنطابع التجارية حّت ْند التحقيق غًن ٣ننهج كمليء باألخطاء بأنواعها

كقد بدأت بعض  ،كأف يكوف للجامعة دار نشر ،العصور ىي الراعي الرٚني لدراسة الرتاث كاافظة عليو كنشره
فتحقيق الرتاث عندما يتم عن  ،ا مثل جامعة اٛنزائر كالرياض كالقاىرة...اٛنامعات ُب جعل دكر نشر خاصة ّٔ

كدار النشر  ،كيكوف غرضو الربح السريع ،طريق اٛنامعة يكوف أحسن من ٪نققو شخص ليس من أىل االختصاص
ال يقدـ  ،ميقوؿ الكاتب اللبناين ٤نيب العقيقي: "كإذا كاف الناشر التجار  ،اٛنامعية أحسن من دار النشر التجارية

أف تنشط ٜنمل ىذا العبء  ،فإف من كاجب اٛنامعات العربية ،على طبع كتاب إال إذا حقق لو الربح السريع
 ،كأف يكوف ذلك على يد بعض ًخر٩ّْنيها ،كأف ْنعل من مزانيتها نصيبان مفركضان لنشر الرتاث كإذاعتو ،كالنهوض بو

  .(3)يدخلوف فيو اٛنامعة" الذين يػيعىدُّكف لذلك إعدادان خاصنا من أكؿ يـو
كاليت كانت تسمى جامعة فؤاد  -كتعد جامعة القاىرة  ،كالتقدـ ُب ٓنقيق الرتاث ٫نتلف بٌن الدكؿ العربية 

٘نلة نابليوف  ،كىذا نظرا لعدة أسباب من بينها ،من أكؿ اٛنامعات العربية ُب ٓنقيق اٞنخطوطات -األكؿ سابقا 
 ،كانوا يعملوف ُب اٛنامعةك  ،ألّنم كانوا من كراء النشر ،ّنناىج األستشراؽ ككانت متأثرة ُب األكؿ ،على مصر

ككانت جامعة القاىرة تقـو  ،العلمية ٞنصر كما ذكرت سابقان  كاستعاف ّٔم ١نمد علي ُب التدريس كنقل اٜنضارة
كلة التعرؼ على اٞنناىج ك١نا ،أكربا لبللتقاء باٞنستشرقٌن كالدراسة باٛنامعات األكربيةإٔب  بابتعاث طبلب من مصر

ككانت بعض األقساـ َنامعة القاىرة ُب فرتة من الفرتات تطلب  ،اٛنامعات اٞنصريةإٔب  األكربية ُب التحقيق كنقلها

                                           
 59, مصدر سابق, ص"المخطوطات والتراث العربي"اٜنلوجي: عبد الستار,  - 1
 63اٞنرجع السابق, ص - 2
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كىو جزء مكمل ألم رسالة تقدـ للدراسات  ،من كل صاحب رسالة أف ٪نقق نصا قد٬نان يتصل ّنوضوع ُنثو
 ( 1)كلكنو عدؿ عليو مؤخران. ،العليا

كلكن يبقى النقص دائما ٫نيم على العآب العريب  ، توالت بعض اٛنامعات العربية بتجربة جامعة القاىرةٍب
كُب  ،حد اآلفإٔب  ألف ىناؾ الكثًن من الدكؿ العربية اليت ٓب تعرؼ اٞنكتبة الوطنية ،ُب ٓنقيق ٢نطوطاتو كنشرىا

كيوجد ُب اٞنكتبات العامة كاٝناصة كالزكايا  ،كلكن عدد اٞنخطوطات ّٔا قليل ،بعضها توجد ّٔا مكتبة كطنية
حد الساعة النظر إليو أك ٗنعو كحفظو من إٔب  كٓب يتم ،كاٛنوامع كاألفراد الكثًن من اٞنخطوطات كلكنو مشتتن 

أما أغلب اٛنامعات العربية فليس ّٔا مكتبة للمخطوطات أك فرع من  ،اٜنشرات كغًنىا من كسائل اإلتبلؼ
  .ذلك سابقان إٔب  ُب حفظ الرتاث كما أشرنا كبًنان   مع أف للجامعة مسؤكلية كدكران  ،اٞنخطوطاٞنكتبة للعناية ب
 الخاتمة

من خبلؿ ىذه االستبانة يتبٌن أف األمة العربية ٓنتوم على تراث ضخم من اٞنخطوطات أكثر من غًنىا 
كىي  ،مهما اختلفت أجناسهمكىو مكتوب باللغة العربية كىي لغة القرآف كلغة الدين كاٞنسلمٌن  ،من األمم

كما ىو  ،كلكن معظم ىذا الرتاث ىو ُب غًن الببلد العربية ،اليـوإٔب  خالدة على مدل أربعة عشر قرف من الزمن
اإلتبلؼ كالضياع كحالة التخزين اٞنرتدية للمخطوطات ُب كثًن من البلداف  موجود ّٔا يعاين عدة مشاكل من بينها

كالكثًن منو  ،الببلد الغربية بواسطة ذكم النفوس الضعيفة اليت تبحث عن اٞنادة فقطإٔب  كتسربو ،العربية كاإلسبلمية
ك٫نتلف ىذا االىتماـ  ،خصوصان اٞنوجود داخل الببلد العربية بسبب عدـ ٗنعو كفهرستو كاالعتناء بو ،غًن معركؼ
فهرسة للمخطوطات اليت  جعلإٔب  ك٥ناكؿ أف نستغل ىذه اٞنناسبة بدعوة كل دكلة عربية ،خرلمن دكلة أل

كأف يكوف  ،ٍب أخًنان ْنمع ُب فهرسة كاحدة حّت يتسىن لكل باحث االطبلع عليها كاالستفادة منها ،عندىا
كبٌن اٞنراكز  ،تعاكف بٌن اٛنامعات العربية ُب ٓنقيق اٞنخطوطات كتصويرىا كتبادؿ النسخ كاٞنعلومات فيما بينها

كتشجيع اٟنيئات كاٞنراكز اٜنكومية كمعهد اٞنخطوطات التابع  ،طات العربيةاتفظة باٞنخطو  كاٛنامعات الغربية
 للجامعة العربية على القياـ بذلك.

كارؿ برككلماف اٞنستشرؽ   ،كمن الغريب ُب األمر أف ٤ند من فهرس للمخطوطات العربية كاىتم ّٔذا الفن
 كي فؤاد سزجٌن ككتابو)تاريخ الرتاث العريب(ككذلك األٞناين من أصل تر  األٞناين ككتابو )تاريخ األدب العريب(

 ،كإٔب اآلف يعد ىذاف الكتباف من أىم اٞنراجع للتعريف باٞنخطوطات العربية كمكاف كجودىا ،ككبل٨نا غًن عريب
كاٜنديث عن تراثنا ك٢نطوطاتنا   ،ك٬نكن أف نؤلف من ىو أحسن منهما كال نكتفي برتٗنتهما كاالعتماد عليهما

 ،كإخراجو من الفوضى اليت يعاين منها ،عربية ينقصها خطة متكاملة اٞنعآب كالوضوح للنهوض برتاثهاكاألمة ال ،كثًن
الكثًن من اٛنهود إٔب  كُنث قصًن مثل ىذا ال يكفي أف ٪نيط ّٔذا الصرح الضخم من الرتاث الذم ٪نتاج

                                           
 111مصدر سابق, ص  "تحقيق التراث العربي منهجو وتطوره"دياب: عبد آّيد,  - 1
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سية من الدعامات اليت قامت كمعرفة قيمتو كالذم كاف كال يزاؿ دعامة أسا ،كض بوàكالدراسات اٞنخلصة للنو
 .عليها حضارة اإلنساف ُب العصر اٜنديث
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المستشرق جوتهلف - منهج المستشرقين في حفظ وتحقيق المخطوطات العربية
 -برجستراسر أنموذجا

عبد اللطيف حنيد.    
 

 :مفتتح
، كّندل التوفيق بٌن ىذه إف تطور األم م مرتبط ّناضيها كما يشتمل عليو من قيم كآداب كأخبلؽ كعلـو

اٞنقومات كعصرىا، كحرم بكل أمة أف تعتين ّنوركثها العلمي، كذلك باالىتماـ بعلم ٓنقيق الرتاث كحفظو من 
 .ة اٞنقبلة بأمافاٞنطبوع لكي يتسىن لو السفر عرب األزمنإٔب  الضياع كالتلف كإخراجو من صفة اٞنخطوط

كقد قدمت الكثًن من الدكؿ العربية كاإلسبلمية جهودا ُب سبيل حفظ كٓنقق اٞنخطوطات، لكنها تبقى 
قاصرة أماـ كمها كعددىا الكثًن، الذم ينتظر اٝنركج للنور ككضعو بٌن يدم اٞنختصٌن لبلستفادة منو علميا، لذا 

يب اإلسبلمي ٜنفظ كٓنقيق ٢نطوطاتو كمنهم اٞنستشرقوف ْنند الكثًن من الدارسٌن كاٞنهتمٌن بالرتاث العر 
..( الذين قدموا أعماال رائدة كخدمات جليلة كىامة ُب ىذا آّاؿ .)برجسرتاسر، ببلشًن، سوناجيو، برككلماف
 .كغًنه خدمة للغة العربية كالرتاث اإلسبلمي

اٞنستشرقٌن ُب حفظ كٓنقيق كعليو تستمد ىذه اٞنداخلة شرعيتها ُب تسليط الضوء على أعماؿ كجهود 
الرتاث العريب اإلسبلمي، متخذة من اٞنستشرؽ األٞناين جوهتلف برجسرتاسر ٧نوذجا كذلك بكشف منهجو ُب 
ٓنقيق اٞنخطوط من خبلؿ كتابو أصوؿ نقد النصوص كنشر الكتب، كىو عبارة عن ١ناضرات ألقاىا برجسرتاسر 

كلقد حظي برجسرتاسر بتقدير علمي ُب ىذا آّاؿ،  ،ـ1921على طلبة اٞناجستًن َنامعة القاىرة سنة
فمحاضرات كانت مطمح أنظار ٗنيع العلماء كعلى رأسهم الدكتور طو حسٌن الذم كاف حريصا على حضورىا، 

النسخ،  :كستحاكؿ اٞنداخلة التعرض ٞننهجو اٞنراعي جهود سابقيو كمؤسسا ٞنن يأٌب بعده، اٞنعتمد على ثبلثية
بلح ُب التعامل مع اٞنخطوط موضحا اٝنطوات العامة كالدقيقة للعمل الصحيح بطرقة يسًنة النص، العمل كاإلص

 ك٣نتعة، كما نبٌن قيمة الكتاب العلمية لدل اٞنختصٌن ّٔذا العلم كٖنرة جهد مؤلفو.
 :جهود المستشرقين والعرب في تحقيق المخطوط

فوس الغيورة على تاريخ أمتها كعلومها، فكاف إف العناية بالرتاث العريب كاف كالزاؿ ضركرة تضطلع ّٔا الن
علم ٓنقيق اٞنخطوط من العلـو اليت قيضت للعلماء كالدارسٌن االطبلع على ٢نتلف النفائس كالذخائر العلمية 

، كترجع أصولو (1)«أخرلعلم من جهة، كصناعة كإصبلح من جهة »اليت كرثها السلف عن اٝنلف، فالتحقيق 
اٞنصنفات إٔب  القرف اٝنامس عشر بعد اٞنيبلد، كذلك حٌن عاد العلماء كالدارسوف كالنقاد أكركبا ُبإٔب  التار٫نية

اليونانية كالبلتينية، كاىتموا بإحياء علومها قصد االستفادة منها ُب النهضة األكركبية فيما بعد، فقد شكلت ىذه 
كانوا يومئذ إذا كجدكا  »ة كاألدبية، إذ اٞنخطوطات إرثا عظيما بالنسبة لؤلكربيٌن، كمصدرا ىاما لثقافتهم العلمي
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ٟنذا الكتاب، كال يصححوف إال أخطاءه  خرلال يبحثوف عن النسخ األ :كتابا من كتب القدماء قاموا بطبعو
ٗنع النسخ اٞنتعددة لكتاب من كتب القدماء، كإٔب اٞنقابلة إٔب  البسيطة، فلما ارتقى علم اآلداب القد٬نة، عمدكا

عددة ككانوا كلما ٔنالفت النسخ ُب موضع من اٞنواضع اختاركا إحدل الركايات اٞنختلفة بٌن ىذه النسخ اٞنت
ككضعوىا ُب نص الكتاب، كقيدكا ما بقي من الركايات ُب اٟنوامش، كلكنهم مع ذلك تعمدكا االنتقاء اٞنهم منها 

 .(2)«كاستنجوا اصطبلحات حدسية، ٫نالفوف ّٔا ما ىو مركم ُب النسخ
عتمدة من طرؼ األكركبيٌن آنذاؾ تثبت بداية ىذا العلم الذم خطى خطواتو األكٔب معتمدا إف الطريقة اٞن

اٟنيئة اٞنتداكلة بٌن الناس، كباستطاعتها ُب شكلها إٔب  على ىدؼ كاحد ىو إخراج ىذه اٞنخطوطات كالنسخ
إال أّنم ُب  »ن رغم ىذه البداية األجياؿ القادمة، لكإٔب  اٛنديد القدًن استئناؼ رحلة اٜنياة الطويلة ك٘نل رسالتها

، كال قواعد متبوعة، ألّنم ٓب يكونوا قد فكركا تفكًنا نظريا ُب تصحح  كل ذلك ٓب يكن لديهم منهج معلـو
 .(3)«غرض باطل فاسدإٔب  الكتب، كأم الطرؽ تؤدم إليو، أيها ال يؤدم بل قد تؤدم

تقنٌن ىذا العلم، إٔب  سع عشر أينما تفطنواكمازاؿ دأب األكربيٌن على ىذا العمل حّت أكاسط القرف الت
ككضع قواعد كأسس لنشر كنقد ىذه النصوص كالكتب القد٬نة، معتمدين ُب ذلك على اآلداب اليونانية 
كالبلتينية، ٍب آداب القركف الوسطى الغربية، كبذلك خطى ىذا طريقو ٥نو التشكل كالتمظهر كأنذ لنفسو قواعد 

 .(4)العلماء كاستأنسوا ّٔا ُب نشر الكتب كٓنقيقهاكأسس علمية سار على إثرىا 
ٓنقيق الكتب العربية كاٞنشرقية، إٔب  كقد عمل اٞنستشرقوف ّٔذه القواعد كاألسس العلمية اليت تسعى

موظفٌن خرباهتم السابقة ُب ىذا اٞنيداف، كمسخرين ثقافتهم باآلداب كالعلـو اليونانية القد٬نة ُب ٓنقيق كنشر 
أّنم ٓب يؤلفوا ُب ذلك كتابا خاصا يشرح الطريقة كيبٌن خطواهتا، لذلك بقي ىذا العلم ١نورا »، إال الكتب العربية

 بٌن الذين لديهم معرفة كاطبلع على آداب اللغات القد٬نة اليونانية كالبلتينية.
ىذا  ( من الركاد الذين ألفوا كخاضوا ُبBergstraesserبرجسرتاسر ) كيعد اٞنستشرؽ األٞناين الدكتور

الفن، كذلك من خبلؿ ااضرات اليت ألقاىا على طلبة اٞناجستًن بقسم اللغة العربية كآدأّا ُب كلية اآلداب 
ـ، حيث لقنهم أسس كطرؽ ىذا العلم، كىي اليت ٗنعت ُب كتابو )أصوؿ نقد 1921َنامعة القاىرة سنة

 النصوص كنشر الكتب( الذم سنتخذه ٧نوذجا للتطبيق.
ىم أكٞنن عنوا بوضع األصوؿ كالقواعد »لسبق الذم حققو اٞنستشرقوف ُب ىذا آّاؿ، إذ كىذا ما يؤكد ا

، 1871اٞنتعلقة بتحقيق اٞنخطوطات، كأخرجوا بعضها، ككتاب الفهرست البن الندًن، الذم حققو فلوجل سنة 
 .(5)«1868كمعجم البلداف ليقوت اٜنموم، الذم حققو فستفلد سنة 

( أكؿ من قدما عمبل جديا J.Souvaget( كسوفاجيو )R.Blachéreياف ببلشًن)كلعل اٞنستشرقاف الفرنس
(، كذلك حٌن أخرجا كتيبا بالفرنسية ٓنت رعاية ٗنعية )جيـو بوده(، Bergstraesserكحقيقيا بعد برجسرتاسر )

، لكن ىذا 1954سنة  (6) (قواعد نشر النصوص كترٗنتها)ُب فن نقد النصوص كنشر الكتب ٓنت عنواف 
الفرنسية، كأقتصر على قواعد ٢نتصرة إٔب  كتيب خصص أغلبو بشرح طريقة ترٗنة الكتب كقواعدىا من العربيةال
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اٞنمارسة إٔب  كإشارات ُب علم التحقيق مستغنيا عن األمثلة التوضيحية كالنماذج اليت تأخذ بيد الطالب ٟنذا الفن
 .(7)الصحيحة كالسليمة

د ذلك تأصل ٟنذا الفن كٓناكؿ اٞنشاركة ُب رسم مبل١نو كإبرازه كقد قدمت بعض النقاد العرب جهودا بع
ٓندث الدكتور ١نمد مندكر بشكل موجز عن قواعد نشر النصوص  معاٞنو انطبلقا من اٝنربة األكركبية، حيث

من ٠نلة الثقافة بالقاىرة  381ك 377الكبلسيكية عند نقده لكتاب )قوانٌن الدكاكين( البن ٣ناٌب ُب العددين من 
 ، الذم أعاد نشره ُب كتابو اٞنيزاف اٛنديد.1944سنة 

من طرؼ اللجنة العلمية للمجمع العلمي العريب  1951كعند نشر كتاب )تاريخ مدينة دمشق( سنة 
لقواعد كأسس ٓنقيق الكتب بشكل ٢نتصر موجز كما ٓندث الدكتور إبراىيم بيومي  بدمشق تطرقت ُب مقدمتو

اليت استهل ّٔا مقدمة اليت كضعها لكتاب )الشفاء( البن سينا، سنة  مدكور عن بعض قواعد نشر الكتب
1952. 

بعد ىذه اٛنهود اليت كانت تشًن بشكل مقتضب كموجز لفن نشر كٓنقيق الكتب كالنصوص، ينشر 
ىػ ٓنت عنواف )ٓنقيق النصوص كنشرىا(، 1274 –ـ  1954األستاذ عبد السبلـ ىاركف كتابا بالقاىرة سنة 

ؤلفو ُب مقدمتو ىو ٖنرة كفاحو كْناربو ُب نشر النصوص القد٬نة، كىو ٠نهود ال بأس بو، كلكنو مع كما يذكر م»ك
، ككتب على غبلفو )ٕنتاز بإضافات ىامة(، كإف كانت ال 1965ذلك ٓب ٪نط باٞنوضوع، كقد أعيد طبعو سنة 

 .(8)«ٔنتلف ُب جوىرىا عن الطبعة السابقة
تابو )قواعد ٓنقيق النصوص( ُب اٛنزء الثاين من آّلد األكؿ من ٠نلة كيبادر الدكتور صبلح اٞننجد بنشر ك

حيث ٓندث أصوؿ التحقيق مشيدا بدكر اٞنستشرقٌن كسبقهم  1955معهد اٞنخطوطات العربية بالقاىرة سنة 
 كقد استقى الدكتور اٞننجد القواعد اليت ذكرىا ُب مقالو من ّنج اٞنستشرقٌن» العلمي ُب كضع أسس ىذا الفن

األٞناف كمن خطة ٗنعية بوده الفرنسية كمن قواعد ادثٌن كالقدامى فيضبط الركايات، ك٣نا نشر ُب ىذا اٞنوضوع 
 .(9)«من قبل

 ىذا نبذة كجيزة عن دكر اٞنستشرقٌن كالعرب ُب إظهار كإبراز فن نشر كٓنقيق الكتب الذم يضرب َنذكره
قافة كاآلداب كالفنوف، كيبدك أف للمستشرقٌن دكر عظيم ُب قركف بعيدة أل٨نيتو كدكره ُب ٓنريك عجلة الثإٔب 

إرساء قواعد ىذا العلم من خبلؿ ما تقدـ من أعماٟنم اٞنبكرة كاليت كانت بداية اتبعها األدباء كالنقاد البتكار 
 أسس جديدة كطرؽ علمية حديثة ٔندـ ىذا العلم الذم بدكره ٫ندـ اآلداب كالثقافة اإلنسانية.

 (10) :المستشرق برجستراسر جوتهلف نبذة عن سيرة
ـ بأحد ضواحي مدينة ببلكف بسكسونيا، ُب عائلة كاف 1886كلد برجسرتاسر ُب اٝنامس من أفريل 

 الكنيسة الربكتستانت بصفهما قسيسٌن.إٔب  أفرادىا من مأمورم اٜنكومة كالعلماء كاألساتذة، انتسب أبوه كجده
كف، حيث تعلم فيها اللغات اليونانية كالبلتينية كالعربية أخذه برجسرتاسر دركسو األكٔب ّندرسة ببل

كالفرنسية، ككانت تتيح اٞندرسة للطلبة االختيار بٌن العربية كاال٤نليزية فأختار العربية، كأخذ معها استثناء 
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س جانب ىذه اللغات، كانت تعلم اللهجات األرمنية القد٬نة، كبعض اللغات اٛنرمانية، ٍب در إٔب  اال٤نليزية،
اللغات الشرقية، تعلم أيضا اللغة اٞنصرية القد٬نة كاللغة األشورية كالعربية، كاف أحد مدرسي اٞندرسة لو معرفة 

أف ناؿ شهادة القبوؿ ُب اٛنامعة، كبذلك إٔب  باللغات اٟنندية القد٬نة )السنسكريتية(، فتعلم منو ىذه اللغات،
ة كاللغات الشرقية كتعمق ُب قواعدىا كآدأّا على يد األستاذ ، كدرس اللغة العربي1914إلتحق َنامعة ليبزج سنة 

ـ، اشتغل ّنجاؿ التعليم الثانوم 1918الدكتور فيشر، فناؿ شهادة التدريس ُب اللغات كالتاريخ اإلسبلمي عاـ 
ناؿ شهادة الدكتوراه من جامعة ليبزج بأطركحة ٓنت عنواف )استعماؿ إٔب  ّندينة درسدف عاصمة سكسونيا

 .1911ؼ النافية ُب القرآف الكرًن( سنة اٜنرك 
إجازة ُب تدريس اللغات السامية كالعلـو اإلسبلمية من جامعة ليبزج، كتعمق ُب دراسة  1913ناؿ سنة 

الفقو كالتاريخ اإلسبلمي كالقراءات، دراسة القرآف الكرًن كتاريخ اللغة العربية، أعطتو جامعة ليبزج إجازة سنة 
ن ترشيحو لدار الكتب اٞنصرية بعدما ترأسها صديقو الدكتور شاده ْنوؿ ُب الببلد الشرؽ عوضا عإٔب  1914

العربية متتبعا اللهجات الدارجة كاستبياف االختبلؼ بينها، كقد كضع كتابا باللغة األٞنانية ُب جغرافية اللهجات 
ُب ضواحي دمشق)مدينة  ، كما تعرؼ على اللهجة اآلرامية1915العربية الدارجة ُب سوريا كلبناف نشره عاـ 

  :من أفواه الناس كألف فيها بعض الكتب كالرسائل منها (معلولة
 .1915بعض اٞنتوف ُب اللهجة اآلرامية الدارجة مع ترٗنة أٞنانية نشر عاـ -
 .1915قاموس ُب اللهجة اآلرامية الدارجة ّندينة معلولة نشر عاـ -

، كما 1934بعض اٞنتوف ُب ىذه اللهجة نشره عاـ  كما ألف كتبا بعنواف أصوات ٟنجة دمشق ملحقا بو
 حيفا كالناصرة كطربية.إٔب  سافر برجسرتاسر

عينتو حكومة  1919جامعة ليبزج، كُب مطلع عاـ إٔب  كنظرا لظركؼ اٜنرب العاٞنية األكٔب عاد برجسرتاسر
أستاذا ٟنذه إٔب  انتقل 1933ـ بركسيا أستاذا مساعدا للغات السامية كالعلـو اإلسبلمية َنامعة كنجزبرج، كُب عا

، 1936انتقل أستاذا َنامعة ىيدلربج، ٍب عمل أستاذا َنامعة ميونخ عاـ  1934العلـو َنامعة برسبلك، كُب سنة 
 .1939-1938كقد انتخب عميدا للكلية علم 

اللقاء  1921 – 1939استقدمتو كلية اآلداب باٛنامعة اٞنصرية جامعة القاىرة حاليا أثناء العاـ الدراسي 
لتقدًن سلسلة من  1923 – 1921سلسلة من ١ناضرات ُب التطور النحوم للغة العربية، كأعاد استقدامو عاـ 

ااضرات ُب نقد النصوص كنشر الكتب، توُب برجسرتاسر ُب حادث تسلق جبل ألّنا كانت ىوايتو مع احد 
 .1923طلبتو سنة 

 :صوص ونشر الكتبمنهج برجستراسر جوتهلف في كتابو أصول نقد الن
على طلبة اٞناجستًن بقسم اللغة العربية جوهتلف ىو عبارة عن ١ناضرات ألقاىا  برجستراسر إف كتاب

ـ، ككاف ٪نضر ىذه ااضرات العديد من األساتذة لبلستفادة 1921كآدأّا ُب كلية اآلداب َنامعة القاىرة سنة
د قاـ الدكتور ١نمد ٘ندم البكرم بإعدادىا كتقدًن على منها كمعرفة منهج الرجل، كمنهم الدكتور طو حسٌن، كق
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شكل كتاب ليستفيد ّٔا عمـو اٞنشتغلٌن ُب ىذا آّاؿ، كلقيمة ىذه ااضرات العلمية ٝنربة صاحبها كباعو ُب 
 :ثبلثة أبواب رئيسة ىيإٔب  ٠ناؿ ٓنقيق اٞنخطوطات كنشر كنقد النصوص، كقد قسم الكتاب

ُب النص، الثالث ُب العمل كاإلصبلح، كسنحاكؿ التفصيل ُب ىذه األبواب الثاين  األكؿ ُب النسخ،
 :بالشرح ككشف منهج جوهتلف فيها

 :النسخ :الباب األول-0
جوهتلف لتقنية النسخ حيث يرل أف النسخ اٝنطية لكتاب ما متفاكتة كغًن متساكية  برجستراسريؤسس 

ُب عملية التحقيق كالتدقيق، فهي عدًن القيمة، كمنها ما يعوؿ  ُب القيمة فمنها ما ال يستفاد منها كال يعتمد عليها
ككظيفة الناقد أف يقدر قيمة كل نسخة من النسخ، كيفاضل بينها كبٌن سائر نسخ الكتاب، »عليو كيوثق منها، 

  :متبعا ُب ذلك قواعد منها
 أف النسخ الكاملة أفضل من الكاملة.-1
 كالواضحة أحسن من غًن الواضحة.-3
 قد٬نة أفضل من اٜنديثة.كال-2
كالقاعدتاف األخًنتاف أىم من .كالنسخ اليت قوبلت بغًنىا أحسن من اليت ٓب تقابل، كإٔب غر ذلك-4

 .(11)« غًن٨نا
جوهتلف أف ٟنذه القواعد كاألسس شواذ، كقد أكرد ُب كتابو العديد من النماذج لكتب،  برجسرتاسركيبٌن 

متعددة لطبيعة كضعها كتوفر نسخها، كقد أعطانا ىذه الكتب مفصبل ُب تعامل معها اققوف اٞنستشرقوف بطرؽ 
  :طريقة ٓنقيقها كنشرىا كنورد مثاال على تفضيل النسخة اٜنديثة على القد٬نة حيث يقوؿ

كتاب اللمع ُب التصريف أليب نصر عبد ا بن علي بن ١نمد بن السراج الطوسي الصوُب اٞنتوَب سنة »
ىػ 548، كلو ٢نطوطتاف كتبت أقدمهما سنة 1914ولد ألٌن نيكلسوف ُب ليدف سنة ىػ كالذم نشره رين278

فيها نقص ُب مواضع كثًنة تبلغ –كإف كانت غًن كاملة ُب الظاىر –ىػ كالقد٬نة 682ككتبت األخًنة منها سنة 
، فبىن الناشر طبعتو على النس خة اٜنديثة، ثلث الكتاب، كاٞنوجود من ىذه النسخة مرتب على ترتيب غًن مفهـو

 .(12)«كٓب يستعمل النسخة القد٬نة إال ُب تصحيح النص
كيقدـ مثاال آخر على اعتماد ٗنيع النسخ قد٬نها كحديثها كالتعليقات اليت زيدت عليها، حيث يبٌن ذلك: 

عة كىناؾ كتاب آخر ىو )عيوف األنباء ُب طبقات األطباء( ٞنوفق الدين أيب العباس أ٘ند بن القاسم بن أيب أصبي»
ىػ بدمشق، كمازاؿ ٩نمع من كتب األخبار كالطبقات، كيزيد على األصل كيغًن ما كجد 642ىذا الكتاب سنة 

ىػ، كيظن أف بعض تبلميذه أك نساخ كتابو زادكا على مسودتو بعد 668فيو من األغبلط حّت توُب ر٘نو ا سنة 
ًناتو، كبٌن ما زاده تبلميذه كنساخ كتابو أك غًنكه، كفاتو كغًنكا فيها، كال نستطيع التمييز بٌن زيادات اٞنؤلف كتغ

لكي ال يسقط شيئا من منت  إيراد كل ما كجده ُب نسختٌن أك أكثر ٣نا كجده ُب الركايتٌنإٔب  كقد عمد الناشر
ىػ، 713الكتاب، كلكي ينتفع أىل ىذا الفن ّنا أضيف إليو من زيادات، كأقدـ نسخة ٟنذا الكتاب كتبت سنة 
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أحدث منها بثبلثة قركف   أخرلة مؤلفو بأقل من نصف قرف، كلكنها كثًنة اٝنطأ، أحسن منها نسخة أم بعد كفا
ىػ، فهي كإف كانت فاسدة ُب بعض أجزائها إال أنو يظهر أّنا نسخت من أصل قدًن ألف 1117كتبت سنة 

 .(13)« أخطائها قليلة
اٜناالت اليت تصرؼ فيها الناشركف  ّٔذه الكيفية يقدـ لنا جوهتلف النماذج كاألمثلة على العديد من

اٞنستشرقوف ُب ٓنقيق اٞنخطوطات العربية، كىذا مراعاة لظركؼ النسخ كطبيعة شخصية الناسخ كحالة النسخة 
اٞنعتمد عليها، معرجا على النساخ الذين كانوا ينقلوف فقط دكف فهمهم لبعض العلـو اٞننسوخة خاصة اللغة العربية 

التحريف كالتحوير عن أصلو، مع أف ىذه اٞنشكلة ال إٔب  اهتا، فإف أم تغيًن سيعرض اٞننتالدقيقة ُب حركفها كحرك
  :جانب بعضها البعض، حيث يوضح بقولوإٔب  تشكل خطرا ُب اللغة البلتينية اليت توضع فيها اٜنركؼ

كشر ذلك ككاف النساخ ُب جهلهم ال يفهموف شيئا ٣نا كانوا ينسخونو من الكتب ُب كثًن من اٞنواضع، »
ُب اللغة العربية أكثر منو ُب اللغات األجنبية، ألف حركؼ اللغات البلتينية مثبل تكتب حرفا حرفا، أما اٝنط العريب 
فحركفو متصل بعضها ببعض، لذلك فإف الناسخ ال يكاد ينسخ نسخا صحيحا إال ما يفهم معناه، كٟنذا نشهد  

الكتب التار٫نية، ك٥نن نستعمل ىذه اٜنالة كمعيار للكتب كثرة التحريف ُب األعبلـ، كىذا مشهور يشاىد ُب 
العربية اليت يوجد ّٔا أعبلـ، فإذا كجدنا أف النسخة يقل فيها التحريف كالتغيًن ُب أٚناء األعبلـ، كاف من اٛندير 

شرة ( ُب األعظاـ اٞننطقة كالصم، كىو اٞنقالة العاPappusأف نثق ّٔا ُب سائر النص، كمثاؿ ذلك كتاب ببس )
من كتاب اقليدس ُب األصوؿ ترٗنة أيب عثماف الدمشقي كتبو أ٘ند بن ١نمد ابن عبد اٛنليل بشًناز، كقد نشر 

(ىذا الكتاب ُب باريس عن نسخة Junge( مع اٞنستشرؽ األٞناين )Thomsonاٞنستشرؽ األمريكي تومسن )
، مع ذلك فنحن ال ٤ند فيها أم ٓنريف ةائكاحدة كاف الفراغ منها ُب شهر ٗنادل األكٔب سنة ٖناف كٙنسٌن كثبلٖن

االثيين  ( اسم اٞنؤلف نفسو، كثااطيطسPappusببس ) :ألٚناء األعبلـ اليونانية ُب الكتاب مثل
(theattetos(كابولونيس ،)Apolonéosكبوثاغورس كأكقليدس ،)  (14)« غًن ذلك من األٚناءإٔب. 

فية اٞنقارنة بينها كالطريقة اليت ننتقي أحسنها، جوهتلف عن النسخ كأحواٟنا ككي برجسرتاسرلقد ٓندث 
حسب مقاييس كأطر فنية معينة، كما ٓندث عن شخصية الناسخ الذم لو دكر عظيم ُب سبلمة اٞنخطوط ككضح 
باألمثلة كاألدلة على ٧ناذج عدة من اٞنخطوطات مبينا نساخها كطريقة عملهم، ٣نا يكشف عن سعة اطبلع 

وسوعاٌب ّٔذا الفن، كاٛنميل أنو يقدـ ُب كتابو طريقة ٓنقيق كنشر أغلب الكتب اققة، الرجل كإٞنامو الواسع كاٞن
 كمظهر كمبينا الصعاب اليت ٜنقت ناشًنىا ككيفية ٔنطيها، كىذا يدؿ ٕنكنو من ىذا العلم.

  :في النص :الباب الثاني-0
ب كاإلحاطة بو، كىذا ما إف العناية بالنسخ ّنختلف أكجهو كمراحلو، كذلك لغاية هتذيب نص الكتا

 :جوهتلف ىذه اٞنرحلة لسبنب حيث يقوؿبرجسرتاسر  ستكملو اٞنرحلة الثانية كىي النص، كيثمن
أنو من النادر أف ٬نكن ترتيب سلسلة لنسب النسخ، ُنيث ٪نتوم على النسخ كلها كتبٌن تقارب  :األكٔب»

ال يتضح نسبتها كالعبلقة بينها أك ٤ند ُب  بعضها من بعض بصورة قاطعة، ألننا ٤ند ُب بعض النسخ أك كلها
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االلتفات إليها، ففي ىذه إٔب  الواحدة ركاية ٣نتزجة من أصلٌن أك أصوؿ، أك نعثر على ركاية ثانوية مطولة ٓنتاج
أف ٦نتار بٌن كل موضع كموضع أصح القراءات اٞنركية فيها، كنستدؿ على صحيح إٔب  اٜناالت كلها اضطررنا

تص بقراءة كاحدة فقط ال تعم النسخة كلها، فنتساءؿ أم القراءات أصحها معىن كعبارة أليقها االختيار ُنجج ٔن
 باٞنؤلف كغرض كتابو كأسلوبو.

التحقق من الركاية األصلية، أك ٓب ٤ند إال نسخة كاحدة، إٔب  أننا لو سرنا ُب ترتيب الركاية :كاٛنهة الثانية
ىي صحيحة أك غًن صحيحة لو سعنا أف نشك ُب أنو، ىل القراءة  ىل :اختيار بعض القراءاتإٔب  فبل حاجة بنا

األصح ىي األصلية اليت كتبها اٞنؤلف أك ىي أصلية بالنسبة لغًنىا ؟ كٔنالف ما كتبو اٞنؤلف من بعض اٛنهات 
زمنا ال يزكؿ إال أذا كانت األصلية اليت كتبها اٞنؤلف موجودة، كىذا نادر الوقوع، كإال فيل ، كىذا الشكخرلاأل

نقد كل القراءات األصلية بالنسبة اليت نتجت عن ترتيب الركاية، أك كل ما يقرأ ُب النسخة الوحيدة إف ٓب يكن 
حكم بأف إحدل تلك إٔب  للكتاب إال نسخة كاحدة فقط، كيلـز نقد القراءات كلها إف ٓب نكن قد كصلنا

 .(15)« األصل من غًنىاإٔب  القراءات أقرب
التفصيل كالشرح كعقد األمثلة طريقة نقد النصوص كتقوًن األخطاء اليت كقعت ب برجسرتاسر كقد كضح

 الوقوع ُب األغبلط اليت ٩نب على اقق التنبو ٟناإٔب  أثناء النسخ كما ٤نم عن ٢نتلف األحواؿ اليت أدت بالنساخ
ٓب نفهم النص فكيف  كذلك بالتدقيق فيما كرد ُب النص كٓنرم القراءة الصحيحة، فبل نقد إال بعد فهم، كإذا

 :٬نكننا التمييز بٌن الصحيح كغًن الصحيح، كيعتمد النقد كالتصحيح على أسس ىي
 معرفة اللغة كاألسلوب الذم بين عليو النص أك الكتاب.-أ

التنقيط كىو من أىم الوسائل اليت يستعٌن ّٔا الناقد ُب التمييز بٌن النصوص كفهمها كيقوؿ -ب
 .نقطة أقل من الثقة ُب اٜنرؼ فإف خطأ النقطة أكثر من خطأ التصحيفبرجسرتاسر أـ الثقة ُب ال

فلقٌن )كصاحب  إٔب  التفليق كىو التعبًن عن اٞنعىن يعطف الضدين على بعضهما، ألف اٞنعىن يفلق-ج
كتاب الرد على ابن اٞنقفع ٪نب التفليق ك٤ند بو ُب ذلك أمثلة منها )بٌن اٝنواص العرب كالعواـ( إم كل الناس، 

 .(16) كل فصيح كأعجمي( أم كل الناسإٔب   ك٣نن أطاع كععصى( أم كلهم، كمنها بعثو ا)
 إصبلح التشكيل-د
 أخطاء النساخ-ىػ
 التحريف-ك
 اٝنطأ ُب اإلمبلء-ز
 األخطاء النحوية-ح
 اٝنلل ُب النسخ-ط
  :الباب الثالث في العمل واإلصالح-0
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إٔب  ُب ىذا آّاؿ برجسرتاسركتب القد٬نة، كقد أشار ُب العمل الذم يقـو بو اقق لل٫نتص ىذا الباب 
( اٞنتخصص ُب علم اآلداب اليونانية كالركمانية القد٬نة، إال أنو O.Stahlinاتباع كتاب العآب األٞناين ستاىلٌن )

 :ركز شرحو على اآلداب العربية القد٬نة، كتقـو تقنية العمل كاالصبلح على أسس أ٨نهما
الكتاب قد سبق نشره، كذلك باالطبلع على الفهارس كاٞنعاحم اٞنصنفة للكتب معرفة ما إذا كاف -أ

اٞننشورة كالنشريات اليت تظهر الكتب اليت طبعت كاٞنخطوطات اليت حققت مثل معجم اٞنطبوعات العربية 
ربية فهو  مراجعة كتاب كارؿ برككلماف تاريخ اآلداب الع برجسرتاسركاٞنصرية، كنشرة اٞنطبوعات اٞنصرية، كيقرتح 

كتاب جامع كموسع عن الكتب العربية فيو جهد حقيقي أكدعو صاحبو فيو ٪نث يذكر الكتب كأصحأّا 
كنسخها كعدد مرات كتاريخ نشرىا، كما ٩نب معرفة فهارس اٞنكتبات اليت تضم اٞنخطوطات مثل مكتبة اٜنميدية 

 ، كغًنىا ٣نن تضم أكرب عدد.(17)بأستنبوؿ كأيا صوفيا كبيا زيد كعاطف أفندم كاللو ٕب كراغب باشا
جامعة الدكؿ »كُب ىذا الصدد ىناؾ جهود حقيقة ُب كضع فهارس للمخطوطات العربية منها إنشاء 

العربية معهدا للمخطوطات العربية، مستخدمة ُب ذلك طريقة اٞنيكرك فيلم القليلة النفقات، كقد نشر )فهرس 
العربية اليت صورىا معهد اٞنخطوطات من مكتبة استامبوؿ  اٞنخطوطات اٞنصورة( مشتمبل على أٚناء اٞنخطوطات

كأنشأت لو ٠نلة للبحث ُب شؤكف اٞنخطوطات كالتعريف ّٔا كالتعريف  1954، القاىرة 1951كمصر حّت سنة 
 .(18) «بالدكر اليت ٓنتفظ فيها ىذه اٞنخطوطات 

كتاب »تاب كمثاؿ ذلك الك كما يتعٌن علينا سؤاؿ رجاؿ العلم كأىل التخصص عما يعرفونو عن نسخ
ىػ الذم نشره مرجليوث، فإنو عندما بدأ ُب 636)إرشاد األريب ُب معرفة األديب( لياقوت اٜنموم اٞنوُب سنة 

نشره ٓب بكن لديو إال قسم منو قريب من نصفو ٍب حصل على باقي الكتاب بسؤاؿ رجاؿ العلم فوصل إليو بعضو 
 .(19)« كورة ُب أم فهرستمن بًنكت كبعضو من اٟنند كٓب تكن كاحدة مذ 

تقدًن االمثلة اٞنتنوعة من الكتب اٞننشورة كطريقة أصحأّا ُب اإلصبلح كالعمل مثبتا  برجسرتاسركيواصل 
ٓنقيق النسخة اليت بٌن يديهم، كقد قدـ أيضا تقنيات إٔب  اٞننهج اٞنتبع كراٚنا للطلبة الطريق الذم بو ينفذكف

 :متعددة ُب ذلك كىي
مقابلة النسخ اٞنختلفة بعضها ببعض كىي طريقة كانت متعبة كمكلفة ُب القدًن، ألّنا تلـز  اٞنقابلة كىي-أ

مكاف النسخ كمقارنتها ّنا لديو، أما اآلف فقد حلت الصور الشمسية ذلك، كتقنية اٞنيكرك إٔب  اقق على السفر
 اٛنهاز فبل ٬نكن قراءهتا بالعٌن آّردة.إٔب  فيلم ذلك لكنها ٓنتاج

مبلء العريب ٩نب على اقق االطبلع على ٢نتلف اٝنطوط كطريقة كتابتها، كيكوف ملما باإلمبلء اإل-ب
العريب كتاريخ اٝنطوط العربية كطريقة تطور اٜنركؼ ُب الكتابة، فقد كانت قد٬نا تكتب إتباعا لرسم القرآف الكرًن،  

اٞنشرؽ فاألكربيوف يرصفوف اٜنركؼ حرفا حرفا أف الكتب اققة ُب أكركبا ٔنتلف عنها ُب  برجسرتاسركما يؤكد 
 أما اٞنشرقيوف فيعوف شكل كأصل كل حرؼ.
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فما يوجد ُب الكتب »كىي مسألة تابعة لئلمبلء كىي توظيف العبلمات للفصل بٌن اٛنمل  :الرتقيم-ج
، ٥نافظ على  اٝنطية من ذلك قليل، للتفريق بٌن الفصوؿ الطويلة كاٞننت كالشرح، فبل شك أننا عند طبع الكتاب

إٔب  كل ىذا كنكمل الناقص ُب اٞنواضع اٞنوازية، أما غًن ىذا فيختلف فيو العلماء كأكثرىم حّت ُب الشرؽ يذىب
إدخاؿ النقط كغًنىا ُب الكتب القد٬نة، كال أرل ُب ذلك فائدة إال ُب األحواؿ النادرة، ذلك أف الناس تعودكا 

٩ندكف مشقة ُب بعض اٞنواضع الصعبة، كُب زيادة الرتقيم خطر اٝنطأ، على قراءة الكتب الشرقية بدكف ترقيم، كال 
إذ رأيت ُب بعض الكتب الغربية اليت نشرت أخًنا، بعض اٛنمل قطعت قسمٌن بنقطة دالة على ّناية اٛنملة، ألف 

األصل، أما الناشر ٓب يفهم تركيب اٛنملة فظنها تامة قبل ٕنامها، كالنثر البد من طبعو على الرتتيب الوارد ُب 
 .(20)«الشعر فبلبد من طبع كل بيت ُب سطر، كُب السجع نضع نقطة بعد كل قافية 

اٞنوضع الواحد من الكتاب ُنيث ٩نده اٞنراجع بسهولة كسرعة »كىي توثيق الكتاب كتعيٌن  :اإلرجاع-د
اٜناالت ألننا ٓب نفعل فبلبد ٞنن يريد أف يعٌن موضعا ُب الكتاب من ذكر الصفحة كآّلد كىذا ال يكفي ُب أكثر 

شيئا لتحقيق ذلك الغرض، استغرؽ البحث عن كلمة أك علم زمنا طويبل، كإذا كانت الصفحة طويلة فبلبد من 
، كىو ما يصطلح عليو اليـو بالفهارس العامة فهرس (21)«ذكر عدد السطر كلذلك نضع َنانب السطور أعدادىا

، كٔنصيص ٠نلد خاص (22)أبواب كفصوؿ كأقساـإٔب  اباألعبلـ كاألماكن كاٞنوضوعات كذلك بتقسيم الكت
 .قصده دكف مشقة أك عناءإٔب  بالفهارس حّت يسهل على اٞنراجع الوصوؿ

 :خاتمة
جوهتلف طريقة عمل منظمة ك٣ننهجة تشكل تصورا دقيقا كمضبوطا لفن ٓنقيق  برجسرتاسرقدـ 

آداب اللغة العربية، كمعرفة العميقة باللغات اٞنخطوطات العربية، معتمدا ُب ذلك على خربتو الواسعة ُب ٠ناؿ 
 الشرقية القد٬نة كغًنىا من اللهجات العاٞنية اليت تؤىلو فعبل للخوض ُب علـو كآداب الشعوب، كقد استطاع

تقدًن منهج متكامل لعمل نشر الكتب من خبلؿ كتابو الذم شكل ٠نموعة من ااضرات القيمة  برجسرتاسر
ور ١نمد ٘ندم البكرم، كلقد حاكلت الدراسة تلخيص منهجو اكم كاٞنتشعب ُب كالذم أعده كقدمو الدكت

 الكتاب باألمثلة كاألدلة الواضحة اليت توضح كٔنط عمل اقق.
 

 :الهوام 
                                           

، 2جوهتلػػػف برجسرتاسػػػر، أصػػػوؿ نقػػػد النصػػػوص كنشػػػر الكتػػػب، إعػػػداد كتقػػػدًن: ١نمػػػد ٘نػػػدم البكػػػرم، مطبعػػػة دار الكتػػػب، القػػػاىرة، ط -1

 .11، ص 1995
 .11نفسو، ص  -2
 .11نفسو، ص  -3
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 المنهج السليم في تحقيق المخطوط
 

عبد المجيد جمعة.د  
قسنطية -جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية   

 
 العاٞنٌن، كصلى ا على نبٌينا ١نمد كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن.اٜنمد  رٌب 

جامعة زياف عاشور باٛنلفة كرئيسها، على احتضاّنا ىذا اٞنلتقى الدكٕب إٔب  أٌما بعد، فالشكر موصوؿ
، «٢نرب ٗنع دراسة كٓنقيق ٢نطوطات اٞننطقة كغًنىا»األكؿ حوؿ علم صناعة اٞنخطوط ػ الواقع كاآلفاؽ ػ، كإٔب 

يس اللجنة التنظيمية كالعلمية كأعضائو على إشرافهم على ىذا اٞنلتقى، الذم يؤٌكد على مدل اىتماـ ىذا كرئ
 اٞنخرب برتاث األمة ُب كقت الذم يكاد يكوف فيو نسينا منسيِّا.

 كإٔب كٌل من سهر كساىم ُب إحياء ىذا اٞنلتقى كإثرائو من األساتذة األفاضل.
 ىذا اٞنلتقى، مسا٨نة ميٌن ُب خدمة الرتاث كاالعتناء بإحيائو كنشره. كقد كاف ٕب الشرؼ أف أشارؾ ُب

كال شك أٌف الدراسة النظرية ىي اٞنرحلة األكٔب ُب التحقيق كالبٌوابة لؤلعماؿ التطبيقية، ألٌف العلم يسبق 
 القوؿ كالعمل، كمن عمل ببل علم، ال يأمن على نفسو من اٝنطأ كالزلل.

ألٌف ٓنقيق اٞنخطوط، .األكؿ من ١ناكر ىذا اٞنلتقى، كاٞنتعٌلق بالدراسة النظرية من ىنا جاء اختيار اور
يرتكز على قواعد مهمة، كيعتمد على منهجية ١نكمة، كيسًن على مراحل كخطوات متينة، لذا، رأيت من 

 اٞنناسب أف أكٌضح ىذه اٞننهجية ُب ىذه اٞنداخلة.
 أربعة مباحث.إٔب  فقسمت البحث
 تعريف تحقيق المخطوط الـمبحث األول:

، كتعريف «اٞنخطوط»، كمضاؼ إليو، كىو: «ٓنقيق»ٓنقيق اٞنخطوط مرٌكب إضاُب، من مضاؼ، كىو: 
كٟنذا ينبغي تعريف التحقيق، كتعريف اٞنخطوط لغة كاصطبلحا، ٍب .اٞنرٌكب اإلضاُب يتوٌقف على تعريف جزءيو

 تعريف ٓنقيق اٞنخطوط باعتباره لقبنا لفٌن معٌٌن.
 : تعريف التحقيقب األولالمطل

أصل التحقيق: من حٌق، كىو يدٌؿ على إحكاـ الشيء كصٌحتو؛ يقاؿ: أحقىٍقت األىمر إحقاقان إذا أحكمتو 
 قاؿ الراجز:.كصىحَّحتو، ككبلـه ١نيىقَّقه أم رىًصٌن

بػٍّْر مىٍنًطقان ١نيىقَّقا  دىٍع ذا كحى
 كثوب ١نٌقق، إذا كاف ١نكمى النسج.
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لرجل، كأحققتو، إذا أثبتو، كحٌققت األمر كأحققتو أيضا، إذا ٓنٌققتو كصرت منو على كيقاؿ أيضا: حٌققت ا
 .(1)كحىقَّو ٪نىيقُّو حٌقان كأحىقَّو كبل٨نا أثبتو كصار عنده حٌقان ال يشكُّ فيو.يقٌن

، كىي: اإلثبات كاإلحكاـ كالتصحيح كالتيٌقن.  كيستخلص من ىذا، أٌف التحقيق ُب اللغة يطلق على معافو
 كٌل ىذه اٞنعاين لو صلة باٞندلوؿ االصطبلحي ٞنفهـو التحقيق.ك 

 : تعريف اٞنخطوطالمطلب الثاني
خىطَّ الرجل الكتاب بيده خىطِّا: كتبو؛ ُب اللغة: من  -كيقاؿ: ٢نطوطة، كٗنعو ٢نطوطات -اٞنخطوط 

، كخىطَّ الشيءى ٫نىيطُّو خىطِّا: كتبو بقلم أىك غًنه؛   .(2)كاٝنطُّ الذم ٫نطُّو الكاتبكخىطَّ القلىمي أىم كىتىبى
 .(3)اٞنكتوبة باليد ىو اٞنكتوب باٝنٌط ال باٞنطبعة؛ كاٞنخطوطة النسخة كُب االصطبلح:

مع ظهور الكتب اٞنطبوعة ُب العصر اٜنديث، فصار يطلق اٞنخطوط « ٢نطوط»كقد ظهر ىذا االصطبلح 
 .على ما يقابل الكتاب اٞنطبوع

 د تتبٌٌن األشياء.كعند األضدا كالضد يعرؼ بالضد
 : تعريف ٓنقيق اٞنخطوط باعتباره لقبناالمطلب الثالث

بذؿ عناية خاصة باٞنخطوطات حّت ٬نكن التثٌبت من استيفائها »عٌرؼ عبد السبلـ ىاركف التحقيق بقولو: 
 لشرائط معينة.

إٔب  رب ما يكوففالكتاب اٌقق ىو الذم صٌح عنوانو، كاسم مؤلٌفو، كنسبة الكتاب إليو، ككاف متنو أق
 الصورة اليت تركها مؤلٌفو.

 كعلى ىذا، فإٌف اٛنهود اليت تبذؿ ُب كٌل ٢نطوط ٩نب أف تتناكؿ البحث ُب الزكايا التالية:
 ٓنقيق عنواف الكتاب. -1
 ٓنقيق اسم اٞنؤلّْف. -3
 مؤلٌفو.إٔب  ٓنقيق نسبة الكتاب -2
 .(4)«ٌص مؤلفوٓنقيق منت الكتاب حّت يظهر بقدر اإلمكاف مقاربا لن -4

ففٌن التحقيق إذنا، ىو إخراج اٞنخطوط مطبوعا على الوجو الذم تركو مؤلٌفو أك أقرب من ذلك، ساٞنا من 
 األخطاء كالعيوب كالتصحيف، مع ضبط عنوانو كاسم مؤلٌفو، كإثبات صحة نسبتو إليو.

 

                                           
دار العلم للمبليٌن/ ط: الرابعة -4/148« )الصحاح»دار الفكر(؛ اٛنوىرم  - 3/15« )معجم مقاييس اللغة»( أنظر: ابن فارس 1)

 ىػ(.1414ثالثة بًنكت/ط: ال-مادة: حقق )دار صادر« لساف العرب»ىػ(؛ ابن منظور 1417
 بًنكت(.-ػ الكتب العلمية1/172« )اٞنصباح اٞننًن»مادة: خطط؛ الفيومي « لساف العرب( »3/154« )معجم مقاييس اللغة»( أنظر 2)
 دار الدعوة(. -1/344« )اٞنعجم الوسيط»( أنظر ٠نمع اللغة العربية 3)
 ـ(.1998-ىػ1418لناشر: مكتبة اٝنا٤ني بالقاىرة/ ط: السابعة ا -43« )ٓنقيق النصوص كنشرىا»( أنظر: عبد السبلـ ١نمد ىاركف 4)
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 المبحث الثاني: صفات المحّقق
ّت يكسب اٞنلكة العلمية ُب التحقيق، ٕنٌكنو من بلوغ رتبة ينبغي على اٌقق أف يتحٌلى بصفات مهٌمة، ح

عالية من ٓنقيق اٞنخطوط ٓنقيقنا علميِّا ١نكمنا، كتعصمو من الوقوع ُب اٝنطأ كالزلل ُب التحقيق، كىذه الصفات 
  ىي:

أف : إخبلص العمل  تعأب، ألٌف العلم عبادة، كإحياء اٞنخطوط إحياء للعلم، فينبغي للمحٌقق األولى
٪نرص على نشر العلم كنفع األٌمة، كال يكوف أكرب ٨ٌنو ىو اٜنصوؿ على الشهادة، أك اٞنتاجرة بالتحقيق للحصوؿ 

 على األرباح، أك قصد السمعة، كليقاؿ لو: اٌقق.
: الشعور بقيمة الرتاث اإلسبلمي، كإدراؾ أ٨نٌية إحيائو كٓنقيقو، حّت تقول رغبة الباحث ُب الثانية
فالرغبة ُب الشيء تعلي اٟنمم، .نٌو إذا ٓب يدرؾ قيمة التحقيق كأ٨نٌيتو العلمية كالتار٫نية، ال يلج أبوابوالتحقيق، أل

 كتقوم العزائم، كتذٌلل الوعر كتسٌهل الصعب.
: التحٌلي باألمانة العلمية كركح اٞنسؤكلية، فيجب على اٌقق أف ٪نافظ على أصل النسخة اليت تركها الثالثة

ال يتصٌرؼ فيها بالزيادة أك النقصاف، أك التغيًن أك التبديل، أك يسطو على جهود اآلخرين، كينسبو اٞنصٌنف، ك 
 .كاٜناصل، أنٌو ٩نب على الباحث أف يكوف أميننا ُب ٗنيع مراحل التحقيق.لنفسو

بل قد  : التحٌلي بالصرب كاٛنلد، ألٌف ٓنقيق اٞنخطوط أمر عظيم، كاٛنبل الوعر، ليس سهبل فًنتقى،الرابعة
٪نتاج من اٛنهد كالعناية أكثر ٣نا ٪نتاجو تأليف كتاب جديد؛ كقد يكوف التحقيق أشٌق على األنفس من التأليف، 
كذلك ٞنا سيبذلو اٌقق من جهد جاىد ُب قراءة النٌص كضبطو كإصبلحو كٓنقيقو، كذلك ٞنا سيصادفو أثناء 

مصادرىا، كٔنريج إٔب  أك توثيق للنصوص كعزكىا ،سةالتحقيق من أمور كثًنة، مثل كلمات غًن كاضحة أك مطمو 
 مسائلها، كغًن ذلك.
: اٞنكانة العلمية، فينبغي على اٌقق أف يكوف متخٌصصنا ُب الفٌن الذم كضع فيو الكتاب، عارفا الخامسة

الفنوف  بلغة أىلو كاصبلحهم، كذلك ليتمٌكن من فهم الكتاب فهما سليما؛ كما ينبغي أف يكوف مطٌلعا على بقية
 اليت تساعد على توثيق النٌص، كٔنريج مسائلو.

: معرفة اٞننهجية السليمة ُب ٓنقيق اٞنخطوط، كمراعاة قواعده، كمعرفة أنواع اٝنطوط العربية السادسة
كتطٌورىا، كمعرفة خطوط النٌساخ كرموزىم كاصطبلحاهتم، حّت يتمٌكن اقق من ضبط النص ضبطنا ١نكمنا، ٩نٌنبو 

 اٞنزالق كاألخطاء. الوقوع ُب
 كىذا ما سنوٌضحو ُب ىذا اٞنقاؿ.

 المبحث الثالث: أىّمية تحقيق المخطوط
 ال يشك أحد، أٌف لتحقيق اٞنخطوط أ٨نية كربل كفوائد كثًنة، ٤نملها فيما يلي:

 إحياء الرتاث اٞندفوف ُب مقابر اٝنزانات. -1
ا من األ -3

ن
 خطاء كالعيوب.تقدًن الكتاب صحيحنا، كما تركو مؤلٌفو، ساٞن
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 إثراء اٞنكتبات باٞنصادر األصيلة -2
 االستفادة من علـو الكتب اٌققة. -4
االطبلع على اٜنقبة التار٫نية كاٞنرحلة الرتبوية كاالجتماعية كالسياسية كغًنىا اليت تضٌمنها اٞنخطوط،  -5

 ككانت قائمة كقتئذ، أك دٌكنت فيها الكتب كاٞنصٌنفات.
 ة ّناضيها آّيد.ربط حاضر األيمَّ  -6

 المبحث الرابع:المنهجية السليمة في تحقيق المخطوط.
بعد أف يتٌم اختيار اٞنخطوط اٞنناسب للتحقيق، بأف يكوف موافقنا لتخٌصص الباحث، ذا قيمة علمية، كٓب 

 يسبق ٓنقيقو كال نشره.
يعتربىا ىي األصل ُب  بغية اختيار النسخة اليتكبعد ما يقـو الباحث َنمع النسخ اٝنطية كترتيبها، 

ك٩نعل حسب شركط كضوابط ١نٌددة، كتقدًن نسخة اٞنؤٌلف على غًنىا، كىي اليت تسٌمى نسخة األـ، التحقيق، 
 .بقية النسخ فركعنا ٟنا

كبعد قراءة اٞنخطوط قراءة متأنٌية، للتمٌرس على أسلوب اٞنؤٌلف، كاإلٞناـ باٞنوضوع الذم يعاٛنو الكتاب، 
ا، ٬نٌكنو من ضبط النص، كتوثيقو، كمعرفة خٌط الناسخ ُب رسم حّت يستطيع اقٌ  ق أف يفهم النٌص فهمنا سليمن

 اٜنركؼ، كضبط رموزه.
اٞنؤٌلف، يقـو الباحث بتحقيق النٌص، كعليو أف يتٌبع اٝنطوات إٔب  كبعد ضبط عنواف الكتاب، كتوثيق نسبتو

 .التالية
 بين النسخ (1)أوال: المقابلة أو المعارضة

على اٌقق أف يثبت النٌص كما كرد ُب اٞنخطوط، كال يتصٌرؼ فيو بالتغيًن أك التبديل كما تقٌدـ، كإذا  ينبغي
ظهر فيو خطأ، نٌبو على ذلك ُب اٜناشية، إال إذا كاف اٝنطأ ُب كتابة اآليات، فإنٌو يكتب صحيحنا ُب اٞننت، كإذا 

 تاب.تكٌرر اٝنطأ ُب رسم اآليات، نٌبو على ذلك ُب مقدمة الك
كإذا اعتمد ُب التحقيق على نسختٌن فأكثر، فيجب معارضة النسخة أك النسخ على النسخة اليت اعتربىا 
األصل، كيضع رموزنا لتلك النسخ الفرعية، فًنمز لكٌل نسخة ُنرؼ معٌٌن، كمن اٞنستحسن أف يؤخذ من اسم 

                                           
تو، كصًٌنت ُب ( اٞنقابلة كاٞنعارضة ّنعىن، قىابىل الشيء بالشيء ميقابىلة كًقباالن: عارضو، كميقابىلة الكتاب بالكتاب كًقباليو بو: أم جعلتو قبال1)

مادة: قبل؛ اٜنافظ « لساف العرب» أحد٨نا مثل ما ُب اآلخر. أنظر ابن منظر أحد٨نا كٌل ما ُب اآلخر. كعارضت الكتاب بالكتاب أم جعلت ما ُب
 ىػ(.1434ط: األكٔب -مصر–مكتبة السنة  -2/76« )فتح اٞنغيث»السخاكم 

كُب االصطبلح: أف يقابل الناسخ نسختو أك ما نقلو بأصل شيخو، أك بأصل موثوؽ بو، كإصبلح ما يوجد من فركؽ أك تصحيف، أك ٓنريف، 
« توثيق النصوص كضبطها عند ادثٌن»أنظر: د. موفق بن عبد ا «. الفرع»، كالنسخة اٛنديدة «األصل»زيادة أك نقص. كتسٌمة النسخة القد٬نة  أك
 ىػ(.1414، اٞنكتبة اٞنكية: ط. األكٔب -135)
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ل نسخة باسم اٜنرؼ األكؿ من اٞنكتبة اٞنكتبة اليت كجدت فيها، أك اسم البلد اليت فيو اٞنكتبة أك يسٌمي ك
 رمز لؤلزىرية، ك٥نو ذلك.« ز»ك رمز للجزائر« ج»اٜنافظة، مثل: 

النٌص أك إٔب  كالفائدة من اٞنعارضة بٌن النسخ، ىي معرفة أصٌح الركايات، كأصوب العبارات، بغية الوصوؿ
 االقرتاب منو، كما تركو مصٌنفو.
تب نسخة من أصل بعض الشيوخ أف يعارض نسختو باألصل، ٩نب على من ك»قاؿ اٝنطيب البغدادم: 

 .(1)«فإٌف ذلك شرط ُب صٌحة الركاية من الكتاب اٞنسموع
 كعند اٞنقابلة بٌن النسخ ٩نب مراعاة األمور التالية:

 إثبات الفروق بين النسخ -أ
بعد –ة بٌن ىذه النسخ إذا كاف النٌص اٞنراد ٓنقيقو، يتكٌوف من نسختٌن فما فوؽ، فإٌف اقق يقـو ّنقابل

فركؽ النسخ إٔب  إلثبات الفركؽ بينها، فيجعل النسخة األصل ُب منت الكتاب، ٍب يشًن -اختياره لنسخة األصل
ُب اٜناشية؛ إال إذا كاف ما ُب باقي النسخ أك إحداىا أصوب ٣نا ُب األصل، فيثٌبت ُب اٞننت ما يرٌجح أنٌو صواب 

 ة على العبارة الواردة ُب األصل، كيذكر سبب ترجيحو لعبارة الفرع.من نسخة الفرع، كينٌبو ُب اٜناشي
كال ينبغي للمحٌقق أف يذكر من ىذه الفركؽ إال اٞنهٌم منها، كال يذكر الفركؽ، الناشئة عن أخطاء النٌساخ 

 ر٘نة ا»مع « ر٘نو ا»صحيحة أيضا، مثل:  أخرلأك تصٌرفاهتم، كإ٨ناؿ حرؼ، أك استبداؿ كلمة صحيحة ب
 إثقاؿ اٜنواشي من غًن طائل.إٔب  ، ك٥نو ذلك، ألنٌو يؤٌدم«غفر ا لو»أك « عليو

، نٌبو عليو ُب اٜناشية، ألٌف «ُب نسخة كذا»: إذا كجد الباحث فركقنا ُب ىامش اٞنخطوط، كأف يقوؿ: تنبيو
 .ذلك يعترب ّنثابة نسخة ثانية كما تقٌدـ

 إكمال السقط -ب
إٔب  ط ُب النٌص، إٌما كلمة أك عبارة أك سطر أك أكثر؛ كيرجع ىذا السقطقد يصادؼ اٌقق كقوع سق

أسباب كثًنة، منها: سبق النظر، ال سيما عند تشابو الكلمات، أك السهو، أك انشغاؿ القلب، أك ٥نو ذلك؛ كقد 
 ارة.طمس الكلمة أك العبإٔب  ، فيؤٌدم«اٝنرـك»يكوف السقط بسبب التآكل أك الرطوبة، كىو ما يسٌمى بػ

 كطريق إٕنامو بأحد الوجوه: 
أك « صح»، ككتابة: «اللحق»: أف يتدارؾ الناسخ السقط، فيشًن إليو ُب اٟنامش، بوضع رمز أحدىا

 ، كما ىو مقٌرر ُب اصطبلح النٌساخ؛ فيلحق الباحث ىذا السقط باألصل.«أصل»أك « رجع»
، ] [ٌبتها ُب النٌص، ك٩نعلها بٌن معقوفتٌن ، أك كاحدة منها، فيثخرل: أف ٩ند العبارة ُب النسخ األالثاني

 .رمز النسخة اليت كجد فيها العبارةإٔب  كيشًن ُب اٜناشية

                                           
 الرياض(.-ؼمكتبة اٞنعار  -1/375« )اٛنامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع»( أنظر: اٝنطيب البغدادم 1)
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: أف تٌتفق ٗنيع النسخ على السقط، ففي ىذه اٜناؿ، ٩نتهد اٌقق ُب استكماؿ ىذا السقط، الثالث
ركو من كتاب آخر، نقل منو اٞنصٌنف؛ أك اٞنصادر اليت ٪نتمل أٌّنا نقلت عبارة اٞنؤٌلف؛ أك يستدإٔب  كذلك بالرجوع

إٔب  بالتأٌمل ُب مضموف السقط، كيثبت حسب ما يقتضيو السياؽ، إف كاف السقط حرفنا أك كلمة أك ٗنلة، كيشًن
 ذلك ُب اٜناشية.
 تنبيهان: 
بل  : إذا كاف السقط من اٞنصٌنف نفسو، فبل ٩نوز إٜناقو بالنٌص، ال سيما إذا قرأ النسخة العلماء،أولهما

 ينبغي اإلشارة إليو ُب اٜناشية.
، فلو أف ٩نعل نقاطا متتابعة ُب موضع السقط أك إٔب  : إذا ٓب يهتد اٌققالثاني استكماؿ السقط أك اٝنـر

 ، لئلشارة أٌف ىناؾ سقطنا أك خرمنا، كينٌبو على مقدار اٝنـر أك البياض ُب اٜناشية، كيذكر أنٌو ٓب يهتد«...»اٝنـر 
 قراءتو.إٔب 

 .(1)تصحيح التصحيف والتحريف -جـ
، فينبغي على اٌقق أف يقـو بتصويب ىذه العيوب؛ ٪نصل خلل ُب النٌص بضبط اٜنرؼ أك إبدالو بآخرقد 

 كطريقة إصبلحها كتغيًنىا ُب النٌص، تكوف بأحد الوجهٌن:
اٞنؤٌلف، ال سيما  الصواب ُب اٜناشية، لئبل يتصٌرؼ ُب نصٌ إٔب  : أف يثبت اٝنطأ ُب اٞننت، كيشًنأحدىما

إذا كانت النسخة األـ؛ ما عدا اٝنطأ ُب اآليات، ففي ىذه اٜنالة ٩نب على اقق التعديل ُب اآلية أك اٜنديث 
 بعد التأٌكد من كوف ذلك خطأ.

 .(2)كقد كشف عبد السبلـ ىاركف عن ٓنريفات كثًنة كقعت ُب آيات القرآف أثناء ٓنقيقو لكثًن من الكتب
إٔب  اٝنطأ كنوعو ُب اٜناشية، كلعٌل ىذا األقربإٔب  صٌحح الكلمة ُب موضعها من اٞننت، كيشًن: أف يالثاني

 .الصواب ُب غًن النسخة األـ، الحتماؿ أف يكوف اٝنطأ من الناسخ كليس من اٞنؤٌلف

                                           
اؿ كالذاؿ، ( التصػحيف، ىو: تغيًن ُب نقط اٜنركؼ مع بقػاء صػورة اٝنٌط، باإلعجاـ كاإل٨ناؿ، كالباء كالتاء كالثاء، كاٛنيم كاٜناء كاٝناء، كالد1)

 «.٘نيل كٗنػيل»ل: كالراء كالزام، كالسٌن كالشٌن، كالصاد كالضاد، كالطاء كالظاء، فهذه اٜنركؼ كاحدة، كال يفرؽ بينها إال النقط. مث
كالتحريف: ىو: تغيًن شػكل اٜنركؼ )اٜنركات كالسكنات كالشٌدات( كرٚنها، كالداؿ كالراء، كالداؿ كالبلـ، كالنوف كالزام ُب اٜنركؼ 

 .«عىًبيد كعيبػىٍيد»، «سىًليم كسيػلىٍيم»اٞنمتقاربة الصورة، كاٞنيم كالقاؼ، كالبلـ كالعٌن ُب اٜنركؼ اٞنتباعة الصورة. مثل 
 كالتغيًن، ىو: إبداؿ اللفظ بغًنه.

ّنعىن كاحد. كالذم ينبغي التنبيو عليو أٌف اٞنتقٌدمٌن من النٌساخ كالورٌاقٌن كاٌدثٌن، ال يفٌرقوف بٌن التصحيف كالتحريف، بل عندىم مرتادفاف 
ٓنقيق النصوص »ـ(؛ عبد السبلـ ىاركف 3111األكٔب،  الناشر: مكتبة أكالد الشيخ للرتاث/ الطبعة: -115« )الغاية ُب شرح اٟنداية»أنظر السخاكم 

عآب الكتاب(؛ د. فهمي سعد كد. طبلؿ ٠نذكب  -169« )اٞننهاج ُب تأليف البحوث كٓنقيق اٞنخطوطات »(؛ د. ١نمد التو٤ني 65« )كنشرىا
 ـ(.1992 -ىػ 1412عآب الكتب ط. األكٔب:  -28« )ٓنقيق اٞنخطوطات بٌن النظرية كالتطبيق»

 (.51-48)ص« ٓنقيق النصوص»أنظر ( 2)
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خ قد اٞنصادر اليت اعتمد عليها اٞنصٌنف، كنقل منها؛ أك لعٌل الناسإٔب  كيتٌم إصبلحو، بأف يرجع اٌقق
 باقي النسخ كاٞنقابلة بينها.إٔب  استدركو، كصٌححو ُب اٟنامش بالتضبيب عليو، أك بالرجوع

 تنبيهان: 
طريقة الناسخ ُب خطٌو كإمبلئو، كتركيبو للحركؼ، كمعرفة اال٥نناءات ُب إٔب  : ٩نب على اٌقق التنٌبوأولهما

بعضها، كالتمييز بٌن الداؿ، كالراء، كالزام؛  اٜنركؼ، كالتدكيرات كالتقسيمات، كطمس بعض اٜنركؼ، كتفريع
 كالصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء، ككذا الفرؽ بٌن اٜناء اٞنهملة، كاٝناء اٞنعجمة؛ كالباء كالتاء، كالثاء كالياء.

إٌف معرفة طريق رسم الناسخ للكلمة، كفهم مراده، تعٌن اٌقق على ْنٌنب اٝنطأ الذم قد يقع فيو، من 
 ٓنريف سواء بالكتابة أك فهم اٞنعىن على غًن مراد الناسخ.تصحيف أك 

إف اٛنهل بالقواعد اإلمبلئية، كعدـ معرفة أسلوب الناسخ ُب رسم اٜنركؼ كأشكاٟنا الكتابية قد تؤٌدم 
 .(1)ٓنريفات كتصحيفات، تٌشوه الكتاب كتفسدهإٔب  باٌقق

ا « دمشقتاريخ مدينة »مثالو: ُب نسخة الربزٕب اٞنغريب من كتاب  البن عساكر، رٚنت الكاؼ قريب جدِّ
، فكاف أف أٗنعت نسخ التاريخ اٝنطية اٞننقولة عن نسخة الربزٕب على رسم الطاء «لحـ»من الطاء؛ ّٔذا الشكل 

ىذه قولو: إٔب  ، يعين: اٞنعوذتٌن،«إٌف أخاؾ ٪نكها من اٞنصحف»ُب موضع الكاؼ؛ فقد ٓنرٌفت مثبل عبارة: 
 .(2)«اٞنصحفإٌف أخاط ٪نطها من »

: إذا كجد اٌقق بعض التصويبات لبعض العلماء ٣نن قرأ الكتاب، فإٌف ىذه األلفاظ اٞنصٌححة تزيد الثاني
األصل ُب إٔب  كيشًن -إذا ٓب تكن النسخة األـ–من قيمة النسخة، كعليو فينبغي للمحٌقق أف يثبتها ُب اٞننت 

 .(3)اٜناشية
 تصويب األخطاء -د

النٌص أخطاء إمبلئية أك ٥نوية، من إ٨ناؿ للجـز كالنصب، أك اٞنثىن كاٛنمع، أك العدد  قد ٩ند اٌقق ُب
كاٞنعدكد، فينبغي عليو أف يتحٌرل الصواب أكال، كيتثٌبت ُب األمر، كال يتعٌجل ُب اٜنكم، فقد يتوٌىم اٝنطأ، كيكوف 

 لو كجو صحيح ُب اإلعراب، فإٌف لغة العرب كثًنة كمتشٌعبة.
 عليو أف يعرؼ لغة اٞنصٌنف كأسلوبو، كيدرؾ إمبلء الناسخ كخطٌو ُب رسم اٜنركؼ كأشكاٟنا.كٟنذا ينبغي 

فإف تأٌكد من اٝنطأ، فإف كاف ىذه اٝنطأ من اٞنصٌنف نفسو، كأف يكوف ٜنننا، فيجب تركو على ما ىو 
ذا األحاديث على عليو، كال ييغًٌن من شيء، كيبٌٌن الصواب ُب اٜناشية، إال إذا كاف اٝنطأ ُب اآليات، كك

كأٌما إذا ٜنن الشيخ فالصواب أف يركيو »الصحيح، فإنٌو يقيمو ُب النٌص كيشًن ُب اٜناشية، قاؿ اٜنافظ ابن كثًن: 
كحكى عن ١نمد بن سًنين كأيب معمر عبد .السامع على الصواب، كىو ١نكي عن األكزاعي كابن اٞنبارؾ كاٛنمهور

                                           
 (.155« )توثيق النصوص كضبطها عند ادثٌن»( أنظر 1)
 ىػ(.1432دمشق ط. األكٔب:  -دار الفكر -36)ص« منهج ٓنقيق اٞنخطوطات»( أنظر إياد خالد الدباغ 2)
 (.1987بناف ط السابعة دار الكتاب اٛنديد بًنكت ل -17« )قواعد ٓنقيق اٞنخطوطات»( أنظر د. صبلح الدين اٞننجد 3)
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ة أّنما قاال: يركيو ك قاؿ ابن الصبلح: كىذا غلٌو ُب مذىب اتٌباع .ما ٚنعو من الشيخ ملحونناا بن سىٍخربى
كعن القاضي عياش: أف الذم استمر عليو عمل أكثر األشياخ أف ينقلوا الركاية كما كصلت إليهم، كال .اللفظ

ء ذلك يغًنكىا ُب كتبهم، حّت ُب أحرؼ من القرآف، استمرت الركاية فيها على خبلؼ التبلكة، كمن غًن أف ٩ني
ٍب .ُب الشواذ، كما كقع ُب الصحيحٌن كاٞنوطأ، لكن أىل اٞنعرفة منهم ينبهوف على ذلك عند السماع كُب اٜنواشي

 .(1)«قاؿ: كعن عبد ا بن أ٘ند بن حنبل أف أباه كاف يصلح اللحن الفاحش كيسكت عن اٝنفي السهل
 ُب اٜناشية. كإف كاف من الناسخ، فيجب إصبلحها ُب النٌص، مع اإلشارة إليها

كقد ٩ند اٌقق ُب اختبلؼ النسخ ما يعينو على استخراج الصواب من نصوصها، فيختار من بينها ما يراه 
النصوص اليت عاٛنها لينتزع منها إٔب  كاألمانة تقتضي أف يشًن ُب اٜنواشي.حسن فهموإٔب  مقيما للنص، مؤديا

 اليت قد ٩ند القارئ فيها كجهنا أصوب من كجو. رلخٗنيع الركايات األإٔب  الصواب، كأال يغفل اإلشارة
كقد يقتضيو التحقيق أف يلفق بٌن الركايتٌن، ٓنمل كٌل منهما نصف الصواب، كنصف اٝنطأ، فهو جدير 

 .(2)الركايات كٌلها، ففي ذلك أمانة كاشراؾ القارئ ُب ٓنٌملهاإٔب  أف يثبت من ذلك ما يراه، على أال يغفل اإلشارة
 زيادة والحذفإثبات ال -ىـ

قد يقف اٌقق أثناء ٓنقيقو على زيادات ُب بعض النسخ، فإف كاف يعتمد على نسخة اٞنؤٌلف، فبل ينبغي 
لو أف يلحقها بالكتاب، إال إذا كانت الزيادة ضركرية إلقامة النٌص، كأف تكوف كلمة ساقطة ُب اآليات 

كإذا سقط من »قاؿ ابن كثًن:  ف سىهىا عن كتابتو،كاألحاديث، أك ساقطة ُب العبارة، أك حرؼ أحٌس بأٌف اٞنؤلٌ 
السند أك اٞننت ما ىو معلـو فبل بأس بإٜناقو، ككذلك إذا اندرس بعض الكتاب فبل بأس بتجديده على 

 .(3)«الصواب
، فبل ريب أٌف ذلك، يكوف سهونا من اٞنؤٌلف، فبل ضًن «عبد ا مسعود»مثالو: قد يكوف ُب السند ٥نو: 

 «.نب»ُب إٜناؽ 
ليس « على»، فإٜناؽ «على ٙنس»، فبل ريب أٌف صوابو: «بين اإلسبلـ ٙنس»كقد يكوف ُب اٞننت ٥نو: 

 .فيو إخبلؿ باألمانة
، مع اإلشارة ُب اٜناشية، أٌّنا سقطت من ] [كعلى اٌقق أف ينٌبو على الزيادة ُنصرىا بٌن معقوفتٌن 

 األصل.
 أٌف ىذه الزيادات من تصٌرؼ النساخ.، كال ريب أخرلكقد يقف على زيادات ُب نسخ 

 كإف اعتمد على النسخ الثانوية، فكذلك ال يزيد فيها كال ٪نذؼ منها إال ما ىو ضركرم متعٌٌن.

                                           
 (.51« )ٓنقيق النصوص»بًنكت/ ط: الثانية( ككذا  -دار الكتب العلمية -145« )الباعث اٜنثيث»( أنظر 1)
 (.72)ص« ٓنقيق النصوص»( أنظر: عبد السبلـ ىاركف 2)
 (.146)ص« الباعث اٜنثيث»( أنظر 3)
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فإف كانت الزيادة ُب األصل دكف الفرع، أثبتها ُب النٌص، كنٌبو ُب اٜناشية على أٌّنا ساقطة من النسخ 
الفرع، فإف غلب على ظٌنو أٌّنا من األصل أٜنقها بالنٌص، ككضعها  الفرعية؛ كإف ٓب تثبت ُب األصل، كثبتت ُب

 مع التنبيو عليها ُب اٜناشية. ] [بٌن معقوفتٌن 
ككذلك الزيادة اليت ُب حواشػي الكتاب، كاليت يقصد ّٔا التوضيح أك إشباع الكبلـ، ال يلحقها النٌص، 

 كيشًن إليها ُب اٜناشية أيضا.
 حذف المكّرر -و

انا تكرار ُب النٌص، ُب حرؼ أك كلمة أك اسم، كقد يكوف من كىم اٞنصٌنف أك خطأ الناسخ، قد يقع أحي
، للتنبيو على أنٌو كيرَّر خطأ، فينبغي على اٌقق إصبلح ذلك «ك»كقد ينتبو فيضرب على اٞنكرر، أك يضع رمز 

 ُنذؼ اٞنكٌرر.
، مع «على»ٌقق حذؼ اٜنرؼ الزائد ، فعلى ا«ٙنس علىبين اإلسبلـ على »مثلو حذؼ الزيادة، ٥نو: 

  .ذلك ُب اٞنقدمةإٔب  التنبيو على اذكؼ، كقد يستغين عن التنبيو ُب موضعو إذا تكٌرر، كيكتفي باإلشارة
 التغيير والتبديل-ز

قد تقدـٌ أٌف على اٌقق أف ٓنلى باألمانة العلمية، كال ريب أٌف إحدثو للتغيًن أك التبديل ُب نسخة األـ 
إال إذا اقتضت الضركرة اٞنلٌحة .و عن ىذا الوصف، كيوقعو ُب اٝنيانة العلمية، كتعد جناية علمية على الرتاث٫نرج

٣نا ٪نٌتمو النٌص، فبل مانع للمحٌقق من القياـ بذلك، مع إبقاء الكلمة ُب األصل على ما ىو عليو، كالتنبيو على 
 أخطائو.التغيًن ُب اٜناشية، السيما إذا أجاز اٞنصٌنف إصبلح 

أٌما النسخ الثانوية، فينبغي للمحٌقق أف يستعٌن ّنراجع التحقيق اليت تعينو على توجيو النصوص كتصحيح 
  .أخطائها ٣نا كقع فيو النٌساخ، كيكوف ذلك حسب ما تقتضيو ظركؼ النص، مع التنبيو على األصل ُب اٜناشية

 التقديم والتأخير-ط
ألٚناء أك الكلمات، أك الفركؽ بٌن النسخ، فيتقٌدـ باب على باب، قد يقع ُب الكتاب تقدًن كتأخًن، ُب ا

أك حديث على حديث، ك٥نو ذلك؛ بسبب اختبلؼ الركايات، أك كىم اٞنصٌنف، أك سهو الناسخ، أك غًن ذلك، 
ركو الوىم ُب اٜناشية؛ كإف استدإٔب  لذا ينبغي على اٌقق أف يعتين بإصبلح النٌص؛ فإف كانت النسخة األـ، أشار

 ، فتكتب على الصواب ُب النٌص.«م»الناسخ ُب اٟنامش بوضع رموز ُب ذلك، مثل 
 كإف ٓب ٩ند ىذا، سلك ما يسلكو ُب إكماؿ السقط.

 ثانيا: تخريج النصوص
مصادرىا األصلية، كيشمل إٔب  ينبغي على اٌقق أف يعتين بتخريج النصوص الواردة ُب النٌص، كيعزكىا 
 التخريج:
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قرآنية، كذلك بذكر اسم السورة، كرقم اآلية، كيكوف ذلك ُب منت الكتاب، كال يكوف ُب اآليات ال -1
كتكتب بالرسم العثماين، كقد كجدت ُب ذلك برامج علمية على .اٜناشية كما يفعلها كثًن من الكتاب كاٌققٌن

 اٜنسوب ّنختلف الركاية، كركاية حفص، كركاية كرش.
دىا اٞنصٌنف؛ كإف كانت على إحدل القراءات الشاذة، أثبتها ُب النص، كينبغي إثبات القراءة اليت اعتم

ذلك إٔب  كنٌبو عليها ُب اٜناشية، كال ٩نوز تغيًنىا إال إذا تبٌٌن أٌّنا غلط من الناسخ، فيجب إصبلحها، مع اإلشارة
 ُب اٜناشية.

