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ABSTRACT 

 

 

This study aims at highlighting the suffering of a large sector in the Islamic world, 

namely in Africa which owns a huge stock of manuscripts, as this continent is full 

of unprocessed manuscripts that wait for search and compiling, saving them in a 

secure place, and investigating them and publishing. This triplex problem is the 

aim of this study. 

The study tackles the problems that encounter serving of African manuscripts in 

general, and the Sudanese in particular, where Sudan represents a cultural and 

locational denominator for most of African states, due to its geographical location, 

ethnic multiplicity, historical extensions, and security, economic and 

developmental conditions. 

Need to present the problems of serving African manuscripts to scholars and 

experts still exits, with the hope that these problems will find adequate attention 

as they had found adequate negligence. 

The study, after its organizational introduction and preface, comprises three 

sections. The first section treats the compiling of manuscripts, whereas the second 

approaches the suitable saving of manuscripts, and the third tackles investigation 

of manuscripts. The conclusion involves the most important findings and 

recommendations.  



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 566 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 امللخص

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على معاانة قطاع كبري من العامل اإلسالمي ممثالً يف قارة أفريقيا ذات املخزون اهلائل  
من املخطوطات، حيث تزخر هذه القارة ابملخطوطات اإلسالمية غري املخدومة، واليت تنتظر الكشف عنها ومجعها، مث 

 نشرها، وهذه الثالثية هي املشكلة اليت ترمي الدراسة لبحثها. احلفظ املناسب واآلمن هلا، مث حتقيقها و 

تتوخى هذه الدراسة الوقوف على املشكالت اليت تالزم خدمة املخطوط يف أفريقيا بصفة عامة، ومنوذج الدراسة    
قعه، وتعدد إثنياته، و )السودان( بصفة خاصة، حيث متثل السودان مشرتكاً ثقافياً، وظرفياً، ألكثر الدول اإلفريقية، نظراً مل

وامتداده التارخيي، وظروفه األمنية، واالقتصادية، والتنموية، واحلاجة قائمة لعرض مشكالت خدمة املخطوط األفريقي 
على أصحاب اهلّم واهلّمة من أهل اخلربة يف هذا اجملال، من علماء هذه األمة، لعل جهودهم وعزائمهم توليها حظاً وافراً 

 انلت حظها الكايف من اإلمهال.من العناية؛ كما 

تشتمل هذه الدراسة بعد املقدمة املنهجية والتمهيد، على ثالثة مباحث، يعاجل املبحث األول قضية مجع املخطوطات    
من مظاهنا، بينما خصص املبحث الثاىن يف مسألة احلفظ السليم واملناسب للمخطوط، أما املبحث الثالث فيدرس 

 .وخامتة الدراسة تتضمن أهم نتائجها وتوصياهتا ممارسة حتقيق املخطوط،

  



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 567 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 :ملقدمةا
 علم ابلقلم علم اإلنسان مامل يعلم.احلمد هلل رب العاملني، 

 والصالة والسالم علي معلم البشرية، حممد بن عبدهللا، املرسل إيل كافة اخللق أمجعني. 

انئماً يتعّلق  راكدة  وأن توقظ حساً ومهاً   ركةحصاة يف بإيل املشاركة  يف إلقاء املختصرة تهدف هذه الدراسة فأما بعد:  
ابملخزون الرتاثي اإلفريقي للشعوب السودانية ) ابملعىن التارخيي املمتد( خلدمة هذه اجلهود اليت تتوارى وراء اجلدران 

لناس أبكار ل والكهوف، حمبوسة حىت عن النظر إليها، واليت نسأل هللا أن يقيض هلا من ينفض عنها الغبار، ويفض
 علومها.

