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Manuscripts are among the primary primary sources that enable
the researcher to study history as a way to preserve what the Arab
mind has produced.
The study and investigation of the manuscript discovers the
researcher's contributions to civilization, which began at an early
age during the Arab rule. The realization and publication of the
manuscript makes it easier to translate it, know its contents, and
benefit from it, as the Arab government witnessed a wide activity
after the emergence of the printer, and the translation of many
manuscripts.
The investigation process combines two contradictions; The ease of
work and its difficulty inherent in the obstacles that the researcher
finds, which is summarized in the spatial dimension between the
investigator and the location of the manuscript, and in the difficulty
of finding and verifying other copies of manuscripts, as well as the
difficulty of achieving texts in the manuscripts themselves. As for
ease; It is the scientific pleasure that the investigator finds as a
result of the investigation and this is due to the embrace of a group
of sources in various other sciences, and the enrichment of the
valuable scientific information that contains the manuscript.
As for what this paper contains, what are the manuscripts and their
importance, and it contains the definition of manuscripts, the parts
of the manuscript, their types, and their cultural and intellectual
importance. As well as the way to benefit from them, the conditions
of investigation, the stages of investigation, the difficulties of
investigation, the ways to treat them and the way to benefit from
the manuscripts.
The manuscripts also reveal the paths of scientific and intellectual
exchange between nations and the images of influence and
influence on the books produced by human minds. The importance
of the investigation lies in preserving the nation’s heritage,
highlighting the historical cultural heritage produced by historians
over the years and investing it by modern technological means to
spread knowledge and benefit.
Key words: Manuscripts, The Importance of the Investigation,
Investigation Process.
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امللخص:

تعد املخطوطات من املصادر األولية األساسية اليت متكن الباحث من دراسة التاريخ كوهنا سبيالً للحفاظ
على ما أنتجه العقل العريب ،حيث جعلوا منها حتفة فنية مثينة وصناعة غنية ابلغة الدقة ،وتركوا فيها ترااثً فنياً
عظيماً.
إن دراسة وحتقيق املخطوط نكتشف الباحث إسهامات األمة يف احلضارة ،اليت بدأت يف زمن مبكرا أابن
احلكم العريب .وأن حتقيق املخطوط ونشره يسهل ترمجتها ومعرفة حمتوايهتا ،االستفادة منها ،حيث شهد
احلكم العريب نشاط واسع بعد ظهور الطابعة ،وترمجة الكثري من املخطوطات.
فإن عملية التحقيق جتمع بني متناقضني؛ بسهولة العمل وصعوبته الكامنة يف العقبات اليت جيدها احملقق
الباحث ،وتتلخص يف البعد املكاين بني احملقق ومكان املخطوط ،ويف صعوبة إجياد نسخ أخرى للمخطوطات
والتحقيق منها ،وكذلك يف صعوبة حتقيق النصوص يف املخطوطات نفسها ،وأما سهولة؛ فهي املتعة العلمية
اليت جيدها احملقق جراء التحقيق ويرجع ذلك ايل معانقة جمموعة من املصادر يف خمتلف العلوم األخرى،
وإثراء املعلومة العلمية القيمة اليت حتوي املخطوط.
أما ما حتويه هذه الورقة ماهية املخطوطات وأمهيتها وحتتوي على تعريف املخطوطات وأجزاء املخطوط
وأنواعها وأمهيتها احلضارية والفكرية هلا .وكذلك سبيل اإلفادة منها وشروط حتقيق ومراحل التحقيق وصعوابت
التحقيق ،سبل معاجلتها وسبيل اإلفادة من املخطوطات.
كما تكشف املخطوطات عن مسارات التبادل العلمي والفكري بني األمم وعن صور التأثر والتأثري فيما
أنتجته الع قول البشرية من مؤلفات ،كما تكمن أمهية التحقيق يف احلفاظ على تراث األمة ،وإبراز اإلرث
احلضاري التارخيي الذي أنتجه مؤرخني عرب السنني واستثماره ابلوسائل التكنولوجية احلديثة لتعم املعرفة
والفائدة.

الكلمات املفتاحية :خمطوطات ،أمهية التحقيق ،حتقيق.

املقدمة:
اهتم املسلمون ابملخطوطات اهتماماً كثرياً ،كوهنا سبيل للحفاظ على ما أنتجه العقل البشري واإلسالمي ،وجعلوا منها حتفاً
فنية مثينة ،وصناعة فنية ابلغة الدقة ،وتركوا فيها ترااثً فنياً عظيماً ومؤثراً.

3الباحثة ،جامعة الزيتونة،
4د ،جامعة الزيتونة ،ليبيا،

ليبياSamiraateeg@gmail.com ،
nmkhm1973@gmail.com
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كما تعد املخطوطات من املصادر األساسية اليت ميكن أن تساعد الباحث يف دراسة التاريخ ،وأن ما ُدون ابملخطوطات ذا
أمهية ابلغة من الناحية التارخيية ،حيث أهنا تعد أهم املوراثت التارخيية مبا حتويه من معلومات عن أصحاهبا ،وكذلك أهنا حتتل مكانة
صادقة بني مصادران التارخيية وخاصة اجلانب احلضاري منها.
أهداف البحث:
هتدف ورقتنا البحثية هذه إىل تسليط الضوء على املصادر األولية واملخطوطات بوصفها أحد املصادر األساسية للتاريخ
احلضاري من فرتة ما ،والبحث عن مصادر جديدة وأصلية ختدم الفرض العلمي وىف نفس الوقت هتدف إىل جتديد الدعوة إلعادة
كتابة اترخينا مبنظور اترخيي حضاري وملعرفة املفاهيم العامة للمخطوطات وأهم أنواعها والتعرف على كيفية حتقيق هذه املخطوطات
واملنهجية املراد إتباعها.
 .1ماهية املخطوطات وأمهيتها
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
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 -1ماهية املخطوطات وأمهيتها