اٞنصحف اٞنتداكؿ، بل ال إٔب  كاختبار النصوص القرآنية ال يكفي فيو أف نرجع»قاؿ عبد السبلـ ىاركف: 
كتب القراءات السبع، ٍب إٔب   ففي كتب القراءات يرجع اٌقق.كتب القراءات ككتب التفسًنإٔب   بد فيو من الرجوع

تلك اليت تعين عناية خاصة بالقراءات  إٔب  كُب كتب التفسًن يلجأ.العشر ٍب األربع عشرة ٍب كتب القراءات الشاذة
 .(1)«كلذلك ٩ندر أف ينسب اقق كل قراءة تكوف ٢نالفة لقراءة اٛنمهور.كتفسًن القرطيب كأيب حياف

 تنبيو
ا حرفا أك كلمة منها، ٥نو قولو تعأب: } { َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ قد يستشهد بعض اٞنؤلٌفٌن بآية، كيرتؾ متعٌمدن

اٌقق اآلية بذكر ، فليس من منهج التحقيق أف يكمل {َجاَء اْلَحقُّ }[، فيقتصر على قولو: 81]اإلسراء: 
على استعماؿ ذلك « الرسالة»ُب  -كىو من ىو–اٜنرؼ أك الكلمة اليت تركها اٞنؤٌلف؛ فقد جرل الشافعي 

بل كقع .ُب أكثر من اثين عشر موضعا« األشباه كالنظائر»كمقاتل ُب « اٜنيواف»اٜنذؼ، ككذلك فعل اٛناحظ ُب 
[« 181{ ]آؿ عمراف: ال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ }»ذلك أيضا ُب صحيح البخارم من حديث أيب ىريرة: 

 .(2)برتؾ الواك
األحاديث، كاآلثار: كذلك بذكر رقم اٜنديث أك األثر، أك اٛنزء كالصفحة مع ترٗنة الكتاب كالباب -3

فٌن، ُب الكتب اٞنبٌوبة، كبياف درجتها من حيث الصحة أك الضعف، مبٌينا علة اٜنديث، معتمدا على أئٌمة ال
التلخيص »البن اٞنلقن، ك« البدر اٞننًن»للحافظ الزيلعي، ك« نصب الراية»كلًناجع الكتب اٞنصٌنفة ُب ذلك، مثل 

 .للشيخ األلباين، ك٥نوىا« إركاء الغليل»للحافظ ابن حجر، ك« اٜنبًن
 : هانتنبي

الكتب األصلية  إٔب  يعزك : ال ينبغي للمحٌقق أف يتوٌسع كثًنا ُب ٔنريج األحاديث، بل ينبغي لو أفأولهما
كالصحاح كالسنن كاٞنسانيد، فيقتصر ُب التخريج على الصحيحٌن، فإف ٓب يكن فيهما فالسنن األربع كاٞنوطأ 
كمسند اإلماـ أ٘ند، فإف ٓب يكن فيها، ففي بقية كتب اٜنديث اٞنعتمدة كمعاجم الطرباين الثبلث، كسنن الدارمي 

 حباف كمستدرؾ اٜناكم ك٥نوىا.كالدارقطين، كصحيح ابن خز٬نة كابن 

                                           
 (.51)ص« ٓنقيق النصوص»( أنظر 1)
 ٌرؼ.( أنظر اٞنصدر السابق بتص2)
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، ىي العمدة ُب ٔنريج «الشاملة»: ال ينبغي للمحٌقق اٞنتقن أف ٩نعل الربامج اإللكرتكنية كػالثاني
مصادرىا، ألنٌو قد ظهر فيها من السقط أك التصحيف ٣نا ال ٫نفى، ك٬نكن االستعانة ّٔا إٔب  األحاديث، كعزكىا

  .الكتب األصلية بعد الكشف عنها ُب البحثإٔب  بد من الرجوعللداللة على مواضع األحاديث، لكن ال 
 األقواؿ اٞنأثورة-2

مصادرىا، كإذا حكي قوؿ دكف إٔب  إذا كردت أقواؿ مأثورة عن التابعٌن أك األئٌمة ُب النٌص، فينبغي عزكىا
 مصدره.إٔب  أحد، فيجتهد اٌقق ُب معرفة قائلو، كعزك ذلكإٔب  نسبتو

 از كالشواىداألشعار كاألرج-4
مصادره من الدكاكين اٞنعتمدة، كإذا ٓب إٔب  إذا كرد ُب النص شعر، فينبغي للباحث أف يذكر قائلو، كيعزكه

 قائلو، فليجتهد ُب معرفة ذلك كتوثيقو، كيكوف ذلك ُب اٜناشية.إٔب  ينسب، أك اختلف ُب نسبتو
ل؛ كقد يستشهد اٞنصٌنف بصدر البيت أك كإذا كجد البيت مكتوبنا دكف تشطًن، فينبغي كتابتو ُب سطر مستق

 عجزه، فيتٌمو الباحث ُب اٜناشية.
 اٜنكم كاألمثاؿ -5

إذا كرد مثل سائر ُب النص، فينبغي للباحث أف مصادره األصلية، كىي الكتاب اليت عنيت بذكر اٜنكم 
 ح باختصار.للميداين، كتشر « ٠نمع األمثاؿ»أليب ىبلؿ العسكرم ك« ٗنهرة األمثاؿ»كاألمثاؿ، مثل: 

 التعريف باألعبلـ -6
ينبغي للباحث أف يعتين برتٗنة األعبلـ اٞنذكورين ُب النص، كيعٌرؼ اٞنغمورين دكف اٞنشهورين، فاالشتغاؿ 

 األئمة األربعة كأمثاٟنم من اٞنشهورين، ال طائل من كرائو، كفيو إثقاؿ للحواشي.ك  برتٗنة الصحابة رضي ا عنهم
االسم كالنسب كالكنية كاٞنذىب، كأىم أعمالو، كأبرز شيوخو إٔب  رتٗنة، باإلشارةكينبغي لو أف ٫نتصر ال

 كتبلميذه، كسنيت الوالدة كالوفاة، كذكر بعض أىم اٞنصادر اٞنرتٗنة لو.
 التعريف بالكتب -7

، ينبغي على اٌقق أف يعتين بتعريف الكتب الواردة ُب النٌص إال أف تكوف مشهورة، كيبٌٌن اٞنطبوع منها
 .كاٞنخطوط كاٞنفقود

 شرح غريب األلفاظ -8
ينبغي على اٌقق أف يعتين بشرح ما ٪نسبو أنٌو مستغلق أك مبهم ال يفهمو القارئ، مثل الكلمات الغريبة، 

اٞنعاجم إٔب  كينبغي لو أف يشرح ذلك باختصار، ك٪نيل.ألنٌو قد يتوٌقف فهم العبارة على فهم تلك الكلمة
للجوىرم « الصحاح»البن منظور ك« لساف العرب»البن فارس ك« مقاييس اللغةمعجم »اٞنعتمدة، مثل 

 ك٥نوه.« منجد الطبلب»كال يعتمد على اٞنعاجم اٜنديثة، مثل .ك٥نوىا
 التعريف بالبلداف كاألماكن كاٞنواضع كالقبائل -9
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وقعها حاال، كيستعن ينبغي على اٌقق أف يعٌرؼ البلداف كاألماكن الواردة ُب النٌص، كيبٌٌن ذلك ُنسب م
باٞنوسوعات اٛنغرافية أك اٞنعاجم اٜنديثة؛ ككذلك ُب ضبط أبعادىا كحدكدىا، ينبغي أف يكوف باٞنقاييس اٞنرتية، ال 

 ..إْب..مسًنة يـو كليلةك  باٞنقاييس القد٬نة مثل الفرسخ
 كبغداد كمصر ك٥نوىا.رة  كال ينبغي التعريف بالبلداف اٞنشهو .كينبغي أف يكوف التعريف ٢نتصرا، كال يطيل فيو

 التعريف باٞنصطلحات -10
ينبغي على اٌقق أف يعتين بتعريف االصطبلحات العلمية الوارد ُب النٌص، كيبلحظ اصطبلحات كٌل فٌن، 

 .للفيومي ك٥نو٨نا« اٞنصباح اٞننًن»للجرجاين ك« التعريفات»كيراجع الكتب اٞنصٌنفة ُب ذلك، مثل 
 توثيق النصوص اٞنقتبسة -10

إذا كرد ُب اٞنخطوط نصوص، نقلو اٞنصنف من مصادر، فينبغي للمحقق أف يوٌثق ىذا النصوص، كذلك 
كإذا  .ما فيها من زيادة أك نقص أك خطأإٔب  ّنعرضتها على أصوٟنا ليتأٌكد من سبلمتو، كيشًن ُب اٜناشية بإ٩ناز

ء كالصفحة إف كاف مطبوعا، كرقم الورقة إف  اٛنز إٔب  كاف ىناؾ فركؽ أك أخطاء، نٌبو عليها ُب اٜناشية مع اإلحالة
 .-اٞنخطوط، كإال فلًناجع اٞنصادر اليت ٪نتمل أٌّنا نقلت النصٌ إٔب  إف تيسر لو الرجوع-كاف ٢نطوطا 

 كإذا ٓب يذكر اٞنؤلف اٞنصدر الذم نقل منو، اجتهد الباحث ُب معرفة ذلك اٞنصدر، كرٌد النٌص إليو.
 ضربط أجزاء الكتاب بعضها ببع -11

الصفحات اٞناضية، إٔب  لفظة سابقة ُب الكتاب، فمن اٞنستحسن أف يشًن اققإٔب  فقد ترد إشارة الحقة
 .كمن اٞنستحسن أيضا أف ينٌبو ُب الصفحات السابقة على ما سيأٌب ُب البلحقة

 التعليقات ّٔامش اٞنخطوط -12
 إليها عند موضعها، كيثبتها ُب قد توجد بعض التعليقات ُب ىوامش اٞنخطوط، فينبغي للمحقق أف يشًن

 اٜناشية.
 التعليق على النصٌ  -13

ال يكتفي اٌقق اٞندٌقق بضبط النٌص، كٓنريره، كتصويبو، بل ينبغي أف يهتٌم بالتعليق على آراء اٞنصٌنف 
ك غًن مذىبو، أإٔب  غًن مصدره، أك نسبة قوؿإٔب  كعلمو، إذ إنٌو قد يقع ُب أك٨ناـ أك أخطاء، كعزك حديث

ترجيح ما ىو مرجوح، أك تصويب ما ىو خطأ، ك٥نو ذلك، فيناقش ىذه اآلراء معتمدا على اٜنجج كالرباىٌن، 
 متحٌليا اإلنصاؼ، متٌأدبا مع اٞنصٌنف ُب أسلوبو.

إفادة القارئ، كتقريب النٌص إليو، كٓنليتو بالشركح إٔب  كىذا اٞنسلك من أىم مسالك التحقيق الذم يهدؼ 
 عريفات، كبياف األكىاـ ك٥نوىا.كالتوضيحات كالت

حد اٝنركج عن موضوع الكتاب أكحشده اٞنعارؼ القريبة إٔب  لكن ال ينبغي للمحٌقق أف يسرؼ ُب ذلك
 كالبعيدة منو، كإثقالو باٜنواشي كالتعليقات.

 اإلجازات كالسماعات -14
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قـو بدراستها ُب اٞنقدمة، إذا كجد ُب اٞنخطوط إجازات أك ٚناعات أك ٕنٌلكات، فينبغي على اٌقق أف ي
كترٗنة األعبلـ اٞنذكورين باختصار، لبياف أ٨نٌية ىذه النسخة كقيمتها العلمية، السيما ُب معرفة سندىا كالعصر 

 الذم نسخت فيها.
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المخطوطات الجزائرية في المغرب األقصى: الخزانة العامة والخزانة الملكية بالرباط، 
 ان أنموذجا.والمكتبة العامة والمحفوظات بتطو 

  عبيد بوداود.د
 جامعة معسكر
 

يتوفر اٞنغرب األقصى على عدد ىائل من اٞنخطوطات اٛنزائرية، اليت تتوزع على عدد من اٝنزانات 
كنعين باٞنخطوطات اٛنزائرية، اٞنخطوطات اليت ألفها جزائريوف، كانوا مقيموف إما ُب .كاٞنكتبات كدكر األرشيف

أك ٣نن ىاجركا أك  اٞنغرب األقصى بشّت الطرؽ، كُب ٢نتلف اٜنقب التار٫نية،إٔب  اٛنزائر، كانتقلت ٢نطوطاهتم
اٞنغرب، ككاف ٟنم شأف ُب ٠ناؿ العلم كالتأليف، كٕنكنت تلك اٞنخطوطات اإلفبلت من الضياع بعد إٔب  ىجركا

 حفظها ُب تلك الدكر.
التاريخ الوسيط إٔب  منها يعودالتاريخ اٜنديث كاٞنعاصر، كالبعض إٔب  إف أغلب تلك اٞنخطوطات تعود

إف جزءا من تلك اٞنخطوطات ًب ٓنقيقها إما من قبل .اٞنتأخر، كتتوزع موضوعاهتا على ٢نتلف العلـو كالفنوف
من إٔب  باحثٌن مغاربة أك جزائريٌن، كبالتإب أصبحت متداكلة بٌن اٞنهتمٌن، كجزء آخر ال يزاؿ ٢نطوطا ُب حاجة

 ٗنهور الباحثٌن كاٞنهتمٌن بالرتاث.إٔب  على االستفادة منو، فضبل عن ٓنقيقو كإخراجو يقـو بالتعريف بو، كاإلقباؿ
٥ناكؿ ُب ىذه اٞنداخلة عرض بعض النماذج من اٞنخطوطات اٛنزائرية افوظة ُب كل من اٝنزانة العامة، 

من تقدًن تصور عاـ على  كاٝنزانة اٞنلكية بالرباط، ككذلك اٞنكتبة العامة كافوظات بتطواف، كذلك حّت نتمكن
كاقع اٞنخطوطات اٛنزائرية ُب اٝنزانات اٞنعنية، كما أف الظركؼ ال تسمح بعرض كل ما ىو موجود من تراث 

 جزائرم ٢نطوط ُب ىذه اٝنزانات.

 :الملكيةأوال: الخزانة  
بعدد مهم من تتبع ىذه اٝنزانة القصر اٞنلكي بالرباط، كىي مفتوحة للباحثٌن كاألكادميٌن، كلقد تزكدت 

اٞنخطوطات ُب شكل مقتنيات كإىداءات، كتعد من أىم خزائن اٞنخطوطات باٞنغرب، كانت تسمى سابقا اٝنزانة 
 من أىم ما ىو متوفر ّٔا من ٢نطوطات جزائرية نذكر ما يلي: ،اٜنسنية
اديس سينية ابن باديس اٞنوسومة بالنفحات القدسية أليب علي اٜنسن بن أيب القاسم بن حسن بن ب -

تقع ٓنت رقم .كىي منظومة ُب مدح مدينة بغداد كأكليائها كعلمائها.ـ1285ىػ/787القسنطيين ت 
ب.خط مغريب جيد ملوف ك٠ندكؿ، مقياس 38إٔب  أ32، كتتشكل من ست كرقات من ٠/3نموع 13341
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، ٠/1نموع13131ٓنت األرقاـ التالية:  أخرلتتوفر اٝنزانة على ثبلث نسخ .س16سم، مسطرتو 14×31
  ٠/1نموع.11941، ٠/6نموع11854

ـ، لو ٠نموعة من التقاييد منها شرح ٢نتصر ابن 1211ىػ/711كمؤلف ىذه اٞننظومة ىو من مواليد سنة
  2فارس ُب السًنة، كلقد حصل ُب حداثتو على معارؼ علمية ٗنة، لكن غلب االنتفاع بو لغلبة االنقباض عليو.

ة أليب عبد ا ١نمد بن عمر بن إبراىيم التلمساين اٞنبلٕب اٞنتوَب اٞنواىب القدكسية ُب اٞنناقب السنوسي -
/٠نموع.كجاء ُب تقدًن ىذا اٞنؤلف ما يلي:" ىو عبارة 9447ـ.تصنف اٞنخطوطة ٓنت رقم: 1493ىػ/897بعد 

عن ترٗنة مفصلة كافية، كتبها اٞنؤلف لشيخو عآب تلمساف الشهًن...أيب عبد ا ١نمد بن يوسف بن عمر بن 
شعيب السنوسي اٜنسين، تتضمن التعريف بأكليتو كمناقبو، ككرعو كحكمتو ك٨نتو، كطيب مشائلو، كما قيل ُب 
بعضها من النظم، ٍب بغزير علمو، كقد برع ُب التوحيد كالتفسًن كاٜنديث كالشريعة، ٍب ذكر مؤلفاتو...كتفسًن ما 

  3".أشكل من كبلـ أىل اٜنقائق، كذكر أكراد حضرىا جل تبلميذه...
كرقة  92، كىي تقع ُب 1491ىػ/897كتبت اٞنخطوطة ِنط مغريب جيد، ككاف الفراغ من تأليفها سنة 

لنفس اٞنخطوطة ُب ذات اٞنكتبة  أخرلكىناؾ نسخ .س21سم، مسطرة 31،5×37،5مقياس .92إٔب  1من
 ٠/1366.4نموع، ٠/7118نموع، 1798ٓنمل األرقاـ التالية: 

ا من مفاخر اٞنناقب مد بن أ٘ند بن أيب الفضل بن صعد األنصارم  النجم الثاقب فيما ألكلياء -
ْنمع ىذه اٞنخطوطة بٌن التصوؼ كالرتاجم، على اعتبار صاحبها اقتصر على .ـ1461ىػ/ 911التلمساين ت 

أىا منذ كٓب يتقيد فيها بعصر، كإ٧نا بد ،الرتٗنة لؤلكلياء كالصلحاء كالعلماء، كمن ٢نتلف أرجاء العآب اإلسبلمي
كيظهر أف ىذه .3491عصر الصحابة كإٔب غاية عصر اٞنؤلف، كرتبها على حركؼ اٞنعجم، كىي ٓنت رقم: 

كتبت ِنط مغريب جيد ملوف .النسخة تتضمن اٛنزء األكؿ كالرابع كالثامن فقط، كىي رديئة متبلشية األطراؼ
كرقة، مقياس 111بيلي، تقع ُب ىػ على يد إبراىيم بن العباس اٜنر 1149ك٠ندكؿ، كاف الفراغ منها عاـ

 5س.37سم، مسطرة  31،5×21،5
، كما تتوفر اٝنزانة 12157ك5731ُب نفس اٝنزانة لنفس اٞنخطوطة ٓنت أرقاـ:  أخرلكما توجد نسخ 

كىي عبارة عن ٠نلد يشتمل على جزأين مع ملحق  -د(1911)2941العامة على نسختٌن كاحدة ٓنمل رقم 
ذم  32يل ١نلى باأللواف، ٣نلوء ٜننا كتصحيفا، فرغ من نسخ اٛنزء األكؿ ُب ُب األخًن،كتبت ِنط مغريب ٗن

                                           
، اٛنزء الثاين)فهرس قسم التاريخ كالرحبلت كاألجازات(إشراؼ كمراجعة أ٘ند فهارس الخزانة الحسنية١نمد عبد ا عناف كآخركف،  - 1

 .672-673ـ، ص3111ق/1431شوُب بنٌن، اٞنطبعة اٞنلكية، الرباط، 
، القسم الثاين، 3،1985تبة العتيقة، تونس، ط، مؤسسة الرسالة، بًنكت، اٞنكتعريف الخلف برجال السلف١نمد اٜنفناكم،  - 2

 .151-141، ص ص3112. عرؼ بو الدكتور ١نمد بن معمر ُب ٠نلة عصور، العدد الثالث، جواف135ص
  .1124، ص المرجع السابق١نمد عبد ا عناف كآخركف،  - 3
 .1126-1125اٞنرجع نفسو، ص  - 4
 .1145-1142اٞنرجع نفسو، ص  - 5
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ـ عن نسخة كتبت ُب ذم 1874ىػ/١1391نـر 31ـ، كمن نسخ اٛنزء األخًن ُب 1872ىػ/1391اٜنجة 
كالثانية ٓنت رقم  -252سم، صفحاتو 18×33، مقياس31ـ، مسطرتو1599ىػ/1118اٜنجة سنة 

  1ؾ.1393
للنجم الثاقب ُب مكتبة مؤسسة اٞنلك عبد العزيز آؿ سعود للدراسات  أخرلخة كلقد عثرت على نس

اإلسبلمية كالعلـو اإلنسانية قسم اٞنخطوطات اٞنوجودة بالدار البيضاء، كىي تقتصر على اٛنزء الرابع فقط، كىي 
 .2ِنط مغريب مشكوؿ ،سم 31×16، مقياس34مسطرهتا  ،كرقة 38، تتكوف من 351ٓنت رقم 

فإف ىذا اٞنخطوط حقق أخًنا، لكن اقق ٓب يستعمل ٗنيع النسخ اٞنتوفرة، كما أنو ٓب ٪نقق كل كللعلم 
 األجزاء الثمانية اليت يتوفر عليها ىذا اٞنخطوط.

 ثانيا: الخزانة العامة:
ب تعترب اٝنزانة العامة، اليت أصبحت جزءا من اٞنكتبة الوطنية اٞنغربية حديثا، من أغىن اٝنزانات ُب اٞنغر 

األقصى، كذلك من حيث عدد اٞنخطوطات إٗناال ّنا فيها اٞنخطوطات اٛنزائرية، كلقد استفادت ىذه اٝنزانة ّنا  
كاف يصلها على مدل عقود من اٞنخطوطات اٞنوزعة على عدد من اٝنزانات اٞننتشرة على تراب اٞنغرب 

جزاء، كىذا ما مكن الباحثٌن كلقد عرفت ىذه اٝنزانة عدة فهرسات، كصدرت ١نتوياهتا ُب عدة أ.األقصى
 كاٞنهتمٌن من االطبلع على ١نتوياهتا الثمينة، كاإلقباؿ على ٓنقيق العديد من كنوزىا.

كىي ضمن  ،ـ1534ىػ/921حكم ُب التصوؼ أليب العباس أ٘ند بن يوسف الراشدم اٞنلياين ت -
سم،   31×14،5سها، مقيا33أ، مسطرهتا 368إٔب  أ365( من الورقة 1119d)٠1166نموع ٓنت رقم: 

  3كتبت ِنط مغريب ردمء.
كتاب مليانة ككليها سيدم أ٘ند بن إٔب   كٞنن يريد اإلطبلع على مؤلف ىذه اٞنخطوطة ٬نكنو العودة

يوسف، حيث خصص القسم الثاين منو للرتٗنة ٟنذا الوٕب، كركز باٝنصوص على نسبو كأسرتو، كتكوينو ككراماتو، 
  4كمواقفو السياسية.

طوط آخر ُب نفس اٝنزانة بعنواف ٢نتصر لكتاب ُب التصوؼ، كىو ضمن ٠نموع ٓنت رقم كللمؤلف ٢ن
1141(1119d من الورقة )مكتوب ِنط مغريب كسط  31،5×15مقياسو  ،38ب، مسطرتو  41ب إٔب1

  5كعليو طرر كثًنة.

                                           
، آّلد اٝنامس، مطبعة النجاح فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباطم الكتاين كصاّب التادٕب، ١نمد إبراىي - 1

 .88 -86، ص1997، 1اٛنديدة، الدار البيضاء، ط

 
، (0000-0000انيالث فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط)القسمم.س.علوش كعبد ا الرجراجي،  - 3

 .162، ص3111، 3اٛنزء األكؿ، مطبعة النجاح اٛنديدة، ط
 .111-72، ديواف اٞنطبوعات اٛنامعية، اٛنزائر، دكف تاريخ، ص ص ، مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف١نمد حاج صادؽ - 4
 .187، صالمرجع السابقعلوش كعبد ا الرجراجي،  - 5
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رياض األنس ُب علم الرقائق كسًن أىل اٜنقائق أليب زيد عبد الر٘ناف بن ١نمد الثعاليب -
، 25ب، مسطرتو  58إٔب  ب1 ( من الورقة1518d)1196ـ، ضمن ٠نموع ٪نمل رقم:1471ىػ/875ت

  1ـ ِنط مغريب كسط.1864ىػ/1381انتهى من نسخو سنة .21،5×31،5مقياسو 
كتعترب مؤلفات عبد الر٘ناف الثعاليب األكثر حضورا ُب اٝنزانات اٞنغربية مقارنة بإنتاج بقية اٞنؤلفٌن اٛنزائريٌن، 

ل السر ُب ذلك يعود ٞنكانة ىذا العآب الذم اشتهر بالتأليف ُب ٢نتلف علـو عصره، كاليت فاؽ عددىا كلع
منها اٛنواىر اٜنساف ُب تفسًن القرآف، كالعلـو الفاخرة ُب النظر ُب أمور اآلخرة، -التسعٌن مؤلفا، بعضها طبع

  2ة اٝنزانات تنتظر من يعمل على ٓنقيقها.كاألغلبية ال تزاؿ حبيس -كنبذة من كتابو اٞنسمى باٛنامع الكبًن
( 1521d)٢1141نتصر جامع لفوائد من العلم ينتفع ّٔا عند اٜناجة لعبد الر٘ناف الثعاليب، ٓنت رقم: -

 3سم، مكتوب ِنط مغريب كسط.19×14،5، مقياسو 17كرقة، مسطرتو 115يتألف من 
عوات لعبد الر٘ناف الثعاليب ٪نمل رقم: الدر الفائق اٞنشتمل على أنواع اٝنًنات ُب األذكار كالد-
1337(633d) 35مسطرتو  ،كرقة151، كىو ٢نتار من نزىة األسرار كلوامع األنوار.يتشكل من ،
 5(.667d)1338بنفس اٞنكتبة ٓنت رقم:  أخرلكما توجد نسخة   4، مكتوب ِنط مغريب،21،5×33مقياسو

لكنو ال يتألف  5-543لنفس اٞنخطوط ٓنت رقم: كٓنتفظ مكتبة مؤسسة اٞنلك عبد العزيز آؿ سعود بنسخة 
 إال من ٙنس عشرة كرقة.

األنوار اٞنضيئة اٛنامعة بٌن الشريعة كاٜنقيقة أليب زيد عبد الر٘ناف الثعاليب، ٝنص فيو تعليق أيب عبد ا  -
دات ١نمد السلمي الشافعي على األربعٌن حديثا اليت انتخبها زكي الدين عبد العظيم اٞننذرم مع زيا

، مقياسو 31، مسطرتو 191ص إٔب  165( من ص 2ؾ/28)51كاٞنخطوط ُب ٠نموع ٓنت رقم.عليها
  6كتب ِنط مغريب كسط ملوف خاؿ من تاريخ النسخ كاسم الناسخ..33،7×19

ـ، األكٔب ُب تسع 1197ىػ/594قصيدتاف ُب التصوؼ أليب مدين الغوث بن اٜنسن األنصارم ت-
 كعشرين بيتا، كمطلعها:

 كجل جبلال قدره أف يقدرا ن تعلى ٠نده فتكرباأيا م

                                           
 . 173، ص المرجع نفسو - 1
األوسط ما بين  ظاىرة التصوف في المغربزيد من التعرؼ على عبد الر٘ناف الثعاليب كإنتاجو الفكرم ٬نكن العودة إٔب مؤلفنا: ٞن - 2

-396، ص ص3112، دار الغرب للنشر كالتوزيع، كىراف، ثقافي -م( دراسة في التاريخ السوسيو00-00القرنين السابع والتاسع الهجريين)ق
214. 

 .187، صالمرجع السابق الرجراجي، علوش كعبد ا - 3
 .314، صالمرجع نفسو - 4
 . 315، صنفسو - 5
مطبعة النجاح -1-، آّلد السادس اٝنزانة الكتانيةفهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط١نمد اٞننوين،  - 6

 .21-21، ص 3111 -1999، 1اٛنديدة، الدار البيضاء، ط
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 كالثانية ُب اثنٌن كعشرين بيتا كمطلعها:
 تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا كتذىب باألشواؽ أركاحنا منا

، 16ب، مسطرهتما 69إٔب  أ68( من الورقة 774d)1139كالقصيدتاف ُب ٠نموع ٓنت رقم: 
  1، كتبت ِنط مغريب كسط.31،5×12،5 امقياسيهم
ـ، ُب ٠نموع ٪نمل رقم: 1489ىػ/895تأليف ُب األدعية أليب عبد ا ١نمد بن يوسف السنوسي ت -
1184(1521d من الورقة )سم، مكتوب ِنط  18،5×15، مقياسو 17ب، مسطرتو 185إٔب  أ168
 2مغريب.

ارؾ ُب ـ(، ش15كاإلماـ السنوسي يعترب من كبار علماء اٞنغرب األكسط خبلؿ القرف التاسع اٟنجرم)ؽ
٢نتلف علـو عصره تدريسا كتأليفا، كبرز خاصة ُب علم التوحيد، حيث صنف فيو عدة مؤلفات منها: عقيدة أىل 
 التوحيد كالتسديد اٞنخرج من ظلمات اٛنهل كربقة التقليد اٞنرغمة أنف كل مبتدع عنيد، اٞنعركفة بالعقيدة الكربل،

 ق، كىي شرح مفصل للعقيدة الكربل، كالعقيدة الوسطى،كعمدة أىل التوفيق كالتسديد ُب عقيدة أىل التوفي
  3كالعقيدة الصغرل اٞنشهورة بالسنوسية أك أـ الرباىٌن، ككل ىذه اٞنؤلفات ًب ٓنقيقها.

أنيس اٛنليس ُب جلو اٜنناديس عن سينية ابن باديس، تأليف أ٘ند بن ١نمد بن عثماف بن يعقوب بن  -
، كقد شرح فيها القصيدة اٞنسماة 4ـ1534ىػ/ 921ٞنعركؼ بابن اٜناج ت سعيد بن عبد ا اٞنانوم الورنيدم ا

بالنفحات القدسية ُب مناقب صلحاء بغداد لناظمها أيب علي حسن بن أيب القاسم بن باديس القسنطيين، كىي 
 ُب كاحد كتسعٌن بيتا، مطلعها: 

 بغداد فهي مىن النفسوحدث ّٔا عمن ثول باطن الرمسإٔب  أال مل
، 28، مسطرتو 181-142د( ص ص 3111/4)٠2969نموع ٓنت رقم: كىي ضمن 

سم، ِنط مغريب كسط، ًب الفراغ من نسخو على يد علي بن عبد الكرًن بن عبد القوم بن  32×21،5مقياسو
  5ـ.1587ىػ/996رجب سنة  4جابر اٜنداكم العمراين ُب 

بوين اٞنتوَب بالقاىرة عاـ حزب البوين ُب األذكار، كىو أبو العباس أ٘ند بن علي القرشي ال -
، 11مسطرتو  ،389 -376د( بٌن صفحيت 1749/15)4491ـ، ضمن ٠نموع ٪نمل رقم: 1335ىػ/633

 6ـ.1871ىػ/1387ٗنادل اآلخر 16سم.خط مغريب جيد ١نلى باأللواف، كمل نسخو ُب  18×33مقياسو
                                           

 .182، ص المرجع السابقكعبد ا الرجراجي، علوش  - 1
 .313، ص المرجع نفسو - 2
 .213 -٬214نكن العودة إٔب مؤلفنا اٞنشار إليو سابقا،ص ص  - 3
، تقدًن عبد الر٘ناف طالب، ديواف اٞنطبوعات البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسانللتعرؼ عليو أكثر راجع ابن مرًن التلمساين،  - 4

 .34 -8امعية، اٛنزائر، دكف تاريخ، ص ص اٛن
 .١99نمد إبراىيم الكتاين كصاّب التادٕب، اٞنرجع السابق، ص  - 5
 .362، ص المرجع نفسو - 6
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شي البوين، ُب ٠نموع ٓنت رقم: اللمعة النورانية ُب األكراد الربانية أليب العباس أ٘ند بن علي القر  -
، خط مشرقي نسخي 17×35، مقياسها 31أ، مسطرهتا 117الورقة إٔب  أ81( من الورقة 2ؾ/135)386

 1حسن ملوف خاؿ من تاريخ النسخ كالتأليف كاسم الناسخ.
ـ، ُب ٠نموع 1732ىػ/1126أجوبة أيب اٝنًنات ١نمد اٞنصطفى بن عبد ا بن موسى الرماصي ت  -
كقع الفراغ .سم 31،5×16، مقياسها 33أ، سطورىا  345إٔب  أ 313( من الورقة 1641d)1223م:ٓنت رق
 2ـ، مكتوب ِنط مغريب ردمء.1712ىػ/1115ربيع الثاين عاـ  31منها ُب 
األجوبة اٞنهمة ٞنن لو بأمر دينو ٨نة مد اٞنختار بن أ٘ند بن أيب بكر الكنيت الواُب، كذلك ضمن  -

فرغ من .سم 33،5× 18، مقياسها 31ب، مسطرهتا  57إٔب  أ 1( من الورقة 1439d)1225رقم:  ٠نموع
ٟنذه  أخرلتوجد نسخة  3ـ، مكتوب ِنط مغريب ال بأس بو.1881ىػ/1398ٗنادل األكٔب عاـ  31نسخها ُب 

، كرقة 163، تتألف من 46اٞنخطوطة ١نفوظة ُب مكتبة اٞنلك عبد العزيز آؿ سعود بالدار البيضاء ٓنت رقم:
مع تعديل بسيط ُب العنواف حيث جاء على النحو التإب:األجوبة اٞنهمة  31سم، مسطرهتا  33×17مقياسها 

 .ٞنن لو ُب أمر دينو ٨نة
اختصار أحكاـ الربزٕب أليب العباس أ٘ند بن ٪نٍن بن ١نمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي  -

إٔب  292( من الصفحة 1447d)1242م: ـ، اٞنخطوط ضمن ٠نموع ٓنت رق1518ىػ/914التلمساين ت 
لنفس اٞنخطوط  أخرلتوجد نسخة  4كتب ِنط مغريب ال بأس بو..31×15، مقياسو 33، سطوره 447

ـ على يد 1677ىػ/1188رجب  33كلقد كمل نسخها يـو االثنٌن .ؽ(362)144باٝنزانة العامة ٓنت رقم: 
  5أ٘ند بن عبد ا بن ١نمد البوين.

خر لو تراث ٢نطوط مهم باٝنزانات اٞنغربية، خصوصا كأنو يعد من كبار علماء اٞنغرب كالونشريسي ىو اآل
اٞنغرب األقصى، حيث استقر ّندينة فاس السنوات األربعٌن األخًنة من حياتو، فأقبل إٔب  األكسط الذين ىاجركا

اٞنعرب كاٛنامع اٞنغرب عن  على التأليف، كاستفاد من مكتبات مدينة فاس الغنية كقتها، كمن أىم مصنفاتو اٞنعيار
  .فتاكل أىل إفريقية كاألندلس كاٞنغرب

قواعد اإلماـ أيب إٔب  كعثرنا للونشريسي على ٢نطوطٌن آخرين باٝنزانة العامة، األكؿ بعنواف إيضاح اٞنسالك
-2ؽ( ضمن ٠نموع بٌن صفحيت 76)145عبد ا مالك، كىو ُب فركع اٞنذىب اٞنالكي، يرتب ٓنت رقم:

                                           
 .124، ص المرجع السابق ١نمد اٞننوين، -.1
 .344، ص المرجع السابقعلوش كعبد ا الرجراجي،  - 2
 .345، ص المرجع نفسو - 3
 .347، ص نفسو - 4
، 1-، آّلد السابع، خزانة األكقاؼ)حرؼ القاؼ( فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباطسعيد ٞنرابطي،  - 5

 .151 - 149، ص3113، 1مطبعة النجاح اٛنديدة، الدار البيضاء، ط
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كمل .سم، خط مغريب ال بأس بو، رؤكس الفقرات كالتنبيهات ِنط عريض 17×33، مقياسو 36رتو مسط.52
تتوفر منو نسخة ّنكتبة  1ـ على يد عبد ا إبراىيم بن ١نمد الشاكم.1555ىػ/962نسخو أكاسط صفر سنة 

، تتألف 428اء ٓنت رقم:مؤسسة اٞنلك عبد العزيز آؿ سعود للدراسات اإلسبلمية كالعلـو اإلنسانية بالدار البيض
 .36سم، مسطرهتا  32×18كرقة، مقياسها  38من 

فبعنواف غنية اٞنعاصر كالتإب ُب شرح فقو كثائق أيب عبد ا الفشتإب، كىو ضمن  أما اٞنخطوط الثاين
سم،  39×31، مقياسو 22أ، مسطرتو  118إٔب  أ 65( من الورقة 1254d)٠1537نموع ٓنت رقم: 
  2.مكتوب ِنط مغريب

ـ، قاضي اٛنماعة 1277ىػ/779 كالفشتإب صاحب الغنية ىو ١نمد بن أ٘ند بن عبد اٞنلك الفاسي
، كإف غلب عليو الفركع، كاقتصر على حفظ اٞنسائل، كتقدـ ُب  بفاس، كىو من كبار الفقهاء اٞنشاركٌن ُب العلـو

 3علم الوثائق الذم اشتهر بو.
الكفار أليب عبد ا ١نمد بن عبد الكرًن اٞنغيلي ت  تأليف فيما ٩نب على اٞنسلمٌن من اجتناب -

، 33ب، مسطرتو  312إٔب  ب 316( من الورقة 1613d)1286ـ ُب ٠نموع ٓنت رقم 1512ىػ/919
 4مكتوب ِنط مغريب ال بأس بو، مبتور اآلخر..سم 31،5×15مقياسو 

عنو أ٘ند بابا التنبكيت، كىي كاٞنغيلي من كبار العلماء لو تآليف عديدة عددىا صاحب البستاف، كنقلها 
.   5بٌن مؤلفات كشركح ُب الفقو كاٜنديث كالتفسًن كغًنىا من العلـو

عدد .(725d)1597ٓنت رقم:  ،مقدمة ُب الفقو أليب زيد عبد الر٘ناف بن ١نمد الصغًن األخضرم -
 18لثبلثاء فرغ من نسخها يـو ا.سم، مكتوبة ِنط مغريب 34×18،5، مقياسها 36أكراقها ست، مسطرهتا 

 6ـ1918ىػ/1236شعباف سنة 
ـ( لو مؤلفات عديدة منها:"الدرة 16كاألخضرم من علماء اٛنزائر، عاش خبلؿ القرف العاشر اٟنجرم )ؽ 

البيضاء ُب اٜنساب كالفرائض، كاٛنوىر اٞنكنوف ُب الثبلثة فنوف اٞنعاين كالبياف كالبديع، كالسلم اٞنركنق ُب علم 
 7سية ُب طريق السنة، كالتحذير من البدع...".اٞننطق، كاٞننظومة القد

                                           
 .151-151، ص المرجع نفسو - 1
 .211، ص المرجع السابقعلوش كعبد ا الرجراجي،  - 2
، 3، تقدًن عبد اٜنميد عبد ا اٟنرامة، منشورات دار الكتاب، طرابلس، ليبيا، طنيل االبتهاج بتطريز الديباجالتنبكيت أ٘ند بابا،  - 3

 .446،ص 3111
 .361، ص المرجع السابقعلوش كعبد ا الرجراجي،  - 4
 .356 -355، ص المصدر السابقابن مرًن التلمساين،  - 5
 .231، ص المرجع السابقا الرجراجي،  علوش كعبد - 6
 .67، القسم األكؿ، ص المرجع السابق١نمد اٜنفناكم،  - 7
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منظومة ُب الفرائض أليب إسحاؽ إبراىيم بن أيب بكر بن عبد ا التلمساين، اٞنتوَب بسبتة بعد  -
  كثبلث أبيات مطلعها: ةـ، كىي ُب ٖنا٧نائ1391ىػ/691

 اٜنمد  القدًن الباقياٝنالق اٞنقتدر الرزاؽ
، مقياسها 11أ، مسطرهتا  336إٔب  أ 189( من الورقة 1141d)1614كىي ضمن ٠نموع ٓنت رقم: 

ـ، كىي مكتوبة ِنط مغريب ٗنيل 1327ىػ/٤625نز النظم ُب النصف من ٗنادل اآلخرة سنة .سم 33،5×18
سم،  33×16، مقياسها 1-145توجد نسخة منها ّنكتبة اٞنلك عبد العزيز اٞنشار إليها ٓنت رقم: 1مشكوؿ.

كلقد طبعت ىذه .، الناسخ أ٘ند بن موسى بن عبد الر٘ناف القصار الزركإب12رهتا ، مسط34عدد أكراقها 
 ـ1916ىػ/1234اٞننظومة أم التلمسانية ُب الفرائض طبعة حجرية باٞنطبعة اٞنصرية سنة 

كجاء ُب ترٗنة صاحب اٞننظومة أنو: "كاف فقيها عارفا بعقد الشركط، مربزا ُب العدد كالفرائض، أديبا 
نا ماىرا ُب كل ما ٪ناكؿ، كنظم ُب الفرائض كىو ابن عشرين سنة أرجوزة ىي التلمسانية اٞنشهورة، شاعرا ١نس

 ١2نكمة بعملها ضابطة عجيبة الوضع."
أرجوزتو ُب الفرائض افوظة نسخة عنها ُب اٝنزانة العامة، منظوماتو ُب إٔب  ةكمن أىم مؤلفاتو باإلضاف

  3السًن، كأمداح لو للنيب صلى ا عليو كسلم، كما لو قصيدة ُب اٞنولد النبوم.
اٞننزع اٛنليل ُب شرح ٢نتصر خليل تأليف اٜنافظ أيب الفضل ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد ابن مرزكؽ اٜنفيد  -

د(، عدد 443)164ـ، تتضمن اٞنخطوطة اٛنزء األخًن الذم يصنف ٓنت رقم: 1429ػ/ى843التلمساين ت 
  4، أما الناسخ فهو ٪نٍن بن ١نمد بن أيب بكر.37، مسطرتو 383كرقاتو 

كصاحب ىذا التأليف قدـ لو ابن مرًن ترٗنة كافية ُب البستاف ُب حوإب ثبلث عشرة صفحة عدد فيها 
 5معارفو كتآليفو كخصالو.

د(، عدد صفحاهتا 124)319ة كفتاكل ٗنعها ابن مرزكؽ اٜنفيد التلمساين، اٞنخطوطة ٓنت رقم: أجوب -
ـ على يد أ٘ند بن ١نمد بن اٟنامشي 1845ىػ/1361ٗنادل األكٔب  32كمل نسخها ُب .32، مسطرهتا 456

 6بن منصور الغزاكم.
دت على اٞنؤلف ُب اٞنوضوع.كىي مثارات الغلط ُب األدلة العقلية كالفقهية، كىي أجوبة عن أسئلة كر  -

أليب عبد ا ١نمد بن أ٘ند العلوم بن علي اإلدريسي اٜنسين اٞنعركؼ بالشريف التلمساين ت 
                                           

 . 233، ص المرجع السابقعلوش كعبد ا الرجراجي،  - 1
 .12، القسم األكؿ، ص المرجع السابق١نمد اٜنفناكم،  - 2
 .14، ص المرجع نفسو - 3
، آّلد األكؿ، مراجعة صاّب التادٕب كسعيد اٞنرابطي، ربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباطفهرس المخطوطات العليفي بركفنصاؿ،  - 4

 .56، ص 1998 -1997، 3مطبعة النجاح اٛنديدة، الدار البيضاء، ط
 .314 -311، ص ص المصدر السابقابن مرًن،  - 5
 .71، ص المرجع السابقليفي بركفنصاؿ،  - 6
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، 31.مسطرهتا 77 -63ؽ(، كىي ضمن ٠نموع، بٌن صفحيت 21)141رقم اٞنخطوطة .1ـ1271ىػ/771
 2خط مغريب ال بأس بو..سم 16،5×31مقياسها 
٢نتصر خليل، أليب عبد ا ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد بن ١نمد بن مرزكؽ العجيسي  اٞننزع النبيل ُب شرح -

ؽ(، يتألف 365)141ـ، يوجد منو اٛنزء األكؿ ٓنت رقم 1281ىػ/781التلمساين عرؼ باٛند كاٝنطيب ت 
كاف .سم، خط مشرقي ال بأس بو ١نلى باٜنمرة 36×17، مقياسو، 21من سبع مائة كأربع صفحات، مسطرتو 

  3ـ على يد عبد الداًن الشعراكم.1593ىػ/1111شواؿ  15اغ من نسخو يـو األربعاء الفر 
كالبن مرزكؽ العجيسي مؤلفات عديدة منها:" شرح جليل على عمدة األحكاـ ُب ٙنسة أسفار...، 
كشرحو النفيس على الشفاء كٓب يكمل، كشرحو على األحكاـ الصغرل لعبد اٜنق، كشرحو على ابن اٜناجب 

  4ٚناه إزالة اٜناجب لفركع ابن اٜناجب...". الفرعي
لقد اخرتنا من ىاتٌن اٝنزانتٌن ٢نطوطات الفقو كالتصوؼ، كأ٨نلنا بقية اٞنخطوطات ُب فنوف العلم 

 ، كذلك لصعوبة حصرىا، كما أف اٞنقاـ ىنا ال يسمح بذكرىا ٗنيعا.خرلاأل
 ثالثا: المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان: 
كتبة عددا ال بأس بو من اٞنخطوطات اٛنزائرية، كإف كانت عملية البحث فيها صعبة، ألّنا ٔنتزف ىذه اٞن 

باستثناء فهرس ٢نطوطات تطواف:  ال تتوفر على فهرس جامع مطبوع كما ىو األمر بالنسبة للخزانتٌن السابقتٌن،
أمكننا ٗنعو من عناكين ك٥ناكؿ أف نعرض ما .قسم القرآف كعلومو، ُب جزأين للمهدم الدلًنك ك١نمد بوخبزة

.إٔب  ٢نطوطات جزائرية ّٔذه اٞنكتبة، مصنفينها  عدد من العلـو
 القرآن وعلومو: -0

أبيات األماف ُب مدح خًن عدناف، تنسب أليب عبد ا ١نمد بن علي اٝنركيب الطرابلسي ٍب اٛنزائرم  -
 ـ.518ة ٓنت رقم ، كالثانيـ711، األكٔب ٓنت رقم توجد ُب نسختٌن.ـ(1555ىػ/962اٞنالكي )ت

الطراز ُب شرح ضبط اٝنراز، كىو ُب شرح القسم الثاين من مورد الظمآف اٝناص بضبط كلمات القرآف،  -
، الثالثة ٓب ـ148، الثانية ـ216(، ُب ثبلث نسخ، النسخة األكٔب رقم ـ1494ىػ/899تأليب عبد اٛنليل التنسي )

 رقمها.إٔب  يشر

 .ـ852بعة، مد التلمساين، رقم اٞنخطوط تقييد ُب رسم األئمة القراء الس -

 التصوف: -0

 .99الدرة الثمينة السنية ُب شرح أصوؿ الطريقة الشاذلية، للخركيب اٛنزائرم، ضمن ٠نموع رقم  -

                                           
 . 184 -164، ص ص المصدر السابق مرًن، راجع ترٗنتو عند ابن - 1
 .147 -146، ص المرجع السابقسعيد ٞنرابطي،  - 2
 .148 -147اٞنرجع نفسو، ص  - 3

 .189ابن مرًن، اٞنصدر السابق، ص  - 4
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 .659رسائل أ٘ند التجاين، ضمن ٠نموع، رقم  -

 .863شرح أبيات "رأيت ريب بعٌن قليب" مد بن علي السنوسي، رقم  -

 .38رقمعٌن ُب الطرائق األربعٌن مد بن علي السنوسي، السلسبيل اٞن -

 العقائد واألصول والتوحيد: -0

 .874شرح رسالة ُب األصوؿ، مد اٝنركيب، ضمن ٠نموع، رقم  -

 .866رقمبناء الفركع على األصوؿ، مد السنوسي، ضمن ٠نموع، إٔب  مفتاح الوصوؿ -

 .589د، مد السنوسي، ضمن ٠نموع، رقم حقائق التوحيد اٞنشتملة على معرفة العقائ -

 .589رقمعقيدة ١نمد السنوسي، ضمن ٠نموع،  -

 .642رقمعمدة أىل التوفيق كالتسديد ُب شرح عقيدة أىل التوحيد، مد السنوسي،  -

 .525رقماٞنقدمة، مد السنوسي، ضمن ٠نموع،  -

 علم الفلك: -0
 .836رقم٠نموع،  تقييد ُب أقساـ األجراـ، مد السنوسي، ضمن -

 .272رقمشرح بغية الطالب ُب علم األسطرالب، مد السنوسي،  -

 المنطق: -0

 .153رقمشرح اٞنختصر ُب اٞننطق، مد السنوسي، ضمن ٠نموع،  -

 .891ك، 153رقم٢نتصر ُب اٞننطق، مد السنوسي، ضمن ٠نموع ُب نسختٌن،  -

 النوازل والفتاو : -0

 .447د الونشريسي، ضمن ٠نموع، رقم كأجوبة ُب القدر أل٘نأسئلة  -

 .821رقمأسئلة كأجوبة ُب مواضيع شّت، لعبد القادر اٛنزائرم،  -

 مواضيع مختلفة: -0

 .729تفسًن سورة القدر، مد بن يوسف السنوسي، ضمن ٠نموعن رقم  -

 .87/898رقمنزىة األلباب اٛنامعة لفنوف اآلداب، لسعيد العقباين،  -

 .85/356زماف، لسعيد العقباين، رقم ميمية ُب تقلبات ال -

 .36 رقممنظومة ُب منازؿ السنة، أل٘ند بن زكرم، ضمن ٠نموع،  -

 .442رياض الصاٜنٌن كٓنفة اٞنتقٌن، لعبد الر٘ناف الثعاليب، ضمن ٠نموع، رقم  -

 .2/456حقائق كحدكد، لعبد الر٘ناف الثعاليب، ضمن ٠نموع رقم  -

 .246حواؿ اآلخرة، لعبد الر٘ناف الثعاليب، رقم العلـو الفاخرة ُب النظر ُب أ -

 .356كاسطة السلوؾ ُب سياسة اٞنلوؾ، ٞنوسى بن يغمراسن، ضمن ٠نموع، رقم  -

 .221رسالة ُب الفرائض، البن مرزكؽ التلمساين، ضمن ٠نموع، رقم  -
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 .449منظومة ُب اٞنواريث، أليب إسحاؽ التلمساين، ضمن ٠نموع، رقم  -

 .581رقمكالتإب ُب شرح كثائق الفشتإب، أل٘ند السنوسي، غنية اٞنعاصر  -

 .654ك 614ك138رقمالنهج الفائق، أل٘ند الونشريسي، ضمن ٠نموع،  -

 .147الدرر اٞننثورة كضم األقواؿ الصحيحة اٞنأثورة، أل٘ند الونشريسي، ضمن ٠نموع، رقم  -

 .619ع، رقم قواعد مالك، أل٘ند الونشريسي، ضمن ٠نمو إٔب  إيضاح اٞنسالك -

 خاتمة:
حاكلنا من خبلؿ ىذه اٞنداخلة اٞنتواضعة، عرض عناكين ٠نموعة من اٞنخطوطات اٛنزائرية، اٞنتوفرة ُب   لقد 

كاٞنكتبة العامة كافوظات ّندينة تطواف، ٓب نتمكن من خبلٟنا  كل من اٝنزانة اٞنلكية، كاٝنزانة العامة بالرباط،
، رغبة منا ُب خرلات، بل اقتصرنا على بعض اٞنخطوطات اٛنزائرية دكف األعرض كل ما تتوفر عليو ىذه اٞنكتب

كإف ما ٬نكن استنتاجو ُب األخًن، أف .االختصار، كحّت تتوافق مع الوقت اٞنمنوح ُب مثل ىذه اٞنلتقيات الدكلية
عليها ُب ىذه الرتاث اٛنزائرم اٞنخطوط، متوفر كبشكل كبًن باٞنغرب األقصى، سواء ُب اٞنكتبات اليت ركزنا 

، كما أكثرىا، كما على الباحثٌن اٛنزائريٌن، سواء ُب إطار مشاريعهم خرلاٞنداخلة، أك اٞنكتبات كاٝنزانات األ
البحثية، أك ُب إطار إ٤ناز أطار٪نهم اٛنامعية إال االىتماـ ّٔذا الرتاث كإبرازه، كذلك من خبلؿ جرده إحصائو 

  يتسىن االستفادة منو.أكال، ٍب اإلقباؿ على ٓنقيقو كنشره، حّت
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 المخطوطات الجزائرية في دار الكتب القطرية
 الدكتور عمر أنور الزبداني
 موقع الشبكة اإلسالمية
 قسم البحوث والدراسات

 مقدمة
إحياء تراثها، كاالىتماـ بو؛ ٞنا ٬نثلو ىذا الرتاث من ذاكرة ٞناضيها، كامتداد لتار٫نها، إٔب  تسعى األمم اٜنية

 .أل٠نادىا، كموجّْو ٞنعآب ّنضتها كاستمرار
تتبع إٔب  كأل٨نية إحياء تراث ىذه األمة، كجعلو ُب تناكؿ الباحثٌن، فقد عمدت ُب ىذا البحث

فهرس اٞنخطوطات ُب تلك اٞنكتبة إٔب  اٞنخطوطات اٛنزائرية اٞنوجودة ُب دار الكتب القطرية، ككقفت بعد الرجوع
 .، كاجتهدت ُب بياف أحواٟنا، كأرفقت صوران لبعض صفحاهتاعلى تسع ٢نطوطات ٞنؤلفٌن من اٛنزائر

ككاف منهجي ُب ىذا البحث يقـو على ذكر اسم اٞنخطوط كرقمو ضمن ٢نطوطات دار الكتب القطرية، 
ٍب التعريف باٞنؤلف؛ كذلك بذكر نبذة عن حياتو، كموضوع اٞنخطوط، ٍب كصف اٞنخطوط من الناحية اٞنادية؛ من 

عدد أسطره، كمقاس الصفحات، كنوع اٜنرب الذم كيتب فيو، كاسم الناسخ إف كيًجدى، حيث عدد صفحاتو، ك 
، كنوع اٛنلد، كاآلفات اليت عرضت لو، ٍب ذكر ما عليو من مبلحظات   .كتاريخ النسخ إف كيًجدى

 (000/0أوالا: مخطوط رقم )
  .ىػ(982) األخضرم، عبد الر٘نن بن ١نمد: تعريف بالمؤلف
ىو من أىل بسكرة، ُب اٛنزائر، .م(لَّ أرجوزة ُب اٞننطق، ك)شرح السُّ  ،م(لَّ ب منت )السُّ صاحقاؿ الزركلي: "

أكجز فيو مطبوع، ، منها )اٛنوىر اٞنكنوف( نظم ُب البياف، أخرللو كتب .كقربه ُب زاكية بنطيوس من قرل بسكرة
يسي، ك)الدرة البيضاء( ُب كاألصل قصيدة لسحنوف الوانشر  )التلخيص( كشرحو، ك)شرح السراج( ُب علم الفلك،

، ك)شرحها( ُب جزأين، ك)٢نتصر( ُب العبادات، يسمى )٢نتصر االخضرم( على علمي الفرائض كاٜنساب، نظمان 
 .1ىػ(982توُب سنة ).مذىب مالك

 .م اٞنركنق ُب اٞننطقلَّ شرح السُّ  :عنوان المخطوط
 : علم اٞننطق.موضوع المخطوط
د  الذم جعل قلوب العلماء ٚنوات تتجلى فيها مشوس : بعد البسملة، اٜنمبداية المخطوط

اٞنعارؼ...كبعد: فلما كضعت األرجوزة اٞنسمَّاة بػ "السُّلَّم اٞنركنق على اٞننطق"...على أف أضع عليها 
 ..قاؿ اقق:....اٜنمد  الذم قد أخرجا...نتايج الفكر ألرباب اٜنجاشرحان...

                                           
 . 91معجم أعبلـ اٛنزائر:  ؛1/389؛ ىدية العارفٌن: 3/998. كيينظر: كشف الظنوف: 2/221األعبلـ:  1



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

192 
 

يـو درجة، كتقطع الفيلكى ُب سنة، كيكوف طوؿ اٞنساكم  : تقطع الشمس ُب كلنهاية المخطوط 
كقصر٨نا ُنسب اٞنيل الشمإب كاٛننويب ال تباع القوس، كضيقو ُب األكقات اٞنايلة اليت ٟنا عرض، كأما القمر فيقيم 

 ًب ُنمد ا كتوفيقو.ُب كل برج ليلتٌن كثبلثة
 .: معتادنوع الخط
 سم.16×31٫5: المقاس.31: عدد األسطر.57-24: من ؽعدد األوراق
 : أكريب قدًن.نوع الورق
 : أسود كأ٘نر.الحبر
 .: حديثالتجليد.: رطوبةاآلفات

 .1: على ىامش تعليقات كتظهر ُب أكراقو العبلمات اٞنائيةمالحظات

 
 (000/0)( رقم م اٞنركنق ُب اٞننطقلَّ شرح السُّ الصفحة األكٔب من ٢نطوط )

                                           
 . 1/97وطات دار الكتب القطرية: يينظر: فهرس ٢نط 1
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 (000/0)( رقم م اٞنركنق ُب اٞننطقلَّ السُّ شرح الصفحة األخًنة من ٢نطوط )

 (0100/0انياا: مخطوط رقم )ث 
  .1(982) األخضرم، عبد الر٘نن بن ١نمد: تعريف بالمؤلف
 .م اٞنركنق ُب اٞننطقلَّ شرح السُّ : عنوان المخطوط

 .موضوع المخطوط: علم المنطق
فيها مشوس  ىٚنوات تتجلبعد البسملة، اٜنمد  الذم جعل قلوب العلماء : بداية المخطوط

راكدين بعض اإلخواف...على أف بعد: فلما كضعت األرجوزة اٞنسمَّاة "السُّلَّم اٞنركنق على اٞننطق"...أما اٞنعارؼ...
 .ذلك، طالبان من ا حسن التوفيقإٔب  أضع عليها شرحان مفيدان...فأجبتو

ىلىوين كقصر٨نا ُنسب اٞنيل ال نهاية المخطوط:
شمإب كاٛننويب؛ التساع القوس كضيقو ُب كيكوف طوؿ اٞن

كأما القمر فيبقى ُب كل برج ليلتٌن كثلثا، كيقطع الفلك ُب شهر، فسبحاف مكوف .اآلفاؽ اٞنائلة اليت ٟنا عرض
 .كصلى ا على سيدنا كموالنا ١نمد، كعلى آلو كسلم تسليمان .األكواف

 .نسخ نوع الخط:
 سم.14٫5×31٫5: المقاس.35: عدد األسطر.131-118: من ؽعدد األوراق

                                           
  .91معجم أعبلـ اٛنزائر:  ؛1/389؛ ىدية العارفٌن: 3/998كشف الظنوف: ؛  2/221يينظر: األعبلـ:  1
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 مشرقي. نوع الورق:
 : أسود كأ٘نر.الحبر
 : أرضة كرطوبة.اآلفات
 .: قدًن )٣نلوكي(التجليد
 .1: على ىامشو تعليقاتمالحظات

 
 
 

 
 (1172/6رقم )( م اٞنركنق ُب اٞننطقلَّ شرح السُّ الصفحة األكٔب من ٢نطوط )

                                           
 .1/98يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1
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 (1172/6رقم )( ركنق ُب اٞننطقم اٞنلَّ شرح السُّ الصفحة األخًنة من ٢نطوط )

 (000مخطوط رقم )الثاا: ث
 .1لؤلخضرم شرح الدرة البيضاء ُب الفرائض: عنوان المخطوط

 فرائض.موضوع المخطوط: 

: بعد البسملة، اٜنمد  اٞنوصوؼ بصفة العظمة كالكماؿ، اٞنتعإب بصفة جبلؿ اٟنيئة بداية المخطوط
بعد فإين ٞنا رأيت التأليف اٞنسمى بالدرة البيضاء الذم ك .من أف يكوف لو ضد أك ندّّ أك مثاؿ

 ألفو...األخضرم...قد اعتىن بقراءتو غًن كاحد، ٚنح ٕب أف أشرح شرحان، ٪نىيلُّ ألفاظو، كيبٌن مراده.

، كالصبلة كالسبلـ الدائمة  نهاية المخطوط: ًن كىذا ّناية اٞنراد...كاٜنمد  أكالن كآخران، كباطنان كظاىران
 .يم على سيدنا كموالنا ١نمد خاًب النبيٌن، كإماـ اٞنرسلٌنكالتسل

 : مغريب.نوع الخط

                                           
خ ىو الشارح. كُب آخر اٞنخطوط كيتب ما الدرة البيضاء لعبد الر٘نن بن ١نمد األخضرم اٞنتقدـ، كٓب أقف على اسم الشارح، كلعل الناس 1

لكي مذىبان". يلي: "ىذا كتاب الفقًن إٔب ا تعأب: سعيد بن اٜناج أ٘ند أبو عركس بن أ٘ند منصور، الفلسطيين منشأ، الدمشقي داران كمهاجران، اٞنا
 باعتبار صاحب اٞننت، كىو األخضرم.  كىذا، كقد أدرجت ىذا اٞنخطوط ضمن اٞنخطوطات اٛنزائرية اٞنوجودة ُب دار الكتب القطرية
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 .اسم الناسخ: سعيد بن أ٘ند منصور

 .ـ1383تاريخ النسخ: 

 .16×33٫5: المقاس.34: عدد األسطر.119: عدد األوراق 

 : مشرقي.نوع الورق

 : أسود كأ٘نر كأزرؽ.الحبر

 األمور الفنية: جدكلة.

 : رطوبة.اآلفات

 .: قدًنلتجليدا

: ُب أكلو ٕنلك باسم ١نمد أبو السعادات ٤نل السيد حسن سليم مفيت يافا الدجاين، سنة مالحظات
 .1على ىامشو بعض التعليقات، ُب آخرة فائدة ُب معرفة القسمة.ىػ1217

االص
 (129رقم )( شرح الدرة البيضاء ُب الفرائضفحة األكٔب من ٢نطوط )الص

                                           
 . 1/688يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1
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 (129رقم )( شرح الدرة البيضاء ُب الفرائضطوط )الصفحة األخًنة من ٢ن

  (010/0مخطوط رقم )رابعاا: 
 .ىػ(962) اٝنركيب: ١نمد بن علي اٝنركيب: تعريف بالمؤلف

ىػ( سفًنان بٌن سلطاف آؿ عثماف كاألمًن 959دخل مراكش سنة ).قاؿ الزركلي: "فقيو اٛنزائر ُب عصره
م الكربل(، كى لو مؤلفات، منها كتاب ُب )التفسًن( ك)اٜنً .وُب باٛنزائركت.أيب عبد ا الشريف، للمهادنة بينهما
 سكن ،اٛنزائرإٔب  كانتقل ،كلد بطرابلس الغربكقاؿ ُب ىدية العارفٌن: ".1ك)شرح كتاب عيوب النفس كمداكاهتا("

  (،شرح صلوات ابن مشيش) (،خواص أىل فاسإٔب  ذكم اإلفبلس)لو رسالة .ىػ(962)ّٔا سنة  أف توُبإٔب 
عن آداب  سلبالَّ  يلمز ) (،كفاية اٞنريد كحلية العبيد ُب التصوؼ) (،األنس ُب التنبيو عن عيوب النفس)كتاب 

 .2(كأسرار القواعد اٝنمس

 .الدرة الشريفة على أصوؿ الطريقة: عنوان المخطوط

 تصوؼ.موضوع المخطوط: 

                                           
 . 6/393األعبلـ:  1
 .167؛ معجم أعبلـ اٛنزائر: 3/471. كيينظر: إيضاح اٞنكنوف: 3/76ىدية العارفٌن:  2
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لى كل حاؿ، كأشكره على ما منَّ : اٜنمد ، أ٘ند ا تعأب ُب كل أمر ذم باؿ كعبداية المخطوط
 علينا من سوابغ النعم ككماؿ األفضاؿ.

٤نزت الدرة الشريفة على أصوؿ الطريقة، نفع ا ّٔا اٞنسلمٌن، كجعلها ذخران ليـو  نهاية المخطوط:
، الدين، كصلى ا على سيد الكونٌن كالثقلٌن، كرضي ا تعأب عن أصحاب رسوؿ ا أٗنعٌن، كعن التابعٌن

 .يـو الدينإٔب  كتابع التابعٌن ٟنم بإحساف
 : مغريب.نوع الخط
 .: بلقاسم بن اٜناج ١نمد الصغًن بن ١نمداسم الناسخ

 ىػ.1361تاريخ النسخ: 
 سم.14×31اٞنقاس: .33عدد األسطر: .117-88عدد األكراؽ: 

 نوع الورؽ: حديث.
 .1: حديثالتجليد.: أسود كا٘نرالحبر

 
 (010/0رقم )( الدرة الشريفة على أصوؿ الطريقةوط )الصفحة األكٔب من ٢نط

                                           
 .3/1318يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1
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  (010/0رقم )( الدرة الشريفة على أصوؿ الطريقةالصفحة األخًنة )على اليمٌن( من ٢نطوط )

 (0100مخطوط رقم )خامساا: 

 .1ىػ(962اٝنركيب: ١نمد بن علي اٝنركيب ): تعريف بالمؤلف

 .ية اٞنريد كحلية العبيداٞنفيد اٛنامع ٞنهم مسائل كفا: عنوان المخطوط

 تصوؼ.موضوع المخطوط: 

: بعد البسملة، قاؿ:...علي اٝنركيب الطرابلسي...اٜنمد  الذم نوَّر قلوب بداية المخطوط
العارفٌن...كبعد: فإنو ٞنا كاف كتاب اٞنسمى بكفاية اٞنريد كحلية العبيد كبًن جرمو...فسألين بعض إخواين...أف 

 يت ٢نتصرنا ىذا بػ "اٞنفيد اٛنامع..".أختصر لو...فأجبتو، كٚن

كالعارؼ ّنا مكنو من اٞنعرفة، كصفاء السر أىدل سبيبلن، كأقـو قيبلن...تبعد عنو  نهاية المخطوط:
 ًحكىمه، كال يغيبو مكنو الفهم، كإ٧نا ىذه النبذة إشارة ٜناؿ العارؼ كي ال تلتبس لغًن ال رب...

 : مغريب.نوع الخط

                                           
 .167معجم أعبلـ اٛنزائر:  ؛3/471؛ إيضاح اٞنكنوف: 3/76دية العارفٌن: ؛ ى6/393يينظر: األعبلـ:  1
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 .واص بن علي بن منصور البرتكين: ١نمد اٝناسم الناسخ

 .ىػ1194: تاريخ النسخ

 سم.18٫5×35٫5: المقاس.21: عدد األسطر.91: عدد األوراق 

 : مشرقي.نوع الورق

 : أسود كأ٘نر.الحبر

 : رطوبة.اآلفات

 .: حديثالتجليد

 .1: على ىامشو تعليقاتمالحظات

 (000مخطوط رقم )سادساا: 
 عبد القادر بن ١نيي الدين اٜنسين، اٛنزائرم، الدمشقي ١نمد بن: اٛنزائرم، تعريف بالمؤلف

 .2ىػ(1221)

من فضبلء  :عبد القادر بن ١نيي الدين اٜنسين اٛنزائرم األمًن١نمد )باشا( ابن قاؿ الزركلي: "
كنشأ كعاش ُب دمشق، كقد سكنها أبوه سنة  ،ُب كالية كىراف باٛنزائر األرجحكلد على .األعياف

كقاؿ .3("عبد القادر األمًنًنة أبيو، فجمع ما تفرؽ منها، كٚناىا )ٓنفة الزائر ُب مآثر كعكف على س.ػ(ى1371)
 .4"نشأ بدمشق، كتوُب بالقسطنطينية.مؤرخ مشارؾ ُب بعض العلـوُب معجم اٞنؤلفٌن: "

 .ٓنفة الزائر ُب سًنة األمًن عبد القادر كأخبار اٛنزائر: عنوان المخطوط

 تصوؼ.موضوع المخطوط: 

: ذكر ركوب األمًن البحر، ككصولو طولوف، كما اتفق مع دكلة فرنسا، كثالث يـو من المخطوطبداية 
اٞنرسى، كالناس على اليمٌن كالشماؿ يبكوف، كٓب يزالوا على إٔب  جامع الغزكات سار بأىلو كّنن ّنعيتوإٔب  كصولو
 أف ركب البارجة اٜنربية اٞنعدة لركوبو.إٔب  ذلك

                                           
 . ٓب يتيسر ٕب اٜنصوؿ على صور ٟنذا اٞنخطوط.3/1388يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1
 بن مصطفى. ٢نطوطات دار الكتب القطرية اسم اٞنؤلف: عبد القادر اٛنزائرم، عبد القادر ١نيي الدينكقع خطأن ُب فهرس  2
. كفيو: "ٓنفة الزائر ُب مآثر األمًن عبد القادر كأخبار اٛنزائر"؛ معجم أعبلـ 1/694. كيينظر: معجم اٞنطبوعات: 6/312األعبلـ:  3

 . كفيو: "ٓنفة الزائر ُب أخبار اٛنزائر كمآثر األمًن عبد القادر". 156اٛنزائر: 
 فة الزائر ُب مآثر األمًن عبد القادر كأخبار اٛنزائر".. كفيو اسم اٞنخطوط: "ٓن11/184معجم اٞنؤلفٌن:  4
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ىذا مع ما ٥نن عليو من شغل الباؿ، كالتنقل ُب اٜنىًٍنة من .ركاية ككبلؿ الدرايةكقلة ال نهاية المخطوط:
 كقد كفق ا إلٕنامو، كاستنشاؽ مسك ختامو.حاؿإٔب  حاؿ

 .ـ1891-ىػ1217: تاريخ النسخ.: نسخ معتادنوع الخط

 .19×35: المقاس.31: عدد األسطر.338: عدد األوراق 

 ر.: أسود كأ٘نالحبر.: حديثنوع الورق

 .: حديثالتجليد.: رطوبةاآلفات

 .1: بو شطب كتعديبلت كثًنةمالحظات

 
 (000رقم )( ٓنفة الزائر ُب سًنة األمًن عبد القادر كأخبار اٛنزائرالصفحة األكٔب من ٢نطوط )

                                           
 . 3/1776يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1
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 (000رقم )( ٓنفة الزائر ُب سًنة األمًن عبد القادر كأخبار اٛنزائرالصفحة األخًنة من ٢نطوط )

 (000/0خطوط رقم )مسابعاا: 

 .ىػ(1141) أبو العباس اٞنقرم التلمساين اٞنقرم، أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند: تعريف بالمؤلف

الرطيب(، ُب تاريخ  األندلساٜنافظ، صاحب )نفح الطيب ُب غصن  األديباٞنؤرخ قاؿ الزركلي: "
إٔب  كمنها ،كالقاضي ّٔافاس، فكاف خطيبها إٔب  كانتقل ،كلد كنشأ ُب تلمساف.كاألديبالسياسي  األندلس
لو شعر ...كدفن ُب مقربة آّاكرين ىػ(،1141) كتنقل ُب الديار اٞنصرية كالشامية كاٜنجازية، كتوُب ّنصر ،القاىرة
 .1"كأخبار كمطارحات مع أدباء عصره ،كمزدكجات رقيقة ،حسن

 .إضاءة الدجنة ُب عقائد أىل السنة: عنوان المخطوط

 ـ.علم الكبلموضوع المخطوط: 

قَّرم اٞنغريب اٞنالكي األشعرمبداية المخطوط
ى
اٜنمد  .: بعد البسملة: )كبو ثقيت(، يقوؿ أ٘ند الفقًن اٞن

 .الذم توحيده أجلُّ ما اعتىن بو عبيده

                                           
. 42؛ معجم أعبلـ اٛنزائر: 3/78؛ معجم اٞنؤلفٌن: 1/94؛ إيضاح اٞنكنوف: 1/85. كيينظر: ىدية العارفٌن: 1/327األعبلـ:  1

قَّرم( بفتح اٞنيم كتشديد القاؼ اٞن
ى
 فتوحة، من قرل تلمساف. ك)اٞن
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عليو مع آؿو كأصحاب عىلىٍوا قىٍدران .كنز الربايا اٟنامشي العريب منيلهم ما أملوا من أرب  نهاية المخطوط:
 .أزكى ٓنيات كأٚنا كأًب يزكوا ّٔا مبتدأ ك٢نتتم.لىٍواكأتباع بإحساف تػى 

 .: نسخنوع الخط

 .15×33: المقاس.15: عدد األسطر.36: عدد األوراق 

 : مشرقي.نوع الورق

 : أسود كأ٘نر.الحبر

 .: حديثالتجليد

 .1: جاء ُب آخر الرسالة ٕنلك باسم ١نمد ٨ناـ اٞنالكيمالحظات

 
 (000/0)( رقم الدجنة ُب عقائد أىل السنة إضاءةالصفحة األكٔب من ٢نطوط )

                                           
 . 1/594يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

315 
 

 
 (000/0)( رقم إضاءة الدجنة ُب عقائد أىل السنةالصفحة األخًنة من ٢نطوط )

 (0100/0مخطوط رقم )ثامناا: 

 ػ(.ى1313 كاف حيان ) التلمساين، ١نمد بن عمر بن مدين: تعريف بالمؤلف

ذم  9فرغ من ٔنميس ذلك ُب  (قود اٛنمافشذكر الذىب كع) فاضل من آثارهقاؿ ُب معجم اٞنؤلفٌن: "
 .1"ىػ1313اٜنجة سنة 

 .شرح السنوسية: عنوان المخطوط

 علم الكبلـ.موضوع المخطوط: 
: بعد البسملة، يقوؿ عيبيد ا تعأب ١نمد بن عمر بن إبراىيم اٞنبلٕب التلمساين...اٜنمد بداية المخطوط

لصفات كاألفعاؿ...كبعد: فقد سألين بعض ابٌن...أف أضع شرحان  ثناء اٞننفرد بوجود الوحدانية ُب الذات كا
 ٢نتصران...على فهم عقيدة الشيخ...أيب عبد ا ١نمد بن يوسف السنوسي.

                                           
. كفيو: "١نمد بن عمر بن إبراىيم التلمساين"، كٓب يذكر سنة كفاتو. 1/171. كيينظر: كشف الظنوف: 11/94معجم اٞنؤلفٌن:  1

ىػ(. قاؿ حاجي خليفة ُب كصف "السنوسية": 895وسي، اٞنتوَب سنة )ك)السنوسية( اٚنها "أـ الرباىٌن ُب العقائد" مد بن يوسف بن اٜنسٌن السن
 . 191"كىو ٢نتصرو مفيد، ١نتو على ٗنيع عقائد التوحيد، كختم بكلميت الشهادة". كيينظر: معجم أعبلـ اٛنزائر: 
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قاؿ الشيخ )رح( كتباينو التوفيق ال رب غًنه، كال ٫نفى عليك حسن مناسبة دعاء  نهاية المخطوط:
 ٜناالت، كذلك بالنطق فيها كاستحضار القلب ّٔا.الشيخ )رح( لنفسو كأحيتو باٝنتم على أكمل ا

 : تعليق.نوع الخط

 .1137: تاريخ النسخ.: عثماف بن كٕباسم الناسخ

 .15×33: المقاس.32: عدد األسطر.165-147: منق عدد األوراق 

 : مشرقي.نوع الورق

 : أسود كأ٘نر.الحبر

 : أرضة، رطوبة.اآلفات

 .: قدًن )٣نلوكي(التجليد

 .1كراؽ مفككة، كعلى ىامشو بعض التعليقات: األمالحظات

 (0000/0مخطوط رقم )تاسعاا: 

 .ػ(ى1113الراشدم، ٥نو) الراشدم، عبد القادر: تعريف بالمؤلف

حاشية على شرح )لو .االجتهادإٔب  كاف ٬نيل.قاضي قسنطينة كمفتيها، من فقهاء اٞنغربقاؿ الزركلي: "
 (،ٓنرًن الدخاف)كرسالة ُب  (،قسنطينة كقبائلها كعرّٔا كبربرىاعائبلت )ككتاب ُب  (،السيد للمواقف العضدية

 بقسنطينة، من مؤلفاتو كاإلفتاءكٕب القضاء .، متكلم، مؤرخأصوٕبفقيو، كقاؿ ُب معجم اٞنؤلفٌن: ".2"كغًن ذلك
 .3ىػ(1113توُب ٥نو سنة )(، كتاب ُب مباحث االجتهاد)

 .صاحبو العليل منظومة ُب إبطاؿ التأكيل كإضبلؿ: عنوان المخطوط

 .علم الكبلـموضوع المخطوط: 
: بعد البسملة: كللراجي عبد القادر الراشدم عبد القادر خًن أعين اٞنأكؿ أنو كافر با بداية المخطوط

 قضتو العقوؿ.

                                           
 . ٓب يتيسر ٕب اٜنصوؿ على صور ٟنذا اٞنخطوط.1/628يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  1
 . 4/28عبلـ: األ 2
 . 94. كيينظر: معجم أعبلـ اٛنزائر: 5/388معجم اٞنؤلفٌن:  3
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بئس ما نطقوا بو من الكفر ُب كتاب ا، كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم، كبئس  نهاية المخطوط:
درؾ الكفر، كقد قاؿ تعأب، كمن يكفر با فكأ٧نا خرَّ من السماء فتخطفو الطًن أك إٔب  اإل٬ناف النزكؿ من درجة

 .1هتوم بو الريح ُب مكاف سحيق

 : مغريب.نوع الخط

 .ىػ1189: تاريخ النسخ.: عبد اللطيف بن أ٘ند الشريفاسم الناسخ

 .16×31٫5: المقاس.31: عدد األسطر.2-1: منعدد األوراق 

 : أسود كأ٘نر.الحبر.: مشرقيرقنوع الو 

 : رطوبة.اآلفات

 .: حديثالتجليد

(، 6ؽ-2: ُب أكلو أبيات شعر كنقوؿ ُب اٜنديث النبوم، كُب آخره نقوؿ ُب الفقو من )ؽمالحظات
 .2على ىامشو تعليقات

 
 (1141/1)( رقم منظومة ُب إبطاؿ التأكيل كإضبلؿ صاحبو العليلالصفحة األكٔب من ٢نطوط )

                                           
 (. 21)اٜنج: كمن يشرؾ با فكأ٧نا خر من السماء فتخطفو الطًن أك هتوم بو الريح ُب مكاف سحيقصواب اآلية:  1
 . 1/671يينظر: فهرس ٢نطوطات دار الكتب القطرية:  2
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 (1141/1)( رقم منظومة ُب إبطاؿ التأكيل كإضبلؿ صاحبو العليلحة األخًنة من ٢نطوط )الصف

 (000مخطوط رقم )عاشراا: 
 .ىػ(676) سنة كاف حيان ،  ١نمد بن أيب بكر التلمساين األنصارم: التلمساين، تعريف بالمؤلف

 .1("اٞنبارؾ كصف مكة كاٞندينة كبيت اٞنقدس)من آثاره: .فاضلقاؿ ُب "معجم اٞنؤلفٌن": "

 .كصف مكة كاٞندينة كبيت اٞنقدس اٞنبارؾ كما حولو: عنوان المخطوط

 جغرافيا.موضوع المخطوط: 

: جزء فيو ذكر كصف مكة شرَّفها ا كعظمها، كذكر كصف اٞندينة الطيبة كرَّمها ا، بداية المخطوط
قاؿ ١نمد بن .مشتاؽ إليها ّننو ككرمو آمٌنٗنيعها كل إٔب  كذكر كصف بيت اٞنقدس اٞنبارؾ كما حولو، بلَّغ ا

 أيب بكر التلمساين األنصارم، بلَّغو ا ما نول:

 ربّْ بلّْغ يب ٞنا ُب ىذا الكتاب يا كر٬نا..

ًب الكتاب كاٜنمد  ربّْ العاٞنٌن، كصلى ا على سيدنا ١نمدو كعلى آلو الطيبٌن،  نهاية المخطوط:
 .الدينيـو إٔب  كسلَّم تسليمان عظيمان 

 .: مغريبنوع الخط
                                           

 . 148: معجم أعبلـ اٛنزائر: . كيينظر9/117معجم اٞنؤلفٌن:  1
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 .33: عدد األوراق 

 .19: عدد األسطر

 .1ميكركفيلم: اٞنخطوط مصور على مالحظات

 
 ميكروفيلم  (000رقم )( كصف مكة كاٞندينة كبيت اٞنقدس اٞنبارؾ كما حولوالصفحة األكٔب من ٢نطوط )

                                           
. كاٞنخطوط مصور عن النسخة اٞنخطوطة بقلم مغريب، كافوظة ّنكتبة 96يينظر: فهرس اٞنخطوطات اٞنصورة ُب دار الكتب القطرية:  1

 (. 272ؽ(، )ميك:33( جغرافيا، )62األسكولاير، ٓنت رقم )
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 (000رقم )( ا حولوكصف مكة كاٞندينة كبيت اٞنقدس اٞنبارؾ كمالصفحة األخًنة من ٢نطوط )

 ميكروفيلم
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 خاتمة البحث
اجتهدت ُب ىذه الورقة على تتبع اٞنخطوطات اٛنزائرية اٞنوجودة ُب دار الكتب القطرية، كبينت عناكينها، 

ككانت عدد ىذه اٞنخطوطات عشر ٢نطوطات، منها ثبلث ٢نطوطات .كأٚناء مؤلفيها، كأحواٟنا اٞنادية
قَّرم، ك١نمد بن األمًن اٝنركيب مد بن عليلؤلخضرم، ك٢نطوطاف 

ى
، ك٢نطوط كاحد لكل من: أ٘ند بن ١نمد اٞن

 .عبد القادر اٛنزائرم، كعبد القادر الراشدم، ك١نمد بن عمر التلمساين، ك١نمد بن أيب بكر األنصارم التلمساين
ن الباحثٌن كقد أظهر البحث أف ىذه اٞنخطوطات كغًنىا من ٢نطوطات الرتاث العريب ٓنتاج ٛنهود كبًنة م

 النور؛ بغية إفادة الباحثٌن منها.إٔب  كاٞنؤسسات العلمية للقياـ بأمرىا، كإصبلح شأّنا، كإخراجها
ىذا، ك٣نا ييوصى بو متابعة البحث كالتنقيب عن ٢نطوطات الرتاث العريب، كالعمل على إنشاء مراكز ُنث 

وصي أصحاب القرار بالدعم اٞنادم إلقامة مثل كما ن.علمية، هتتم بأمر اٞنخطوطات، حفاظان، كٓنقيقان، كنشران 
  .كا يقوؿ اٜنق كىو يهدم السبيل.ىذه اٞنراكز

 
 مصادر البحث

 3113، 15بًنكت: دار العلم للمبليٌن، ط.خًن الدين زركلي: األعالم. 

  بن : إٚناعيل باشا بن ١نمد أمٌن في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونإيضاح المكنون
 .برنامج اٞنكتبة الشاملة: مًن سليم

 إعداد: ببلؿ فرج السويدم، حسن أ٘ند إبراىيم، إشراؼ: عبد ا فهرس مخطوطات دار الكتب القطرية :
 ناصر األنصارم، )د.ت( )د.ـ(.

  برنامج اٞنكتبة الشاملة..مصطفى بن عبد ا القسطنطيين، اٞنشهور حاجي خليفة: كشف الظنون 

 ـ1971، 1بًنكت: اٞنكتب التجارم للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط.: عادؿ نويهضم الجزائرمعجم أعال. 

 برنامج اٞنكتبة الشاملة.: عمر رضا كحالةمعجم المؤلفين. 