 يال.تقرأه األج للنص، متجدد وعمر يد،دثوب ج حمَقَقاً يف خيرج للناس أن يف خدمة املخطوط األمر غايةإن   

العلماء  ني يديبذلك ألنه قل من يتعرض له، ويعرضه  ؛موضوع هذه الدراسة مهًا كبرياً لقد شّكل سبب اختيار الدراسة: 
 .دراسته واستثمار معارفهبغية 

ور يف مهبط أن العلم حمص اعتقدو و الكثريين أّن أفريقيا ليست موطنًا من مواطن العلم، أو املعرفة،  ن  ظَ كان وحيث   
كان البد من بيان أّن مدد األنبياء والعلوم مل تقتصر على أرض منابعها؛ بل امتد أيضاً حىت إىل الرسل واألنبياء فقط.  

هذه  نمهبا علماء، كتبوا فيها علمًا زاخراً واسعاً، ومل جيدوا لنشره منفذا، ولعل هللا جيعل  ظهرفأدغال إفريقيا القصية؛ 
 !هنا كنز ن  أب، ة مهما خفيتفيّ اخلإيل الذين يفطنون لألصوات  ؛هاً، ولو بصوت خفييالدراسة تنب

ملا يفقد من هذا املخزون  درس، بل كاد أن يفوت أوانه،يوضوع هذه الدراسة أن ملآن األوان  لقد أمهية الدراسة:
مث روب، حلا ابستمرار، بسبب اجلهل أبمهيته، واإلغفال عنه، مث العوامل الطبيعية من أمطار ورايح وفيضاانت، وكذلك

 عدم اإلمكانيات املادية. 

 مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة يف الكشف عن كنز املخطوطات يف أفريقيا، هذه املوءودة ظلمًا هلا، وجهالً 
ا  اإلسالمي رت خلدمتها ابلتحقيق والنشر، مسامهة يف خدمة ال االختصاصمبا فيها، مث الرغبة يف عرضها على ذوي 

 العظيم.
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هدف الدراسة : هتدف الدراسة إىل تنبيه أهل االختصاص، واملساعدة على كشف وإخراج املخزون غري املخدوم، 
، ةالغزير  ةاإلسالمي مو للعل لكم النوعي من املخطوطات ونشرها، نشراً والعمل على تسهيل مهمة الباحثني، لتحقيق هذا ا

 نفعاً ألهل األرض أمجعني. 

مصطلحات الدراسة: تسهيالً ملهمة القارئ لفهم املصطلحات، كان البد من تعريف أهم مصطلحات الدراسة وذلك  
 على النحو التايل:

 عمجو]طوطة، خم نثه[مؤ  و]خمطوطات، عه[مجو] املعاصرة:}خمطوط ]مفرد[جاء يف معجم اللغة العربية  : خطوطأواًل:امل 
 خمطوطات.  نثه[مؤ 

 .يف خط  / على خط  / خط   من مفعول اسم - 1

 يطبع ملّا ليداب مكتوب نصّ  أو وثيقة أو كتاب خَم طوط،{. وفيه: } بعد ي طبع ملّا ابليد مكتوب نصّ  أو كتاب - 2
 من املصطلحات احلديثة. [ يعترب مصطلح ] خمطوطو   .1{ بعد

 ،.من ثبوته والتيقن ،الوصول إىل احلقيقة وأ ،من التحققيف اللغة اثنياً: التحقيق: 
ِلّي َوَحِقيقَ جاء   َص  تع مل يف َمع َناه  األ  ء الث اِبت يَِقينا و )ِعن د اللغويني( َما اس  َِقيَقة( الش ي  ء يف املعجم الوسيط:})احل  ة الش ي 

َمر يَِقني َشأ نه{وكنه خالصة  .2ه َوَحِقيَقة األ 
صطلح، فلم يعرف قدمياً، وقد عرفه بعض احملدثني. ويف ذلك يقول الدكتور عبد الستار التحقيق كمأما 

}...والتحقيق يف استخدامنا العادي هو البحث هبدف الوصول إىل احلقيقة. وإذن فتحقيق الكتب هي :احللوجي
 يف معرض حديثه عن تعريف و  .3أخرى إصدارها على الصورة اليت أرادها هلا مؤلفوها{ إصدارها على حقيقتها، أو بعبارة