Issue: 5

لقد عُرف املخطوط ابعتباره أحد املصادر األساسية للمعلومات من اجلانبني :اللغوي واالصطالحي ،فماذا نعين بلفظ
املخطوط من الناحية اللغوية ،وماذا يقصد به من الناحية االصطالحية؟

Volume: 4

تعريف املخطوط:

غوي للمخطوط:
التعريف اللُ َ

جاء يف لسان العرب :اخلط :الطريقة املستقيمة من الشيء ،واجلمع خطوط ،واخلط الطريق ،ويقال الزم ذلك اخلط وال تظلم
عنه شيئاً (ابن منظور ،1992 ،الصفحة .)188
عرفه الزخمشري أبنه خط الكتاب بيده ،واملخطوط ،اختط لنفسه داراً أي ضرب هلا حدود ليعلم أهنا له (الزخمشري،
بينما ّ
 ،1996الصفحة .)112
يف املعجم الوسيط
املخطوطة :املكتوبة ابخلط ال ابملطبعة ،ومجعها خمطوطات.
املخطوطة :املنسوخة أو النسخة املكتوبة ِ
ابليد (أنيس ،د.ت ،الصفحة .)244
التعريف االصطالحي للمخطوط:

وجاء يف املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات :أبنه كتاب خبط ِ
اليد متيزه على اخلطاب ،أو أي وثيقة أخرى
ُكتبَت خبط اليد خاص ًة تلك الكتب اليت كتبت قبل عصر الطباعة (غنية ،2010 ،الصفحة .)14
يف املوسوعة األمريكية :املخطوط هو املكتوب ِ
ابليد يف أي نوع من أنواع األدب ،سواء كان على ورق أو أي ماده أخرى
كاجللود واأللواح الطبيعية القدمية واحلجارة وغريها (اخللوجي ،1978 ،الصفحة .)17
عرف املخطوطات أبهنا :ذلك النوع من الكتب اليت ُكتبَت ابليد لعدم وجود الطباعة وقت أتليفها ،ومتثل املخطوطات
وقد تُ َ

مصادر أوليّة للمعلومات موثَقة ،وختص موضوعات متعددة ،ويعتمد عدد من الباحثني بشكل كلي أو جزئي على املعلومات الواردة
فيها (املوسوعة ،1999 ،الصفحة ( )448حسب هللا ،الشامي ،2001 ،الصفحة .)1547
ويف تعر ٍ
يف للموسوعة العربية العاملية :املخطوطات مصطلح ألي وثيقة مكتوبه ابليد أو آبلة الطباعة أو احلاسوب الشخصي،
ٍ
لكاتب ما ،والنسخة املطبوعة ،كما يشري املصطلح ألي وثيقة اترخييه مكتوبة منذ
وتستعمل الكلمة للتعريف عن النسخة األصلية
العصور القدمية حىت ظهور الطباعة يف القرن  15م (اخللوجي ،1978 ،الصفحة .)17
ومن خالل هذه التعريفات املختلفة ميكن أن نستخلص أبن كلمة خمطوطة ميكن أن تنطبق أو تسقط على كل ٍ
كتاب كتبه
مؤلف ما خبط يده ،وتكون كتابة املخطوط قد متت قبل االنتشار الفعلي ألدوات الطباعة احلديثة ،فاملخطوط :هو الكتاب الذي
ط ابليد ،خالف الكتاب املطبوع الذي أجنز استعمال اآللة الطابعة.
ُكتب أو ُخ ّ
أجزاء املخطوط:
 -1صفحه العنوان:
عرف صفحة العنوان يف بداايت عهد التأليف ،فقد كان ي ِرد العنوان يف املقدمة أو يف خامته املخطوط ،وكانت تُرتك
مل تُ َ
الصفحة األوىل بيضاء ،هذا ابلنسبة للمؤلفني ،أما الناسخون الذين يقومون بنسخ الكتب من أصوهلا ،فقد كانوا يضعون عنوان
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الكتاب واسم املؤلف على الصفحة األوىل ،مث أييت بعده من تصنيف العنوان واسم املؤلف على الورقة البيضاء ،أو يف هناية املخطوط
ٍ
الحظ يف كثري من املخطوطات القدمية اليوم(املشوخي ،2001 ،الصفحة .)61
خبط خمالف ،وهو الذي يُ َ
 -2بداية املخطوط :
يبدأ عام ًة ابلبسملة ،تليها مقدمه املؤلف يستهلُها حبمد هللا ،واالستعانة به والصالة على نبيه "عليه الصالة والسالم" مث ينتقل
بعد ذلك اىل ذكر اسم كتابه وموضوعه والغرض من أتليفه ،واملنهج املتَبع وطريقه ترتيب املادة فيه من أبواب وفصول ،مث جلؤا اىل متييزه
ُ
ٍ
مبداد خمالف ملداد الكتابة ،واستعملوا يف غالب األحيان األمحر (املسفر ،1999 ،الصفحة .)86
 -3العناوين :
وتشمل عناوين األبواب والفصول والعناوين اجلانبية ،وكانت تكتب وسط ،مث بدأوا يكتبوهنا حبروف أكرب وخبط خمالف،
املفضل يف كتابة العناوين وخط النسخ للمنت (املشوخي ،1989 ،الصفحة .)28
وكان اخلط الكويف هو ّ
 -4اهلوامش واحلواشي:
منذ نشأه املخطوط العريب كان الناسخون يرتكون مساحة بيضاء ،حتيط ابملساحة املكتوبة من الصفحة ،لتتناسب مع حجم
الصفحة نفسها ،فقد تتسع كلما كربت الصفحة ،وتضيق كلما صغرت (احللوجي ،2002 ،الصفحة .)163
 -5تسطري الصفحات (مسطره املخطوط العريب):
اهلدف من التسطري ،كما هو معروف تنظيم الكتابة اليدوية ،ملنع التداخل واالعوجاج ،ولعل الطريقة الفنية اليت كانت متّبعه
يف التسطري هي الضغط على أماكن السطور يف الصفحة مبواد ترتك أثراً رقيقاً ،حبيث ال يشوه منظرها العام (النشار ،1999 ،الصفحة
 ،.)89ويذهب أثر هذه السطور فور االنتهاء من الكتابة عليها ،أو بعد فرته وجيزة ،ومما يالحظ بصفه عامة ،أنه مل يكن للمخطوط
معيار موحد لعدد السطور ،بل كان األمر مرتوكاً للناسخ نفسه (املسفر ،1999 ،الصفحة .)86
 -6ترقيم أوراق املخطوط:
بقي املخطوط العريب بدون ترقيم ،حىت هناية القرن اخلامس اهلجري ،ومث ظهرت طريقه التعقيبات ،وهي عبارة عن نوٍع من
الرتقيم لرتتيب املؤلفات من جهة ،والتعقيب تعين أن يثبت الناسخ يف هناية الصفحة اليمىن ،حتت آخر كلمة من السطر األخري منها،
أول كلمه يف الصفحة التالية (بنبني ،1993 ،الصفحة .)72
 -7االختزال يف الكتابة:
كثري من املخطوطات ما ختتصر منبع األخبار والتحديث ،فيكتفي الناسخ بكتابة "أان" بدال من أخربان أو حدثنا ،و ""01
بدالً من انتهى (بنبني ،1993 ،الصفحة .)72
 -8التصويبات واإلضافات:
كان الناسخ إذا أخطا يف الكتابة ،يشطب اخلطأ ،ويكتب الصواب بعده ،أو فوقه ،وابلنسبة للكلمات املنسية فقد كانت
توضع يف اهلامش ،وعلى موازاة السطر أو فوق موقعها احلقيقي (املسفر ،1999 ،الصفحة .)96
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واتريخ النسخ ،حمدداً اليوم ،والشهر ،والسنة (النشار ،1999 ،الصفحة .)93
 -10أحجام ورق املخطوط:

مل يكن هناك اهتمام بتساوي أوراق املخطوط يف أحجامها ،ولعل السبب لعدم توفر الورق مع ارتفاع أسعاره ،ولكنها يف
الغالب متقاربه (املسفر ،1999 ،الصفحة .)96
ص – التملكيات والسماعات واإلجازات والفوائد.
واملقصود هبا حتديد اتريخ املخطوط ،وتدوين أمساءهم على الكتب املخطوطة اليت ميتلكوهنا (املشوخي ،1994 ،الصفحة
.)103-47
 -1نشأه وتطوير واإلجازات يف املخطوط العريب
يف عصر البداوة كانت املواد اليت يُكتَب عليها مشتقه من صميم البيئة الصحراوية اليت يعيش فيها العرب ،من أجل هذا
جندهم كانوا يكتبون على (زكى ،2006 ،الصفحة :)125
الع َسب والكرانيف:
َ .1

العسب مجع عسيب ،وهي السعفة أو جريدة النخل ،والكرانيف فهي مجع كرانفه وهي أصل السعفة الغليظ امللتصق جبدع
النخلة (عبد هللا ،2003 ،الصفحة .)141
 .2األكتاف واألضالع:
هي من عظام وأكتاف اإلبل والغنم وأضالعها (اخللوجي ،1989 ،الصفحة .)22
 .3اللّحاف:
ِ
الرقاق (محودة ،1994 ،الصفحة .)57
هي احلجارة البيض ّ

 .4الرق واألدمي:

كالمها أنواع من اجللود (اخللوجي ،2001 ،الصفحة .)25
 .5املعارق:
وهي الصحف البيضاء من القماش ،مفردها معرق وهي نوع من مواد جتلب مع القوافل القادمة من بالد فارس ،ولذلك
ال يكتبون فيها كل أمر عظيم (محودة ،2006 ،الصفحة .)65.28
 .6القباطي األقمشة:
نسبه اىل املواد اليت كان يستعملها أقباط مصر ،وهو نوع من النسيج ،يتميز خبصائصه ومساته اليت متيزه عن غريه من
األنسجة (محودة  ،2006الصفحة .)58
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 -9هناية املخطوط:
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 .7الربدي:
يعد من احملاصيل اخلاصة ،اليت كانت تنبتها مصر ،وهو نبات من فصيلة السعد ،كان يزرع بني املشاتل ومراجعة الورق من
(لُبَابِِه) (سيد ،1997 ،الصفحة  .)16وكان يطلق عليه اتلقراطيس املصرية (محودة ،2006 ،الصفحة .)66
وقد فرضت تلك املادة اجلديدة نفسها على العرب ،وانتقلت ابلكتابة العربية إىل مرحله جديده من مراحل منوها وتطورها

(سيد ،1997 ،الصفحة .)15
.)59

األول ،وأوائل القرن الثاين للهجرة (اخللوجي ،2001 ،الصفحة
وظلت صناعه الربدي يف الدولة اإلسالمية طوال القرن ّ

وإلن الربدي يتميز برخص أسعاره وسهوله احلصول عليه بكميات كبرية ،فإن هذا ساعد هذا كثرياً يف انتشار الكتابة العربية،
وأصبحت أكثر مكاتبات األمويني على أوراق الربدي ،والقباطي ،حيث ظل الربدي املصري املادة الرئيسية للكتابة طوال عصر بين
أميه ،وخالل الفرتة األوىل من العصر العباسي (محودة ،2006 ،الصفحة .)66
حيث أطلقت املصادر العربية الق دمية على الربدي املصري ابلقراطيس املصرية ،والقرطاس مشتقه من اليواننية (قراطيس)،
ومعناها ما يكتب فيه ويقابلها يف العربية ورقه وصحيفه (سيد ،1997 ،الصفحات .)16،15
حل حمله وبدأت مصانع الورق يف الظهور ،ويرجع اخرتاع
ويف العصر العباسي يظهر الورق كمنافس للربدي شيئاً ما ،حيث ّ
الورق إىل الصينيني يف القرن األول امليالدي ،ويف منتصف القرن الثاين اهلجري  /الثامن ميالدي (اخللوجي ،1989 ،الصفحة ،)26
أسر العرب بعض الصناع الصينيني
عام  751م (التشكيل ،2003 ،الصفحة .)118