 برنامج اٞنكتبة .أٚناء اٞنؤلفٌن كآثار اٞنصنفٌن من كشف الظنوف: إٚناعيل باشا البغدادم: ىدية العارفين
.الشاملة
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 لكترونيةإلفي ضوء الفهرسة ا طآفاق المخطو 
 لكتروني(إل)مقاربات في التحقيق ا

عمر عروي أ.  
بن خلدون بتيارتجامعة ا  

 
 

اإلحساس برتاثنا ىو إحساس طبيعي باٞناضي كحاجة اٜناضر إليو، فاٞناضي كاٜناضر كبل٨نا يستحوذاف إٌف 
تضي منا إعادة بعث كإحياء يقعلى أعماؽ شعورنا، كاإلحساس بقيمة ىذا الرتاث كالعمل على استثماره 

كصحة نصها،  من حيث مصدريىا ،الفحص العلمي للنصوصُب ظل األصوؿ كاألسس العلمية  اٞنخطوطات كفق
ال كما  أداءن صادقنا كما كضىعىو مؤلّْفيوٞنخطوط ايوصف بأنو تأدية التحقيق كاف  ، كٞنٌاكإنشاؤىا، كصفاهتا، كتار٫نها

ٓنقيق الرتاث كي يتماشى  فإنو من األنفع ْنديد كٓنديث عملية إلمكافكمِّا ككيفنا بقدر ا  ٩نب أف يكوف
الرغم من  كعلىكمتطلبات العصر ُب ظل عزكؼ الكثًن من العلماء الباحثٌن الغوص ُب غيابات اٞنخطوط، 

 اٞنخطوطات كرسم مناىجها، فإف الصورة النهائيةكٓنقيق ااكالت العديدة اليت عملت على تقنٌن قواعد فهرسة 
، فإنو يبلحظ خلوىا من أية كأيضاٟنذه العملية ٓب تتحدد حّت اآلف ُب أذىاف اٞنمارسٌن ٟنا ُب ٗنيع اٛنهات 

كٟنذا فدراسيت تبحث ُب اٞنخطوط كآفاقو من  أسس موحدة، كبالتإب فإّنا ٔنتلف اختبلفا بينا ُب اٞننهج اٞنتبع
 .وجياخبلؿ عصرنة عملية التحقيق كالفهرسة ٞنواكبة عصر التكنول

اٞنخفي ٓنت  (1) ف نكرس أنفسنا كجهدنا ُب البحث عن آثارنا القابعة كتراثناأفعلو كإنو ٞنن الواجب 
األرض ٣نا خلفو لنا اآلباء كاألجداد، فما تلك األحجار كاألكاين الفخارية، كالنقوش كاألكراؽ النقدية، كالكتب 

كما علينا إال أف ننفض عن تلك اآلثار ، اٞنليئة بالكنزكاألشعار الفنية، إال إشعاع من داخل تلك األرض الذىبية 
 .غبارىا، ك٤نلو عنها صفاءىا، لنعيد لئلنسانية ذاكرهتا كللحضارة اإلسبلمية نضارهتا

العمل اٞنتمثل ُب الفهرسة االلكرتكنية كالتحقيق االلكرتكين ُب ضوء مواكبة عصر التكنولوجيا تأٌب أ٨نية ىذا 
كاٜنفاظ كصيانة كٓنقيق النصوص  عالة تسهم بشكل كبًن ُب الرقي بالبحث البيبليوغراُباعتباره آلية فب اٜنديثة

 .الرتاث اٞنخطوط بشكل عاـ

 
                                           

لفو األقدموف لنا، سواء أكاف ماالن كىو الشائع، أك حضارة أك علمان، أك أم الرتاث ُب العرؼ اللغوم ىو من الورث كالتوريث، أم ما خ .1

كالرتاث ُب ٠ناؿ ٓنقيق النصوص ىو كل ما كصل إلينا مكتوبان ُب أم علم من العلـو أك فن من الفنوف، أك ىو كل  .شيء يدؿ على تلك األمم السابقة

 ما خلفو العلماء ُب فركع اٞنعرفة اٞنختلفة. 
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 "المخطوط" وإشكالية المصطلح:

إٌف اٞنخطوطات ألم بلد تعترب ذاكرة كطنية، تعكس حياة حقبة من الزمن، تتطلب اافظة عليها كتسهيل 
إٔب  د من البلداف العربية منها كاألكركبية اليت أدركت أ٨نية ىذا اإلرث الثقاُب سارعتالوصوؿ إليها، كلذا ٤ند العدي

 صيانتو كسعت ٜنفظو باستخداـ التكنولوجيا اٜنديثة.
ك٣نا ال شك فيو أف البلداف العربية ٕنلك العدد األكرب من اٞنخطوطات سواء كانت سطرت باللغة العربية أك 

رقمنة ىذا اإلرث منذ آكاخر القرف اٞناضي كبداية القرف اٜنادم كالعشرين،  غًنىا من اللغات، كبدأت مشوار
فظهرت مشاريع رقمية كبًنة مثل مشركع مركز ٗنعة اٞناجد بديب كمشركع رقمنة ٢نطوطات اٞنسجد النبوم 

ٞنتقدمة كغًنىا من اٞنشاريع كاليت استفادت بدكرىا من ْنارب الدكؿ ا كمشركع األزىر الشريف لرقمنة اٞنخطوطات
 ُب ىذا آّاؿ.

اٞنخطوطات ىي مؤلفات العلماء كمصنفاهتم، كىي لفظة ١ندثة بعد حدكث الطباعة، ٟنذا ال ْند ذكران ك 
كاٞنخطوط ىو  ، كّٔذا فالكتب قسماف ٢نطوطة كمطبوعةلكلمة اٞنخطوط أك )اٞنخطوطات( ُب كبلـ اٞنتقدمٌن

كاٛنلود كاأللواح الطينية   أخرلكرؽ أك على أية مادة اٞنكتوب باليد ُب أم جنس من األجناس سواء كاف على 
ي مطبوعان، ٕنييزان ٟن، كما القد٬نة كاٜنجارة كغًنىا  .اٞنخطوطعن  اطيبع منها ٚني

 ما كتب ِنط اليد كقد اختلف أىلي الفن ُب تعريف )اٞنخطوط( بعد حدكث ىذه اللفظة، فقاؿ بعضهم
، كمنهم من قاؿ كل ما ٓب يطبع ىو (1) )قبل دخوؿ الطباعة( :ىو ، كالقيد فيوىو ٢نطوطقبل دخوؿ الطباعة، 

٢نطوط دكف شرط كال قيد، كُب ىذا التضارب ٤ند أنفسنا أماـ مصطلح أشكل على أىل االختصاص ٓنديد 
 اٞنخطوط )الكوديكولوجيا(. دراسة اٞنكونات التأسيسية لعلمحدكده بدقة، فوجب علينا 

  مقوماتو من أعماؿ الفيلولوجيٌن الفرنسيٌن منذ القرف السابع عشرإف الكوديكولوجيا علم يستمد أصولو ك 
كبالرغم من اتفاؽ اٞنختصٌن ُب ىذا آّاؿ على استقبللية العلم، فإّنم اختلفوا ُب تعريف مفهومو كٓنديد 

 ػ كإليو ينسب كضع ىذا اللفظ (Alfonse Dain) إف الكوديكولوجيا عند ألفونس داف ،مكوناتو

Codicologie كّٔذا  "دراسة اٞنخطوط باعتباره قطعة مادية دكف االىتماـ باٝنطإٔب  ىو العلم الذم يهدؼ" ػ
 ، كقد(2) علم اٝنطوط القد٬نة إٔب باإلضافة تستقل الكوديكولوجيا عن الباليوغرافيا اليت كانت تعين علم اٞنخطوط

                                           
فالطباعة قد دخلت منذ ٥نو ٙنسمائة عاـ! كعلى ىذا ٔنرج آالؼ اٞنخطوطات  رادكا بقوٟنم )قبل دخوؿ الطباعة( قبل دخوٟنا مطلقان فإف أ .1

 قد كاف ُب الصٌن -كىو الطباعة على األلواح  -بل إف بعض أنواع الطباعة  .اإلسبلمية اٞننسوخة كاٞنكتوبة بعد ذلك التاريخ! كىو غًن ميسلَّم كال مراد
فدخوؿ الطباعة قبل ٥نو ألف سنة! كإف أرادكا بقوٟنم ذلك: قبل دخوٟنا ُب العآب اإلسبلمي، أك ُب الدكؿ العربية: فهذا غًن مسلَّم كذلك، كال منضبط. 

.ُب الدكؿ العربية كاإلسبلمية متفاكت تفاكتان كبًنان! فالطباعة ُب بعضها منذ ٥نو مائيت سنة، كبعضها ٓب تدخلو الطباعة حّت   اليـو
 للتعبًن عن علم اٞنخطوطات. (Paléographie) كاف العلماء األٞناف يقولوف الباليوغرافيا التطبيقية أك التار٫نية .2
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ما ىو مكتوب، ّنا ُب ذلك اللفائف  استعماؿ عبارة أعم كأكسع من شأّنا أف تعرب عن كلإٔب  ٛنأ بعض العلماء
 .كاللوحات الطينية

 ماإف مكونات علم اٞنخطوط العريب كعناصره ككظائفو ال ٔنتلف كثًنان عن مكونات الكوديكولوجيا الغربية، 
، كأكؿ العريبدامت اٞنناىج كالقواعد اٜنديثة اليت كضعت لدراسة اٞنخطوط الغريب ٬نكن تطبيقها على اٞنخطوط 

وديكولوجي ىي كضع القوائم كالكشافات ّٓموعات ٢نطوطات اٝنزائن ٕنهيدان لوضع فهارس علمية مبنية مهاـ الك
إٔب   فإذا خطا الغربيوف خطوات مهمة ُب ىذا آّاؿ، فإف الرتاث العريب اٞنخطوط ما زاؿ يفتقر ،على قواعد ثابتة

كلتحقيق ىذه الغاية،  ٢نتلف جهات اٞنعموركشاؼ شامل ٟنذا الرتاث بالرغم من اٛنهود اٞنبذكلة ىنا كىناؾ ُب 
 .(1)٩نب القياـ ّنسح شامل ٟنذا الرتاث على مستول الببلد العربية، ٍب الببلد اإلسبلمية

 آفاق المخطوط في ضوء تحديث علم الفهرسة:
اختلف العلماء ُب ٓنديد الفهرسة بالنسبة لعلم اٞنخطوطات أك الكوديكولوجيا، فمنهم من جعلها عنصرا 

علم اٞنخطوط، كمنهم من اعتربىا فنا قائما بذاتو يتداخل كيتكامل مع علم اٞنخطوطات، كاٜنقيقة أف كثًنا من  من
العناصر البلزمة لتوصيف اٞنخطوط قد يشرتؾ ُب االىتماـ ّٔا كل من الكوديكولوجي كاٞنفهرس يعمل كبل٨نا على 

 .التعريف باٞنخطوط أك دراستو باعتباره قطعة مادية
أك حرد  (Colophon)كاف اٞنخطوط مؤرخا، فاٞنفهرس ٪نتفظ بالتاريخ اٞنذكور ُب الكولوفوف   أما إذا

اٞننت؛ كلكن عآب اٞنخطوطات يبحثو ُنثا كوديكولوجيا ليتأكد من صحتو، فقد يدرس الورؽ ليتحقق من عمر 
  .اٞنخطوط، كليس شرطا قدـ الورؽ دليبل على قدـ اٞنخطوط ُب الزمن

 يشرتؾ فيها اٞنفهرس كالكوديكولوجي كصف نوع الورؽ أك اٛنلد أك الطرس الذم كاف كمن البيانات اليت
كيقضي بعض اٞنفهرسٌن كقتا طويبل ُب كصف اٞنادة اليت ىي كعاء اٞنخطوط .اٞنادة اليت ًب نسخ اٞنخطوط عليها

، أك أكريب؛ كإذا  باحثا عن نوعيتها كمصدرىا، كأف يقوؿ إذا كاف اٞنخطوط مكتوبا على الورؽ: كىو كرؽ عريب
، (2)أما إذا كانت اٞنادة اٞنستعملة للكتابة طرسا .كاف مكتوبا على الرؽ يقوؿ: ىو رؽ غزاؿ أك جلد أك غًن ذلك
كىذه الظاىرة عرفتها النساخة العربية ُب فرتات  -كىو اٛنلد الذم يكتب عليو ٍب ٬نحى كيكتب عليو من جديد 

مة "رؽ" أك "جلد" لنعت مادة الكتابة، ألنو ال ٬نلك من اإلمكانات تار٫نية ٢نتلفة، فإف اٞنفهرس يكتفي بكل
 .العلمية ما يؤىلو لتمييزه من اٛنلد اٝناـ

استثمار التكنولوجيا ُب ٓنقيق النصوص القد٬نة كٓنديث عملية الفهرسة إٔب  كقد دعت اٜناجة ُب زمننا
 كذلك برقمنة الفهارس ألىداؼ أ٨نها:

 ة للحفاظ على ىذا الرتاث.تعترب الرقمنة كسيلة فعال -

                                           
 استبياف اإلسيسكو حوؿ مشركع ٘ناية اٞنخطوطات كصيانتها ُب الدكؿ العربية كاإلسبلمية .1
 يةالطرس: ج. طركس، كىي رقاؽ. كقد جاء ذكرىا ُب النصوص األدب .2
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 ٘ناية اٞنخطوطات من التلف كالضياع. -
اٞنخطوط األصلي إال ُب حاالت إٔب  يساعد اٞنستفيد اإلطبلع على اٞنخطوط دكف اٜناجة للرجوع -

 خاصة، كىذا يقلل من إمكانية تعرض تلك اٞنخطوطات النادرة للتلف.
 يربز مبلمح كخصائص اإلنتاج الفكرم اٞنخطوط. -
لرقمنة ىي شكل من أشكاؿ التوثيق اإللكرتكين ُنيث تتم عملية الرقمنة بنقل الوثيقة على كسيط كا 

إلكرتكين كتتخذ شكلٌن أساسٌن، الرقمنة بشكل صور كالرقمنة بشكل نص أين ٬نكن إدخاؿ بعض التحويبلت 
  .كالتعديبلت عليها كذلك بعد معاٛنة النص ّنساعدة برنامج خاص بالتعرؼ على اٜنركؼ

إف ىذه العملية اليت ٟنا شأف عظيم ُب تقريب اٞنخطوط من التحقيق كالدراسة اٛنادة تتطلب عوامل  -
لتؤدم مهمتها ُب ظل ىيمنة الوسائل اٜنديثة اليت أدخلتها أغلب العلـو لدراسة مواضيعها كتقدًن ُنوثها، كمن 

 ىذه العوامل نذكر:
باألساس ُب ٓنويل صورة  SCANNERي تتمثل مهمة جهاز اٞناسح الضوئ :الماسح الضوئي -

صور إلكرتكنية، ّٔدؼ إحكامية معاٛنتها بربامج خاصة مثل إٔب  موجودة على الورؽ أك على فيلم شفاؼ
ٍب إخراجها ُب صورة منتج ّنائي إما مطبوعا ألغراض النشر اٞنكتيب أك مقدما ، PHOTO SHOPفوتوشوب 

 .على اإلنرتنت
 ساـ، من أ٨نها:عدة أقإٔب  كتنقسم اٞناسحات  
 : ٠نرد أجهزة تتعامل باألبيض كاألسود، ّنعىن أّنا ٓنوؿ أم صورة ٕنسحهاالماسحات أحادية اللون -أ

-23مناطق ذات لونٌن أبيض كأسود، كقد تتمكن من تسجيل مستويات متفاكتة من كثافة الضوء ترتاكح بٌن إٔب 
لوف يعرؼ عموما باٞناسحات الرمادية، تسمح مستول، كىذا النوع األخًن من اٞناسحات أحادية ال 46-356

   .أيضا بقراءة الصور الفتوغرافية كغًنىا من الصور اليت ٓنتوم درجات متغًنة من الكثافة الضوئية
 الماسحات الملونة  -ب
 الماسحات اليدوية -ج
 الماسحات األسطوانية -د
 الحواسيب: ومنها: - 
 .قمنةلوضع قاعدة البيانات اٞنر  SERVEURحاسوب  -
 حاسوب خارجي لطباعة الوصفات اٝناصة بكل ٢نطوط. -
 طابعات الستخراج اٞنعلومات البلزمة. -
تسجيلها على أقراص مليزرة قابلة ك  السرتجاع البيانات اٞنرقمنة، GRAVEURناسخ األقراص اٞنليزر  -

 للتسجيل.
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 المخطوط، بين يدي علم التحقيق:
حقا، ككاف منو على يقٌن، كصدقو كأثبتو، كأحكمو فهو  : يقاؿ حقق الشيء أم جعلوالتحقيق لغة 

١نكم، أك قاؿ ىذا ىو اٜنق، فالتحقيق ىو التصحيح كالتصديق كاإلحكاـ، كالعلم بالشيء كمعرفة حقيقتو على 
اٜنقيقة، كىذا إٔب  كىذا األمر ال يكوف إال بالبحث كالتفتيش، كالنظر كالتنبيش، كالتمحيص للوصوؿ.كجو اليقٌن
(1).اٜنقيقةإٔب  اقق، الذم يريد الوصوؿىو عمل 

  
علم بأصوؿ إخراج النص اٞنخطوط على  كىو ،اٜنق ُب كضعوإٔب  : الوصوؿ بالشيءفهو :اصطالحاأٌما 
 .رادىا صاحبها من حيث اللفظ كاٞنعىنأالصورة اليت 

نسبتو إليو لكيبل  ، لًنبط بٌن النص كصاحبو، كيصححعملوبداية ُب  (2)عملية التوثيقإٔب  كاقق ٪نتاج
ف العبلقة أيأخذ ّنبدأ إماتة اٞنؤلف، كإ٨ناؿ كجوده عند ٓنقيق النص، كىذا ما تبناه كثًن من األدباء كالنقاد، إذ 

 .كطيدة بٌن النص ككاتبو، فبل غىن ٟنذا عن ذاؾ
األفراد أم أنو عرب التاريخ كاٛنغرافية كالعبلقات بٌن  فالنص منعكس لثقافة آّتمع بكافة شبكاتو اٞنعقدة  

فكرة أك ٠نموعة  فالنص أيا كاف ىو ٠نموعة من العبلقات اللغوية اليت ٔندـ.اٞنعرُب للمجتمع ذاكرة ملخصة للنظاـ
 .لتطويع النص لقراءات جديدة أك تأكيد قراءة ما أفكار أك مفاىيم قابلة للتفسًن كالشرح كالتأكيل ٣نا ٬نهد

القبوؿ كالرضا اال اذا انتظمتها األصوؿ اٞنقررة، لتنفيذ عمليات التحقيق للنصوص ال تدخل حيز  إف
ف يتتبعوا ىذه اإلجراءات، فيما أكلقد حاكؿ الدارسوف اٞنعاصركف  ،خطواهتا من ٗنيع أطرافها، بدقة كمهارة كسداد

بلورة ٕنثلت ُب ، فكاف لديهم نظرات متفاكتة، (3) عرؼ من تار٫نها الواقعي، ليكتشفوا مبادئها كقواعدىا العلمية
 أصوؿ كقواعد عامة لعملية ٓنقيق النصوص اٞنخطوطة أ٨نها:

 .ػ اختيار موضوع التحقيق
 .ػ اختيار النص من ذلك اٞنوضوع

 .ػ ٗنع النسخ البلزمة
 .ػ تعيٌن منازؿ النسخ كرمز كل منها

 .ػ توثيق النص ُب عنوانو، كاسم صاحبو
 .ػ قراءة التحقيق

 .كعناكين ػ نقل النص من األصل بتوزيع، كتنسيق،

                                           
.، كينظر: اٞنعجم الوجيز، ٠نمع اللغة العربية بالقاىرة، )حقق(، ص 235، ص 4ينظر: لساف العرب، ابن منظور، مادة )حقق(، ج  .1

 .254، كينظر: القاموس ايط، الفًنكزآبادم، )حقق(، ص 346
 .دالئل كأقواؿ متضافرة أك متواترةالتوثيق: ىو تثبيت نسبة النص أب صاحبو باألدلة اٞنرجحة أك القاطعة، من أسانيد ك  .2
  .91ـ: ص  3113ىػ /  1433، القاىرة، الدار اٞنصرية اللبنانية، 1. اٞنخطوطات كالرتاث العريب، اٜنلوجي، ط 3
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 .ػ مقابلة النص بالنسخ

 .ػ ضبط النص بالشكل، كالرتقيم
 .ػ ٓنقيق النص برتميم العبارات، كمعاٛنة اٝنبلفات

 .ػ توثيق اٞنعلومات
 .ػ ٔنريج االقتباسات

 .ػ تفسًن الغريب، كالغامض
 .ػ التعريف باألعبلـ، كاألحداث، كمصادر اٞننت

 .ػ الفهرسة الفنية
القواعد متفاكتة ُب األخذ ّٔا من طرؼ اققٌن على مر العصور، حّت أننا ٤ند بعض كاٜنقيقة تبقى ىذه   

بإقحاـ كسائل  ااكالت اٛنادة ُب بعض األقطار العربية ُب ٓنديث عملية التحقيق لتواكب عصر التكنولوجيا
 حديثة ْنعل من عملية التحقيق عملية ٣نكنة كدقيقة.

كإف كاف ال .أك إثبات فركؽ بٌن النسخ اٞنتعددة، أك ٔنريج النصوصفالتحقيق ليس ٠نرد نسخ للمخطوطة، 
 بد من كل ذلك؛ كعليو ييبىن التحقيق، كُب كل مرحلة منو تظهر شخصية الباحث؛ فرّنا ٩نلس، أثناء النسخ

كإف كاف ىناؾ أكثر من نسخة  ،الساعات الطواؿ لفك طلسم كلمة ما كالوقوؼ على كجو الصواب فيها
كال  يكفي ٠نرد إثبات الفركؽ بينها، بل ال بد من بياف الصواب فيها، أك ترجيح ما يراه صوابان  للمخطوطة، فبل

 .كُب ىذا تربز شخصية الباحث ،يتأتَّى ذلك الرتجيح إال بعد عناء شديد كتنقيب، كفهم دقيق للنص
كال يكوف ذلك  كلرقمنة التحقيق ٞنواكبة عصر التكنولوجيا نستطيع التأصيل لعلم ٢نطوطات عريب موحد 

وضع فهارس علمية أكالن، ٍب كضع الفهارس اٞنوحدة اليت تعترب اللبنة األكٔب لوضع فهرس دكٕب موحد يضم إال ب
ٗنيع اٞنخطوطات العربية، ٍب القياـ بفهارس حسب الفنوف كفهارس اٞنخطوطات الطبية كالفبلحية ككتب الصنعة 

باٞنخطوطات القد٬نة أك  أخرلباٞنخطوطات اٞنؤرخة، ك  أخرل، ك كغًنىا، ٍب فهارس باٞنخطوطات الفريدة كالنادرة
كإذا كانت .باٞنزخرفة كاٝنزائنية، أك فهارس خاصة ّنخطوطات عآب كاحد ٢نتصرة أك مطولة، أخرلاألصلية، ك 

ن الفهرسة من عناصر علم اٞنخطوطات القليلة اليت ٕنارس ُب العآب العريب كاليت ٬نكن اعتبارىا مكونان أساسيان م
مكونات علم اٞنخطوط، فإف اختبلؼ اٞنناىج كتضارب اآلراء بٌن اٞنشتغلٌن ّٔا من حيث النمط اٞنتبع كالبطاقة 

، لذا توجب كضع باقي اٞنكوناتإٔب  النموذجية ال تساعد على البت ُب ىذه القضية بتان ّنائيان ٬نكننا من اٞنركر
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ٕب متمثبل ُب اٜناسوب لرقمنة الفهرسة كٓنديث التحقيق أصوؿ عامة تستثمر التتكنولوجيا اٜنديثة كاإلعبلـ اآل
 .(1)لتقريب اٞنخطوط 

 بعض األخطاء التي يقع فيها بعض محققي التراث:

 .ػ التهاكف ُب البحث عن نسخ اٞنخطوطة ُب مظاّنا1
 .ػ التصرؼ ُب الزيادة أك النقصاف على غًن أسس علمية2
 .ػ اإلسراؼ ُب التعليقات كاٜنواشي3
 .تمرس بقراءة اٞنخطوطات القد٬نة كاٝنط اٞنغريب أك األندلسي أك اٟنندمػ عدـ ال4
 (2).ػ اإل٨ناؿ ُب الدراسة اليت تتصدر عمل اقق5

ّٔذا نكوف قد ك  كقد ٕنكن ىذه اٜنداثة ُب عملية فهرسة كٓنقيق اٞنخطوط ُب تقريب الرتاث من القارئ،
نة فهرستو، كلنأخذ على ذلك ٧نوذجا من فهارس ٢نطوطات أحيينا تراثا تسهل دراستو كٓنقيقو ُب ظل عصر ك  أعدنا

 اٞنكتبة القاٚنية بزاكية اٟنامل ببوسعادة كالية اٞنسيلة ١ناكلٌن ٧نذجة فهرسة ٢نطوطاهتا الكرتكنيا:
 باب القرآن الكريم

 المؤلف المخطوط لرقما

 ىػ1379تاريخ النسخ:  مصحف قرآف 11

 ىػ1366تاريخ النسخ:  مصحف قرآف 13

 ىػ 1393تاريخ النسخ:  مصحف قرآف 12

 ىػ 1234تاريخ النسخ:  مصحف قرآف 14

 ىػ 1259تاريخ النسخ:  مصحف قرآف 15

 باب الدراسات اللغوية

 ١نٌمد بن ١نٌمد ابن آجرـك الصنهاجيٌ  اآلجركمية 11

 عبد القاىر بن عبد الٌلو السهركردمٌ  آداب اٞنريدين 13

                                           

  مقاؿ، التحقيق بٌن حداثة اٞنصطلح كأصالة العلم د. فيصل اٜنفياف .1

ٍحٌدثٌن، رمضاف ع .2
ي
 .5ص  ـ: 1986ىػ  1416، القاىرة، مكتبة اٝنا٤ني، 1بد التواب، ط مناىج ٓنقيق الرتاث بٌن القدماء كاٞن
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 عبد الر٘نن بن إٚناعيل الدمشقي ينإبراز اٞنعاين من حرز األما 12

 أ٘ند بن يوسف التيفاشي أزىار األفكار ُب جواىر األحجار 14

 خالد بن عبد ا اٛنرجاكم إعراب األجركمٌية 15

 ابن ىشاـ األنصارم ألفٌية ابن مالكإٔب  أكضح اٞنسالك 16

 أ٘ند بن ١نمد األسكندرم تاج العركس اٜناكم لتهذيب النفوس 17

 أبو البقاء العكربم لتبياف ُب إعراب القرآفا 18

 عبد الٌلو بن الصحراكم القركم تقييد ُب حدكد النحو 19

 ١نمد بن أ٘ند اٛنليلي اٞنعسكرم اٜنلل اٜنريرية ُب شرح اٞنقامات اٜنريريٌة 11

 الدراسات القرآنيةك  باب الفقو

 ١نمد بن الديسي اٛنزائرم جواىر الفوائد كزكاىر الفرائد 11

 ١نمد بن ابراىيم اٞنالكي جواىر الدرر ُب حٌل ألفاظ اٞنختصر 13

 عبد الر٘نن بن ١نمد اٛنزائرم اٛنواىر اٜنساف ُب تفسًن القرآف 12

 ...ٓب يعلم اٞنؤلف... جوامع الكلم كبدائع اٜنكم 14

 أ٘ند بن ١نمد زركؽ الشاذٕب جواب زٌركؽ ُب التلقٌن 15

 الكنيت ١نمد بن ٢نتار جٌنة اٞنريد 16

17 
التيسًن كالتسهيل ُب ذكر ما أغفلو 

 خليل
 عبد الر٘نن بن عبد القادر الفاسي

 باب اإلجازات

 علٌي بن عبد الر٘نن اٛنزائرمٌ  إجازة اٛنزائرم 19

 ١نمد بن سآب اٜنفناكم إجازة اٜنفناكم 11

 ١نمد الطاىرم اٝنالدم الرشيدم إجازة اٝنالدم 11
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 أسعد النقشبندم الكردم ١نمد إجازة النقشبندم 13

 باب األدب

 ١نمد بن عبد ا األندلسي ركضة األدب كالضرافة 14

 خالد بن عبد ا اٛنرجاكم الزبدة ُب شرح قصيدة الربدة 15

16 
الزىرة اٞنقتطفة كالتحفة السنٌية 

 اٞنستطرفة
 ١نمد بن ١نمد اٛنزائرم

 رشيأ٘ند أبو العباس اٜن شرح أبيات اٟنركم للحرشيٌ  17

 عبد الر٘نن بن ١نمد الفارسي شرح أرجوزة التلمساين 18

 أ٘ند أبو داكد الديسي شرح المٌية ابن الفارض 19

 

ىذا ٧نوذج لعملية فهرسة الكرتكنية ٞنخطوطات مكتبة زاكية اٟنامل، كمع امكانية إضافة أبواب عديدة 
 للنموذج اٞنرفق حسب مواضيع اٞنخطوطات.

 
 خاتمة:

تأصيل كٓنديد دقيق، يوضّْحي صورتىو ُب إٔب  كأنٌو ٪نتاج ،ط العريٌب ما زاؿ يبحث عن ىيويَّةعلم اٞنخطو  إف
 ، كثرة ما صدر عن من  رغم على الأذىاف الباحثٌن، كيقيمي حولىو األسوارى اليت ٕننع مباحثىو من أٍف تتشتَّت بٌن العلـو

لعمل اٞنتمثل ُب الفهرسة االلكرتكنية كالتحقيق اتأٌب أ٨نية ىذا ، ك اٞنخطوطات العربٌية كقضاياىا من مؤلَّفات
اعتباره آلية فعالة تسهم بشكل كبًن ُب الرقي بالبحث ب االلكرتكين ُب ضوء مواكبة عصر التكنولوجيا اٜنديثة

كلتجسيد علم صناعة اٞنخطوط لو  كاٜنفاظ كصيانة الرتاث اٞنخطوط بشكل عاـكٓنقيق النصوص  البيبليوغراُب
 ن الوصوؿ إليو بشكل أسرؽ كأدؽ.مناىج موحدة ٕنك

 التعليقات الواضحات على منظومة ٓنقيق كتوثيق اٞنخطوطات
 نظم كشرح: كليد كلد الشيخ ماء العينٌن
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 ž اٜنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 ž لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٞنخطوط
 ž مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط
 ž كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبو كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 ž كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتحقيق تفعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 ž ٛنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحظلفظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن االمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ا
 ž كُب اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبلح ٦نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج الكتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ž كقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اف ٦نرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أراد
 ž كاللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبلح
 ž أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر التحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ž كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعيت
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 حامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدككولوجي كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارجي 
 للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنص فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٝنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارج أك 
 فاعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوخ اك 
 تعقيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غًنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك  
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ ٚنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع كمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرا 
 أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازه إذا األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارئ 
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 :مصادر ومراجع الدراسة

تطور الكتابة كالتدكين كالتأليف ُب اٜنضارة العربية اإلسبلمية.ُب:٠نلة .رُني مصطفى، علياف -
 .1991اٝنفجي، البحرين:.1.ع.31اٝنفجي.ـ.

 .1989ض: مكتبة مصباح، اٞنخطوط العريب.الريا.عبد الستار، اٜنلوجي -
الرياض:دار .موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات كمراكز اٞنعلومات.شعباف عبد العزيز، خليفة -

 .1991اٞنريخ،
مواقف اإلسبلـ منو.القاىرة:الدار اٞنصرية ك  التصوير اإلسبلمي:نشأتو.١نمود أبو اٜنمد، ترغلي -
 .1991اللبنانية،
الرتٗنة ك  .القاىرة:ٛننة التأليف12عريب أ٘ند بدراف.مج.قصة اٜنضارة ؛ ت.ديورانت، ككؿ -
 .1951كالنشر،

 اٞنعجم اٞنوسوعي ٞنصطلحات اٞنكتبات كاٞنعلومات.الرياض:دار.١نػمد، الشامػي.أ٘ند، حسػب الػلو -
 .1988اٞنريخ،

عصر إٔب  مصادر اٞنعلومات من عصر اٞنخطوطات.عامر إبراىيم، قندليجي.رُني مصطفى، علياف -
 .3111دار الفكر، :نت.عمافاإلنرت 

 .1997أساسيات علم اٞنكتبات كاٞنعلومات.عماف:دار الشركؽ،.عمر أ٘ند، ٨نشرم -
.الرياض:مؤسسة أعماؿ 33.اٞنوسوعة العربية العاٞنية.ج.١نمد، الشو٫نات.أ٘ند، مهدم -
 .1999اٞنوسوعة،
ة:الدار اٞنصرية اللبنانية، .القاىر 1.علم اٞنخطوطات.جك  الكتاب العريب اٞنخطوط.أ٬نن فؤاد، سيد - 
1997. 
.ُب:٠نلة الرتاث:آفاؽ 51اٞنبلمح الفنية كالتقنية للمخطوط اإلسبلمي.ع..صبلح حسٌن، العبيدم - 

 .3115الثقافة كالرتاث.ديب:مركز ٗنعة اٞناجد، 
 ُب الفهرس التحليلي للمخطوطات العربية اليت ٓب تشملها أدكات الضبط البيبليوغراُب.نعيمة، بن عاشور -

 .1992اٞنكتبة الوطنية.اٛنزائر:جامعة اٛنزائر،
 التصوير اإلسبلمي ُب العصور الوسطى.القاىرة:دار النهضة العربية، )د.ت(..حسن، الباشا -
.1978اٞنخطوط العريب.الرياض:جامعة اإلماـ ١نمد بن سعود اإلسبلمية،.عبد الستار، اٜنلوجي -
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 بـوالية معسـكر مديـنـتي البـرج وسـيدي قـادة مخطـوطـات
 أ.قادة رقيق
 جامعة تلمسان

 
تزخر مدينة معسكر بالكثًن من اٞنخطوطات تتوزع على تراب الوالية بعضها موجود عند بعض العائبلت 

كمن ابرز ىؤالء الشيخ اٞنرحـو البشًن ١نمودم كالذم فتح  العريقة كبعضها موجود عند بعض اٞنهتمٌن َنمع الرتاث
رخٌن كالزكار كْناكزت ىذه اٞنكتبة كاٝنزانة حدكد الوطن حيث كانت ١نل اىتماـ اٞنراكز ُنث مكتبتو للباحثٌن كاٞنؤ 

ىذا فضبل عن املكتبة اليت تتجاكز أكثر  ٢نطوطة نادرة 18كشخصيات من اٝنارج فقامت بتصوير ما اليقل عن 
تلف أنواع العلـو كالفنوف  اٞنخطوطات اٞنتنوعة ُب ٢ن اٝنزانة كالت ٓنتوم على كتاب ك٢نطوط تزخر ّٔا  1611من

قرنٌن إٔب  كالنحو كالتاريخ كقد ًب تصوير ٢نطوطة للشيخ الرماصي تعود ةكالعقائد كالفقو كاألدب كاٞننطق كالصيدل
ُنثا عن ىذا الرتاث  من الزماف كاليت استفاد منها ٢نرب اٞنخطوطات ّنعسكر كقد جاؿ اٞنرحـو ُب الشرؽ كالغرب

  اٞنفقود
عائلة بعطوش من ابرز أبنائها العبلمة الشيخ سي  ئبلت اليت ٕنتلك بعض اٞنخطوطاتكمن بٌن العا....

العطاُب ترٗنة خاصة كابنو اٜناج اٞنختار  اليحياكم القليػل الذم أكرد لو صاحب اٞنرآة اٛنلية الشيخ بن عبد اٜنكم
ُب الفقو كالتوحيد ىذا  كالذم ٬نتلك ىو األخر ٠نموعة من ٞنخطوطات..إماـ اٞنسجد العتيق سيدم ١ني الدين

٠نهولة اٞنكاف كمن  حد الساعةإٔب  كالزالت دفنت أياـ الثورة اٛنزائرية فضبل عن ٠نموعة كبًنة من اٞنخطوطات
كقد قاـ ىؤالء  كالشيخ بلقرد كالشيخ عابدين بن حنفية َنمع الرتاث الباحث حلوٕب حلوؿ  اٞنهتمٌن اٞنثقفٌن

 .أٞنعسكرم مالشيخ أبو رأس الناصر الراشد ٞننطقة كمن أبرزىم العبلمةبتحقيق كثًن من اٞنخطوطات لعلماء ا
كٔندـ الباحثٌن اٞنهتمٌن بعلم اٞنخطوط.  فهرسة ىذه اٞنخطوطات تفيدك  إف إحصاء ىذه العائبلت كالزكايا

 عآب متغًن اختصرإٔب  تراثنا الذم يشهد انتفاضة علمية غًن عادية خاصة مع توفر الوسائل كدخوؿ اٞنخطوط
 اٞنسافات كالزمن 

 فهرسة خزانة محمودي البشير رحمو اهلل
 11:التسلسليالرقم 

 اٞنؤلف:القاضي عياض
 العنواف:الشفا ُب التعريف ُنقوؽ اٞنصطفى

 اٞنوضوع:سًنة
  اٞنقدمة:
ُب مسالة ىاركف بن حبيب  فمقدكر كاختلف فقهاء قرطبة ما فيما بينو كبٌن ا تعأبأك  اٝنإنة:
 1378ربعاء ١نـر اف العصر يـو األذآالتاريخ"كقت 



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

335 
 

 الناسخ":عبد القادر بن يعقوب
 ١نركسة دمشق الشاـ:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة

 االكتابة:خط نسخي
 اٟنوامش:موجودة

 38/15االعمدة كاالسطر:
 الساف: موجود ْنليد. تغليف: كْنليد أ

:  الصور كالرسـو
 رقم آّلد كاٛنزء:

 الرتٗنة:مذكورة
 يدةج كضعية اٞنخطوط:

 مبلحظات عامة اٞنخطوط مذىب العنواف ك٩ند معو ٢نطوط ُب الفقو
 سنة115يوج فراغ كرقتٌن ُب اٞنخطوطعمره

 11:يقم التسلسلالر 
 اٞنؤلف:

 العنواف:حل الرموز كمفاتيح الكنوز
 اٞنوضوع:التصوؼ

 اٞنقدمة:اٜنمد  الذم فتح ّنفاتيح الغيوب اقفاؿ القلوب كرفع حجب السرائر
 اتا أرجعت ببل رام خًنا اخفىاٝنإنة:ابي

 التاريخ":غًن موجود
 الناسخ"/

 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ: خزانة

 االكتابة:
 اٞنداد:

 اٟنوامش:/
 13*34االعمدة كاالسطر:

 ْنليد اكتغليف:تغليف
/:  الصور كالرسـو
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 رقم آّلد كاٛنز/ء:
 الرتٗنة:/

 كضعية اٞنخطوط:جيدة
 مبلحظات عامة 

 1:التسلسليالرقم 
 ٘ند بن عبدااٞنؤلف:ا

 العنواف:باقي اٞنريدين بعقيدة اـ الرباىٌن
 اٞنوضوع:التوحيد

 اٞنقدمة:اٜنمد  الواحد الفرد الصمد
 اٝنإنة:/
 التاريخ"/
 الناسخ"/

 خزانة :مكاف النسخ
 اٜنفظ:/

 االكتابة:كتيب
 اٟنوامش:/

 11*19االعمدة كاالسطر:
 11ْنليد اكتغليف:

/:  الصور كالرسـو
 ٛنزء:/رقم آّلد كا

 الرتٗنة:/
 كضعية اٞنخطوط:جيدة 

 مبلحظات عامة 
 

 :/التسلسليالرقم 
 اٞنؤلف:١نمدبن عبد ا

 من اصل الفيوضات الصافية العنواف:الشطحات الوافية
 اٞنوضوع:التصوؼ

 اٞنقدمة:اٜنمد  الذم بو كاد بلطف حكمتو كماؿ العقوؿ العليم الذم علم
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 ًناٝنإنة:فهو نعم اٞنؤب كنعم النص
 التاريخ"/

 الناسخ"١نمد بن براحي اٞنستغا٧ني
 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة

 كرقة 219الكتابة:خط مغريب 
 اٞنداد:اسود اخضر

 اٟنوامش:/
 13*31االعمدة كاالسطر:

 ْنليد اكتغليف:ْنليد
:  الصور كالرسـو

 رقم آّلد كاٛنزء:/
 الرتٗنة:/

 كضعية اٞنخطوط: جيدة
 ٢نطوط جيد:مبلحظات عامة

 
 11رقم التسلسلي:ال

 اٞنؤلف:أيب عبد ا ١نمد الشامي ر٘نو ا
 العنواف:السًنة الشامية ُب مدح خًن الربية

 اٞنوضوع:السًنة النبوية
العشركف ُب معرفة الذين كانت صفة أجساده متقرب من ك  اٞنقدمة:بسم ا الر٘ناف الرحيم الباب الثالث
 البشر صلى ا عليو كسلم صفة أجسادىم تقرب من صفة جسده كىم ادـ ابو

 اٞندين الشريفة على مشرفها أفضل الصبلة كالسبلـإٔب  اٝنإنة:باب اٟنجرة
 التاريخ:

 اٞنالكي اٞنرزكقي اٞندعو حجازم الناسخ:١نمد بن عبد الكرًن بن ا٘ند القلين
 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة

 الكتابة:خط رقعة
 اٟنوامش:/
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 12*22االعمدة كاالسطر:
 تغليف:ْنليدْنليد اك 

/:  الصور كالرسـو
 11رقم آّلد كاٛنزء:/

 الرتٗنة:/
 كضعية اٞنخطوط:جيدة

 صفحة 511خطو مقركء بشكل جيدعدد اكراقو حوام  :مبلحظات عامة
 

 11:التسلسليالرقم 
 اٞنؤلف:ا٘ند بن موسى اٞنراكشي اٜناج

 العنواف:كشف السر اٞنكتم عن الفاظ السلم
 اٞنوضوع:اٞننطق

 د  الذم جعل بيتا تربةاٞنقدمة:اٜنم
 اٝنإنة:كغفر ا ٟنم كللمسلمٌن امٌن

 1173شواؿ  12التاريخ"
 الناسخ"ا٘ند بن عبد ار٘ناف بن حساين ا٘ند بن عيسى

 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة

 االكتابة:خط نسخ
 اٟنوامش:موجودة

 8*3:31االعمدة كاالسطر
 ْنليد اكتغليف:تغليف

:موجودة  الصور كالرسـو
 11لد كاٛنزء:رقم آّ

 الرتٗنة:ناقصة
 كضعية اٞنخطوط:متوسطة سيئة الوؿ كاٝنر

 كاٞنراجع بقوة مبلحظات عامة ذكر اٞنصادر
 :التسلسليالرقم 

 اٞنؤلف:
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 العنواف:
 اٞنوضوع:
 اٞنقدمة:
 اٝنإنة:
 التاريخ"
 الناسخ"

 :مكاف النسخ
 اٜنفظ:

 االكتابة:
 اٟنوامش:

 االعمدة كاالسطر:
 ْنليد اكتغليف:

:الصو   ر كالرسـو
 رقم آّلد كاٛنزء:

 الرتٗنة:
 كضعية اٞنخطوط:
شرح االحواؿ  شرح منهاج،ذكر الشركح عبد الر٘نن بن ٢نلوؼ بن الصغًن األخضرم:مبلحظات عامة

 شرح الشيخ داككد اٞنالكي.للبيضاكم

 
 11:التسلسليالرقم 

 اٞنؤلف:سعيد بن قدكرة
 العنواف:مواىب الفتاح على الكوكب الوضاح

 ع:التوحيد علم الكبلـاٞنوضو 
 اٞنقدمة:اٜنمد  الواحد العظمة كاٛنبلؿ اٞننفرد ُب الكربياء كاٛنماؿ انفردت على كماؿ قدرتو اٞنوجدات

 اٝنإنة:لقد جاءت رسل ربنا باٜنق كسبلـ على ٗنيع األنبياء كاٞنرسلٌن
 1214ربيع االكؿ 12التاريخ:

 الناسخ:سعيد بن قدكرة
 ذكورةاٞنركحية اٞن:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة
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 االكتابة:
 اٟنوامش:موجودة بقلة

 19*31االعمدة كاالسطر:
 ْنليد اكتغليف:تغليف اللساف موجود

/:  الصور كالرسـو
 رقم آّلد كاٛنزء:

 27الرتٗنة:موجودة ُب الصفحة 
 كضعية اٞنخطوط:جيدة

 مبلحظات عامة 
 

 :التسلسليالرقم 
 ٘ندعباس تاب ا عليواٞنؤلف:اٜنبيب بن اٛنبلٕب بن عيسىنب سيد ا

 العنواف:الكنز اٞنكنوف كالدر اٞنصوف ُب إيضاح أصناؼ العوآب مشتمبل على الفوايد
 اٞنوضوع:العقيدة 

اٞنقدمة:اٜنمد  الواحد الوىاب الفتاح اٞننعم الر٘ناف فالق اإلصباح اٞننزه عن مشاكلو األشباح ك٣ناثلة 
 االركاح 

كصلى ا عليو  ملوكة التودكد مع ىاركف الرشيد كسيدىا بدر الزملناٝنإنة:كىذاماتعلنو من حديث اٞن
 كسلم

 التاريخ"/
 الناسخ"اٜنبيب بن اٛنيبلٕب بن عيسى بن سيد ا٘ند عباس 

 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة /

 االكتابة:
 اٟنوامش:/

 19*32االعمدة كاالسطر:
 ْنليد اكتغليف:تغليف

/:  الصور كالرسـو
 رقم آّلد كاٛنزء:/

 لرتٗنة:/ا
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 كضعية اٞنخطوط:جيدة
 كتاب قيم يتحد ث عن عآب االخرة كاٞنبلئكة:مبلحظات عامة

 

 :/التسلسليالرقم 
 اٞنؤلف:عبد العإب بن عبد اٞنلك بن الشيخ عمر القريشياٜنجازم

 العنواف:زىرات الوردية ُب فتاكل االجهورية
 اٞنوضوع:الفقو

 باده الصاٜنٌناٞنقدمة:اٜنمد الذم اكجد مع نفحات صدكر ع
 اٝنإنة:مبتورة

 التاريخ"/
 الناسخ"//

 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة

 االكتابة:
 اٟنوامش:/

 8*19االعمدة كاالسطر:
 ْنليد اكتغليف:تغليف 

/:  الصور كالرسـو
 رقم آّلد كاٛنزء:/

 الرتٗنة:موجودة ُب اابداية
 كضعية اٞنخطوط:سيئة

 ة ك٣نزقةمبلحظات عامة بعض اكراؽ اٞنخطوط غًن سليم
 

 11:التسلسليالرقم 
 اٞنؤلف:االماـ شهاب الدين ا٘ند العماد الفقهي 
 العنواف:كشف األسرار عن ما أخفي من االسرار

 اٞنوضوع:التصوؼ
 الذم خلق االنساف من طٌن  اٞنقدمة:اٜنمد  رب العاٞنٌن اٞنوجد لبلشياء ببل معٌن

 ٘ناعة ٔنليطا كثًنا اٝنإنة:ٚنعت
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 1117االكؿربيع 34التاريخ"
 الناسخ"االماـ شهاب الدين

 /:مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة

 االكتابة:خط مغريب
 اٟنوامش:

 9*31االعمدة كاالسطر:
 ْنليد اكتغليف:تغليف

:  الصور كالرسـو
 رقم آّلد كاٛنزء:

 الرتٗنة:/
 كضعية اٞنخطوط:/
 مبلحظات عامة 

 
 :التسلسليالرقم 

 اٞنؤلف:الشخ ١نمد اٝنراشي
 الشيخ على االجركمييةالعنواف:شرح 

 اٞنوضوع:االنحو
 ٨نحمد ين ١نمح من 

 اٞنقدمة:ىذا شرح لطيف ُب الفاظ مقدمة الشيخ اإلماـ النحوم ١نمد بن ١نمد بن داكد الصنهاجي
 اٝنإنة:ادع ٕب ياسيدم باٞنغفرة فاين كجدت قبسا

 1384التاريخ"
 مساينالناسخ"علي بن ١نمد بن ا٘ند بن اٜناج بن اٜناجنب عساكر التل

 اٜنزانة :مكاف النسخ
 اٜنفظ:خزانة 

 االكتابة:خط مغريب بن اسود عريض
 15/5اٟنوامش:غيواؿ

 ْنليد:
:  الصور كالرسـو



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

322 
 

 رقم آّلد كاٛنزء:/
 الرتٗنة:

 كضعية اٞنخطوط:جيدة
 مبلحظات عامة 
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 علم المخطوط وفن صيانتو
 

 كمال عويسـي
المركز الجامعي غرداية   

 مقدمــة:
صران ىامان من الرتاث الذم أنتجتو األمة العربية كاإلسبلمية ُب ٗنيع أنواع اٞنعرفة اإلنسانية يعد اٞنخطوط عن

من تاريخ كجغرافيا، طب كأدب، الكيمياء كالفلك، رياضيات كغًنىا من العلـو فاٞنخطوطات جزء من تراث األمة 
٪ندد مكانة أم أمة ُب العآب  ككثيقة تدؿ على كجودىا اٜنضارم،كأصبح بذلك اٞنخطوط ىو تراث األمة الذم

بأسره،ك٪ندد ٟنا أيضا مسًنهتا كىويتها ُب الوجود اإلنساين،كمن خبللو أيضا تتعرؼ األجياؿ على تاريخ أمتها 
كمدل عراقة تاريخ حضارهتم،كٟنذا أضحى االىتماـ باٞنخطوطات كصيانتها يدالف على حرص األمة على صوف 

 تار٫نها كعراقتها.
أىم أبعاد علم اٞنخطوطات حيث نسلط الضوء على التعريف بصناعة إٔب  ٥ناكؿ التعرض ُب ىذه اٞنداخلة

أىم اٞنصطلحات اليت إٔب  آخر كأسبأّا،مع اإلشارةإٔب  اٞنخطوط العريب اإلسبلمي، كىجرة اٞنخطوط من مكاف
لطبيعية كالكيميائية اٞنخاطر اليت تصيب اٞنخطوط كاليت حصرناىا ُب اٞنخاطر اإٔب  ٟنا عبلقة باٞنخطوط، إضافة

كالعامل البشرم"اإلنساف"،كما نتناكؿ ُب ىذه اٞنداخلة ُب كيفية حفظ اٞنخطوط كصيانتو باستعماؿ اٞنعاٛنات 
أ٨نية التجليد كذلك من خبلؿ إبراز نشأتو كطرقو كاٞنواد اليت تدخل ُب عملية ْنليد إٔب  كما أننا سننوه،الكيميائية

 كإصبلح جلد اٞنخطوط.كماىي مراحل ترميم  اٞنخطوطات،
أ٨نية اٞنخطوطات ُب بناء صرح ىذه األمة كدكر علماء األمة العربية  إبرازإٔب  كهتدؼ ىذه اٞنداخلة

التعريف بعلم اٞنخطوطات إٔب  كاإلسبلمية ُب صيانة اٞنخطوطات كترميمها، كما أف الدراسة هتدؼ أيضا
أمتهم من الضياع،كىذا لكوف العديد من اٞنخطوطات السعي ٜنفظ تراث إٔب  كالتأسيس لو،من أجل إرشاد الطلبة

 يومنا ىذا بالرغم من قيمتها العلمية.إٔب  ٓب ٓنقق
 التعريف بعلم المخطوطات:. 0

يطلق الوقت الراىن ٓنديد ما  يصعب على اٞننشغلٌن ُب البحث العلمي اٞنتعلق باٞنخطوطات كٓنقيقها ُب  
الكم اٟنائل من بالرغم من  ىذاك  قيقان بو كبأىم عناصره كحدكده،كٓنديد تعريفا د "علم المخطوط"بعليو اآلف 
كتبان أك أُناثان منشورة ُب الدكريات األكاد٬نية سواء كانت  اٞنتناثرة ُب ٢نتلف الدراسات  العديدةالتعريفات 
كمن ُب طور التأسيس  ال يزاؿأف ىذا العلم  كوفإٔب   كلعل ىذا يرجع،أك رسائل ماجستًن كدكتوراه اٞنتخصصة

تعريف لو كما ىي حدكده ك٠ناالتو كطرؽ ُب ٓنديد  أىل االختصاصاٞنواقف بٌن  تتعددطبيعي أف ٔنتلف اآلراء ك ال
جانب مناىجو كالعمل ّٔا،بالرغم من أف اٞنستشرقوف ُب بداية القرف التاسع عشر ميبلدم قاموا بوضع إٔب  تناكلو

ٓنقيق اٞنخطوطات كنشرىا،حيث قاموا إٔب  ا من خبللوقواعد علمية جعلوا منها علما لو منهجية خاصة بو سعو 
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بتحقيق العديد من اٞنخطوطات العربية كاإلسبلمية كنشرىا،كىذا ال يعين أف علماء اٞنسلموف قد٬نا ٓب يعتنوا 
باٞنخطوطات كٓب تكن ٟنم قواعد خاصة ّٔذا العلم،فقد اىتموا بضبط النصوص كتوثيقها،ككضعوا لكل نسخة رمزا 

 (1)خاصا ّٔا.
 المخطوط: -أ
ىو كتاب ٓب يتم طبعو بعد كال يزاؿ ِنط مؤلفو أك ِنط ناسخ غًنه، أك أخذت منو صورة فوتوغرافية أك  

مصورا باٞنايكرك فيلم عن ٢نطوط أصلي،كمن الناحية الشكلية للمخطوط فهو يتضمن صفحة العنواف كىي ما 
يكونوا يعًنكف اىتماما بوضع العنواف ُب الواجهة  يعرؼ اآلف بواجهة أك غبلؼ الكتاب اٞنطبوع،فالعرب قد٬نا ٓب

، كقد أطلقت كلمة (2)بل كاف غالبا ُب مقدمة الكتاب أك ّنايتو من عملو،ككانت الصفحة األكٔب ترتؾ بيضاء
٢نطوط ُب الواليات اٞنتحدة األمريكية على كل اٞنواد اليت كتبت بواسطة اليد على األلواح الطينية 

٢نطوطات العصور الوسطى كعصر النهضة كاٞنخطوطات اٜنديثة اليت تضم ٔنصصات كاألحجار،كيشمل أغلب 
،غًن أنو يوجد العديد من التعريفات (3)جانب األكراؽ اٝناصة كسجبلت اٞنؤسساتإٔب  عديدة كاألدب كالتاريخ

قد  "دعامة من مادة وحجم معين كالذم يعرؼ اٞنخطوط بأنوبول أوتليو ٟنذه اٞنصطلح كنذكر منها تعريف 
 (4)يكون من طبقة أو لفة معينة تنقل عليها رموز تمثل محصوال فكريا"

كيرل عبد الستار اٜنلوجي أنو ٬نكننا أف نطلق على كل مادة مكتوبة أك منقوشة على حجر ٢نطوطان إذا  
بعض كًب ٗنعها إٔب  كانت مكتوبة باٝنط العريب سواء أكاف على شكل لفائف أك ُب شكل صحف ضم بعضها

اريس أك دفاتر، كّٔذا التعريف يكوف قد أخرج الرسائل كاٞنواثيق كالعهود كالصكوؾ،فهو يستبعدىا من ضمن كر 
،كما يعتقد آخركف أف اٞنخطوط ىو ما كصل إلينا من مؤلفات (5) خبلؿ ىذا التعريف من أف تكوف ٢نطوطا عربيا

ُب العصر اٜنديث،كُب مقابل  كمصنفات كتبت بيد صاحبها أك ِنط أحد النساخ قبل أف تكتشف آلة الطباعة
لتاريخ أم الرتاث،فكل ما خلفو مؤلفا يعد رصيدان تراثيا كفكريان لو  ذلك حيث انو ليس ىناؾ أم حدكد معينة

ما ذىب إليو أ٘ند شوقي بنيٌن أف لفظ ٢نطوط حديث  كلعلنا كجدنا من ينقض ىذا الرأم كىو(6)مقداره العلمي

                                           
 .43،ص1993،الدار اٞنصرية اللبنانية،مصر،الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطاتأ٬نن فؤاد السيد: (1
 .14-12،ص1992،عآب الكتب،لبناف،تحقيق المخطوطات بين النظرية والتطبيق( فهمي سعد،طبلؿ ٠نذكب:2
،٠نلة الواحات للبحوث كالدراسات،العدد األكؿ،ديسمرب،اٞنركز اٛنامعي فن صيانة المخطوطات وترميمهاوف: ١نمد حدب(3

 .317،،ص3116غرداية،
 .19،ص1981،دار الرشيد للنشر،بغداد،العراؽ،فهرسة المخطوط العربيمًنم عبودم فتوحي: (4
 . 19،ص1989،مكتبة مصباح،السعودية،3،طن الرابع الهجريالمخطوط العربي منذ نشأتو إلى نهاية القر (عبد الستار اٜنلوجي:5
 .29،ص1994،مكتبة اٞنلك الفهد الوطنية،تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج األمثلعبد ا بن عبد الرحيم عسيبلف:(6
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تاب اٞنطبوع،أما قبل ذلك فكاف يطلق عليو أٚناء متعددة مثل تأليف ُب اللغة العربية،كظهر مع ظهور الك
 (1)كمؤلفات،كتب األصوؿ،الكتب كاألمهات،أك الكتب األساسية،ألّنا كانت ٓنتوم أساسيات العلم.

أما أرشيد يوسف فقد كاف لتعريفو للمخطوط بأنو " النسخة األصلية اليت كتبها اٞنؤلف ِنط يده كباللغة  
منقولة عن األصل،أك نسخ غًن  أخرلٚنح بكتابتها،أك أقرىا،أك ما نسخو الوراقوف بعد ذلك ُب نسخ العربية،أك 

كلعل من أىم االنتقادات اليت كجهت ٟنذا  (2)أصلية كينطبق ذلك على النسخ اٞنصورة عن أصل اٞنخطوط"
بار أف من بٌن العلماء التعريف ىو أف صاحبة إقتصر فقط على اٞنخطوطات العربية إذا ما أخذنا بعٌن االعت

اٞنسلموف الذين ليست ٟنم أصوؿ عربية ككتبوا بلغات غًن العربية كالفارسية كاألردية كالرتكية القد٬نة،كٟنذا ٤ند أف 
 أخرلمصطفى يوسف السيد ّنج ّنجا مغايران ُب تعريفو للمخطوط حيث كاف أمشل كملمان ّٓاالت كٔنصصات 

ِنط اليد سواء كاف رسالة أك كثيقة أك عهدا أك كتابان أك نقشا على حجر حيث يرل أف اٞنخطوط ىو كل ما كتب 
  (3)غًن العربية أخرلأك رٚنا على قماش سواء كاف باللغة العربية كبلغة 

التعريف على مكوناتو كبشكل ٢نتصر حّت إٔب  غًن أف اٜنديث عن تعريفات متعددة للمخطوط ٩نرنا
ية البنيوية كالرتكيبة كىذا لكوف اٞنخطوط ٬نثل كحدة تار٫نية كاملة،٪نمل بٌن يتسىن لنا اإلٞناـ باٞنخطوط من الناح

سطوره حياة أجياؿ سابقة،٣نثلة ُب نوعيات أكراقو كأحباره كفنوف ْنليده كغًنىا من خصائص عصر كتابتو،لذلك 
ها اٛنمعيات فاٜنفاظ على اٞنخطوط أك ّنعىن أمشل الرتاث اٞنخطوط كاجب قومي ٪نرص عليو الفرد كٓنرص علي

كآّتمع اٞندين اٞنتخصص ُب ٗنع اٞنخطوط كتراثو،كمن ىنا كاف ال بد إدراج كالتنويو بأ٨نية التعرؼ على حقيقة 
مكونات اٞنخطوط كتفهم العوامل البيئية اٞنؤثرة على ىذا التكوين من أجل صيانة اٞنخطوط كاٜنفاظ على أثريتو 

 صفة عامة ٬نكن إٗناؿ مكونات اٞنخطوط ُب:باعتباره أمة للماضي كاٜناضر كاٞنستقبل،كب
 مواد كربوىيدراتية:٣نثلة ُب األكراؽ،كالربديات،كاللواصق النشوية. -

 مواد بركتينية:٣نثلة ُب الرؽ كاٛنلد كاللواصق الغركية. -

(4)مواد يكتب منها:٣نثلة ُب األحبار. -
 

 المخاطر التي تهدد تراث المخطوط: -2
٠نموعة من غازات متعددة يعترب اٞنتهم األكؿ كاٞنسؤكؿ عن كثًن من إف اٟنواء اٛنوم الذم يتكوف من 
كمنها الورؽ كاٛنلود،كىي اٞنواد اليت تتكوف منها الكتب الوثائق،سواء  ،التلف اليت تتعرض لو مكونات اٞنخطوط

الة كانت مطبوعة أك ٢نطوطة،خاصة ُب اٞندف الصناعية أين تنبعث غازات ضارة حيث يكوف التأثًن ُب ىذه اٜن
التغًنات اليت ٓندث ُب نسبة اٜنرارة كالرطوبة،كاإلشعاعات الضوئية،٣نا يزيد تكاثر إٔب  أقول كأسرع،باإلضافة

                                           
 .29،صالمرجع السابقعبد الستار اٜنلوجي:(1
 .73ع اٞنؤسسة الصحفية األردنية،دتا،ص،مطابالكتاب اإلسالمي المخطوط تدوينا وتحقيقايوسف أرشيد:(2
 .15، ص1984،عكاظ للنشر كالتوزيع، السعودية، العلم وصيانة المخطوطاتمصطفى السيد يوسف: (3
 .31،ص3116،تر:مصطفى طويب،اٞنطبعة كالوراقة الوطنية،مراكش،اٞنغرب،:مدخل إلى علم المخطوطأنظر جاؾ لومًن(4
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اٛنراثيم كالفطريات،كبويضات اٜنشرات،كما ينتج عن ذلك كلو ىو تآكل األكراؽ كاٛنلود،كتعرضها للتلف 
 كالضرر،كالذم يظعر بأشكاؿ كصور ٢نتلفة نذكر منها:

 ألكراؽ، كتقصف أطرافها.جفاؼ ا -1
 انتشار بقع لونية كيميائية كبيولوجية على الصفحات كاألغلفة. -2
 التصاؽ األكراؽ ببعضها،كبالتإب ٓنجر اٞنخطوط. -3
 تآكل األكراؽ ٓنت أحرؼ الكتابة. -4
 انتشار الثقوب على األكراؽ. -5
 .خرلّٔتاف لوف اٜنرب كمواد الكتابة األ -6
ألغلفة،كبالذات اٛنلدية منها،خاصة إذا صاحبة ارتفاع نسبة الرطوبة ارتفاع مفاجئ ُب إلتواء كانكماش ا -7

 درجة اٜنرارة.
 تفتت كىشاشية الكعب. -8
 (1).تصلب أك ٓنجر األغلفة -9

كىناؾ عوامل تلعب دكرا مؤثرا ُب تلف الوثائق كالكتب اٞنخطوطة كاٞنطبوعة،كاٛنلود ٬نكننا استعراض أ٨نها 
 و مبٌن ُب العناكين التالية.كتصنيفها كما ى

 العوامل الكيميائية: 1.2
ٕنتاز اٞنخطوطات كالوثائق من أسرع اٞنواد العضوية اٞنعرضة للملوثات الكيميائية اليت ٪نملها اٟنواء ٣نا ينتج 
عن إصابتها باأل٘ناض كاليت تشكل هتديدا خطًنا على اٞنخطوطات كالوثائق اليت تعرضها للتلف كالضرر كلعل من 

 أىم اٞنلوثات الكيميائية الضار نذكر بإ٩ناز ما يلي:
2-1

 غاز ثاني أكسيد الكبريت: (1-
كيتكوف ىذا الغاز ُب اٛنو بسبب احرتاؽ الفحم،ككقود اٞنصانع،كدخاف السيارات كآالت التدفئة،حيث 

 يكوف تأثًن ىذا الغار أقول كأسرع خاصة إذا كجدت نسبة مرتفعة من الرطوبة ُب اٛنو.
2-1

 الغبار واألتربة: (2-
٪نمل اٛنو حبيبات دقيقة كخفيفة جدا،تلتصق على أغلفة الكتب،كتنتشر داخل صفحات  

اٞنخطوط،مصحوبة َنراثيم الفطريات،كبويضات اٜنشرات اليت تنمو بشكل كبًن كسريع،خاصة إذا توافر عاملٌن ُب 
ا ينتج عن ذلك إصابة الوثائق كاٞنخطوطات اٛنو ك٨نا الرطوبة كاٜنرارة،كالذين يساعداّنا ُب النمو بشكل سريع،٣ن

 (2)باألضرار اليت قد يصعب إصبلحها.

                                           
 .69ص ،المرجع السابق،مخطوطاتالعلم وصيانة المصطفى السيد يوسف: (1
 .117-116،ص1999،دار اٞنريح للنشر كالتوزيع،السعودية،المخطوط العربي وشيء من قضاياهعبد العزيز بن ١نمد مسفر: (2
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 العوامل الطبيعية:  (2-2

 تغًنات اٞنناخية كاليت من بٌن أشكاٟنا ارتفاع أك ا٦نفاض درجة اٜنرارة،كنسبة الرطوبةلإف ا
مضرة على أكراؽ كجلود  الرطوبة،كاإلشعاعات الضوئية الطبيعية منها كالصناعية،كل ىذا لو تأثًنات جانبية

 اٞنخطوط،كيزيد تأثًنىا ىذه العوامل إذا كانت بنسب مرتفعة.
2-2

   الحرارة والرطوبة:(1-

إف ارتفاع درجة اٜنرارة أك ا٦نفاضها بنسب كبًنة يؤثر تأثًناي سلبيا على الورؽ كاٛنلود،كقد يسبب ٟنا أضرار 
ضافة لذلك ٤ند أف اٞنواد البلصقة اٞنستعملة ُب ْنليد جسيمة يتعذر ُب كثًن من األحياف إصبلحها كعبلجها،باإل

اٞنخطوطات كالغراء مثبل،تفقد قوهتا كٕناسكها بسبب ارتفاع درجة اٜنرارة،كالرطوبة مثل اٜنرارة كاليت ىي عبارة عن  
يا ستعمل كمية من ِنار اٞناء اٞنوجود عند درجة حرارة معينة غًن أنو إذا توفر درجة معينة من الرطوبة مدركسة علم

  (1)بشكل مفيد ٜنفظ اٞنخطوطة األكراؽ كاٛنلود.
2-2

  الضوء: (2-
يعد الضوء من العوامل اليت تسبب أضرار جسيمة على الكتب كالوثائق،لكنو ليس بنفس القوة كالسرعة اليت 

ًن أف تعرض تراث ٓندثها الغازات اٞنلوثة اليت ٓندثنا عليها سابقا،أك حّت بالنسبة لعاملي درجة اٜنرارة كالرطوبة،غ
اٞنخطوط للضوء كٞندة طويلة يفقدىا قوهتا كيضعف مقاكمة خواص اٞنخطوطات كٟنذا ينصح خرباء اٞنخطوطات 

غًن اف تأثًن الضوء يتوقف على عوامل  (2)باٜند من اإلضاءة، من أجل تعطيل التفاعبلت الضوئية الكيميائية
 من أ٨نها: أخرل

 قوة اإلضاءة كطوؿ مدهتا. -

 رؽ ككثافتو.ٚناكة الو  -

 جانب درجة اٜنرارة.إٔب  تركيب اٟنواء ايط بالورؽ من كمية غاز األكسجٌن كغازات التلوث -

 اٞنركبات الغًن السليولوزية اٞنوجودة ُب الورؽ. -

                                           
،اٟنيئة العامة اٞنصرية األسس العلمية لعالج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخيةأنظر شاىٌن عبد العز:(1
 .31،ص1991مصر،للكتاب،

78ص ،المرجع السابق،العلم وصيانة المخطوطات( مصطفى السيد يوسف:2
. 
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الورؽ مثل اٞنركبات اٞنعدنية اٞنلونة، أك اٞنواد اٜنمضية أك القلوية اٞنستخدمة ُب إٔب  اٞنواد اٞنضافة -
(1)ُب عبلجو كترميمو. صناعة الورؽ، أك

 
 

 
 العوامل البيولوجية:(2-3

تعترب الكائنات اٜنية سواء اٞنرئية منها كاٞنتعلقة بػ اٜنشرات كالقوارض،أك دقيقة ال ترل بالعٌن آّرة  
كالفطريات كالبكتًنيا من أخطر التهديدات ُب حياة اٞنخطوط،حيث تقـو ّنهاٗنة الكتب كالوثائق كتدمرىا 

و مناخي مبلئم النتشارىا كتكاثرىا ُب اٞنخازف كاٞنكتبات ابيت يتم فيها حفظ اٞنخطوطات خاصة مع توفر ج
األثرية،كلعل من أىم الكائنات اٜنية اليت هتدد بشكل خطًن اٞنخطوط ىي اٜنيوانات القارضة مثل الفئراف كاٛنراد 

ء عليها كإبادهتا بشّت الطرؽ على كجو اٝنصوص،كلذلك ٪نرص اٞنهتمٌن باٞنخطوطات على عدـ التهاكف ُب القضا
ٞننع انتشارىا، كتكاثرىا ُب اٞنخازف كاٞنكتبات ابيت يتم فيها حفظ اٞنخطوطات األثرية،كلعل من أىم الكائنات 
اٜنية اليت هتدد بشكل خطًن اٞنخطوط ىي اٜنيوانات القارضة مثل الفئراف كاٛنراد على كجو اٝنصوص،كلذلك 

  .دـ التهاكف ُب القضاء عليها كإبادهتا بشّت الطرؽ ٞننع انتشارىا٪نرص اٞنهتمٌن باٞنخطوطات على ع
 كاإلنساف ىو اآلخر من اٞنتهمٌن بإٜناؽ الضرر على اٞنخطوط، كيتم ىذا بصور متعددة من بينها:

إمساؾ اٞنخطوطات األثرية بأيدم مبللة أثناء التصفح،أك غًن نظيفة ٣نا ينتج عنو التصاؽ أكساخ  -1
 .بو البقع كىي اليت تكوف سببا ُب إصابتها بالفطريات اللة للورؽ كاٛنلودكاضحة للعياف تش

إضافة عبلمات أثناء القراءة كثين بعض األكراؽ ٣نا يعرضها لكسر كبالتإب احتماؿ فقداف بعض أجزاء  -2
 الورؽ.

ن اٞندخنٌن من الباحثٌن يسهم بشكل كبًن بإتبلؼ اٞنخطوط حيث ٕنتص أكراؽ اٞنخطوط نسبة م-3
 الدخاف اٛنوم فرتتفع من جرائها نسبة األ٘ناض اٞنتلفة للورؽ.

التقوس كاالعوجاج جراء جهل بعض العاملٌن ُب اٞنخازف بطريقة إٔب  تتعرض بعض اٞنخطوطات -4
 كضعها بشكل مناسب ُب األرفف.

ا يعرض الكتب عدـ االلتزاـ باٞنعايًن البلزمة ُب درجة اٜنرارة كنسبة الرطوبة كقوة األشعة الضوئية ٣ن-5
 (2)كالوثائق ألضرار جسيمة.

 حفظ وصيانة المخطوطات العربية:الوسائل والعالج (3

                                           
 .16، صالمرجع السابقشاىٌن عبد العز: (1
 .131-116، صالمرجع السابقعبد العزيز بن ١نمد مسفر:( 2
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إف حفظ كصيانة اٞنخطوطات األثرية ّنختلف علومها،كمهما كاف اٞنادة اٞنصنوعة منها ال يقتصر فقط على 
اٞنناسبة لسبلمتها كاٜنفاظ إجراءات اٞنعاٛنة كالرتميم فحسب بل يتعدل ىذا األمر ليشمل على هتيئة األكضاع 

  .عليها
 كللمحافظة على اٞنخطوطات كالوثائق ينصح بإتباع اإلجراءات التالية:

كجوب إجراء فحص دكرم متكامل على اٞنخطوطات كالوثائق،كعلى الوجو اٝنصوص األجزاء الداخلية . 1
أف يتم ىذا أثناء عملية  منها للتأكد من سبلمتها كغًن متعرضة ألم من األضرار مهما كاف نوعها،ك٬نكن

أماكن متعرضة للتهوية إٔب  كُب ىذه اٜنالة ينصح اٝنرباء بنقل ىذه ٞنخطوطات األثرية من أماكنها التنظيف،
آخر للضر إٔب  بشكل جيد،كمن ٍب يتم إجراء التنظيف ٟنا شريطة أف ال يشكل تنقل اٞنخطوط من مكاف

ذا يعين أف يكوف القائموف على الكشف الدكرم مركزين ُب للمخطوط سواء بالسرقة أك اإل٨ناؿ أك الضياع كى
 مكاّنا األصلي فور االنتهاء من عملية التنظيف.إٔب  أبعد اٜندكد كإعادة ىذه اٞنخطوطةإٔب  عملهم كجادين

العمل على عزؿ اٞنخطوطات اليت تعرضت إلصابة بالفطريات كغًنىا من اٜنشرات كاآلفات عن . 3
ليمة،كاإلسراع ّنعاٛنتها فور اكتشاؼ الضرر حّت ال يتطور التلف كالضرر الذم أحاط اٞنخطوطات كالوثائق الس

باٞنخطوط،ٍب توضع بعد ىذه اٞنعاٛنة كلفرتة من الزمن ُب مكاف خاص بعيد عن اٞنخطوطات كالوثائق 
مل فإنو السليمة،فإذا ًب التحقق التاـ بشفائها كإصبلح الضرر الذم أحاط ّٔا،كخلوىا من اإلصابات بشكل كا

   (1)مكاّنا األصلي.إٔب  بعد ىذا إعادهتا

 وسائل صيانة المخطوطات: (4
 وسائل تقضي على التلوث الجوي:  (4-1

النظافة الدكرية للمخازف باستعماؿ ماكينات دكرىا يتمثل ُب تنظيف كنزع ذرات األتربة كما يتعلق من  -
 مواد ضارة، كخاصة أرضيات اٞنخازف.

بصورة بًنة ٣نا يؤدم بامتصاص أكراؽ اٞنخطوط لو،كٟنذا فهو ٣ننوع منعا  منع التدخٌن ألنو يلوث اٛنو -
 باتان داخل اٞنخازف كصاالت القراءة.

 .التخلص من الغازات السامة كذلك باستخداـ مرشحات مائية إلمرار اٟنواء النقي -

ناطق كضع اٞنخطوطات ُب خزائن ١نكمة اإلغبلؽ ٞننع كصوؿ اٜنشرات كالفطريات إليها خاصة ُب اٞن -
 الساحلية اليت ترتفع فيها نسبة الرطوبة.

                                           
 .131، صالمرجع السابقعبد العزيز بن ١نمد مسفر: (1
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التحكم ُب عوامل البيئة الطبيعية مثل نسبة درجة اٜنرارة كالرطوبة،كمقادير األشعة الضوئية،كُب ٗنيع  -
ميكركجراـ لكل مرت مكعب ُب اٛنو ايط  50اٜناالت ٩نب أال يزيد تركيز الغازات اٞنلوثة للجو عن 

 .(1)باٞنخطوط

 
 

 ومة الحشرات بأنواعها وطرق إبادتها:وسائل مقا (4-2

عندما يتأكد الباحثٌن كالقائمٌن على حفظ اٞنخطوطات ُب اٞنخازف بوجود حشرات أثناء تفتيشهم 
 الدكرم، فإنو ٩نب عليهم كبصورة سريعة مقاكمتها كلعل من أ٨نها الوسائل اٞنتوفر ٟنذه العملية نذكر ما يلي: 

 ظة على نظاـ التهوية السليم كالذم يكوف بنسب علمية دقيقة.مراعاة النظافة التامة مع ااف -

رش اٞنخازف باٞنبيدات اٞنناسبة من أجل تعقيمها كليا، كىذا لقتل اٜنشرات كاآلفات كالقضاء عليها، مع  -
ساعة،كيفضل أف تتم  24أمر مهم كىو ضركرة غلق اٞنخازف بعد رش ىذه اٞنبيدات ٞندة ال تقل عن إٔب  اإلشارة
 (2)لعملية ُب ّناية الدكاـ عماؿ اٞنخزف،مع التنويو أف يكوف التعقيم بشكل دكرم كل ثبلث أشهر.ىذه ا

 

 ترميم المخطوطات:األبعاد والعالج (5
إف اٞنفهـو العاـ لرتميم اٛنلود يعين ترميم اٞنخطوط بأجزائها اٞنختلفة من الكعب كالوجهٌن األمامي كاٝنلفي 

لساف كالكرتوف اٞنؤلف ٟنذه اٛنلدة،كىو بشكل عاـ إصبلح إلعادة ْنليد كتقوية كخطوط االتصاؿ بٌن الوجهٌن كال
اٞنخطوط مع اافظة على أثريتو كقدمو ككل ما يتعلق بزخارفو كنقوشو اليت تتكلم على خصائص عصر كتابتو 

 (3).كتاريخ مؤلفو كالصورة العامة للحضارة حينئذ

ة تأخذ طابع العاٞنية كىي ُب الوقت نفسو تعد عملية فنية كالرتميم عبارة عن عملية تكنولوجية جد دقيق
إحساس العامل ّٔا كرغبة قوية أثناء تأديتها،كىي بتعبًن آخر عملية عبلج ألثر اٞنسن ُب إٔب  ذكقية كٗنالية ٓنتاج

اء معينة ١ناكلة إلزالة بصمات الزمن كمظاىره اٞنتعددة مثل الكسور كالتشققات كالثقوب كأحيانا كثًنة اختفاء أجز 
 (4)ٔنتلف ُب حجمها أك مساحتها

ُب اٜنقيقة ال يسعنا ُب ىذه اٞنداخلة اٞنوجزة للتطرؽ كبشكل مفصل ُب كيفية معاٛنة كترميم اٞنخطوطات 
 اٞنزيد من البحث كالتقصي كالتفصيل ُب كثًن من اٞنراحل،ك٪نتاج مناإٔب  األثرية،كىذا لكوف ىذا األمر ٪نتاج منا

                                           
 .85، ص3113 عآب الكتب للنشر كالتوزيع، بًنكت، لبناف،وعمال، صيانة المخطوطات علما ( مصطفى السيد يوسف:1
،كتيب العناية بالمخطوطات وطريقة مناولتهاأنطونيو مًنابيل:  ،أنظر أيضا132-133،صالمرجع السابقعبد العزيز بن ١نمد مسفر:( 2

 .3116، باريس،اليونيسكو،3عن ٘ناية الرتاث رقم
،مقالة ُب الدكرة التدريبية الدكلية الثانية بعنواف صناعة اٞنخطوط العريب اإلسبلمي من الرتميم إٔب هاترميم الجلود ومعالجت(بساـ داغستاين:3

 .478،ص3111التجليد،مركز ٗنعة اٞناجد للثقافة كالرتاث،اإلمارات العربية اٞنتحدة،ديب،
 .17، صالمرجع السابقشاىٌن عبد العز: (4
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،خاصة إذا كضعنا ُب عٌن االعتبار أف ىذه العملية لديها جانب كبًن من العلمية األمر دراسات مستفيضةإٔب 
الذم يتطلب منا الكثًن من اٛنهد كالوقت،كإٔب اٞنزيد من اٝنربة اٞنيدانية، غًن أننا سنحاكؿ ُب العنواف 

يم الوثائق التإب،كبشكل ٢نتصر كغًن ٢نل من الناحية األكاد٬نية العمليات األساسية لعبلج كترم
كاٞنخطوطات،كاألغلفة اٛنلدية،حيث أف ىذه العملية يطلب فيها ٢نتصٌن كخرباء لديهم خربة كافية ُب ىذا 

 (1)آّاؿ.
 التنظيف: (5-1

كالتنظيف يرجى منو ٔنليص األكراؽ كاٛنلود ٣نا يكوف قد علق ّٔا من أكساخ كاألتربة كآثار األقبلـ أك 
 فطريات كبويضات اٜنشرات.

 زالة البقع:إ (5-2
إف عملية إزالة البقع يتطلب أكال ٓنديد نوع الورؽ كحالتو،كمن ٍب ٓنديد نوع البقع أك األكساخ،كما ىي 

 اٞنواد الكيميائية البلزمة إلصبلح كإزالة البقع ايطة باٞنخطوط.
 إزالة األحماض الزائدة: (5-3

جة تركيب األكراؽ،كدباغة اٛنلود،أك بسبب إف زيادة نسبة اٜنموضة ُب األكراؽ كاٛنلود قد تكوف إما نتي
ظركؼ التخزين أك عن طريق األحبار اٞنستخدمة ُب الكتابة،كعدـ القضاء على ىذه الزيادة قد تعرض اٞنخطط 

 .PH6-8للتآكل كالتلف،ك٩نب أف تكوف نسبة درجة اٜنموضة ىي:
 فصل األوراق الملتصقة: (5-4

ؽ الوثائق كاٞنخطوطات،متأثرا بالظركؼ البيئية،العوامل ضعف مقاكمة أكراإٔب  يؤدم التقادـ الزمين
٧نو كتكاثر بعض الكائنات الدقيقة كخاصة الفطريات،مفرزة مواد صمغية لزجة كبقع إٔب  اٛنوية،فالرطوبة قد تؤدم

لونية كأ٘ناض عضوية،ينتج عنها ٕناسك األكراؽ بعضها ببعض كالتصاؽ الصفحات باٛنلود كيصبح بالتإب 
 لبا متماسكا يشبو اٜنجر كٟنذا تسمى ىذه اٜنالة بتحجر اٞنخطوط.اٞنخطوط قا

كلعبلج مثل ىذه اٜنالة ٩نب تعريض األكراؽ اٞنلتصقة لكمية من ِنار اٞناء تكفي لتشبعها كتليٌن اٞنواد 
 اللزجة بينها،كمن ٍب يتم فصل األكراؽ عن بعضها البعض برتكيز كحذر كبًن كمهارة فائقة،ٍب ترتؾ ىذه األكراؽ

 لكي ْنف ككضعها فوؽ أكراؽ بيضاء كظيفتها امتصاص الرطوبة اٞنوجودة فيها.
 إصالح التمزقات وإكمال األجزاء الناقصة: (5-5

                                           
المرجع شاىٌن عبد العز:  .139-132، صالمرجع السابقنظر: عبد العزيز بن ١نمد مسفر:ٞنزيد من اٞنعلومات حوؿ عملية الرتميم أ(1
. مصطفى السيد 45-42،ص1998،مطبعة النجاح اٛنديدة،الدار البيضاء،اٞنغرب،كيف نصون مخطوطاتنافوزية الكرُب:.47-32، صالسابق
 .141-121،صيانة المخطوطات علما وعمال، المرجع السابقيوسف:



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

342 
 

إف التمزؽ الذم ٪ندث للمخطوط أك الثقوب اليت تنتشر ُب ثناياه أك حّت تقصف بعض األطراؼ،يتم  
اقصة فتستكمل بأكراؽ تتشابو مع األكراؽ القد٬نة من معاٛنتها ّنلئها بعجينة لب كرؽ غًن ٘نضي،أما األجزاء الن

 (1)ناحية خواصها كأحجامها كألواّنا.
 :التجليد (6

عرؼ العرب فكرة التجليد مع بداية عصر اإلسبلـ، ككاف اٞنصحف ىو أك كتاب ٩نلد، كىو إجراء كقائي 
لوحٌن من اٝنشب مثبتٌن من اٝنلف  للصفحات اٞنكتوبة، خوفا عليو من الضياع كالتناثر،كٓب يكن ىذا اإلجراء إال

ِنيط رفيع من ليف النخيل ٓنفظ بينهما الصفحات اٞنخطوطة للقرآف الكرًن،كمع احتكاؾ اٜنضارة اإلسبلمية مع 
عصر،حيث إٔب  حضارات عديدة حدث تبادؿ معرُب كمنها مفهـو التجليد الذم يتسع كيتطور كيتغًن من عصر

 نهجية العلمية كالعملية كىو يشتمل على نوعٌن ٨نا:أصبح علما قائما بذاتو لو أسسو اٞن
٫نتص ىذا النوع بتجليد كافة أنواع اٞنخطوطات العربية كاإلسبلمية بالطريقة القد٬نة كباستخداـ اٞنواد  -أ

الطبيعية مع األخذ بعٌن االعتبار الزخارؼ اٞنوجودة على سطح الغبلؼ، كإعادهتا من جديد ّنا يتناسب كتاريخ 
 وط.نسخ اٞنخط
 التجليد الفين اٜنديث: -ب

٫نتص ىذا النوع بتجليد ٗنيع أنواع اٞنطبوعات معتمدا على الطرؽ األكربية بكل أشكاٟنا من حيث 
 (2)التنفيذ، كمن حيث اٞنواد اٞنستخدمة.