 

                                                           
خ ط ط ،  - 1616(، خ ط ط : 666/ 1هـ( مبساعدة فريق عمل،معجم اللغة العربية املعاصرة )1121د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:   )1(

 وجملد للفهارس( يف ترقيم مسلسل واحد. 3) 1م، عدد األجزاء:  2002 -هـ  1121الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
 جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار(، املعجم الوسيط  (2)

 (.122/ 1الناشر: دار الدعوة، )
 .1م ص 2012د. عبد الستار احللوجي، حماضرة مبعهد املخطوطات ـ القاهرة   (3)
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م مؤلفه، الذي صح عنوانه، واس)}الكتاب احملقق أبنه :السالم هارون[ يقول نقاًل عن احملقق ]عبديقول  ،التحقيق
 .4{(ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها مؤلفه

ن الكالم عن صحة العنوان، وعن اسم املؤلف، معقباً على الدكتور احللوجي:} إ 5ويقول الدكتور احملقق فيصل احلفيان  
 .6{وعن نسب الكتاب للمؤلف  قد انتهى، وأصبح الكالم عن أن يكون التحقيق هو قرب النص إىل مراد املؤلف

ة ض له من خالل دراسات يف جمال خدمعرّ ت   لكن كثريًا ماذا املوضوع، و هلالدراسات السابقة: التوجد دراسة مفردة 
 على النحو التايل: بعضاً من هذه الدراسات، وذك الدراسة تورد ،خطوطامل
ــ أطروحة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف املكتبات، يف معهد حبو   صاحلة حممد حممد علي/ اذةتألسل (1رقم ) دراسة 

درمان اإلسالمية، حتت عنوان )الكتاب العريب املخطوط  الدراسات النظرية ــ جامعة أم  ودراسات العامل اإلسالمي ــ قسم
 م.2003هـ ــ 1121على واقع خدمات املخطوطات يف السودان (،  زابلرتكي

تناولت الدراسة املوضوع يف مقدمة منهجية، وأربعة فصول، وخامتة. تعرضت يف الفصل األول والثاين، إىل اجلانب الفين 
 هودجخلدمة املخطوط، ويف الفصل الثالث تعرضت لواقع مشكالت املخطوط يف السودان، وفيها وقفت الدراسة على 

عرضت ذلك يف ثالثة مباحث، ويف املبحث الرابع واألخري توط يف السودان، و طخدمة املخيف صة صختبعض اجلهات امل
  ولكن بصورة مقتضبة، كجزء حمدد من دراستها. ــ موضوع دراستنا ـــ املخطوط يف السودانخدمة ملشكالت 

مل  الدراسة، وقد أظهرت النتائج عن وجود خمطوطاتعليها صلت حإىل النتائج اليت  تهاخامتالدراسة يف خلصت   
، وكذلك عدم وجود جهة خمتصة متفردة خلدمة املخطوط، مث ضعف اإلمكانيات املادية لتقدمي اخلدمة يكشف عنها
 الالئقة هلا. 

وصت الدراسة بضرورة إجراء مسح شامل، مع ضرورة تفعيل قانون احلماية، واالستعانة ابملنظمات الدولية، والتوصية أ
 ية أيضاً تمام بتدريس علم املخطوط يف املؤسسات العلمية، مع التوصهقليمياً، مع العناية ابالإبتضافر اجلهود حملياً و 

 

                                                           
 املرجع السابق، ) احللوجى( نفس الصفحة.  (4)
 فيصل احلفيان مدير معهد املخطوطات ابلقاهرة.  (5)
 فيصل احلفيان ،حماضراته يف الدورات التدريبية ابملعهد. (6)
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بزايدة امليزانيات خلدمة املخطوط، وكذلك التنسيق مع املؤسسات الدولية املختصة، خاصة مع معهد املخطوطات العربية 
 ابلقاهرة، وذلك يف جمال تبادل اخلربات والتدريب. 