متكن

عندما

املسلمون

من

على

االستيالء

مسرقند

إال أنه إذا كان للصينيني فضل اخرتاع الورق فإن للعرب فضل يف تطوره وانتشار صناعته يف أرجاء األرض ،حيث انل الورق
على أيدي البغداديني تغرياً مهماً ،فقد نقى البغداديون الكاغد مما كان يدخل يف صناعته (جقدى خان ،1997 ،الصفحة .)63
واستمر استعمال ورق الربدي والرق معا ،حىت أمر اخلليفة الرشيد العباسي ( 193 – 170هـ  )808 - 786 /ابستبداهلما
ابلكاغد ،إلن اجللود تقبل احملو واإلعادة ،فتقبل التزوير خبالف الورق ،فإنه مىت ُِحم َي فَ َسد ،وان كشط ظهر كشطه ،إضافة إىل أن
الورق أقوى وأكثر حتمالً وأصلح لعمل الكتب على هيئه دفاتر وكراريس يسهل زايدة مجعها ،وأرخص مثناً واخف وزانً
(اخللوجي ،1989،الصفحة .)63
وهبذا

أسس

أول

مصنع

للورق

يف

بغداد

قبل

هناية

القرن

الثامن

امليالدي

سنه  794م ،ومن مث انتشرت صناعته يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي (حممد صاحيب ،2004 ،الصفحة .)119
ُس ِ
س يف األندلس سنة 950
وبعد انتشار صناعة الورق يف بغداد والشام ،انتقلت اىل املغرب واألندلس ،وأول مصنع للورق أ ّ
م ،ويف مشال أفريقيا حوايل القرن  11م (اخللوجي ،1989 ،الصفحة .)119
إن تطوير صناعه الورق ،من أجل املآثر اليت متيزت هبا احلضارة اإلسالمية على العامل ،وساعد الورق على نشر العلم ،وحفظ
الرتاث لألجيال اآلتية.
ث -أنواع املخطوطات:
تصنف املخطوطات إىل عدة أصناف ،وجند أهنا تنقسم مثال إىل:
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 )bاملخطوطات العربية :وهي تعد صورة من صور املعارف اليهودية ومكتوبه ابخلط العربي (شحالن،1994 ،
الصفحة .)61

 )cاملخطوطات الفارسية :وهي املخطوطات املكتوبة ابللغة الفارسية ،وهلا خصائصها الفنية اليت متيزها عن ابقي
أنواع املخطوطات األخرى من حيث التجليد والزخرفة (نوار ،2001 ،الصفحة .)10

 -2أنواع املخطوطات حسب التاريخ:
ِ
ب فيه) إىل:
كما ميكن أن نصنف املخطوطات حسب اتريخ التأليف (العصر الذي ُكت َ

 )aخمطوطات قدمية يف الشرق األدىن :وتشمل خمطوطات قدماء املصريني ،واليوانن والرومان ،من ق  18ق .م

اىل ق 4 .م (قنديلجي ،عليان  ،2000الصفحة .)48
 )bخمطوطات الشرق األقصى القدمي :وتشمل املخطوطات الورقية ،وخمطوطات ورق النخيل ،اليت استعملت يف
اهلند القدمي (سيد ،1997 ،الصفحة .)16
 )cاملخطوطات يف القرون الوسطى :حيث كانت اجللود والرقوق املادتني األساسيتني للكتابة اىل أن جاء الورق
(إحممد ،2007 ،الصفحة .)9
 -3أنواع املخطوطات حسب احلامل:
 )aالربدايت :تتمثل يف املخطوطات املكتوبة على ورق الربدي (سيد ،1997 ،الصفحة .)16

 )bاأللواح الطينية :يعد قانون محورايب ،احملفوظ يف متحف اللوفر بفرنسا أفضل مثال على
املخطوطات (إحممد ،2007 ،الصفحة .)9

هذا النوع من

 )cاملخطوط الرقمي :وهي املخطوطات احملمولة على أوعيه التكنولوجيات احلديثة أبنواعها كاألقراص (إحممد،
 ،2007الصفحة .)9

سخ:
 -4أنواع املخطوطات حسب النُ َ

 )aاملخطوطات األصلية :وهي النسخة اليت كتبها
األم (املنجد ،1970 ،الصفحة  )13وحتمل امسه وختمته.

املؤلف

بنفسه

وتسمى

ابلنسخه

 )bاملخطوطات املنسوخة :وهي املخطوطات العتيقة اليت مت نسخها ،حيث كان بعض النساخ يقوم بنسخ الكتب
املراد احلصول على نسخ منها داخل بعض املكتبات أو دكاكني الوراقني (هارون ،1998 ،الصفحة .)29
 )cاملخطوط امل َبهم :وهو املخطوط املقطوع أو املعيب ،وصحته غري موثوق هبا (بن شريفة ،1995 ،الصفحة
ُ
.)110
 )dاملخطوط املرحلي :وهو املخطوط الذي يؤلَف على مراحل ،فيؤلف أول مره وينشر بني الناس مث يضيف املؤلف
إضافة تزيد على ما يف املرحلة السابقة (املشوخي ،1994 ،الصفحة .)323

جمع من
 )eاملخطوطات على شكل جماميع :توجد خمطوطات كثريه تدخل ضمن اسم جمموع أو جماميع ويتكون املَ َ
جملد حيتوي على عدد من املؤلفات أو األجزاء الصغرية أو الرسائل (هارون ،1998 ،الصفحات .)30-28
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 )aاملخطوطات العربية :وهي املخطوطات اليت ُكتبت ابخلطوط العربية (املوسوعة ،1999 ،الصفحة .)448

Issue: 5

 -1أنواع املخطوطات حسب اللغة:

Samira Salem Ahmed ATEEQ & Najia Mohmmed KHALIFA

ج -األمهية احلضارية والفكرية للمخطوطات
إن احلديث على املخطوط هو حديث عن فكر البشرية عرب العصور ،وهي تلخص حوادث غابره عن وجود دراسة ما،
وهي ختبئ بني طياهتا خالصه حياه مؤلف ما ،وشاهد يعرفنا على أشياء يصعب أن يعيدها الزمن واألايم.
وتتجلى قيمه املخطوطات من حيث الشكل واملضمون:
أما الشكل :فاملخطوط وثيقة أثريه حضارية ونعين بكلمه وثيقة أربعه عناصر نصنفها :الورق ،املداد (احلرب) القلم (اخلط)،
والتجليد ،ويهتم بدراسة هذه العناصر (فرحات ،2009 ،الصفحات .)10-9
وتفتح املخطوطات أمامنا آفاقا واسعه إلدراك الكثري من املعلومات واحلقائق منها:
 )aتطور الصناعة والتدوين والكتابة يف عصران.
 )bامل خطوطات هلا الفضل يف إحياء فن من الفنون العريقة وتفوق احلركة الفكرية والثقافية الذي وصل إليها املسلمون (سيد،
 ،1997الصفحات .)2-1
يعرفنا املخطوط على أنواع اخلطوط ونشأهتا وبدأيه ظهورها (سيد ،1997 ،الصفحة .)15
َ )c
إذاٍ فاملخطوطات متكِن من بقاء العلوم املختلفة ،فعامل املخطوطات حيلل مواد الكتابة والورق ،وهذا التحليل يساهم يف تقدم
اإلنسان.
من حيث املضمون :إذا كانت املخطوطات قطعه فنيه أثريه فهي ظاهره إنسانيه وسياسيه وأدبيه أخالقية (سيد،1997 ،
الصفحة .)15
إهنا روح األمه النابض ابحلياة ومهد كل حضارة ،إذ أهنا سبيل كل عامل وابحث ،ومصدر غىن ابملعرفة يف شىت اجملاالت،
واملخطوط مهما كانت أشكاله سواء كان كتاابً خبط مؤلف ،أو جمموعة من الرسائل بني احلُ َكام أو بني العلماء أو الشعراء ،وأما
الكتب اليت بني أيدينا اآلن ما هي إال نسخه ملخطوطات أصحاهبا ،لذلك ضياعها يعين تضييع حلياة اإلنسان.

فاملخطوطة حتدد لنا أبعاداً كثريه منها التارخيي ،واالجتماعي ،واحلضاري ،واإلنساين ،والديين ،هلذا فان دراستها تتطلب
جهداً ودراية واسعه وثقافة حسنه ملعرفه قيمتها (املنجد ،1970 ،الصفحة .)10
ومن قيمتها األدبية والتارخيية أهنا تتيح لنا التعرف على العلوم واملعارف اليت اهتم هبا العرب وألقوا فيها أعماهلم ،وذلك
ابستخدام نظام الفهرسة (سيد ،1997 ،الصفحة .)15
يبني لنا مدى التوسع الفكري واالزدهار
كذلك فإن احتفاظ املكتبات العربية واإلسالمية ابلعديد من املخطوطات غري العربية ّ
املعريف وامتزاج الثقافات (اخللوجي ،1998 ،الصفحة .)19
كما تَكمن أمهيتها يف كوهنا تعلِم األمه اترخيها ولغتها وغري ذلك ،وأمة ال اتريخ هلا ليست أبمة ،وال نزال إىل وقتنا احلاضر
حباجة إليها ،فكلما تقدمت السنني ازدادت حاجتنا إليها (فتحي ،1998 ،الصفحة .)168

الذهب.
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 -2حتقيق املخطوطات وسبل اإلفادة منها.
 -1شروط حتقيق املخطوطات:
 -1شروط احملقق
مبا أن املخطوطة هي ما كتب خبط اليد ،فإن حتقيقها ليس ابألمر اهلَني ،فالتحقيق هو تصحيح النصوص وتصديقها وإثباهتا
ِ
أجلها (معروف،2004 ،
وتوثيقها وإحكامها من قبل القائم بعمل التحقيق ،أبمانة علمية وهو علم كباقي العلوم األخرى بل من ّ
الصفحات .)46- 43
وتكمن أمهية التحقيق العلمية والتارخيية يف أنه حيافظ على تراث األمه وإظهارها إىل الساحة العلمية ،فاحملقق هو الوحيد
الذي يستطيع أن حيافظ على هذا اإلرث احلضاري التارخيي ،الذي قد أنتجه علماؤان األعالم عرب السنني ،وإخراج هذا الرتاث إىل
النور ،بدالً من تركه مركوانً يف رفوف املكتبات من أجل إفادة القارئ واملطلع على هذا الرتاث (احلموز،2006 - 1427 ،
الصفحات .)100-99

أما الغاية من التحقيق فهي أتدية النص املؤلف اىل القارئ كما أراده املؤلف أو أقرب ما ميكن إىل ما أراده (املنجد،1987 ،
الصفحة .)15
ففحص املخطوطة غالباً ما يواجه صعوابت حيتاج جتاوزها إىل دراية وعلم ،ولذلك اشرتط أهل العلم شروطاً يف احملقق أمهها:
 .1أن يكون الباحث متخصصاً يف حتقيق النصوص ونشرها والعمل هبا ،حبيث يكون عامل بقواعد وأصول التحقيق والنشر،
مما يتطلب منه قراءة يف كتب هذا الفن (الطائي.)535/Inahj,org/articles and research ،

 .2أن يكون على علم ابخلطوط العربية وتطورها التارخيي ،وطرائق النسخ القدمية واألدوات املستعملة للكتابة من جلد أو
ورق وحنومها (مناري ،2020 ،الصفحات .)11-10
 .3أن يكون عاملاً أبمهات املصادر الرتاثية الكربى من كتب احلديث املشهورة وكتب اللغة واألدب واملعاجم والفهارس
واألعالم والطبقات (الطائي.)535/Inahj,org/articles and research ،
وصرفها وفقهها ،حىت يتجنب خطأ احلُكم السريع ابلتصحيف على املخطوط
 .4أن يكون عاملاً ابلعلوم العربية وحنوها َ
(مناري ،2020 ،الصفحات .)11- 10
 .5أن يتميز احملقق ابألمانة يف التصرف مع النص املخطوط ،وتوثيق املعلومة من دون زايدةٍ أو نقصان ،وال يغري أسلوب
املؤلف الذي استعمله يف أتليف املخطوط ،وإن حدث من احملقق أي تصرف يف املخطوط عليه أن يشري اىل تصرفه يف
مقدمه التحقيق أو يف اهلامش (الطائي.)535/Inahj,org/articles and research ،
 -2شروط املخطوط املراد حتقيقه:
املخطوط املراد حتقيقه يلزمه شرطان أساسيان مها:

 -1أال يكون هذا املخطوط قد سبق وإن ُح ِقق حتقيقاً علمياً ،وهذا يقتضي من احملقق بذل كامل جهده وسعة املعرفة
ما حقق من املخطوطات ،وما نُ ِس َخ وما مل حي َقق وطبيعة التحقيق وذلك من خالل متابعه أخبار املنشورات املخصصة لذلك
مثل :الفهارس واملطبوعات اليت خصصت هلذا الغرض ،فال ميكنه البدء ابلتحقيق دون أن يتحصل على تقرير و ٍ
اف حول
املخطوط قبل أن يبدأ بتحقيقه (الطائي.)535/Inahj,org/articles and research ،
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 البدء ابملصنفات األصلية قبل الكتب التعليمية. البدء ابملخطوط األصل قبل الكتاب الشارح. أال يكون االنصراف إىل املخطوطات اجملهولة النسبة إال إذا كانت مصادر مادهتا العلمية اندرة. -3مراحل حتقيق املخطوط:
يتعني لتحقيق املخطوط حتقيقاً علمياً املرور مبراحل ثالث أساسيه يكون احملقق قبلها قد اختار موضوع حتقيقه انطالقاً من

ختصصه العلمي ومعرفته أبمهيته العلمية ،وأن يكون قد تعرف على مكان وجود املخطوطة من خالل االطالع على الفهارس ومراكز
املخطوطات ،حىت يتسىن له االنتقال إىل املرحلة األوىل بشكل صحيح وسليم (.)2021,Almaarefijania.yoo7.com
املرحلة األوىل  -مجع النسخ املخطوطة:
نسخ املخطوط املراد حتقيقه ،سواء املوجود منها يف العامل اإلسالمي أو الغريب ،وذلك ابلرجوع اىل
واملقصود (جبمع) مجيع ِ
خمطوطه
أو
مطبوعة
كانت
سواء
العامل
يف
املخطوطات
فهارس
(الطباع.)Posts.Eemam.alshatiby.m.facebook.com ،2003 ،
املرحلة الثانية  -انتقاء النسخة املعتمدة أو النسخة األصلية:
حينما جيمع احملقق النسخ يقرؤها وي ْدرسها ليميز منها األصل ،والنسخ األخرى تكون للمقارنة وبيان وجوه االختالف بني
األلفاظ واملعاين املعرب هبا يف خمتلف النسخ ،حيث يتم ترتيبها مجيعاً حسب أمهيتها ،ابعتماد قِدم التاريخ ،وصفحة العنوان وأوهلا
وآخرها ،فاذا عارض ذلك صحة املنت ودقه الكاتب أو ثبت مساعها من علماء معروفني فقد تكون هي أوىل من املخطوطات أو
األم (الطباع.)2021,Almaarefijania.yoo7.com( ،)2011 ،
وقد ُرتبِّت نسخ املخطوط كالشكل اآليت:
.1

نسخه خط املؤلف.

.2

النسخة اليت امألها املؤلف على تلميذه أو تالميذه.

.3

النسخة اليت قرأها املؤلف بنفسه وكتب خبط يده ما يثبت قراءته هلا.

.4

النسخة اليت قُرئت على املؤلف وأثبت خبط يده مساعه هلا.

.5

النسخة املنقولة عن نسخ املؤلف.

.6

النسخة املقابلة لنسخة املؤلف.

.7

النسخة املكتوبة يف عصر املؤلف وعليها مساعات من العلماء مثبتة خبطوطهم.

.8

النسخة املكتتبة يف عصر املؤلف وليس عليها مساعات.

652

Issue: 5
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 -2أن يكون املخطوط ذا قيمه علميه ،فإحياء الرتاث هدفه تطوير احلاضر من أجل بناء املستقبل ،وهذا حيتاج اىل
حبث الستخراج املفيد واألحسن وإن كان تقدير أمهية املخطوط ُخمتلَف فيه ،فمن املخطوطات ما أ ِ
ٍ
ُمهل وتنبِه إىل قيمة من ح َققه
وأخرجه ،فنال القبول واالستحسان من العلماء (منادي ،2020،الصفحة .)10
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 .9النسخة املستنسخة بعد عصر املؤلف وليس هلا مساعات ،ويف احلالة اليت جتتمع عند املؤلف نسخ جمهوالت فإن
ترتيبها حيتاج إىل حذف احملقق ،أي درايته ابخلطوط ونوع الورق واملداد وأنواع كل ذلك ،ومقابلة املتون للتحقيق من النسخة
األكثر ضبط ودقة.
املرحلة الثالثة  -ضبط نص املخطوط وتقوميه:
ويكون ذلك بتوثيق نسبته إىل مؤلفه وحتقيق عنوانه ،واالسم الكامل ملؤلفه وحتقيق متنه حبيث يظهر بقدر اإلمكان مقا ِرابً
لنص مؤلفه (ادويشي.)amanar.com/the.m.anusc.ripts ،
مفصلة تبني كل ما يتعلق ابملؤلف وعصره ومكان
وعند استيفاء هذه املراحل الثالث ،ينبغي للمحقق دراسة املخطوط دراسةً َ
الكتاب ومكانه مصنفه ورؤيته للموضوع ،ورأي العلماء املعاصرين له ،ومدى تبين تالميذه ألدائه وأتثرهم هبا ،وهل أفاد من املتقدمني
وح َجته واالستدالل آبرائه يف كتبه األخرى (.)amanar.com/th-manuscriptsi
أم ال ،مع ذكر مذهبه وأدلته ُ