 أما اٞنواد اٞنستخدمة ُب التجليد فهي:
 كرتوف بسماكات كبًنة.

 جانب جلد اٞناعز. 
 كأفضلها الصمغ النشاء.صمغ خاص بتجليد اٞنخطوطات 

 حريرية. أخرلخيوط بيضاء ك 
 كرؽ رخامي لتغليفو من الداخل.

 كأما اٞنواد اٞنستخدمة ُب عمليات التجليد:
 ٧ناذج معدنية زخرفية )قوالب(.

 مكبس معدين.
 ملزمة خشبية.

                                           
 .145صيانة المخطوطات علما وعمال، المرجع السابق،صالسيد يوسف:( مصطفى 1
-15،ص3111(بساـ الداغستاين:فن الرتميم صيانة تراث كحفظ أمانة،مركز ٗنعة اٞناجد للثقافة كالرتاث،اإلمارات العربية اٞنتحدة،ديب،،2

36. 
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 ١نف لرتقيق اٛنلد.
 (1)أداة للحفر ٢نتلفة األشكاؿ كاٞنقاسات.

   
 :خاتمــة

راث األمة فهو جزء أصيل من كياّنا ككجودىا، كبإحيائو ّنثل ىذه اٞنلتقيات اليت ْنمع إف اٞنخطوط ىو ت
العديد من النخبة الباحثٌن كنشر علومو يتحقق لؤلمة ٠ندىا كرقيها بٌن اٜنضارات،كآّتمعات اٞنسلمة ٕنلك تراثان 

دماء الذين أبدعوا كتفننوا ُب كل فن ضخماى ُب ٢نتلف التخصصات اٞنعرفية تركها لنا آبائنا كأجدادنا العلماء الق
كعلم بشكل كبًن،غًن أف ىذا الكنز العظيم ٓب يتم إكتشافو كلو كٓب يصل إلينا منو سول النذر القليل،كبقي الكثًن 
منو حبيسان ُب خزائن الكتب اٝناصة كلدل العديد من األشخاص قابع بٌن أدراجهم ينتظر الدارسٌن كالباحثٌن ُب 

 من يزيح عنهم الغبار.٠ناؿ اٞنخطوطات 
كالكتاب العريب اٞنخطوط كّنا ٬نثلو من الناحية الفكرية اٞنتطورة، ىو نتاج تلك اٜنضارة اليت شهد العآب 

التفكك كاالّنيار ألسباب إٔب  على عظمتها كٚنو مكانتها، كلكن ضعف مكانة اٜنضارة اإلسبلمية أدل ّٔا
زاعات الداخلية كاٜنركب اٝنارجية كاليت كاف أكثرىا دموية كتشريدا العديدة لعل من أبرزىا الفنت اليت حدثت كالن

تلك اٟنجمات اليت شنها كل من التتار كاٞنغوؿ من الشرؽ،كالصليبيوف من الغرب،حيث دمرت ببلد العرب 
اء كاٞنسلمٌن كّنبت كحرقت تراثهم كٓب يبقى من تراث اٞنخطوطات إال القليل ٣نا ٓب تصل إليو أيديهم اٞنلطخة بدم

 اٞنسلمٌن كاٜناقدة على تراثهم.
كٟنذا كجب على اٛنادين من ٦نبة ىذه األمة ُب ٠ناؿ اٞنخطوط إنقاذ ما ٬نكن إنقاذه من تراث ىذه األمة  

مع توفًن ٟنم كافة اٝندمات باالطبلع على ىذه اٞنخطوطات كتصوير ما يودكف البحث عنو بغية التحقيق 
يق بٌن اٛنهات كاٞنؤسسات اٞنعتمدة لتبادؿ اٞنعلومات كاٝنربات كإلقاء األكاد٬ني اٞنمنهج،مع التعاكف كالتنس

  .ااضرات كعقد مؤٕنرات كملتقيات ُب ٠ناؿ صيانة اٞنخطوطات كاٜنفاظ عليها
 
 ائمة المراجع:ق

 اليونيسكو، باريس، ،3رقم الرتاث ٘ناية عن كتيب،مناكلتها كطريقة باٞنخطوطات العناية: مًنابيل أنطونيو -1
3116. 

 ،1993اللبنانية،مصر، اٞنصرية اٞنخطوطات،الدار كعلم اٞنخطوط العريب الكتاب:السيد فؤاد أ٬نن -3

                                           
ثانية بعنواف صناعة اٞنخطوط العريب اإلسبلمي من الرتميم إٔب ،مقالة ُب الدكرة التدريبية الدكلية الالتجليد اإلسالمي( بساـ داغستاين:1

المدخل إلى علم .كللمزيد من التفاصيل أنظر فركنسوا دركيش:495،ص3111التجليد،مركز ٗنعة اٞناجد للثقافة كالرتاث،اإلمارات العربية اٞنتحدة،ديب،
 .295-3111،283رتاث اإلسبلمي،لندف،،تر:أ٬نن فؤاد السيد،مؤسسة الفرقاف للالكتاب المخطوط بالحرف العربي
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 العربية كالرتاث،اإلمارات للثقافة اٞناجد ٗنعة أمانة،مركز كحفظ تراث صيانة الرتميم فن:الداغستاين بساـ -2
 .3111،اٞنتحدة،ديب،

 العريب اٞنخطوط صناعة بعنواف الثانية الدكلية دريبيةالت الدكرة ُب اإلسبلمي،مقالة التجليد:داغستاين بساـ -4
 .3111اٞنتحدة،ديب، العربية كالرتاث،اإلمارات للثقافة اٞناجد ٗنعة التجليد،مركزإٔب  الرتميم من اإلسبلمي

 العريب اٞنخطوط صناعة بعنواف الثانية الدكلية التدريبية الدكرة ُب كمعاٛنتها،مقالة اٛنلود ترميم:داغستاين بساـ -5
 .3111اٞنتحدة،ديب، العربية كالرتاث،اإلمارات للثقافة اٞناجد ٗنعة التجليد،مركزإٔب  الرتميم من اإلسبلمي

 .3116الوطنية،مراكش،اٞنغرب، كالوراقة طويب،اٞنطبعة مصطفى:اٞنخطوط،تر علمإٔب  مدخل:لومًن جاؾ -6

 العامة التار٫نية،اٟنيئة كالوثائق كاٞنخطوطات الكتب كصيانة كترميم لعبلج العلمية األسس:العز عبد شاىٌن -7
 .1991للكتاب،مصر، اٞنصرية

 مصباح، ،مكتبة3اٟنجرم،ط الرابع القرف ّنايةإٔب  نشأتو منذ العريب اٞنخطوط :اٜنلوجي الستار عبد -8
 .1989 السعودية،

 .1999كالتوزيع،السعودية، للنشر اٞنريح قضاياه،دار من كشيء العريب اٞنخطوط:مسفر ١نمد بن العزيز عبد -9

 الوطنية، الفهد اٞنلك األمثل،مكتبة كالنهج الواقع بٌن اٞنخطوطات ٓنقيق:عسيبلف الرحيم عبد بن ا عبد -11
1994. 

 الفرقاف السيد،مؤسسة فؤاد أ٬نن:العريب،تر باٜنرؼ اٞنخطوط الكتاب علمإٔب  اٞندخل:دركيش فركنسوا -11
 .3111االسبلمي،لندف، للرتاث

 .1992الكتب،لبناف، كالتطبيق،عآب النظرية بٌن خطوطاتاٞن ٓنقيق:٠نذكب سعد،طبلؿ فهمي -13

 .1998البيضاء،اٞنغرب، اٛنديدة،الدار النجاح ٢نطوطاتنا،مطبعة نصوف كيف:الكرُب فوزية -12

 األكؿ، كالدراسات،العدد للبحوث الواحات كترميمها،٠نلة اٞنخطوطات صيانة فن: حدبوف ١نمد -14
 .3116 غرداية، اٛنامعي اٞنركز ديسمرب،

 .1984 السعودية، كالتوزيع، للنشر اٞنخطوطات،عكاظ كصيانة العلم:يوسف السيد مصطفى -15

 لبناف، بًنكت، كالتوزيع، للنشر الكتب عآب كعمبل، علما اٞنخطوطات صيانة:يوسف السيد مصطفى -16
3113. 

 للنشر،بغداد،العراؽ،دتا. الرشيد العريب،دار اٞنخطوط فهرسة:فتوحي عبودم مًنم -17

 األردنية،دتا. الصحفية اٞنؤسسة كٓنقيقا،مطابع تدكينا اٞنخطوط إلسبلميا الكتاب:أرشيد يوسف -18
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 )دراسة في مناىج تحقيقها وضبطها(المخطوطات في أسس جمعها وبننائها 
 
 د/محمد حجازي
 جامعة باتنة

 مدخل نظري:
ئما بٌن هتتم األمم قاطبة باٜنفاظ على تراثها، َنمعو كإثرائو كتلقينو لؤلجياؿ، حّت يبقى التواصل قا

كأىم ذلك كلو، نظاـ اٞنخطوطات ُب أصل اافظة كاٛنمع كالضبط؛ حّت .منظومات التفاعل اٞنعرُب اٛنيلي
 يستقيم التفاعل كاالستفادة بٌن أبناء األمة كالقراء.

كأل٨نية ذلك، انربت اٞنؤسسات العلمية كاٞنعرفية، على ٢نتلف مستوياهتا كمسئولياهتا، باالىتماـ الكبًن 
ككل ما يشكل عملية اٞننهجة، لئلخراج العلمي األكاد٬ني الدقيق .ات التحقيق كالدراسة كاٛنمع كالطبع..لعملي

 للمخطوطات كاألسفار القد٬نة.
كطبعا، فإف تطبيق اٞنناىج ييعد السبيل الذم يوجّْو بإحكاـ كدقة كٕنحيص عمليات التحقيق، اليت تتناكؿ 

بت حولو األجياؿ، كفق منهج التواصل كالعطاء كتعميم الفائدة الرتاث العلمي الذم صنعتو األمم، كتعاق
 كاالستفادة.

عبد الباسط ١نمد حسن بقولو: ن إف الدراسة اٞننهجية العلمية الدقيقة، ُب تناكؿ  -د -كىذا ما يشًن إليو
الرتاث  القراء، كالتحقق من مضامٌنإٔب  إظهار اٜنقائق كتوصيلهاإٔب  البحوث كالتحقيقات، إ٧نا ىي للوصوؿ

 (1).ّنخطوطاتو كُنوثو، حّت نتمكن من تعميم االستفادة منها كالتحقق من معارفها كصحتها ىي أيضا ن 
كبطبيعة الدراسة كاٜناؿ، تظهر مكامن اٞنعرفة كالتواصل مع اٜنقائق الثابتة اٞنميزة لكل فرتة من فرتات  

 التاريخ كصًنكرتو كحقائقو.
الكتابة، يصلح أف يتماشى مع اٞنخطوطات كطرائق ٓنريرىا كٓنقيقها كىل ٬نكن اعتبار قوؿ )باختٌن( عن 

 (2).كأبعاد ذلك حٌن يقوؿ: ن الفن الذم يعيش ُب صًنكرة دائما، كال يزاؿ غًن مكتملو ن 
كتعتمد الشعوب ُب تقوًن إنػّْيَّتها كبنائها آّتمعي، على ىذا الزخم اٞنعرُب اإلنساين، الذم ٪نقق رغبة البقاء 

، كىذا ما عليو الشعوب اٞنتحضرة، مثبل: ن ُب ببلد الغرب اعتمدكا أساسا على العلـو االجتماعية، لفهم كالتواصل
كاقع ٠نتمعاهتم كاستعماٟنم للعلـو االجتماعية كاإلنسانية كالقيم اٞنعرفية اٞنوركثة، ارتكازا على التناكؿ العلمي 
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كف البحث اٞنيداين كالتعاطي مع اٞنوركث اٜنضارم اٞننسوخ لن يتم د كاٞننهجي ٞنعاٛنة ظواىر اٜنياة اليومية، كىذا
 (1).ُب السجبلت كاٞنكتباتن 

 :دراسة في المفاىيم -0
على أنو .يعد تفسًن ابن جين للغة، على أّنا كسيلة التواصل بٌن الناس ألداء أغراضهم كتدبر شؤكف حياهتم

تداكؿ الدالٕب لصًنك 
ي
رة اللغة كتراكيبها كنصوصها ككجودىا أساسا؛ كوف التعريف كالتفسًن الذم يصب ُب خانة اٞن
وصلة

ي
حركية التواصل كتوظيف اٞنعارؼ كمهارات الكتابة كالتميُّز فيها، إٔب  العملية تتميز باألداءات اٞنعرفية اٞن

ؼ كاإلقداـ على ترسيخ مفاىيم العلـو كمصطلحاهتا كدالالهتا، كاألنساؽ اٞنعرفية اليت ٓناكؿ شرحى كمنهجىة اٞنعار 
 كالعلـو كاآلداب، ّنا يكفل الفهم كٓنقيق الغايات.

عليو السبلـ( األٚناء كلها ٍب عرضهم على )كتلك فطرة ا تعأب ُب خلقو، أف علم سبحانو كتعأب آدـ 
ـى اأٍلىٍٚنىاءى كيلَّهىا ٍبيَّ  حٌن ٓنقق كعد اٜنق باٝنىٍلق كاٝنبلفة ُب األرض، يقوؿ تعأب: ن .اٞنبلئكة..  عىرىضىهيٍم عىلىى كىعىلَّمى آدى

ًء ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقٌنى  ًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوين بًأىٍٚنىاًء ىىؤيالى ًئكى  (2).ًن  اٍلمىبلى

كحكمة تعليمو سبحانو كتعأب آلدـ، أنو سيستخلفو ُب األرض ليعمرىا، كيرتؾ آثارا كلما تعاقبت األجياؿ 
ٓنقيق أدكات االستخبلؼ ُب األرض إٔب  علم كاٞنعرفة؛كتآلفت مع اٞنتغًنات اٜنياتية، اليت تسعى من خبلؿ ال

 كالتواصل مع أبعاد اٜنياة ماضيا كحاضرا كمستقببل، كلما ٕناشى ذلك مع سنن الكوف.
إف تلك التسجيبلت كالقراءات للحياة، مبعثها الثراء اللغوم كاٞنعرُب كالتنوع ُب العطاء كاإلبداع ككل مواطن 

تسجيل؛ كالسبب الرئيس أّنا: ن تتشكل من تفاعل شبكة العبلقات اٞنعرفية الكتابة، كالقراءة كالنسخ كال
ككل ما يشكل حياة الناس من التشابو كاالختبلؼ، كمن  ،كاالجتماعية كالتوترات كالنجاحات كاإلخفاقات

اريخ كآّد الثغرات العامة كاٝناصة؛ ألّنا ٠ناؿ الدراسات ُب القدًن كاٜنديث، كىي ُب كل ذلك تىطىلُّع لصناعة الت
 (3).كالثراء فيو ن 

لكوف السلوؾ العقلي أداة لصناعة األفكار كإنتاجها، كقراءة اٞناضي بتأر٫نو كاٜناضر بتسجيلو كاٞنستقبل  
ككذا مقابلة .بتطلعاتو: ن فقد اعتىن العلماء كالباحثوف بنشر الكتب اٝنطية كتقد٬نها للناس خدمة للعلم كأىلو..

 (4)..فكانوا أف اتقنوا غاية اإلتقاف، كسجلوا حياهتم غاية التسجيل كاٜنفظ...اعات..األصوؿ كاٞنركيات كالسَّمى 
همات اليت حفظت لنا مسًنة اإلنسانية كأبدعت ُب مقابلتها 

ى
فمهمة التسجيل كالكتابة، من أجلّْ اٞن

 اٞنستقبلي.كٕنكينها ُب حرص أكيد، من أجل البقاء االجتماعي كاٞنسًنة اٜنياتية، كاالنصهار كاالنبهار 
                                           

ص  -3114ط-اٛنزائر -صبةدار الق -ترٗنة/ بوزيد صحراكم -بتصرؼ / موريس أ٤نرس، منهجية البحث العلمي ُب العلـو اإلنسانية -  1
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منهج أكيد كداؿ، حّت يتسىن ضبط األفق اٞنعرُب للرتاث اإلنساين اٞنتعدد اٛنوانب إٔب  إف ذلك ٪نتاج
ككوف اٞننهج ىو السبيل الذم ٩نب تداركو  .كاٞننثور ُب أركاف الزكايا كاٞنساجد كالقبلع الرتاثية اٞنتنوعة كاٞنتعددة

 (1).الوجود على كجهها البلئق كاٞنشرؼ علميا كأدائيا كإجرائيأب إ كمعرفتو، لصيانة التحقيق كإظهار اٞنخطوطات
كٞنعرفة ىذه القياسات اآللية اليت ٓنقق للنص القدًن ظهوره الفعلي كاٞنعرُب العاـ لدل القراء، ٬نكن اٜنديث 

فهم حينها عن اٞننهج ككيفية صناعة النص كإخراجو ُب أيسر صورة ٣نكنة، حّت يتمكن القارئ كالباحث من ال
ٍم اٞنعارؼ اليت ٪نويها، حّت يتبلـز ذلك مع التحقيق كفق مقاييس  كمعرفة االْناه الذم يستحوذ عليو اٞنخطوط، ككى

ككل ما يشكل مستويات الطرح ُب النسخة .اٞنناىج كضوابطها اآللية اٞنتتبعة للنص كالفهارس كاٜنواشي..
 )اٞنخطوط(.

اج: الطريق الواضح، ىكذا ُب لساف العرب، يقوؿ تعأب: ن لكل كاٞننه.كعليو فإف اٞننهج ُب اللغة ىو الطريق
كاّنج الطريق: كضيح كاستباف كصار ّنجا كاضحا بيّْنا، كأكرد قوال ليزيد بن اٜنذَّاؽ .جعلنا منكم شرعة كمنهاجا...ن 

 العبدم، يقوؿ فيو:
 كلقد أضاءى لك الطريقي كأنٍػهىجىٍت*** سيبيلي اٞنكاـر كاٟندل تعدم

 كتقوم(. تعٌن)أم:  
، (صلى ا عليو كسلم( حّت ترككم على طريق ناىجةو )ٓب ٬نت رسوؿ ا )كأكرد حديثا للعباس يقوؿ فيو: 

 يريد كاضحة بينةو.
، أم:   .(2) (رٚنتو كصممتو لك)كُب اٞنعىن نفسو، يقػاؿ أيضا: اعمٍل على ما نػىهىٍجتيػوي لكى

 ،هجي: الطريق الواضح، كاٞننهج كاٞننهاج، كنػىهىجى كضىحى كأكضىحى كُب القاموس ايط، جاء اٞنعىن بقولو: ن النَّ  -
 .(3).استنهج الطريق: سلك مسلكو...كالطريق سلكو

 ّنج( باٞنعاين التالية:)كُب معجم مقاييس اللغة، جاء مصطلح: 
، كأتانا كاٞننهج الطريق أيضا، كاٛنمع اٞنناىج.اٞننهج: الطريق، كّنج ٕب األمر: أكضحو، كىو مستقيم اٞننهاج

فىس  ًى  .(4)فبلف يٍنهجي، إذا أٌب مبهورا منقطع النَّ
كٟنذا االعتبار اللغوم ٞندلوؿ اٞنناىج، كجب االْناه ٥نو توضيح الطريق الذم من أجلو يقاـ البحث أك 
يظهر التحقيق حوؿ مؤلف ما من اٞنؤلفات، اليت ىي ١نل الدراسة كالتحقيق كالبحث، ّنعىن ىو: السبيل الذم 

لباحث قصد إ٤ناز مشركع علمي يتضمن حزمة من اآلليات اٞننهجية، اليت تساعد على ٓنقيق غرض يسلكو ا

                                           
 ـ1976 –عدد فرباير  -٠نلة قافلة الزيت -ٓنقيق الرتاث)أساليبو كأىدافو( –رمضاف عبد التواب  -د -ينظر -  1
دار لساف العرب  -بًنكت -دار اٛنيل -أعاد بناءه على اٜنرؼ األكؿ: يوسف خياط -قدمو/ الشيخ عبد ا العبليلي -ابن منظور -  2

 737ص  -6مج -مادة: )ّنج( -كتبًن 
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البحث كالتحقيق حوؿ مؤلف من اٞنؤلفات أك قضية من القضايا؛ قصد إزالة الغموض عنها كفتح اآلفاؽ اٞنعرفية 
 النتائج كاألىداؼ اليت من أجلها جاء البحث.إٔب  حوٟنا من أجل الوصوؿ

د البحث أك التحقيق ُب نظر بعضهم، بأنو: ن تقدًن الدليل كالربىاف كاألسباب اٞنرجّْحة إل٩ناد الطريقة إذ يػيعى 
 (1).الصحيحة ُب التعريف بالنص أك النسخة أك اٞنوضوع، ٍب تصور ما ييتصور كيقع، كنقد ما يوجب النقد ن 

على ضوابط معرفية تقرتحها مناىج  كبالنسبة للتحقيق كعبلقتو باٞنناىج، فهو اإلطار اٞنعرُب الذم يقـو
حيز الوجود الفعلي إٔب  ٓنقيق اٞنخطوطات على اقق؛ ليضطلع بدكر علمي كمعرُب فعاؿ، قصد إخراج اٞنخطوط

يدم القارئ لتعميم اٞنعرفة، كإخراج كنوز العلـو كاٞنعارؼ، اليت تزخر ّٔا إٔب  للكتاب كالنسخ، حّت يسهل كصولو
أم إٔب  ًن كانطبلقا من حتمية انعداـ الكماؿ ُب أم منهج، فإننا ال نصل من حيث اٞنبدأ :ذاكرة األمة كاألكطاف

كأثناء اٞنمارسة التطبيقية أف نضيف ما استطعنا إضافتو من أصالة الرؤية كالتحقيق اٞنتواصل، ٞننح العمل  ،منهج
 (2).األديب اٞننجز شيئا من الشرعية، كشيئا من الدؼء الذاٌب معا ن 

: نقيض الباطل، كٗنعو حقوؽ كحقاؽفالتحقيق  ليقٌني، كحق  :كٜنقُّ .ُب جانبو اللغوم، يعين: ن حقَّق؛ اٜنقُّ
: ٪نقو حقا كأحقَّو: كاف منو على يقٌن، تقوؿ: حقىٍقت األمر كأحققتو: إذا كنت على يقٌن منو كُب .األمرى

يعين خالص اإل٬ناف ك١نضىوي .و ن اٜنديث: ن ال يبلغ اٞنؤمن حقيقة اإل٬ناف حّت ال يعيبى مسلما بعيبو ىو في
اقَّةن كًحقىاقنا: ادعى أنو أكٔب باٜنق منو.ككينهىوي  كصبغتي .كأنا حىًقيقه على كذا: أم حريص عليو.كحاقَّو ُب األمر ١ني

اؿ كثوبه ١نىقَّقه: إذا كاف ١نكم النسج، ق.كثوب ١نقَّقه: عليو كٍشيه على صورة اٜنيقىقً .الثوبى صىبػٍغنا ٓنقيقنا أم مشبعان 
 الشاعر:

يحقَّقىة الرّْقىاقىا
، إنَّا *** كىفيناؾى اٞن  لسىربىلى ًجلدى كجو أبيكى

 (3).كأنا حقيقه على كذا، أم حريص عليو ن 

قاؿ ابن األعرايب: .كيتحدث بعضهم عن اٞنعىن اللغوم أيضا للتحقيق، فيقولوف عنو: ن التصحيح كاإلحكاـ
ٞنخطوطة قوٟنم: ن كل ما كتب ِنط اليد سواء كاف كتابا أك كعن ا.أحققت األمر إحقاقا: إذا أحكمتو كصححتو

 (4).كثيقة أك نقشا ن 

كيهدؼ التوثيق كالتحقيق إٔب: ن صيانة اٞنصنفات كاٞنخطوطات كالدقة ُب نقلها بعيدا عن العبث كالتحريف 
 (5).كالتزكير ن 

                                           
 -الرياض -دار اٞنريخ للنشر -١نمد ٘ندم البكرم -تقدًن د -أصوؿ نقد النصوص كنشر الكتب -برجسرتاسر )مستشرؽ أٞناين(  -  1

  55-54ص  –السعودية 
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العناية العلمية،  كالغرض األكيد من التحقيق كالعمل بو، ىو اافظة على اٞنخطوطات من حيث: ن 
القارئ ُب أقرب صورة ٣نكنة من أصلها الذم كتبو اٞنؤلف، إذا ٓب ٬نكن كضعها ُب صورة مطابقة إٔب  كإخراجها

 (1).لذلك ن 
حيويتو كتواجده الفعَّاؿ إٔب  كُب اٛنانب االصطبلحي اٞنفاىيمي، يعين الوصوؿ باإلرث اٞنعرُب اإلنساين

الشرعية اليت ٪نتاجها اإلنساف، كمنطلقات تربط البعد اٛنًيًلي لعملية التواصل داخل اٞننظومة العلمية كاألدبية ك 
 القراءاٌب كالتبلقح اٞنعرُب.

كعليو فإف ٓنقيق اٞنخطوطات يعين من ضمن مفاىيمو: ن إظهار الكتب اٞنخطوطة مطبوعةن، مضبوطةن،  
االنتفاع ّٔا؛ كذلك على الصورة اليت تيسر سبل  ،خالية نصوصها من التصحيف كالتحريف، ٢ندكمة ُب حلةو قشيبة

 (2).ذلك، كال يدرؾ األمر إال بعناء كصرب على البحث كالتمحيص ن إٔب  أرادىا مؤلفوىا أك أقرب ما تكوف
كقد أكد أىل العلم من الذين كتبوا ُب قضايا التحقيق كالنصوص كاٞنواد اٞندرجة ضمن ىذا اإلطار، بأنو: ن 

حقق ُب اٟنامش من شركح كتعليقات ن أقواؿ اٞنؤلف األصلية، لتمييز 
ي
 (3).ىا عما يكتبو اٞن

كاٞنخطوطات ّنفهـو عاـ ىي: ن ما بقي من الرتاث اإلنساين مدكنا بالكتابة اليدكية على اختبلؼ لغاهتا، 
مؤلفيها كالتثبت من صحة عناكينها إٔب  كيراد بتحقيقها كل ما يتعلق بالعناية العلمية ّٔا، من توثيق نسبتها

 (4).كٔنريج اقتباسها ن  ،ظة ما عسى أف يكوف دخيبل على متنها أك ناقصا منو، كمقابلة نيسخهاكمبلح

تؤثر ُب ّنعىن أّنا منظومة متكاملة ٟنا إطارىا الزماين كاٞنكاين، حيث تستوعب زمنها كما قبلو، ك٬نكن أف 
أنساؽ اٜنياة، كصنعت تفاصيل ٟنا كاقع الناس عن طريق التأثًن كالتأثر، لكوّنا أداة علمية معرفية ْناكبت مع 

 كجنبات من أطرىا كخبلصاهتا.

 أسس الجمع والبناء في منظومة المخطوطات-0
ٍقصدية

ى
بعث البحث العلمي بأكجهو ك  إنتاج اٞنعرفة،إٔب  تعتمد اٞننظومات العلمية ُب بلوغ مراميها اٞن

واصل مع معارؼ األجياؿ باستخداـ اٝنربات اٞننهجية الدقيقة، حفاظا على التوازف اٞنعرُب، كتأكيدا ألحقية الت
السابقة كالبلحقة؛ حّت يتم ضبط اٞنفاىيم الداللية لؤلسس اٞنقومة للتواصل الثقاُب: ن إف اٞنعرفة العلمية، ىي نوع 
من الثقافة تسمح برؤية التفاصيل كاالستماع كالتواصل بانضباط كإحكاـ أكثر، كالتحقق من طبيعة ما نعتقد أننا 

 (5).ا عنو من خبلؿ الدراسة كالبحث كالتحقيق ن قد كشفن

                                           
 65ص  -ـ1989ط -كلية الدعوة اإلسبلمية طرابلس الغرب  -كرقات ُب البحث كالكتابة -مةعبد اٜنميد عبد ا اٟندا -  1
 19ص  -)مرجع سابق( -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -أياد خالد الطباع -  2
 17ص  -ـ1989ط  -ليبيا -طرابلس -٠نمع الفاتح للجامعات -ٓنقيق نصوص الرتاث -الصادؽ عبد الر٘نن الغرياين -  3
 65ص  -)مرجع سابق( -كرقات ُب البحث كالكتابة -ميد عبد ا اٟندامة عبد اٜن -  4
 48-47ص  -)مرجع سابق( -منهجية البحث العلمي ُب العلـو اإلنسانية -موريس أ٤نرس -بتصرؼ -  5
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كمن ىنا تأٌب أ٨نية الدراسات اليت تعتمد منهج التحقيق كالضبط للنصوص كاٞنخطوطات، اليت جاءت عن 
أصحأّا من اإلرث القدًن، كاليت كتبت كفق ظركؼ عصرىم كّنداد قلمهم، كخط أياديهم، كخبلصات معارفهم، 

الدراسة كالتوقف عند ١نطاهتا إٔب  عواطفهم...إّنا امتدادات معرفية، ٓنتاجكاستنتاجات عقوٟنم، كبواعث 
 كىنا تكمن بواعث اإلقداـ كبذؿ اٛنهود من أجل القراءة كاٞنقاببلت بٌن النسخ، كاالىتداء.كأَنديات اٞنعرفة فيها

رل بتدقيق منهجي  التقريب بٌن الشرط الدقيق للكتابة، كالشرط الرابط للمعاين كاٞنفاىيم: ن إف البحثإٔب  عندما ٩ني
ككضوح علمي، إف على مستول طرح اإلشكالية فيو، أك تتبع نسخ اٞنخطوطات للتدقيق كاإلخراج، إ٧نا كل ذلك 
يكشف عن الرىانات اٞنعيارية كاألخبلقية للظواىر اٞندركسة أك اقَّقة بطريقة مشأّة ٞنا يقـو بو علماء علم 

 (1).افظة على اٜنقائق ن األحياء ُب إنتاج اٞنعرفة كا
كمن أجل ذلك، حرص علماء اٞننهجية على إدارة معرفة التحقيق للمخطوطات، كجلب االىتماـ إليها 

التمكٌن من ثقافة التواصل، كٓنفيز األجياؿ على إٔب  كحوٟنا، كوّنا اٞنعرفة النابضة للتواصل االجتماعي، اٟنادؼ
عد ُب األساس ىوية األمة، كشخصية األجياؿ اليت ٓناكؿ معرفة األنا من االرتباط باإلرث الثقاُب كاٞنعرُب، الذم يي 

كالبحث العلمي، ليس بدعة على العرب .اٞناضي(، الذم تآكل مادة كبقي ركحا كفكرا كمعرفة!.)خبلؿ اآلخر 
، كقد ال يتسع كاٞنسلمٌن، فلقد نبغ علماء ُب شّت العلـو كالفنوف، كال زالت مؤلفاهتم كأُناثهم كآثارىم ٕنؤل الدنيا

دكرىم اٞننهجي الذم أفاد إٔب  اٞنقاـ لئلفاضة ُب أفضاؿ ىؤالء ُب فركع العلـو اٞنختلفة: ن كلكن يكفي اإلشارة
ٓنقيق الرقي كالتقدـ، الذم ٩نين العآب ٖناره اآلف، كذلك بعد اإلضافة كالتطوير، إٔب  البحث العلمي، كأدل

 (2).كتعاقب جهود العلماء على مر السنٌن ن 

كإشارة كهذه، تعطي الدالالت األكيدة كاٞنتميزة، للجهد الذم يبذلو الباحث اقّْق من أجل الوصوؿ 
أٚنى غاياهتا، كونو ييفين أجزاء من حياتو، من أجل إخراج كتوثيق اٞنعرفة لؤلجياؿ كالقراء على حد إٔب  باٞنعرفة

قيق الذات، عن طريق التعاطي مع جهد العلماء سواء، كىذا الذم ٪نقق ٠نتمع العلم كاٞنعرفة، كالتجاكب مع ٓن
كأىل الدراية من اٞننهجيٌن كالكتاب كاققٌن، ك٬نكن القوؿ ُب ىذا اٝنصوص: ن إف علماءنا كضعوا لبنة البحث 
العلمي األكٔب، كشاركوا ُب تصميم أسسو، كما أفاضوا ُب الكتابة كالتأليف، كاتبعوا اٞنبلحظة كالتدقيق كالتمحيص، 

 (3).ا بالدقة كاٞنوضوعية كالقياس كاٞنقابلة، ككلها عوامل أساسية للبحث كالتحقيق العلمي السليم كاٞنميز ن كٕنيزك 

عرتؾ اٜنياٌب الذم يعيشو اإلنساف كالذم يصنعو إٔب  كلعل ىذا االْناه الثقاُب، يقودنا
ي
اٜنديث عن حقيقة اٞن

عبًن اٞنفكر ١نمد أركوف، جٌن يتحدث عن فاعلية بأفكاره كعواطفو كخياالتو؛ ألنو بذلك إ٧نا يصنع حياتو بت
اإلنساف ُب صناعة اٜنضارة، كالتميز بالتواصل العلمي اٜنقيقي بٌن اٞناضي الثرم كاٜناضر اٞنتنوع، يقوؿ: ن اإلنساف 

                                           
 46ص  -بًنكت -اٞنكتبة العصرية -تر/ يوسف اٛنباعي -دليل الباحث ُب العلـو االجتماعية -لوؾ فاف كمبنهود -ر٬نوف كيفي -  1
 17ص  -1984 -1ط -القاىرة -مكتبة الزىراء -مناىج البحث ُب العلـو اإلسبلمية -مصطفى حلمي -  2

 -ىػ1415 -1ط -اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث -البحث العلمي )اٝنطوات اٞننهجية إلعداد البحوث( -١نمد شفيق -د -بتصرؼ -  3
 11ص  -ـ1985
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اٞنثقف( )الباحث( جديرة بأف يٍنصىب كل االىتماـ عليها، كمن الضركرم أف يكوف ىذا اإلنساف )معجزة عظيمة 
 (1).اٞنستقبل(ن  -اٜناضر -اٞناضي)عن صنع حياتو بأسرىا،  مسؤكال

حياة اٜناضر كصناعة إٔب  بتعبًن مطاع صفدم، ىو نقل اإلنساف من حياة التاريخ كثقافتو كمعارفو،
اٞنستقبل، كونو يتعامل كفق نواميس اٞنعرفة، كحقائق العلم كْنذُّره كتواصلو بٌن األجياؿ، إف على مستول الوعي 

ا أنتجت من معارؼ، أك الوعي اٛنمعي اٞنرتبط بثقافة القيم كالعادات كالتقاليد كاألخبلؽ كاٟنوية، بالذات كم
إف كل تلك القيم اٞنعرفية تتساكؽ كفق منطلق التحقيق كالرغبة ُب البناء .كمستول اإلبداع الفين كالفكرم..

 (2).سس ىوية حضارية متميزةالعلمي، الذم ٬نيكّْن اٞنعارؼ من التواصل كالتجديد كالتكامل، ّنا يؤ 

كإذا كاف األمر نظريا يتعلق بعملية التواصل، فإف ذلك يقتضي ٗنلة من اإلجراءات اٞننهجية اليت تػيعىد 
اللبنات األساسية، اليت توجو كتساعد الباحث ٥نو تشكيل مفهـو كطريقة دقيقة لضبط إمكانات اٞنعرفة كإٔب 

بتغى إٔب  إف ذلك اٛنهد ٪نتاج.كاٞنكتبة عموما ٓنقيقها كإخراجها للقارئ
ي
معرفة كحكمة، كدربو ك٣نارسة، ليثمر اٞن

كالتحقيق أىم فركعو( لدل كافة الشعوب كاألمم )منو كاٞنعوَّؿ عليو ُب آف كاحد: ن أصبح البحث العلمي أكلوية 
ت كاكتساب اٞنهارات، اٞنتقدمة منها كالنامية، ألف البحث العلمي ييعوَّؿ عليو كثًنا ُب رسم السياسات كخلق الثركا

صصو لو من دخلها القومي ن    (3).كأصبح مدل تقدـ الشعوب يقاس ّندل ما ٔني
أفكار علمية، كتطبيقات إٔب  إف أسس ٗنع اٞنخطوطات كبنائها، يندرج ُب ىذا التقوًن العاـ، الذم يستند

حّت يتسىن البناء .نات كاٛنهد..منهجية، ينحصر إطارىا ُب تفعيل التاريخ، ّنعىن تفعيل الزماف كاٞنكاف كاإلمكا
الفعلي للمخطوطات على صناعة كحضور الفعل العلمي األكاد٬ني اٞنتميز، حّت تكوف اٞنخطوطة حٌن إخراجها 
كبركزىا لرفوؼ اٞنكتبات، ذات قيمة من ناحية موضوعها، كذات مصداقية من ناحية ضبطها كمقابلتها بالنسخ 

ق لبنة التفاعل العلمي اٞنتميز باٞنصداقية كاٜنضور اٞنثمر للموضوع أك ، كإخراجها على الوجو الذم ٪نقخرلاأل
القضية، اليت تطرحها اٞنخطوطة ١نل الدراسة كالتحقيق: ن إف ضبط اٞنخطوطة كالتحقق من ذلك، لو حرمتو 

 (4).ككاجب اقق أف يؤديو كما كجده ُب النسخة األـ ن .كأمانتو

الصفات الدالة كاٞنتميزة ُب اقق، حّت يفي بغرض اٞنعرفة كإخراجها مزيد من إٔب  إف مهمة التحقيق، ٓنتاج
حوؿ علـو اللغة كعلـو اٞنعاين كدالالت  بالشكل الدقيق كاٞنتميز، كذلك بكونو يتميز بأكثر من معرفة دقيقة

يد للدراسة اٞنكٌن كالشد غًن ذلك ٣نا ٬نكنو من الدراسة كاٜنرصإٔب  الرتاكيب، كمقاببلت الشواىد كالتناص فيها

                                           
ص  -ـ3116 -ىػ1437 -1ط -بًنكت -الدار العربية للعلـو -منشورات االختبلؼ -أركوف اٜنداثة ُب فكر ١نمد -فارح مسرحي - 1

38 
 62ص  -1991 -1ط -بًنكت -مركز اإل٧ناء القومي -اٜنداثة كما بعد اٜنداثة -نقد العقل الغريب-بتصرؼ -  2
 -قسنطينة -دار البعث-1999ط -سنطينةمنشورات جامعة منتورم ق -أسس اٞننهجية ُب العلـو االجتماعية -فضيل دليو كآخركف -  3

 11ص  -اٛنزائر
 74ص  -قواعد ٓنقيق اٞنخطوطات -عبد السبلـ ىاركف -  4
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لذلك انربل ٟنذه اٞنهمة علماء أجبلء: ن اعتنوا بالكتب اٝنطية كتقد٬نها للناس .كاٞنقاببلت كالتصحيح كالتخريج
 (1).اٞنطبوع بأدؽ صورة ٣نكنة ن إٔب  خدمة للعلم كأىلو، كنقلها من اٞنخطوط

 قواعد وضوابط التحقيق -0
ضوابط منهجية، تأخذ إٔب  ف الفعل التحقيقي ٪نتاجإذا كاف األمر قد تعدل جوانب التأسيس كاأل٨نية، فإ

خدمة العلم كاٞنعرفة، بتطابق اٛنهد كفق إٔب  بيد اقق ٥نو إ٤ناز مهمتو العظيمة كاليسًنة كالشك، كونو يسعى
التميز كالصرب الذم البد منو، كوف عملية التحقيق ٬نتاز صاحبها، باٞنثابرة كاٜنرص الشديد على التثبت كاإلدراؾ 

 إلقداـ أيضا.كا
كتتوزع اٞنهاـ األساسية للباحث كالدارس اقق، على أكثر من جانب كدراية كاستقصاء كتأكيد 

صرب كتكاليف من إٔب  كمعرفة...إّنا أكلويات فيها تقدًن كتأخًن حسب اٜناجة كاٞننطلق: ن كتلك الدقة ٓنتاج
 (2). قراءة كلمة غاب كجو صواب قراءهتا...ن اٛنهد كاٞناؿ كالوقت، ينفقها اقق ُب طلب نسخة ثانية، أك ُب

جهد الباحث ُب البحث، كإٔب جهد إٔب  على اقق أف يدرؾ قبل اقتحاـ ىذا اٞنيداف، أف العملية ٓنتاج
اقق ُب البحث كالدراسة أيضا ؛ إنو جهد مضاعف يتدارؾ بالعلم كالصرب لو كمن أجلو، كىذا ما ييعرؼ: ن َنهد 

 (3).إعداد النص للتحقيق كالنشر، كتتبع عملو ُب ضبط النص، كالتعليق عليو كتوضيحو ن اقق اٞنبذكؿ ُب 

كلكوف اٞننهجية العلمية، تقتضي من الباحث عموما كاقق خصوصا، أف يتدارؾ جهده بوضع ٗنلة من 
و للقارئ، حّت التساؤالت، قبل اإلقداـ على العمل الذم يود اال٦نراط فيو، للمشاركة ُب صناعة اٞنخطوط كإخراج

قدمة، كالتأكيبلت الراجحة اليت تضمن على األقل كمِّا معرفيا من 
ي
يبلغ مبلغو اٞنقبوؿ من حيث صحة اٞنعارؼ اٞن

 القبوؿ كالتوازف.
 كىذه التساؤكالت، ٬نكن أف تأٌب بالصياغات التالية:

 ما اإلشكالية اليت يطرحها اٞنوضوع ١نل الدراسة؟ -1
 أك الناسخ من أجل بناء موضوعو؟ الكاتب ما البناء الذم اعتمده -3
 ما أكجو االستدالؿ كاٞنساءالت ُب فرضياتو؟ -2
 ما القيمة اليت يطرحها اٞنوضوع، ُب ٠ناؿ التخصص الذم رامو صاحب اٞنخطوط؟ -4
 .ّنعىن األىداؼ كالنتائج من التحقيق()ما الذم ٬نكن أف ٩ننيو اقق كالقارئ من موضوع اٞنخطوطة؟  -5

ئلة البداية كما يػيعَّرب عنها بلغة التخطيط اٞننهجي؛ غًن أف األمر ال يتوقف عند حدكد ىذه ىي أس
ما يسمى ُب العرؼ اٞنعرُب اٞننهجي، باألىداؼ اٞنتوخاة من البحث، إٔب  اٞنساءالت بطبيعة اٜناؿ، كإ٧نا يتعدل

 كاليت تتمحور حوؿ النقاط التالية:
                                           

 9ص  -)مرجع سابق( -منهج ٓنقيق اٞنخطوطات -إياد خالد الطباع -  1
 67ص  -)مرجع سابق(-كرقات ُب البحث كالكتابة -عبد اٜنميد عبد ا اٟندامة -  2
  82ص –منهج ٓنقيق اٞنخطوطات )مرجع سابق(  -اعإياد خالد الطب -  3
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 األىداؼ العامة من التحقيق. -أ
 ىداؼ اٝناصة من التحقيق.األ -ب
 الفرضيات كالتوقعات. -ج
 البناء اٟنيكلي العاـ، ُب مستويات اٜنفظ كاإلتقاف. -د
 التماثل كالتشابو كالتوافق، بٌن النسخ كالتقديرات. -ىػ
 كىذه الفرضيات كالتوقعات، تسًن منهجيا كفق األنساؽ التالية: 
 ٓنديد قيمة اٞنخطوطة. -1
الفصوؿ اليت بنيت على أساسها، مع ذكر العناكين األساسية كالفرعية، حّت يتمكن ٓنديد األبواب أك  -3

 اقق من إثراء عملو العلمي، بإقناع اآلخر كالتمكن من عقلو كعواطفو.
ٓنديد النقاط اإلرتكازية ُب اٞنخطوطة ١نل الدراسة، كالكيفيات اليت تيعتمد لغرض التحقيق كغرض  -2
 الدراسة.

قصد، فإف الدارسٌن ُب حقوؿ اٞننهجية، ييضىمّْنوف قضايا التحقيق ٗنلة من اٝنطوات، اليت كلتحقيق ىذا اٞن
 ال بد منها قبل الشركع ُب التحقيق كالدراسة، كذلك باٞنقتضيات التالية:

 ٓنديد النسخة ١نل التحقيق، باستعراض التساؤالت كاطات اٞننهجية السابق ذكرىا. -1
راد دراستها، كأّنا لصاحبها اٞندرج اٚنو ُب غبلفها؛ ألف ذلك ٪نقق غرض التحقق من اٞنخطوطة اٞن -3

التوثيق ُب إعادة اٞنخطوطة ٞنؤلفها اٜنقيقي، حّت يتمكن اقق من رسم صورة كاقعية كفعلية ٞنخطوطو، كىذا 
ن ناب ِنط صاحبها أك م ،يتطلب منو مقابلتها بأكثر من نسخة، كيشرتط ُب ىذا السبيل نسختٌن على األقل

 ..إْب..عنو من كيتابو أك أحد أفراد عائلتو
التحقق من سنة اٞنخطوطة كمكاّنا ككرقها كنوع مدادىا ُب كل الصفحات، حفاظا على مصداقيتها  -2

 (1)...إْب ن .كٕنيزىا كحقيقتها: ن التعرؼ على اٞنداد كتغًناتو كالناسخ كتاريخ النسخ كمكانو

وليتو، كاٞنطالب اليت يتوخاىا الكاتب من خبلؿ كضعو لعنواف نسختو التحقق من العنواف ُب داللتو كمش -4
 كمصنفو.
 معرفة أماكن كجود نسخ اٞنخطوطة، حّت يتم الوصوؿ إليها كمقابلتها ببعضها. -5
التأكد من عدـ ٓنقيق اٞنخطوطة، كإذا كاف كال بد من إعادة ٓنقيقها، فإف ذلك يتطلب الربىنة على  -6

رّْؼ مسار اٞنخطوطة عن غرضها كأصلها الذم نقص ُب التحقيق الساب ق، أك كجود أخطاء ُب اٞننت أك اٜنواشي ٓني
 .من أجلو جاءت كألفت

                                           
 65ص  -)مرجع سابق( –كرقات ُب البحث كالكتابة  -  1
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كاٝنط اٞنغريب مثبل(، حّت يتسىن للمحقق قراءة )التأكد من صحة القراءة، كمعرفة نوع الكتابة  -7
 كما يفرضو ظرؼ اٞنخطوطة كالتحقيق. ،الكلمات كضبطها كمعرفة مواقعها، كالتدرج ُب ذلك بقدر ما ٕنليو اٜناجة

أف يكوف اقق من أىل االختصاص ُب اٞنوضوع الذم تطرحو اٞنخطوطة، أك لو قابلية ليتواصل مع  -8
 ذلك الفهم كالعلم؛ حّت ٪نصل اٞنراد كتتحقق فيو نتيجة اٛنهد الذم بذلو من أجل اٞنعرفة كالتحصيل.

تتطلب جهدا إضافيا ٛنهد التحقيق؛ كىذا باالستعانة باٞنصادر  الشركح كالتعليقات اليت يقدمها اقق،-9
 كاٞنراجع اليت ٔندـ غرض اٞنوضوع الذم جاءت فيو اٞنخطوطة.

ذكم االختصاص من اٞنشرفٌن كالعاملٌن ُب حقل التحقيق من أىل العلم كالدراية كالدربة إٔب  العودة-11
ُب عملو العلمي اٞنتميز، كخاصة اٞنشرؼ على العمل  كاٞنمارسة، حّت ٪نصل الباحث على كل ما يرشده كيعينو

 العلمي الذم تبىن اٞنشركع مع الطالب.
حد كبًن درجة من االتساع كفقو حاجيات إٔب  إف ىذا القدر من اٛنهد كالتواصل الفكرم كاٞنعرُب، ٪نقق

، ٠ندت العلم كخدمتو اٞنثقف، كصنع إرادة التواصل مع اٛنذكر الثقافية كبناء ذات تنطلق من معطيات تار٫نية
 كصنعت حضارة اٞنعرفة، كأبدعت ُب ٓنقيق متطلبات كحاجة القراء كأىل اٞنعرفة كالعلم.

إف طبيعة اٞنخطوطات، ٓنمل داللة كجوىر صناعة األنا، كالرتكيبة اٞنتميزة ُب خصوص األبعاد آّتمعية 
 اٞنتعددة، كفق منطلقات اٜنياة الدينية كالثقافية كالسياسية...إْب

كمن ىنا تأٌب أ٨نية اٛنمع كالتحقيق كالدراسة كالطبع، ُب إثراء اٞنكتبة ّنختلف صنوؼ العلـو كاٞنعارؼ، 
كىذا منبعو الينابيع الرتاثية من ٢نطوطات كمؤلفات ٟنا موطئ قدـ ُب ساحة التأليف كصنوؼ الثقافات، كىذا من 

 كاٜنضارة. أجلّْ اٞنهمات كأعظمها ُب عآب صناعة اإلنساف مشيد اٞنستقبل
 
 ائمة المصادر والمراجعق
 القرآف الكرًن -
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 ـ1976 –عدد فرباير  -٠نلة قافلة الزيت -(أىدافوأساليبو ك )يق الرتاثٓنق –رمضاف عبد التواب  -د -6
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 دور مؤسسات المجتمع المدني في اإلىتمام بالمخطوطات
النور محمد يسلم عبد.د  

 جامعة حضرموت اليمن
 

 التمهيد والمدخل الجغرافي
 التعريف بحضرموت وتريم

 موت:حضر 
أقدـ مصطلح ك  اليمن (1)أحد ٢ناليفاٛننوب الشرقي من شبو جزيرة العرب، كىي تقع حضرموت  
اختلفت اآلراء كاألقواؿ .مع أرض اٞنهرة آخر حدكد اليمن الشرقيةكتشكل  ،يومنا حّت مستخدمان زاؿ ال جغراُب 

ٟنا إذ أّنا ٔنتلف  بٌينة حدكدصعب باإلمكاف رسم  ىا حّتاختلفت كذلك ُب تعيٌن حدكدكما ُب تعليل إٚنها،  
 التطورات السياسية اليت شهدهتا.إٔب  اتساعان كضيقان، كيعود السبب ُب ذلك أخرلإٔب  من مدة تار٫نية

.كتعد إحدل ١نافظات اٛنمهورية اليمنية ٓندىا من الغرب  كحدكد حضرموت الوسطى ىي حدكدىا اليـو
هرة، كمن اٛننوب ايط اٟنندم، كمن الشماؿ صحراء ١نافظات شبوة كمأرب كاٛنوؼ، كمن الشرؽ ١نافظة اٞن

 .(2)الربع اٝنإب اٞنتاٙنة مع حدكد اٞنملكة العربية السعودية
قسمٌن: مديريات الساحل كمديريات الوادم كالصحراء كتضم إٔب  تنقسم حضرموت اليـو إداريان 

كالعاصمة  -مدينة سيئوف  ( مديرية ُب الوادم كالصحراء، عاصمتها16( مديرية منها )30ّنجموعها )
 .كما تبقى من اٞنديريات ُب الساحل كعاصمتها السياسية مدينة اٞنكبل ،التار٫نية كالدينية كالثقافية ترًن

 :تريم
كتقع مشاؿ شرؽ شباـ ُب كادم حضرموت، على دائرة  ،(3)جانب شباـإٔب  الشهًنةحدل مدف حضرموت إ 
( دقيقة 58( درجة ك)48كعلى خط طوؿ ) ،خط االستواء ( ثانية مشاؿ57)ك ( درجة كدقيقتٌن16عرض )

كيلو مرت 3500قدـ، كتيقٌدر مساحتها ُنوإب  2070كارتفاعها عن سطح البحر  ،ش( ثانية شرؽ جرينت32ك)
 مربع.

كتبعد عن  ،كتعد مدينة ترًن أشهر مدف كادم حضرموت، كتقع على الضفة اليسرل ُب آّرل الرئيسي للوادم
(كم، كىي أنشط مدف حضرموت من الناحية 356(كم، كعن عاصمة اافظة اٞنكبل )34إب )مدينة سيئوف حو 

                                           
( اٞنخاليف: ٗنع ٢نبلؼ كىي مناطق كبًنة، كيضم اٞنخبلؼ عدة كحدات إدارية صغًنة قد تعرؼ باٞنخاليف كلكنها ٢نليف صغًنة، كقد 1)

 (. 31/33وت: هتامة كاٛنند كصنعاء كمأرب )الشجاع، النظم اإلسبلمية ُب اليمن صػ قسم اليمن إٔب ٙنس ٢ناليف كبًنة إٔب جانب حضرم

 (. 6ىامش ) 54( عبدالنور، اليحاة العلمية ُب حضرموت ُب القرنٌن السابع كالثامن للهجرة صػ 3)

 .443صػ  1( اٜنموم، معجم البلداف جػ 2)
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فضبلن عن شهرهتا الدينية خبلؿ تار٫نها اإلسبلمي  أخرلالعلمية حيث حظيت بشهرة علمية ال تضاىيها أية مدينة 
رة مساجدىا مقارنة كاشتهرت بكث ،جعلت أىلها كساكنيها ال يفضلوف غًنىا بعد مكة كاٞندينة كبيت اٞنقدس

كقد أختارهتا اٞننظمة اإلسبلمية للرتبية كالعلـو كالثقافة  (1)كىي عامرة بالعلم كالعلماء ،ّنساحتها كسكاّنا
 .ـ2010عاصمة لثقافة اإلسبلمية لعاـ  ()اإليسيسكو

 المخطوطات بحضرموت: المبحث األول

 ازدىار اٜنياة العلمية ُنضرموت كمكتبات علمائها اٝنطية:
كبلدة علمية  ،د اٞنخطوطات األكعية العلمية كالوجو الثقاُب للرتاث العلمي ُب أم بلد من بلداف العآبتع

األمر الذم ْنسد بربكز ٠نموعة من اٞنكتبات اليت دلت ،كحضرموت عامة كترًن خاصة ٓب ٔنرج عن ىذه القاعدة
 .على إىتماـ العديد من األسر كالشخصيات بالعلم

 ريخ العديد من اٜنوادث األليمة اليت استهدفت فيها اٞنكتبات األمر الذم أدلكقد ٘نلت صفحات التا
ك٬نكننا أف ٤نمل أىم تلك اٞنآسي كالكوارث اليت تعرضت ٟنا اٞنخطوطات ،تلف العديد من اٞنخطوطات القيمةإٔب 
 ُب:

ة العباسية اٜنركب كالفنت السياسية مثل ىجـو التتار كاٞنغوؿ على اٞنشرؽ اإلسبلمي كإسقاط اٝنبلف .1
ـ كسقوط آخر حامل اٞنسلمٌن ُب األندلس )غرناطة(  1358/ ىػ656كعاصمتها بغداد سنة 

 .ـ1493ىػ/897سنة 

السرقات اٞنتتالية اليت تعرضت ٟنا اٞنخطوطات سواء داخل البلد أـ خارجو، حّت أننا ٤ند كثًن من  .3
كاإلحتبلؿ الغريب ٞنشرؽ  تلك اٞنخطوطات ُب مكتبات أكركبا تزامن مع حالة السيطرة كاٟنيمنة

 .العآب اإلسبلمي كمغربو

 .اإل٨ناؿ ُب حفظ اٞنخطوطات فكانت غذاءن جيدان للفئراف كاألرضة .2

غياب الوعي بأ٨نيتها كقيمتها آنذاؾ جعل البعض ال يقدرىا كال يعًنىا أم اىتماـ خاصة عندما  .4
 .أشخاص بعيدين عن العلمإٔب  تؤكؿ

  ىػ1333ية سياسية تعرؼ ُنملة ابن قمبل النجدم الوىايب سنة ٘نلة عسكر إٔب  كقد تعرضت حضرموت
اتبلؼ عدد كثًن من ٢نطوطات ٓنت حجج عقديَّة إٔب  ـ كانت كباال على تراثها العلمي، حيث أدت 1817/

كلك أف تتخيل ،كمن آخر ست خزائن،كمذىبية حّت قيل أّنم أتلفوا من بيت كاحد اثنّت عشر خزانة من الكتب
 .(2)ا ٓنويو كل خزانة من الكتب مقدار كعدد م

 :كمع ذلك ىذا كذاؾ فقد عرفت حضرموت خبلؿ تار٫نها اٜنضارم عدد من اٞنكتبات نذكر من أ٨نها

                                           
 . 131( عبدالنور، اٜنياة العلمية صػ 4)

 . 98كر كالثقافة ُب التاريخ اٜنضرمي صػ( باكزير، الف5)
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ـ( اليت قدـ ّٔا من العراؽ عرب ٗناؿ 1185ىػ/581مكتبة الشيخ سآب بن فضل بافضل ت ) .1
 . (1)بعد اغرتاب ُب طلب العلم داـ أربعٌن عاما

ـ( اليت قدـ ّٔا عند عودتو من 1332ىػ/631بن ١نمد بن جديد ت )مكتبة ادث علي  .3
 .(2)مكة

ـ( كقد ٓنصلَّها من كثرة تردده بٌن  14ىػ /8)ت ؽ  مكتبة الشيخ أيب بكر بن ١نمد باكزير .2
سنة فكانت عامرة بالكتب من ٢نتلف العلـو 24حضرموت كببلد اٜنرمٌن ما يقرب من 

 .(3)ده من بعدهٍب زاد ابنو عبدالر٘نن كاحفا،كالفنوف

ـ( كلؤلسف فإف عشًنتو 1426ىػ/841مكتبة الشيخ عبد ا بن ١نمد الذمارم العمودم ت) .4
)آؿ العمودم( قد تركوىا عشرات السنٌن ال يدخلها منهم أحد حّت أكلتها األرضة كالفئراف 

 .(4)كأنذهتا مسكنان كبالت كذرفت عليها

ـ( الذم ىاجر من بلده لطلب العلم  1541ىػ/947مكتبة الشيخ عمر بن أ٘ند العمودم ت) .5
كمن غرائب ما ٪نكى عن ىذه اٞنكتبة أّنا توجد ّٔا نسخة من شرح الشيخ ،كاقتىن كتبان كثًنةن 

ىػ( على اٞننهاج يقاؿ أف الشيخة خد٩نة بنت الشيخ عمر قد نسختو كقالت 818الدمًنم ت)
  .(5)مرضع ُب آخره: ليعذرين من كجد فيو سقطان أك غلطان فإين نسختو كأنا

فقد اخذ علماء حضرموت على  ،كاف التصوؼ مسحتو اليت طبعت على ركح اٞنكتبة اٜنضرمية اٝنطية
أف  كٟنذا السبب ٤ند ،انفسهم ٓنصيل مؤلفات صوفية العآب االسبلمي كحضرموت كنسخها ُب مكررات كثًنة

" لذا قد  (6)االحياء ما فيو حياء"من ٓب يقرأ  :حّت قاؿ قائلهم ،األحياء ـ(1111ىػ /515مؤلف الغزإب )ت 
ىػ 1123ككذلك بعض مؤلفات الصوُب اٜنداد )ت ،(7)قرأه بعضهم مرات عديدة ككثًنة بل حّت حفظو بعضهم

السنٌن نزعة من  منذ عشرات موت كحّت سادت عند االىإب قد طغت على كل اٞنكتبات ُب حضر ( ـ1719/
م جهود كثًنة كاف من اٞنمكن االستفادة منها ُب ٓنصيل كتب اٟنوس ُب ٓنصيل كتاب األحياء الذم استنفذ منه

 أخرل

                                           
 . 41ػػ بافضل، صلة األىل صػ 62صػ 1( اٝنطيب، اٛنوىر الشفاؼ جػ6)

 . 712صػ  3ػػ اٜنامد، تاريخ حضرموت جػ325صػ 3( الشلي، اٞنشرع الركم جػ7)

 . 111( باكزير، صفحات من التاريخ اٜنضرمي صػ8)

 . 189فها صػ ( اٜنداد، الشامل ُب تاريخ حضرموت ك٢نالي9)

 . 98ػػ باكزير، الفكر كالثقافة صػ191، 189( اٜنداد، الشامل صػ 11)

 .358صػ 3( الشاطرم، أدكار التاريخ اٜنضرمي جػ11)

 .191صػ1( الشلي، اٞنشرع الركم، جػ11)
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احد متصوفيهم مقولة " من إٔب  فقد نسبت لذا فقد ركجت الشائعات اليت رددهتا كتب التصوؼ عندىم
فلم يكد االىإب البسطاء يسمعوف ىذا االجر اٞنغرم حّت انكبوا على نسخ   (1)نسخ األحياء ضمنت لو اٛننة "

 .(2)كما الف بعضهم كتابا يشيد بو اٚناه بػ " تعريف األحياء بفضائل اإلحياء "  ،ٕب الضخمكتاب الغزا
 مكتبة االحقاف للمخطوطات بتريم.

 النشأة:
ـ بزيارة اليمن لوضع أسس ْنميع 1971بدعوة من حكومة الشطر اٛننويب سابقا قامت بعثة مصرية عاـ 

عدف، كإعداد حصر اٞنخطوطات طبقا للنموذج الذم كرد ُب التقرير الرتاث الوطين اليمين، كإنشاء مكتبة قومية ُب 
 كتشكيل ٛناف من اٞنهتمٌن بالرتاث باافظات..مكتبة تلك اافظةإٔب  كضم اٞنكتبات اٞنوقوفة ُب كل ١نافظة

لذا فقد تشكلت ُب اافظة اٝنامسة )حضرموت( ٛننة من أصحاب اٞنكتبات اٝناصة ُب ترًن كبرئاسة 
 ـ ٛنمع تلك اٞنخطوطات.1973اٞنأمور حينها عاـ مساعد 

فتم ٗنع اٞنكتبات العائلية كما تضمو من كتب ٢نطوطة كمطبوعة ٓنت اسم آّموعات، ٍب توحيد تلك 
آّموعات ٓنت اسم مكتبة األحقاؼ برتًن، كقد افتتحت رٚنيا بقرار من كزارة الثقافة كالسياحة ككاف كزيرىا 

ـ، كمقرىا آنذاؾ الدار اليت 1973ىػ / ديسمرب 1293رزاؽ باذيب ُب شواؿ سنة آنذاؾ األستاذ علي عبدال
 .-مبىن مكتبة األحقاؼ للمطبوعات حاليا  –تشغلو بلدية ترًن 
بتشكيل ٛننة  –علي ناصر ١نمد سابقا  –ـ صدر قرار من رئيس ٠نلس الوزراء 1974ُب عاـ 

 ة: عبدا اٞنبلحي، كعلي عقيل، كصاّب اٛنعيدم.اٞنخطوطات، ٍب شكلت ٛننة فرعية ُب حضرموت من األساتذ
ـ، كنقل 1977إبريل  33كنتيجة للدراسة اليت رفعتها اللجنة ًب فصل اٞنخطوطات عن اٞنطبوعات ُب 

الطابق األعلى َنامع ترًن ليكوف مقرا ٞنكتبة األحقاؼ للمخطوطات، كتبقى الثانية ُب موقعها األكؿ إٔب  األكٔب
 ألحقاؼ للمطبوعات.ليكوف مقرا ٞنكتبة ا

موقعها ُب الطابق األعلى َنامع ترًن بعد االنتهاء من ْنديد عمارتو، ككاف قبل التجديد إٔب  انتقلت اٞنكتبة
توجد بو مكتبة ُب اٛنانب اٛننويب منو ىي مكتبة آؿ الكاؼ )نسبة للسيد حسن بن عبدا الكاؼ كعبدالر٘نن 

ْنديد مبىن اٛنامع اتًُّفقى على جعل مبناىا أعلى اٛنامع ُب اٛنهة  بن شيخ الكاؼ( كىي كقف لطلبة العلم، كعند
 الشمالية، فهي إذا النواة األكٔب ٞنكتبة األحقاؼ للمخطوطات.

ـ سلم خاص ّٔا حّت تظل منفصلة 1981اٞنكتبة من باب اٛنامع حّت استحدث عاـ إٔب  كاف الوصوؿ
 عن سلَّم اٞنسجد.

 التكوين والمحتو :

                                           
 .116( العيدركس، النور السافر عن أخبار القرف العاشر، صػ 11)

 كر.( طبع ملحقان بالكتاب، طبعة دار الف11)
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كاٛندكؿ التإب  –كما أسلفت   –من عدة مكتبات ُب حضرموت أطلق عليها ٠نموعات تكونت اٞنكتبة 
 يوضح ذلك:

 عدد العناوين عدد المجلدات سنة التأسيس اسم المجموعة
 57 56 ـ1810ىػ/ 1225 آؿ اٜنداد

 1341 714 ـ1848ىػ/ 1265 آؿ بن ٪نٍن
 62 41 ـ1851ىػ/ 1268 آؿ جنيد

 664 532 ـ1858ىػ/1275 آؿ بن سهل
 137 97 ـ1864ىػ/ 1281 العيدركس باٜنـز

 505 469 ـ1881ىػ/ 1305 رباط ترًن
 50 45 ـ1915ىػ/ 1334 حسن الكاؼ

 881 465 ـ1931ىػ/1350 آؿ الكاؼ
 199 93 ـ1931ىػ/ 1350 اٜنسيين كاليت اشرتاىا من آؿ اٜنامد

 114 102 ـ1942ىػ/ 1361 السلطانية )اٞنكبل(
 122 118  عينات

)اٜنبشي، اإلىداء،  أخرلدر مصا
 الشراء(

 180 193 

 4325 2912  اإلٗنإب
 :–ُنسب كثرة أعدادىا  –كصنفت تلك اٞنخطوطات على أساس العلـو كالفنوف اليت احتوهتا كىي 

كىي .التصوؼ، الفقو، آّاميع، اٜنديث، اللغة كاآلداب، التفسًن، التاريخ كالسًن كالرتاجم، معارؼ عامة، كالطب
 رسة عرب جداكؿ كبطاقات.مفه

كاٞنخطوطات اليت تضمها اٞنكتبة ٟنا قيمة أثرية كبًنة أما لندرهتا أك لقدـ نسخها، كجودهتا أك أّنا قرئت 
على مؤلفها أك عليو خط يده أك نسخت من نسخة األـ، كلعلو من اٞنفيد أف نذكر بعضا منها للتمثيل كليس 

 للحصر:
 .ـ1198/ ىػ595( نسخ سنة ـ1165/ ىػ561البياف ُب تفسًن القرآف للطوسي )ت .1
( نسخ ـ1370/ ىػ772مقاـ استخراج الفركع من قواعد األصوؿ لؤلسنوم )تإٔب  ٕنهيد الوصوؿ .2

 بقلم تلميذه ١نمد األشعرم. ـ1378/ ىػ770سنة 
 .ـ1433/ ىػ837نسخ سنة  (ـ1459/ ىػ864شرح ٗنع اٛنوامع للمحلي )ت .3

 .ـ1215/ ىػ612( نسخ سنة ـ1219/ ىػ616م )ت اللباب ُب علل البناء كاإلعراب للعكرب  .4

 .ـ 1433/ ىػ837( نسخ سنة ـ 1273/ ىػ672ٓنرير اقليدس للطوسي )ت .5
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 ىػ987( نسخ سنة ـ 1540/ ىػ947قبلدة النحر ُب كفيات أعياف الدىر للطيب با٢نرمو )ت .6
 .ـ 1579/

 تطور المكتبة وأقسامها:
 ا:شهدت اٞنكتبة عدة مشاريع كاستحداثات كمنح أ٨نه

الشعب اليمين ككاف عرب مرحلتٌن: األكؿ إٔب  اٞنشركع اٟنولندم كىو ىدية ثقافية من ٣نلكة ىولندا -1
ـ كٕنثل ُب إقامة صاالت لئلدارة كتأثيث اٞنكتبة كإدخاؿ الكهرباء كضماف استمرارىا 1994عاـ 

تدريب لكرتكنية كإ٩ناد قاعدة للمعلومات عرب شبكة كمبيوتر كالتأىيل كالككضع الفهارس اال
 .%10كالتجليد كصيانة اٞنخطوطات كالذم ٓب يتجاكز نسبتو 

كٕنثل ُب تطوير اٞنكتبة ككل من تدريب العاملٌن كاألرشفة االلكرتكنية كربطها  ـ1996كاٞنرحلة الثانية عاـ
 باالنرتنت.

ـ كاليت ٕنثلت ُب آلة تصوير ك٠نموعة دكاليب 2004منحة الواليات اٞنتحدة األمريكية عاـ  -2
 نات عرض )خزانات حفظ(.كفرتي

 ىدية ١نافظ البنك اٞنركزم اليمين كٕنثلت ُب كامًنا رقمية مع الذاكرة. -3

 ىدية كزارة النفط كاٞنعادف كٕنثلت ُب كمبيوتر حديث كتوابعو. -4

ـ كٕنثل ُب تقسيم صاالت العرض كاستحداث 2006مشركع الصندكؽ االجتماعي للتنمية عاـ  -5
ق كاإلنذار اٞنبكر كالتكييف كنظاـ مراقبة للتسجيل اليومي لزكار غرفة للحراسة كشبكة إلطفاء اٜنري

 اٞنكتبة.

 كحاليا فاٞنكتبة تضم األقساـ التالية:
 .اٞنخطوطات .1

اٞنطبوعات كىي ٠نموعة من اٞنراجع اٞنتعلقة باٞنخطوطات كالفهارس للمكتبات العاٞنية كآّبلت  .2
 لثقافة كإىداءات الباحثٌن.ككذا ما تبقى من كتب اٞنعهد الفقهي كإصدارات كزارة ا

 الكمبيوتر كالتصوير بأنواعو الورقي كالرقمي كالفوتوكويب. .3

 الصيانة كىي عبارة عن كرشة لصيانة كْنليد اٞنخطوطات. .4

 التصفح االلكرتكين كذلك لتصفح اٞنخطوطات اٞنصورة كالفهارس كاٞنوسوعات االلكرتكنية. .5

 
 إدارة المكتبة:

ز اليمين لؤلُناث الثقافية كاآلثار كاٞنتاحف بسيؤف كرئيسو األستاذ عبدالقادر بعد إنشائها كانت تابعة للمرك
ـ أصبحت تابعة للهيئة العامة لآلثار ١1991نمد الصباف التابع لوزارة الثقافة كالسياحة، كبعد الوحدة اٞنباركة 

 قطاع اٞنخطوطات ّٔا.إٔب  كاٞنتاحف كاٞنخطوطات بالوزارة نفسها، كلتنقل اآلف
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 ء والعاملون:األمنا
عند إنشاء اٞنكتبة عيٌن األستاذ حسٌن عبدا الكاؼ أمينا ٟنا كيساعده األستاذ عمر علي بن شهاب 

مبناىا اٜنإب َنامع ترًن تؤب أمانتها الشيخ علي سآب بكًن يعاكنو إٔب  قاٟناتكعبدالقادر سآب بن شهاب، كبعد ان
كبقي عمر علي بن شهاب أمينا ٞنكتبة األحقاؼ حسٌن عبدا الكاؼ كعبدالقادر سآب بن شهاب 

 للمطبوعات، كما أضيف ٟنم بعد ذلك عبدا حسن العيدركس.
ـ أقصي الشيخ علي سآب بكًن عن أمانة اٞنكتبة كعٌن األستاذ عبدالر٘نن حسن السقاؼ 1994كُب عاـ 
ـ عٌن 3112عيدركس أمانتها حّت عاـ توليو مدير عاـ اٟنيئة فلذا أناب عنو عبدا حسن الإٔب  أمينا ٟنا إضافة
.ٌناٞنهندس حس   عمر اٟنادم أمينا ٟنا كأب اليـو

 .بلغ عدد العاملٌن باٞنكتبة مع أمينها ٙنسة كاثناف باألجر اليومي فضبل عن القائم باٜنراسة
 كما أف للمكتبة ٠نلس أمناء يضم ٣نثلٌن عن اٞنكتبات اليت تضمها.

 العالقات العلمية:
 تبة بعبلقات علمية مع بعض اٞنؤسسات العلمية، كقد ٕنثل ذلك ُب اآلٌب:ارتبطت اٞنك

ـ 1974بعثة علم اآلثار التابعة ألكاد٬نية العلـو السوفيتية زارت اٞنكتبة ُب مبناىا القدًن عاـ  -1
 كصورت بعض اٞنخطوطات.

( معهد اٞنخط -2 وطات العربية زارت بعثة جامعة الدكؿ العربية )اٞننظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو
٢نطوطا، كالثانية ُب مبناه  297ـ كصورت عدد 1976اٞنكتبة مرتٌن: األكٔب ُب مبناىا القدًن عاـ 

 ٢نطوطا. ٢691نطوطا ليصبح ٠نموع ما صورتو  394ـ كصورت عدد 1976اٜنإب عاـ 

ز دراسات مشركع عرض اٞنخطوطات على شبكة االنرتنت كاليت تبنتو جامعة اكسرتا الربيطانية )مرك -3
ـ كالذم شكل 2003البحر األ٘نر ّنعهد الدراسات العربية كاإلسبلمية( مع جامعة عدف عاـ 

٢نطوط كلكن ىذا  400لعرض حوإب  –كنت أحد ىذا الفريق   –فريق عمل ُب مرحلتو األكٔب 
 .-نأمل إكمالو  –العمل ٓب يكتمل بعد 

 زوار المكتبة وروادىا:
كطبلب الدراسات العليا فضبل عن الزكار كالسواح فهي مقصد الوفود الرٚنية  يرتاد اٞنكتبة عدد من الباحثٌن

من رؤساء كالدكؿ، كرؤساء اٜنكومات كالوزراء كالوفود اٜنكومية فضبل عن غًنىم من طبلب العلم كاٞنعرفة، كُب 
 ـ كانت اآلٌب:3117حصيلة عاـ 

 اإلٗنإب يةكفود رٚن باحثوف أجانب باحثوف ١نليوف زكار أجانب زكار ١نليوف
1957 3207 141 16 597 5918 

 وقفة أخيرة:
 كقبل أف أختم حديثي عن اٞنكتبة البد من إبداء بعض اٞنبلحظات عنها:
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حسن معاملة كاستقباؿ العاملٌن ّٔا للباحثٌن كطبلب الدراسات العليا عن غًنه من السنوات  -1
 .اٞناضية، نأمل أف تقتدل بو ٗنيع مكتبات اٞنخطوطات ُب اليمن

إعادة فهرست اٞنكتبة من جديد كلن يتم ذلك إال بتشكيل فريق كٛننة عمل من اٞنتخصصٌن ُب  -2
الفهرسة كالتوثيق كٓنديد قاعدة أساسية كثابتة لذلك فعدد عناكين اٞنكتبة يتجاكز الست آالؼ، 
كنعين بذلك ىل نعد اٞنكرر منها، كذك األجزاء حّت ٦نرج فهرس كاحدا بأنواعو اٞنختلفة سواء 

العلـو كفنوف أك باألَندم سواء بالكتاب أك اٞنؤلف، إٔب  بالبطاقات أك باٛنداكؿ أك بتقسيمو
كٓنديد عدد الكتب اٜنضرمية كاليمنية كالعربية كٓنديد ما حقق كنشر منها، نأمل أف يلق الطلب 

 آذانا كاعية عند ذكم االختصاص.

فرتة اٞنسائية كذلك لضيق ساعات الصباح، ٞناذا ال تفكر اٛنهات اٞنسئولة عن اٞنكتبة بفتحها ُب ال -3
استغبلؿ إٔب  كألف الباحثٌن اٞنرتادين ٟنا ىم من خارج ترًن بل كمن خارج حضرموت فهم ُناجة

 أكقات إقامتهم برتًن.

إٔب  الدعوة إلقامة مركز ثقاُب ُب ترًن أسوة باٞنراكز الثقافية اٞننتشرة ُب ١نافظات اٛنمهورية يضم -4
حقاؼ اٞنخطوطة كاٞنطبوعة قاعة ١ناضرات كربل كصغرل كقاعة معارض مع جانب ضم مكتبتا األ

اختيار اٞنكاف اٞنناسب لذلك، ألف اٞنكاف اٜنإب ُب كسط السوؽ يسبب ارتباكا كبًن كخاصة 
 .ّنجيء الوفود الرٚنية لنعمل على إعادة كضع ترًن العلمي كالريادم كما كاف
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 بحاثمركز النور للدراسات واأل: المبحث الثاني
 التعريف والنشأة واألىداف:

اٞنؤسسة الثانية ُب اٞندينة اليت اىتمت باٞنخطوطات، كقد نالت اعرتاؼ الدكلة من كزارة الثقافة باٛنمهورية 
األىداؼ  ـ، كرٚنت لنفسها ٓنقيق3113ىػ، اٞنوافق ابريل 1432( ُب شهر ١نـر 39اليمنية بتصريح كزارم رقم )

 :اآلتية
 تراثها.التعريف ُنضرموت ك  .1
 حفظ كتوثيق كٓنقيق كنشر اٞنخطوط اٜنضرمي كغًنه. .2
 التعاكف مع اٞنراكز كاٛنهات كاٞنؤسسات ذات العبلقة. .3

 مكونات المركز وأقسامو:
 :اآلتيةيتكوف اٞنركز من األقساـ 

 ( وحدة البحث العلمي وتتكون من:1
 قسم الدراسات اإلسبلمية. -1
 قسم التاريخ. -2
 قسم األنساب. -3
 الصف كالطباعة. قسم -4
 ( قسم التوثيق ويشمل على:2
 شعبة التصنيف كالفهرسة. -1
 شعبة اٜنفظ كالتوثيق للمخطوطات األصلية. -2
 شعبة التوثيق الورقي. -3
 شعبة التوثيق الرقمي. -4
 ( قسم الصيانة والترميم ويشتمل على:3
 معمل ترميم اٞنخطوطات كالوثائق. -1
 تب.معمل ْنليد اٞنخطوطات كالك -2
 ( المكتبة.4

 دور المركز في جمع وحفظ وتوثيق المخطوطات:
منذ التأسيس قاـ اٞنركز ُنصر كامل للمكتبات اٞنتناثرة ُب حضرموت عامة كترًن خاصة، كمن ٍب قاـ 

 : اآلتيةباٝنطوات 
 التواصل مع أصحاب اٜنق ُب اٞنكتبة لبدء عملية اٜنفظ كالتوثيق كذلك من خبلؿ كسيلتٌن ٨نا:  .1

 .كغالبا ما ٕنتنع اٞنكتبات عن ذلك اٞنركز عهدةإٔب  اٞنكتبة نقل.أ
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 .بقاء اٞنكتبة ُب مكاّنا كذلك بعد خدمتها من قبل اٞنركز.ب 
ترميم ما ٓنتاج اليو من ترميم كتصنيفها ك  توثيق اٞنكتبة بعد أف ٔندـ من خبلؿ تصفيتها من شوائب كغًنه .2

 .أك من خبلؿ التصوير الورقيكفهرستها،كتوثيقها إما من خبلؿ التصوير الرقمي 

مكتبة على مستول حضرموت  (26كبلغت عدد اٞنكتبات اليت قاـ اٞنركز ُنفظها كتوثيقها ما يربو عن)
 كاليمن.

 :كفيما يلي قائمة باٞنكتبات اليت قاـ اٞنركز بتوثيقها كمكاّنا مع ذكر عدد اٞنخطوطات ّٔا
عدد  اٞننطقة اسم صاحب اٞنكتبة الرقم

 اٞنخطوطات
 613 الغرفة الشيخ عيدركس بن عمر اٜنبشي 1
 532 القرين –دكعن  الشيخ عمر بن عبدالر٘نن البار 2
 359 قيدكف الشيخ علوم بن طاىر اٜنداد 3
 408 ترًن الشيخ عبدا بن عمر ين ٪نٍن 4
 228 ترًن الشيخ ١نمد بن سآب بن حفيظ 5
 166 ىدكف -دكعن الشيخ عبدالر٘نن بن أ٘ند باشيخ 6
 135 قيدكف الشيخ حسٌن بن ١نمد البار 7
 102 قيدكف الشيخ عبدالر٘نن بن عمر اٜنبشي 8
 97 ترًن الشيخ أيب بكر بن ا٘ند السرم 9

 97 سيؤف الشيخ عبدالرحيم بن ١نمد بارجاء 10
 94 غيل بلخًن -دكعن الشيخ ا٘ند بن ١نمد بلخًن  11
 89 بور الشيخ علي بن ١نمد باعبود 12
 58 اٜنديدة خ عبدا بن معركؼ باجرشالشي 13
 40 ترًن الشيخ زين بن ١نمد بلفقيو 14
 50 ترًن الشيخ ىود بن ا٘ند بن ٚنيط 15
 23 ترًن اٞنشائخ اؿ عرفاف بارجاء 16
 17 سيؤف الشيخ عبدا بن ١نمد السقاؼ 17
 13 تعز الشيخ أ٘ند بن عبداٛنبار آّاىد 18
 779 ____  أخرلمكاتب  19
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 :ىم نفائس كذخائر تلك اٞنكتبات ما يليأكمن 
ىػ 638ـ( نسخ سنة 1200ىػ /597ت )اٛنزء الثاين من كتاب اٜندائق لعبدالر٘نن ابن اٛنوزم -1

(1) ـ 1240/
 

ىػ 665عبدالغفار بن عبد الكرًن القزكيين )ت (كتاب التلويح ُب القوؿ الصحيح )اٜناكم الصغًن -2
(2) ـ1334ىػ /735ـ( نسخ 1266/

 

ـ( نسخ سنة 1203ىػ /600لعبدالغين بن عبد الواحد اٞنقدسي )ت اب العمدة ُب األحكاـكت   -3
(3) ـ1384ىػ /786

 

ـ( نسخ 1367ىػ /769اٛنزء الثاين من كتاب السراج ُب نكت اٞننهاج البن النقيب اٞنصرم )ت  -4
(4) ـ1446ىػ /850سنة 

 

ىػ 926األنصارم )ت  اٛنزء الثالث من كتاب اسىن اٞنطالب ُب شرح ركض الطالب لزكريا -5
(5)  ـ1496ىػ /902نسخ  (ـ1519/

 

ـ( نسخ 1346ىػ /747كتاب التوضيح ُب غوامض التنقيح عبيدا بن مسعود ابويب )ت -6
(6)ـ 1501ىػ /907

 

ـ( نسخ سنة 1566ىػ /974كتاب اٞننهاج القوًن ُب شرح مسائل التعليم البن حجر اٟنيتمي )ت   -7
(7)ـ1537ىػ /944

 

(8)ـ1541ىػ /948ـ( نسخ سنة 1523ىػ /930د بن ١نمد اٞنزجد )ت كتاب العباب أ٘ن -8
 

(9)ـ1545ىػ /952ـ( نسخ سنة 1567ىػ /975كتاب فتاكل علي بن علي با يزيد )ت  -9
 

ىػ 1033ـ( نسخ 1566ىػ /974اٞننح اٞنكيو ُب شرح اٟنمزية البن حجر اٟنيتمي )ت  -10
(10)ـ1623/

 
 

 

                                           
 كرقة.  219تصوؼ، ُب  66ـ( برقم 1745ىػ /1158ُب مكتبة عمر بن عبدالر٘نن البار )ت(1)
 كرقة.  86حديث، ُب 91ـ( برقم 1745ىػ /1158ُب مكتبة عمر بن عبدالر٘نن البار )ت(2)
 كرقة.  331فقو، ُب  33ـ( برقم  1896ىػ /1214ُب مكتبة عيدركس بن عمر اٜنبشي )ت(3)
 كرقة.  216فقو، ُب  8ـ( برقم  1972ىػ /1292بن سآب بن حفيظ )ت  ُب مكتبة ١نمد(4)
 كرقة. 178فقو، ُب 11ـ( برقم  1972ىػ /1292ُب مكتبة ١نمد بن سآب بن حفيظ )ت (5)
 كرقة. 178فقو، ُب 11ُب مكتبة حسٌن بن ١نمد البار برقم (6)
 كرقة. 158فقو، ُب 7ُب مكتبة ابوبكر بن ا٘ند السرم برقم (7)
 كرقة. 271فقو، ُب  36ـ( برقم  1896ىػ /1214 مكتبة عيدركس بن عمر اٜنبشي )تُب(8)
 كرقة. 147فقو، ُب  57ُب مكتبة عمربن عبدالر٘نن اٜنبشي برقم (9)
 كرقة. 375ادب، ُب  3ـ( برقم 1931ىػ /1231ُب مكتبة عبدالر٘نن با شيخ )ت(10)
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 ى النحو اآلٌب:كُب احصائية أكلية ٞنقتنيات اٞنركز كانت عل
 العدد النوع الرقم
 920 اٞنخطوطات األصلية 1
 3077 اٞنخطوطات الرقمية 2
 412 ٠نبلت كصحف قد٬نة 3
 1425 كثائق كمكاتبات 4
 61 ختومات قضاة حضرموت 5
 683 اٞنخطوطات اٞنصورة الورقية 6
 37 الكتب اٞنطبوعة القد٬نة كالنادرة 7

 دوره في صيانة المخطوطات: 
 ـ اٞنركز بعملية صيانة اٞنخطوطات كذلك من خبلؿ اآلٌب:قا

 تنظيف كتعقيم اٞنخطوط. .1
 الرتميم اليدكم كاٜنرارم للمخطوط بواسطة اٛنهاز االضائي. .2
 ترميم اٞنخطوط كتصنيع كرؽ الرتميم باستخداـ "جهاز النور". .3

 جهاز "النور"
ٓنت إشراؼ خبًن ترميم اٞنخطوطات اليمين بالتعاكف مع األخوة ُب إدارة دار اٞنخطوطات اليمنية بصنعاء ك 

األستاذ أ٘ند مسعود اٞنفلحي تبىن اٞنركز تنفيذ مشركع تصميم ٍب تصنيع جهاز النور لرتميم اٞنخطوطات كالوثائق 
( لسنة 163كصناعة الورؽ الذم جرل تسجيلو الحقان لدل دائرة ٘ناية اٞنلكية الفكرية كبراءة اخرتاع برقم )

 هاز من نوعو يصمم كيصنع ُب اليمن.ـ كبرز كأكؿ ج3114
  مميزات الجهاز:

 استخدام األلياف السيليلوزية. .0

يرمم األوراق المهترئة بشكل أسرع مما ىو على العمل اليدوي، كما يستطيع ترميم  .0
 المخطوط الميئوس ترميمو.