 ،أطروحة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف املكتبات واملعلومات ـــ القسيمة محد بالل محد /ألستاذةل (:2رقم ) دراسة
 )املخطوطات العربية ومعاجلاهتا الفنية ــ دراسة حتليلية جملموعة مان اإلسالمية، حتت عنوان:در  جامعة أم آلداب،كلية ا

 م (.1161اإلسالمية منذ   حممد نور احلسن ــ املودعة ابملكتبة املركزية يف جامعة أم درمان

 ،أربعة فصول، بعد املقدمة، وفصل خامس عبارة عن فهرس للمجموعة، وخامتة موضوع البحث يفالدراسة تناولت  
الفصل  اولت يف الفصل األول جانب اإلطار املنهجي، ويفالدراسة، وقد تن عنوانهو مع الرتكيز علي اجلوانب الفنية كما 

للدراسة، ويف الفصل الثالث دراسة لشخصية حممد نور احلسن، ويف الفصل الرابع مناقشة حتليل الثاين اإلطار النظري 
 املضمون، ويف الفصل اخلامس فهرس جملموعة خمطوطات مكتبة حممد نور احلسن، ويف اخلامتة و ضعت النتائج والتوصيات.

من حيث  اخلدمة الكافية، وذلكتنل يتها مل إىل أن جمموعة حممد نور احلسن رغم أمه يف أهم نتائجها الدراسة توصلت 
 أهنا مل تفهرس، ومل جتد احلفظ اجليد، وهناك خطأ  يف تصنيفها، حيث صنفت بعض الكتب القدمية ابعتبارها خمطوطات.

ضرورة الفهرسة، مع توحيد أساليبها، مث عمل قاعدة بياانت، وكذلك ضرورة ختصيص ميزانية على  أوصت الدراسة  
ظهار اسم األسرة يف قسم اجملموعات اخلاصة، إطوطات،  والعمل أيضاً على مجع املخطوطات من األسر، مع لشراء املخ

وفري وسائل األمن الدراسة تبه مع ضرورة احملافظة على املخطوطات، وكذلك توفري قاعات مستقلة هلا، وأخرياً مما أوصت 
 والسالمة للمخطوط.

بات يف علم املكت  حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة ـــ عوض الكرمي حممد معتصم احلاج( للدكتور/ 3رقم ) دراسة 
واملعلومات ــ كلية اآلداب ـ جامعة أم درمان اإلسالمية، بعنوان : واثئق الغبش بوالية هنر النيل ابلسودان: دراسة 

 ديبلوماتيكية.

ماتيك ودراسة لفصل الثاين: يف علم الديبلو يف مخسة فصول، الفصل األول مقدمة منهجية، وا املوضوعالدراسة تناولت   
 الوثيقة السودانية، ويف الفصل الثالث: السودان )الشرقي( يف مصادر الدراسات التارخيية، ويف الفصل الرابع: البيواتت 
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نتائج و الدينية والرتا  السوداين املخطوط، ويف الفصل اخلامس: جمموعات واثئق الغبش، دراسة ديبلوماتيكية. مث خامتة ، 
 ، وتوصيات.

مشكالت، واقرتاح  ا منهبعرض املسألة، مث الوقوف على ما  فيها التحليلي، حيث يتمو الوصفي  منهج الدراسة : املنهج
 احللول هلا. 

خطة الدراسة: الدراسة موضوعة  على طريقة األوراق العلمية املختصرة، حتت عنوان: )مشكالت خدمة املخطوط 
لسودان منوذجاً ـــ )اجلمع، احلفظ، التحقيق( وتشتمل الدراسة على هذه  املقدمة املنهجية، ومتهيد، اإلسالمي إبفريقيا ــ ا

 وثالثة مباحث، وخامتة.