وقد اعتاد احملققون أن جيعلوا يف مقدمة املخطوط ترمج ًة للمؤلف ،وأمهية الكتاب وموضوعه وحتقيق امسه واسم مؤلفه ،وصحة
نسبة الكتاب إليه ،مع التعريف مبنهجه وأسلوبه ،واملصادر اليت اعتمدها ،والدراسات اليت دارت حوله ،وهل للكاتب دور يف تطوير

موضوع املخطوط ،مع دراسة النسخ وعرض مناذج منها ،كما يعرض احملقق أيضا يف مقدمته املنهج الذي اتبعه يف حتقيق املخطوط
والصعوابت اليت اعرتضته (.)/s/17971www.manhal.net/art
ث -صعوابت التحقيق وسبل معاجلتها:
قد تصادف احملقق أثناء اشتغاله عدة صعوابت حتتاج منه إىل علم ودراية وفْ ِطنة لتجاوزها ،ومن هذه الصعوابت:
 .1نوع اخلط الذي ُكتب به املخطوط ،فقد يكون غري واضح وبدون نقط أو مكتوابً خبط متصل بشكل مبالغ فيه.
كاتب املخطوط فيه ،أو اهلفوات اليت قد يستعصي معها فَـ ْهم مقصود املؤلف
 .2التحريف والتصحيف الذي ُ
يقع َ
(.)www.Albayan.an.cdn.amppr
 .3عوامل البلل والتآكل اليت قد يتعرض هلا املخطوط مما يؤدي اىل انطماس بعض كلماته وانداثرها
(amanar.com/th-manuscriptsi).
 .4غرابهً املخطوط من حيث موضوعه أو لُغته .ولتجاوز هذه املشاكل والصعوابت حيتاج احملقق آلليات وتقنيات لتدليلها،
منها:
 )aمجع أكرب عدد من النسخ ومقابلة بعضها ببعض مقابلة دقيقة وكاملة (.)almaareftijania.Yoo7.com
 )bتقليب املخطوطات وإعادة قراءهتا حىت أيلف خطها ويعلم االجتاه العام فيها ،وأن يلجأ إىل املراجع اليت يظن أن املخطوط
رجح أهنا قد است َقت منه ،ويستعني يف التحقيق مبقابلة هذه على تلك ،ومقابلة ٍ
كل منها على
املستقى منه أو اليت يُ َ
األخرى (البشار ،1997 ،الصفحة .)77
الشك على اليقني ،حىت أيمن العتار فيما يقرتح من تصويب وتصحيح.
 )cأن يتأىن يف فهم النص ويغِلب جانب ّ
 )dأن يكون للمحقق صلة اتمة بدراسة أسلوب املؤلف فيما ترك من آاثر أخرى ،وأن يكون على معرفة وثيقة بعصر
املخطوط ،وعلى علم ابألسلوب واللغة اليت كتب هبا ،وال بد من الرجوع اىل املعاجم اللَغوية وأمهات املراجع العلمية
املالئمة الستيفائها فيما َج َل وفيما صغُر (.)www.Albayan.an.cdn.amppr
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ج  -سبل اإلفادة من املخطوطات:

Issue: 5

.i

الشعور الصادق ابملسؤولية العلمية ،وإثبات أخطاء املؤلف كما هي دون تدخل منه ،مع اإلشارة إىل ما يراه صواابً يف
احلواشي ،فاملهم أن يؤدي النص كما صنعه صاحبه (مناري ،2020 ،الصفحات .)11- 9
تعم اإلفادة من املخطوطات حنتاج إىل خطوات علمية ،أمهها:
وحىت ّ

 البحث عن املخطوطة يف مكامنها واستثمار الوسائل التكنولوجية احلديثة لتعميم معرفه أماكن املخطوطات وما مت حتقيقهوما مل حيقق (الطائي.)535/Inahj,org/articles and research ،
 حتقيقها ابتباع خطوات التحقيق. دراسة املخطوطة دراسة نقدية ومقارنتها مبا أل َفه املؤلف وما ِألف يف عصره.
 تصنيف املادة العلمية للمخطوطة ودراستها على ضوء ما توصل إليه العلم يف عصران احلايل حسب طباعتها وإخراجها(.)almaareftijania.Yoo7.com
اخلامتة
تربز أمهية املخطوطات يف العديد من النقاط أمهها:
 -1إن دراسة املخطوطات تكشف لنا عن إسهامات األمة يف احلضارة اإلنسانية.
 -2إن حتقيق املخطوطات ونشرها يسهل ترمجتها اىل اللغات املختلفة ،وهو ما يساعد يف انتشار حمتوايهتا ،واالستفادة منها عند
الشعوب املختلفة ،خاصة بعد طهور الطباعة فقد ترمجت كثري من املخطوطات اىل اللغات األوربية املختلفة.
 -3إن حتقيق املخطوطات يعين استخراج نص املخطوط على حالته اليت كتب منها من قِبل املؤلف استناداً إىل نسخه من أجل
إعداده للنشر واهلدف األساسي منه هو الوصول اىل املنت على حالته األصلية ،كما كتبه املؤلف بنفسه.