 مهارات عالية فهو بسيط التركيب.إلى  ال يحتاج .0

 ة ويسر عند الحاجة.يمكن استبدال أي قطعة من الجهاز بسهول .0

 يشتغل الجهاز بالطاقة الكهربائية. .0
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 مكونات اٛنهاز:
حوض علوي مصنوع من مادة الفيبر جالس يتوسطو شبك حامل يوضع عليو ورق  .0

 لتر( من الماء. 001المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها ويتسع لـ )

 
 

 

 
 

فطو من الحوض عند حوض سفلي مصنوع من نفس المادة وىو مستودع للماء بعد ش .0
 لتر( من الماء.001عملية الترميم ويتسع لـ )
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قاعدة حاملة لؤلحواض مصنوعة من األلمنيوم متصلة بدوالب شبكة التوصيالت الخلفية بين 

 األحواض ومضختي الرفع والشفط للماء.

 

 
 ( وات.000الحوض العلوي بقوة )إلى  مضخة رفع للماء من الحوض السفلي

 ( وات.0011الحوض السفلي بقوة )إلى  ماء من الحوض العلويمضخة شفط لل

 سم(.00سم( ارتفاع )01سم( عرض )01أبعاد الجهاز الكلية: طول: )

 طريقة التشغيل:
 :اآلتيةأكالن: ترميم كرؽ اٞنخطوطات كالوثائق: يتبع اٝنطوات 
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بتاا أي ال لتأكد من أن الحبر المستخدم في ورق المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها ثا .0
يتأثر أو يذوب في الماء وفي حالة عدم ثباتو يتم تثبيتو بالطرق المتبعة لذلك ثم القيام 

 بعملية الترميم.

 تحضر عجينة الورق المتناسبة بلون ورق المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها. .0

 يمؤل الحوض العلوي بالماء عبر أنبوب اإلدخال حتى مستو  الشبك الحامل. .0

 المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها على الشبك مع التأكد من: يوضع ورق .0

ثبات الشبك الحريري ذو الفتحات الصغيرة أسفل ورق المخطوط أو الوثيقة المراد   -
 ترميمها.

 عدم وجود أي فقاعات ىوائية تحتها.  -

 وضع القطع المطاطية العازلة حول ورق المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها جيدا.  -

 تسرب الماء والعجينة من األطراف. عدم  -

يغلق الغطاء على الشبك الحامل بمحتوياتو )الشبك الحريري + ورق المخطوط أو  .0
 الوثيقة المراد ترميمها + القطع المطاطية العازلة(.

 المستو  المحدد بالعالمة على جدار الحوض.إلى  يمؤل الحوض العلوي بالماء .0

 حريكها جيداا.تسكب عجينة الورق على الماء ويتم ت .0

الحوض السفلي بالتزامن مع رفع الغطاء إلى  يشغل مفتاح الشفط من الحوض العلوي .0
إلى  مباشرة مع استمرار عملية الشفط حتى يستكمل انتقال الماء من الحوض العلوي

 الحوض السفلي.

 ترفع القطع المطاطية العازلة بتأني. .0

الجهاز ويضغط في المكبس يجفف ورق المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها من  .01
 لمدة نصف ساعة ثم تخرج وترش بالميثيل سيليلوز.

 توضع ورق المخطوط أو الوثيقة المراد ترميمها في المكبس لمدة أربع وعشرين ساعة. .00

 ( عملية ثم يستبدل بعد ذلك.01إلى  01يمكن استخدام نفس كمية الماء لـ ) .00

 ثانياا: لصناعة الورق:
ه باستثناء اٝنطوة الرابعة على أف توضع القطعة اٞنطاطية بالطريقة اليت تعطي لنا تتبع ٗنيع اٝنطوات أعبل

 .اٞنقاس اٞنطلوب للورؽ
حصائية أكلية ٞنا قاـ بو اٞنركز من أعماؿ الصيانة كالرتميم كالتجليد للمخطوطات كانت على النحو إكُب 

 اآلٌب:
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 العدد العمل الرقم
 ( صفحة9819كتاب )  115 الرتميم 1
 446 لتجليدا 2
 846 تغليف الكتب 3
 846 تصفية الكتب 4
 234 عمل أكعية كتب حافظات  5

 ـ.2010 – 2007حصائية سنة إ
كما اف للمركز مشركع خدمة اٞنصاحف الشريفة اٞنخطوطة ُب اٞنساجد من خبلؿ عمليات التنظيف 

 .كالرتميم كالتجليد، فقد اعتىن حّت االف بثبلثة من اٞنساجد
 :أىدافوتحقيق إلى  لوسائل التي يسعى المركز من خاللهاوا األنشطة

 اآلتيةكالوسائل  األنشطةمن خبلؿ  أىدافوٓنقيق إٔب  يسعى اٞنركز
 كاٞنؤٕنرات كالندكات العلمية اٞنختلفة. األنشطةاٞنشاركة ُب ك  ( التنظيم كالتنسيق1
 :اآلتيةت ُب آّاال خاصة اٞننصبة ُب أىداؼ اٞنركز ( عقد الدكارات التدريبية2

 أصول التحقيق للمخطوطات.

 تصنيف وفهرسة المخطوطات.

 صيانة وترميم المخطوطات والوثائق.

 تجليد الكتب والمخطوطات.

 مناىج البحث العلمي.

 ( دعم كتبين الدراسات اٞنتفقة مع أىداؼ اٞنركز.3
 ( دراسة كٓنقيق كنشر اٞنخطوطات ُب ٗنيع فركع العلم كاٞنعرفة.4
 مة للباحثٌن كطبلب الدراسات العليا كغًنىم مع ما يتناسب كظركؼ اٞنركز.( تقدًن اٝند5

 التدريب والتأىيل:
نفذ اٞنركز عددان من الدكرات التأىيلية العلمية للتهيئة ألعماؿ ألقساـ اٞنركز اٞنختلفة كانت على النحو 

 اآلٌب:

مكتبة و  ت بصنعاءدورة تأىيلية في الترميم اليدوي والحراري بالتنسيق مع دار المخطوطا .0
 األحقاف للمخطوطات تريم.

 ورش عمل في أعمال التوثيق. .0

 دروات تأىيلية في الترميم اآللي للمخطوطات بالتنسيق مع الجهات المعنية. .0
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 دورات في طرق البحث العلمي والتحقيق. .0

 تجربة المركز في تحقيق المحطوط وطبعو ونشره: 

كذلك من  ،اٞنخطوطات فضبل عن تأليفو بعض الكتب للمركز ْنربة متواضعة من خبلؿ دراسة كٓنقيق
خبلؿ بعض اقسامو، كمن ٍب طباعة ذلك كنشره بالتعاكف مع دار الفقيو للنشر كالتوزيع أك دار ترًن للدراسات 

 كالنشر، كمن أىم كأشهر ما قاـ بو من ٓنقيق كطباعة كمن ٍب نشر مايلي: 
ٓنقيق  (ـ 1610ىػ / 1019ت )عبد الر٘نن باٗناؿ  ( الدر الفاخر ُب أعياف القرف العاشر مد بن1

 .ـ١2008نمد يسلم عبدالنور، دار ترًن للدراسات كالنشر .د
ٓنقيق زيد عبدالر٘نن بن ٪نٍن،  (ـ1789ىػ / 1204ت )( الفوائد السنية، أل٘ند بن حسن اٜنداد2

 ـ.2008مقاـ االماـ اٜنداد 
ـ( ٓنقيق  1916ىػ / 1335لعلوم بن أ٘ند السقاؼ )ت ( الفوائد اٞنكية فيما ٪نتاجو طلبة الشافعية، 3

 .ـ2003٘نيد اٜناٞني، دار الفقيو للنشر كالتوزيع 
ٓنقيق  (ـ1778ىػ / 1192ت )( العرؼ العاطر ُب معرفة اٝنواطر، لعبدالر٘نن بن مصطفى العيدركس 4

 ـ.2003منًن سآب بازىًن، دار الفقيو للنشر كالتوزيع 
ـ( ٓنقيق مصطفى حامد بن  1848ىػ / 1265ت )لعبدا بن عمر بن ٪نٍن( مناسك اٜنج كالعمرة، 5

 ـ.2003ٚنيط، دار الفقيو للنشر كالتوزيع 
 الخاتمة

بعد رحلة لعلها تكوف ٣نتعة كمفيدة مع حضرموت ك٢نطوطاهتا كمركز النور كقبل أف ننهي اٜنديث عن ذلك 
 :استنتاجات كتوصياتحرمّّ بنا أف ٦نتمو ِنبلصة عنو كأىم ما توصلنا إليو من 

تعد حضرموت من المراكز العلمية في اليمن وزخرت بالعديد من المخطوطات شأنها شأن  -
 .المراكز العلمية في بالد اإلسالم ىي نتاج علمائها أو ما تم جلبو ونسخو من نتاج غيرىم من العلماء

غيرىا من والتلف شأنها شأن  لم تكن مخطوطات حضرموت في منأ  من عوامل الضياع -
 .مخطوطات بالد اإلسالم التي تعرضت كذلك للعوامل نفسها وأسبابها

لعل من ايجابيات الحكم البائد الذي حكم حضرموت وجنوب اليمن بعد نيل استقاللها عام  -
م أن قام بجمع بعض مخطوطات علماء حضرموت في مكتبة 0001وقبل قيام وحدتها عام  ،م0000

للمخطوطات بتريم، كانت المخطوطات بها في عناية من عوامل الضياع  واحدة عرفت بمكتبة االحقاف
 .والتلف

يعد مركز النور للدراسات واألبحاث المؤسسة الثانية في امتالكو للمخطوطات بعد مكتبة  -
 .األحقاف للمخطوطات وىو كذلك في العناية بها حفظاا وتوثيقاا وصيانةا بعد دار المخطوطات
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قصر مشواره من انقاذ مجموعة من المكتبات الخطية وتقديم الخدمة استطاع المركز رغم  -
 .)مجاناا( مع االلتزام المطلق بحفظ حقوق أصحاب الحق

 .ذات االتجاه نفسو خر يأمل المركز في إقامة عالقات علمية مع المراكز األ -

أسيسو ال يزال تقديم كل أنواع الدعم كونو جهة غير رسمية أنشئت بجهود فردية حتى أنو ومنذ ت -
 .يعمل في أحد البيوت )الدُّور( المستأجرة واألمل يحدو إدارتو أن ييسر اهلل للمركز موقع ومبنى خاص بو

يعكف المركز على إصدار أول بيبلوغرافيا )فهرسة( لو لذا فهو يفتح ذراعيو للجهات والمراكز  -
 .لمساعدتو في ذلك خر األ

التعليم العالي والبحث العلمي ممثلةا بجامعة زيَّان عاشور يشكر الباحث دولة الجزائر ووزارة  -
 .تكرار عقد ىذا الملتقىإلى  الجلفة )مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرىا( ويدعو

 المصادر والمراجع
 ـ(1949ىػ/ ١1269نمد بن عوض )ت  ،بافضل -
 صلة األىل بتدوين ما تفرَّق من مناقب بني فضل  .0

 .م، بدون ناشر0000ىـ/ 0001ى الطبعة األول
 ـ(1977ىػ/ 1298سعيد عوض )ت ،باكزير -
 صفحات من التاريخ الحضرمي .0

 بدون تاريخ ،مكتبة الثقافة عدن
 الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي  .0

 .م0000،القاىرة،دار الطباعة الحديثة
 .ـ(1967ىػ/ 1287صاّب بن علي )ت ،اٜنامد -
 تاريخ حضرموت .0

 صنعاء. ،مكتبة اإلرشاد،م0110 الطبعة الثانية
 .ـ(1963ىػ/1283علوم بن طاىر )ت ،اٜنداد -
 الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها .0

 .م0001ىـ/0000سنغافورة،مطبعة أحمد برس
 (م0000ىـ/000 تياقوت بن عبد الرحمن )،الحموي -
 معجم البلدان .0

 بًنكت ،ـ،دار احياء الرتاث العريب1997 ،الطبعة األكٔب
 م(1451ىـ/855ب، عبدالرحمن بن محمد )ت الخطي -
 الجوىر الشفاف في ذكر فضائل ومناقب السادة األشراف .0

 ( تاريخ كتراجم2037مكتية االحقاؼ للمخطوطات برقم)،٢نطوط
 م(2001ىـ/1422الشاطري، محمد بن أحمد )ت  -
  ادوار التاريخ الحضرمي .0

 اٞندينة اٞننورة  ،دار اٞنهاجر ،ـ1994 ،الطبعة الثانية
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  (عبدالرحمن بن عبدالواحد )الدكتور ،الشجاع -
 ونشأة  النظم االسالمية في اليمن ميالد .0

 دمشق  ،دار الفكر ،ـ1989 ،الطبعة االكٔب
 م(1682ىـ / 1093محمد بن ابي بكر )ت ،الشلي -
 المشرع الروي في مناقب السادة آل بني علوي  .01

 مصر،شرفيةاٞنطبعة العامرة ال ،ـ1901ىػ / 1319 ،الطبعة األكٔب
 محمد يسلم )الدكتور(  ،عبدالنور -
 الحياة العلمية في حضرموت في القرنين السابع والثامن للهجرة .00

 صنعاء ،كزارة الثقافة ،ـ2010 ،الطبعة االكٔب
 م( 1627ىـ/ 1038عبدالقادر بن شيخ )ت  ،العيدروس -
 النور السافر عن أخبار القرن العاشر  .00

 ـ1985 ،بًنكت ،دار الكتب العلمية
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ثي  حقيقا."تو  ربي" توثيقااس علم المخطوط العن في تأسيُجُهود الُمَحدِّ
 
 

محمد عيساوي أ.  
الجزائر،المدرسة العليا لؤلساتذة، بوزريعة  

  
شارؾ الباحثوف الغربيوف ُب ىذا ك  نشر اٞنخطوط العريب ؛ك  شهد التاريخ اٞنعاصر إقباال كاسعا على ٓنقيق

ٓنقيق النصوص ىو فن غريب ك  اققٌن أف فنَّ توثيقك  غدا لدل العديد من الباحثٌنحّت  ،اٞنضمار مشاركة فعالة
ٓنقيق نص ك  من ىذا اٞننطلق جاء ىذا البحث ليستبٌن سبيل جهود العلماء اٞنسلمٌن ُب ٠ناؿ توثيقك  ،اٞننشأ

 ،ٓنقيقا "ك  توثيقا اٞنخطوط ٠نيىسدا ذلك ُب مشاركة موسومة ب: جهود ادثٌن ُب تأسيس علم اٞنخطوط العريب "
 ما ىي أىم القواعد:منهاك  متحريا ُب ذلك اإلجابة عن إشكاالت جوىرية ذات الصلة بعلم اٞنخطوط العريب ؛

ما ىي أبرز الكتب اليت ك  توثيق اٞنخطوط العريب ؟ك  اليت أسهم ّٔا علماء اٜنديث ُب ٠ناؿ ٓنقيق الضوابطك 
الضوابط ُب اٜنفاظ على نصّْ اٞنخطوط ؟ كما ك  صوؿأم مدل سا٨نت تلك األإٔب ك  تضمنت تلك القواعد ؟

اققٌن ؟ ما ىي  الضوابط اليت قعَّدىىا حيذاؽ ادثٌنك  مدل استفادة مناىج البحث الغربية من ىذه األصوؿ
 الغربيٌن ُب ذلك ؟  منهجك  ٓنقيق األصوؿ اٝنطيةك  االختبلؼ بٌن منهج ادثٌن ُب نقدك  أكجو االئتبلؼ
  :التحقيقو  منهج التوثيقو  خطوطعلم الم :أوال

تعد اٞنخطوطات أعظم تراث خلَّفتو لنا األجياؿ اٞناضية ؛ فهي مؤلفات كضع فيها العلماء خبلصة 
فاستفاد  ،ىي حافلة بدراسات قيمة ُب شّت اٞنعارؼ اإلنسانية اليت توصلوا إليهاك  ،إبداعاهتمك  ْنارّٔمك  أفكارىم

 ادثوف باٞنخطوطك  لذلك عين اٞنتقدموفك  ،العلـو اٞنعاصرة اٞنتطورةك  ديثةمنها العآب فكانت أساسا للحضارة اٜن
  1.ٓنقيقاك  توثيقا
  :مفهوم توثيق المخطوط -1

 2.مؤلفوإٔب  يراد بتوثيق النص التأكد بالدليل من صحة نسبة النص 
 ئقحصر الوثاك  يقصد بالتوثيق ُب العصر اٜنإب ٢نتلف العمليات الفنية اليت تشتمل على ٗنعك 

ّنقارنة مصطلح التوثيق ك  ،الباحثٌنإٔب  ترٗنتو ّٔدؼ تقد٬نهاإٔب  ترٗنة ما ٪نتاجك  نسخهاك  ٓنليلهاك  تنظيمهاك 
ك ،ُب اٜنضارة اإلسبلمية ّنا ىو جار حاليا ٤ند أف الفرؽ ىو كجود الطباعة اليت ساعدت على تداكؿ الوثائق

 3.التزكيرك  التحريفك  ها بعيدا عن العبثالتثبت ُب نقلك  ،صيانة اٞنصنفاتإٔب  يهدؼ توثيق اٞنخطوط
  :مفهوم تحقيق المخطوط -2
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حّت ٬نكن  ،يعرؼ الباحث اقق عبد السبلـ ١نمد ىاركف التحقيق بأنو بذؿ عناية خاصة باٞنخطوطات 
 4.التثبت من استيفائها لشركط معينة

تيسًنىا لبلستفادة ك  ،من ٓنقيق اٞنخطوطات بإخراجها للناس كيكشف الباحث الصادؽ الغرياين الغاية 
 صرب على البحثك  ال يدرؾ ذلك إال بعناءك  ذلكإٔب  أك أقرب ما تكوف ،ُب الصورة اليت أرادىا مؤلفوىا ،منها

 ،نسبة الكتاب إليوك  ،اسم مؤلفوك  ،التمحيص ؛ فالكتاب اقق بعد ىذه اٝنطوات يكوف ىو الذم صحَّ عنوانوك 
 5 ".تركها اٞنؤلف الصورة اليتإٔب  كاف متنو أقرب ما يكوفك 

  :جهود المحدثين في منهج توثيق المخطوط :ثانيا
اليت بقيت ك  ،قاموا بتطبيقها تطبيقا عمليا ُب كتبهمك  ،وثيقضوابط ُب التك  اعتىن ادثوف بتقعيد قواعد 

 منها ما ىو من األمور اٞنساعدة للمحقق علىك  ،منهجا ٞنن بعدىم ؛ فمنها ما يندرج ُب فن قواعد التحقيق
 الضوابط ُب ٠ناؿ توثيق النصوص ؟ ك  فما ىي أىم تلك األسس ،6التحقيق 

   دورىا في التوثيق:و  آلية اإلسناد -1
اليت ك  صيغ األداء ؛ك  التثبت من طرؽ التحملك  منهج التوثيق عرب التأكيد على اإلسنادإٔب  ٛنأ ادثوف 

  وثيق النص عند ادثٌن ؟ما ىي مراحل تك  ،فما ىو اإلسناد ،يرجع السبق إليهم ُب دراستها
  :تعريف اإلسناد - أ

 .8يعتمد عليوك  ٚني كذلك ألف اٞننت يستند إليوك  ؛7يقصد باإلسناد ُب اللغة اٞنعتمد   
مصدرىا إٔب  أف يصلوا بالركايةإٔب  أما ُب االصطبلح فهو سلسلة الركاة الذين نقلوا اٝنرب كاحدا بعد كاحد 
 .9األصلي 
  :وثيق النص عند المحدثين أىمية اإلسناد في منهج ت - ب

 ؛10ذلك ُب أعقاب الفتنة اليت شهدىا صدر اإلسبلـك  السؤاؿ عنو ُب فرتة مبكرة ؛ك  بدأ االىتماـ باإلسناد
التبٌنُّ ُب ك  السنة النبوية يأمراف بالتثبتك  ،خصوصا كأف القرآف الكرًن ،ىذا ما جعل العلماء يؤكدكف على اإلسنادك 

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـََتبَـيـَُّنوا َأن ُتِصيُبوا قـَْوماا ِبَجَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا  ﴿:الركاية، قاؿ ا تعأب
 12" ." كفى باٞنرء كذبا أف ٪ندث بكل ما ٚنع :سلمك  يقوؿ النيب صلى ا عليوك  11﴾  َعَلى َما فـََعْلُتْم نَاِدِمينَ 

ميزة السند أف الركايات اٞنسندة ك  ،النقدم اٜنديثي العمود الفقرم ُب توثيق اٝنرب يعترب اإلسناد ُب اٞننهجك  
ك ٬نكن التحكم ُب نقدىا بصورة أفضل من ،أفضل من الركايات غًن اٞنسندة ؛ ألف فيها ما يدؿ على أصلها

 13.الركايات اٝنالية من السند
  أخرلإ٧نا شاع استعمالو ُب علـو ك  ،لنبومأل٨نية اإلسناد فإف استعمالو ٓب يعد قاصرا على اٜنديث اك   
  14.حّت صار ٬نثل الصفة الغالبة على منهج تدكين العلـو اإلسبلمية اٞنختلفة ،األدبك  التاريخك  كالتفسًن
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توثيق ك  األحاديث النبوية اليت تأمر بالتثبتك  خصوصا اآليات القرآنية –إف كل ىذه اٞننطلقات اٞنهمة  
تأصيلية  كٗنل ،دثٌن كنادت على قر٪نة نقادىم فصاغوا معانيها ُب عبارات تنظًنيةاستدعت اىتماـ ا -األخبار 

خطر اإلسناد فغدت عباراهتم مرجعا رئيسا ٞننهج النقد اٜنديثي االسنادم إٔب  توحي بتنبههم منذ كقت مبكر
 .كأساسا لبنائو

التحقيق ك  دكرىا ُب التوثيقك  اإلسناد كسنورد ىنا ٗنلة من تلك العبارات اليت نظر ّٔا ادثوف النقاد آللية
 :معان 

اإلسناد عندم من الدين، كلوال »ـ(: 797ق /  181 :ت)يقوؿ اإلماـ اٜنافظ عبد ا بن اٞنبارؾ 
 15«.اإلسناد لقاؿ مىٍن شاء ما شاء

ٓب »  :ـ(كاف ُب ٠نلس فقاؿ898ق/  277ك٣نا يدؿ على ذلك أيضا أف اٜنافظ أبا حاًب الرازم )ت: 
فقاؿ لو  ،أمة من األمم منذ خلق ا آدـ أمناء ٪نفظوف آثار نبيهم كأنساب سلفهم إال ُب ىذه األمةيكن ُب 

علماؤىم يعرفوف الصحيح كالسقيم  :فقاؿ أبو حاًب ،حديثا ال أصل لو كال يصح رجل: يا أبا حاًب، رّنا رككا
 16«.زكا اآلثار كحفظوىاللمعرفة، ليتبٌن ٞنن بعدىم أّنم مي –أم اٜنديث الواىي -فركايتهم ذلك

 ،فأبو حاًب يعترب حفظ اإلسناد كلو كاف كاىيا سببا لتمكن النقاد بعد ذلك من ٕنييز الصحيح من السقيم
ألنو يعتمد اإلسناد آلية لنقل النصوص كقالبا يوضع فيو كل الركاة :كىذا ىو لب النقد اٝنارجي للوثيقة أك الركاية

 إذا ما أراد ناقد دراسة ىذا النص كمعرفة أصالتو أك زيفو استطاع أف ٩ند حّت ،الذين نقلوا النص طبقة عن طبقة
 آّاؿ الذم ٩نرم فيو نقده كُنثو.

كيشهد على أ٨نية اإلسناد ُب التوثيق أيضا أف ابن اٞنبارؾ نفسو سئل عن األحاديث اٞنوضوعة اليت يركيها  
 .17"تعيش ٟنا اٛنهابذة"  :فقاؿ ،الوضاعوف باألسانيد

فلوال اإلسناد »  :ُب معرفة علـو اٜنديث (ـ1814ق/485اٜنافظ اٜناكم النيسابورم)ت:ك قاؿ 
كٕنكن أىل اإلٜناد كالبدع منو بوضع  ،كطلب ىذه الطائفة لو، ككثرة مواظبتهم على حفظو؛ لدرس مناري اإلسبلـ

 .18«رىان فإف األخبار إذا تػىعىرٍَّت عن كجود اإلسناد فيها كانت بػيتػٍ  ،األحاديث كقلب األسانيد
فإذا ذكر اٝنرب دكف إسناده كاف أبرت، كاألبرت كاألقطع ال قيمة  ،فاٜناكم يعترب اإلسناد قطعة من اٝنرب نفسو

 .لو
كلكوف اإلسناد يعلم بو اٜنديث » ـ(: 1448ق/852كيقوؿ اٜنافظ ابن حجر العسقبلين )ت:

 .19«.كانت معرفتو من فركض الكفاية  ،من غًنه اٞنوضوع
قياما  -كما ىو معركؼ عند األصوليٌن: ما ٩نب على ٠نموع األمة فإذا قاـ بو البعض كفرض الكفاية  

 .20سقط عن الباقٌن -كافيا 
 .ك يتضح من خبلؿ ما سبق بيانو أ٨نية اإلسناد ُب منهج توثيق النص عند ادثٌن
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  :التوثيق االسنادي عند المحدثين مراحل - 2
عرب مصطلحات منضبطة ذات داللة دقيقة ك  ،راحل متتابعةٕنر عملية توثيق النص عند ادّْثٌن ّن

 أقسامها الرئيسة ؟ ك  فما ىي طرقها ،التحملك  تعرب عن طريق التلقي
 ُب ٓنملها ،توثيقهاك  الكلمة العلميةك  أذىاف األٞنعيٌن منهم ُب ضبط الكتابك  تبارت عقوؿ ادثٌن  

جيل حّت كصلت إلينا سليمة من أم ٓنريف أك  إٔب نقلها من جيلك  حفظهاك  ،تسجيلهاك  أدائهاك  ،ٚناعهاك 
  :نستطيع توضيح تلك اٛنهود ُب النقاط التاليةك  21.تبديل

  :تتم عرب مرحلتٌنك  ،اٞنشافهة :الطريقة األولى
كسواء   22األكٔب: ٚناع التلميذ لفظ شيخو، سواء كاف إمبلء من الشيخ أك بدكف إمبلء.

 قة ىي أرفع األقساـ كأعبلىا عند ادثٌن.كىذه الطري.كاف من كتاب الشيخ أك من حفظو
 23كاصطلحوا ٟنذه الطريقة ألفاظا خاصة تدؿ عليها مثل: ٚنعت كٚنعنا كحدثين كحدثنا كاخربين كاخربنا

 24كأنبأين كأنبأنا.
كىي تفريق بٌن ما يسمع ُب كقت التعليم كالركاية اٞنعتربة كبٌن ما يسمع ُب كقت اٞنذاكرة أم اٞنباحثة، 

  25التمييز باصطبلح معٌن. كاستحبوا
سواء قرأ التلميذ بنفسو 26الثانية: القراءة على الشيخ كيسميها أكثر ادثٌن "عرضا" 

على الشيخ أك قرأ غًنه كىو يسمع من كتاب أك من حفظ سواء حفظ الشيخ أـ ٓب ٪نفظ، غًن 
الكتاب بيد أّنم اشرتطوا إذا ٓب يكن الشيخ حافظا أف تكوف القراءة عليو من كتاب كيكوف 

  27موثوؽ بو، إال ٓب تعترب الركاية.
كللمحدثٌن تدقيقات ُب ىذا الباب تدؿ على كماؿ اإلتقاف، فمن ذلك أنو إذ كثر التبلميذ كاحتاج 

مستمل ليسمع من بعد فإف التلميذ ال ٩نوز لو أف يركم الكبلـ عن شيخو إذا ٚنعو من اٞنستملي، إٔب  الشيخ
  28و من ٚناعو من الشيخ كما ىو من ٚناعو من اٞنستملي.كألزمو النقاد أف يبٌن ما ى
، 31، كالكتابة30، كاٞنناكلة29مثل اإلجازة بالركاية على أنواعها.األخذ بغًن طريق اٞنشافهة الطريقة الثانية:

 .34، كالوجادة33، كالوصية32كاإلعبلـ
الناقد إٔب  اإلسناد ُنالوكلقد تناكؿ ادثوف قضية التحمل كاألداء، كالدقة ُب تبليغ صيغهما ألجل نقل 

حّت يتهيأ لو أكرب قدر من اٞنبلحظة اٞنباشرة، مع أف الفارؽ بينهما ضعيف، كمن قبلو منعوا منعا جازما استبداؿ 
  35"حدثنا" بػ "عن"، ألف ذلك يؤثر فيما لو كاف الراكم مدلسا.

تعاقبة، كاليت ٓنتف كلقد كانت ىذه السلسلة من االحتياطات الدقيقة جزءا من عمليات التوثيق اٞن
 بالركاية منذ حدكثها حّت تدكينها كتداكٟنا.

أكثر تعقيدا ُب ١نلها من  أخرلكىذا كلو ٕنهيد لعملية النقد اليت سيجريها الناقد من خبلؿ آليات 
 منهجي: اٛنرح كالتعديل، كالعلل.
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  :جهود المحدثين في نقد اإلسناد -3
 الضوابط اٞننهجيةك  ىو كضعهم للقواعدك  ،جانبا نظريا ،أنذت جهود ادثٌن ُب نقد اإلسناد جانبٌن

 .تعريف الناس ّٔم ليحتاط منهمك  ،ذلك ببياّنم األشخاص آّركحٌنك  ،جانبا عملياك  ،للنقد اإلسنادم النقدية
 ما ىي أبرز اٞنؤلفات اليت اعتنت ّٔذا آّاؿ ؟ ك  فما ىي اٛنهود اليت بذٟنا ادثوف ُب نقد اإلسناد ؟

  :نب النظري لنقد اإلسنادالجا -أ
  :شرائط ثبلثإٔب  شرائط دقيقة ُب نقد اإلسناد تؤكؿ ُب ٠نملهاك  حدَّد ادثوف أكصافا 

 36.كىو ٚناع اٜنديث لكل راكو من الراكم الذم يليو ،الشرط األٌكؿ ىو االتصاؿ
 :كييعرىؼ االتصاؿ بأحد أىمرين

أك  ،أك أىخربنا ،أك حدثين ،حدثنا :وؿ الراكماألكؿ ؛ أف يصرح الراكم بإحدل صيغ الٌسماع كأف يق
 37.أك ٥نوىا من صيغ السماع ،أك قاؿ لنا ،أك قاؿ ٕب ،أك ٚنعت ،أك أنبأين ،أك أىنبأنا ،أخربين

 ،قاؿ أك أف، أك ،عن :كأف يقوؿ الراكم  ،أما الثاين ؛ أف يأٌب الراكم بصيغةو ٓنتمل الٌسماع كغًن الٌسماع 
  ،38.غًنىا من الصيغ اليت ٓنتمل الٌسماعى كعدـ الٌسماعك  ،أك ذكر ،أك ركل ،أك حدث

 39.ثبوت الٌسماع ،اٞنعاصرة ،عدـ التدليس ،فهنا تشرتط
لكن  ،فكل ما فقد االتصاؿ فهو منقطع ،كإذا حصل عدـ السماع ُب سند اٜنديث فيكوف ذلك انقطاعان  

كلتنويع أنواع  ،؛ لتسهيل االصطبلح كنوعوىا على حسب االنقطاع ،لوا ُب ىذه االنقطاعاتعلماء اٜنديث فىصَّ 
 .44، كاٞنعلق43، كاٞندلس42، كاٞنرسل 41، كاٞنعضل 40االنقطاعات حسب شدة الضعف ؛ فظهر اٞننقطع 

كىعدـ  ،فهوى العدالة ؛ كىي ىيئة راسخة ُب النفس ٕننح صاحبها عدـ فعل الكبائر :أما الشرط الثاين 
 45.ءةكىعدـ فعل ما ٫نـر اٞنرك  ،اإلصرار على الصغائر

كضبطو لذلك من كقت  ،كىو تيقظ الراكم حٌن ٓنملو كفهمو ٞنا ٚنعو :فهو الضبط :أٌما الشرط الثالث
 46.كقت األداءإٔب  التحمل

أٍف يكوف الراكم حافظان  :كيلخص ٣نا ذكر ُب الضبط بقولنا ،كضبط كتاب ،ضبط صدرو  :كالضبط ضبطاف
 ،كحافظان لكتابو من دخوؿ التحريف أك التبديل ،على اٞنعىنفا٨نان إف حدث  ،إف حدث من حفظو ،عاٞنان ّنا يركيو

 47.أك النقص عليو إف حدث من كتابو
 ،االتصاؿ)كىذه الشركط .،كسيئ اٜنفظ ،ككثًن اٝنطأ ،كُب اشرتاط الضبط احرتازه عن حديث اٞنغفل 
 48.الثبلثة تتعلق باإلسناد  (الضبط ،العدالة

  :الجانب العملي في نقد اإلسناد -ب 
التعريف ّٔم ؛ فقد ألف العلماء اٞنتخصصوف عددا كبًنا ك  فيما ٫نص اٛنانب العملي اٞنتمثل ُب الركاة أما

الضعفاء مع ذكر ك  منها ما ٗنع بٌن الثقاتك  منها ما أفرد للضعفاءك  ،من اٞنؤلفات منها ما أفرد لذكر الثقات
 49.التعديل اٞننطبقة على كل راكك  ألفاظ اٛنرح
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قواعد نقدية دقيقة ضمن منهج كاسع عرؼ ّنصطلح اٜنديث،  خبلؿ ىذه اٞنؤلفاتصاغ ادثوف من  ك 
كبذلك سبقوا اآلخرين ُب التنظًن كالتقعيد لكيفية التفاعل مع الركايات بفحصها كتطبيق قواعدىم عليها لغرض 

حيث الصدؽ كالورع  اكتماؿ معلوماهتم عن الركاة كالتدقيق ُب أحواٟنم منإٔب  اٜنكم عليها قبوالن كردان، ٣نا أدل
 .كااللتزاـ الديين، كظهرت مكتبة ضخمة ُب علم الرجاؿ

كمعرفة االختبلفات الواقعة ُب اٞنتوف كاألسانيد ال .كال يتمكن لىوي إال من رزقو ا فهمان كاسعان كاطبلعان كبًنان 
ككيفية تلقي التبلميذ  ،كالشيوخ كالتبلميذ ٬نكن الوصوؿ إليها إال َنمع الطرؽ كالنظر ًفيػٍهىا مع اٍلمىٍعرًفىة التامة بالركاة

من الشيوخ كاألحواؿ كالوقائع كطرؽ التحمل ككيفية األداء من أجل مىٍعرًفىة اٝنطأ من الصواب ككيفية كقوع اٝنلل 
ا الفن أغمض أنواع اٜنٍىًدٍيث كأدقه)) :قىاؿى اٜنافظ ابن حجر ،كىذا يستدعي جهدان جهيدان .كاٝنطأ ُب الرّْكىايىة ا ىىذى

 . 50( (ثاقبة كإدراكان ٞنراتب الركاة كمعرفة كاطبلعان حاكيان  ،كال يقـو بًًو إال مىٍن منحو ا تػىعىأبى فهمان غائصان  ،مسلكان 
كيشرتط فيمن يتكلم ُب العلل كيكشف عن اختبلفات اٞنتوف كاألسانيد أف يىكيٍوف ملمان بالركايات مطالعان 

ا العلم من طوؿ اٞنمارسة)) :قىاؿى ابن رجب اٜننبليلذا  ،للكتب كاسع البحث كثًن التفتيش ككثرة  ،كالبدَّ ُب ىىذى
كمن تلقى عىٍنوي كأ٘ند  ،فإذا عدـ اٞنذاكرة بًًو فليكثر طالبو اٞنطالعة ُب كبلـ األئمة العارفٌن كيحٍن القطاف ،اٞنذاكرة

 51كابن اٞنديين
 ك فيما يأٌب بعض األمثلة على أصناؼ ىذه الكتب 

  :اتكتب الثق -أ
  52.ـ 875ىػ /  261كتاب الثقات أليب اٜنسن أ٘ند بن عبد ا العجلي ت 

  53.ـ 998ىػ /  385ت  كتاب الثقات لعمر بن أ٘ند بن شاىٌن
  :كتب الضعفاء  –ب 

 54.الضعفاء الكبًن مد بن إٚناعيل البخارمك  كتاب الضعفاء الصغًن
 55.ـ 878/  ىػ 264اٞنرتككٌن أليب زرعة الرازم ت ك  كتاب الضعفاء

  :الضعفاءك  الكتب اٛنامعة بٌن الثقات -ج
 56.ـ 938ىػ /  327التعديل لعبد الر٘ناف بن أيب حاًب الرازم ت ك  اٛنرح

 57.الصغًنك  األكسطك  الكبًن ،تواريخ اإلماـ البخارم الثبلثة
لقواعد اليت االضبط اليت كصل إليها منهج ادثٌن ؛فك  يتبٌن لنا ٣نا ْنمع من مادة ىذا اٞنبحث الدقة 
ك حرًمّّ ٞنن يتصدر لتحقيق كتب ...ضبطها ٕنثل ظاىرة حضارية فريدةك  لتوثيق النصوص علماء اٜنديثكضعها 

حفاظا منو  ،اْناىوك  بًغضّْ النظر عن ثقافتو ،ٓنقيق النصوص عند ادثٌنك  الرتاث أف يطٌلع على " منهج توثيق
 58 .توثيق النصوص ك  عليو ُب ٓنقيق سبلمة اٞننهج الذم ٩نب أف يسًنك  على دقة األداء
 تحقيق األصول الخطية عند المحدثين و  نقد :ثانيا
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ًثٌن العناية بنقد حدّْ
ي
عربكا عن تلك اٞننهجية ك  ٓنقيق األصوؿ اٝنطية ؛ك  كاف من شأف اٜنيذَّاؽ اٞنتقنٌن من اٞن

أبرز اٞنصطلحات اٞنتداكلة ُب ىذا ما ىي ك  ،فما أىم القواعد اليت أصلها ادثوف ُب ىذا الصدد ،ّنصطلحات دالة
 ما ىي عبلقتها ّننهج التوثيق ؟ ك  اٞنضمار ؟
  :أىميتها في التحقيق و  المعارضة بين نسخ المخطوط - أ

تسمى النسخة ك  ،أك بأصل موثوؽ بو ،تعين أف يقابل الناسخ نسختو أك ما نقلو بأصل شيخوك  
 59.النسخة اٛنديدة الفرعك  القد٬نة األصل

تعدد نسخ الكتاب ك  اٞنعارضة بٌن النسخ بعد تدكين اٜنديث النبوم الشريف انتهج ادثوف
 60.فأكد العلماء ادثوف على إجراء ىذا اٝنطوة اٞنهمة ُب ٓنقيق اٞنخطوط ،الواحد

ىي األسلوب العلمي الدقيق ك  أتقنهاك  تعد اٞنعارضة من أفضل الطرؽ ٞنعرفة أصوب الركاياتك 
 61.الصوابك  معرفة اٝنطأإٔب  الذم يرشدنا

" ٩نب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أف يعارض  :قاؿ اٝنطيب البغدادم  
 62".نسختو باألصل ؛ فإف ذلك شرط ُب صحة الركاية من الكتاب اٞنسموع

 63" .إصبلح فاشهد لو بالصحةك  " إذا رأيت الكتاب فيو إٜناؽ :قاؿ الشافعيك  
 منهج التحقيق ُب عدة جوانب ؛ فهي تكشف تتضح أ٨نية اٞنعارضة بٌن النسخ اٝنطية ُبك   

تنبو على ك  ،التأخًنك  ْنلي التقدًنك  ،التحريفك  تبٌن التصحيفك  ،توضح السقطك  ،اختبلؼ الركايات
سننتقي ٣نا سبق بيانو ك  ،اإلمبلئي اٜناصل ُب نص اٞنخطوطك  تنوه باٝنطأ اإلعرايبك  ،التكرارك  اإلعادة

 64.التحريف أ٧نوذجاك  التصحيف
  :التحريف أنموذجا "و  " التصحيف يق المحدثين لؤلصول الخطيةمنهج تحق

التحريف ُب أ٨نيتها أ٨نية أم أمر من أمور التحقيق ؛ ذلك ألّنا ال تتعلق ك  ْناكز قضية التصحيف
 65.سبلمة النص بالصيغة اليت سطرىا اٞنؤلفإٔب  إ٧نا تتطرؽك  ،فهارسوك  ىوامشوك  أطرهك  ّنقدمات التحقيق

كىىيوى من  ،ف من األمور الطارئة الَّيًتٍ تقع ُب اٜنٍىًدٍيث سندان أك متنان ًعٍندى بعض الرُّكىاةفالتصحيف كالتحري
نٍت بتغيًن النقط أك .االختبلؼ ُب اٜنٍىًدٍيثإٔب  األمور اٞنؤدية فيحصل لبعض الرُّكىاة أكىاـ تقع ُب السند أىٍك ُب اٍلمى

 .الشكل أك اٜنركؼ
 66ركؼ أك حركاهتا مع بقاء صورة اٝنط تغيًن ُب نقط اٜن :كالتصحيف ىيوى 

كىقىٍد يىكيٍوف بالزيادة  ،كحرَّؼ الكبلـ ٓنريفان عدؿ بًًو عن جهتو ،ىيوى العدكؿ بالشيء عن جهتو :كالتحريف
عم من كىقىٍد يىكيٍوف َنعلو عىلىى غىًٍن اٞنراد ًمٍنوي ؛ فالتحريف أ ،كىقىٍد يىكيٍوف بتبديل بعض كلماتو ،أك النقص ًمٍنوي  ،ًفٍيوً 

 .67التصحيف 
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كلكن اٜنافظ  ،أف اٞنتقدمٌن كانوا يطلقوف اٞنصحف كارؼ ٗنيعان عىلىى شيء كاحدإٔب  كالبد من اإلشارة
إف كانت اٞنخالفة بتغيًن حرؼ أك حركؼ مع بقاء صورة )) :فػىقىٍد قىاؿى  ،ابن حجر جعلهما شيئٌن كخالف بينهما

 .68( (الشكل فاٌرؼإٔب  كإف كىافى بالنسبة ،النقط فاٞنصحف إٔب اٝنط ُب السياؽ فإف كىافى ذىًلكى بالنسبة
ا فالتصحيف ىيوى الًَّذٍم يىكيٍوف ُب النقط ؛ أم ُب اٜنركؼ اٞنتشأّة الَّيًتٍ ٔنتلف ُب قراءهتا مثل  :كعلى ىىذى

 .كالراء كالزام ،كالداؿ اٞنهملة كالذاؿ اٞنعجمة ،كاٛنيم كاٜناء اٞنهملة كاٝناء اٞنعجمة ،الباء كالتاء كالثاء
التصحيف ) :كعندما كثر التصحيف كالتحريف بػىٌٍنى الناس شرع اٜنفاظ من أىل اٜنٍىًدٍيث بتصنيف كتب

كىٓبٍى  ،، كىذا الفن فن جليل ٞنا ٪نتاج إًلىٍيًو من الدقة كالفهم كاليقظة69 (اٞنؤتلف كاٞنختلف)ككتب  (كالتحريف
ا فن جليل إ٧نا ينهض بأعبائو اٜنذاؽ من اٜنفاظ)) :بلىحً ينهض بًًو إال اٜنفاظ اٜناذقوف قىاؿى ابن الصَّ   .70( (ىىذى

دكف تلق  ،كالسبب ُب كقوع التصحيف كاإلكثار ًمٍنوي إ٧نا ٪نصل غالبان لآلخذ من الصحف كبطوف الكتب
ا شأنو د قىاؿى سعيد بن عىبٍ  ،للحديث عن أستاذ من ذكم االختصاص ؛ ًلذىًلكى حذر أئمة اٜنٍىًدٍيث من عمل ىىذى

 .72( (كال تأخذكا القرآف من مصحفي ،ال ٓنملوا العلم عن صحفي)) : 71العزيز التنوخي 
ُب غاية األ٨نية بالنسبة لنا اآلف ؛ ألّنا تلقي  –اليت ًب التطرؽ إليها آنفا  -دراستها ك  ك تعد القواعد

  73.نصوص " ّنعناه اٜنديثكما أّنا ٓنمل ُب طياهتا بذكر " علم ٓنقيق ال  ،األضواء على قراءة تراثنا اٞنخطوط
  :ضبطوو  نقد متن المخطوط خطوات – 2
فما ىي  ،تظافرت جهود ادثٌن من أجل العناية بدقة نص اٞنخطوطات ؛ بأناذ طرؽ ٓنقيق تكميلية  

 ما دكر كل كاحدة منها ؟ ك  ما ىي ٚناهتا اليت ميزهتا ؟ك  ىذه اٝنطوات التكميلية ؟
غًن أنو  ،ال يفعل ذلك إال فيما صح ركاية أك معىنك  ،كبلـ أك عندهعلى ال (صح)ىو كتابة ك  :التصحيح - أ

صح على ذلك ك  أنو قد ضيًبطك  لييعرؼ أنو ٓب يغفل عنو (صح)فييكتب عليو  ،اٝنبلؼك  عرضة للشك
 74.الوجو

غًن أنو فاسد  ،يسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح كركده كذلك من جهة النقلك  ،أما التضبيبك   - ب
أك يكوف شاذا عند أىلها  ،مثل أف يكوف غًن جائز من حيث العربية ،أك ضعيف أك ناقص ،لفظا أك معىن
أكلو  ،فػىييمىدُّ على ما ىذا سبيلو خط ،أك ينقص من ٗنلة الكبلـ كلمة أك أكثر ،أك مصحَّفا ،يأباه أكثرىم
يعىلًَّم عليهاك  ،مثل الصاد

  75.ال يلصق بالكلمة اٞن
 :طوطاٞنقحم ُب نص اٞنخإٔب  التنبيو  - ت

؛ فما ىي الطرؽ  ضركرة إعبلـ طلبة العلم ّنا قد يطرأ على نص اٞنخطوط من زيادةإٔب  تنبو ادثوف
 اليت ٔنتص ّٔذا آّاؿ ؟ 
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تتمثل كيفية الضرب بأف ك  إذا كقع ُب الكتاب ما ليس منو فإنو ينفى عنو بالضرب أك اٜنك أك او ؛
يحىدّْثٌن الضابطٌن من يلجأك  ،طالويدؿ على إب ،٫نط من فوقو خطِّا جيدا بيػّْننا

التحويق على أكؿ إٔب  من اٞن
  76.الكبلـ اٞنضركب عليو بنصف دائرة

  :تحقيق المخطوط و  منهج المستشرقين في توثيقو  مقارنة بين منهج المحدثين :ثالثا
تخذين م ،اٞننهج النقدم الغريب اٜنديثك  ٦نصص ىذا اٞنبحث لعقد مقارنة بٌن اٞننهج النقدم اإلسبلمي

إٔب  اليت ًب تقسيمهاك  ،ما أشرنا إليها سابقا من األصوؿ العامة ٞننهج ادثٌن ُب النقد مرتكزا ُب عقد ىذه اٞنوازنة
 .اٞنتعلق بنقد اٞننتك  اآلخر الداخليك  ،أحد٨نا تناكؿ النقد اٝنارجي اٞنتعلق بنقد اٞنصدر ،قسمٌن
  :توثيقوو  إسهامات المستشرقين في تحقيق المخطوط - أ

اإلشادة إٔب  اْنو الكثًن من الباحثٌنك  ؛ أب كثًن من اٞنستشرقٌن على ٓنقيق كثًن من اٞنخطوطات العربيةد 
ىذا ألف اٞنستشرقوف حرصوا على أف يضفوا على ك  ،التحقيقك  مدل دقتهم ُب التمحيصك  ،بدقة اٞنستشرقٌن

 77.اىاهتماْنك  أف ٫نفوا ٓنت ستاره كل أىوائهمك  ،قداسة ١نرابوك  أنفسهم ىيبة العلم
إ٧نا ىو مأخوذ ك  ،دقيق عملهم ليس صادرا من ذاتيتهم العلمية أك مناىجهم التعليميةك  لكن إتقاّنمك  
 تصحيحهاك  ُب طريقة ضبط الكتاب ،فصولو ٣نا رٚنو العلماء ادثوف اٜنيذَّاؽ من القركف اٟنجرية األكٔبك  بأصولو

ك 78.ما فيو من نقص أك زيادة أك مغايرة أك ٥نو ذلكك  ،نسخاختبلؼ الإٔب  اإلشارةك  ،مقابلتهاك  كتابتهاك  نقلهاك 
  79.من أمثاؿ أكلئك
 من ناحية النقد الخارجي  :أوال
  :البحث عن مصدر الخبر - أ

أما اٞنصدر عند  ،أف اٞنقصود باٞنصدر ُب اٞننهج النقدم اإلسبلمي الناقل أك الراكمإٔب  ْندر اإلشارة 
 80.الذم كتب الوثيقة أك من صدر عنو اٝنرب أصحاب النقد التار٫ني اٜنديث ىو اٞنؤلف

أك من صدر  ،أما اٞنقصود باٞنصدر عند أصحاب النقد التار٫ني اٜنديث فهو اٞنؤلف الذم كتب الوثيقة 
 81.عنو اٝنرب
أما بالنسبة  ،تعد عملية البحث عن اٞنصدر بالنسبة للوثائق أك األخبار اٞنعاصرة أمر ُب غاية السهولةك   

من ٍب ك  ،عسًنةك  فإف اٞنهمة تعد شاقة ،األخبار اليت ال ييعرؼ عنها شيء عن مصادرىا اٜنقيقيةك  ،ةللوثائق القد٬ن
طرؽ كثًنة إٔب  ٛنأكاك  ،األصلي لوثائقهم القد٬نة اٞنصدرإٔب  ُب الوصوؿ ،تعب كثًنا أصحاب النقد الغريب اٜنديث

على ىذا  ك  ،82أسلؤّا ك  ٞنعرفة لغتها ،الوثيقةيقـو أكثرىا على ٓنليل مضموف اٝنرب أك  ،ذلكإٔب  اكلة الوصوؿ
موضوع البحث من أجل استخراج كل  ،كانت األداة الرئيسة ٞنعرفة اٞنصدر عندىم ىي "التحليل الباطين للوثيقة

  83".عصرهك  اليت تعرفنا باٞنؤلف ،الدالئل
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التخمٌن ك  الفرضإٔب  من ىنا يلجأكفك  ،معرفة اٞنصدر اٜنقيقيإٔب  فهذه الوسيلة ال تؤدم ،مع ىذا كلوك 
 84.اٞنصدرإٔب  للوصوؿ
ُب اٞنقابل ٤ند أف اٞننهج النقدم اإلسبلمي قد ْناكز ىذه الصعوبات اليت كقع فيها اٞننهج النقدم ك 
إٔب  أضف ،نقلوك  إ٧نا من ٚنعوك  ،ليس من صدر عنو اٝنرب –اف أشرنا ك  كما سبق  –ألف اٞنصدر عندىم  ،اٜنديث

مع تدقيق اٞننهج اإلسبلمي ُب التأكد من االتصاؿ بٌن  ،85ن مصدر اٝنرب ىذا أف السند قد يسر الكشف ع
  86.الركاة الناقلٌن للخرب عرب العصور خوفا من االنقطاع الزمين ٣نا يولد الشك ُب صحة الركاية

 نقد المصدر:  –ب 
ُب  أساس النقد للراكم ىو الشكك  ،تعد عملية نقد الراكم كسيلة أساسية للتحقق من صحة اٞنصدر  

شركطهم ُب ك  ،الدقةك  يعرب عنو اٞننهج النقدم اٜنديث بنقد األمانة ،الضبطك  نقد العدالةك  ،ضبطوك  عدالة الناقل
 87.تتفق عموما مع شركط اٞننهج النقدم اإلسبلمي ،الدقةك  نقد األمانة

ر مستنًن، بد للراكم من التمتع بعقل سليم، كتصوُّ  ٤ند ىذه اٜنقيقة ُب اٞننهج النقدم اإلسبلمي ؛ فبلك 
كىذا ما انتهى إليو اٞننهج النقدم  ،كقدرة جيدة على التمييز، فإذا اختلت قواه النفسية كالعقلية فإف ركايتو مرفوضة

اٜنديث إذ اشرتط ُب الباحث أف يكوف فطنان حّت يقف دكف عناء كبًن على التفاصيل اٟنامة أك الظركؼ 
 88.اليت يبلحظها ك٩نرم التجارب عليها األساسية اليت تؤثر تأثًنان فعاالن ُب الظاىرة

كأما اٞنركم فقد اشرتط أف يكوف مسموعان على العلماء كليس مأخوذان من الكتب كالنسخ دكف ٕنلك حق 
ركايتها، كىذا الشرط ٜنماية الركاية من التحريف كالتصحيف كاٝنطأ ُب الفهم، فالعآب ىو الذم سيبٌن النطق 

 89.الصحيح كالفهم الصحيح للركاية
أكسع مفهوما من أصحاب النقد الغريب ك  لكن نبلحظ أف اٞننهج النقدم اإلسبلمي كاف أدؽ لفظاك 
فلقد اقتصرت ُب اٞننهج النقدم ،فلقد فهم اٞنسلموف العدالة فهما أكسع من فهم اٞننهج اٜنديث ٟنا ،اٜنديث

لنقدم اإلسبلمي فقد كانت أكسع أما ُب اٞننهج ا ،حسبك  اٜنديث على أّنا أمانة تتعلق بنفسية الراكم ككجدانو
ىي ّٔذا كجدانية ك  ،التقاليدك  العاداتك  ٕنس أيضا العرؼ لكنك  مفهوما ؛ فهي ال ٕنس كجداف الراكم فحسب

 90.اجتماعية
 فإف مدار نقد الراكم ُب اٞننهج النقدم اإلسبلمي فهو على أساس علم اٛنرح أخرلكمن ناحية 

دقيقة  ،ْنريح الركاة كفق ألفاظ ٢نصوصةك  فهو علم يعىن بتوثيق ،ك الذم ٩نسد لنا جانب الدقة،التعديلك 
 ١.91نددة الداللةك  ،الصياغة
توثيق ك  أف نقد اٞنصدر ُب اٞننهج النقدم اٜنديث ال يقل أ٨نية ُب عملية نقدإٔب  كما ْندر اإلشارة 
فهو ٪نكم  ،بالغة األ٨نية النتائج اليت يتوصل إليهاك  ،ألنو ٪نمي اٞنؤرخٌن من الوقوع ُب أغبلط ىائلة ،اٞنخطوط

ال يشك أبدا ُب النسبة ك  ،التمييز بٌن الوثائقإٔب  حينما ال يشعر أبدا باٜناجة ،ما أنو يعوزه النقد على باحث
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كأنو ك  ،السقيمة كيفما جاءتك  اٜنديثة السلميةك  ،يأخذ بكل اٞنعلومات القد٬نةك  ،التقليدية أم نسبة الكتاب ٞنؤلفو
 92.ا٫نشى أف يفقد منها شيئ
  :ثانيا النقد الباطني

  :النقد الباطني اإليجابي 1
  :تصحيح المتن لغويا - أ

قرر ادثوف أف صحة السند ال تقتضي صحة اٞننت، لذلك فإّنم نقدكا اٞننت أيضان؛ كذلك عن طريق 
ٍشًكل من األلفاظ ُب منت الكتابك  ضبط الػميٍلتىًبسك  تصحيحو قبل تفسًنه كٓنليلو،

ي
عن أخطاء كقد كشفوا  93 ،اٞن

 94.كٓنريفات كتصحيفات اٞننت ُب مؤلفات مستقلة رائدة
ٚنوا ىذه اٝنطوة من خطوات نقد ك  ،ىذا أصحاب النقد التار٫ني اٜنديثإٔب  لقد تنبو بعدىم بزمنك  

جاء ُب النقد لبل ٤نلو كسينوبوس ك  ،البصرك  السمع ،مصدرين إٔب أرجعوا األغبلط كذلكك  ،بنقد التصحيح ،النص
ىي اليت مس اختبلفات النقل سببها إما التزييف أك ك  ،ات اليت تطرأ على األصل ُب نسخة منقولةالتحريفك  "

 فاألغبلط الراجعة ،أك قد ٓندث عرضا ،اإلدراؾإٔب  مرجعها ،كل النساخ تقريبا ارتكبوا أغبلطا ُب النقلك  ،الغلط
 ،يل إليهم أف ٖنة أغبلطا ُب األصلفيخ ،أك أنصاؼ أذكياء ،تقع حينما يكونوف أنصاؼ متعلمٌن ،اإلدراؾإٔب 

 ،أك ال يعرفوف أف يقرأكا ،فاألغبلط العرضية ٓندث حينما يسهوف ُب قراءة األصل ،فيصححوّنا ألّنم ال يفهموىا
  95" .أك حينما يرتكبوف سقطات قلمية ،ىم يكتبوف إمبلءك  ،أك حينما يسيئوف السماع

  :التفسير –ب 
نوعٌن ؛ أحد٨نا حرُب يقـو على شرح كل غريبة كردت إٔب  قدم اإلسبلمياٞننت ُب اٞننهج الن ينقسم تفسًن
أك معرفتو بينما يطلق اٞننهج النقدم  ،يسمى ىذا ُب اٞنصطلح اإلسبلمي بشرح الغريبك  ،ُب اٞننت شرحا لغويا

 96.اٜنديث على ىذا النوع من التفسًن اسم التفسًن اٜنرُب
ألفاظو ال ك  ىي فهم جزئيات اٞننت ،ليها ىذا النوع من التفسًنمهما يكن من أمر فإف النتيجة اليت يصل إك  

ىذا العلماء اٞنسلموف عن طريق االستنباط الذم إٔب  قد توصلك  ،على ىذا لـز فهم اٞننت ٗنلةك  ،فهم اٞننت ٗنلة
 97.لغويةك  قواعد شرعيةك  يقـو على ٓنليل اٞنضموف للمنت أك اٝنرب الستخراج ما بو من أحكاـ

  :ي السلبيالنقد الباطن -2
  :معرفة الصحيح من الزائف - أ

مركياتو ُنذر، إٔب  اىتم النقاد ادثوف بالكشف عن اْناىات الراكم كميولو العقدية كالسياسية، كنظركا
 99.كاٞنقصود معرفة الدكافع النفسية للراكم كمدل تأثًنىا ُب دقة الركاية ،98إذا كافقت ىواه 

يو اٞننهج اإلسبلمي، كجاء اٞننهج النقدم اٜنديث يفتش عن إف ٓنليل شخصية الركاة كدكافعهم سبق إل
،"كأف 100حيث اشرتط أال ينساؽ لعواطفو اٝنلقية كالعقدية كالفلسفية ،مدل حياد أك موضوعية الراكم أك اٞنؤلف
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ث ْنيء ركايتو مستقلة قدر اٞنستطاع عن قائلها، فبل ٬نازجها شيء من ميولو كأىوائو كنزعاتو الذاتية، كليس للباح
 101العلمي أف ٫نتار من الشواىد لبحثو ما ٫ندـ رغبة ُب نفسو، أك أف ٪نقق مثبلن أعلى يتمناه".

كما أف ٓنليل نفسية الراكم، كمعرفة أثر الغركر كحب الشهرة ُب دقة مركياتو، من اٛنوانب اليت أكالىا 
الشاذ إال من الرجل ىػ(: "ال ٩نيئك اٜنديث 168اٞننهج اإلسبلمي اىتمامو، يقوؿ شعبة بن اٜنجاج )ت

، كاٜنديث الشاذ ىو أف يركم الثقات حديثان فيشذ عنهم كاحد فيخالفهم، كىذا إما الختبلؿ الضبط 102الشاذ"
 103.أك للرغبة ُب الشهرة ّنعرفة أحاديث غريبة نادرة

أكثر طلبة اٜنديث ُب عصره بغلبة كتب الغريب عليهم دكف  ىػ 463كقد كصف اٝنطيب البغدادم ت 
كٚناع اٞننكر دكف اٞنعركؼ، ككاف أبو يوسف القاضي قد نبو من قبل على خطورة ذلك: "من اتبع  ،اٞنشهورة

 104غريب اٜنديث كذب"
إف منهج النقد اٜنديث يرفض التعلق بركاية شاذة، كيطالب َنمع سائر الركايات اٞنتعلقة ُنادث معٌن؛ 

كعند شذكذ مصدر .اكلة التزكير، كتزيػيف اٝنربلتكتمل الصورة، كييعرؼ االْناه العاـ ُب اٞنصادر، كتيكتشف ١ن
 105معٌن تربز ٖنة دكاعو الهتامو، كىي من أبرز مزايا اٛنمع الكامل كالتقميش التاـ.

التغيًن ُب منت إٔب  دراسة اٜنالة الصحية كالعقلية للراكم كما يطرأ عليو من تغيًن ٬نكن أف يؤدم كما أف
رفض الركاية منذ إٔب  كحاكؿ ٓنديد كقت اٞنرض، كاالختبلط الذم يؤدم يالركاية اىتم ّٔا اٞننهج النقدم اإلسبلم

التوقف إٔب  تاريخ كقوعو دكف أف يتعدل أثره تاريخ الراكم السابق، كال شك أف ضعف الذاكرة ككثرة الغلط تؤدم
 106ُب قبوؿ الركاية.

النبوة، فقد اىتم  كاستعملت ألفاظان غريبة على ألفاظ ،أما تلك الركايات اليت صيغت بأسلوب ركيك
 107.ادثوف بنقدىا بناءن على معايشتهم ألسلوب اٜنديث النبوم، كىو أسلوب جامع مانع متميز

ٍب جاء اٞننهج النقدم اٜنديث يؤكد على أ٨نية الفحص عن دقة الراكم كحالتو العقلية كالنفسية عند 
ة لدكافع باطنية أك شعورية )ىلوسة أك التحمل كاألداء، فهو ٪نذر "أف يكوف اٞنؤلف قد أساء اٞنبلحظة نتيج

 108كىم(".
أصوؿ اٞننهج النقدم اإلسبلمي يتفق بعضها مع اٞننهج ك  يتبٌن لنا من خبلؿ ىذا اٞنبحث أف خطوات 

 خاصة فيما يتعلق بآلية اإلسناد اليت تلعب دكرا كبًنا ُب منهج التوثيق ،يتميز بعضها اآلخر عنوك  ،النقدم اٜنديث
 التحقيق ك 

 
  :توصياتو  جاتاستنتا

  :نستطيع الرتكيز على أ٨نها فيما يلي توصياتك  اتضح لنا من خبلؿ ما سبق ٗنلة استنتاجات
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شاىد إٔب  تعمل على إرجاع نص اٞنخطوط آلية اإلسناد ركيزة أساسية ُب النقد اٜنديثي ؛ فهيتعد   -
 .التحقيق عن سبلمة ىذه السلسلةك  ،تسهل عملية التحرمك  ،عياف

 -ٓنمبل كأداء-عملية توثيقية بالغة اإلتقاف ُب الركاية  -طبقاتو –ُب كل أجيالو صاحب اإلسناد  -
 -نقدا كتعليبل-كُب معرفة الركايات  -جرحا كتعديبل -كُب الركاة  -تصحيحا كتدقيقا-كالكتابة 

 .خرلاإلسناد بناء متكامبل، كعلى أساسو بنيت كل العلـو الشرعية األ فصار
أسس دقيقة من شأّنا ك  رفده َنملة قواعدك  ٌن ُب تأسيس علم اٞنخطوطلنا إسهامات ادث ْنلت  -

 .االنتحاؿك  اٜنفاظ على صحة نص اٞنخطوط من التزكير
التحقيق عند ادثٌن تعكس ك  إف السمات اٞننهجية اليت ترتاءل للباحث اقق ُب منهج التوثيق -

يحىدّْ ك  َنبلء اٛنهود اٞنضنية
تتبدَّل من خبلٟنا النزعة التوثيقية ك  ،ثيوفاألكقات العزيزة اليت بذٟنا اٞن

األجياؿ إٔب  صيغ األداء الدقيقة ؛ ُب سبيل كصوؿ اٞنخطوطك  منها طرؽ التحملك  ،للمحدثٌن
 .البلحقة ُب شكل سليم

حدّْثٌن الصورة التكاملية التآلفية بٌن اإلسناد -
ي
اٞننت اليت توحد بٌن ك  تبٌن لنا من خبلؿ عرض منهج اٞن

اليت إف دلت على شيء فإ٧نا تدؿ على ك  ،ٓنقيق اٞنخطوطك  ُب توثيق ناصر اٞننهجيةالعك  اإلجراءات
كفى بتلك حجة على هتافت دعاكل اٞنستشرقٌن حوؿ اٞننهج ك  ،متانة النظر عند ادثٌنك  قوة الفكر

 .النقد اٜنديثي
 :التوصيات البحثية -

  :اٞنخطوط٬نكن تقدًن بعض التوصيات ُب ضوء ما تقدـ من معطيات ٔنتص بعلم  
اقتصاص ك  اٞنعاىد؛ك  إقرار كحدة مصطلح اٜنديث ضمن ٔنصص ٓنقيق اٞنخطوطات ُب اٛنامعات -

يحىدّْثٌن
 .يستنًن ّٔا اقق للمخطوط أقباساك  لتكوف منارات ،إٞناع معاٞنهاك  ،آثار مناىج اٞن

 .الرسائل العلمية من ٓنقيق للمخطوطات النادرةك  توسيع دائرة ما تبىن عليو األطاريح -
إٔب  يتوجوك  ،إقامة مشركع أكاد٬ني لتحقيق ٢نطوطات القطر اٛنزائرم عامة ؛ ينطلق من مبادئ ثابتة -

بٌن ٢نتلف  التكاملك  تتعزز بعمليات التعاكف ،نوايا خالصةك  ٓندكه قلوب مفتوحةك  ،مقاصد جامعة
بغية  ،خصصٌنالتجارب من الباحثٌن اٞنتك  التقوًن للخرباتك  تستعٌن باٞنراجعةك  ،التخصصات العلمية

 .ترسيخ اٟنوية الشخصيةك  ،تعميق فهم اٜنضارة العربية اإلسبلمية
النقدية للرتاث العريب ك  الستكماؿ متطلبات اٞننهجية العلمية التوثيقية اققٌنك  جهود الباحثٌن توجيو -

ب الذم من شأنو أف ٪نقق حضورا فاعبل للكتاك  اٞنخطوط اٞنكنوف ُب اٞنكتبات العاٞنية ؛اإلسبلمي 
  .ترشيدىاك  ٪ندث إسهاما ملموسا ُب بناء اٜنضارة اإلنسانيةك  ،العريب اإلسبلمي



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

389 
 

 :المراجعو  فهرس المصادر
 اٞنصادر  :أكال

 القرآف الكرًن  -
  :ـ 1162ىػ /  356البخارم أبو عبد ا ١نمد بن إٚناعيل بن اٞنغًنة اٛنعفي ت  -

 .ـ 1987 ،األكٔبالطبعة  ،لبناف ،بًنكت ،دار الفكر،التاريخ الكبًن== 
 ـ  1985 ،الطبعة األكٔب ،لبناف ،بًنكت ،دار القلم ،ٓنقيق عبد العزيز عز الدين السًنكاف ،الضعفاء ==
  :ـ 1171ىػ /  462ت  البغدادم أبو بكر أ٘ند بن علي اٝنطيب -

 .ـ 1921 ،الطبعة األكٔب ،ٗنهورية مصر العربية ،القاىرة ،مطبعة اٞنكتبة السلفية ،تاريخ بغداد== 
 .ت.د ،13ط  ،القاىرة ،دار الكتب اٜنديثة ،الكفاية ُب علم الركاية==
اٞنملكة العربية  ،الرياض ،مكتبة اٞنعارؼ ،ٓنقيق ١نمود الطحاف ،آداب السامعك  اٛنامع ألخبلؽ الراكم==

 .ت.د ،السعودية
 ،لبناف ،بًنكت ،ريبدار إحياء الرتاث الع ،العلل الصغًن :الرتمذم ١نمد بن عيسى أبو عيسى السلمي -

 .د.ت
 :ـ 965ىػ /  255اٛناحظ أبو عثماف عمرك بن ُنر ت  -

 ـ  1992 ،بًنكت ،دار صادر ،بًنكت ،البخبلء== 
 ـ  1961 ،الطبعة الثانية ،العراؽ ،بغداد ،مكتبة اٝنا٤ني ،ٓنقيق عبد السبلـ ىاركف ،التبٌنك  البياف== 
 .1964القاىرة،  ،السبلـ ىاركف ١نمد عبدكتاب فصل ما بٌن العداكة كاٜنسد، ٓنقيق: == 

  :ـ  1448/  ىػ 853ابن حجر شهاب الدين أ٘ند بن علي ت  -
 ،لبناف ،، بًنكتالنشرك  دار اٞنعرفة للطباعة ،ٓنقيق عبد الوىاب عبد اللطيف ،تقريب التهذيب=  =
 .ـ 1975

 ،لساف اٞنيزاف 1984 ،األكٔب الطبعة ،التوزيعك  النشرك  دار الفكر للطباعة ،بًنكت ،هتذيب التهذيب= =
 .د.ت ،التوزيعك  النشرك  دار الفكر للطباعة ،بًنكت

دار ابن  ،ٓنقيق عبد اٜنميد بن صاّب بن قاسم آؿ أعوج سرب ،٦نبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر=  =
 .لبناف ،بًنكت ،ـ 3116ىػ /  1437 ،الطبعة األكٔب ،حـز

 د.ت ،اٞنملكة العربية السعودية ،اٞندينة اٞننورة ،العلميةاٞنكتبة  ،نزىة النظر شرح ٦نبة الفكر=   =
 :ىػ 341ابن حنبل أ٘ند ت  -

الطبعة  ،بًنكت ،مؤسسة الكتاب الثقافية ،الرجاؿ، ٓنقيق ١نمد حساـ بيضوف معرفةك  اٛنامع ُب العلل 
 ـ  1991 ،األكٔب

 :ىػ 288أبو سليماف ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم البسيت ت اٝنطايب  -
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 ،لبناف ،بًنكت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية ،ٓنقيق حاًب الصاّب الضامن ،ح غلط ادثٌنإصبل 
 1985ىػ /  1415

 :ىػ 681ابن خلكاف أبو العباس مشس الدين أ٘ند بن ١نمد بن أيب بكر ت  -

 ـ 1978 ،الطبعة األكٔب ،دار صادر ،بًنكت ،ٓنقيق إحساف عباس ،أنباء الزمافك  كفيات األعياف 
  :ـ 1274/  ىػ 748الذىيب أبو عبد ا مشس الدين ١نمد بن أ٘ند بن عثماف ت  -
دار الكتاب  ،بًنكت ،ٓنقيق عمر عبد السبلـ التدمرم ،األعبلـك  كفيات اٞنشاىًنك  تاريخ اإلسبلـ=   =

 ـ  1991 ،الطبعة الثانية ،العريب
مطبعة ٠نلس دائرة  ،اٟنند ،ر آباد الدكنحيد ،ٓنقيق عبد الر٘ناف اٞنعلمي اليماين ،تذكرة اٜنفاظ=   =

  1955 ،الطبعة الثالثة ،اٞنعارؼ العثمانية
  1982 ،الطبعة األكٔب ،بًنكت ،مؤسسة الرسالة ،ٓنقيق شعيب األرناؤكط ،سًن أعبلـ النببلء== 
 د.ت ،دار الفكر ،بًنكت ،ٓنقيق ١نمد علي البجاكم ،ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ== 
 لبناف  ،بًنكت ،دار البشائر اإلسبلمية ،ىػ 1413 ،الطبعة الثانية ،اعتىن بو عبد الفتاح أبوغدة ،اٞنوقظة== 

ٓنقيق ١نمد  ،الواعيك  ادث الفاصل بٌن الراكم :ىػ 261ت  الرامهرمزم اٜنسن بن عبد الر٘ناف -
 ـ  1771ق/  1291 ،لبناف ،بًنكت ،دار الفكر ،عجاج اٝنطيب

حيدر آباد  ،التعديلك  اٛنرح :ىػ 237الر٘ناف بن أيب حاًب ١نمد بن إدريس ت الرازم أبو ١نمد عبد  -
 .ـ 1952 ،الطبعة األكٔب ،٠نلس دائرة اٞنعارؼ العثمانية ،اٟنند ،الدكن

ٓنقيق أ٘ند ١نمد نور  ،التاريخ :ىػ332ابن معٌن أبو زكرياء ٪نٍن بن معٌن بن عوف اٞنرم البغدادم ت  -
 ،الطبعة األكٔب ،جامعة اٞنلك عبد العزيز ،إحياء الرتاث اإلسبلميك  لبحث العلميمركز ا ،مكة اٞنكرمة ،سيف

 ـ 1979
 ،بًنكت ،دار صادر ،بًنكت ،لساف العرب : ـ 1211ىػ / 711ت ابن منظور ٗناؿ الدين بن مكرم -

 .د.ت،لبناف
  :ىػ 361مسلم أبو اٜنسٌن مسلم بن اٜنجاج القشًنم النيسابورم ت  -

 د.ت ،الطبعة األكٔب ،دار اٞنعرفة ،بًنكت ،ٓنقيق خليل مأموف شيحا ،ح النوكمصحيح مسلم بشر ==
اٞنملكة العربية  ،الرياض ،مكتبة الكوثر ،الطبعة الثالثة ،ٓنقيق ١نمد مصطفى األعظمي ،كتاب التمييز== 

 .ـ 1991ىػ /  1411 ،السعودية
ٓنقيق نور  ،أنواع علـو اٜنديث معرفة :ىػ 642ت  عثماف بن عبد الر٘ناف تقي الدين ابن الصبلح -
 .ـ 1986ىػ /  1416 ،بًنكت، لبناف ،دار الفكر ،الدين عرت
علق عليو بن  ،ٞنعاين تنقيح األنظار توضيح األفكار :1183:أبو ابراىيم ١نمد بن إٚناعيل تالصنعاين  -

 .ـ 1997ق/1417 ،لبناف ،بًنكت ،دار الكتب العلمية ،عويضة
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تعليق رفعت فوزم عبد ك  ٓنقيق ،كتاب اٞنختلطٌن  :ىػ 761 :تو سعيد العبلئي صبلح الدين أب -
 .ٗنهورية مصر العربية ،القاىرة ،مكتبة اٝنا٤ني ،علي عبد الباسط مزيدك  اٞنطلب

 :ىػ 283ت العسكرم أبو أ٘ند اٜنسن بن عبد ا بن سعيد  -
ًثٌٍنى  = = ٗنهورية مصر  ،القاىرة ،ية اإلسبلميةاٞنطبعة العرب ،ٓنقيق ١نمود أ٘ند مًنة ،تصحيفات اٍلميحىدّْ

 ىػ 1413 ،العربية
يصىحّْفٌن  = =

 ،لبناف ،بًنكت ،دار البشائر ،الطبعة األكٔب ،عين بتحقيقو إبراىيم صاّب ،كتاب أخبار اٞن
 ـ  1995ىػ /  1416

ي ٓنقيق عبد اٞنعط ،الضعفاء الكبًن :ىػ 233العقيلي أبو جعفر ١نمد بن عمرك بن موسى بن ٘ناد ت  -
 .ـ 1974 ،الطبعة األكٔب ،دار الكتب العلمية ،بًنكت ،أمٌن قلعجي

أغلق من مقدمة ابن ك  اإليضاح ٞنا أطلقك  : التقييدىػ 816ت  العراقي زين الدين عبد الرحيم بن اٜنسٌن -
 .ـ 1921 ،سوريا ،حلب ،اٞنطبعة العلمية ،الطبعة األكٔب ،الصبلح

مؤسسة  ،الطبعة الثامنة ،: القاموس ايطق 817 :ت وبالفًنكز آبادم ٠ند الدين ١نمد بن يعق -
 .ـ 3115ىػ /  1436 ،ىػ 1271 ،لبناف ،بًنكت ،الرسالة

ٓنقيق أكـر ضياء  ،التاريخك  اٞنعرفة :ـ 891ىػ /  377الفسوم أبو يوسف يعقوب بن سفياف ت  -
 ـ  1981 ،الطبعة الثانية ،بًنكت ،مؤسسة الرسالة ،العمرم

 ،علق عليو عبد الفتاح أبو غدةك  راجع نصوصوك  حققو ،اٞننار اٞننيف :ق 751 :ت ةابن قيم اٛنوزي -
 ،بًنكت ،دار البشائر اإلسبلمية ،الطبعة اٜنادية عشر ،تصحيحو سلماف بن عبد الفتاح أبو غدةك  اعتىن باخراجو

 .ـ 3114ىػ /  1435 ،لبناف
 ،طبقات الشافعية :ق 771ت  ُبالسبكي أبو نصر تاج الدين عبد الوىاب بن علي بن عبد الكا -

 1965الطبعة األكٔب،  ،مطبعة عيسى البايب اٜنليب ،القاىرة ،عبد الفتاح ١نمد اٜنلوك  ٓنقيق ١نمود ١نمد الطناحي
 ـ 

 ،: فتح اٞنغيث بشرح ألفية اٜنديث للعراقيق 913: تالسخاكم أبو عبد ا ١نمد بن عبد الر٘ناف  -
 ـ 3112ىػ /  1434 ،اإلماـ الطربم دار ،تعليق علي حسٌن عليك  ٓنقيق

 ،الطبعة األكٔب ،أدب اإلمبلء كاالستمبلء :ىػ 1166ىػ /  563 :ت السمعاين أبو سعيد عبد الكرًن -
 ـ 1981ىػ/  1411 ،لبناف ،بًنكت ،دار الكتب العلمية

  :ق 911 :تالسيوطي جبلؿ الدين  -
 .ت.د،لبناف ،بًنكت ،اٞنكتبة العلمية ،كرٓنقيق أ٘ند ١نمد شا  ،ألفية السيوطي ُب علم اٜنديث :==
الطبعة  ،مكتبة الكوثر ،ٓنقيق أبو قتيبة نظر ١نمد الفاريايب ،تدريب الراكم شرح تقريب النواكم :==

 .اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،ىػ 1415 ،الثانية
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ار الكتب د،الطبعة األكٔب ،اللمع ُب أصوؿ الفقو : ق476 :إبراىيم بن علي ت الشًنازم -
 .ت.د ،لبناف ،بًنكت،العلمية

  :المراجع
 دار طيبة للنشر ،ادثٌنك  ٓنقيق مواقف الصحابة ُب الفتنة من ركايات اإلماـ الطربم :أ١نزكف ١نمد -

 .ـ 1994 ،اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،التوزيعك  مكتبة الكوثر للنشرك  التوزيعك 
دار  ،الطبعة األكٔب ،جهود ادثٌن ُب مكافحتوك  الفقوك  ديثأثره ُب اٜنك  التصحيف :أسطًنم ٗناؿ -

 ـ  1997 ،اٞنملكة العربية السعودية ،طيبة
 ،اٝنزانة اٜنسنية ،الطبعة الثالثة ،معجم مصطلحات اٞنخطوط العريب :طويب مصطفىك  بنبٌن أ٘ند شوقي -

 .ـ 3115 ،اٞنغرب ،الرباط
 .ـ 1981 ،الكويت ،كالة اٞنطبوعاتك  ،كمترٗنة عبد الر٘ناف بد ،نقد النص :بوؿ ماس -
 ،الطبعة الثانية ،١نمد ٘ندم البكرم :قدـ لو ،نشر الكتبك  أصوؿ نقد النصوص :جوتلهف برجسرتاسر -

 .ـ 1995 ،ٗنهورية مصر العربية ،القاىرة ،مطبعة دار الكتب اٞنصرية
الدار  ،عة النجاح اٛنديدةمطب ،ٓنقيقاك  منهج البحث ُب الدراسات االسبلمية تأليفا :٘نادة فاركؽ-
 .ـ 1995ىػ /  1416 ،اٞنغرب ،البيضاء

 ،ٗنهورية مصر العربية ،القاىرة ،الدار اٞنصرية اللبنانية ،الرتاث العريبك  اٞنخطوطات :اٜنلوجي عبد الستار-
 ـ  3113ىػ / 1433

ٗنهورية  ،قاىرةال ،معهد اٞنخطوطات العربية ،قضايا "ك  فن فهرسة اٞنخطوطات " مدخل :اٜنفياف فيصل-
 .ـ 1999 ،مصر العربية

 ،كالة اٞنطبوعاتك  ،ـ 1981 ،الطبعة الرابعة ،عبد الر٘ناف بدكم :ترٗنة ،التاريخ العاـ :امانويل كنت-
 .الكويت

 ،لبناف ،بًنكت ،مؤسسة الرياف ،الطبعة الثانية ،أصوؿ منهج النقد عند أىل اٜنديث :البشًن عصاـ-
 ـ 1993ىػ /  1413

ٗنهورية مصر  ،القاىرة ،1988 ،الطبعة الثانية ،مكتبة كىبة ،السنة قبل التدكين :مد عجاجاٝنطيب ١ن-
 العربية

 ت.د ،اٞنملكة العربية السعودية ،دار اٝنضًنم ،تطورهك  علم الرجاؿ نشأتو :الزىراين ١نمد بن مطر-
 .د.ت ،دار رحاب، اٛنزائر ،تيسًن مصطلح اٜنديث :الطحاف ١نمود-
 ،الكويت ،ككالة اٞنطبوعات ،الطبعة الرابعة ،ترٗنة عبد الر٘ناف بدكم ،النقد التار٫ني :وسال٤نلوا كسينوب-
1981 
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دار الداعي  ،أتباعهمك  اٞنستشرقٌن دحض مزاعمك  متناك  اىتماـ ادثٌن بنقد اٜنديث سندا:لقماف السلفي-
 .ديةاٞنملكة العربية السعو  ،الرياض ،ىػ 1431 ،الطبعة الثانية ،التوزيعك  للنشر

اٞنملكة العربية  ،الرياض ،مكتبة اٞنلك فهد الوطنية ،دراسات ُب اٞنخطوطات العربية :ااسين ٚناء زكي-
 .ـ 1999ىػ /  1431 ،السعودية
 ،القاىرة ،مكتبة اٝنا٤ني ،الطبعة األكٔب ،تاريخ نشر الرتاث العريبإٔب  مدخل :١نمود ١نمد الطناحي-

 .ـ 1984ىػ /  1415 ،ٗنهورية مصر العربية
 .ـ 1988 ،تونس ،بن عبد ا.مؤسسات ع ،الطبعة األكٔب ،ُب اٞنيزاف اٛنديد :مندكر ١نمد-
ىػ  1296 ،لبناف ،بًنكت ،دار الكتاب اٛنديد ،قواعد فهرسة اٞنخطوطات العربية :اٞننجد صبلح الدين-

 ـ. 1976/ 
 .ـ 1987 ،لبناف ،بًنكت ،الطبعة السابعة ،دار الكتاب اٛنديد ،قواعد ٓنقيق اٞنخطوطات

  :معركؼ بشار عواد-
دار الغرب  ،الطبعة األكٔب ،اققٌنك  النساخك  إصبلح الركاةك  ٓنقيق النصوص بٌن أخطاء اٞنؤلفٌن

 .ـ 3119 ،تونس ،اإلسبلمي
 .ـ 1983ىػ/  1413،لبناف ،بًنكت ،مؤسسة الرسالة ،التعليق عليوك  ضبط النص

دار البشائر  ،الطبعة األكٔب ،ضبطها عند ادثٌنك  ق النصوصتوثي :موفق بن عبد ا بن عبد القادر-
 .ـ 1992ىػ/  1414 ،لبناف ،بًنكت ،اإلسبلمية
مكتبة  ،الطبعة األكٔب ،إسهامات اٞنستشرقٌن ُب نشر الرتاث العريب اإلسبلمي :النملة علي بن إبراىيم-

 .ـ 1996ىػ /  1417 ،اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،التوزيعك  اٞنلك فهد للنشر
 1994 ،لبناف ،بًنكت ،الطبعة األكٔب ،دار الغرب اإلسبلمي ،١ناضرات ُب ٓنقيق النصوص :ناجي ىبلؿ-

 ـ 
الشؤكف ك  رئاسة ااكم الشرعية ،الطبعة األكٔب ،الفكر اٞننهجي عند ادثٌن :٨ناـ عبد الرحيم سعيد-

 .ىػ 1418 ،قطر ،الدينية
 ،اإلسكندرية ،دار الوفاء ،الطبعة األكٔب ،اٞننهج األكريبك  تار٫ني اإلسبلميمنهج النقد ال :مواُب عثماف-

 3114 ،ٗنهورية مصر العربية
 ،ٗنهورية مصر العربية ،القاىرة ،الطبعة اٝنامسة ،دار اٞنعارؼ ،منهج البحث التار٫ني :عثماف حسن-

 د.ت
  :العمرم أكـر ضياء-

 ،ـ 1982ىػ /  1412 ،الطبعة األكٔب ،قيق اٞنخطوطاتٓنك  دراسات تار٫نية مع تعليقة ُب منهج البحث
 .اٞنملكة العربية السعودية ،اٞندينة اٞننورة ،اٛنامعة اإلسبلمية
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اٞنملكة العربية  ،الرياض ،دار اشبيليا ،الطبعة األكٔب ،منهج النقد عند ادثٌن مقارنا باٞننهج النقدم الغريب
 ـ 1997ىػ / 1417 ،السعودية
 ،اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،دار اشبيليا ،الطبعة األكٔب ،السنة النبويةك  ؽ من السًنةموقف االستشرا 
  .ـ 1997ىػ / 1417

 ،اٞنملكة العربية السعودية ،جدة ،الطبعة الثانية ،مكتبة مصباح ،اٞنخطوط العريب :عبد الستار اٜنلوجي-
 .ـ 1989ىػ /  1419

ٗنهورية مصر  ،القاىرة ،مكتبة اٝنا٤ني ،ادثٌنك  لرتاث بٌن القدامىمناىج ٓنقيق ا :عبد التواب رمضاف -
 .ـ 1985ىػ /  1416 ،العربية

ٗنهورية مصر  ،التوزيعك  الدار الدكلية للنشر ،الطبعة األكٔب ،تاريخ أكعية اٞنعرفة :عبد التواب شرؼ الدين -
 .ـ 1998 ،العربية

اٞنملكة العربية  ،مكة ،دار عآب الفوائد ،الطبعة األكٔب ،العنواف الصحيح للكتاب :العوين حاًب بن عارؼ -
 .ق 1419 ،السعودية
مكتبة اٞنلك فهد الوطنية  ،أ٧ناط التوثيق ُب اٞنخطوط العريب ُب القرف التاسع اٟنجرم :عابد سليماف -

 .ـ 1994ىػ /  1414 ،اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،التوزيعك  للنشر
ىػ  1436 ،الطبعة األكٔب ،ابن عفافك  دار ابن القيم ،منهج النقد عند ادثٌن :يمعمرك عبد اٞنعنم سل -

 ـ  3115/ 
 ،الطبعة األكٔب ،اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،ابن عفافك  دار ابن القيم ،التعديلك  ٓنرير قواعد اٛنرح

 ـ  3115ىػ /  1436
 ،ليبيا ،٠نمع الفاتح للجامعات ،اٜنديثك  القدًن ٓنقيق نصوص الرتاث ُب :الغرياين الصادؽ عبد الر٘ناف

 .ـ 1989
الدراسات ك  مركز اٞنلك فيصل للبحوث ،الطبعة األكٔب ،علم االكتناه العريب اإلسبلمي :السامرائي قاسم -
 .ـ 3111ق /  1433 ،اٞنملكة العربية السعودية ،الرياض ،اإلسبلمية
 ،ٗنهورية مصر العربية ،اإلسكندرية ،دار الثقافة العلمية ،ُب اٞنخطوطات العربية :السيد السيد النشار -
ٗنهورية مصر  ،القاىرة ،عآب الكتب ،عمبلك  صيانة اٞنخطوطات علما :ـ السيد مصطفى مصطفى 1997
 .ـ 3113ىػ / 1433 ،العربية

 .ت.د ،الدار اٞنصرية اللبنانية ،علم اٞنخطوطاتك  الكتاب العريب اٞنخطوط :سيد أ٬نن فؤاد -
  :أ٘ند ١نمد شاكر -
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عجمةك  تصحيح الكتب
ي
 اعتىن بو ،سبق اٞنسلمٌن اإلفرنج ُب ذلكك  كيفية ضبط الكتابك  صنع الفهارس اٞن

 1438 ،الطبعة الثالثة ،لبناف،بًنكت ،مكتب اٞنطبوعات اإلسبلمية ،عبد الفتاح أبو غدة :أضاؼ إليوك  علق عليوك 
 .ـ 3117ىػ /

اٞنملكة العربية  ،الرياض ،التوزيعك  مكتبة اٞنعارؼ للنشر ،: الباعث اٜنثيث شرح إختصار علـو اٜنديث
 . ـ 1995 ،ىػ 1416 ،الطبعة األكٔب ،السعودية

  :الهوام 
                                           

أصلو ُب اللغة من حقَّ الشيء إذا ثبت صحيحا، فالتحقيق إثبات الشيء، كإحكامو كتصحيحو، تقوؿ: حققت األمر، كأحققتو، إذا  - 1
، 1998إٚناعيل بن ٘ناد اٛنوىرم: الصحاح، ٓنقيق أ٘ند عبد الغفور العطار، دار العلم للمبليٌن، الطبعة الرابعة،  نظر:أ أثبتو، كصرت منو على يقٌن.