 متهيد:

م ميكن أن غىن عنه، خاصة وأنه عل لقد أصبح علم حتقيق املخطوطات جزءًا أصياًل من العلوم الشرعية الضرورية، حيث ال
دم  مي بصفة ، ملا ميثله من أمهية يف جمال البحث العله أيضاً به الدين، أو ي هدم بيوصف أبنه ذو حدين، حيث ميكن أن خي 
 عامة، ويف خدمة العلم الشرعي بصفة خاصة.

علم ة، وهو من الوليد الشرعي لعلم الروايق، هو يمعلوم أّن علم التحقيق أصله إسالمي مولداً ونشأة، حيث يعترب علم التحق 
م وعلميتهم أنفسهم، واشتغلوا به غرضاً، واجتهدوا فيه حبيادها نشأة هذا العلم إىل و نسبعلوم احلديث، ولو أن املستشرقني من 

. لرتاثيةا ، فيما يقدمونه من هذه الدراساتبغية دس السم يف الدسموذلك  ، خدمة لدراساهتم يف الرتا  اإلسالمي،املزعومة
هللا وتوفيقه  مدوحب النقي. حتقيقاً وخدمة للرتا  اإلسالمي ولكن آن األوان أن ينكشف سرهم، وتبقي القيادة عائدة ألهلها،

يقاً، مث مواصلًة . أرجو هللا أن جيعل هلم فيها توفوعلماً  ، واشتغلوا به مهّاً يعمل يف هذا اجملال كثري  من أهل العلم الشرعياآلن 
 .إىل أن ي ظهروا به فضل هذا الدين على البشرية مجعاء ع أبداً ال تنقط

، يف أفريقيا اليت انلت حظها الكايف من اإلمهال مهذه الدراسة مقدمة للسادة العلماء األفاضل، كي خيوضوا غمار هذا العل
 ا يتمثل فيه من مجيع ملفريقيا؛ ألعترب منوذجاً حقيقياً ين السودان إوقد اعتربت الدراسة ]السودان[ منوذجاً إلفريقيا، حيث 
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املشكالت اليت تواجه غالب بالد أفريقيا، من جغرافيتها الواسعة املتفرقة، وبيئياهتا الصعبة، ومبا فيها من فقر مادي، وختلف 
 .علمي، وحروب طاحنة

البحر  ذاكاحلجر على ا هذلقاء إالدراسة  ههذ دت  صَ أفريقيا إال متأخراً، فقَ غالب بالد ن ثقافة التحقيق، رغم أمهيتها، مل تلج إ
خراج هذا إشف و ماً يستفاد به يف كلعمث  ،حراكاً  األمر كونيواهلّمة، حىت  هل اهلمّ أل ه  نبيوت حراك   ىلاء التوصل إالراكد، رج

ي يقوموا بدورهم ك  ؛للباحثنياً، يقدم ميسور  سهالً األمر كون يوجهاًل، وحىت  ،ظلماً  ةاملخبوء اتاملخزون اهلائل من املخطوط
ك وهو نفعًا للبشرية مجعاء، وهللا ويل ذلهدًى و رفعًا لشأن هذه األمة، و عرضًا لعطائها الثر، ، الرتا  اإلسالميخدمة يف 

  العليم القدير.

 املبحث األول

 مجع املخطوط يف السودان

أو  لمبراحمتر اجلمع  مسألةاملخدوم، و  جيادإميكن أن تبدا اخلدمة بدون  ، حيث ال7يعترب اجلمع أوىل خطوات خدمة املخطوط
 عدة، وذلك على النحو التايل: خطوات

وكذلك  ،وزماانً  كاانً م ، وانتشارهملعلم والعلماءا: وهذه املرحلة تتطلب دراية كافية ملعرفة اتاملخطوطوجود  أواًل: معرفة مظانّ 
  ، وذلكماكناهتمامات علماء ذاك الزمان، أو تلك األ، وكذلك معرفة ماكنلك األتع العلوم اليت منت وانتشرت يف ا نو أمعرفة 