 -4أتيت أمهية البحث يف جمال املخطوطا ت من جهة إبراز الوجه احلضاري لألمة اإلسالمية يف خمتلف العصور من خالل إسهامها
يف جماالت احلياة املتعددة ،مما يدل على حيوية هذه األمة وقدراهتا املختلفة.
 -5تكشف املخطوطات عن مسارات التبادل العلمي والفكري واحلضاري بني الشعوب املختلفة.
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التوصيات
 -1االطالع على التاريخ العريب بوجه عام.
 -2الوقوف على التاريخ والرتاث اإلسالمي من أفواه أئمة أهله بوجه خاص.
 -3احلفاظ على الرتاث العريب والتاريخ اإلسالمي.
 -4الوقوف على دقائق العصور القدمية اليت مل يكن لكتب التاريخ حظ يف الوقوف عليها ،إن مصادر كتابة أو تدوين التاريخ عديدة
ومتنوعة ولكنها ختتلف منعصر آلخر فمنها املصادر السنوية كالرتاث الشعيب واملصادر املادية كاآلاثر املعمارية والتحف اخلزفية
واملسكوكات إضافة إىل املخطوطات.
 -5إن أمهية املخطوطات كبرياً جداً ،فعلم األمة مدون فيها ،ومدون فيها الوحي وتفسريه ،واتريخ األمة ولغتها وغري ذلك.
 -6تعد املخطوطات من أهم مصادر املعرفة وأصوهلا جلهة البحوث املعمقة يف النهج التارخيي وسائر الدراسات املنصرفة إىل حقول
املعرفة ومزرع العلوم.
 -7هلذا فاحلفاظ على املخطوطات واجب ،وال شك أننا ما زلنا حىت اليوم يف حاجة ماسة إىل املخطوطات.
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أوالً  -القواميس واملعاجم
إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،ج  ،1مؤسسه الثقافة ،إستنبول.1989 ،
الزخمشري ،أساس البالغة ،ط  ،1مكتبه لبنان.1996 ،
ابن منظور ،لسان العرب ماده خطط ،دار صادر لبنان.1992 ،
اثنياً :املراجع
امحد شحالن ،احملطوط العربي صوره من صور املعارف اليهودية يف املخطوط العريب ،جامعه حممد اخلامس ،الرابط.1994 ،
امحد شوقي بيري ،دراسات عامل املخطوطات والبحث البيوغرايف ،جامعه حممد اخلامس ،الرابط.1993 ،
إبراهيم عامر فنديلجي ،ورحبي مصطفى ،مصادر املعلومات من عصر املعلومات اىل عصر اإلنرتنت ،دار الفكر للطباعة والنشر،
عمان.2000 ،
امين فؤاد سيد ،الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات ،ج  ،1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.1997 ،
جفري خان ،الربدايت العريب يف دراسة املخطوطات اإلسالمية ،مؤسسه الفرقان ،لندن.1997 ،
سامي نوار ،فن صناعه املخطوط الفارسي ،دار الوفاء ،اإلسكندرية.2001 ،
سيد حسب هللا وآخرون ،املوسوعة العربية ،مج ،7املكتبة األكادميية ،القاهرة.2001 ،
السيد السيد النشار ،يف املخطوطات العربية ،دار الثقافة العلمية ،اإلسكندرية.1997 ،
صالح الدين املنجد ،قواعد حتقيق املخطوطات ،ط  ،1ط ،7دار الكتب اجلديدة ،بريوت 1970 ،و.1987
عابد سليمان املشوحي ،التزوير واالنتحال يف املخطوطات العربية ،أكادميية انيف العربية للعلوم ،الرايض ،2001 ،وكذلك أمناط
التوثيق يف املخطوط العريب يف القرن  9هـ ،مكتبه امللك فهد الوطنية ،الرايض 1994 ،م .فهرسه املخطوطات
الغربية ،مكتبه املداد األردن.1989 ،
عبد العزيز بن حممد املسفر ،املخطوط العريب وشيء من قضاايه ،دار املريخ ،الرايض.1999 ،
عبد السالم هارون ،حتقيق النصوص ونشرها ،ط  ،7مكتبه اخلاجني ،القاهرة.1998 ،
عبد الستار اخللوجي ،املخطوطات والرتاث العريب ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،القاهرة ،2001 ،وكذلك املخطوط العريب ،ط
 ،2مكتبه مصباح جده.1989 ،
عبد اهلادي حممد فتحي ،تصنيف املخطوطات العربية ،ندوه املخطوطات ،مصر.1998 ،
كرم حممد فرحات ،املخطوط العريب أدوات التحقيق والدراسة ،مصر.2009 ،
حممود عباس محودة ،اتريخ الكتاب اإلسالمي املخطوط ،دار غريب للطباعة ،القاهرة.2006 ،
حممود حممد زكي ،حنو علم خمطوطات عريب ،الفهرسة دار الكتب والواثئق ،القاهرة.2006 ،
حممد بن شريفه ،حول ترميم املخطوطات يف الغرب ،صيانة وحفظ املخطوطات اإلسالمية ،مؤسسه الفرقان ،لندن.1995 ،
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اثلثاً :اجملالت والدورايت
أمحد سعيد عبد هللا ،اتريخ التدوين ومواد الكتابة ،جمله آفاق للثقافة ،العدد  ،40مركز مجعه املاجد للثقافة ،ديب.2003 ،
صباحي حممد ،الورق والوارقون وأثرمها يف ظهور خزائن احملفوظات ،اجمللة اجلزائرية ،العدد  ،01مكتب الرشاد للطباعة ،اجلزائر ،حوان
.2003
عابد سليمان املشوخي ،نسخ املخطوطات ،جمله عامل الكتب ،مج  ،15العدد  ،03مركز امللك فيصل للبحوث ،الرايض ،يونيو
.1994
عبد الستار اخللوجي ،فن الفهرسة ،جمله معهد املخطوطات العربية ،العدد  ،2مصر.1998 ،
على مجعان التشكيل ،صناعه الورق يف احلضارة اإلسالمية ،جمله أفاق للثقافة والرتاث ،العدد  ،31مركز مجعه املاجد ،ديب ،أكتوبر
.2000
رابعاً  -املؤمترات واألعمال العلمية
عبد الفتاح احلموز ،من أفاق حتقيق الرتاث العريب ،املؤمتر الدويل لتحقيق الرتاث العريب اإلسالمي ،منشورات جامعه آل البيت،
 1427هـ  2006 /م.
موالي إحممد ،من املخطوطات الورقية ابخلزاانت الشعبية ،املكتبة الرقمية للمخطوطات ابملركز الوطين ،اجلزائر ،ادرار.
خامساً  -الرسائل اجلامعية
مصباحي غشيه ،املخطوط العريب يف ظل التكنولوجيا ،مذكره لنيل شهادة املاسرت ،جامعه القسطنطينية ،قسم املكتبات واملعلومات،
.2010
سادساً – املواقع اإللكرتونية
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