 . 146، ص 4ج
أصل التحقيق من قوٟنم: حقق الرجل القوؿ: صدقو، أك قاؿ ىو اٜنق، كاٛناحظ يسمي العآب اقق: " ١نقا "، جاء ُب رسالة فصل ما بٌن 

سد بتحقيق عبد السبلـ ١نمد ىاركف، من: " إنو ٓب ٫نل زمن من األزماف فيما مضى من القركف الذاىبة إال كفيها علماء ١نقوف قرءكا كتب العداكة كاٜن
، ص ص 1، ج 1964السبلـ ىاركف، القاىرة،  من تقدمهم كدارسوا أىلها. "اٛناحظ: كتاب فصل ما بٌن العداكة كاٜنسد، ٓنقيق: ١نمد عبد

338 ،339 . 
ىػ، ص  1482ـ/  1982للمزيد أنظر: عبد اٟنادم الفضيلي: ٓنقيق الرتاث، الطبعة األكٔب، مكتبة العلم، جدة، اٞنملكة العربية السعودية، 

. جاسم بن ١نمد بن مهلهل الياسٌن كعدناف بن سآب الركمي: اٞنرشد الوثيق إٔب مراجع البحث كأصوؿ التحقيق، دار الدعوة، الكويت، 32، 38ص 
 . 114، ص د.ت

فالتحقيق ؛ ك ىنا البد من اإلشارة إٔب ضركرة التمييز بٌن التحقيق كالتعليق، فلقد أدل اٝنلط بينهما إٔب اختبلؼ بٌنّْ ُب مناىج اققٌن، 
ضيحات كالتعريفات يهدؼ إٔب ضبط النص كتقييده كإخراجو أقرب ما ٬نكن إٔب الصيغة اليت أرادىا اٞنؤلف، كالتعليق ٩نلي نص اٞنؤلف بالشركح كالتو 

 كبياف األكىاـ. 
 88، 87ـ، ص ص  1982ىػ /  1482للمزيد أنظر: بشار عواد معركؼ: ضبط النص كالتعليق عليو، مؤسسة الرسالة، بًنكت، لبناف، 

– 29 ،38 . 
 . 52ـ، ص 1993مصر العربية، عبد آّيد دياب:ٓنقيق الرتاث العريب منهجو كتطوره، الطبعة الثانية، دار اٞنعارؼ، القاىرة، ٗنهورية  - 2
ىػ /  981اىتم العلماء اٞنسلموف ّٔذا اٛنانب كأكلوه عناية بالتأليف كمنهم الشيخ عبد الباسط بن موسى بن ١نمد العلموم ت  - 3
" الدر النضيد " ٞنعاصره ـ الذم ألف كتابا أٚناه اٞنعيد ُب أدب اٞنفيد كاٞنستفيد، عاِب فيو أساليب التدكين كالتوثيق، كىو اختصار لكتاب  1573

 ـ.  1577البدر الغزم ت 
 . 43ـ، ص  1998عبد التواب شرؼ الدين: تاريخ أكعية اٞنعرفة، الطبعة األكٔب،الدار الدكلية للنشر كالتوزيع،ٗنهورية مصر العربية، 

 . 42ىػ، ص 1418هورية مصر العربية، عبد السبلـ ١نمد ىاركف: ٓنقيق النصوص كنشرىا، الطبعة اٝنامسة، مكتبة السنة، القاىرة، ٗن - 4
ـ، ليبيا،  1989الصادؽ عبد الر٘ناف الغرياين: ٓنقيق نصوص الرتاث ُب القدًن كاٜنديث، منشورات ٠نمع الفاتح للجامعات،  -  5

 .19ص
 . 28، 19ص ص الصادؽ عبد الر٘ناف الغرياين: اٞنرجع السابق،  -  6
ىػ /  1426ىػ،  1371بًنكت، لبناف،  الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة،ادم: القاموس ايط، الفًنكز آب٠ند الدين ١نمد بن يعقوب  - 7
 . 314، ص 1ج  ،ـ 2885

  ١138نمود الطحاف: أصوؿ التخريج كدراسة األسانيد، الطبعة الثالثة، مكتبة اٞنعارؼ، الرياض، اٞنملكة العربية السعودية،ص  - 8



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

396 
 

                                                                                                                                    
 .139، 138ص  ص ،١نمود الطحاف: اٞنرجع السابق - 9

 . 187ـ، ص  1988ىػ /  ١1488نمد عجاج اٝنطيب: السنة قبل التدكين، مكتبة كىبة، الطبعة الثانية، ٗنهورية مصر العربية،  - 10
 – 13ص ص  د.ت، أكـر ضياء العمرم: ُنوث ُب تاريخ السنة اٞنشرفة، مكتبة العلـو كاٜنكم، اٞندينة اٞننورة، اٞنملكة العربية السعودية،

 .128، ص 1، جـ 1981ىػ /  1481 لبناف،فبلتة عمر بن حسن: حركة الوضع، مكتبة الغزإب بدمشق، كمؤسسة مناىل العرفاف ببًنكت،. 15
 من سورة اٜنجرات.  86اآلية  - 11
12

وزيع، ٓنقيق ىيثم خليفة مسلم أبو اٜنسٌن مسلم بن اٜنجاج القشًنم النيسابورم: اٛنامع الصحيح، اٞنكتبة العصرية للطباعة كالنشر كالت - 
 . 72، ص 1الطعيمي، باب النهي عن اٜنديث بكل ما ٚنع، ج 

 2888ىػ /  1429فاركؽ ٘نادة: اٞننهج اإلسبلمي ُب اٛنرح كالتعديل، الطبعة األكٔب، دار السبلـ، القاىرة، ٗنهورية مصر العربية،  - 13
  .218، 289ـ، ص ص 

  .212فاركؽ ٘نادة: اٞنرجع السابق، ص  - 14
، ١نمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذم السلمي: العلل 1/87مسلم أبو اٜنسٌن مسلم بن اٜنجاج القشًنم النيسابورم: اٞنصدر السابق، - 15

 . 87الصغًن، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت، لبناف، ص 
عبد اٜني اللكنوم: األجوبة ، ك 454، ص 5جـ، 1996ىػ /  1417الزرقاين: اٞنواىب اللدنية، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، - 16

 . 24ـ، القاىرة، ٗنهورية مصر العربية، ص  2889ق/  1438الفاضلة لؤلسئلة العشرة الكاملة، دار السبلـ، الطبعة السادسة، 
تعديل كالتجريح، ، أبو الوليد الباجي: ال37ص  ،82الكفاية ُب علم الركاية، دار الكتب اٜنديثة، القاىرة، ط اٝنطيب البغدادم:  - 17

جهبذ بكسر اٛنيم كالباء اٞنوحدة » ، 1/291، 1986ىػ /  1486ٓنقيق أبو لبابة حسٌن، دار اللواء للنشر، الرياض، اٞنملكة العربية السعودية، 
 «.استعارةكبالذاؿ اٞنعجمة ىو الفائق ُب ٕنييز جيد الدراىم من رديئها كاٛنمع جهابذة كىي عجمية كقد تطلق على البارع ُب العلم 

  .53، ص 83ج  ٗنهورية مصر العربية، النوكم: هتذيب األٚناء كاللغات، إدارة الطباعة اٞننًنية،القاىرة،
 . 37ص  السابق، اٝنطيب البغدادم: اٞنصدر - 18
  .88، 82، ص 1ج  علي القارم: مرقاة اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح، - 19
قيم اٛنوزية: إعبلـ الكابن  23ص الطبعة األكٔب،دار الكتب العلمية،بًنكت، لبناف،أصوؿ الفقو، انظر: أبو اسحق الشًنازم : اللمع ُب  - 20

دار  . كالسبكي: اإلّٔاج ُب شرح منهاج البيضاكم ُب أصوؿ الفقو،353، ص1مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، ٗنهورية مصر العربية، ج اٞنوقعٌن،
 .188، ص 1،ج 1995الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، 

أ٘ند ١نمد شاكر: تصحيح الكتب كصنع الفهارس اٞنعجمة، اعتىن بو كعلق كأضاؼ إليو: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة، دار  - 21
 . 87ـ، ص 2887ىػ /  1428البشائر اإلسبلمية، بًنكت، لبناف، 

ـ،  1981ىػ/  1481ٔب، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، الطبعة األك أدب اإلمبلء كاالستمبلء،  :السمعاينأبو سعيد عبد الكرًن  - 22
 . 13ص

 1486ٓنقيق نور الدين عرت، دار الفكر، بًنكت، لبناف،  علـو اٜنديث،معرفة أنواع : عثماف بن عبد الر٘ناف تقي الدين بن الصبلح  - 23
 .  141صـ،  1986ىػ / 

  . 141ص لسابق،اٞنصدر اكىو قليل ُب االستعماؿ. انظر ابن الصبلح:  - 24
استحبوا إذا كاف السماع حاؿ اٞنذاكرة أف يقوؿ: قاؿ لنا أك ذكر لنا، ألنو الئق بسماع اٞنذاكرة كبو أشبو. أنظر علـو اٜنديث البن  - 25
لطبعة الثانية، تدريب الراكم شرح تقريب النواكم، ٓنقيق أبو قتيبة نظر ١نمد الفاريايب، مكتبة الكوثر، اجبلؿ الدين السيوطي:  142الصبلح ص
 . 11، ص 2،ج ىػ، الرياض، اٞنملكة العربية السعودية 1415
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اٜنسن بن عبد الر٘ناف الرامهرمزم: ادث الفاصل بٌن الراكم كالواعي، ٓنقيق ١نمد عجاج اٝنطيب، دار الفكر، بًنكت، لبناف،  - 26

  .476ـ، ص  1771ق/  1391
  .19ص ، 2 ج. ، ص ص2السيوطي: اٞنصدر السابق: ج  - 27
  .25، ص 2ج  ،السابقاٞنصدر  - 28
 . 43-29، ص ص 2السيوطي: اٞنصدر السابق: ج أم اإلذف بالركاية كٟنا أنواع كثًنة. أنظر  - 29
، ص 2السيوطي: اٞنصدر السابق: ج اٞنناكلة أف يدفع الشيخ لتلميذه مركياتو سواء أذف لو بالركاية منها أك ٓب يأذف، كٟنا صور. أنظر  - 30

 . 55-44ص 
 . 58-55 ، ص ص2السيوطي: اٞنصدر السابق: ج ىي أف يكتب الشيخ مركياتو ٜناضر أك غائب ِنطو أك بأمره كٟنا أضرب. انظر  - 31
 . 252، ص 2السيوطي: اٞنصدر السابق، ج  :إعبلـ الشيخ الطالب أف ىذا اٜنديث أك الكتاب ٚناعو، مقتصرا على ذلك. أنظر - 32
  . 68، 59، ص ص 1السيوطي: اٞنصدر السابق، ج تو أك سفره بكتاب يركيو. أنظر أف يوصي الشيخ عند مو  - 33
بكسر الواك مصدر لوجد مولد غًن مسموع من العرب، كىي أف يقف على أحاديث ِنط راكيها الواجد، فلو أف يقوؿ كجدت أك قرأت  - 34

الطرؽ خبلؼ األصل ُب الركاية عند ادثٌن، ألّنا ال مشافهة فيها، لذلك  ِنط فبلف أك ُب كتابو ِنطو.. حدثنا فبلف كيسوؽ اإلسناد كاٞننت. ككل ىذه
 حصل فيها خبلؼ بٌن العلماء كالنقاد كٓب يستقر إٗناع على شيء منها ِنبلؼ اٞنشافهة، كاٞنبلحظ أف غالب ىذه الطرؽ استخدمها ادثوف ُب

اف من جنس ىذه الطريقة أك تلك، ٍب توسع اٞنتأخركف ُب تلك الطرؽ الستقرار التدكين الصدر األكؿ من عصور الركاية بقلة شديدة، ٍب إّنم يبينوف ما ك
 كشهرة اٞنصنفات، كإ٧نا توسعوا ُب الركاية ّٔا إبقاء ٝنصيصة اإلسناد ُب األمة. 

 . 417الرامهرمزم: اٞنصدر السابق، ص للمزيد أنظر: 
 . 198، 197ص ص  اٞنرجع السابق،: فاركؽ ٘نادة

 . 22، ص2: اٞنصدر السابق: ج السيوطي - 35
ىػ، دار البشائر اإلسبلمية، بًنكت،  1412الذىيب مشس الدين ١نمد بن أ٘ند: اٞنوقظة، اعتىن بو عبد الفتاح أبوغدة، الطبعة الثانية،  - 36

 .26 – 24ص ص لبناف، 
توزيع، الرياض، اٞنملكة العربية السعودية، علـو اٜنديث، مكتبة اٞنعارؼ للنشر كال اختصارشاكر أ٘ند ١نمد: الباعث اٜنثيث شرح  - 37

 .181، 188ص  ص ـ، 1995ىػ،  1416الطبعة األكٔب، 
 .181شاكر أ٘ند ١نمد: اٞنرجع السابق، ص  - 38
، زين الدين عبد الرحيم بن اٜنسٌن العراقي: التقييد كاإليضاح ٞنا أطلق كأغلق من مقدمة ابن الصبلح، الطبعة األكٔب، اٞنطبعة العلمية - 39

 . 58، 49ـ، ص ص  1931حلب، سوريا، 
 منقطع: ما سقط من سنده راك كاحد، أك أكثر من كاحد ال على التوإب. - 40

  .41، 48ص ص الذىيب: اٞنصدر السابق، 
 . 48نفسو: ص  اٞنعضل: كىو عبارة عٌما سقط من إسناده اثناف فصاعدان على التوإب، كىو أسوأ حاالن من اٞننقطع. - 41
ث اٞنرسل: ىو ما أضافو التابعي إٔب النيب صلى ا عليو كسلم، كىذا من أجود التعاريف ؛ ألنو يعٌم ما أضيف إٔب النيب من قوؿ، اٜندي - 42

  39، 38نفسو: ص . أك فعل، أك تقرير، أك صفة
 و ًمٍنوي بصيغة ١نتملة .كىىيوى أف يركم الرَّاًكم عمن لقيو ما ٓبىٍ يسمعينقسم التدليس إٔب قسمٌن ٨نا: تدليس اإلسناد:  - 43

ثػىنىا، كأخربنا كأنبأنا، كٚنعت، كىقىاؿى لنا، كإ٧نا ٩نيء  بلفظ ٪نتمل االتصاؿ كاٞنراد من الصيغة اتملة: أف ال يصرح بالسماع أىٍك اإلخبار مثل: حىدَّ
، كحٌدث، كركل، كذكر.  كعدمو، مثل: إف، كعن، كىقىاؿى

 أىٍك كنيتو عىلىى خبلؼ اٞنشهور ًبًو تعمية ألمره كتوعًنان للوقوؼ عىلىى حالو تدليس الشيوخ: كىىيوى أف يأٌب باسم شيخو 
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ػعى أحػد٨نا مػن اآلخػر أك لقيػو، كيركيػو بصػيغة ١نتم لػة بػىػٌٍنى الثقتػٌن . تدليس التسوية:كىىيوى أف يركم عىٍن شيخو، ٍبيَّ يسقط ضعيفان بػىٌٍنى ثقتػٌن قىػٍد ٚنًى

 . 57، 56، 55العراقي: اٞنصدر السابق، ص ص 
 ىو ما كاف فيو سقوط الركام من بداية السند، سواء كاف السقط فيو راكيا كاحدا أك أكثر. - 44

، الطبعة األكٔب،  العسقبلين ابن حجر: ٦نبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر، ٓنقيق عبد اٜنميد بن صاّب بن قاسم آؿ أعوج سرب، دار ابن حـز
 .256، 255ـ، بًنكت، لبناف، ص  2886ىػ /  1427
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 .198ص اٞنصدر السابق،السيوطي جبلؿ الدين:  - 46
 .29العسقبلين: نزىة النظر، ص  - 47
 ، سوء اٜنفظ، الغفلة، كثرة األكىاـ، ٢نالفة الثقات ذكر ابن حجر العسقبلين قوادح الضبط أ٨نها فحش الغلط - 48

 .37، 36أنظر العسقبلين: اٞنصدر السابق، ص 
 .89، 88، ص 81أ١نزكف ١نمد: اٞنرجع السابق، ج  - 49

 . 78، 65العراقي: اٞنصدر السابق، ص ص  -50 
 د اٟنماـ، قىاؿى البخارم: ىيوى علي بن عىٍبد ا بن جعفر السعدم، أبو اٜنسن البصرم، إماـ العلل الناق -51
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تاريخ اإًلٍسبلـى ككفيات اٞنشاىًن كاألعبلـ، ٓنقيق عمر الذىيب: ، ك 6/193دار احياء الرتاث العريب، بًنكت، لبناف،  اٛنرح كالتعديل،الرازم:

 فما بعدىا. 276 ص (: ى 234كفيات سنة ) ـ، 1998سبلـ التدمرم، بًنكت، دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية، عبد ال
ىو أ٘ند بن عبد ا بن صاّب أبو اٜنسن العجلي االماـ اٜنافظ.أنظر الذىيب تذكرة اٜنفاظ، ٓنقيق عبد الر٘ناف اٞنعلمي اليماين مطبعة - 52

 .568، ص 82، ج 1955ة، حيدر آباد الدكن، اٟنند،، الطبعة الثالثة، ٠نلس دائرة اٞنعارؼ العثماني
ىػ /  385ىو عمر بن أ٘ند بن عثماف بن شاىٌن أبو حفص اٜنافظ الواعظ، لو كتاب " التفسًن "، السنة "، "الثقات " توُب عاـ  - 53

  ـ. 998
 .265، ص 11ج ـ. 1931ية مصر العربية، الطبعة األكٔب، مطبعة اٞنكتبة السلفية، القاىرة، ٗنهور تاريخ بغداد،  البغدادم:اٝنطيب 
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 .326، ص 18اٝنطيب: اٞنصدر السابق، ج 
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 . 18ص  لبناف،
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 بيب كالتمريض. اىتم ادثوف ِنطوات أخرل تدخل ُب سياؽ ضبط النص كٓنقيقو كذلك عرب العناية بالتصحيح كالتض - 61

 أما التصحيح فهو: كتابة )صح( على الكبلـ أك عنده، كال يفعل ذلك إال فيما صح ركاية كمعىن. 
ك أما التضبيب، كيسمى أيضا )التمريض( فيوضع على ما صح كركده كذلك من جهة النقل، غًن أنو فاسد لفظا أك معىن، أك ضعيف أك 

 مثل الصاد، كال يلزؽ بالكلمة اٞنعلم عليها.  ناقص، فييمىدُّ على ما ىذا سبيلو خط أكلو
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، 28ص مرجع سبق ذكره، ص أ٘ند ١نمد شاكر: تصحيح الكتب كصنع الفهارس اٞنعجمة، ىذه النقطة كالتفصيل أكثر أنظر:  إلثراءك 
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إلى  م1830ىـ/1245صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر)من 
مختار للدكتور / ( التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارجم()2010ىـ/1432

 نموذجا حساني
د الكريم عوفيعبأ.د.  

المكرمة أم القر  بمكة ةجامعـ  
  هيدتم

كاٝنزانات  ،كالزكايا  ،اليت ٓنتفظ باٞنخطوطات ،تعد اٛنزائر من بٌن البلداف العربية الغنية باٞنراكز العلمية
كمن أشهر ىذه اٞنراكز على سبيل .كمكتبات األفراد كاألسر ،كالقصور ،كاٞنساجد، كالكتاتيب القرآنية ،الشعبية

 ،كزاكية مؤب القرقور بباتنة ،كزاكية علي بن عمر ُب طولقو ،ثاؿ ال اٜنصر: زاكية الشيخ اٜنسٌن بسيدم خليفةاٞن
كزاكية الشيخ  ،كزاكية القنادسة ببشار ،كزاكية اٟنامل ببوسعادة ،كزاكية سيدم خالد ببسكرة ،بورجلة كزاكية ٕناسٌن

كالشيخ  ،كالشيخ نعيم النعيمي بقسنطينة ،ابن الفكوف :تباتكمك ،كزاكية بطيػوة ُب كىراف ،اٜنمبلكم ُب قاٞنة
 ،كالشيخ اٜنداد ُب القبائل ،كالشيخ شعيػب ُب تلمساف ،كاٞنهدم البوعبدٕب ُب كىراف ،كابن اٚناعيل ،اٞنهاجر
ُب كل  ،كخزانات اٞننطقة اٛننوبية من الببلد ،اليت تفوؽ اٞنائة مكتبة ،كمكتبات كادم ميزاب ،عبد القادر كاألمًن

 .(1)كٕننراست ،كتندكؼ ،كبشار ،من أدرار
كىي تشمل ٢نتلف فنوف اٞنعرفة اإلنسانية ؛ من  ،من الرتاث اٞنخطوط إف ىذه اٞنراكز كغًنىا مؤلل بكنوز

 ،كفلػك ،كفقػارات ،كزراعػة ،كطػب ،كفلسفة ،كحديث ،كْنويد ،كقراءات ،كتفسًن ،كتوحيد ،كعقيدة ،كأصوؿ ،فقو
كتراجم، كآداب،  ،كسًن ،كرحػبلت ،كتاريخ ،كجغرافيػة ،كرياضيات، كجرب ،كحساب ،كميقػات ،ككيمياء ،كمنطػق

 .كغًن ذلك ٣نا تفرع عن ىذه األصوؿ ،ككثائق ،كتصوؼ ،كببلغة ،كصرؼ ،ك٥نو
كاٛنػواب ىو أف اٛنزائر  .كيف ْنمعت ىذه اٞنخطوطات ُب ىذه اٞنراكز اٞنختلفة؟  :كلعل سائبلن يسأؿ فيقوؿ

كاٜنكاـ على تنشيط  ،بفضل رجاٟنا ؛ من العلماء ،عملت منذ نشأة الدكلة اإلسبلمية ،ألقطػار العربيةكغًنىا من ا
ككانت فيها مدف  ،كشجعت التعليم كالتأليف كٗنع اٞنخطوطات ،فأنشأت اٞنراكز العلمية ،اٜنركة العلمية كالثقافية

كانت ١نطة عبور بٌن اٞنشرؽ العريب كالغرب كما أّنا    ،خرلعلمية شهًنة ال تقل عن مثيبلهتا ُب األقطار األ
حيث قل نشاطها ككاد يقضى  ،كقد استمرت ىذه اٜنركة كتنامت حّت أياـ االحتبلؿ الفرنسي.كإفريقيا ،اإلسبلمي

مع األخذ باٞنعطيات  ،كٞنا استعادت الببلد حريتها كطردت اٞنستعمر استأنفت ىذه اٞنراكز نشاطها التعليػمي.عليها
 .إال ُب العشريتٌن األخًنتٌن ،كلكن بقيت اٞنخطوطات غًن معتىن ّٔا ،فازداد ت ثركهتا الفكرية ،ناىػج اٜنديثةالعلمية كاٞن

                                           
، 29، ٠نلػة معهػد اٞنخطوطػات العربيػة، آّلػد: «أماكنها ك١نتوياهتا -مراكز اٞنخطوطات ُب اٛنزائر» ثنا ( ٞنعرفة اٞنزيد من أٚناء اٞنراكز العلمية، ينظر ُن1)

 .33، ص 1اٛنزء: 
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-فاالستعمار الفرنسي  ،٣نا جعلها ١نجوبة عن الدارسٌن ،كاٞنخطوطات اٛنزائرية تعرضت لعوادم الزمن 
كخٌرب عقوؿ  ،كّنب أنفسها ،طاتإذ أحرؽ آالؼ اٞنخطو  ،ر كاليابسػأتى على األخض -كما يعلم اٛنميع

 ،كفرنسا ،ُب كػل من إيطاليا ،فآالؼ اٞنخطوطات اٛنزائرية اٞننهوبة ٓنتفظ ّٔا مكتبات كمتػاحف الغرب.األىإب
فظ ُب  ،، كما أف الطبيعة فعلت فعلتها أيضا(1)كتركيا ،كأٞنانيا ،كأسبانيا ،كىولندا فما سلم من يد اٞنستعمر ٓب ٪ني

كمازاؿ بعضو على اٜناؿ نفسها حّت  ،كُب األقبية كاألضرحة ،لكثًن منو كاف مدفونا ٓنت األتربةإذ ا ،أماكن الئقة
كلعل .يتعرض للموت البطيء ؛ تفعل فيو السوسة كاألرضة كالرطوبة كاٜنشرات كاٛنراثيم فعلتها الشنيعة ،يومنا ىذا

 ،كحجبها عن اٞنثقفٌن ،اٜنضاريةالذم زاد األمر خطورة ىو جهل بعض مالكي اٞنخطوطات قيمتها العلمية ك 
 ،كما أف اٛنهات الرٚنية سكتت عنو ككأف األمر ال يعنيها.العتقادىم أّنا ملك ال ٪نق لغًنىم االستفادة منو

 .باستثناء اٞنكتبة الوطنية
لعلماء جزائريٌن  ،ما زالت ٓنتفظ بكنوز من اٞنخطوطات النفيسة ،إف اٞنراكز العلمية اٞنختلفة ُب اٛنزائر  

 ،حّت تكوف ُب متناكؿ الباحثٌن ،كىي تنتظر ٘نلة كاسعة للكشف عنها ،كغًن جزائريٌن، كالسيما ُب اٛننوب
مع أف  ،بعد االستػقبلؿ إال ُب السنوات األخًنة ،كلؤلسف ٓب ييعن ّٔذا اٛنانب اٞنهم ُب حياتنا الفكرية كالثقافية

كىم الذين شكلوا نواة اٞنكتبة  ،خطوطات الببلديرجع الفضل إليهم ُب االىتماـ ّن -كما سنرل-اٞنستشرقٌن 
 .مع بداية االحتبلؿ ،الوطنية

٣نن ٟنم  ،ك٣نا يثًن اٜنًنة ىو أف ااكالت اليت قاـ ّٔا أبناء الببلد معظمها ١ناكالت فردية قاـ ّٔا أشخاص 
ا أرخ بعضهم للحركة كم  ،فقد حقق نفر من العلماء ٗنلة من اٞنخطوطات لعلماء جزائريٌن.غًنة على تراث األمة

 ،كأعد أفراد آخركف عددا من األُناث كالدراسات كالفهارس كالقوائم ،الثقافية ُب اٛنزائر عرب األعصر اٞنختلفة
 .لكنها ال تشكل إال نسبة قليلة ٣نا ينبغي إ٤نازه ،كىي ١ناكالت طيبة ،ٔنص بعض اٞنراكز

كماىي الدراسات كاألُناث اليت أقيمت  ،اٛنزائر؟ ىي أىم اٞنراكز العلمية اليت ٓنتفظ باٞنخطوطات ُب فما 
 ،اليت أ٤نزت ٞنخطوطات اٞنراكز العلمية ؛ من زكايا ،كماىي أشهر الفهارس العلمية كالقوائم االٚنية ،حوٟنا ؟

كما  ،؟من ىذه األلفية العشرية األكٔب منذ منتصف القرف التاسع عشر حّت ّناية ،كمساجد ،كخزانات ،كمكتبات
كمانوع اإلطارت )الكوادر( اليت أ٤نزت ىذا الرصيد اٞنعرُب ٞنخطوطات اٛنزائر؟،  ،ج اٞنتبعة ُب إ٤نازىا ؟ىي اٞنناى
كماىي اٜنلوؿ اليت ٬نكن  ،اٞنشاكل كالصعوبات اليت كاجهت اٞنفهرسٌن كالدارسٌن ُب حقل اٞنخطوطات ؟كما نوع 

ٓنقيق مسح شامل للمخطوطات ُب إٔب   الوصوؿسبل الباحثٌن ُباليت تعرتض  ،تقد٬نها للتغلب على ىذه الصعوبات
 .لتستفيد منها األجياؿ اٞنتعاقبة ؟ ،كنشرا ،كدراسة ،كٓنقيقا ،كفهرسة ،كتعريفا ،اٛنزائر؛ ٗنعا

تناكؿ موضوع اٞنخطوطات من ٢نتلف جوانبها ؛ ماضيا ت كيتبو تأليف  إٔب  إف ىذه التساؤالت ٓنتاج 
أجبت فيو عما  فيق بعد عمل داـ أكثر من عشرين سنةعلى تأليف كتابٕب التو  قد يسر اك .كمستقببل ،كحاضرا

                                           
باهتم مػن كتػب ( كما نقل العلماء اٛنزائريوف ُب أثناء ىجرهتم أياـ االحتبلؿ إٔب كل من تونس كاٞنغرب كبعض البلداف العربية األخرل ما ٓنتفظ بو مكت1)

. ك٢ن  طوطات خوفا من أف تطاٟنا يد اٞنستعمر، كبقيت ىناؾ حّت اليـو
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إلى  م0001ىـ/0000)من صناعة فهرسة المخطوطات في الجزائر ) أٚنيتو ،بصناعة الفهرسة ُب اٛنزائر يتعلق
 م( 0101ىـ/0000

أزيد دل على م ،فيها على صناعة فهرسة اٞنخطوطات ُب اٛنزائر كقفت ،تقو٬نية١ناكلة علمية كصفية كىو 
إشكاليتو  ك.العشر ية األكٔب من األلفية الثالثةإٔب  منذ االحتبلؿ الفرنسي للجزائر :أم ،من قرف كنصف من الزمن

فبقي ١نجوبا عن  ،بقصد أك عن غًن قصد الذم سيًكت عنو ،تطرح جانبان من جوانب الرتاث اٞنخطوط ُب اٛنزائر
كإين آمل أف  ،م أنين أحطت بكل ّنا كيتب ُب ىذا اٜنقل اٞنعرُبكالأزع.رغػم غناه كتنوعو ،الباحثٌن كطلبة العلم

 .ليستفيد منو خدمة الرتاث  ييطبع قريبا
لفت انتباه تي ٓب  اٞنخطوطات ُب جامعاتنا كمراكزنا العلمية من األمور اليتالعمل ُب حقل  أفإٔب  كأشًن

كبعض  ،ثناء جامعة اٛنزائر الرائدة ُب ىذا آّاؿ، باست(1)لعوامل ال يسمح آّاؿ لذكرىا ىاىنا ،الدارسٌن كالباحثٌن
 .ااكالت الفردية ُب جامعيت قسنطينة ككىراف

 ،اٞنكتبات كاٞنراكز البحثيةإٔب  تنقلت ؛أذكػر أين سعيػت إلجراء مسح شامل ُب كامل الرتاب الوطين كما 
شيوخ الزكايا، فكتبت عما كقع بٌن يدم كنقبت كثًنان كسألت أىل العلم ك  ،كمشاال كجنوبا ،؛ شرقا كغرباكالزكايا 

كإ٧نا ىو جهد  ،فما كاف قصدنا التنكر لصاحبو ،فإف ظهر شيء كٓب يرد ذكره ُب ىذا الكتاب ،كتناىى إٕب
 .(2)اٞنقل

 ،إف اٞنخابر العلمية اليت أنشأىا الزمبلء األساتذة ُب عدد من اٛنامعات :كإنصافا ألىل الفضل كالعلم أقوؿ
كإين آلمل أف يتواصل معي   ،لبلىتماـ بشؤكف اٞنخطوطات أمر يبشر باٝنًن الكثًن تقاـ ىنا كىناؾكاٞنؤٕنرات اليت 

كذلك للعمل على ْنليتػها  ،كل من لو غًنة على إحياء كنوزنا الرتاثية اليت بقيت ١نجوبة عن الباحثٌن كطلبة العلم
 .كبعث دكرىا اٜنضارم الذم أنشئت من أجلو

، سواء اٞنذكور قف على فهارس غًن اليت كردت ُب الكتابك  أك ،ن أ٤نز عمبل ٣ناثبلأرجو ٣نّٔذه اٞنناسبة ك  
  :كذلك على بريديي التاليٌن ،أكانت قد٬نة أـ حديثة أف يوافيين بأماكن كجودىا كأخبارىا، الستدراكها الحقا

  a@hotmail.com-Aoufi   أكaaaoufi@uqu.edu.sa   
إخواين كزمبلئي ُب ىذا اٞنؤٕنر اٞنتميز ُب موضوعو، إذ إٔب  كُب ىذا السياؽ تأٌب كرقة العمل اليت أتقدـ ّٔا  

باعتباره من أكسع الفهارس اليت تناكلت اٞنخطوطات  ،سأعرض عليكم فهرسا من الكتب اليت مشلها التوصيف
كما كقع فيو اٞنؤلف من أخطاء  ،مبينا منهجو كمضامينو -كما يزعم مؤلفو–داخل اٛنزائر كخارجها  اٛنزائرية ُب

 :شنيعة.كالكتاب ىو
 (التراث الجزائري المخطوط في الجزائر والخارج)

                                           
 ( كتبت عنها ُب عدد من األُناث اليت نشرهتا عن اٞنخطوطات ُب اٛنزائر.1)
 ( أ٤نزت القسم األكؿ ُب أثناء األزمة األمنية اليت شهدهتا اٛنزائر، ككاف التنقل يومها إٔب جهات ٢نتلفة ُب الوطن صعبا.2)

mailto:Aoufi-a@hotmail.com
mailto:aaaoufi@uqu.edu.sa
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 ،ـ3119عاـ  ،رتو دار اٜنضارة باٛنزائر، الطبعة األكٔبػكتاب نشال ،٢نتار حساينكىو من تأليف الدكتور  
ُب أربع صفحات توازم قيمتها الكتاب قدـ لو الدكتور علي خبلصي  ،كيقع ُب سبعة أجزاء ،العادم من اٜنجم

 .األخطاء التام كقع فيها اٞنؤلفإٔب  بأجزائو السبعة بالنظر
ٞنخالفة اٞنؤلف قواعد الفهرسة كالتوصيف اليت  ،أما منهج الكتاب فلم أستطع أف أتبٌن لو ضوابط دقيقة  

باٜنقوؿ  كعدـ الدراية الكافية ،فقدضاع ُب ز٘نة اٞنخطوطات ،علم اٞنخطوطات كفهرستها جرل عليها علماء
كمع ذلك أحاكؿ تقريب الصورة للمستمع كالقارئ حّت يتمكن من أخذ .اٞنعرفية اليت ٕنثلها اٞنخطوطات اٞنفهرسة

 .فكرة عن الكتاب بصورة إٗنالية
لق بتاريخ اٛنزائر، كٗنلة من الوثائق التار٫نية كالسياسية اٞنؤلف ُب ىذا الكتاب أثرا ٢نطوطا، يتع (1)حقق  

أما األجزاء األربعة الباقية فتوقف فيها  ،كاالقتصادية اليت ٓنتفظ ّٔا اٞنكتبة الوطنية، كذلك ُب األجزاء الثبلثة األكٔب
خبلؿ بعض كذلك من  ،كُب خارجها ،ُب داخل اٛنزائر ،عند توصيف ٧ناذج من اٞنخطوطات ُب الشماؿ كاٛننوب

 .ُب البلداف العربية كالغربية ،اٞنكتبات كالزكايا كمراكز العلم
 .مع ٗنلة من اٞنبلحظات حوؿ منهج الكتاب كمادتو ،كفيما يلي تبياف ّنا تضمنتو أجزاء الكتاب 

)كتاب (2)تاريخ اٛنزائر من خبلؿ اٞنخطوط :كعنوانو الفرعي ،( صفحة216كيقع ُب ) :الجزء األول
أليب  ،كقد تناكؿ اٞنؤلف ُب ىذا اٛنزء ٓنقيق قسم من كتاب " زبدة التاريخ كزىرة الشماريخ" :ذجا(الشماريخ ٧نو 

قدَّـ للنص ُنديث عن اٞنؤلف ُب صفحتٌن كبٌن .ـ(1935ىػ/1244)عبد ا بن األعرج السليماين، اٞنتوَب سنة 
 ،حقق اٛنزئية اٝناصة بالتاريخ الوطينسي ،القسم الثالث منها يقع ُب فصلٌنك  ،أف الكتاب كصل منو أربعة أقساـ
كسياسة فرنسا ُب  ،كعوامل االحتبلؿ ،كالعبلقات التجارية بٌن اٛنزائر كفرنسا  ،ٍب عرض ما اشتمل عليو من قضايا

كمعارؾ األمًن عبد القادر، كسياسة  ،كاٞنعاىػدات ،كالقضاء ،كالتعليم ،كاإلدارة ،اٛنزائر ُب األقاليم اٞنختلفة
كالثاين عهد الدكلة  ،تناكؿ األكؿ العصور الوسطى ،ٍب عرض النص ُب ثبلثة أبواب ،اىدة تافناكمع ،التجنيد

 .كأٜنقػو بعدد من صفحات اٞنخطوط.كالثالث العصور اٞنعاصرة ،اٛنزائرية اٜنديثة
اٞنستول إٔب  كىي أف الطريقة اليت قدـ ّٔا النص ١نققا ال ترقى ،كٕب مبلحظة ىنا على عمل اقق  

كسلَّم  ،كٓب ٫نرّْج قضاياه ،فقد حرَّؼ النص ،إٍذ خالف ما درج عليو العلماء ُب فن ٓنقيق اٞنخطوطات ،لوباٞنط
أما إ٨ناؿ عبلمات الرتقيم فأمر ١نًن ال ٔنلو منو صفحة كاحدة من  ،باألحداث التار٫نية دكف التأكد منها

القصد الذم  عض، فينتج عنو ذىابتداخل الكبلـ بعضو بإٔب  كإ٨ناؿ ىذا اٛنانب يؤدم ،صفحات الكتاب
 .(3)يرمي إليو اٞنؤلف

                                           
 ، ألف ما عرضو شيء كالتحقيق ّنفهومو العلمي شيء آخر.-ُب رأيي –واب جانبو ( لكن الص1)
 ( كذا كتبو على كجو الغبلؼ.2)
ىػذا اٛنانػب، ( ال أريد أف أتدخل ُب القضايا التار٫نية، فاىتما ما ٌب اللغوية ال تسػمح ٕب بالتطػاكؿ علػى ٠نػاؿ اٞنػؤرخٌن، لعػل أصػحاب الشػػأف يتولػوف 3)

قديػػة حػػوؿ الكتػػاب كمػػا اعتػػوره مػػن مشػػكبلت ُب منهجػػو كطريقػػة =فهرسػػة اٞنخطوطػػات، كاألخطػػاء الػػيت كقػػع فيهػػا اٞنؤلػػف، كقػػد أعػػددت دراسػػة ن
 سأنشػرىا ُب إحػػدل آّػبلت، كقػػد ٕننيػت لػػو أف الػػدكتور ٢نتػار حسػػاين نشػر األجػػزاء الثبلثػػة األكٔب مسػتقلة كمنفصػػلة عػن الفهػػارس، ألف مسػػوغات
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الوثائق اٞنخطوطة باٞنكتبة الوطنية اٛنزائرية "  :كعنوانو الفرعي ،( صفحة222)كيقع ُب  :الجزء الثاني
تتحدث عن مدينة اٛنزائر من  ،اليت ٓنتفظ ّٔا اٞنكتبة الوطنية ىذا اٛنزء يشمل ٠نموعة من الوثائق التار٫نية ،٧ناذج"

كعبلقة اٛنزائر  ،كاألحواؿ السياسية ،كاٜنرؼ الصناعية ،كاٞنيػاه ،كاٜنركة االقتصادية ،حيث الطبقات االجتماعية
 ،بسكرة :مثل ،كما تناكلت اٜنياة ُب اٞندف الداخلية  ،كالعبلقة بٌن اٝنبلفة العثمانية كاٛنزائر ،بالدكؿ اٝنارجية

كما ٓندثت عن الدام حسٌن كعبلقاتو   ،ات اٝنارجية للدكلة اٛنزائريةكتناكلت أيضا العبلق ،كَناية ،كعنابة ،كالقالة
ٍب أتبعو بعنواف آخر  ،ٍب عرض اٞنؤلف ٢نطوطا ٧نوذجيا ٚناه )تاريخ قسنطينة ٞنؤلف ٠نهوؿ( ،بالواليات الداخلية

  .ٚناه )الوثائق اٞندركسة(
ألف الطريقة اليت عرض  ،ألمر عليا فتعذَّر ،كقد حاكلت جهد اٞنستطاع فهم ماعرضو اٞنؤلف ُب ىذا اٛنزء

 ،إٍذ القارئ ال يستطيع التمييز بٌن كبلـ اٞنؤلف كنصوص الوثائق ،ّٔا الوثائق فيها شيء من عدـ الدقة ُب تناكٟنا
يعرضو من  ككذا ما ،كٓب يراع اٞننهجية العلمية ُب تناكؿ الوثائق كتوثيق ركاياهتا ،فقد مزج بٌن أقوالو كنصوص الوثائق

كىي كثًنة  ،كُب اعتقادم أنو كاف باإلمكاف االستعانة بكتب التاريخ اٛنزائرم للفرتة العثمانية ،يحيةشركح توض
الدكتور ٪ني بوعزيز، كغًن ذلك ٣نا   -اٞنرحـو –يأٌب ُب مقدمتها كتب الدكتورأبوالقاسم سعد ا، كآثار  ،كمتداكلة

 ظين لو راعى ىذا اٛنانب بدقة لتفادم االضطراب كتبو مؤرخو اٛنزائر حوؿ ىذه اٜنقبة من تاريخ اٛنزائر، كُب
 .كالفوضى كاٝنلط الذم كقع ُب نصوص ىذا اٛنزء كسابقو

كىو: الوثائق اٞنخطوطة باٞنكتبة  ،كعنوانو الفرعي تتمة لسابقو ،( صفحة217كيقع ُب ) :الجزء الثالث
كتشمل  ،ية اليت ٓنتفظ ّٔا اٞنكتبة الوطنيةالوطنية اٛنزائرية "٧ناذج"، تناكؿ فيو اٞنؤلف ٗنلة من الوثائق اإلرشيف

كالعبلقات اٛنزائرية بالدكلة  ،كأمريكا ،كتونس ،كإسبانيا ،كالربتغاؿ ،ر، كاليونافػالعبلقات بٌن اٛنزائر ككل من كمص
كشرح  ،أخرلكما اشتمل اٛنزء على كثائق   ،كالعسكرية ،كالسياسية ،العثمانية ؛ ُب مظاىر اٜنياة االجتماعية

 .(1)كعشرة أٚناء ٞنصادر استفاد منها اٞنؤلف ،كصور لوثائق ،ٞنصطلحاتلبعض ا
ألف اٞنؤلف ٓب يتبع منهجا علميا سليما ُب دراستها  ،كىذا اٛنزء أيضا جاءت مادتو مضطربة كمتداخلة

سن التأليف فيما بينها من حيث موضوعاهتا  ،كتوثيقها   .كما أنو ٓب ٪ني
فهرس ٢نطوطات علماء اٛنزائر باٝنزائن الوطنية  :كعنوانو الفرعي ،( صفحة241كيقع ُب ) :الجزء الرابع 

 .(كعىنونىو ب )اٝنزائن اٛنزائرية ُب اٞنناطق الشمالية ،كىو الباب األكؿ من األجزاء األربعة الباقية ،" الشماؿ"
دكلة الرستميػة كعناية اٛنزائر بو منذ قياـ ال ،كأ٨نية الرتاث اٞنخطوط ،قدَّـ لو ُنديث تناكؿ تعريف اٞنخطوط

 ،كضياع الرتاث كإتبلفو ،كفهرسة شبكة ٢نابر اٞنخطوطات ،كاٞنكتبة الوطنية ،كمكتبات اٞنساجد ،ُب اٛنزائر
كالسيما  ،كاٛنهود اليت يقـو ّٔا بعض اٞنشتغلٌن بالرتاث من أساتذة اٛنامعات كطبلب العلم ُب العشرية األخًنة

ما ٕنتاز بو إٔب  كما أٞنح  ،اٛنزائر، كجهوده الشخصية اليت قاـ ّٔاطلبة قسم علم اٞنكتبات كالوثائق ُب جامعة 
                                                                                                                                    

 الرابط بينها منعدـ.
 اٞنوضع الوحيد الذم ذكر فيو بعض مصادر كتابو.( كىو 1)
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ٍب ذكر  ،كاٜنواشي ،كالزخرفة كالرسومات ،كالنسَّاخ كأدكات النسخ  ،بعض اٞنخطوطات اليت فهرسها من ٚنات
ذ األستا ،ميعتمدا على ما كتبو شيخ اٞنؤرخٌن اٛنزائريٌن ،ٗنلة من األسباب اليت دفعتو إل٤ناز ىذا الفهرس

 ،كُب آخر تقدمتو ذكر ُب فقرة طريقتو ُب الفهرسة ،الدكتورأبو القاسم سعد ا ُب موسوعتو )تاريخ اٛنزائر الثقاُب(
كعلى  ،ميقرا اعتماده ُب فهرسة ٢نطوطات اٞنكتبة الوطنية على ما أ٤نزه بعض األساتذة كطلبة قسم علم اٞنكتبات

 .جهده الشخصي ُب فهرسة بعض اٝنزائن كاٞنكتبات
( 42إف أخي كزميلي الدكتور ٢نتارحساين ُب ىذه التقدمة اليت غطت من الكتاب ) :كلكين أقوؿ أيضا

باستثناء أربعة ىوامش  ،بل انعدـ فيو التوثيق العلمي ،غًن دقيػق ُب عرضو كصياغتو مضطربا صفحة جاء عملو
 .علمية ُب الكتاب عامة كىو ما ٩نعلنا ال نطمئن لصحة ما ذكره من مادة ،كظفها حٌن عرَّؼ اٞنخطوط

 ،عدد األكراؽ ،النهاية ،البداية ،اٞنوضوع ،العنواف ،اٞنؤلف :أما عناصر البطاقة التوصيفية اليت اعتمدىا فهي
اٜنالة اٞنادية للمخطوط  ،للمخطوط أخرلعناكين  ،لوف اٜنرب ،مكاف النسخ ،اٝنط ،تاريخ النسخ ،اٞنقياس

 .اٞنصادر ،)كضعية اٞنخطوط(
 .اصر ٓب تيراع ُب كل اٞنخطوطات اٞنفهرسةكىذه العن

كألف منهجو غًن سليم ُب عرض  ،( ٢نطوطة491كقد بلغ ٠نموع اٞنخطوطات اٞنفهرسة ُب ىذا اٛنزء )
كفيو خلط ُب ٠ناالهتا اٞنعرفية، رأيت أف أقدمها ُب ىذااٛندكؿ حسب حقوٟنا اٞنعرفية اليت  ،اٞنخطوطات اٞنفهرسة

 :(1)فهرس للقارئذكرىا،كذلك لتقريب مضموف ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 ( سأعرض ٢نطوطات األجزاء األخرل عرب جداكؿ ٣ناثلة.1)
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(1)الحقول المعرفية عدد المخطوطات الخزانة )المكتبة( الرقم
 مالحظات 

 151 ٢نطوطات اٞنكتبة الوطنية 1

قر،  ،تو ،عك ،نح ،فق ،تص ،تر
 ،تف ،سي ،فل، من ،بل ،تر ،أد

 نو، تأ ،حد

 خلط ُب اٜنقوؿ

2 
٢نطوطات كزارة الشؤكف 

 الدينية
74 

 ،فر ،تو ،من ،عق ،فق ،حد ،قر
 قض ،تأ ،حس ،قض

 خلط ُب اٜنقوؿ

 خلط ُب اٜنقوؿ سي ،أد ،تف ،تص ،تو 8 اٞنركز الثقاُب لوالية غليزاف 3

4 
زاكية الشيخ اٜنسٌن بسيدم 

 خليفة
 خلط ُب اٜنقوؿ قر ،عق ،تو ،تص 9

5 
خزانة الشيخ ١نمد العابد 

 السماٌب
 / فق 1

6 
خزانة سيدم خالد من قرل 

 سيدم خالد
 / لغ ،أد 2

7 
خزانة فريطس بلقاسم 

 كالية اٛنلفة -مسعد
 خلط ُب اٜنقوؿ تأ ،قر ،طب ،غق ،تص 6

8 
 -خزانة ٗنعية أ٠ناد اٛنلفة 

 كالية اٛنلفة
 خلط ُب اٜنقوؿ تص ،عق ،قر ،فق 5

9 
خزانة الشيخ عبد القادر 

 العثماين
 / تر 2

10 
خزانة الشيخ أيب صاّب 

 العثماين
 وؿخلط ُب اٜنق حد ،فق ،قر 5

11 
خزانة قصر الصبيحي للشيخ 

 اٟنادم
 خلط ُب اٜنقوؿ من ،قر ،تص ،فق 6

                                           
 ( دللت على اٜنقوؿ الداللة اليت تشملها اٞنخطوطات اٞنفهرسة بالرموز التالية طلبا لبلختصار:1)
س:   ،ت: الرتبيػػػة ،بلت، عػػػس: علػػم الػػنفس، عػػك: علػػم الكػػبلـتػػف: التفسػػًن، قػػر: علػػـو القػػرآف كقراءاتػػػو، تػػص: التصػػوؼ، نػػو: النػػوازؿ، ر: رحػػ  

عػػػق: العقيػػػدة، ح: اٜنػػػديث، حػػػس: اٜنسػػػاب، نػػػح: النحػػػو، خػػػط: اٝنطػػػب كاٞنػػػواعظ، مػػػد: مػػػدائح،فس: فلسػػػفة، صػػػن:  ،السياسػػػة، تػػػو: التوحيػػػد
ن: اٞننطػػق، أد: األدب، بػػل: ببلغػػة، لػػغ: صػػناعة، تػػأ: التػػاريخ، سػػي: السػػًنة، تػػر: الػػرتاجم كاألنسػػاب، قض:القضػػاء، فػػر: الفػػرائض، فػػل: الفلػػك، مػػ

 اللغة، فق: الفقو، جغ: جغرافية.
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12 
خزانة الشيخ عبد اٜنميد بن 

 باديس ببوسعادة
 / سًنة 1

 / حد ،فل 2 خزانة الشيخ الزيديرم 13

14 

خزانة عبد القادر بن علي 
بن ١نمد ابن منًن الشريف 

 اٟناملي

43 

 ،سي ،فر ،قض ،قر ،تص ،لغ ،أد
 ،تص ،مد ،طب ،تأ ،عق ،حد

 صن

 خلط ُب اٜنقوؿ

 23 خزانة بين كرتبلف 15
 ،قض ،تف ،عك،ر ،فق ،تأ ،خط

 مد ،تص
 خلط ُب اٜنقوؿ

 خلط ُب اٜنقوؿ فل ،من ،عق ،تص ،ر ،تأ ،قر 55 خزانة زاكية اٟنامل 16

 82 ٢نطوطات بين اٞنيهوب 17

 ،فل ،فر ،حس ،طب ،تص ،تر
 ،قر ،بل ،من ،أد ،نح ،عق ،فق

 فس

 ط ُب اٜنقوؿخل

18 

خزانة الشيخ البشًن ١نمودم 
كالية أمعسكر  الربج -

 معسكر

 خلط ُب اٜنقوؿ أد ،فل ،فق ،عق ،من ،صي 16

 491   آّموع العاـ 

فتتبع أخي  ،ك٣نا ٪نسن التنبيو إليو ىنا أيضا ىو أف ا اٞنؤلف خالف قواعد الفهرسة ٢نالفة ال ٬نكن تربيرىا
 :فقد فهرسو على النحو التإب ،(13ط الوحيد الذم ذكر ُب اٝنزانة رقم )القارئ معي فهرستو للمخطو 

 ،العباس بن عبد ا أبو سعدماٞنكي بن أيب  :الناسخ ،كتاب سًنة ذم القرنٌن  :العنواف ،٠نهوؿ :] اٞنؤلف  
يف يتمكن إٍذ ك ،كىو أمر١نًن ،ىذا كل ماذكره ُب توصيف اٞنخطوط.[ سم33×31:اٞنقياس ،ىػ1239 :تاريخ النسخ

الباحث عن نيسخ اٞنخطوط الذم ٪نققو من الػتأكد من أف ما أشار إليو الدكتور ٢نتار حساين ُب فهرستو ىو 
 أخرلكسو ؼ تأٌب أمثلة  ،٩نعلنا ال نطمئن لصحة الفهرسة اليت أ٤نزىا فهذا اٞنسلك ،نسخة ٣نا يبحث عنو

ا خلطا كبًنا ُب تصنيف حقوؿ اٞنخطوطات كما خلط أيض  ،لطريقة التوصيف اليت أخذ ّٔا ُب الكتاب عامة
 .(327، 325)ينظر ص: .اٞنوصوفة

إذ  ،(16كمن غرائب ىذا العمل اٞنستعجل ما ذكره بشأف زاكية اٟنامل اٞنفهرسة ٓنت الرقم اٞنذكور أعبله )
كىو  ،فهذه الزاكية أي٤نز ٟنا فهرست كطبع ُب دار الغرب اإلسبلمي ،عملو ال يعكس حقيقة ٢نطوطات الزاكية

 الفهرسة الفنية اٞنطلوبة البتة شكبل كمضمونا.إٔب  كما ذكره اٞنؤلف ىنا ال يرقى ،موصوؼ ُب ىذا الكتاب
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إٍذ ذكر أف عدد  ،( ُب اٛندكؿ أعبله4ككذلك ما ذكره بشأف زاكية الشيخ اٜنسٌن بسيدم خليفة رقم ) 
 ،فالزاكية أعددت ٟنا فهرسا ،العلمية كتشويو للحقيقة ،كىو خطأ جسيم ،(4( كحقوٟنا اٞنعرفية )٢9نطوطاهتا )

كقد أشرت إليها ُب عدد من .كفيها ٢نتلف حقوؿ اٞنعرفة العلمية،( ٢نطوطة411كعدد ٢نطوطاهتا يزيد عن )
فبل أدرم كيف كقع ُب ىذا  ،كىو على علم ّٔا ،اٞنقاالت اليت نشػرهتا حوؿ مراكز الرتاث اٞنخطوط ُب اٛنزائر

 .اٝنطأ اٛنسيم
كعنوانو الفرعي:  ،(219كيقع ُب ) :فهرس ٢نطوطات علماء اٛنزائر باٝنزائن الوطنية :سالجزء الخام 

 ،كىو الباب الثاين من األجزاء اٝناصة بالفهارس ،فهرس ٢نطوطات علماء اٛنزائر باٝنزائن الوطنية "اٛننوب"
 .)اٝنزائن اٛنزائرية ُب اٞنناطق اٛننوبية( :كعنواف الباب

كىي تشمل  ،٫نتلف عما سبق ذكره ُب اٛنزء الرابع السابق كمنهجو فيو ال ،ة( خزان32كقد فهرس فيو ) 
كقد حاكلت حصرىا  ،كعدد اٞنخطوطات اليت ٓنتفظ ّٔا ،لكنها تتفاكت من حيث حقوٟنا ،حقوؿ معرفيػة ٢نتلفة

 :أيضا ُب اٛندكؿ التإب
 مالحظات الحقول المعرفية عدد المخطوطات الخزانة )المكتبة( الرقم

 نو ،عق ،حد ،تف ،فق 53 نة طولقوخزا 1
 خلط ُب اٜنقوؿ
 كخطأ ُب العدد

2 
خزانة ٢نطوطات ٠نموعة بلقاسم 

 ضيف
50 

قر، فق، قض،  ،عق
 ،من ،أد ،لغ ،نو ،تف
 ،حد ،جغ

 خلط ُب اٜنقوؿ

3 
٢نطوطات خزائن كادم 

 ميزاب)مكتبة االستقامة(
 خلط ُب اٜنقوؿ تأ ،لغ ،من ،نو 20

4 
مكتبة إركاف التبلميذ 

 بالعطف
 خلط ُب اٜنقوؿ تر ،نو ،عق ،فق 22

 79 مكتبة القطب ببين يزقن 5
 ،لغ ،بل ،قر ،عق ،فق
 ر، تف ،أد

 خلط ُب اٜنقوؿ

6 
٢نطوطات خزانة الشيخ 

 ٘نو بابا كموسى
70 

 ،تف، نو ،حد ،قر، عق
 ،فل ،تأ ،من ،نح ،فق
 أد

 خلط ُب اٜنقوؿ

7 
٢نطوطات مكتبة الشيخ 

 عمي موسى
 / قر ،عق 6
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 مالحظات الحقول المعرفية عدد المخطوطات الخزانة )المكتبة( الرقم

 129 طوطات اٝنزانة العامة٢ن 8

 ،فق ،عق ،حد ،تف
 ،تص ،مو ،أد ،من ،نح
 نو

 خلط ُب اٜنقوؿ

9 
بن أيوب ا٢نطوطات مكتبة ١نمد 

 اٜناج سعيد اٝنبورات
 خلط ُب اٜنقوؿ تأ ،نح ،عق ،فق 36

 38 (خزائن كالية أدرار)خزانة كوساـ 10
 ،حد ،قر ،تص ،فق
 تو ،لغ ،من

 خلط ُب اٜنقوؿ

11 
–كنتو ّندينة أقبلي   خزانة زاكية

 أدرار
8 

 ،لغ ،قر ،فر ،تو ،فق
 تص

 خلط ُب اٜنقوؿ

  لغ ،تو 3 أدرار -خزانة مطارفة دائرة أكقركت 12

 20 خزانة اٞنطارفة أدرار 13
 ،فق ،قر ،حي ،تص

 فر ،تأ ،بل، نوؿ، عق

 خلط ُب اٜنقوؿ

 / بل ،عر ،لغ ،فق ،حس 6 رقاف –زاكية باحو  14

15 
–ٓب ١نمد بام خزانة زاكية بالعا

 أكلف
 عق ،نح ،فق ،تو ،قر 9

 خلط ُب اٜنقوؿ

 / فق ،نو 3 اٝنزانة البكرية 16

 اٜنقوؿ خلط ُب من ،عر ،نو ،لغ 22 خزانة ملوكة 17

 / نو ،ؼ 6 خزانة أكالد ابراىيم 18

 خلط ُب اٜنقوؿ تر ،عق ،ر، نح 14 خزانة التنبلين 19

 33 كالية أدرار -خزانة تاسبيت  20
 ،من ،نو، عق ،فق ،لغ

 تص ،سي ،فر، عر

 خلط ُب اٜنقوؿ

 628   آّموع 

 ،( ٢نطوطػة53كعلى سبيل اٞنثاؿ ذكػر أف زاكيػة طولقػة ٓنػتفظ )كىذا اٛنزء شابتو أيضا نواقص كثًنة كسابقيو.
 ،كتشػمل جػل اٜنقػوؿ اٞنعرفيػة كالفنيػة ،٢نطوطاهتا تفوؽ األلف ٢نطوطػة :كالصواب ،كفيها ٙنسة حقوؿ معرفية فقط

 .اٞنتعددة إليها حسب ما كقفت عليو ُب زياراٌب
فهػػػرس )كعنوانػػػو الفرعػػػي  ،( صػػػفحة326كيقػػػع ُب ) :فهػػػرس اٞنخطوطػػػات خػػػارج اٛنزائػػػر :الجـــزء الســـادس
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اٝنػػزائن العربيػػػة ) :كعنػػواف البػػػاب ،كىػػو البػػاب الثالػػػث مػػن األجػػزاء اٝناصػػػة بالفهػػارس ،اٞنخطوطػػات خػػارج اٛنزائػػػر(
كمكاّنػػا اٜنقيقػػي اٛنػػزء السػػابع  ،( صػػفحة14كالعجيػػب أف ىػػذه اٛنزئيػػة تقػػع ُب ) ،بيٌن(رؽ كاٞنغػػرب العػػر ػبػػببلد اٞنشػػ

 :كمػن ىذه اٝنزائن كاٞنكتبات ،اآلٌب اٝناص باٞنخطوطات ُب اٞنملكة اٞنغربية

 الخزانة )المكتبة( الرقم
 عدد

 المخطوطات
 مالحظات الحقول المعرفية

1 
اٞنخطوطات اٛنزائرية باٛنمهورية العربية 

 ورية )خزانة األسد(الس
66 

 ،ر، تأ ،أد ،حد ،جغ
 ،قر ،فل ،فق، تص

 تو

 خلط ُب اٜنقوؿ

2 
 اٞنخطوطات اٛنزائرية باٞنملكة العربية السعودية

 ٢نطوطات اٞنسجد النبوم()

 
28 

 ،نو ،فق ،حد ،قر
 تص

 خلط ُب اٜنقوؿ
 كخطأ ُب اإلحصاء

3 
 باٛنمهورية العراقية اٞنخطوطات اٛنزائرية
 ؼ بغداد()مكتبة األكقا

 خلط ُب اٜنقوؿ من ،فق ،أد ،تر ،عق 17

4 
٢نطوطات الدراسات العليا )جامعة 

 بغداد(
 خلط ُب اٜنقوؿ تأ ،لغ ،أد ،من 16

5 

اٞنخطوطات اٛنزائرية باٛنمهورية 
التونسية)مكتبة حسن حسين عبد 

 الوىاب(

25 

تص، قر،  ،عق ،تف
 ،سي ،أد ،من ،نو

 فر،

 خلط ُب اٜنقوؿ

6 
 ية بتونسمكتبة األ٘ند

 جامع الزيتونة()
97 

نو،  ،أد ،تر ،تأ ،لغ
تو، تص،  ،فق ،عق

 حد ،من ،تف، سي

 خلط ُب اٜنقوؿ

 34 مكتبة دار الكتب الوطنية 7
 ،من ،تص، لغ، فل ،فق

 سي
 خلط ُب اٜنقوؿ

8 
خزانة حسن حسين عبد الوىاب 

 )بتونس(
32 

 ،أد ،فق ،عق ،تص
 طب ،تر

 خلط ُب اٜنقوؿ

9 
رية باٛنماىًنية العربية اٞنخطوطات اٛنزائ

 الليبية )٢نطوطات مركز اٛنهاد بليبيا(
 خلط ُب اٜنقوؿ تص ،عق 43

10 
اٞنخطوطات اٛنزائرية ِنزائن موريتانيا 

 )خزانة شنقيط(
25 

 ،عر ،فق ،من ،عق
 بل

 خلط ُب اٜنقوؿ
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 الخزانة )المكتبة( الرقم
 عدد

 المخطوطات
 مالحظات الحقول المعرفية

(1)خزانة زاكية بالعآب ١نمد بام أكلف 11
 75 

 ،فق ،تف ،قر، من
لغ،  ،قض ،تص ،عق

 ،س، أد ،تو ،عرنو، 
 تر

 خلط ُب اٜنقوؿ

12 
اٞنخطوطات اٛنزائرية ُب خزائن اٞنملكة 

 )اٝنزانة العامة( اٞنغربية
13 

 ،عس ،فر ،من ،عق
 حد

 خلط ُب اٜنقوؿ

 417   آّموع 

 
لعلماء  ،( ٢نطوطة66فمثبل ذكر أف مكتبة األسد ٓنتفظ ب) ،كُب ىذا اٛنزء أيضا أخطاء كأكىامكثًنة

فهرس فيها  ،فقد أعد طالب بقسم اٞنكتبات ُب جامعة قسنطينة مذكرة ٔنرج ،قيقة غًن ذلككاٜن ،جزائريٌن
 ،( ٢نطوطة332)أحصى فيها  ،ك٢نطوطات بعض األعبلـ اٛنزائر اٛنزائريٌن مؤلفات الشيخ طاىر اٛنزائرم

ُب حٌن يذكر  ،رفيا( ٠ناال مع19كتتوزع ٗنيعها على ) ،( ٢نطوطة للشيخ طاىر كالباقي للعلماء اآلخرين183منو)
 .تتوزع على عشر ٠ناالت معرفية  ،( ٢نطوطة66ٓنتفظ ب))اٞنفهرس أف مكتبة األسد 

فقد ذكر أف  ،السعودية كاألشنع من ذلك ماذكره بشأف اٞنخطوطات اٛنزائرية اٞنوجودة ُب اٞنملكة العربية
كمكتبة مركز اٞنلك  ،ت اٛنامعيةكسكت على مآنتفظ بو اٞنكتبا ،( ٢نطوطة38مكتبة اٞنسجد النبوم ٓنتفظ ب )

 .إذا تصل فيها اٞنخطوطات اٛنزائرية اٝنطية األصلية أك اٞنصورة اٞنئات ،كغًنىا كثًن ،فيصل
ك٠نانبة اٞننهج العلمي كاألمانة العلمية ؟ ماذا  ،فأين ٥نن من اٜنقيقة العلمية ُب ضوء ىذا التخليط كالتغليط

عندما يقفوف  ،اٞننهجية كاألمانة كالصدؽ البحث العلمي كنطالبهم بتوخي يقوؿ أبناؤنا الطلبة الذين نعلمهم أصوؿ
 إنو أمر عجيب ك١نًن !..على اٜنقيقة ُب مثل ىذه األحواؿ؟

فهرس )كعنوانو الفرعي  ،( صفحة224فهرس اٞنخطوطات خارج اٛنزائر: كيقع ُب ) :الجزء السابع
خزائن اٞنملكة )كعنوانو  ،كرد ُب آخر اٛنزء السادسكىوتتمة للباب الرابع الذم  ،اٞنخطوطات خارج اٛنزائر(

 .اٞنغربية(
 
 
 

                                           
 ( ىذه اٝنزانة ييفرتض أف تصنف ضمن ٢نطوطات اٛنزائر ُب اٛننوب. كىذا مظهر من مظاىر اٝنلط الذم شاب ىذا الفهرس عامة.1)
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 مالحظات الحقول المعرفية عدد المخطوطات الخزانة )المكتبة( لرقم

1 
فهرس ٢نطوطات عبلؿ 
 الغازم )اٞنملكة اٞنغربية(

39 
 ،تص ،فق ،عق ،تف

 أد ،فل ،تأ ،نح
 خلط ُب اٜنقوؿ

2 

اٞنخطوطات اٛنزائرية 
ة باٞنسجد باٝنزانة العلمي

 األعظم بتازا

34 
 ،نح ،فق ،تص ،عق

 تف ،نو
 خلط ُب اٜنقوؿ

3 
اٞنخطوطات اٛنزائرية ِنزانة 

 مسجد القركيٌن
15 

 ،قر ،تص ،سي ،فق
 حد

 خلط ُب اٜنقوؿ

 نسخة مكررة20+32 خزانة اٜنسنية٢نطوات  4
طب،  ،تر، تأ، فل، من

 ت
 خلط ُب اٜنقوؿ

5 
اٞنخطوطات اٛنزائرية 

 ة )تيطواف(باٞنكتبة العام
57 

 ،فق ،تف ،تص ،أد
 ،فنوف ،فر ،طب ،س

 من،عق ،فل ،ت، حد

 خلط ُب اٜنقوؿ

6 
ابن  ٢نطوطات ِنزانة

 يوسف اٞنراكشي
26 

 ،تص ،حد ،فق ،تر
 عر ،من ،عق ،قر ،تو

 خلط ُب اٜنقوؿ

7 
٢نطوطات اٛنامع الكبًن 

 )مكناس(
7 

 ،قر ،تف ،فق ،عق
 تص

 خلط ُب اٜنقوؿ

8 
ت ٢نطوطات خزانة انغمل

 )بين مبلؿ(
38 

 ،فر ،تو ،تص ،عق ،فر
 ،تف ،نح ،فل ،من، حد

 أد، سي

 خلط ُب اٜنقوؿ

 35 ٢نطوطات خزانة تامكركت 9
 ،فر ،قر ،تص ،من ،كعظ

 لغ
 خلط ُب اٜنقوؿ

10 
فهرس ٢نطوطات خزانة 

 القركيٌن
112 

 ،تص ،سي ،قر ،تف
 ،من ،تر ،تو ،تأ ،عق
س، فق،  ،حس ،فل

 ،نح ،نو ،حد، قض
 ت ،أد ،طب ،قر

 خلط ُب اٜنقوؿ

 454   آّموع 
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ككتبت عنو ما يقابل جزء ا من  ،منهجية كعلمية كأسلوبية لقد قرأت الكتاب فهالين ما فيو من ٢نالفات
 ،إقداـ اٞنؤلف على طبع ىذا الكتاب ُب صورتو اٜنالية خطأ جسيم ُب حق تراثنا أفإٔب  كخلصت ،أجزائو السبعة

فإعدامو من اٞنكتبات أكٔب من إبقائو  ،كخالف قواعد منهج البحث العلمي ،لميةألنو مسخ كشوَّه اٜنقائق الع
 .األجياؿ اٞنتعاقبةإٔب  لكي ال ينتقل اٝنطأ ،فيها

كلكن السؤاؿ الكبًن الذم يطرح ُب ىذا  ،أعرؼ مؤلفو كأعلم ظركفو ،قد يكوف حكمي على الكتاب قاسيا
كىو مدكنة عن الرتاث اٛنزائرم  ،ُب سبعة أجزاء ىذا الكتاب كيف تأتى للدكتور ٢نتار حساين تأليف  :اٞنقاـ ىو

معرفة ىذه –كما جاء ُب عنواف الكتاب –ُب الداخل كُب اٝنارج  ،اٞنخطوط اٞنوزع ُب دكر العلم اٞنختلفة
أعلم أنو يرحل كثًنا  ،قاـ ّٔا إف كانت ٖنة رحبلت–اٞنخطوطات ؟ ٓب ٪ندثنا عن مصادره كمراجعو كرحبلتو 

بل كتعلم طلبتنا أف  ،كمعلـو عند أىل االختصاص ،الكتاب ٓب توثق مادتو.تندكؼ كإٔب أدرارإٔب  كرحلت معو
سبلمة إٔب  فكيف نطمئن ،اٞنادة العلمية اليت نستدؿ ّٔا على صحة ما نذىب إليو ُب أُناثنا القيمة ٟنا مآب تيوثَّق

جزاء الثبلثة اٝناصة باألحداث التار٫نية ُب غياب التوثيق العلمي ؟ نعم كظف ىوامش ُب األ ماجاء ُب الكتاب
)كىي مشوىة عن طريق التحريف(،  ،اليت كردت ُب النصوص اققة كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالرتبوية

بل األجزاء األربعة األخًنة خالية من  ،كلكننا ال٤ند ٟنا أثرا ُب الكتاب ،كقد ذكر بعض اٞنصادر كاٞنراجع
كقفة ك٘نلة نوعية إٔب  كاٞنتميز ٪نتاج منا كتراثنا الغين كاٞنتنوع ،سلك ٢نالف لقواعد البحث العلميالتوثيق.فهذا اٞن
 .الطمسو من جديد كإحكاـ الغلق عليو ،ٕنيط اللثاـ عنو

كأخًنا أقرتح على أخي كزميلي الدكتور ٢نتار حساين أف ييعيد النظر ُب الكتاب باالستعانة ٣نن ٟنم دراية  
 ،كّنن حفظها من عاديات الزمن ،كّنن أنتجها ،كإخراجو ّنا يليق ّنضموّنا ،طات كفن الفهرسةبعلم اٞنخطو 

كذلك إ٧نا ٫نشى ا من عباده العلمؤا إف ا   ألوانو٢نتلف  كاألنعاـ"كمن الناس كالدكاب  :ليصدؽ فينا قولو تعأب
 .٨٢فاطر:  عزيز غفور"

 
 المصادر والمراجع 

د.أبو القاسم سعد  :ـ( 31-16القرف الرابع عشر اٟنجرم )إٔب  اُب من القرف العاشرتاريخ اٛنزائر الثق -  
 .ـ1981-ىػ1411 ،اٛنزائر ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ،ا

، 1ط: ،بًنكت ،اإلسبلمي  دار الغرب ،د.أبو القاسم سعد ا :-تسعة أجزاء -تاريخ اٛنزائر الثقاُب -
 ـ.1998

 ،معهد اٞنخطوطات العربية تنسيق كٓنرير: فيصل اٜنفياف، : فهرسة اٞنخطوطاتالتجارب العربية ُب -
 ـ.1998 ،القاىرة

 ،الطبعة األكٔب ،منشورات اٜنضارة ،د.٢نتار حساين :الرتاث اٛنزائرم اٞنخطوط ُب اٛنزائر كاٝنارج -
 .ـ3119
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تماع الثاين للهيئة اٞنشرتكة ُنث ألقي ُب االج ،عبد الكرًن عوُب.د :تقرير حوؿ اٞنخطوطات ُب اٛنزائر -
 .)٢نطوط على اٜناسوب(.ـ19/13/1996-18يومي  ،ٝندمة الرتاث العريب ُب القاىرة

، 1ط: ،الغرب اإلسبلمي دار ،١نمد فؤاد اٝنليل القاٚني اٜنسين :فهرس ٢نطوطات اٞنكتبة القاٚنية -
 ـ.3116ىػ/ 1437

٠نلة معهد اٞنخطوطات العربية  ،عبد الكرًن عوُب.: دمراكز اٞنخطوطات ُب اٛنزائر" أماكنها ك١نتوياهتا" -
 .ـ1995 -ىػ1416 ،القاىرة ،1 :اٛنزء ،29 :آّلد ،بالقاىرة

 ،عبد الكرًن عوُب.د«: زاكية الشيخ اٜنسٌن بسيدم خليفة ٧نوذجا » من مراكز اٞنخطوطات ُب اٛنزائر  -
 .)٢نطوط على اٜناسوب(

السورية  ت بعض األعبلـ اٛنزائريٌن ُب مكتبة األسد الوطنيةك٢نطوطا الشيخ طاىر اٛنزائرم مؤلفات -
جامعة  ،معهد علم اٞنكتبات ،عبد الرزاؽ : عبد الغين(ُب علم اٞنكتبات "دراسة كصفية ٓنليلية " )مذكرة ليسانس

 .ـ1995 ،اٛنزائر ،قسنطينة
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 -موذجاالذخائر الشرقية لكوركيس عواد ن-نظرات في فهرسة المخطوطات العربية 
                                      

 الدكتور فشار عطاءاهلل                          
ىزرشي عبد الرحمانأ.  

. الجزائرالجلفةب زيان عاشور  جامعة  
 

  مقدمة
ف اٜنركة الشاملة كالنهضة السريعة اليت يشهدىا عآب اٞنعرفة كالثقافة، استدعت استخداـ أفضل الطرؽ إ

كتعد عملية الفهرسة من ااكر .اليب اليت تساىم ُب بلوغ اٞنراـ بأقصر مدة كعلى غاية من الكيفية كاٞنتانةكاألس
بلؿ تيسًن مهمة التنقيب اٞنكتيب ُب خأدىن حدكده من إٔب  اٞنهمة كاألساسية اليت ٔنتزؿ زمن البحث كالتحقيق

 .اٞنصادر كاٞنراجع القريبة
يستعاف ّٔا ُب كل ٠ناؿ، ك  بلزمات اليت يستفاد منها ُب كل زماف كمكافأصبحت الفهرسة من األركاف كاٞنك 

لذلك يسرت للباحثٌن سرعة التعريف بآثار كمصنفات علماء كشخصيات كمتوف كأماكن كمواد علمية كانت 
 خافية كبعضها ٠نهولة ٕناما.