ا هو مطلوب خلدمة ملغياب الثقافة اجملتمعية سر اليت ورثت تلك املخطوطات، يف ظّل يف طريق مجع املخطوط من األ كّله
ل حظا منها والفردية، وهذا اجلانب أيضاً ان الرمسية املكتبات القدمية، املؤسسية وواجلانب اآلخر يف ذلك، ه .هذا املخطوط

منها السودان  ا،من بالد إفريقي كثرية    يف بالد   ية، وذلك الثقافة التحقيق لعدم متّكن تلكمن اإلمهال، وعدم اخلدمة، وذلك 
 منوذجاً.

  

 

                                                           
 .13د. فيصل احلفيان ـ حماضرة بعنوان: التحقيق العلمي  قضاايه ومشكالته، مطبوعة للدارسني يف دورة تدربية ص:  (7)
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اليت  كمية املخطوطات، بغية الوقوف على  يف السودان الدراسة وقفت على حال عدد من مكتبات املؤسسات األكادميية
، وكيفية حفظها، وما مت حتقيقه منها، وقد مشلت الدراسة عددًا من مكتبات اجلامعات، وكان الظن أن موطن مجعت

ء يذكر، وما شيوجد فيها ي ن هذه اجلامعات كلها الفإولألسف الشديد  .املخطوطات املخدومة هي تلك اجلامعات العريقة
ب اني هبذه املكتبات اليعرفون معىن املخطوطات، ويعتقد بعضهم أن الكتلماأن بعض الع أدىن اهتمام، حىتو جد ال جيد 

عزى فال يوجد هلا فهارس، وال تنظيم، وال... , وال...، ولكن رمبا يوالحيسون أبّي اهتمام حنوها، املخطوط،  والقدمي املهرتئ ه
 .لعاملني فيها، حىت بني اعلم املخطوطات أيهذا العلم، ذلك إىل عدم التدريب الكايف للعاملني يف هذا احلقل، وقلة نشر 

 ايل:وذلك على النحو الت واجلامعات، ،عدد من املؤسسات العلمية هي مكتبات ؛الدراسة يهاعل توقف ملكتبات اليت ا

ا بذل من مل ؛مجع وحفظ للمخطوطات السودانيةيف السودانية: وتعترب دار الواثئق أفضل جهة القومية الواثئق  أ/ دار
يف أداء  عمل على سن القوانني اليت تعينهمكذلك الاللجان، و بعض تكوين ؛ من ية من قبل بعض مسؤوليهادر فجهود 

على  هاعينتات فضاًل عما جتده هذه املؤسسة من ميزاني .من جهود علميةهم ما قام به بعضوكذلك مهم اإلدارية. مها
ا مجع وحفظ مجيع املناط هبو  ،عتبارها اجلهة الرمسية واملعتمدة عند الدولةتسيري العمل، والقيام ببعض املهام، وكذلك اب

بارة جعلهم يقومون أبعمال جليلة وجهود ج مما. كّل ذلك وابعتبار املخطوطة وثيقة من الواثئق السودانية، الواثئق
يرية املؤثرة، ، والزايرات التنو قيامهم ابلبحو  احلقلية الناجحةمن جليل ما قاموا به، م؛ و املتاحة هل مكانياتاإلحسب 

م كبري من وقد توجت تلك اجلهود جبمع ك وذلك متديداً جلسور الثقة بينهم وبني جمتمع مالكي أو حائزي املخطوطات،
كذلك مما و ، حسب إفادة بعض العاملني فيها، خمطوطة ما ال يقل عن ثالثة آالف يوجد هبا اآلنحيث  ،املخطوطات

عاون مع معهد وما قاموا به ابلتواثئق مع أهنا مل تفرز بني املخطوطة وبني الواثئق اإلدارية، عمل فهرسة لل قاموا به
كذلك مت و املخطوطات العربية ابلقاهرة، التابع جلامعة الدول العربية، من عمل فهرس انتقائي خاص ابملخطوطات. 