بعد انتشار ك  العباسيالعصر إٔب  عرؼ العرب الفهرسة منذ تأسيس اٞنكتبات بداية من العصر األموملقد 
اٞنكتبات ُب األندلس كُب عهد األغالبة ُب اٞنغرب كقد كانت تسجل ُب تلك الفهارس أٚناء الكتب ُب علـو 

من ىذه الفهارس كفهرس بيت  القرآف كاٜنديث ككتب الفقو كالطب كاللغة كالنحو كغًنىا لقد بقيت بعض
  1القرف الثاين اٟنجرمإٔب  اٜنكمة ُب بغداد اليت تعود

ٍب شاع استعماؿ الفهارس ُب القرف الرابع اٟنجرم للمكتبات العامة كاٝناصة كفهرس اٜنكم اٞنستنصر 
ك٣نا بقي من تلك الفهارس فهرس مكتبة اٛنامع الكبًن بالقًنكاف مؤرخ سنة  ،ىػ 251األموم الذم كٕب قرطبة سنة 

اء كيكتب اٞنؤلف كعدد النسخ إف عناكين الكتب على حركؼ اٟنج كقد كانت تلك الفهارس ترتب ،ىػ 692
 .3كجد

كمن أىم ما اىتموا بو اٛنوانب الفنية للكتب من ناحية أنواع اٝنطوط كأٚناء اٝنطاطٌن كأنواع األقبلـ 
 .غًن ذلك فكانت فهارسهم ٕنثل اٛنانب الوصفي للكتابإٔب  ألواّناك  كاألحبار

خطوطات العربية كفهرستها فظهر أكؿ فهرس كُب القرف الثامن عشر اٞنيبلدم بدأاىتماـ األكربيٌن باٞن
ٍب فهرسة الفاتيكاف سنة  ،ـ 1743للمخطوطات العربية على يد الراىب اللبناين أسطفاف عواد السمعاين سنة 

الكتاب كمؤلفو كعدد أكراقو  كهتتم ىذه الفهارس بذكر اسم ،ـ ٍب توالت الفهارس األكربية بعد ذلك 1756
كتبة كاسم الناسخ كتاريخ النسخ كفهرس ٢نطوطات مكتبة دبلن ّٔولندا كتضيف كموضوع الكتاب كرقمو ُب اٞن
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بعض الفهارس بداية اٞنخطوط كّنايتو كنوع اٝنط كعدد السطور ُب الورقة كمصدر شراء اٞنخطوط كفهرس 
اب كبعضها يزيد ُب التفصيل فيذكر أبو .٢2نطوطات مكتبة غاريت َنامعة برنستوف بالواليات اٞنتحدة األمريكية

 .اٞنخطوط كيتوسع ُب ذكر بداية الكتاب كمثالو فهرس ٢نطوطات برلٌن
التوسط كاالعتداؿ ُب ذكر أكصاؼ اٞنخطوط على اعتبار إٔب  كلقد بدأت الفهرسة ُب عصرنا اٜنإب تتجو

أف اٟندؼ من الفهرسة ىو التعريف ّنكاف كجود اٞنخطوط كٓنديد األكصاؼ اليت ٕنيز الكتب كالنسخ عن بعضها 
 ف التحليل أك التفصيل الذين ٟنما ٠ناؿ ُنث آخر.دك 

   الفهرسة ومناىجها :المبحث األول
كاسم مؤلفها كسنة كفاتو كبداية  (عنواّنا)لفهرسة ىي إ٤ناز اٞنادة األساسية عن اٞنخطوطة كبياف اٚنها ا

خها كتاريخ نسخها كمكانو أكراقها كعدد سطور أكراقها كقياس أكراقها كاسم ناسك  اٞنخطوطة كّنايتها كعدد أجزائها
كنوع اٝنط كذكر التملكات كالسماعات كاإلجازات اٞنثبتة عليها كبياف موضوعها كذكر اٞنصادر اليت توثق اسم 

 .4اٞنخطوطة كتنسبها لصاحبها " مناىج فهرسة اٞنخطوطات كعناصرىا
ٓنقيقو ال ٬نكن أف فدراسة اٞنخطوط ك  ،يعترب فهرسة اٞنخطوطات أىم عمل ٩نب أف ينجز ٝندمة اٞنخطوط

تعريف باٞنخطوط كتار٫نو كموضوعو كغًن ذلك من اٞنعلومات اليت تسبق مرحلة  تتم إال بوجود فهرسة أم
 .التحقيق

  :مناىج كللفهرسة ٟنا ثبلثة
 ،كاسم اٞنؤلف ،: كفيو اٜند األدىن من العناصر اليت تذكر ُب الفهرسة عنواف اٞنخطوطمنهج االختصار

كٓنديد  ،كطوؿ اٞنخطوط كعرضو ،كعدد السطور ُب الصفحة الواحدة ،كاسم الناسخ،النسخكتاريخ  ،كنوع اٝنط
 .كاٞنكتبة اليت يوجد فيها اٞنخطوط ،آّلد إذا كاف جزءا من كتاب

 كمن أىم ما ،كىو ما يزيد فيو اٞنفهرس شيئا من التفصيل لتلك العناصر اليت ذكرناىا :منهج المعتدل
كمكاف  ،اٞنخطوط كّنايتو كما يضيف اٞنفهرس ىنا تاريخ كفاة اٞنؤلف أك عصرهيضاؼ ُب ىذا اٞننهج بداية 

 .النسخ
 ،كىنا يبٌن اٞنفهرس إضافة للعناصر السابقة بيانا تفصيليا ٞنواد كأبواب اٞنخطوط :منهج الفهرسة التحليلية

عمل من جهد ككقت جانب ما يأخذه ىذا الإٔب  ىذا ،٠ناؿ البحث كالتحليلإٔب  ُنيث ٫نرج عن ٠ناؿ الفهرسة
 .كأمواؿ

 :عناصر الفهرسة
كللتأكد ٬نكن  ،٩نب ذكر عنواف اٞنخطوط كما كرد ُب صفحة العنواف صحيحا :عنوان المخطوط -0 

كأحيانا نرل الناسخ يكتب العنواف ُب ّناية  ،قراءة اٞنقدمة ألف اٞنؤلفٌن درجوا على ذكر عنواف الكتاب ُب اٞنقدمة
اٞنصادر اليت توضح إٔب  ك٬نكن التأكد من العنواف بالرجوع ،ذا أك ًب نسخ كتاب كذاأ٤نز كتاب ك :الكتاب بقولو
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..كغًنىا كما .أٚناء الكتب مثل الفهرست البن الندًن أك كشف الظنوف عن أٚناء الكتب كالفنوف ٜنجي خليفة
 .كتب الرتاجم كالطبقاتإٔب   ٬نكن الرجوع
كنكتبو كما كجد ُب اٞنقدمة بعيدا  ،نيتو كلقبة كشهرتوكك ،٩نب ذكر اسم اٞنؤلف كامبل :اسم المؤلف -0 

 ،اٞنصادر للتأكد من نسبة الكتاب لصاحبو كاألعبلـ للزركليإٔب  ك٬نكن الرجوع ،عن ألفاظ التعظيم كالتفخيم
كىناؾ خبلؼ ُب كتابة اسم اٞنؤلف ىل يبدأ بالكنية أك اللقب فاٞنستشرقوف يبدأكف  ،كمعجم اٞنؤلفٌن لرضا كحالة

كما ال بد   ،5ُب حٌن يفضل اٞنفهرسوف العرب البدء بالكنية حّت ال يفصل بٌن االسم كاللقب ،قب ٍب الكنيةبالل
 .من ذكر سنة كفاة اٞنؤلف باٟنجرم أة باٞنيبلدم

 ،استبعاد البسملة كاٜنمدلةإٔب  مع اإلشارة ،كىي اٞنقدمة اليت يبدأ ّٔا الكاتب مؤلفو:بداية المخطوط -0
كاٟندؼ الثاين ىو التأكد من صحة اسم  ٓنة اٞنخطوط أف نعرؼ اٛنمل اليت بدئ ّٔا الكتابكاٟندؼ من ذكر فا

 .كمعرفة منهج التأليف كأسبابو ،اٞنخطوط كاٞنؤلف
لنؤكد أف  ،كىي اٛنمل اليت انتهى ّٔا الكتاب اليت تسبق تاريخ النسخ كاسم الناسخ :نهاية المخطوط -0

 .ُب معرفة سنة النسخ اٞنخطوط كامل كليس منقوصا كما يفيدنا
كيذكر الباب أك  ،ك٬نيز بٌن األجزاء ،٩نب ذكر اٛنزء أك األجزاء اليت يفهرسها :أجزاء المخطوط -0

 .الفصل الذم يبدأ بو اٛنزء كيبٌن ّناية اٛنزء كذلك
 .ك٪نسب باألكراؽ ال الصفحات ،ك٩نب على اٞنفهرس أف يذكر عدد األكراؽ :عدد األوراق -0
كينبغي ذكر عدد األسطر ُب الصفحة الواحدة فإذا ٓب تكن متساكية  :في الصفحةعدد األسطر  -0

 فيذكر أّنا تقع بٌن كذا ككذا 
 .ك٣نا ينبغي اإلشارة إليو قياس الصفحات طوال كعرضا :قياس الصفحات -0
نوعية اٝنط إٔب  كمعرفة نوع اٝنط مهمة للمفهرس فبذلك ٬نكنو اإلشارةنوع الخط وألوان الحبر:  -0

 كيشًن ،ذلك كما إذا تعدد النساخ ُب النسخة الواحدةإٔب  كإذا تغًن اٝنط ٩نب اإلشارة ،الذم كتب بو اٞنخطوط
كإذا كاف  ،النسخة إذا كانت ِنط اٞنؤلف أك كتبت ُب عصرهإٔب  كما يشًن  ،اٝنط إف كاف مقركءا أك غًن مقركءإٔب 

أك إذا كاف اٞننت بلوف كالشرخ  ،كانت العناكين بلوف ٢نتلفكيذكر إذا   ،اٜنرب بلوف كاحد أك عدة ألواف فيشًن إليها
 .بلوف ٢نالف
يعترب اسم الناسخ كصفتو من األمور اٞنهمة اليت ينبغي اإلشارة إليها كما إذا كاف  :اسم الناسخ -01

 .قاضيا أك عاٞنا أك خطاطا مشهورا كنعرؼ ذلك من كتب الرتاجم
سخ كمكانو باليـو كالشهر كالسنة كما ىو مكتوب ُب كيكتب تاريخ الن :تاريخ النسخ ومكانو -00
كقد يكوف اٞنخطوط غًن مؤرخ فيستنتجها اٞنفهرس من خبلؿ ما كتب عليها من ٕنليكات أك توقيفات  ،اٞنخطوط

 .6فإف كل عصر قد عرؼ ِنط معٌن ،كما يستشفها من خبلؿ نوع اٝنط  ،أك ٚناعات
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لغبلؼ من زخرفة أك تذىيب أك نقوش فنية كاليت من يستطيع اٞنفهرس أف يذكر ما على ا :الغالف -00
 .7خبلٟنا يستطيع ٓنديد عمر اٞنخطوط

فيبٌن اٞنفهرس مصدر اٞنخطوط كأف يكوف بشراء أك كقف أك ىبة أك نقل من  :مصدر المخطوط -00
حث ُب رقم اٞنخطوط القدًن لتعٌن الباإٔب  ينبغي اإلشارة أخرلكإذا كانت قد نقلت من مكتبة  ،مكتبة معينة

  .معرفة النسخة اليت يبحث عنها
 :اإلجازاتو  ذكر التملكات والسماعات -00

ك٬نكن تسجيل اٞنبلحظات العامة كحالة اٞنخطوط إف كانت جيدة أك رديئة بسبب ما تعرض لو من عوامل 
من خبلؿ  ك٬نكن معرفة نقص األكراؽ ،كما ّٔا من طمس أك ١نو لبعض الكتابة ،طبيعية كالرطوبة مثبل أك اٜنرارة

كيذكر من ٗنلة  ،بداية الصفحة اليت تليهاإٔب  التعقيبة كىي الكلمة اليت تكتب ُب ّناية الصفحة ليشار ّٔا
 ،أك إذا كانت ّٔا ىوامش كتعليقات ،اٞنبلحظات إذا كانت النسخة مصححة كمن صححها أك قرئت على اٞنؤلف

 .أٚناءىمك  عليها من إجازات كٚناعات كتوار٫نهاكما  ،أٚناء اٞنالكٌنك  كيذكر ما قد يطرأ عليها من ٕنلكات
  :مصادر عن المخطوط ومؤلفو -00

اٞنصادر اليت أخذ منها كٓنقق منها من اسم اٞنؤلف كسنة كفاتو أك عنواف إٔب  ك٩نب على اٞنفهرس ف يشًن
  8مؤلفو دكف إسهاب ُب ذلك بل يكتفي بالضركرم فقطإٔب  اٞنخطوط أك نسبتو

 س عواد حياتو وآثاره المبحث الثاني كوركي
ىذه الناحية اليت دخلت التاريخ من أبواب عديدة منها  1918كلد ُب ناحية القوش ّنحافظة نينول سنة 

كقد ٓندث كوركيس عواد ّٓلة .ما تشتهر بو من أديرة كدير الرباف ىرمز، كمنها ما يتصل بطبيعة أىلوىا اٛنبلية
"   :ن دراستو كذكرياتو ُب اٞنوصل مطلع القرف اٞناضي فقاؿع 1984شباط  18التضامن ُب عددىا الصادر ُب 

ال إسالة للماء كاف السقاءكف ٪نملوف قراب اٞناء من ّنر دجلة .كانت مدينة اٞنوصل ١ندكدة النظافة ال إنارة.
 كنا نعتمد ُب اإلضاءة على الفوانيس كالشموع كّٔذا كنا نفضل ك٥نن صغار على الدراسة.البيوت.إٔب  كيأتوف ّٔا

 "...الليل حيث نضطر للقراءة على ضوء الشمعة كالفانوسإٔب  ّنارا كعدـ تأجيل الواجبات اٞندرسية

الطبلب قليلوف الطرؽ غًن معبدة كالكتب غًن متوفرة كانت ."كانت اٞندارس تعد على أصابع اليد.. :كأضاؼ 
اء سكنية من اجل العثور على من األمية ىي الغالبة ُنيث أف الرسالة اليت كاف يستلمها احدىم تطوؼ سبع أحي

كازداد ،،كعرفت اٞندف طعم اٞندارس1918األكٔبيستطيع قراءهتا لكن الوضع تبدؿ بعد انتهاء اٜنرب العاٞنية 
الطبلب كاٞنعلمٌن ككاف الطالب الذم يتسىن لو إّناء الدراسة الثانوية يعٌن ُب اٜناؿ معلما كيصبح عندئذ موظفا 

 .مرموقا ُب الدكلة
وركيس عواد معلما بعد ٔنرجو من دار اٞنعلمٌن ُب بغداد، كعٌن ُب بعشيقة اٞنشهورة بزيتوّنا لكن أصبح ك

دائرة اآلثار بعد أف كجد باف لو اىتمامات إٔب  األستاذ ساطع اٜنصرم مدير اٞنعارؼ العاـ أراده أف ينتقل
 1921ٞنية كبدا رحلة الكتابة كالنشر سنة اْنو ٥نو الرتٗنة كالتحقيق كأحب اٛنغرافية كاشرتؾ بآّبلت العا.اثارية
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٠نلة النجم )اٞنوصلية( اليت كاف يصدرىا اٞنطراف سليماف الصائغ مؤلف كتاب تاريخ اٞنوصل إٔب  عندما أرسل مقالة
إٔب  أجزاء كبعد فرتة كجد مقالتو منشورة ككاف فرحو ليوصف، فازدادت ثقتو بنفسو كانصرؼ 2الذم يقع ُب 

 .الكتابة
ك٠نمع اللغة العربية بدمشق  ،س عواد عضوا ُب عدة ٠نامع علمية منها آّمع العلمي العراقيكاف كوركي

 .9األردف ك٠نمع اللغة ُب اٟنند–ك٠نمع اللغة العربية بعماف 
كما كتب .ألف عنو الباحث العراقي اٞنوسوعي األستاذ ٘نيد اٞنطبعي كتابا نشرتو دائرة الشؤكف الثقافية سنة

كلد   :11"موسوعة أعبلـ اٞنوصل ُب القرف العشرين" قائبل :كتور عمر الطالب ُب موسوعتو الشهًنةعنو أستاذنا الد 
، كجاءت شهرة"عواد" ألف كالده ٤ناران اشتهر بصناعة اآلالت اٞنوسيقية 1918كوركيس حنا عواد ُب اٞنوصل عاـ 

، 1936بتدائية ببغداد كٔنرج فيها عاـ كال سيما العود، تلقى تعليمو ُب مدارس اٞنوصل، ٍب دخل دار اٞنعلمٌن اال
عٌن أمينان ٞنكتبة اٞنتحف العراقي، كبقي ُب كظيفتو تلك  حٌن1926كأمضى ُب التعليم عشر سنوات حّت عاـ 

( ٠نلدات، كتركها 814بناء على طلبة، تسلم مكتبة اٞنتحف كفيها ) 1962حّت أحيل على التقاعد عاـ 
.اجتاز دكرة .1972-1964مانة العامة ٞنكتبة اٛنامعة اٞنستنصرية كاشتغل ُب األ.كرصيدىا ستوف ألف ٠نلد

ككانت  ،كُب أكاخر عهده بالوظيفة تؤب إدارة مكتبة اٛنامعة اٞنستنصرية 1951مكتبية ُب جامعة شيكاغو عاـ 
لداف كاآلثار ْناكزت مقاالتو األربعمائة مقالة ُب التاريخ كالب،قفراء كحينما تركها ناىزت ١نتوياهتا مائة ألف ٠نلد

 .كالرتاث العريب، كبرز بشكل خاص ُب فهرسة الكتب

 :كمن كتبو
 .1924أثر قدًن ُب العراؽ/ دير الرباف ىرمز َنوار اٞنوصل -1
 .1927دليل خرائب بابل كبورسيبا )ترٗنة( تأليف يوليوس يورداف -2
باالشرتاؾ مع االستاذ بشًن  العراؽ ُب القرف السابع عشر كما رآه الرحالة الفرنسي تافرنييو )ترٗنة(-3
 .1944فرنسيس 
األب انستاس الكرملي )ٓنقيق( باالشرتاؾ مع أخيو االستاذ ميخائيل عواد إٔب  رسائل ا٘ند تيمور-4
1947 

 1948خزائن الكتب القد٬نة ُب العراؽ منذ أقدـ العصور حّت سنة ألف ىجرية -5
 .1951الديارات )ٓنقيق( للشابشيت -6
 .1951كتب األمريكية جولة ُب دكر ال-7
 .1954بلداف اٝنبلفة الشرقية تأليف ٕب لسرتنج )ترٗنة( باالشرتاؾ مع االستاذ بشًن فرنسيس -8
 ()فصل طبع ضمن كتاب دليل اٛنمهورية العراقية 1961اٞنكتبات العامة كاٝناصة ُب العراؽ -9

 .1963ي ٗنهرة اٞنراجع البغدادية باالشرتاؾ مع االستاذ عبد اٜنميد العلوج-10



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

232 
 

 خيوأمقامة ُب قواعد بغداد ُب الدكلة العباسية تأليف ظهًن الدين الكازركين )ٓنقيق( باالشرتاؾ مع -11
 .1963يخائيل عواد م

 .1965اٞنباحث اللغوية ُب مؤلفات العراقيٌن ادثٌن -12
 .1965التفاحة ُب النحو البن جعفر النحاس النحوم )ٓنقيق(-13
 .1966يعقوب سركيس ببغداد  فهرست ٢نطوطات خزانة-14
 .1966األب انستاس الكرملي، حياتو كمؤلفاتو -15
 .1967تاريخ كاسط تأليف اسلم بن سهل الرزاز الواسطي )ٓنقيق(-16
 .1969معجم اٞنؤلفٌن العراقيٌن ُب القرنٌن التاسع عشر كعشركف ثبلثة أجزاء -17
 .1954اٞندرسة اٞنستنصرية ببغداد -18
 .1957ألف من كتب كرسائل ُب العصور اإلسبلمية  االصطرالب كما-19
 .(األب انستاس الكرملي )باالشرتاؾإٔب  رسائل ا٘ند تيمور-20
 .1971ابو ٕناـ الطائي، حياتو كشعره ُب اٞنراجع العربية كاألجنبية باالشرتاؾ مع اخيو ميخائيل عواد - 21
ربية كاألجنبية باالشرتاؾ مع اخيو ميخائيل عواد اٝنليل بن ا٘ند الفراىيدم،حياتو كآثاره ُب اٞنراجع الع-22

1973. 
اٞنساعد، معجم ألفو األب انستاس الكرملي )ٓنقيق(باالشرتاؾ مع االستاذ عبد اٜنميد العلوجي -23

1973 ،1976. 
 .1975مراجع اٞنكتبات كالكتب ُب العراؽ، باالشرتاؾ مع فؤاد قزا٤ني -24
 .1978ٌن اثين عشر قرنان سيبويو إماـ النحاة ُب آثار الدارس-25
 .1979الطفولة كاألطفاؿ ُب اٞنصادر العربية القد٬نة كاٜنديثة -36
 .1979رائد الدراسة عن اٞنتنيب باالشرتاؾ مع اخيو ميخائيل عواد -27
 .1979مؤلفات ابن عساكر -28
 .1983-1981ثبلث ٠نلدات  -مصادر الرتاث العسكرم عند العرب-29
 .1983ىػ 511بية ُب مكتبات العآب منذ صدر اإلسبلـ حّت أقدـ اٞنخطوطات العر -30
 .1982اٞنراجع عن البحرين -31
 .1984فهارس اٞنخطوطات العربية ُب العآب -32
 .أجزاء باللغة االنكليزية 4كيقع ُب  1959-1929اٞنراجع عن النقيبات األثرية ُب العراؽ -22

، ماسلم من 1929ابن خلدكف كالقلقشندم ُب النقود أقواؿ  :نذكر منها :كمن مقاالتو كدراساتو كُنوثو
، الورؽ أك الكاغد صناعتو ُب العصور اإلسبلمية، ٠نلة آّمع العلمي 1944تواريخ البلداف العراقية ٠نلة اٞنقتطف 

، اإلسطرالب كما ألف فيو 1954-1952، ماطبع عن بلداف العراؽ ُب اللغة العربية، ٠نلة سومر 1948العريب 
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، ٓنقيقات بلدانية تار٫نية اثرية ُب شرؽ اٞنوصل، ٠نلة 1957رسائل ُب العصور اإلسبلمية، ٠نلة سومر من كتب ك 
طبقة من اعبلـ بغداد  1962، اآلثار اٞنخطوطة كاٞنطبوعة ُب الفلكلور العراقي، ٠نلة الرتاث الشعيب 1961سومر 

اركة العراؽ ُب نشر الرتاث العريب، ٠نلة ، مش1962ُب القرف السابع للهجرة، ٠نلة كلية اآلداب جامعة بغداد 
، ديارات بغداد القد٬نة، ٠نلة اللغة 1969، اٞنراجع عن اليزيدية، ٠نلة اٞنشرؽ 1969آّمع العلمي العراقي 

، الديارات القائمة ُب العراؽ، ٠نلة آّمع 1978، ألفاظ اٜنضارة، ٠نلة آّمع العلمي العراقي 1976السريانية 
 1983ي العلمي العراق

 :كما أف لو مؤلفات ٢نطوطة أبرزىا
 ذكريات كمشاىدات. 1
  معجم الرحبلت العربية كاٞنعربة-2
 أدب الرسائل بٌن عاٞني العراؽ اآللوسي كالكرملي-3
 النباتات الطبية ُب مؤلفات القدماء كادثٌن من العرب-4
  مصادر الزراعة كالنبات عند العرب-5
  العربية اٞنخطوطة كاٞنطبوعةالطعاـ كالشراب ُب اآلثار -6
 .االصوؿ العربية للدراسات السريانية-7
 .تكلمة معجم اٞنؤلفٌن العراقيٌن-8
 .بغداد ُب مؤلفات اٛنغرافيٌن العرب القدماء-9

يعد كوركيس عواد أىم اٞنفهرسٌن ُب العراؽ ببل منازع، كقد حصر جل اىتمامو ُب ىذا آّاؿ.توُب ر٘نو ا 
أف ما تركو من منجزات ْنعلو ٪نتل مكانة مرموقة ليس ُب ساحات التاريخ الثقاُب ُب العراؽ  كيقينا.1993سنة 

 .اٞنعاصر كإ٧نا ُب التاريخ الثقاُب العريب كالعاٞني
كاف يتمتع بقدرات خاصة كصفت بأّنا خارقة فهو الوحيد من أبناء جيلو الذم استطاع أف يكشف أسراران  

همو من ىدكء أعصابو حيث يتمتع بأعصاب أقول من األلغاز كلديو القدرة على كثًنة بالصرب اٛنميل الذم يستل
حل معضبلت األرقاـ كالرموز ُب لوائح الفهارس كعلى ضبط الزمن كتوظيفو لصاٜنو فهو ال يهدر منو أية ٜنظة 

ل سريع يرد كالوقت ٩نرم ُب عينيو كاٞنغناطيس الذم ٩نذب اٞنتآلف كينفر من اٞنختلف كحٌن يطلب منو ا٤ناز عم
ىذه القدرة ُب القياس الرياضي السيكولوجي منحتو .ساعة يدهإٔب  بقولو بعد ساعة سيكوف جاىزان بدكف أف ينظر

دقة تنظيم مشاريعو الكتابية كقد نظم مكتبتو اٝناصة ُنيث جعلها أٗنل مكتبة مرتبة على سياؽ الزمن، إنو شديد 
 .11االعتزاز بالزمن حيث تعامل معو ُنضارية عالية
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 :منهجية كوركيس عواد في الفهرسة
كقد قدـ  ،يعترب األستاذ كوركيس عواد من ركاد الفهرسة الذين أضافوا الشيء الكثًن للمخطوط العريب

لقد كاف كوركيس عواد علما بارزا من أعبلـ  ،خدمات جليلة للمكتبة العربية من خبلؿ أعمالو الكثًنة كالنوعية
 .مصابرةك  اجتهادك  جلدإٔب  إف الفهرسة ٓنتاج ،كاف التحقيق كالتنقيبالثقافة كركنا ركينا من أر 

كما أف الفهرسة ٓنتاج أف يكوف اٞنفهرس على معرفة جيدة باٞنخطوطات عموما من الناحية الشكلية كمن 
كلو تكوين ثقاُب  كتتطلب أف يكوف اٞنفهرس على دراية ّنختلف فنوف العلم كاٞنعرفة ،ناحية اٞنضموف كذلك

كقد توفرت كل ىذه الشركط ُب األستاذ كوركيس عواد فكانت أعمالو  ،ي متعدد كمتنوع التخصصاتكعلم
 .كالرتاث الثقاُب اإلسبلمي الذم اشتغل بو ردحا من الزمن عظيمة عظمة اٜنضارة اإلسبلمية

إٔب  يلفهو ال ٬ن ،أعمالو ُب ٠ناؿ الفهرسة فنرل أنو قد اتبع منهجا ُب الفهرسة معتدالإٔب  فإذا نظرنا
االختصار إٔب  كما أنو ال ينزع  ،الدراسة كالتحليلإٔب  درجة ٫نرج ّٔا عن ٠ناؿ الفهرسةإٔب  التطويل كالتوصيف

اٞنخل الذم ال يفي بالغرض اٞنقصود من الفهرسة كىو التعريف باٞنخطوط ُنيث يسهل على الباحث التعرؼ 
هل دراسة كٓنقيق اٞنخطوط كبالتإب تسهيل االستفادة على اٞنخطوط كالتفريق بٌن النسخ كمعرفة تاريخ النسخ ليس
 .من الرتاث العلمي اٞنوجود ُب خزائن اٞنخطوطات كاٞنكتبات

اٞنخطوطات  فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقيإننا ٦نتار بعضا من فهارسو كىي 
ٗنع كتقدًن كتعليق تاب الذخائر الشرقية من ك البيطرةك  التار٫نية كاٞنخطوطات األدبية ك٢نطوطات الطب كالصيدلة

فاٞنخطوطات األدبية عبارة عن دكاكين شعرية ككتب  ٗنيل العطية آّلد الرابع التعريف باٞنخطوطات كفهارسها
٢نطوطا أما اٞنخطوطات التار٫نية فمنها كتب الرتاجم كالسًن  ٢381نتلفة ُب األدب بعضها لو ما ٬نيزه ٠نموعها 

 .٢13نطوطا 117أما كتب الصيدلة كالطب كالبيطرة فتضم  ٢نطوطا 314كالتاريخ عددىا 
 :ومما يالحظ على ىذه الفهرسة 
كبداية  ،اتبع طريقة اإل٩ناز ُب كصف اٞنخطوط فيذكر عنواف اٞنخطوط كاسم اٞنؤلف كاسم الناسخ -1

كرقم  ،خطوط كعرضوكطوؿ اٞن ،عدد السطور ُب الصفحةك  اٞنخطوط كال يذكر ّنايتو يبٌن عدد أكراؽ اٞنخطوط
اٞنراجع إٔب  الطبع إف كاف اٞنخطوط قد طبع كما يشًنإٔب  اٞنخطوط ُب سجل ٢نطوطات اٞنتحف العراقي كيشر

 .اليت ذكرت اٞنخطوط
التوصيف كالتطويل ُب كصف اٞنخطوط فحٌن يذكر أرجوزة ُب قهوة النب ليحي بن نور إٔب  أحيانا ٬نيل -3

ـ يذكر عدد أبياهتا كما يذكر مطلعها كبعضا من  1581ىػ  979سنة الدين العمريطي الشافعي اٞنتوَب 
 .12ٍب يقوؿ فالراجز يصف تأثًنىا السيء ُب الصحة كينكر استعماٟنا شرعا....أبياهتا
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 1333ىػ/  619كُب ٢نطوط األسباب كالعبلمات لنجيب الدين ١نمد بن عمر السمرقندم اٞنتوَب سنة  
عبلماهتا كأردؼ على كل نوع بعبلج ٠نمل ك  تعرض لبدف اإلنساف كبٌن أسبأّاذكر فيو العلل اليت  :...يقوؿ.ـ

  14نقبل من كتب الطب
االختصار الشديد ُب كصف اٞنخطوط فيذكر اسم اٞنخطوط كمؤلفو كسنة إٔب  ْنده ٬نيل أخرلكُب أحياف 

رسة ذخائر الرتاث كتاريخ نسخو كبعض اٞنبلحظات اٞنهمة فقط كأف يكوف اٞنخطوط ِنط مؤلفو ففي فه كفاتو
كاٞنخطوطات اليت كقع عليها اختيارنا من ىذه الفهارس تتناكؿ  :العريب ُب مكتبة جسرت بييت دبلن بإيرلندا يقوؿ

" كاقتصرنا فيما أكردناه عن كل ٢نطوط على ذكر اسم  :إٔب أف يقوؿ........موضوعات متفاكتة علمية كأدبية
ة كتاريخ نسخو بالسنة اٟنجرية كبعض ما البد من التنويو بو من مزايا اٞنخطوط كاسم مؤلفو ككفاتو بالسنة اٟنجري

 ."15....ذلك اٞنخطوط كأف يكوف ِنط مؤلفو أك تكوف نسختو فريدة ال نظًن ٟنا ُب سائر اٞنكتبات اٞنعركفة
باب ألس ،يعتمد عناكين الكتب كيرتبها ترتيبا ىجائيا كال يعتمد على ترتيب أٚناء اٞنؤلفٌن ُب الفهرسة -2

 .16غًن مؤلفيها اٜنقيقيٌنإٔب  ٢نتلفة منها أف الكثًن من اٞنخطوطات غفل عن أٚناء مؤلفيها كما أف كتبا تعزل
طباعة اٞنخطوط إف كاف قد طبع معتمدا على معجم اٞنطبوعات العربية ليوسف إلياف إٔب  يشًن -4

  17طبعو ١نلإٔب  سركيس كإف كاف قد طبع بعد نشر معجم اٞنطبوعات العربية أشار
 :المصادر التي اعتمد عليها كوركيس عواد

 :كثًن من اٞنراجعإٔب   اٞنصادر اليت اعتمدىا بقولو كقد رجعنا ُب إعداد ىذا الفهرستإٔب  أشار
 . كشف الظنوف حاجي خليفة1
 إيضاح اٞنكنوف ُب الذيل على كشف الظنوف إٚناعيل باشا البغدادم. 3
 خ آغا بزرؾ طهرافنيف الشيعة الشيتصاإٔب  الذريعة. 2
 ر عن أٚناء الكتب كاألسفار كلكتةاألستاك  كشف اٜنجب. 4
 . ٠نلة معهد اٞنخطوطات العربية5
 طبوعات العربية يوسف إلياف سركيسمعجم اٞن. 6
 رنة التواريخ اٟنجرية باٞنيبلديةالتوفيقات اإلٟنامية ُب مقا. 7
 تاريخ األدب العريب لربككلماف. 8
 . األعبلـ للزركلي9

 . تاريخ حكماء اإلسبلـ البيهقي11
 تاريخ الطب لشوكت موفق الشطي. 11
 تاريخ ٢نتصر الدكؿ البن العنربم. 13
 لكتبة النصرانية األب لويس شيخو اٞنخطوطات العربية. 12
 . فهرس اٞنكتبة األزىرية14
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 . عيوف األنباء ُب طبقات األطباء15
 الفهرست البن الندًن . 16

 :ذومما يؤخذ على األستا
 التفصيل إٔب  ٓب يعتمد طريقة كاحدة للفهرسة فأحيانا ٫نتصر كأحيانا ٬نيل. 1

أحيانا يذكر تفصيبلت غًن مهمة ُب الفهرسة ُب حٌن يغفل عن بعض النقاط اٟنامة ُب الفهرسة  . 3
 كحكاية النسخة أين كانت كأين انتقلت 

 .18ين طبعأف اٞنخطوط قد طبع دكف أف يبٌن أإٔب  ُب بعض األحياف يشًن. 2
 

 :المراجع
 الذخائر الشرقية كوركيس عواد ٗنع كتقدًن جليل العطية دار الغرب اإلسبلمي .1

  1981 ،بغداد،دار الرشيد ،مًنم عبودم فتوحي فهرسة اٞنخطوط العريب .3

 األردف  ،مكتبة اٞننار الزرقاء ،فهرسة اٞنخطوطات العربية ،عابد سليماف اٞنشوخي  .2

التجليد أعماؿ الدكرة التدريبية إٔب  خطوط العريب اإلسبلمي من الرتميمصناعة اٞن ،مركز ٗنعة اٞناجد .4
 .1997مام  15إٔب  12األكٔب من 

 .3113 ،1ط  ،الدار اٞنصرية اللبنانية ،اٞنخطوطات كالرتاث العريب،د عبد الستار اٜنلوجي .5

 ،دار الكتاب اٛنديد بًنكت ،قواعد فهرسة اٞنخطوطات العربية ،د صبلح اٞننجد .6

 ،اٞنخطوطات التار٫نية ُب خزانة كتب اٞنتحف العراقي ببغداد كضع كوركيس عواد ،الدين اٞننجد صبلح .7
 1957مام  ،٠نلة معهد اٞنخطوطات العربية آّلد الثالث

 الرابط ،مركز كدكد ،مناىج فهرسة اٞنخطوط ،عصاـ ١نمد الشنطي .8

 .1998 ،قاىرةدار قباء ال ،الكتب كاٞنكتبات ُب األندلس ،د حامد الشافعي دياب .9

  .دار الغرب اإلسبلمي ،الكتاب ُب اٜنضارة اإلسبلمية ،د ٪ني كىيب اٛنبورم .11

11. http://wadod.net/bookshelf/book/1945 
13. h4u.com/vb/showthread.php?t=82310http://www.karemlas 

12. http://ar.wikipedia.org/wiki/كوركيس_عواد 

14. khr.com/2006/index.php?id=10636http://www.sota 
 

 
 الهوام  

  1998دار قباء القاىرة  ،الكتب كاٞنكتبات ُب األندلس ،د حامد الشافعي دياب .1

 دار الغرب اإلسبلمي  ،الكتاب ُب اٜنضارة اإلسبلمية ،٪ني كىيب اٛنبورم .3

http://wadod.net/bookshelf/book/1945
http://wadod.net/bookshelf/book/1945
http://www.karemlash4u.com/vb/showthread.php?t=82310
http://www.karemlash4u.com/vb/showthread.php?t=82310
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=10636
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=10636
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 .مركز كدكد ،مناىج فهرسة اٞنخطوط ،عصاـ ١نمد الشنطي .2

 .دار اٞننار الزرقاء األردف ،رسة اٞنخطوطات العربيةفه ،عابد سليماف اٞنشوخي .4

 كما بعدىا  59قواعد فهرسة اٞنخطوطات العربية ص  صبلح اٞننجد ،مرجع سابق ،عصاـ الشنطي .5

 كمابعدىا  59صبلح اٞننجد مرجع سابق ص  .6

 كمابعدىا 59صبلح اٞننجد مرجع سابق ص  .7

 كمابعدىا 59صبلح اٞننجد مرجع سابق ص  .8

كوركيس عواد بصمة كاضحة ُب جدار الثقافة العراقية اٞنعاصرة   ،لعبلؼابراىيم خليل ا  .9
http://www.karemlash4u.com/vb/showthread.php?t=82310 

كيكيبيديا  ،الذخائر الشرقية ٗنع جليل العطية ،كوركيس عواد .11
http://ar.wikipedia.org/wiki/كوركيس_عواد   

كوركيس عواد   ،فاخر الداغر .11
d=10636http://www.sotakhr.com/2006/index.php?i 

 .91ػ  86ص  ،فهرسة اٞنخطوط العريب ،مًنم عبودم فتوحي .13

 .247ص  4ج  ،الذخائر الشرقية .12

 .247ص  4ج  ،الذخائر الشرقية .14

 .446ص  4ج  ،الذخائر الشرقية .15

 .59ص  ،مرجع سابق ،مًنم عبودم فتوحي .16

 .91ص  ،مرجع سابق ،مًنم عبودم فتوحي .17

 ،كتب اٞنتحف العراقي ببغداد كضع كوركيس عواداٞنخطوطات التار٫نية ُب خزانة   ،صبلح اٞننجد .18
 .1957مام  ،٠نلة معهد اٞنخطوطات العربية آّلد الثالث

http://www.karemlash4u.com/vb/showthread.php?t=82310
http://www.karemlash4u.com/vb/showthread.php?t=82310
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=10636
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=10636
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 الفهرسة الميسرة بين اإليجاز واإلسهاب 

 
يوسف بن شيخ أ.  

 جامعة الجلفة
 مقدمة

و ما يعانيو اٜنمد  الذم قيض ٟنذا الرتاث على مٌر العصور من يرعاه ك٪نميو من ٗنيع نواحيو، كيبعد عن
كيقاسيو من جفوة أبنائو، كسطوة أعدائو، كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا اٞنبعوث ىدل كر٘نة للعاٞنٌن، كعلى 

 يـو الدين كبعد:إٔب  آلو كصحبو الغر اٞنيامٌن، كالتابعٌن كتابعيهم بإحساف
ىويتها كمسًنهتا، كما تعرؼ من يعد تراث األمم ُب العآب من أىم العوامل اليت تبىن عليو مكانتها كٓندد بو 

 .خبللو مدل عراقتها ُب التاريخ كنوعية إسهامات رجاٟنا ُب حركتها
كاإل٬ناف بالرتاث كالعمل على إحيائو يعد مظهرا من مظاىر اٜنضارة، كىو ُب حقيقتو ٬نثل إرادة األمم 

نو عامل ٤ناح األمم كاستمرارىا، إذ كعزمها كيقينها بقوة كجودىا، كىو عامل ثقة ككحدة، كعامل ثورة كبناء، كما أ
ال ٬نكن ألم أمة أف تدعي ُنق أّنا أمة متحضرة إف ٓب تعمل على إحياء تراثها القدًن، ك٣نا ال ٫نتلف فيو اثناف 
أف اٞنخطوطات تعتربمن اٞنصادر اٟنامة للرتاث فكاف أعظم عمل قاـ بو العرب كاٞنسلموف ُب ىذه السنوات 

ٞنخطوطات ُب جامعة الدكؿ العربية، ليقـو بتصوير الرتاث العريب على أفبلـ، ك٩نمعو األخًنة ىو تأسيس معهد ا
  .ُب القاىرة، كيضعو ٓنت تصرؼ العلماء كالباحثٌن

كبرأينا أف ٓنقيق اٞنخطوطات ضمن منهجية صحيحة كقواعد متفق عليها يؤدم خدمة للعلم، كىذا األمر 
ىامة كىي اإلطبلع على فهرسة اٞنخطوط، فهي عبارة عن عملية ال  ال يتأتى للمحقق إاٌل باٞنركر على مرحلة جدُّ 

غىن عنها؛ بل ال ٬نكن العمل ُب الرتاث إال ابتدءا ّٔا، كىي على حد قوؿ يوسف زيداف ّنثابة إعداد اٞننزؿ 
 .(0)النورإٔب  لئلقامة، كْنهيز مادة البحث، كاستخراج اٞنطمور
–لقدامى كاٞنعاصرين، فمنهم من اتبع طريقة التفصيل كاإلسهاب كقد اختلف ُب الفهرسة بٌن اٞنستشرقٌن ا

أذىاننا إٔب  ، من خبلٟنا يتبادؿ سؤاؿ-اٞنكتبة الوطنية بباريز–كمنهم من اتبع طريقة اإل٩ناز  -٢نطوطات برلٌن
ل مفاده كالتإب: ما ىي حدكد الفهرسة ؟ أك ما ىي الفهرسة اٞنيسرة اليت ْننب اقق عبء البحث عن تفاصي

لفهرسة اٞنخطوطات تأخذ ُب االعتبار كل اٞنعطيات  ىل ٬نكن اقرتاح بطاقة ٧نوذجية  أخرلاٞنخطوط ؟ كبعبارة 
لئلجابة على ىذه اإلشكالية ارتأيت إ٩ناد طريقة ٔنلو من عيوب اإل٩ناز، تقدـ كصفا للمخطوط ؟ العلمية كالتقنية

 .كصورة دقيقة عنو دكف تفصيل أك إسهاب
اٞنهتمٌن ّٔذا آّاؿ، كاف لزاما علينا  فهرسة اٞنخطوطات ٓنديدا ّنائيا ٪نظى بقبوؿ كل يةأف ٥نػدد كيف قبل

 .تعريف اٞنخطوط أكالٌ، كتعريف الفهرسة ثانيا
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 تعريف المخطوط: 

يعد لفظ اٞنخطوط من اٞنصطلحات اٞنستحدثة ُب األدبيات العربية نظرا الرتباطو ّنقابلو اٞنطبوع، يقوؿ 
لفظ ٢نطوط حديث ُب العربية، يبدك أنو ظهر مع ظهور الكتاب اٞنطبوع، أٌما قبل ذلك فكانوا  أ٘ند شوقي بنبٌن:

يقولوف تأليف، أك مؤلفات؛ كتب األصوؿ؛ الكتب األمهات، أك الكتب األساسية؛ ألّنا كانت ٓنوم أساسيات 
 .(0)العلم

ط: اٞنكتوب باٝنط، ال كقد كرد ذكر اٞنخطوط ُب اٞنعاجم اٜنديثة كاٞنعجم الوسيط، كفيو اٞنخطو 
 .(0)ج ٢نطوطات، كاٞنخطوطة: النسخة اٞنكتوبة باليد.باٞنطبعة

ىذا من جهة،  ،(0)"كما كنت تتلوا من قبلو من كتاب كال ٔنطو بيمينك إذا الرتاب اٞنبطلوف"قاؿ تعأب: 
ب ٓب يتم طبعو بعد؛ كرد تعريفو ُب الكتب العربية اٜنديثة اليت تناكلت موضوع اٞنخطوط بأنو كتا أخرلكمن جهة 

أك أخذت عنو صور فوتوغرافية، أك يكوف مصورا باٞنايكرك فيلم  أم أنو مازاؿ ِنط اٞنؤلف، أك ِنط ناسخ غًنه،
 .(0)عن ٢نطوط أصلي

عٌرؼ الدكتور عبد القادر اٜنلوجي اٞنخطوط العريب بأنو الكتاب اٞنخطوط ِنط عريب سواء أكاف ُب شكل 
، أما الدكتور أرشيد يوسف (0)أك كراريس  بعض على ىيئة دفاترإٔب  ضهالفائف، أك ُب شكل صحف ضم بع

فعٌرؼ اٞنخطوط على أنو النسخة األصلية اليت كتبها اٞنؤلف ِنط يده باللغة العربية؛ أك ٚنح بكتابتها؛ أك أقٌرىا؛ أك 
ذلك على  منقولة عن األصل؛ أك عن نسخ غًن األصل؛ كينطبق أخرلما نسخو الوراقوف بعد ذلك ُب نسخ 

نبلحظ أف الدكتورين ّنجا نفس النهج حينما قصر تعريفهما للمخطوط .(0)النسخ اٞنصورة عن األصل اٞنخطوط
العريب على ما جاء على شكل كتاب، مستبعداف ُب ذلك الرسائل كالعهود كاٞنواثيق كالصكوؾ، ُب حٌن ٤ند أف 

ط اليد سواء كاف رسالة، أك كثيقة، أك مصطفى مصطفى السيد يوسف عٌرؼ اٞنخطوط على أنو كل ما كتب ِن
 .(0)أك رٚنا على قماش؛ كسواء أكاف بلغة عربية أك غًن عربية  عهدا، أك كتابا، أك نقشا على حجر

كإف كاف ىذا التعريف األخًن أكثر مشوال إاٌل أف الناس، كخاصة ُب العآب العريب، يقصدكف بلفظ   
 .دًن كتب ِنط اليداٞنخطوط ما كاف على شكل كتاب، أك كتيب ق

   تعريف الفهرسة
األزىرم: كليس بعريب  قاؿ ابن منظور ُب لساف العرب: "الفهرس: الكتاب الذم ْنمع ُب الكتب، قاؿ

 .(0)١نض كلكنو معرب"
ْنمع ُب  على ذلك الفًنكز آبادم اللغوم اٞنشهور ُب قاموسو فقاؿ: "الفهرس بالكسر الكتاب الذم كتابعو

 .(01)الكتب، معرب فهرست"
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 ما يلي: "كُب التهذيب: الًفهرس: ىو الكتاب الذم ٩نمع فيو 3/1212ىامش كشف الظنوف:  كجاء ُب

الكتب حّت يػيٍعلىمى فيها أّنا   كُب ُنر الغرائب: ىو القانوف كالضابطة اإلٗنالية اليت تكتب ُب أكائل.أسامي الكتب
رس ًمٍقسىم اٞناء على كزف ًفًعلل يونانية فعربوه الًفه :كُب ديواف األدب.كم بابان، كقد يطلق على أكؿ الكتاب

 .(00)كالتاء فيو غلط فاحش" كاستعملوه ُب ٠نمع األبواب،
يقوؿ الدكتور يوسف زيداف:" إف الفهرسة كاحدة من أكثر األعماؿ مشقة، كأقلها ٠ندا؛ فاٛنهد اٞنبذكؿ 

ذلك فاٞنفهرس دائما ُب مأزؽ، فقد يغوص  كمع.ُب فهرسة اٞنخطوطات ال يعرفو إاٌل من عاىن ىذا األمر كعاينو..
 –ُب ركاـ اٞنئات من النسخ اٝنطية ينفض عنها الغبار كيلتمس اإلشارات الدالة على عنواف اٞنخطوطة كمؤلفها 

، كمع كل ىذه اٞنتاعب اليت تواجهو فهو ال يسلم من -كتكوف اٞنخطوطات ببل أغلفة ُب كثًن من األحياف
 .ؿ ىذا القوؿ ٤ند أف الدكتور يوسف زيداف يؤكد مشقة العمل بالفهرسةمن خبل  ،(00)االنتقادات "

 كعلى ىذا األساس فإف فهرسة اٞنخطوطات ليس أمرا سهبل، فهي ٓنتاج ثقافة ٣نيزة، كخربة، كذىنا يقضا 
طلب كل كبًنة كصغًنة، إضافة لذلك فإف ٟنا لواـز كمقتضيات ال بد منها، كال ٬نكن االستغناء عنها، ُنيث تتإٔب  

من اٞنفهرس ثقافة كاسعة، كمعرفة بعدة علـو مساعدة مثل: علم اٝنطوط، كعلم البيلوغرافيا كغًنه؛ ألّنا ترتكز 
 .على كصف اٞنخطوط كصفا علميا دقيقا من جانبٌن الشكل كاٞنضموف

 جانب الشكل: 
 كيدخل ٓنت ىذا العنواف عدة نقاطالمادة المستعملة في الكتابة:  -1
 ٩نب على اٞنفهرس ٓنديدىا لة في الكتابةنوع المادة المستعم : 

مادة مكونة من ألياؼ السيليلوز ٠نمعة، كقد صنعت ىذه اٞنادة سابقا بواسطة ألياؼ نباتية يتم الورق: 
 .(00)عجٌنإٔب  ٓنويلها

 : : الصحيفة البيضاء، ما يكتب فيو كىو جلد رقيق، كمنو قولو تعأب:الرَّقُّ  ۀ ۀ ڻچ قاؿ ابن منظور: الرَّؽُّ
 .(00)أم ُب صحف ،(00)چ

كىناؾ من حىصىر الرؽ ُب نوع معٌن من اٛنلد كجلد الغزاؿ مثبل، كنرل أف الرَّؽَّ ىو جلد حيواف ٕنت 
 .(00) (parchemineمعاٛنتو بالتجليف كالدباغة كصار صاٜنا للكتابة )

 .(00)كتابةكرؽ مؤلف من نسل أسباب نبات الربدم، ٪ناؾ كيصقل بالضغط كيصبح صحائف لل البردي:
كمعرفة نوع اٞنادة اٞنستخدمة ُب الكتابة يساعد كثًنا اٞنفهرس على معرفة زمن اٞنخطوط ُب حالة عدـ العثور 

 .على تاريخ النسخ
 -* بعد ٓنديد نوع اٞنادة اٞنستخدمة ُب الكتابة ٩نب على اٞنفهرس أف يذكر عدد كرقات اٞنخطوط، 

قيمو مضبوطا، أٌما إذا كاف غًن مرقم فاألكٔب ترقيمو بإعطاء رقم إذا كاف تر  -ىي صفحتاف كجو كظهر :كالورقة
  .لكل كرقة، كما يذكر عدد األسطر ُب كل كرقة، كقياس الصفحات كطوؿ السطر، كعرض اٟنامش
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 الخط ونوعو:-0
 .(00)الكتابة، توقيع، إمضاء.اٝنط: ىو أم شيء كتب باليد

يستطيع ٓنديد نوع اٝنط الذم كتب بو اٞنخطوط  يكوف ملما بأنواع اٝنطوط، كيأن  ٩نب على اٞنفهرس
مهمة، كوضوح اٝنط من عدمو كاأللفاظ أىي مشكولة أك منقوطة أـ  أخرلبدقة، دكف أف يغفل عن ذكر تفاصيل 

 .(00)أف النسخة مكتوبة ِنط اٞنؤلف إذا ثبت ذلك فهذا يزيد من شأّناإٔب  ال، كما ٩نب اإلشارة
ع اٝنطوط، كىذا يفيد اٞنفهرس كثًنا ُب معرفة تاريخ نسخ اٞنخطوط كما أف كل عصر عرؼ بنوع من أنوا 

 .(01)ُب حالة عدـ العثور عليو

 الحبر: -0
 .(00)اٜنرب: ىو اٞنداد أصلو اللوف، كاٜنرب األثر يبقى من اٛنلد

قاؿ ابن منظور:اٜنرب الذم ييكتب بو، كموضعو اربة، كىو أكٔب من اٞنداد ُب الكتابة حسب القدامى،  
 .(00)كاٜنرب ما حسن من خط أك كبلـ أك شعر أك غًن ذلك

 .(00)يتنوع مداد اٜنرب تبعا لطبيعة اٞنادة اٞنكتوب فيها: فللمصاحف مدادىا، كللرؽ مداده، كللورؽ مداده
٩نب أف يذكر اٞنفهرس لوف اٜنرب، كإذا كاف ىناؾ عدة ألواف، كأف تكوف عنوانات الفصوؿ بلوف أ٘نر، أك 

 .(00)أك األ٘نر كالشركح باألسود....أك غًن ذلك فيذكر اٞننت باألسود
 التجليد: -0

كقيل: إف األحباش .التجليد: ىو فن قائم بذاتو، يسمى ُب اٞنغرب السَّفًن، كىو كسوة الكتاب بالغبلؼ
اٛنزيرة العربية، كقيل اٞنصريوف أكؿ من جلد الكتب إٔب  ىم أكؿ من جلد الكتب، كعنهم انتقل التجليد

 .(00)ةالديني
كقد تطورت صناعتو عرب الزمن، حيث أنشئت لو مدارس فنية لكل منها خصائص، كىذا يفيد اٞنفهرس  

 .(00)كثًنا ُب ٓنديد عمر اٞنخطوط إف ٓب يكن مؤرخا
 جانب المضمون:

 اسم المخطوط: -0
رد ُب اسم اٞنخطوط ي كاف العرب ُب أكؿ عهدىم بصناعة الكتاب ال يعرفوف صفحة العنواف، بل كاف ذكر

مقدمة الكتاب أك ّنايتو، ككانت الصفحة األكٔب منو ترتؾ بيضاء، ككثًنا ما كاف متملكو نسخة اٞنخطوط يعملوف 
، لذا ٩نب على اٞنفهرس إثبات (00)على كتابة العنواف على تلك الورقة البيضاء كقد يرافق أخطاء ُب ضبط العنواف

كلضبط  ،(00)لتأكد منو بقراءة اٞنقدمة أك بقراءة ّناية الكتاباسم اٞنخطوط الذم كرد ُب الصفحة األكٔب، كذلك با
اٞنصادر كفهارس اٞنكتبات مثل: كشف الظنوف، فهرست كتب الندًن، إٔب  عنواف اٞنخطوط بدقة ٩نب الرجوع

 .(00)كغًنىا من كتب الرتاجم كالطبقات.تاريخ األدب العريب..
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 اسم المؤلف: -0
ن يقوؿ اسم اٞنصنف، لكن أبو العباس أ٘ند اٞننجور فرؽ بينهما ىناؾ من يقوؿ اسم اٞنؤلف، كىناؾ م

"اٞنصنف من جعل العلم أصنافا كرزمة الطهارة كالصبلة كالبيوع، كاٞنؤلف من زاد عليو ّنراعاة األلفة بٌن :قائبل
  .(01)"الكتب كاٞنسائل، كفيو تظهر رتبة اٞنصنفٌن كيتميزكف كيفضل بعضهم بعضا

سم اٞنؤلف كما كرد ُب اٞنخطوطة دكف زيادة كألقاب التعظيم كأكصاؼ التفخيم،  ٩نب على اٞنفهرس ذكر ا
عدـ الوقوع ُب اٝنطأ من جراء إٔب  كما ٩نب التأكد من اسم اٞنؤلف بقراءة مقدمة الكتاب أك خإنتو مع االنتباه

 ،(00)ذكر العصر الذم كاف فيوتشابو أٚناء اٞنؤلفٌن، كيػيٍتبع اسم اٞنؤلف بتاريخ كفاتو، كإذا ٓب ٤ند تاريخ الوفاة، ن
اٞنراجع اليت تدرس إٔب  من العنواف اٝنارجي أك اٝنإنة عندىا ٩نب العودة  كقد يكوف اسم اٞنؤلف قد سقط

 .(00)اٞنؤلفات العربية، ككتب الرتاجم كالطبقات
كعلى ىذا األساس فإنو مّت صح عنواف اٞنخطوط كاسم مؤلفو كثبتت نسبة الكتاب إليو يكوف منت 

 .(00)الصورة اليت تركها مؤلفوإٔب  ٞنخطوط أقرب ما يكوفا
 اسم الناسخ وتاريخ النسخ:-0

الناسخ: كىو العارؼ بقواعد النسخ ُب اصطبلح الكتب كمعرفة قواعد العلم الذم نسخو، كىو الوراؽ 
باألجرة، الذم ينقل عن أصل ٢نطوط، كقد اقتصر استعماؿ ىذا اٞنصطلح على من كانوا يعملوف ُب نسخ الكتب 

 .(00)أك من اٞنكثرين
كقد جرت عادة النساخ بذكر أٚنائهم كتدكينها ُب آخر اٞنخطوط، فيقولوف نسخو )أك رقمو( فبلف ابن  

تاريخ النسخ كاسم الناسخ، كقد يكوف فيو إشارات مبهمة مهمة مثل إٔب  فيذكر النص الذم يشًن ،(00)فبلف ِنطو
 .اتو، خاصة إذا كاف من الكتاب اٞنشهورين أك العلماء اٞنعركفٌنكظيفتو كمكاف النسخ كتاريخ ميبلده ككف

ما قد ٤نده على الصفحة األكٔب أك األخًنة من إٔب  كإذا ٓب يكن اٞنخطوط مؤرخان فيقدر عمره باالستناد
ٕنلكات أك عبارات كقف كٓنبيس أك ٚناعات أك من خطة فلكل عصر خطان عرؼ بو أك نوع الورؽ كاٜنرب أك 

 .(00)الكتب اليت ٗنعت ٧ناذج اٝنطوطإٔب  مؤرخة أك بالرجوع أخرللكيميائي أك باٞنقارنة ّنخطوطات التحليل ا
 ذكر فاتحة المخطوط:-0

إف ذكر فآنة اٞنخطوط يضمن لنا معرفة مبدئو كالتأكد من صحتو إذا ما قورف ّنخطوط آخر من الكتاب 
بذكر البسملة كال اٜنمدلة؛ ألف مثل ىذه العبارات نفسو، شريطة أف تكوف ىذه الفآنة ٣نيزة، ُنيث ال يكتفي 

كضع إٔب  اسم الكاتب كمؤلفو كأحيانا سبب تأليفو، باإلضافةإٔب  تتكرر ُب كثًن من اٞنخطوطات، كما أّنا ترشدنا
 .صورة عن نسخة فآنة اٞنخطوط
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لوىاب البغدادم ٤ند مثبل ُب كتاب اٞنعونة على مذىب عآب اٞندينة اإلماـ مالك بن أنس للقاضي عبد ا
ىػ، أكلو:))بسم ا الر٘نن الرحيم، قاؿ القاضي أبو ١نمد عبد الوىاب بن علي بن نصر البغدادم 433اٞنتوَب سنة

 .(00) اٞنالكي ر٘نو ا....((
ىػ ُب  817كما جاء ُب ٢نطوطة "ٓنبًن اٞنوشٌنّْ ُب التعبًن بالسٌن كالشٌن" ّٓد الدين الفًنكز آبادم اٞنتوَب 

 .(00) ا: فاقتضى ذلك ٗنعي ٟنذه األلفاظ....كأٚنيتو"ٓنبًن اٞنوشٌنّْ ُب التعبًن بالسٌن كالشٌن"أكٟن
 ذكر خاتمة المخطوط:-0

على اٞنفهرس أف يذكر آخر ٗنلة ُب اٞنخطوط اليت تسبق تاريخ النسخ كاسم الناسخ، كال يكتفي بقولو "٤نز 
 .كضع صورة عن نسخة خإنة اٞنخطوطإٔب  رر باإلضافةالكتاب كاٜنمد "؛ ألف ىذه العبارة كثًنا ما تتك

 كُب أحياف كثًنة ما ٤ند أف آخر اٞنخطوط ٪نوم معلومات ىامة كأمثلة ذلك كثًنة منها:
آخره:))ككاف الفراغ من كتابة ىذا  ،ىػ 676ما جاء ُب كتاب صحيح مسلم بشرح النوكم اٞنتوَب سنة 

ىػ ألف كمائتٌن كإحدل كسبعٌن من اٟنجرة  1371ع آخر سنةاٛنزء اٞنبارؾ لتسع كعشرين خلت من شهر ربي
ر٘نة ذم اللطف اٝنفٌي ١نمد بن إٔب  النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كأًب السبلـ، كذلك على يد كاتبو الفقًن

 .(00) آمٌن.أ٘ند بن علي الًنُب، غفر ا لو كلوالده، كٞنن كاف سببا ُب ىذا اٝنًن العظيم كٛنميع اٞنسلمٌن
كما كرد ُب خإنة ٢نطوط اٜنصن اٜنصٌن من كبلـ سيد اٞنرسلٌن للمقرئ الكبًن ١نمد بن ١نمد بن اٛنزرم 

 ىػ ٣نا ال ٤نده ُب كتب التواريخ 791من كصف مؤثر ٜنصار دمشق عندما ىاٗنها السلطاف الظاىر برقوؽ سنة 

(01). 
 مصادر عن المؤلف وعن المخطوط:
اليت رجع إليها للتأكد من صحة اسم الكاتب كاسم اٞنؤلف كتاريخ  ٩نب على اٞنفهرس أف يذكر اٞنصادر

كشف الظنوف ٜناجي خليفة للتأكد من صحة الكتاب إٔب   كفاتو، غًن أنو يكتفي باٞنصادر األساسية، ُنيث يرجع
 .فهرست الندًن، أك فهرست ابن عطيةإٔب  أك

كتب الرتاجم كالطبقات،  إٔب   اريخ كفاتو أكمعجم اٞنؤلفٌن لعمر كحالة للتأكد من اسم اٞنؤلف كتإٔب  كيرجع
إٔب  تاريخ األدب للمستشرؽ األٞناين برككلمن ٞنعرفة أماكن كجود اٞنخطوطات، ك٬نكن الرجوع أيضاإٔب  كما يرجع

صدر منو ثبلث أجزاء، كىو يشمل ما طبع من ٢نطوطات منذ .معجم اٝنطوطات اٞنطبوعة لصبلح الدين اٞننجد
  .(00) ـ 1971حّت  1954عاـ 

 
 ما ٬نكن استخبلصو من ىذا اٞنوضوع ىو: الخاتمة:

ُنيث ٓنوم أىم ما يتعلق باٞنخطوط من كل إف الفهرسة ىدفها كصف اٞنخطوط، كتقدًن صورة دقيقة عنو  -7
  .اٛنوانب
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تقدـ خدمة كبًنة للباحثٌن مهما كاف عددىم كبعدىم عن اٞنقر الذم توجد فيو اٞنخطوطات  الفهرسة -6
لسهل نسخها كتوزيعها على اٞنؤسسات البحثية كالعلمية ٣نا يوفر على الباحثٌن الكثًن من نفسها؛ ألنو من ا

 .الوقت كاٛنهد كالعناء
يشمل   ترتكز ُب جانبٌن أساسيٌن ك٨نا جانب الشكل كجانب اٞنضموف، فجانب الشكل اٞنخطوط فهرسة إف -0

كالتجليد، أما جانب اٞنضموف  مادم، كالورؽ، اٜنرب، اٝنط، كل ما يتعلق باٞنخطوط من حيث ىو إنتاج
فيشمل كل ما يتعلق باٞنخطوط من حيث ىو إنتاج فكرم، كاسم اٞنخطوط، اسم اٞنؤلف، اسم الناسخ 

 .اٞنخطوطك  كتاريخ النسخ، ذكر فآنة كخإنة اٞنخطوط، كمصادر عن اٞنؤلف

 فذلك من نقصاف جل، كما كاف فيو من تقصًنك  كُب األخًن ما كاف فيو من سداد كتوفيق فمن ا عز  
   .علمي كقصر باعي، إذ ميزاف العلم ال يتأثر بالعواطف كال يرتجح بالرغبات
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 نسيم بخوش
 جامعة المدية

  المخطوطاتتحقيق 

 المقدمـة

تشكل اٞنخطوطات جزءا ىاما من الرتاث الذم أبدعتو اٜنضارة العربية كاإلسبلمية ُب شّت حقوؽ      
اٞنخطوطات بالعربية  كسائر العلـو كىذه،كفن كطب،ككيمياء كفلك،كأدب،اٞنعرفة اإلنسانية من تاريخ كجغرافيا

موزعة ُب ،)كقليلها بالفارسية كالرتكية( كيرتاكح عددىا مابٌن ثبلثة إٔب ٙنسة مبليٌن إٔب ٙنسة مبليٌن ١نطوط
 كُب مكتبات العآب اٞنختلفة ُب أكركبا كأمريكا كبعض دكؿ آسيا.،اٞنكتبات العآب العريب

 كمنسية،كٓب ٪نقق منها إال النزر اليسًن،كتب مثلها مثل سائر أنواع تراثنا،مهملة،ظلت ىذه اٞنخطوطات
 أك النصي أك )الببليوغراُب التصنيفي الطابع عليو يغلب تقريبا كتب ما كل كلكن األدبية، اٞنخطوطات عن الكثًن

 . التجارم(
كاآلف كقد ظهرت قد الببلد ظهرت ُب الببلد العربية ّنضة علمية قوية،كماؿ كثًنكف إٔب نشر النصوص     

 كاف البد من كضع قواعد علمية دقيقة ينهجها اققوف، ،كاختلفت الطرؽ اليت يتبعها الناشركف كما ذكرنا،٬نةالقد
 كتتوحد ّٔا الطرؽ ُب التحقيق كالنشر.

   المخطوطات تعريف 

 إال ٢نطوط لفظ استعماؿ يقبلوف ال الفيلولوجيٌن أف نشًن اللفظ ٟنذا الدالٕب اٞنفهـو ُب اٝنوض قبل     
 فشواىد ٢نطوطا بالضركرة يعترب باليد كتب ما كل ليس ألنو اٞنخطوط الكتاب فيقولوف كتاب بكلمة أٜنق اإذ

 بالضركرة ليست باليد الكتابة إف.  ٢نطوطا اعتباره ٬نكن ال الصخور على نقر كما األحجار على نقش كما القبور
 تداكلو بداية رصد ١ناكلة مع اللغة ُب اللفظ ذاى مادة ُب اآلف فلنبحث للمخطوط، الفيلولوجي باٞنفهـو ذاهتا ُب

 استعمالو. بدء عن باٞنعلومات ٕندنا أف ٬نكنها اليت النصوص كاستقراء اٞنعاجم باستشارة كذلك
 
 

فاٞنخطوط ىو كتاب ٓب يتم طبعو بعد،أم أنو مازاؿ ِنط اٞنؤلف أك ِنط ناسخ غًنه،أك أخذت عنو       
 ا باٞناكركفيلم عن ٢نطوط أصلي.صور فوتوغرافية أك أف يكوف مصور 

يعرفوف ،كىي ّنثابة الواجهة أك الغبلؼ ُب الكتاب اٞنطبوع،صفحة العنواف،كيتضمن اٞنخطوط عادة     
 بل كاف ذكره يرد ُب مقدمة الكتاب أك ّنايتو،ككانت الصفحة األكٔب بيضاء.،صفحة العنواف

  مرة ألكؿ خطوطأستعمل لفظ اٞن ك       MANUSCRITE الفرنسية اللغة ُب 
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 التينيا لفظ أنو من الرغم كعلى.  ـ46 القرف ّناية ُب أم ـ4594 سنة ُب اللغة ىذه نصوص أحد ُب

MANUSCRIPTUN فرنسا قبل اللفظ استعماؿ عرفت اليت اإليطالية اللغة من استعاركه الفرنسيٌن فإف 
 لفظ  LIBRI اٞنخطوط على أطلقوا كقد اٜنديثة بالنهضة التمسك سبقها ُنكم

 تحقيق المخطوطات  
ٓنقيق اٞنخطوط يقصد بو بذؿ عناية خاصة بو حّت يصح عنوانو كاسم مؤلفو كيثبت نسبة الكتاب      

 إليو،كيكوف متنو أقرب ما يكوف إٔب الصورة اليت تركها مؤلفو.
 بذؿ"  كىو تعأب ا ر٘نو ىاركف السبلـ عبد بو قاؿ  اٞنخطوطات ٓنقيق  ٞنصطلح تعريف كىناؾ     

 عنوانو صح الذم ىو اقق فالكتاب,  معينة لشرائط استيفائها من التثبت ٬نكن حّت باٞنخطوطات خاصة عناية
 مؤلفو تركها اليت الصورة إٔب يكوف ما أقرب متنو ككاف,  إليو الكتاب كنسبة مؤلفو كاسم

 فقد أك ػ فقدىا كمن لتحقيقا أسباب ملك ّنثلها ٓنٌلى فمن ّٔا، ااالتزاـ عليو صفات فللمحقق ىذا كبعد
  ىي الصفات كىذه نشرىا سيبيل ك اٞنخطوطات رموز عليو كعسرت اٞنلكة ىذه عنده قصرت ػ بعضها

 يركيو الذم للكتاب راكية ّنثابة فاقق:  نقصاف أك زيادة غًن من صحيحان  النص أداء ُب األمانة - أكال 
 اٞنؤلف. عن التلقي بطريقة

 أساليبها. أك عبارهتا ُب فيػيعىدّْؿى  يديو بٌن اليت اٞنخطوطات ُب التصرؼ لنفسو ٩نيز أال اقق كعلى 

 أك صورة شكل أم على بإخراجها العبث أك كاٞنذىبية الشخصية األىواء عن البعد كل البعد عليو كيتعٌن 
 مراحل كل ُب ناأمي يكوف أف فعليو اآلخرين، جهود على بالسطو أك اٞنادية اٞنكاسب كٓنقيق االستكثار ُب رغبة

 للمخطوط. ٓنقيقو

 كتاب تصنيف من األنفس على أشق األحياف أكثر ُب كتاب ٓنقيق يكوف فقد األناة : ك الصرب - ثانيا 
 اقق. الباحث ّٔا يتحلى أف ٩نب أساسية أمور الصدر كسعة كاٛنلد فالصرب جديد

 ٬نارسو الذم بالعمل كاٝنربة مارهغ ٫نوض الذم العلم من بالتمكن ذلك:  العلمية اٞنؤىبلت - ثالثا 
 ٓنقيقو. ُب ليبدع ٔنصصو ٫ندـ عما يفتش اف معٌن ٔنصص كل صاحب على لذلك يقرؤه، ٞنا الفهم كحيسن

  كذلك:

  كتب من فيو أيلّْفى  كما بتار٫نو كدرايةو  الكتاب فيو ٪نقق الذم بالعلم كاسعة ثقافة ذا يكوف أف -

 اقق على فإف فيو ٪نقق الذم العلم يكن كمهما فيو، ٪نقق لذما الفن أىل بلغة خربة ذا يكوف أف - 
 كلغةن. ٥نوان  العربية اللغة إتقاف

 مقتنع ىو لرأم كالتزمت عليو، كالوقوؼ بالرأم التمسك عن كالبعد كاٞنناقشة للحوار كاستعداده التواضع - 
 بو.
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 ّٔذه مرىفه  حسه  عنده يكوف أف األقل على أك تطورىا، تاريخ ك العربية اٝنطوط بأنواع عارفان  يكوف أف - 
 نشر كأصوؿ اٞنخطوطات لتحقيق األساسية القواعد يتبع أغلبها أف على أك عليها االطبلع طريق عن اٝنطوط
 الكتب.

 تحري المخطوطات وجمعها 
كيصعب ٓنقيق ٢نطوط لو  ،حّت يكوف اٞنخطوط صاٜنا للتحقيق ٩نب أف يكوف لو أكثر من نسخة  

 أك ال يعرؼ بوجود نسخ أخرل لو .  ،إال ُب حالة عدـ العثور إطبلقا على نسخ أخرل لو ،طنسخة كاحدة فق
كيساعد ُب ذلك مراجعة فهارس  ،ك٩نب البحث كالتنقيب على نسخ اٞنخطوط اٞنتناثرة ُب أ٥ناء العآب 

 اٞنخطوطات العربية للمكتبات اٞنختلفة .
تصويرىا لتكوف تلك النسخ مطابقة لؤلصل،كال شك أف ك  ،كمن ٍب اختيار النسخ اليت ٪نتاج إليها      

تتفاكت قيمتها  ،عادة ،ألف النسخ ،فيو فائدة كربل للتحقيق ،إذا توفر ذلك للباحث ،االطبلع على ٗنيع النسخ
ُب  ،إٔب أّنا تكتب بأيدم نساخ متعددين ةباإلضاف ،أك بكماٟنا كنقصها ،حسب بعدىا أك قرّٔا من زماف اٞنؤلف

 كاٞنقابلة بٌن النسخ توصل الباحث إٔب أفضلها كأكملها.   ،اعدةأزمنة متب
ألنو مهما ٗنع من  ،كقد ال يستطيع  الباحث أف يعثر على ٗنيع اٞنخطوطات اليت ٔنص كتابا كاحدا      
البد أف يأٌب بعده من يستطيع أف ينبش نسخة جديدة ٓب يكن أحد يعرؼ ّٔا . كلذا على الباحث  ،تلك النسخ

 اإلشارة من بد كال،دكف إضاعة كقت ُب التحقيق ،أف يشرع ،تناعو بأنو ٗنع ما أمكنو من نسخ اٞنخطوطةبعد اق
 ٬نٌكن أكلية دراسة دراستها إف إذ النسخ كتاريخ الناسخ تبٌن اليت اٞنخطوطات فهارس من االستفادة كجوب إٔب

 الوارد صحة إٔب األحياف من كثًن ُب رؽيتط الشك كاف إف ك تصويرىا إٔب ٪نتاج اليت النسخ اختيار من الباحث
 اٞنخطوطة. ّٔا توصف اليت اٞنعلومات من ذلك ٥نو أك مكانو أك النسخ تاريخ أك النساخ بأٚناء سواء فيها

 النسخ ترتيب :

 حسب كذلك للنسخ أفضلي ترتيب بعملية يقـو دراستها ك اٝنطية النسخ َنمع اقق يقـو أف بعد 
 اآلٌب: الرتتيب

 ك٩نب(  األصلية النسخة)  أك(  األـ النسخة)  نسميها كاليت - كجدت إف – اٞنؤلف نسخة ػ أكال 
 كتدريسو لو قراءتو ضوء ُب إليو يضيف ٍب كتابو اٞنؤلف يكتب فقد اٞنؤلف كتبها نسخة آخر اعتماد مبلحظة

 إياه. كمراجعتو لغًنه

 أثبت أك عليو، قرئت أك قرأىا أنو ِنطو ثبتكأ عليو قرئت أك اٞنؤلف قرأىا نسخة اٞنؤلف نسخة تلي ػ ثانيا 
 اٞنؤلف. على مقركءة أّنا الناسخ

  عليها قوبلت أك اٞنصنف نسخة عن نقلت اليت النسخة تليها ػ ثالثا .

 الضابط. متقن عآب على مقركءة اٞنصنف عصر ُب كتبت نسخة ٍب ػ رابعا

 العلماء نم أم على مقركءة غًن اٞنصنف عصر ُب كتبت نسخة ٍب ػ خامسا .
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 غاية التحقيق ومنهجو : 
 دكف شرحو .  ،غاية التحقيق ىو تقدًن اٞنخطوط صحيحا كما كضعو اٞنؤلف  

فتجعل اٜنواشي مؤلل بالشركح كالزيادات : من شرح  ،إف الكثرة من الناشرين ال تنتبو إٔب ىذا األمر
 ،كل ذلك بصورة كاسعة ٣نلة  –اٞنؤلف  كتعليق على ما قالو ،كنقل من كتب مطبوعة ،كترٗنات لؤلعبلـ ،لؤللفاظ

 كٓب توجد ُب اٞنخطوط . كىم يقصدكف بذلك التبجح بالعلم كاالطبلع .  ،قد تشغل القارئ عن النص نفسو
  -كيقضي عمل التحقيق ما يلي :   
 كنسبتو إٔب مؤلفو . ،التحقق من صحة الكتاب كاٚنو -4
 ي . اذا كانت النسخة أما كتبها اٞنؤلف ِنطو فتثبت كما ى -2

 ،فتعارض ىذه النصوص على أصوٟنا كيشار ُب اٜناشية ،إذا كاف اٞنؤلف نقل نصوصا من مصادر ذكرىا -3
 ،أك بزيادة ،إٔب ما فيها من زيادة كنقص . كأف يقاؿ : ىذا النص ُب كتاب كذا باختبلؼ ُب اللفظ ،بإ٩ناز

 .  4أك غًن ذلك 

كأدعى إٔب االطمئناف  ،نص إٔب مصدره كاف أحسن فإذا عرفها اقق كرد كل ،قد ال يذكر اٞنؤلف مصادره -4
 ( يلجا إليهما للتأكد من صحة النص فقط .  4ك 3إٔب صحة النص . كىذاف األمراف ) 

فيخطئ ُب لفظ أك اسم . فيستطيع اقق أف يصحح اٝنطأ ُب  ،قد يسبق اٞنؤلف قلمو أك ٔنونو ذاكرتو  -5
كتبو اٞنصنف ِنطو دليل على ثقافتو كاطبلعو كشخصيتو ألف النص الذم ي ،كيثبت النص كما كرد ،اٜناشية

 العلمية . أك يستطيع إثبات الصحيح ُب النص كاإلشارة إٔب اٝنطأ ُب اٜناشية . 
 أما إذا كانت النسخ ٢نتلفة فتختار نسخة لتكوف أما كيثبت نصها .  -6
أم اختبلؼ  ،النسخ مع النسخ األخرل كيشار ُب اٜناشية إٔب اختبلؼ ،تقابل النسخة اليت تتخذ أما -7

 الركايات ُب كل لفظة إذا كاف ٖنة اختبلؼ يبدؿ اٞنعىن فقط . كهتمل اإلشارة إٔب خطأ النساخ . 
عند اختبلؼ الركايات يثبت ُب اٞننت ما يرجح أنو صحيح بعد دراسة يقـو ّٔا اقق لكل ركاية . كيوضع  -8

كإال فيمكن  ،الكتاب كليست من الناسخكذلك إذا ٓنقق الناشر أف الزيادة ىي من أصل  ،ُب اٜناشية
 اإلشارة إليها كإثباهتا ُب اٜناشية . 

عند كجود زيادة ُب نسخة من النسخ ال توجد ُب النسخة اٞنعتمدة فتضاؼ إٔب النسخة اٞنعتمدة كيشار إٔب  -9
كغبل  ،كذلك إذا ٓنقق الناشر أف الزيادة ىي من أصل الكتاب كليست من الناسخ ،ذلك ُب اٜناشية

 مكن اإلشارة إليها كإثباهتا ُب اٜناشية . في
يسمح للمحقق إضافة حرؼ إك كلمة سقطت من اٞننت . على أف يضع ذلك بٌن قوسٌن ) انظر الرموز -41

 . جديد ما اندرس من كتاب ُب اٜنديثكبت ،( كقد ٚنح األقدموف بزيادة ما سقط من سند اٜنديث أك متنو
كاف   - ،مطبوع أك ٢نطوط ،كاف ىذا النص ُب كتاب آخرك  ،إذا كجد ُب اٞنخطوط خـر أضاع نصا ما-44

  -نقل النص عن مصدره األكؿ  
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أما إذا ٓب  ،يوضع اٞنضاؼ بٌن قوسٌن ) انظر الرموز ( ،كاإلشارة إٔب ذلك ُب اٜناشية ،فيمكن إٕناـ اٝنـر-42
 ٜناشية .  فيشًن إٔب مقدار اٝنـر أك البياض ُب ا ،٩ند اقق ما خـر أك ماترؾ بياضا ُب مصدر آخر

إٔب االعتماد على عدة  ،كعدـ اختيارىم نسخة معتمدة ،عند كجود نسخ كثًنة ،يلجأ بعض الناشرين-43
كلكن ال يؤمن معها الزلل . إال إذا كاف  ،نسخ ُب آف كاحد معا . ىذه الطريقة قد تطلق اٜنرية للناشر

 فسو . الناشر متمكنا ُب معرفة مصنف الكتاب كلغتو كأسلوبو كمعرفة الكتاب ن
 كاألفضل للمبتدئٌن اعتماد نسخة كمقابلتها على النسخ األخرل كترجيح الركاية اٛنيدة . -44
كأثبتوا االختبلؼ ُب  ،باألخرل اكاف األقدموف أنفسهم إذا كجدكا نسختٌن من كتاب عارضوا إحدا٨ن-45

كيفضل  ،خة ثانيةاٟنامش فيقولوف : ُب نسخة : كذا . ُب ىذه اٜنالة يعترب ما أثبت ُب اٟنامش كانو نس
 كيشار إٔب ذلك ُب اٜناشية .  ،بينو كبٌن ما ُب اٞننت

كيصحح بعض ألفاظو . ىذه األلفاظ اٞنصححة تزيد ُب قيمة النسخة . إذا كافق  ،قد يقرأ عآب كتابا-46
من اإلشارة ُب  ،بصورة عامة ،اقق على التصحيح أثبتو ُب اٞننت كأشار إٔب األصل ُب اٜناشية . كالبد

 اشية إٔب كل ما يوجد من تعليق ُب ىامش نسخة ما . اٜن
فبل تضاؼ  ،إذا كجدت زيادات أضيفت ُب جوانب اٞنخطوط أك طرتو من تنبيو أك تفسًن أك غًن ذلك-47

 قط على اٞننت . بل يشار إليها ُب اٜناشية .
ديثية منها كاٜن ،حّت القرف السادس ،٩نب أف ينتبو اقق إٔب انو قد يصادؼ ُب اٞنخطوطات القد٬نة-48

 بعض عبلمات أك حركؼ صغًنة كضعت فوؽ بعض األلفاظ . كقد ال درم معناىا . فمنها :  ،خاصة
 كمعناىا أف اللفظ على ما ىو مثبت صحيح .  ،كلمة ))صح(( . توضع فوؽ اللفظ  –أ  -49
حرؼ )) ص (( ٣ندكدة )) صػ(( كتسمى )) ضبة (( أك عبلمة التمريض يعين أف اللفظ الذم كضع  -ب-21

 اٜنرؼ فوقو فيو مرض أك خطأ أك علة . 
 إذا ضرب فوؽ لفظ ِنط فمعناه أنو ١نذكؼ . كرّنا حوؽ بنصف دائرة فوؽ الكبلـ اذكؼ .  -د -24
فقد كاف ٪ندث التباس ُب قراءهتا . كمنعا  ،كٞنا كانت اٜنركؼ غًن منقوصة ُب أصل الكتابة العربية-22

أف يضعوا بعض  ،من القرف الثالث حّت السادس ،وفللتصحيف كالتحريف جرل النساخ كالعلماء األقدم
 إشارات اٜنركؼ لئبل يقع التباس فيها . 