فردية، ولكنها  مرة بعد أخرى تظهر جهود، وال زالت من قبل بعض العاملني فيهخطوطات جبهود فردية بعض املحتقيق 
                                                                             مل حتظ ابلدعم الالزم من اجلهات املعنية، حىت يستمر ويثمر، وتصبح سنًة حسنًة موروثة لألجيال.                                    
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 السودان، يفبعد مكتبة دار الواثئق القومية ب/ مكتبة السودان ـــ جامعة اخلرطوم: تعترب هذه املكتبة هي أغىن مكتبة 
إلطالع فيه ابال يسمح  ؛كحفظ اآلاثر املتحفية  ، ويعترب نظام احلفظ فيهاكبريوأكثرها عناية ابحلفظ اجليد، إىل حد  

 صلت ــ حسب اإلحصائية اليت حخمطوط  أربعة آالف ومائة ومثانون  عن عدد املخطوطات فيهاال يقل للباحثني، و 

ولكن هذه املكتبة رغم كرب حجمها، وحفظها اجليد، فغالب كتبها غري سودانية،  ـــ 8عليها الباحثة صاحلة حممد حممد على
بعضها،   معتلطة ات خمبعض املخطوطوجدت ، وجزء كبري منها غري مرتب، ورمبا اللغة ورمبا كثري منها خمطوطات أجنبية

والستمرارية وجود  ،ةالفائد تعظيم]املايكروفلم[  ل تصوير حتظى حىت ابلغري مفهرسة حىت اآلن، ومل  كما أهنا ال تزال
      ا.مادهتا العلمية لو تلفت أصوهل

 .ونشراً  يف حاجة إيل من خيدمها ترتيباً، وتصنيفاً، وفهرسة، مث حتقيقاً  ذه املكتبةه نإذ 

أن جامعة أم در مان اإلسالمية هي اليت هلا يظنون من الناس  اً كثري   أنّ بة جامعة أم درمان اإلسالمية: حيث ج/ مكت
عية، ولكن سالمية متخصصة يف العلوم الشر إعراقتها، وابعتبارها جامعة  احلظ األكرب واألوفر من املخطوطات، ابعتبار

  العلمية اليت  بعض الكتاابت والبحو  إىل ولكن بعد الرجوع، منها مل جتد الدراسة يف مكتبتها حىت من يدل على شيء
كتبت عن مكتباهتا، وذلك ابعتبار أن وجود بعضها أصبح اترخياً ي كتب عنه، حيث ال وجود له يف املكتبة، ومنها ما 

 ال ميكن اإلطالع عليها لعدم وجود من يعرف مكاهنا. 

سبع عدد عن وجود 9كشفت دراسة األستاذة صاحلةقد  وطات، فتبني أن املكتبة كانت حتظى بنصيب جيد من املخط  
املخطوط،  حفاصمن امل مصحفنياملخطوطات األصلية يف شىت مناحي العلوم الشرعية، وعدد  خمطوطة من وأربعني

 . 10اً مصور   اً طوطثالثة عشر خمعدد و 

 

                                                           
يف املكتبات  واملعلومات من معهد حبو  ودراسات العامل اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، ص صاحلة حممد حممد علي،  صاحبة رسالة ماجستري   (8)

60   . 
 سبق ذكرها .  (9)
 .62ــ 66املرجع السابق ــ  ص   (10)
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ستنفار عدد من ابو  ، والبحث فيها،املكتبةإىل لرجوع واب، علومات املستفادة من هذه الدراسةامل ههذمث بناءًا علي 
 أسوأ احلاالت قفت الدراسة على قسط يسري منها يف، و املعارف فيهاو  املسؤولنيبعض الستعانة بوكذلك اب ،العاملني فيها