 فمثبل كانوا يضعوف حرؼ حاء صغًنة فوؽ حرؼ اٜناء ُب الكلمة لئبل يقرأ خاء . -23
أك يضعوف عينا صغًنة ٓنت حرؼ العٌن لئبل يقرأ غينا . ككذلك يفعلوف ُب حرؼ الصاد كالطاء    -24

 .  كالداؿ كالراء
 ألف نقاط الشٌن من فوؽ .  ،كقد يضعوف ثبلث نقط ٓنت حرؼ السٌن لئبل تقرأ شينا-25
كاإلحياء يعين  ،يهدؼ إٔب إحياء الرتاث العلمي القدًن اٞنخطوط ،صيانة اٞنخطوط مفهـو علمي كاسع-26

 كتعرضو ٞنختلف اٛنواء كاٞنعامبلت حيثما ،إزالة بصمات الزمن اليت ظهرت على اٞنخطوط ُنكم قدمو
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أك ذات  ،كىذا يعين بدكره أف الصيانة تشمل ُب مفهومها التعامل مع اٞنخطوطات اليت أصيبت فعبل ،كجد
كإعادة حالة اٞنخطوط إٔب ما   ،ىذه البصمات ةاالستعداد لئلصابة . كال ٫نفى علينا دكر الصيانة ُب إزال

يت األحبار ككشف النص سواء اختص ذلك بتثب ،كانت عليو قبل اإلصابة بقدر ما تسمح حالة إصابتو
كمدل أ٨نية ذلك للباحث كاقق  ،أك معاٛنة كترميم األكراؽ كاٛنلود ،اٞنكتوب من بٌن البقع كاألكساخ

٪نتاج  ،فما زاؿ ٠ناؿ صيانتها بكرا ،كالقارئ . كبالرغم من ىذه األ٨نية العلمية كالقيمة األثرية للمخطوط
التجارب حّت تصل الصيانة إٔب اٞنستول البلئق برتاثنا كللعديد من األُناث ك  ،للكثًن من اٞنتخصصٌن

 كلتساير أحدث ما كصل إليو العلم كالتكنولوجيا ُب العصر اٜنديث .  ،العريب اٞنخطوط
قياسا ّنجاالت  –كافتقاره إٔب اٛنديد من األُناث  ،كيرجع خلو ٠ناؿ الصيانة من اٞنتخصصٌن كالباحثٌن -27

إٔب صعوبة ىذا التخصص من ناحية  ،ة ىذا العمل كجدكاه من ناحيةإٔب اٛنهل بقيم –الدراسة األخرل 
كالناس بطبيعتهم ٪نبوف الشهرة كْنذّٔم  ،أخرل كضيق آّاؿ الوظيفي ٞنن يتخصصوف فيو من ناحية ثالثة

 ،الذم يعتربه بعضهم تنقيبا ُب صناديق الدمى ،ك٪ناكلوف البعد عن االشتغاؿ ّٔذا القدًن البإب ،ءاألضوا
 كاف يلهو ّٔا أسبلفنا ُب طور الطفولة اليت  
ال  ،ٓنقيقا كتوثيقا ،فالعاملوف ُب ٠ناؿ اٞنخطوطات صيانة كترميما ،كاٜنقيقة غًن ىذا ،كالسذاجة الفكرية-28

 بل يعايشوف أ٠ناد األمة كتراثها العلمي اإلسبلمي .  ،ينبشوف القبور كما يتوىم البعض
 المصادر:

 . 4993، بًنكت، عآب،  خطوطات بين النظرية والتطبيقتحقيق المفهمي أسعد كطبلؿ ٠نذكب، -

 .4987،بًنكت،دار الكتاب اٛنديد،قواعد تحقيق المخطوطاتصبلح الدين اٞننجد، -

 .2112،القاىرة،عآب الكتاب،صيانة المخطوطات علما وعمالمصطفى السيد يوسف، -
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 المخطوط العربي...رحلة العجائب والغرائب

 إبداع ...وإمتاع
 

 محمَّد شريَّط إعداد :
 
ال أحد يرتاب ُب استفحاؿ ظاىرة الغىنب الفاحش ككجىع التَّهميش الذم ناء بكلكلو على صدر اٞنكتبة   

ػلُّػو يتهادل بٌن أرضة اإل٨ناؿ كمنطق اٛنهَّاؿ كما بقي من قيػػلّْو  ،العربية ؛ كال سيَّما اٞنخطوط منها حيث أضحى جي
تقدير ٣نن ٪ندكىم شغف العلم كعبق التاريخ ُب أكناؼ دكر كمراكز اٞنخطوط ٓب ٪نظ إال بنزر يسًن من الوفاء كال

 -يرنو  –٢نرب ٗنع كدراسة كٓنقيق اٞنخطوط َنامعة زيَّاف عاشور ّٔذه الرُّبوع الكر٬نة  -العريب كلعل الوليد اٛنديد 
اٝنامر ٌن األمس الزاىر كاٜناضر إٔب إضفاء ىالة من التعلق فالتأنق فالتألق ب–بثبلثيتو ؛ اٛنمع كالدراسة كالتحقيق 

 إٔب الغد الباىر.بإذف ا.
كما ملتقاهي ىذا إال عربوف ١نبة ككفاء ٟنذا الطموح ..ىذا اٞنلتقى الذم تعتوره رمزية الزماف كاٞنكاف ؛     

اٟنضاب  ضنو ىذهتأما اٞنكاف فتح ،كيـو الثالث كالعشرين منو يـو الكتاب العاٞني ،أبريل شهر العلم فالزماف شهر
فقد قاؿ علماء اٝنط  ،اٚنها من مكنونات كمكونات اٞنخطوط العريب -يا سادة  -كاٛنلفة  ،اٞنضيافة "اٛنلفة"

كقد كصف الشيخ اٝنطاط ١نمد بن حسن السنجارم قلم  ،(1)1اٛنىلفة ما بٌن مربل القلم إٔب سنو(العريب إف )
 اٝنط ككيفية قىطٌو فقاؿ: 

 لفة بالٌسكٌنطوّْؿ ٟنا اٛنى 
 

 كشيٌقها ُب الوٍسط بالتمكٌن 
 

 كاجعل ٟنا شحيمة لطيفة 
 

 من بطن قشر كلتكن خفيفة 
 

 كإف تكن قشرهتا ٚنينة 
 

 (2)فاسليب ٟنا الشحمة بالٌسكينو 
 

كما -إٔب الغد  ىي رحلةه  ،مداخليت ىاتو رحلةه ُب عمق اٞناضي تستنشق منو عبًن األصالة كاإلبداع    
 لبناء الراىن ككسب الرىاف . ،لياتو اٞنبتكرة كاٜنديثةُب ْن -يعرب توفيق اٜنكيم 

 ثبلثة مسارات : حلة رٌ ىذه ال تنتبذ
 معىن العجائب كالغرائب عىن اٞنخطوط العريب ك ُب التعريف ّن المسار األول :
 ا كخطامضمونُب ذكر ثبلثية العجائب كالغرائب ؛ صنعة ك  المسار الثاني :

                                           
 117ص  ،3ط ،ية الرباط اٞنغرباٝنزانة اٜنسن ،معجم مصطلحات اٞنخطوط العريب ،أ٘ند شوقي بنبٌن كمصطفى طويب (1)

 70ص  ،2001،دمشق ،آناد الكتاب العرب ،رحلة اٝنط العريب ،أ٘ند شوحاف (2)
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 لة ّنا تركمو من توصيات كمقرتحات .ُب خإنة الرح الث :الثَّ المسار 
 فخر الدنيا كذخر اآلخرة.. لقائمٌن على ىذا اٞنلتقى الكرًن يكتب لكا أسأؿ أف  

 ُب التعريف ّنعىن اٞنخطوط العريب كمعىن العجائب كالغرائب المسار األول :
 ُب مفهـو اٞنخطوط العريب ٬نكن أف يقاؿ :      

 معنى المخطوط العربي :  .1

، أك ىو ُب مقابل (3)فاٞنخطوط ما كتب ِنط اليد ،ط ؛ مأخوذ من لفظة خط ٫نط ّنعىن كتباٞنخطو 
 .  (4)اٞنطبوع

 : (5)كاٞنخطوط يتنوع ليشمل عدة أنواع منها 
 ٢نطوط أصلي ) النسخة األصلية( - أ

٢نطوط جامعي)يتناكؿ إحدل اٞنواد األربع اليت كانت تدرس ُب اٛنامعات األكربية األكٔب كىي :  - ب
 ىوت كالقانوف كالفلك كالفنوف اٜنرة(البل

 ٢نطوط فريد)ال توجد منو نسخة أخرل( - ت

 ٢نطوط مصور) الذم أخذ بالصورة( - ث

 أك يتميز بصوره كزخارفو اٛنميلة ككتاب كليلة كدمنة( ،٢نطوط نادر ) التوجد منو إال بعض النسخ - ج

 ٢نطوط قيم )٪نتوم على مواد ىامة أك كتب على مادة مهمة( - ح

كقد حاكؿ بعض البحاثة قصر مفهومو على ما خيطَّ باللغة  ،ىو اٞننسوخ باٜنرؼ العريب فاٞنخطوط العريب
كالصحيح أف مفهـو اٞنخطوط العريب ٬نتد ليشمل كل ما   ،العربية كٍحدىىا دكف ليغات األيمىًم اإلسبلمية األخرل
 . (1)كتب ُب ظل اٜنضارة اإلسبلمية كإف بلغات أخرل

ا خط باليد باٜنرؼ العريب من كتب أك كثائق أك أك رسائل أك عهود أك إذف فاٞنخطوط العريب ىو كل م
 كسواء كانت النسخة األكٔب أك ما نقل منها. ،سواء كاف ذلك ِنط اٞنؤلف أك الناسخ أكغًن٨نا ،مواثيق أك٥نوىا

 معنى العجائب والغرائب : .2

ب حًنة تعرض لئلنساف قاؿ القزكيين ُب مقدمة كتابو عجائب اٞنخلوقات كغرائب اٞنوجودات ؛ العج
أك عن معرفة كيفية تأثًنه فيو ...كالغريب كل أمر عجيب قليل الوقوع ٢نالف  ،لقصوره عن معرفة سبب الشئ

 . (2)للعادات اٞنعهودة كاٞنشاىدات اٞنألوفة

                                           
 319ص  ،مرجع سابق ،أ٘ند شوقي بنبٌن كمصطفى طويب (3)
  ص  2004 ،4مصر ط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،اٞنعجم الوسيط ،٠نمع اللغة العربية (4)
 كمابعدىا 320ص  ،مرجع سابق ،أ٘ند شوقي بنبٌن كمصطفى طويب (5)
 على الشبكة األلوكةموقع  ،٥نو علم ٢نطوطات عريب   ،١نمود زكي  (1)
 10-09ص  ،2000 ،1ط ،لبناف ،دار ابن حـز ،عجائب الفكر كذخائر العرب ،١نمد خًن رمضاف يوسف (2)

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/1026/
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اٞنخطوط العريب  أعجوبة من عجائب الدىر كغريبة من غرائب الزماف اليت تتفوؽ على كعلى ذلك فإف 
ائب الدنيا على حد كصف الشيخ علي الطنطاكم الذم قاؿ : )عجائب العآب القدًن سبع: أىراـ عجائب كغر 

مصر، كحدائق بابل، كبقية السبع اليت تعرفوّنا. كىي عجائب حقِّا، كلكنها ىياكل شيدت من حجارة قطعت من 
منة أثر من عمل صخور اٛنبل أك آجر جبل من تراب األرض كنضج على ٗنر األفراف، كىذه العجيبة الثا

األذىاف. تلك ٓنف من عمل السواعد القوية كاأليدم الصناع، كىذه من عمل الفكر اٝنالص كالقرائح العبقرية... 
 إّنا كتبه لو ٗنعت لبين منها ىـر صغًن أك لشيد برج ىائل.

كٓنرؾ القرائح فهل يقاس أثر ال ركح فيو بآثار حية تبعث األركاح ُب األجساد، كتثًن السواكن من األفكار، 
 . (3)فتدفعها إٔب االبتكار؟(

 المسار الثاني : ثالثية العجائب والغرائب 
اٞنتأمل ُب تراث العرب من ىذه اٞنخطوطات اٟنائلة لتعركه الدىشة كاٜنًنة من عدد ىذه اٞنؤلفات ككيف  

ىو ما نقف على بعضو ُب ك  ،كتبها أصحأّا كركعة اٝنط الذم كتبوا كدقة كمهارة الصنعة ُب أدكات كآالت اٜنرفة
 ىذه النقاط : 
 ةــة الصَّنعــ: أعجوب أوالا 

ليعجب من مهارة أكلئك الصناع الذين  ،الناظر ُب مادة اٞنخطوطات كما كتب عليها كما كتب بوك       
 األمشل فهـواٞنبكىؤالء كانوا يسموف كراقا  ،قد يغفل عنهم الذكر ُب غمرة اٜنديث عن جهود العلماء اٞنؤلفٌن

لمؤثرات الزمانية ل وف حرفتهم تارة كيذموّنا أخرل تبعادحكانوا ٬نكقد   ،(4)الوراقة على اختيار ابن خلدكفلكلمة 
فقد حدث عيسى بن أ٘ند اٟنمذاين  ىػ(428 تممن امتدح الوراقة أبو علي بن شهاب العكربم )ف ،كاٞنكانية

قد ذيكر ٕب أنك سريع الكتابة فنظر فيو فلم قاؿ: قاؿ ٕب أبو علي، ابن شهاب )العكربم( يوما: أرين خطك ف
يرضو ٍب قاؿ ٕب: كسبت ُب الوراقة ٙنسة كعشرين ألف درىم راضية، ككنت أشرتم كاغدا ِنمسة دراىم فأكتب 
فيو ديواف اٞنتنيب ُب ثبلث لياؿ كأبيضو ّنائيت درىم كأقلو ّنائة كٙنسٌن در٨نا، ككذلك كتب األدب كانت مطلوبة. 

 .ذ السلطاف من تركة ابن شهاب ما قدره ألف دينار سول ما خلفو من الكرـك كالعقارقاؿ األزىرم: أخ

الشاعر أبو ١نمد عبدا  هاكصفكما   ،كمرىقة كال طائل من كرائها رأل أّنا مهنة متعبة ها فقدمن ذمأما 
 ١نمد البكرم األندلسي عندما قاؿ:

ا اًٜنٍرمىافي أىكٍ      أىمَّا الًورىاقىةي فىًهيى أىٍنكىدي ًحٍرفىةو   رىاقػيهىا كىٖنىاريىى
ا ًبصىاًحًب ًإبٍػرىة           تىٍكسيو العيرىاةى كىًجٍسميهىا عٍريىاف     شىبػٍَّهتي صىاًحبػىهى

قاؿ: عيشي ف عن حالوف اٞنعركؼ بأيب ىفا أ٘ند بن عبد ا بن حبيب وسألقدأحد الوراقٌن ك أك كما قاؿ 
اىي أرؽُّ من الزجاج، ككجهي عند الناس أشد سوادا من اٜنرب كجسمي أدؽ من مسطرة، كج ،أضيق من ١نربة

                                           
 كما بعدىا  89ص  ،2007 ،1ط ،السعودية ،دار اٞننارة ،فصوؿ ُب الثقافة كاألدب ،١نمد علي الطنطاكم (3)
 11ص  ،اٞنغرب ،الرباط ،كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ،اٞنغربيةتاريخ الوراقة  ،١نمد اٞننوين (4)
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بالزاج، كحظي أخفى من شق القلم، كيدام أضعف من قصبة، كطعامي أمٌر من العفص، كشرايب أحٌر ًمن اٜنرب، 
 أم أنو عرب عن ١ننتو بأدكات مهنتو .. .(5) كسوء اٜناؿ ألـز ٕب من الصمغ؛ فقلت لو: عربت عن ببلء بببلء

فقد كانت ىذه الصناعة كقدحا أاألخبار اليت تناقلتها كتب التاريخ عن الوراقة مدحا لرغم من ىذه كعلى ا
الشعلة اٞنضيئة اليت أنارت الطريق أماـ العلماء ُب ٢نتلف فنوف اٞنعرفة؛ ٣نا أدل إٔب قياـ ّنضة علمية كاسعة ٓب 

 يشهد ٟنا التاريخ مثيبل من قبل.
مسمياهتا كمرادفاهتا  وا آلالهتا كأدكاهتا ك كتطرقليلة فكتبوا ُب كل ما يتعلق ّٔا كقد اىتم العرب ّٔذه اٜنرفة اٛن

كاألقبلـ كالليق كاٞنداد كاٜنرب كاألصباغ كالرقوؽ كاألكراؽ كاٛنلود الببلطة كاٞنًٍلزىـ كالسكٌن كالسيف كالبيكار ك
 . (1)كغًنىا

ت )للمعز بن باديس الصنهاجي  لبابعيمدة الكيتَّاب كعيدَّة ذكم األكتاب  ك٣نا كتب ُب ىذا الصدد
عىة التَّسفًن لبكر اإلشبيلي ) التيسًن كتابك   (ىػ  454 تسفًن الكتب  صناعةكتاب   ك ،(ىػ 628ت ُب صىنػٍ

ىػ(، 4165لعبد العزيز الرٚنوكي)ت تسفًن الكتب ىػ(، ككيفية4129تأل٘ند السفياين ) كحلّْ الذىب
 .كغًنىا ،بن أيب ٘نيدةال« التَّسفًن تدبًن السفًن ُب صىنػٍعىة»ك

تتكوف من   (2)ككلمة كوديكولوجي ،كوديكولوجياكقد أصبح يهتم ّٔذه األشياء كلها ما يسمى بعلم ال
كتعين كتاب كمصطلح كوديكولوجي  codexكتعين علم ككلمة التينية تسمي كودكس Logosكلمة يونانية 

لذم كتبو اٞنؤلف بل يهتم بدراسة الورؽ كاٜنرب يعين  :" علم دراسة كل أثر ال يرتبط بالنص األساسي للكتاب ا
كالتذىيب كالتجليد كالتزيٌن كحجم الكراسات كالرتقيم كالتعقيبات ككل ما دكف على صفحة الغبلؼ من ٚناعات 
كقراءات كإجازات كمناكالت كمقاببلت كمعارضات كمطالعات كتقييدات ككقفيات كما يسمي حرد اٞننت كىو 

كأيضان الظركؼ التار٫نية اليت كتب فيو ىذا اٞنخطوط  ،راسة الشكل اٞنادم للمخطوطام د مايسمي خوارج النص
" 

كلكنو طيبّْق قبل ذلك على 4986قد بدأ ىذا العلم يطبق على دراسة اٞنخطوطات العربية عاـ ك 
 اٞنخطوطات اليونانيو كالبلتينيو .فهو علم جديد يهتم بشكل كصناعة اٞنخطوط .

 : عدة منهاىذا العلم يشمل عناصر ك 

حيث بدأت صناعة الربدم ُب مصر كقد  الربدم كالرؽ كالورؽ أك الكاغدمثل حوامل الكتابو : -4
خر للكتابو يسمي الرؽ آٍب ظهر كسيط  ،استخدمو اٞنسلموف على شكل كراسات كقد ظهر ُب العصر العباسي

كقد استخدـ  ،كصانع الرَّؽ يسمي الرَّقاؽ كىو عبارة عن جلد اٝنراؼ اك اٞناعز الصغًنة كاحيانان البقر الصغًن السن

                                           
 430ص  ،2003 ،٠2نلد ،دأخبلقيات الوراقة،٠نلة جامعة اٞنلك سعو  ،عابد سليماف اٞنشوخي (5)
ة ذكم األلباب ،اٞنعز بن باديس التميمي  الصنهاجي (1)  ،1409 ،1ط ،إيراف ،٠نمع البحوث اإلسبلمية ،ٓنقيق ٤نيب مايل اٟنركم كعصاـ مكية ،عيمدة الكيتَّاب كعيدَّ

 24ص 
 جامعة اإلسكندرية -كاٞنعلومات  الرٚنية لقسم اٞنكتباتاٞندكنة موقع  ،كوديكولوجيا اٞنخطوط العريب اإلسبلمي  ،خالد عبد السبلـ اٞنزاحي (2)
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ٍب بدأ استخداـ الرؽ ُب  ،كقد كتبت باٝنط اٜنجازم ،الرؽ ُب بداية عصر صدر اإلسبلـ ُب كتابة اٞنصاحف
 تدر٩نيان نتيجو ظهور الورؽ الذم انتقل من الصٌن أب ي٫نتفٍب بدأ األدًن ام اٛنلد األبيض  ىكاف يسمك الكتابة 
 العرب .

 .القلم ككاف يصنع من البوص كاٝنيزراف كاٝنشب كاٜنديد :  لكتابةأدكات ا-2

كىي اٜنرب فاٜنرب الكربوين يسمي اٞنداد، اما اٜنرب يسمي باٜنرب اٞنعدين ام اٜنديدم كىناؾ : األًمدَّة -3
طوطات األمدة اٞنلونو مثل األخضر كاأل٘نر كاألصفر كاألزرؽ كاألمدة اليت كتبت بالذىب اكالفضة على بعض اٞنخ

 كتركيباهتا فاٜنرب األصفر كاف يصنع من الزرنيخ

نٍت  -4
ى
ٍرد اٞن كىو ّناية الفراغ من اٞنخطوط على شكل مثلث مقلوب فبعد اف ينتهي الناسخ من : حى

كذلك ُب  -الكتابة البد من أف يكتب " كاف الفراغ من ىذا الكتاب....." كيبدأ بكتابو العنواف كاسم الناسخ 
كمكاف النسخ كالتاريخ اٟنجرم باليـو كالشهر كالسنو كاحيانا   -كاف يقوؿ: ًب على يد الفقًن فبلف تواضع العلماء،  

ى كاف يكتب اٚناء الشهور اك اٚناء النعوت ربيع األكؿ ينعت بالشريف اك يكتب العىشر األيكىؿ اك العشر الوسط
 . .......كما إٔب ذلك

بلـز بٌن دفتٌن اك: كىو التجػليد  -5
ى
غبلفٌن ؛كالغبلؼ ُب اٞنخطوط العريب كاف يصنع من  كضع اٞن

اٝنشب اٞنثقب من اٛنانبٌن كاٞنربوط بليف النخل ؛ كقد عرؼ العرب ىذه الطريقة من األحباش ٍب استيبدؿ 
ب بأكراؽ قد٬نة ملتصقة ببعضها البعض لتكوف ُب النهاية الكرتوف باالسم اٜنإب ككاف ىذا الورؽ يصنع من شاٝن

كتوب عليها كمسودة اك ٢نطوط مهمل أك أكراؽ فارغة من الكتابو، ككاف يغلف الكرتوف باٛنلد اك أكراؽ قد٬نة م
أك بالورؽ اك القماش؛ ككانت البطانو الداخلية تصنع من الورؽ اك اٜنرير اك  –كلكنها حاالت نادران جدان –الرؽ 

ىو أكؿ من قاـ ّٔذه اٞنهنة إف  يقاؿٝنارج .ك اٛنلد كُب مراحل متقدمة كاف ٩نلد باٛنلد كالورؽ األبرك من الداخل كا
زخارؼ بديعو  واالعرب استخدمكما أف بو اٜنريش الذم عمل ُب خزانو بيت اٜنكمة ُب بغداد ُب عهد اٞنأموف .أ

كيوجد ُب متحف استانبوؿ ٠نموعو مصاحف جلدت بأحجار كر٬نة كيقدر عددىا  ،مزينة باللؤلؤ كالياقوت األ٘نر
  وط ٠نلد بالذىب كالفضة .ألف ٢نط 431ُنوإب 

استطاع آّلّْد العريب اف يبتكر قوالب جديدة من النحاس اك اٜنديد كّٔا اشكاؿ نباتية اكىندسية ك      
كيضعها على اٛنلد بطريقة بارزة غائرة بالطَّرؽ عليها اك بواسطة مكبس اك بالتسخٌن ٜنٌن اٜنصوؿ على الشكل 

كالصرة كانت ُب  ،متقابلة عليها نقوش بديعة اٛنماؿ كدكائر متناىيو الصغراٞنطلوب كالصرة اك الدالية اك خطوط 
شكل بيضاكم اك دائرم كاألشكاؿ اٟنندسية، كانت تظهر بكثرة ُب اٞنغرب العريب ؛كقد تعلم العرب ىذه اٜنرفو 

 من األقباط كلكنهم أبدعوا ُب ىذه اٜنرفة.



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

251 
 

ا شرعيا راقيا ُنيث ٪نظر أف يبطن جلود الكتب كقد ناؿ ْنليد الكتب ُب اٜنضارة اإلسبلمية بعد    
بل ك٬ننع حّت ُب نوعية  ،(3)بأكراؽ فيها قرآف أك حديث أك اسم من أٚناء اٞنبلئكة أك اسم من أٚناء األنبياء...

إذ  (4)على عكس ما كرد ُب بعض األدبيات الغربية ،اٛنلود فإنو ٬ننع اٛنلود ارمة كأف يكوف اٛنلد جلد إنساف
كيوجد ُب  ،أنو ُب مكتبة كرسد  تقوًن مكسيكي مكتوب على جلد إنساف 4882لة فرنسية سنة نشرت ٠ن

كمن غريب ما ركم أف أحد الفلكيٌن  .   ! أمريكا كتاباف أحد٨نا ٠نلد َنلد امرأة ز٤نية كاآلخر َنلد فتاة صينية
إعجابو  بنقاء بشرهتا كقد توفيت كاف مرة ٩نالس إحدل النساء اٛنميبلت فكاف ُب ٗنلة ١نادثتو ٟنا أف ذكر ٟنا 

اٞنرأة بعد مدة قصًنة فأكصت لو َنلد كتفها فأعطى اٛنلد لبعض حذاؽ الدباغٌن فدبغو ٍب جلد بو أحد مؤلفاتو 
 ككتب على أحد لوحي الكتاب بأحرؼ ذىبية )تذكار ميتة (.

 ثانيا : أعجوبة المضمون
ويو من ًفٍكر كمعرفة، ىي خبلصة حضارة األمة، )أشرؼي ما ُب اٞنخطوط، ىو مادتيو كمضمونو، كما ٪نىٍتى 
 . (1) كسجل عقائدىا كشرائعها كأخبلقها، ك٢نزكف ْنارّٔا كمٍنجزاهتا(

 .كعلى مستول الكيف أ مستول الكمٌ كل اٞنستويات ؛ على كٕنثل إبداع علمائنا السابقٌن على  
ئلة من الكتب اليت ألفها علماؤنا تنقل لنا أخبار التاريخ عن أعداد ىا على مستو  الكّم ؛ف -4      

ىػ( كانت لو مكتبة ضخمة مؤلفة من مائة 995 ت)     الوزير الفارسي عبد القاسم إٚناعيلكحسبكم أف 
 ،أينما حلَّ كارٓنل ،( 411( يصطحبها معو على ظهر أربعمئة ٗنل )  447111كسبعة عشر ألف ٠نلد ) 

 . (2)معٌن ُنيث تكوف الكتب عليها مصففة بالرتتيب األَندم ككانت ٗنالو ىاتو مدرٌبة على أف ٕنشي ُب نظاـ
كعلى الرغم ٣نا تعرض لو ىذا الرتاث العظيم من التحريق كالتغريق كالتخريق كالتمزيق فإف ) اإلسباف ٞنا 

كحسبكم أف تعلموا أف كاحدة  ،حّت صار ليلها ّناران ٣نا صعد منها من اللهب ،دخلوا األندلس أحرقوا مكتباهتا
أربعة كأربعٌن دفرتان كبًنان. فهارس  –كما يقوؿ ابن خلدكف   –مكتبات قرطبة كانت فهارس دكاكين الشعر فيها  من

 . (3)(دكاكين الشعر فقط! أحرقها اإلسباف فأضاءت ليإب األندلس..
ط على الرغم من ىذا كلو فإف اٞنصادر تشًن إٔب أنو يوجد ُب مكتبات العآب أكثر من ٙنسة مبليٌن ٢نطو  

كبعد ظهور الطباعو  ،بينما اٞنخطوطات اليونانية عددىا حوإب ٙنسمائة ألف كالبلتينية حوإب ٙنسٌن ألف ،عريب
ُب القرف اٝنامس عشر ٓب يتم انتاج اك كتابو ٢نطوطات بينما استمر اٞنخطوط العريب حيت القرف التاسع عشر 

 ٢نطوط فقط .  نشر منها خبلؿ القرنٌن اٞناضٌن زىاء مائيت ألف ،اٞنيبلدم

                                           
 17ص  ،1999 ،1ط ،لبناف ،دار ابن حـز ،نوادر الشوارد ،١نمد خًن رمضاف يوسف (3)

 9-8ص  ،3116 ،1ط ،لبناف ،دار ابن حـز ،سفينة الذىب من الثقافة كاألدب ،١نمد خًن رمضاف يوسف (4)
 على الشبكة االلكرتكنية. األلوكةموقع  ،٥نو علم ٢نطوطات عريب   ،١نمود زكي (1)
   66ص  ،لبناف ،دار الفكر ،كمفارقات غريبةقصص عجيبة  ،زىًن علواف (2)

  89ص  ،2007 ،1ط ،السعودية ،دار اٞننارة ،فصوؿ ُب الثقافة كاألدب ،١نمد علي الطنطاكم (3)

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/1026/
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مائيت ألف  تركياففي  ،كللمخطوط العريب فيها بصمةإال اليـو كما أنو ال تكاد ٔنلو بقعة من البسيطة 
قرابة اٞنائة ألف ٢نطوط أك  ُب مصرك  ،٢نطوطمائيت ألف إيراف حوإب كُب  ،٢نطوط٢نطوط كيقاؿ ستمائة ألف 

كُب  ،٢نطوط اثين عشر ألفمكتبة األسد حوإب تضم ا سوريػكُب  ،،٢نطوطثبلثٌن ألف اٞنغرب حوإب كُب  ،يزيد
 ، ٢نطوط أربعة آالؼاٞنكتبة الوطنية أكثر من تضم اٛنزائر كُب  ،(4)حوإب عشرة آالؼ ٢نطوط السعودية

 . (5)باإلضافة إٔب كثًن من اٞنخطوطات اٞنتناثرة ىنا كىناؾ ُب الزكايا كاٞنساجد كاٞنكتبات اٝناصة
فقد أبدعت اٜنضارة العربية إذ أثرت اٞنكتبة اإلنسانية برتاث مدكف ُب  ف ؛على مستو  الكيأما  -2

كُب خضم التخمة اٞنعلوماتية اليت كصل  ،شّت ميادين العلم كاٞنعرفة ٣نا كاف لو األثر البالغ ُب تقدـ العآب كّنضتو
ىػ( علي بن ١نمد بن 762تالبن الدريهم )فهذه ٢نطوطة  ،إليها اٞنسلموف بدأكا يتأنقوف كيتفننوف فيما يكتبوف

الدكتور ١نمد حساف  اعبد العزيز بن فتوح بن إبراىيم بن أيب بكر، اٞنعركؼ بابن الدريهم اٞنوصلي كشف عنه
كىو صاحب  .كالدريهم لقب ٛنده األعلى، كىو مصغر درىم، لقب بو لقولو مرة )دريهم( فلزمو ذلك ،الطياف

كما أشار إٔب ذلك   ،علم التعمية ككسر شيفرة رموز اٞنخطوطاترسالة "مفتاح الكنوز ُب إيضاح اٞنرموز" ُب 
كقاؿ عنو الصفدم: "كاف أعجوبة من أعاجيب الزماف ُب  ،القلقشندم ُب كتابو صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا

بناىا بناء غريبا ال نظًن لو  ،٢نطوطو يشتمل على قصيدة نادرة ُب مدح سيدنا ١نمد صلى ا عليو كسلم ،ذكائو"
 أدبنا العريب إذ جعل لكل بيت فيها ثبلثٌن قافية استوَب فيها حركؼ العربية التسعة كالعشرين كأضاؼ إليها ُب

قافية البلـ ألف لتكتمل عدة الثبلثٌن، كٞنا كانت عدة أبياهتا ثبلثٌن بيتا فقد بلغ ٠نموع القواُب تسعمئة قافية 
بىن أك السياؽ كالوزف ُب كل بيت من األبيات، ٍب عرض أحسن الناظم اختيارىا بدقة بالغة لتناسب اٞنعىن كاٞن

  .لشرح غريب ألفاظها

كيتضح من ذلك أنو ٬نكنك أف تقوؿ إّنا قصيده ٨نزية، كلك أف تقوؿ إّنا بائية كتائية، كثائية، كجيمية، 
 .إٔب أف تستوُب حركؼ العربية

 :ك٣نا جاء ُب ىذه القصيدة 

 .....على رأسي فإينإذا ٓب أزر قرب النيب ١نمد====كأسعى 

 مرجىأي / أعتب / ميعنَّت / أحنثي / ١نرجي / ميرتح / ميوبَّخ /.../ مفرط / مسوؼ / أ٘نقي / مغفَّلي 

 .....نيب لو فضل على كل مرسل====كآياتو ُب الكوف تتلى

ق / كتىنشأ / فتطربي / كتينعىت / كتيبعىث / فنبهجي / كتيشرحي / كتينسخي /.../ كتبسط / كترصف / كتنس
 كتنقل

 :كمن قافية البلـ ألف يقوؿ

                                           
 12ص  ،1999 ،السعودية ،دار اٞنريخ ،كشيء من قضاياهالعريب اٞنخطوط عبد العزيز بن ١نمد اٞنسفر،  (4)
 

 موقع األصالة ،اٞنخطوطات اٛنزائرية كنوز ببل حراس ،مركز األصالة للدراسات (5)
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 رقى ُب السماكات العلى فتشرفت====بو كدنا من قاب قوسٌن إذ عبل

 بدا نوره كالصبح ٍب عبل بو====فأشرقت األرجاء كاٜنق قد مبل

 :كيعرتؼ ابن الدريهم أف قوافيو ليست ٣نا يعتاد أك يؤلف أك ٪نفظ أك يستخدـ

 .....ن قواُب الشعر ما ليسإليك رسوؿ ا مدح مقصر====حول م

فىظي / ييسهلي / يينظىمي  رىزي / ييضبطي / ٪ني صىري / ٪ني  ييوطىأي / يىدرىبي / يينسىجي / ٪ني

 :كيقوؿ ُب آخرىا 

 .....فيا رب كن البن الدريهم را٘نا====إذا عرضت أكزاره يـو

رجي / تىصفحي / يينفخي  / تيسعدي / تينقذي / يينشري / يربيزي / ييرمسي /  يينشأي / أخراهي / يىرىبي / ييرفىتي / ييبعثي / ٫نى
/ ييسأؿي / ترحم / توزفي /  يينبشي / يشخصي / ييعرىضي / ييسخطي / يوقظي / ييرجعي / يىنشغي / ييكشىفي / يىفرىؽي / يىهًلكي

 (1) ال رًكىل/ يينبوي / ييبتلى / ال رمُّ 
 ثالثا : أعجوبة الخط 

 ،يستوقف الناظر كيثًن الدىشة كاإلعجاب ،كألقو كٗنالوي كجاذبيتو للخط العريب كمنذ عهد بعيد، سحرهي 
فهو مظهر من  ،ألف اٝنط كما يقوؿ عبدا بن عباس لساف اليد ،لقد أعطى العرب اٝنط اٛنميل مكانة خاصةك 

الب اليت ارتبطت برىافة اٜنس كحسن الذكؽ كقوة اٜنق كما يقوؿ علي بن أيب ط ،مظاىر العبقرية الفنية العربية
 :"اٝنط اٛنميل يزيد اٜنق كضوحا" .

كال يدرؾ ىذه  ،لذلك ٤ند كثًنا من اٞنخطوطات تأخذ ّنجامع القلوب فبل تشبع العٌن من النظر إليها
أما من كاف غليظ الطبع ككثيف الركح  ،اٛناذبية إال من رؽَّ طبعو كشفَّ حسو كاختلط باٞنخطوطات ٜنمو كعظمو

: 
 يرل ُب الوجود شيئا ٗنيبلكالذم نفسو بغًن ٗناؿ  ال  

ىػ( ُب رسالتو"علم 444كقد كاف أكؿ من ٓندث عن ٗنالية اٝنط العريب أبو حياف التوحيدم )ت      
 :(2)الكتاب" إذ كضع سبعة معاف ٪نتاج إليها اٝنط اٛنميل فقاؿ 

كاٞنزين  ،حويقكآّمل بالت ،كالى بالتحديق ،كالكاتب ٪نتاج إٔب سبعة معاف :  اٝنط آّرد بالتحقيق
 . كاٞنميز بالتفريق ،كآّاد بالتدقيق ،كاسن بالتشقيق ،بالتخريق

كتفر٩ناهتا  ،ّنداهتا كقصراهتا ،مفصلها كموصوٟنا ،منثورىا كمنظومها ،أما آّرد بالتحقيق فإبانة اٜنركؼ كلها
 . أكتضحك عن رياض مدَنة ،حّت نراىا كأّنا تبتسم من ثغور مفلجة ،كتعو٩ناهتا

١نفوظة عليها من ٓنتها  ،أما اٞنراد بالتحديق فإقامة اٜناء كاٝناء كاٛنيم كما أشبهها على تبييض أكساطهاك 
 أكانت ٢نلوطة بغًنىا أك بارزة عنها حّت تكوف كاألحداؽ اٞنفتحة . ،كفوقها كأطرافها

                                           
 موقع األلوكة . ،ابن الدريهم كجهوده ُب علم التعمية ،١نمد حساف الطياف (1)

 كما بعدىا 113ص  ،الكويت ،آّلس الوطين للثقافة كالفنوف ،ٗنالية الفن العريب ،عفيف ّٔنسي (2)
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كمذنبة يكسبها حبلكة كأما اٞنراد بالتحويق فإدارة الواكات كالفاءات كالقافات كما أشبهها مصدرة كموسطة 
 كيزيدىا طبلكة .

ّنا يدؿ اٜنس  ،كيفما كقعت أفرادان كأزكاجان   ،أما اٞنراد بالتخريق فتفتيح كجوه اٟناء كالعٌن كالغٌن كما أشبهها
 الضعيف على اتضاحها كانفتاحها .

 ،كإٔب ،كمّت ،كُب ،عن،٣نا يقع ُب إعجاز الكلمة مثل ،أما اٞنراد بالتعريق فإبراز النوف كالياء كما أشبهها
 ّنا يكوف كاٞننسوج على منواؿ كاحد ،كعلى

كما أشبو ذلك ٣نا ٪نفظ عليها التناسب  ،أما اٞنراد بالتشقيق فتكنف الصاد كالضاد كالكاؼ كالطاء
 كاٝنط ُب اٛنملة كما قيل : ىندسة ركحانية ظهرت بآلة جسمانية .  ،كالتساكم . فإف الشكل يصح كمعها ٪نلو

 ،كحياطتها من التفاكت ُب التأدية ،مفصوٟنا كموصوٟنا بالتصفية ،فتعميم اٜنركؼ كلها ،بالتنسيقأما اٞنراد 
 كنفض العناية عليها بالتسوية .

فحفظ االستقامة ُب السطور من أكائلها كأكاسطها كأكاخرىا كأسافلها كأعاليها ّنا يفيدىا  ،أما اٞنراد بالتوفيق
 كفاقان ال خبلفان.

كمرة  ،كإدارتو مرة بصدره ،كاعتماؿ سن القلم ،فتحديد أذناب اٜنركؼ بإرساؿ اليد ،دقيقأما اٞنراد بالت
 ّنا يضيف إليهما ّٔجة كنوران كركنقان كشذكران. ،كمرة باالرٔناء ،كمرة باالتكاء ،بسنيو

كمبلمسة أكؿ منها اآلخر يكوف كل حرؼ منها  ،فحفظ اٜنركؼ مزا٘نة بعضها لبعض ،أما اٞنراد بالتفريق
 .جامعان بالشكل األحسن  ،مفارقان لصاحبها بالبدف

بشرط أساس جامع فيقوؿ : فهذه ٗنلة كافية مّت كاف طبع الكاتب  ،ك٫نتم أبو حياف شركط اٝنط اٛنميل
 كطينتو كطئة . ،كقر٪نتو عذبة ،كفعلو مواطئان  ،مؤاتيان 

فناؿ  ،كالتذىيب كالتصوير كقد زين اٝنط العريب ببعض الفنوف اٛنميلة كالزخرفة كالرتصيعىذا      
كما ىو مبلحظ على اٞنصاحف   ،اٞنصحف الشريف عرب التاريخ اىتماـ اٝنطاطٌن بزخرفتو زخرفة نباتية كىندسية

 ،ّناء الذىب الصاُب كالفضة السائلة اٞنعينةٍب تذىيبو  ،اٞنغربية اليت تتعد فيها األلواف فتبهج النفس كتسر الناظرين
غاية التأنق كالتفنن، غالبا ما  شريفة، اٝنزائنية منها على كجو اٝنصوص، لوحات ُبكما عرفت بعض اٞنصاحف ال

تذىيب كلمات خاصة، كاسم اٛنبللة، ُب حٌن نرل بعضها، آثر  تأٌب ُب مستهل الكتاب ك آخره، إٔب جانب
  .عليها لبٗنيعو، بالفضة السائلة تارة أك ّناء الذىب أخرل، ك يبقى ىذا األخًن الغا نسخ القرآف الكرًن

حيث ٤ند صورا  كتاب كليلة ك دمنةُب ىذا آّاؿ ىو   عريب فأشهر ٢نطوط ،لتصويركذلك زين با  ك
كمن عيوف اٞنكتبة  ،الذم ناؿ من التصوير أكفر نصيب ،كتاب دالئل اٝنًناتك٤ند ىذا أيضا ُب  ،ٜنيوانات ٢نتلفة
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كفيو صور ٕنثل  ،مد اٞنعطي الشرقي اء كالتاجصاحب اللو  الوطنية بالرباط كتاب ذخًنة اتاج ُب الصبلة على
 (1)اٞننتهى، كقلم القدرة النوراين، كاللوح افوظ الرباين، كصور للجناف سدرة

اٜنركؼ العربية لوحة فنية على أنو ينبغي التنويو بفضل أكلئك اٞنبدعٌن من اٝنطاطٌن الذين صًنكا من   
 مبهوتان .أمامها كمٌداتو كحركاتو يقف اٞنشاىد كتناسق سطوره،  ،تتكلم من خبلؿ رشاقة اٝنط
     (2)كمن ىػؤالء العباقرة :

 الخطاطون  -2

كم   ،اشتهر من الرجاؿ الكثًن ألنو اٝنلفية الثقافية آنذاؾ ُب غالبها كانت ترل أف اٝنط فخر للرجاؿ    
فاستمد  ،ففتح الدكاة ،فلما غسل يده كجد نقطة صفراء من حلو على ثوبو ،يوما كقد كاف يأكل قاؿ ابن مقلة

 كأنشد يقوؿ : ،كىذا أثر صناعة ،كقاؿ : ذاؾ عيب ،منها كطمسها بالقلم
  إ٧نا الزعفراف عطر العذارل كمػداد الػدكاة عطر الرجاؿ

 : ىؤالء اٝنطاطٌن على اإلطبلؽ  كمن أشهر
 ابن مقلة :  -أ

تهم، كىو كذلك كزيره كأديبه أبو علي ١نمد بن علي بن اٜنسن بن مقلة، شيخ اٝنطاطٌن كمهندس صناع
 كشاعره مبدعه، كناثره بليغه.

ـه كاف أبوىا يبلعبها ُب صغرىا كيقوؿ ٟنا " يا مقلة أبيها " فغلب عليها  عيرؼ ىذا الوزير بابن مقلة ألف لو أ
ىذا االسم كاشتهرت بو، فاتصل ىذا االسم اٞنشهور بابن مقلة الذم كاف ضمن سبللتها معركؼه بو، فكاف 

 مقلة الزماف كملك اٝنط كالبياف !بذلك 

ُب أسرة عملت ُب اٝنط زمنان طويبلن، فكاف جده خطاطان،  ،ئتٌن للهجرة ببغداداكلد سنة اثنتٌن كسبعٌن كم
ستاذه إسحاؽ بن إبراىيم األحوؿ صاحب كتاب " ٓنفة أالذم علمو الصناعة، ككذلك كاف أكأما أبوه فقد كاف 

 .ن دريدالوامق " كتتلمذ على يد ثعلب كاب

من ىندس حركؼ اٝنط العريب، ككضع ٟنا القوانٌن كالقواعد، كإليو  (3)٤نازات ىذا الوزير أنو أكؿإككاف من 
تنسب بداية الطريقة البغدادية ُب اٝنط، كأكؿ من كتب مصنفان ُب اٝنط العريب ذكر فيها مصطلحات ىذا العلم 

إلٕناـ، كاإلكماؿ، كاإلشباع، كاإلرساؿ، البديع، مثل مصطلحات " حسن التشكيل " كىي التوفية، كا
 كمصطلحات " حسن الوضع " كىي : الرتصيف، كالتأليف، كالتسطًن، كالتنصيل.

كما أنو كضع قواعد دقيقة ُب ابتداءات اٜنركؼ كانتهاءاهتا، كُب علل اٞنٌدات، كأنواع األحبار، كُب أصناؼ 
ع طريقة جديدة للقياس عن طريق النقط، كجعل الريشة برم القلم، يقوؿ إداكرد ركبرتسن " إف ابن مقلة قد اخرت 

                                           
 موقع مركز الدراسات كاألُناث كإحياء الرتاث ،دكرة اٞنخطوط الوعاء كالصنعة ،١نطات ُب تاريخ اٞنخطوط كنشأتو ،عبد الستار حلوجي (1)

 اكما بعدى 83ص  ،مرجع سابق ،أ٘ند شوحاف (2)

 ص  ،1998 ،7ط ،القاىرة ،مكتبة اٝنا٤ني ،انتقد ىذا عبد السبلـ ىاركف ُب كتابو ٓنقيق النصوص كنشرىا (3)
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كحدةن للقياس، فقد جعل من حرؼ األلف الكوُب مستقيمان بعد أف كاف منحنيان من الرأس ٥نو اليمٌن كالصنارة، 
كقد أنذه مرجعان لقياساتو، كخطا ابن مقلة خطوة أخرل، إذ ىٌذب اٜنركؼ، كأخذ اٝنط الكوُب كقاعدة، كأخرج 

 ٜنركؼ اشكاالن ىندسية، كبذلك أمكنو قياس ىذه اٜنركؼ " .من ىذه ا
تقلد الوزارة ثبلث مرات، لثبلثة خلفاء عباسيٌن ىم اٞنقتدر با كالقاىر با كالراضي با، فقد كيشي بو  

بلفة فقطع الراضي با يده اليمىن، كقيل أّنا أيلقيت ُب دجلة ! ككاف يبكي على يده كيقوؿ " قد خدمت ّٔا اٝن
 ثبلث دفعات لثبلثة من اٝنلفاء، ككتبت ّٔا القرآف دفعتٌن، تيقطع كما تقطع أيدم اللصوص " .

ككتب أبياتان  ،فكاف يكتب بيده اليسرل، كقيل كاف يشد القلم على ساعده اليمىن كىو مقطوع اليد !
ات األٓب كالدموع على فريدة ُب معناىا العميق، ٣نلوءة ُنزف سٌرم عجيب، مرسومة ُنركؼ تساقطت منها صيح

 اليد اليت أبدعت أ٬ٌنا إبداع فقاؿ :
 ما سئمتي اٜنياة لكن توثٌقػ 

 
 تي بأ٬ناّنم فبانت ٬نيين 
 

 بعتي ديين ٟنم بدنيام حّت
 

 حرموين دنياىم بعد ديين  
 

 كلقد حيطتي ما استطعتي َنهدم
 

 حفظى أركاحهم فما حفظوين  
 

 ليس بعدى اليمٌن لذةي عيشو 
 

 فبيين  ٌب بانت ٬نيينيا حيا 
 

فقيطع لسانو كحبس ! فكاف يستسقى اٞناء من البئر، ك٩نذب الرشاء بيده جذبة كبفيو جذبة أخرل، كبقي 
ل فديفن ُب داره ٍب  328ُب اٜنبس إٔب أف مات سنة  من اٟنجرة النبوية الشريفة، فديفن ُب دار السلطاف ٍب ٘ني
 أيخرج فدفن ُب مكاف آخر !

)من عجائبو أنو تقلد الوزارة ثبلث دفعات، لثبلثة من اٝنلفاء، كسافر ُب عمره ثبلث يقوؿ الثعاليب: 
سفرات، اثنتاف ُب النفي إٔب شًناز كالثالثة إٔب اٞنوصل، كدفن بعد موتو ثبلثة مرات، ُب ثبلثة مواضع، ككاف لو 

 ثبلثة من اٝندـ(.
 : الصوٕبفقاؿ كقد ندد كثًن من األدباء ّٔذه اٞنأساة ُب حق الفن كاإلبداع 

 لئن قطعوا ٬نىن يديو ٝنوفهم
 

 ألقبلمو ال للسيوؼ الصواـر 
 

 فما قطعوا رأيان إذا ما أجالو
 

 كالغبلصم رأيت الردل بٌن اللها 
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إزاحتو عن عرش آّد فإّنا ٓب تنجح ُب  السياسيإذا كانت السلطة الغامشة ٤نحت ُب إخراس صوتو ك 
 .كقو؟كاٝنلود الذم اعتبله بفنو كخطٌو كذ

كقد خٌلده الثعاليب ُب كلمات كخلود خطو: )خط ابن مقلة يضرب مثبلن ُب اٜنسن، ألنو أحسن خطوط 
 . الدنيا، كما رأل الراؤكف، بل ما ركل الراككف مثلو، ُب ارتفاعو عن الوصف، كجريو ٠نرل السحر(

ابنا ُب العراؽ فقيل لو: كقاؿ أبو حياف التوحيدم: )أصلحي اٝنطوط، كأٗنعها ألكثر الشركط، ما عليو أصح
 ما تقوؿ ُب خط ابن مقلة؟

 . قاؿ: ذاؾ نيب فيو، أفرغ اٝنط ُب يده، كما أيكحي إٔب النحل ُب تسديس بيوتو(
ككقف على قربه ابن الركمي يبٌن مكانتو ُب عآب الفكر كالقلم، كأف اإلبداع ىو اٝنالد، كأف السلطاف كمن 

 م كال يبلغوف مداه.دكنو، كالسيف كما فوقو ال يباركف القل
 إف ٫ندـ القلم السيف الذم خضعت 

 
 لو الرقاب كدانت خوفو األمم 

 
 فاٞنوت، كاٞنوت ال شيء يعادلو

 
 ما زاؿ يتبع ما ٩نرم بو القلم 

 
 كذا قضى ا لؤلقبلـ ميذ بيريت

 
 أف السيوؼ ٟنا مذ أيرىفت خدـ 

 
 ككل صاحب سيف دائمان أبدان 

 
 القلم ما زاؿ يتبع ما ٩نرم بو 

 
 ابابن البوَّ  -ب

فقد كاف أبوه بٌوابان لبين بويو  ،كرث مهنة أبيو فرتة من حياتو ،أبو اٜنسن اٞنعركؼ بابن البواب علي بن ىبلؿ
كأصبح بعد أبيو بوابان على دار فخر اٞنلك ١نمد بن علي أيب غالب اٞنتوَب سنة سبع  على بيت القضاء ُب بغداد

 كأربعمائة.
كأخذ العربية عن ابن جين، ككاف شبيبتو مزٌكقان  ،صريو فقد كتب على ١نمد بن أسدكأخذ عن كبار معا

.  دٌىانان ُب السقوؼ. ٍب صار ييذٌىب اٝنًتىم كغًنىا، كبرع ُب ذلك، ٍب عين بالكتابة ففاؽ فيها األكائل كاألكاخر
الناس قدر خطو إاٌل بعد قاؿ عنو الذىيب: )كٓب يعرؼ  ،حّت كاف ُب اٝنط من األكائل كمن كبار خطاطي عصره

موتو، ألنو كتب كرقة إٔب كبًن، يشفع فيها ُب مساعدة إنساف بشيء ال يساكم دينارين، كقد بسط القوؿ فيها، 
 .(فلما كاف بعد موتو ّندة، بيعت تلك الورقة بسبعة عشر ديناران 

١نفوظة ُب مكتبة "اللو ٕب"  كقد نسخ القرآف الكرًن بيده أربعان كستٌن مرة، إحداىا باٝنط الر٪ناين ال تزاؿ
 . كيوجد ّنكتبة آيا صوفيا ديواف الشاعر العريب اٛناىلي سبلمة بن جندؿ ِنط ابن البواب ،بالقسطنطينية
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ابن خلكاف: )ٓب يوجد ُب اٞنتقدمٌن كال اٞنتأخرين من كتب مثلو، كال قاربو، كإف كاف أبو علي ابن فيو قاؿ 
الكوفيٌن، كأبرزىا ُب ىذه الصورة، كلو بذلك فضيلة السبق، كخطو أيضان مقلة أكؿ من نقل ىذه الطريقة من خط 

 .  ُب ّناية اٜنسن، لكن ابن البواب ىٌذب طريقتو كنٌقحها ككساىا طبلكة كّٔجة(
ـ( كدفن ّنقربة باب حرب ُب جوار اإلماـ 4132-ىػ423يـو السبت ثاين ٗنادل اآلخرة سنة )توُب 

 :فقاؿ شريف اٞنرتضى أ٘ند بن حنبل. ككقف على قربه ال
 ًمن مثلها كنتى ٔنشى أيها اٜنىًذري 

 
 كالدىر إف ىمَّ ال ييبقي كال يذر 
 

 ريدّْيتى يا ابن ىبلؿ كالردل عىرىضه 
 

 ٓب ٪نيٍمى منو على سيٍخطو لو البشر 
 

 ما ضرَّ فقدؾ؟ كاألياـ شاىدة
 

 بأف فضلك فيو األ٤نيمي الزُّىير 
 

 أغنيت ُب األرض كاألقواـ كلهم
 

 من ااسن مآب يػيٍغًنًو اٞنطري  
 

 فللقلوب اليت أّٔجتها حىزفه 
 

ا سىهىري    كللعيوف اليت أقٍػرىٍرهتى
 

 كما لعيش إذا كدٍَّعتىوي أرىجه 
 

 كال لليل إذا فارقىتو سىحىره  
 

 كما لنا بعد أف أضحت مطالعنا
 

 غيرىري  مسلوبة منك أكضاحه كال 
 

 ياقوت المستعصمي -جـ 
 اؿ الدين ياقوت اٞنستعصمي الركمي الكاتب.ىو أبو الدر ٗن

. فنشأ ياقوت ُب دار اٝنبلفة،  كاف ٣نلوكان فاشرتاه اٝنليفة العباسي اٞنستعصم با آخر اٝنلفاء العباسيٌن
 كترعرع ُب ُنبوبة العيش الرغيد، كقد درٌبو اٝنليفة على اٝنط، كفن الكتابة.

العظاـ، كاف نسيان منسيان، فرفعو ٗناؿ خطو إٔب القمة،  من مشاىًن اٝنطاطٌن ا، كعلماكبًن   اخطاطككاف 
 كجعلو مهمازان للفن كالذكؽ كاٛنماؿ.

 . كبلغ ُب الشهرة ُب ٗناؿ اٝنط كحسنو أف يقوؿ الناس حٌن يركف خطان ٗنيبلن: خط ياقوٌب
، مليح كقد أثىن اٞنؤرخوف على حسن خطو، كجعلوه قدكة ٞنن جاؤكا بعده، فقد قاؿ ابن كثًن: كاف فاضبلن 

 . اٝنط مشهوران بذلك، كتب ًختمان حسانان، ككتب الناس عليو ببغداد
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كقد كتب ياقوت عددان من الكتب، برع ُب فن اٝنط، كنبغ ُب علـو اٞندرسة اٞنستنصرية، حفظ لنا الذين  
 كتبوا عنو قد٬نان ىذه الكتب:

 )أخبار كأشعار( مطبوع.-
 )أسرار اٜنكماء( مطبوع.-
 ت عن أفبلطوف( ٢نطوط.)فقر التقطت كٗنع-
 )حيفظت قطع من كتابتو ُب القاىرة، كاسطنبوؿ، كباريس، كبينها نسختاف كاملتاف للقرآف الكرًن(.-

 ىػ(.698كتوُب ببغداد سنة )
  الخطَـّاطَّات -0
حّت ٞنزىن بعض كبار أدباء العرب بضركرة  ،توىم البعض أف اٝنط كاف مقصورا على الرجاؿ دكف النساء  

 ُب اللزكميات: العبلء اٞنعرم بوقاؿ أغزؿ ككذر القلم لزـك اٞن

 أكٔب ّٔن من الًناع مقلما       فحمل مغازؿ النسواف       
 :كقاؿ فيوصابة ُب منع النساء من الكتابة اإلكتاب ككتب خًن الدين اآللوسي  

ّنن كما كن ٠نبوالت على إذ ال أرل شيئان أضر منو ٟنن، فإفأما تعليم النساء القراءة كالكتابة فأعوذ با 
كأما الكتابة فأكؿ ما تقدر اٞنرأة على  ،كاف حصوٟنن على ىذه اٞنلكة من أعظم كسائل الشر كالفساد الغدر

ٔب رجل إكشيئان آخر أ  ،ٔب عزبإبيتان من الشعر  كك أٔب عمر إٔب زيد أك رقعة إنو سيكوف رسالة إتأليف كبلـ ّٔا ف
ليو سيفان أك سكًن تعطيو زجاجة ٙنر، فاللبيب من الرجاؿ إهتدم  ،شرير سفيوآخر. فمثل النساء كالكتب كمثاؿ 

 . (1) فهو أصلح ٟنن كأنفع من ترؾ زكجتو ُب حالة من اٛنهل كالعمى
(  1778 -1713ككانت ىذه نظرة كبار فبلسفة الغرب أيضا فجاف جاؾ ركسو الفيلسوؼ السويسرم )

كليست العبقرية  ،كٓب يعرؼ عنهن النبوغ ُب أحدىا ، فن من الفنوفقاؿ : النساء على كجو العمـو ال ىول ٟنن ُب
( أف النساء " جنس غًن فين " كليس  1861 – 1788كيرل الفيلسوؼ األٞناين آرثر شوبنهاكر ) ،من نصيبهن

غريبا ىذا الكبلـ من رجل قاطع أمو إٔب أف ماتت ككاف يقوؿ ٟنا لن يذكرؾ التاريخ بشيء غًن أنك كنت أـ 
 هاكرشوبن

كليس منعها من اٝنط فقط بل كانت النظرة السائدة كال زالت أّنن أردأ خطا ففي نص قدًن يتحدث 
ؽ.ـ.(  يعتذر لئللو ُب دعاء ٢نطوط : اعذرين  637آشور بانيباؿ آخر ملك لئلمرباطورية اآلشورية اٜنديثة.)ت 
 ...   (2)لكوف  ػ اٝنطاطة  ػ اليت كتبت ىذا الدعاء أمامك ىي امرأة

بيد أف األجواء اٜنضارية اليت جاء ّٔا الدين اٜننيف كانت تشجع حضور اٞنرأة ُب ٠ناؿ اإلبداع        
 كقد خلَّد لنا التاريخ أٚناء كثًن من  النساء الآلئي مارسن اٝنط بل كبرعن فيو .،كالعلم كمنو اٝنط

                                           
 ، موقع اٝنطاط نفسواٞنرأة كاٝنطاٝنطاط حسن اٞنسعود،  (1)

 موقع كيكيبيديا  (2)
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 فلنعرج على بعض األٚناء البلمعة ُب ٚناء اٝنط العريب :
 اهلل العدوية : بدالشفا بنت ع -أ

 ،كالشفا ىو لقبها ىٚنها اٜنقيقي ليلإقيل  ،ثىن عشر حديثان اركت  ،تعلمت الكتابة كأسلمت قبل اٟنجرة
: صلى ا عليو كسلم ا النيب ٟنكىي اليت قاؿ  ،ككاف الكثًن من النساء تأتٌن لتتعلم منها ،اشتهرت ُنسن خطها

أىلتها ٞننصب حسبة السوؽ كلعل مهارهتا ىذه ىي اليت  ،لكتابة ((كما علمتيها ا  ةلمً )) علمي حفصة رقية النَّ 
  زمن عمر بن اٝنطاب .

 حفصة بنت الخليفة عمر بن الخطاب : -ب
 .ا العدكية  عن الشفا بنت عبدكاٝنط أخذت الكتابة 

 فاطمة بنت الحسن األقرع : -جـ 
  ،معاين : ) كاف ٟنا خط مليح حسن (فقد قاؿ الس ،بن البواباكاتبة من أحسن الناس خطان على طريقة 

دينار ذىيب كىي أكؿ جائزة ُب عصر  4111جازىا أكتبت رسالة إٔب كزير السبلجقة طغرؿ بك فانبهر ِنطها ك 
 ىػ  481توفيت سنة  ،ككتب الناس على طريقتها بالكتابة ،طبلؽعبلىا على اإلأالسبلجقة كآخر جائزة بل ك 

عنهآب يكن ُب زماّنا من حرائر االندلس من يعادٟنا علما كفهما،  قيل:  القرطبية عائشة بنت أحمد -د 
 ـ.4119كأدبا كشعرا. ككاف ٟنا مكتبة كبًنة توفيت عاـ 

ـ ٝنط معاىدة الصلح بٌن خليفة بغداد القائم با كبٌن 4187ختًنت عاـ : ا فاطمة البغدادية -ىـ 
 ناس خطا على طريقة ابن البٌواب.ّنا كانت من أحسن الإملك الرـك ُب بيزنطة. كيقاؿ عنها 

خت اٞنلك الدقاؽ صاحب دمشق. استنػسخت عدة كتب كشػيدت اٞندرسة أ : زمرد بنت جاولي -و 
 ـ.4464اٝناتونية. توفيت عاـ 

ندلس اٝنليفة الناصر , كمعىن كاتبة لدل اٝنليفة ػ يعين اّنا بلغة اليـو متوفية كاتبة حاكم األ مزنة -ز 
 (3)ىػ358توفيت سنة  كقد كانت من أشهر اٝنطاطٌن ُب عصرىا.رئيس الوزراء نعم 

بغدادية اٞنولد  ،الكاتبة الدينورية األصل ،بنت أيب نصر بن الفرج بن عمر األبرمشهدة الدينورية : -ح 
كأخذ عنها اٝنط العريب كثًنكف منهم اٝنطاط ياقوت  ،تكتب جيدان  ،كانت عاٞنة فاضلة ١ندثة كاتبة  ،كالوفاة
 (4)ىػ .574توفيت سنة  ،كىو كاتب السلطاف ملكشاه ػ كىو غًن ياقوت اٞنستعصمي ،اٞنلكي

 ـ: 4226بو الفتح عاـ أك٣نا يركل عن اٝنط سابقا ن ىذه القصة الطريفة اليت حدثت ُب زمن الكامل 

حضرت امرأة اٚنها بنت خداكرم من االسكندرية كلدت من غًن يدين، فجيء ّٔا بٌن يدم أ) فقد  
قبلـ فلم ترض شيئا من األ فػتناكلت برجلها اليسرل قلما ،ّنا ٔنط برجليها فأحضر ٟنا دكاةأضواف، فعرفتو الوزير ر 

                                           
 ، موقع اٝنطاط نفسواٞنرأة كاٝنطاٝنطاط حسن اٞنسعود،  (3)

 58ص  ،3111 ،3ط ،دار ابن حـز ،ت من النساءاٞنؤلفا ،١نمد خًن يوسف (4)
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كأخذت كرقة فأمسكتها برجلها اليسرل  ،اٞنربية اليت أحضركىا فأخذت السكٌن كبرت لنفسها قلما كشقػتو كقطتو
 .(1)( ككتبت باليمىن أحسن ماتػكتبو النساء بأيديهن

ربض الشرقي من قرطبة مائو كسبعوف امرأة يكتنب كلهن اٞنصاحف ِنط الكوُب. فإذا كاف العدد ككاف ُب ال
 ُب حاضره كاحدة عربية فما عدد الكاتبات ُب العآب اإلسبلمي ُب ذلك الوقت .

ة كل  فعندما أسػس اٝنليفة اٞنأموف ػ دار اٜنكمة ػ كأراد ترٗن ،بل كارتبط ٗناؿ اٝنط َنماٟنا ُب التاريخ العريب
ياـ كىو يتجوؿ ُب كُب أحد األ ،ٔب اللغة العربية شجع ذلك مهنة اٝنط للرجاؿ كالنساءإكتاب معركؼ ُب العآب 

 :اٞنداعبات ٔب أصابع خطاطة اٚنها ػ منصف ػ فتملي عليو قر٪نتو ىذه إينظر اٝنليفة  مكتػبتو الكبًنة

 ة مينصفي ىبَّ فما أنصىفتين ُب ا    من ليس يعرؼي  أرىاين مىنىحتي اٜنيبَّ 
 لفظها اٞنرتشف اديرِّ  رػكينث     سريعة  جرم  اٝنط   تنظم  لؤلؤا
 كُب  اصبعىيها  أٚنري  اللوفً  أىيفي   كىزادت  لدينا حيظوة  ٍب  أعرىضت

   (2)جسيمات  العيلى  كىو  أعجفي     متحرؾ ه يناؿي  ساكن ٚنيع أصمُّ 

 قلم للخط.كاٞنقصود بأٚنر اللوف القصبة اليت تستعمل ك 
ادىىا سوادي شعرىا،  : كأىفَّ خطها أشكاؿ ككصف أ٘ند بن صاّب جاريةن كاتبة فقاؿ       صورهتا، ككأف ًمدى

ا ًسٍحري مقلتها، ككأف ًسٌكينها ككأف قرطاسها أنًدًني كىٍجًهها، غينج ٜنظها ككأف  ككأفَّ قلمىها بعضي أناملها، ككأف بناّنى
 . (3)ًمقطىعها قلبي عاشقها

 سار الثالث : خاتمة الم  
 كبعد ؛ فها قد أناخت ٗناؿ ىذه الٌرحلة الرتاثية بأعتاب عصر الرقمنة كالتقنية موصية باآلٌب :     
فاٞنخطوط ال يقل أ٨نية عن اآلثار  ،ضركرة ٓنويل اٞنخطوط  إٔب قضية كطنية تشغل باؿ اإلرادة السياسية -

اء متحف كطين ٫نتص باٞنخطوط ٗنعا كحفظا من خبلؿ العمل على إنش ،كالرموز الثورية كالوطنية
 كدراسة كنشرا .

كمن ٍب التبادؿ بٌن ٢نتلف اٛنهات لبلطبلع  ،ضركرة إعداد فهرسة كوديكولوجية ٞنخطوطات كل منطقة -
 كالتعاكف 

استنهاض ٨نم أساتذة اٛنامعات ّنختلف تدرجاهتم كٔنصصاهتم للمسا٨نة ُب إرساخ ثقافة اٞنقركئية  -
 اث.كاٜنفاظ على الرت 

                                           
  302ص  1939 ،مصر ،مكتبة اٟنبلؿ ،تاريخ اٝنط العريب ،١نمد طاىر اٞنكي (1)

اكردم : خدا بالفارسية ا/ ًكردم بالرتكية أعطى..فيصبح اٞنعىن البنت اليت أعطاىا ا لنا وقال في ذات الكتاب :                          خيدى
 مرجع سابق ،طاط حسن اٞنسعوداٝن (2)
 اٞنرجع نفسو ،اٝنطاط حسن اٞنسعود (3)
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يشرؼ عليها علية اققٌن كاٞنتخصصٌن بغية  ،اإلعداد لدكرات علمية تقنية ُب صناعة كٓنقيق اٞنخطوط -
 ككذا قطع دابر مرتزقة الرتاث .  ،تكريس رؤية معاصرة للمخطوط

بث الوعي كسط الناس من خبلؿ أقنية التواصل اٞنختلفة للتعاكف مع ٢نرب اٞنخطوطات باٛنامعة بغية  -
كُب سبيل ذلك ال مندكحة من ٔنصيص "أسبوع اٞنخطوط العريب" يعقد كل سنة  ،اٞنخطوطاٜنفاظ على 

 كال بأس من تعضيد ذلك ُنصة إذاعية دائمة تعمل على ذات الغرض. ،للتذكًن كالتنبيو
من باب  ،ٓنمل جزء من أعباء اٞنسؤكلية التار٫نية إزاء اٞنوركث اٜنضارم تشجيع أىل الرب كاإلحساف على -

 : 

 ٬نينػيػك ًمن ماؿو فقلتي دعيين   ةو أنفقتى ُب الكيتًب ما حىوىتكقائل
 ألخًذ كتايب آًمػػننا بيمػػيين    لعلي أرل فيها كتػػابنا يدلين

أف يساىم ىذه اٞنلتقى ُب لفت االنتباه إٔب ىذا اٞنخزكف كبًن ل  أم ٪ندكين اٝنتاـُب ك              
كيعكس رؤية كاضحة عن  ،يبصٌر الدارسٌن كالباحثٌن كغًنىم بتار٫نهم االسرتاتيجي لؤلمة األمر الذم من شأنو أف

 . ماضيها كحاضرىا كمستقبلها

 ا..رن ػػكأخي  
 أيها اٞنلتقى الطيب :

كرؽ كألق...فسبلـ على  ،خط كحظ ،ذكؽ كشوؽ ،إبداع كإمتاع ،ىكذا ىي ثبلثية اإلعجاب      
ويداء القلوب...كلو استطعت أف أكوف سطرا ...اليت أبدعت فأمتعت كسطرت فبصرت كخطت فحطت على س

 أبو ٕناـ :ُب ٢نطوط من ٢نطوطاهتم لكنت ..كما قاؿ 
 غرابػػافية الػمداد مثلي خ

 
 كقرطاس كرقراؽ السراب 

 
 ألفاظ اٞنثاينػػفاظ كػػكأل

 
 كخط مثل كشم يد الكىعاب 

 
 كتبتي كلو قدرت ىول كشوقان 

 
 كتاب إليًك لكنتي سطران ُب 

 
 

 بحث   مراجع ال

 ،اٝنزانة اٜنسنية الرباط اٞنغرب ،معجم مصطلحات اٞنخطوط العريب ،أ٘ند شوقي بنبٌن كمصطفى طويب (1)
  2ط

 3111،دمشق ،آناد الكتاب العرب ،رحلة اٝنط العريب ،أ٘ند شوحاف (3)
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   3114 ،4مصر ط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،اٞنعجم الوسيط ،٠نمع اللغة العربية (2)

  3111 ،1ط ،لبناف ،دار ابن حـز ،ئب الفكر كذخائر العربعجا ،١نمد خًن رمضاف يوسف (4)

  1999 ،1ط ،لبناف ،دار ابن حـز ،نوادر الشوارد ،١نمد خًن رمضاف يوسف (5)

  3116 ،1ط ،لبناف ،دار ابن حـز ،سفينة الذىب من الثقافة كاألدب ،١نمد خًن رمضاف يوسف (6)

  3111 ،3ط ،دار ابن حـز ،اٞنؤلفات من النساء ،١نمد خًن يوسف (7)

 لبناف  ،دار الفكر ،قصص عجيبة كمفارقات غريبة ،زىًن علواف (8)

ٓنقيق ٤نيب مايل اٟنركم  ،عيمدة الكيتَّاب كعيدَّة ذكم األلباب ،اٞنعز بن باديس التميمي  الصنهاجي (9)
 1419 ،1ط ،إيراف ،٠نمع البحوث اإلسبلمية ،كعصاـ مكية

  3112 ،٠3نلد ،لك سعودأخبلقيات الوراقة،٠نلة جامعة اٞن ،عابد سليماف اٞنشوخي (11)

 3117 ،1ط ،السعودية ،دار اٞننارة ،فصوؿ ُب الثقافة كاألدب ،١نمد علي الطنطاكم (11)

 اٞنغرب ،الرباط ،كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية  ،تاريخ الوراقة اٞنغربية ،١نمد اٞننوين (13)

  1999 ،ديةالسعو  ،دار اٞنريخ ،عبد العزيز بن ١نمد اٞنسفر، اٞنخطوط العريب كشيء من قضاياه (12)

 الكويت  ،آّلس الوطين للثقافة كالفنوف ،ٗنالية الفن العريب ،عفيف ّٔنسي (14)

  1998 ،7ط ،القاىرة ،مكتبة اٝنا٤ني ،ٓنقيق النصوص كنشرىا ،عبد السبلـ ىاركف (15)

  1929 ،مصر ،مكتبة اٟنبلؿ ،تاريخ اٝنط العريب ،١نمد طاىر اٞنكي (16)

 1998 ،اٞنغرب ،مطبعة النجاح ،طوطاتناكيف نصوف ٢ن  ،اٞنركز الوطين للرتاث اٞنخطوط (17)

 جامعة اإلمارات  ،إدارة اٞنطبوعات ،صناعة اٞنخطوط العريب ،مركز ٗنعة اٞناجد للرتاث (18)

  1994 ،1ط ،لبناف ،دار الغرب اإلسبلمي ،١ناضرات ُب ٓنقيق النصوص ،ىبلؿ ناجي (19)

20) http://hassan.massoudy.pagesperso-orange.fr 
21) http://www.assala-dz.net/ar 
22) www.alukah.net 
23) alexlisdept.blogspot.com 
24) www.almarkaz.ma 
25) ar.wikipedia.org 

http://hassan.massoudy.pagesperso-orange.fr/
http://www.alukah.net/
http://www.almarkaz.ma/
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 ". غربيةال اتالمكتبي ف العربية مخطوطاتال" 
 

سليم خيرانيأ.  
 جامعة الجزائر
 أ.جمال عبد الكريم
 جامعة الجلفة

 

اٜنمد  رب العاٞنٌن جعل ذكره حدائقى للمؤمنٌن، كمناجاتو غذاء أركاح اٞنتقٌن، كالتضرع إليو عٌز    
 ة للعاٞنٌن .   العاملٌن، ٥نمده على نعمو، كنسألو اٞنزيد من كرمو، كنصلي كنسلم على من بيعث ر٘ن

  :؟ ىو المخطوط ما
،ُب أم نوع من أنواع  الكتابي الذم خيطَّ باليد،ىو : اصطالحا المخطوط سواء كاف على  الفنوف كالعلـو

  .الطينية القد٬نة كاٜنجارة كغًنىا كاأللواحكرؽ أك على أية مادة أخرل كاٛنلود 

ط(، كالتعاملي معو يكوف بالورقات كليس الصفحات، فنقوؿ كقد يكوف للمخطوًط نيسىخه ميتعدّْدىةه )نيسىخي اٞنخطو  
. 51مثبل: يضمي اٞنخطوط   كرقةن كليس صفحةن، كلكل كرقةو كىٍجوه كظىٍهره

ال جـر أف اٞنخطوطات كعاءه للفنوف الرتاثية األصيلة اليت حازت قصب السبق ، كسعة الذىرع؛ كنالت    
، كحصوؿ األنس بالرتاث العريب اإلسبلمي اإلمامة العظمى عند القدماء؛ ذلك أف شرؼ العل م من شرؼ اٞنعلـو

 من منظور التحقيق كالتدقيق موجب إلعماؿ الفكر، كإجالة النظر ُب أصوؿ العربية كسننها.
كلعل من الدكاعي اليت حركت الولوج ُب ٔنـو عآب اٞنخطوطات، اٜناجة اٞنلحة لكشف اللثاـ عن     

غرك أف الغوص ُب اٞنخطوطات ٓنقيقنا كإخراجان ىو قيمة معرفية مضافة لسلسلة  مكنونات ىذا الدرر النفيسة، كال
 البحوث الرصينة اليت ٓناكؿ إ٩ناد مكانة متواضعة ُب اٞنكتبة العربية كاإلسبلمية.

 اإلسبلمي، العآب ُبأثناء اٜنركب كالفنت اٞنتكررة لقد تعٌرضت اٞنخطوطات العربية ألبشع اٞنآسي     
 ُبقليل للغاية كقد تضافرت عوامل عدة  كاإلسبلميةمن مبليٌن اٞنخطوطات العربية  إليناكصل كالشك أف ما 

 : صناعة ىذه اٞنأساة كلعل من أ٨نها
حيث دمرت اٞنبليٌن من اٞنخطوطات من ـ  1521عاـ  ىوالكوبزعامة  تتارعلى يد ال سقوط بغداد -1

من مداد  كاأل٘نر األسوداللونٌن  إٔبٓنولت مياىو  لذماّنر دجلة  ُب باإللقاء أكمكتبات بغداد سواء باٜنرؽ 
   .الكتب كدماء القتلى

 الذم باألعرجالشهًن  ـ  1012 – 1731 الذم حكم ما بٌن تيمور لنكبقيادة  المغوليالغزو   -5
ضوؿ ، كمنها اٞنخطوطات، مثل ما فعلو ُب خراساف كأصفهاف كالعراؽ كالشاـ كاألناكاليابس األخضرطريقو  ُبدمر 

 )تركيا( كاٟنند.



عة
طبا

ة لل
قابل

ة غري 
نسخ

 

264 
 

من اٞنخطوطات يقدرىا أقل  اآلالؼفقدت فيو عشرات  ـ، كالذم 1045عاـ  غرناطة سقوط  -7
كزكجها فرناندك عند  إيزابيل٢نطوط حيث كاف أكؿ عمل قامت بو قوات اٞنلكة  ألفالباحثٌن إنصافا بثمانٌن 

وطات العربية، كشهدت ساحة باب الرملة، ، ىو حرؽ اٞنخطـ 1045دخوٟنا آخر اٞنعاقل العربية، غرناطة عاـ 
عاقبة كل من ٪نتفظ ّنً  أمركرب عملية ٜنرؽ الكتب العربية، كصدر أاٞنعركفة اليـو باسم )بيب الرمببل( ُب غرناطة 

حرؽ كتبهم، كيقاؿ إف الكتب العربية بقيت فرتة طويلة تستعمل ُب غرناطة  إٔبفعمد اٛنميع  ،بكتاب عريب
          .للتدفئة

حيث تعامل اٞنستشرقوف مع  ،عصر االستعمار اٜنديث كُبالسرقات اٞنتتالية أثناء اٜنركب الصليبية  -0
 غنائم حرب.اٞنخطوطات ك

 .بأ٨نية اٞنخطوطات كقيمتها اٜنضارية كالعلمية -عند معظم العرب كاٞنسلمٌن  - العاـ الوعيغياب   -2

  .كاٝناصة اٞنكتبات العامة ُبحفظ اٞنخطوطات  ُب اإل٨ناؿ  -6
  بيعي اٞنخطوطات من بعض مالكيها للغربيٌن بسبب الفقر كالعىوىز . -3

 :الغربية المخطوط العربي في الدول انتشار
لقد انتقلت اٞنخطوطات العربية إٔب الدكؿ الغربية على مراحل متعددة، عن طريق النهب كالسلب، بداية    

 ٔب االستعمار اٜنديث، مع كجود عوامل أخرل منها: ـ ( كصوال إ 1541 - 1146من اٜنمبلت الصليبية ) 
، كالذم كاف ٬نارسو ْنار اٞنخطوطات على ضعاؼ الدافع التجارم ) نفاسة اٞنخطوطات القد٬نة ( -

النفوس من أصحاب الػخزائن اٝناصة، مستغٌلٌن فقرىم كعىوىزىم، كلكن اٞناؿ الػميٍكتىسب من بيع اٞنخطوطات ٓب 
 يقية اٞنوجودة ُب ىذه الكنوز العلمية. يكن يوازم القيمة اٜنق

كىو االستفادةي من اٜنضارة العربية اإلسبلمية كالعملي على نقلها إٔب اللغات  ،العلميك الدافع الثقاُب  -
 على اٞنخطوطات بطرؽ مشركعة كغًن مشركعة. ء، كىذا ما دفع اٞنستشرقٌن لبلستيبلاألكربية

أتقنوا لغات الشرؽ  فقد، - بداية عصر النهضة -رى ُب التحقيق أكؿ من فىكَّ ىم إف ىؤالء اٞنستشرقٌن     
 اٞنتحاملوف ) ، كمنهم ما دكف ذلكٌنعلماء موضوعي من كانوا منهم، فكأرادكا أف يدرسوا ثقافاتو اٞنتنٌوعة كالواسعة

ـى  الرتاث  -رل بطريقة أك بأخ -(، الذين ينطلقوف من اإلساءة إٔب الرتاث العريب اإلسبلمي، لكن اٛنميع خىدى
العريب اإلسبلمي، كاستطاعوا أف ٫نرجوا ٢نطوطات متنوعة إٔب النور، بعد أف كانت ىذه اٞنخطوطات ترتدم الغبار 

 كتتعطٌري بالرطوبة كتستأنسي باألرضة كٓب تر نور الشمس منذ قركف.
ن تركها رىينة إف هتريب اٞنخطوطات من بعض البلداف العربية كاإلسبلمية، بطريقة أك بأخرل، أفضل م   

" ُربَّ األرضة كاٜنشرات اليت تقضي عليها، ) كأنا ىنا لست من مشجعي السلب كالتهريب، كلكن من باب 
كاف سببان ُب ًحٍفًظها، حيث كيًضعت   -بكٌل موضوعية  -، فانتقاؿ اٞنخطوطات إٔب الدكؿ الغربية ضارٍة نافعة "

الباحثوف تيسىلَّمي ٟنم ) مباشرة أك مصٌورة ( ببل متاعب أك  ُب أماكن آمنة معقمة مرتبة كمفهرسة، ٍب إذا طلبها
ُب بعض البلداف العربية كاإلسبلمية من إ٨ناؿ للمخطوطات من  –لؤلسف  -صعوبات، مقارنة مع ما ٪ندث 
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ناحية الرتميم كالتعقيم كالرتتيب كالفهرسة، مع سوء معاملة الباحثٌن كصعوبة الوصوؿ إٔب الضالة اٞننشودة من 
   طوطات.اٞنخ

يزاؿ مبعثران ُب ٗنيع أ٥ناء العآب ُب اٞنكتبات  بلف ُب الغرب، أما بالنسبة ٜنجم الرتاث العريب اٞنخطوطك    
سواء  دقيق،عرؼ حّت اآلف عدد ىذه اٞنخطوطات على كجو الت يي كٓبى كالكنائس كاألديرة، اٞنتاحف ك العامة كاٝناصة 
رة ُب اٞنكتبات نتشاٞن العربية كوركيس عواد عدد اٞنخطوطات  ألستاذا، كيقدر كاألكركبية األمًنكيةُب اٞنكتبات 

ىذا غًن العدد الذم  ،ألف ٢نطوط 61تقل عن  ال فإٌّنا أكركبا، ُبكأما  ،٢1نطوطألف  05من  أكثر األمًنكية
 ،2طا٢نطو  10521كفيها ٥نو  ،باٞنخطوطات العربية األكركبية البلداف عد أغىنتي  فأٞنانيا مثبل، بأيدم الناس

يطاليا، إ إيرلندا، فرنسا، إٔب إضافة ،4ألف ٢نطوط ٥15نو  ركسيا كُب ،3ألف ٢نطوط 10كفيها  ،بريطانيا تليها
آالؼ  11 إٔبآالؼ  7 بٌنيها ما كف، فكالفاتيكا النركيج، السويد، ،الدا٧نرؾسبانيا، بلغاريا، إىولندا، النمسا، 

  .٢5نطوط
ت العربية ُب البلداف الغربية، نقف مذىولٌن ال نعرؼ ماذا نقوؿ أك أماـ ىذا الكٌم اٟنائل من اٞنخطوطا   

نفعل، فهذا ىىمّّ كبًنه كعاره عظيمه كحيٍزفه دائمه يبلحقنا مّت سافرنا إٔب الغرب كتصٌفحنا ٢نطوطاتنا العربية، فهل 
 ستستمٌر ىذه اٞنعاناة سنوات أيخىر ؟

     عيد بعض األمل ُب اسرتجاع تراثنا التليد:من ىذا اٞننطلق أتقدـ ّنقرتحات أساسية عساىا ت   
: " تكوين ٛننة دكلية هتتم باٞنخطوطات تضم أعضاء من كل الدكؿ العربية كاإلسبلمية، ٓنمل اسم  - 1

كاليت سىييٍسنىد ٟنا مهاـ اٞنطالبة باسرتجاع كل اٞنخطوطات العربية  اللجنة العالمية للمخطوطات العربية "،
من الدكؿ األجنبية، كاٞنشاركة ُب اافل الدكلية، خاصة ُب ملتقيات منظمة األمم اٞنتحدة  اإلسبلمية كاٞنسيحية

 .  ) اليونسكو (للرتبية كالعلم كالثقافة 
ويل  - 3  يكوف من الدكؿ األعضاء.    اللجنة العالمية للمخطوطات العربيةٕنى
 ُب كل الدكؿ اٞنعنية.   طات العربيةاللجنة العالمية للمخطو إنشاء مكاتب كمواقع إلكرتكنية لػ:  - 2
ٌهزة ُب كل الدكؿ اٞنعنية، تعمل على:        - 4 وث ٠ني  إنشاء مراكز ُني

 فهرسةي كل اٞنخطوطات لكل دكلة كاستنساخيها بالتصوير الرقمي. -أ                      
 التنسيق بٌن مراكز البحوث كتبادؿ اٞنعلومات.  -ب                    

                                           
 كما بعدىا.  229/ص:3، 1984: فهارس اٞنخطوطات العربية ُب العآب، كوركيس عواد، منشورات معهد اٞنخطوطات العربية، الكويت،  1

 .175 – 154/  1: اٞنرجع نفسو،  2
 

 كما بعدىا. 361/  3اٞنرجع السابق، :  3

  كما بعدىا. 117/  1اٞنرجع السابق،  : 4

 ( كما بعدىا. 427، 271، 374، 352، 321، 122/ الصفحات: )  1اٞنرجع السابق، :  5
 ( كما بعدىا. 221، 392، 393، 117، 111/ الصفحات: )  3                     

- Manuscrits arabes, E. BLochet, editions Ernest Leroux, France, 1925, p: 359 
- Manuscrits arabes de l’ESCURIAL, Hartwing Derenbourg, editions Ernest Leroux, France, 1884, tome: 

03, p: 321.    
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 ربط مراكز البحث بشبكة األنرتنيت. -ج                    
 إنشاء قطاع معلوماٌب مركزم لتأمٌن اٞنعلومات الرقمية         -د                     

االتفاؽ على بركتوكوؿ موحد كمقٌنن يتيح مركنة االتصاؿ كتبادؿ اٞنعلومات بٌن مراكز البحوث على  - 5
      العاٞني. اٞنستول الي كاإلقليمي ك 

 إنشاء ٠نلة ثقافية كقناة فضائية خاصة باٞنخطوطات. - 6
 ُب كل جامعات الدكؿ العربية كاإلسبلمية. تحقيق المخطوطاتتعميم مقياس  - 7
لًتعٌلم تقنيات ٓنقيق اٞنخطوطات ُب إطار اٛنامعات  -اٞنهتمٌن بالرتاث  -تدريبي طلبة اٛنامعات  - 8

 ية كاٞنلتقيات اٞنوٚنية.الصيفية كالدكرات التكوين
 إنشاء جوائز ٓنفيزية ألفضل األعماؿ ُب ٓنقيق اٞنخطوطات.  - 9

عىٍقدي اٞنلتقيات كالندكات بشكل منتظم، مع إشراؾ أصحاب اٝنزائن اٝناصة ُب كل الدكؿ اٞنعنية  - 11
 ًٝنىٍلق بيئة مناسبة للتعاكف اٞنشرتؾ كاالستفادة من اٞنوركث العريب اإلسبلمي.

ٌق ألم إف اٞن خطوطات العربية أمانةه ُب أعناقنا ٗنيعا، فهي جزء من تاريػًخنا الذىيب كحضارتًنا الربٌاقة، كال ٪نى
فرد منا أف يفٌرط ُب تار٫نو كحضارتو، فالشعارات اٞنستعملة ىنا كىناؾ ال تكفي، بل ٩نب تكثيف اٛنهود على 

 ...( حّت نصل إٔب غايتنا اٞننشودة.مستول كل األصعدة ) سياسيا كإعبلميا كثقافيا كاجتماعيا .
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