بل تعتقد  ،يف دراسة األستاذة صاحلة ذاك العدد املذكورإىل ، وال يبدو أن العدد املوجود اآلن يصل اتلمخطوطل حفظاً 
 هذه الدراسة أّن دراسة األستاذة صاحلة اليت كشفت العدد املتوفر من املخطوطات ابملكتبة قد أعدت قبل ضياع الكثري 

فهرس يف خدميت ال اجلوانب املشرقة بعض أن إال...أن الباحثة ذكرت تقول:} ذلك؛والشاهد على من املخطوطات، 
بل ورمبا أعدت الدراسة بعد ضياع الكثري  .فوال تصنيال فهرس  من ذلك، يوجد اآلن شيء . فال11{...والتصنيف

من غري احملصور، وقد أتكد للدراسة أن السبب يف هذا التدهور يف عملية احلفظ؛ هو عدم التثقيف أبمهية املخطوط، 
 وعدم التدريب الكايف  للعاملني ابملكتبة.

من خمطوطات،   اً خليطمتثل [، فايل بوكس] [ صناديق6د/ مكتبة جامعة أفريقيا العاملية: ال يوجد هبا إال عدد ]
شخصية  علمت أهنا مجعت ابجتهاداتقد ، وفيما )نسبة إىل عثمان دان فوديو( فقطومصورات، ومطبوعات للفوديني

من شخص أمني املكتبة آنذاك الدكتور عبد القيوم رئيس قسم املكتبات واملعلومات حالياً، وذلك عن طريق الطلبة 
الذين ينسب إليهم  ، وهي مناطق جتمعات قبيلة الفالته 13]وتلس[ ، 12، ومن منطقة ]مايرنو[الوافدين من نيجراي

 الفوديون.

بقة لديها خمطوطات ال يستهان هبا، ففي مقابالت سا املؤسسات الدينية ضوهنالك بعض املكتبات اخلاصة وبع   
مجعوا كماً   ــ ا آنذاكهمسؤوالً فيوكان  سابقاً ــ نيةيالدمساعيل البيلي، أهنم يف وزارة الشؤون إذكر يل الشيخ الدكتور أمحد 

د، أي التعهد هَ غالبيتها مجعت بنظام الع  ، ويف حكم الرئيس جعفر منريي إاّبن أقاموه يف معرضهائاًل  من املخطوطات 
 ملخطوطات، ذكرت ا وقد ذكرت األستاذة صاحلة يف دراستها عدداً من البيواتت الدينية السودانية الىت متتلك إبرجاعها.

 

                                                           
 . 61نفس املرجع السابق .  ص   )11(
 منطقة غريب مدينة سنارــ والية النيل األبيض ـ السودان.  )12(
 مدينة الضعني حاضرة مشال دافور ـ السودان، )هبا نظارة قبيلة الفالتة(.منقطقة قريبة من   )13(
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منها على سبيل املثال مكتبة السادة اجملاذيب، ومكتبة الشيخ البشري الريح، كما ذكرت أن مكتبات األسرة من الصعب 
   ،15احلاج عوض الكرميعتصم أورد الدكتور مقد و ، 14زايرهتا، كما تصعب معرفة حقائق وجود املخطوطات من عدمها

وجود بنه جيزم إف ه يف مقابالت الدراسة ـــقال حسب ما ـــ قائمًة أشبه ابإلنتقائيةيف دراسته اخلاصة مبخطوطات الغبش 
  .16بكثري أكثر من ذلك

يف ذلك و : يعترب الوصول إيل املخطوط مرحلة أو خطوة مهمة، البد منها؛ ات، وكشفهااثنياً: الوصول إىل املخطوط  
اهها أن جيمعها عليه جت فيان :} ... فإن )النسسخ( ذات أمهية ابلغة يف عمل احملقق، وأول مايقول الدكتور فيصل احل

 مجيعاً، وال يتهاون يف ذلك.

عد املعاينة يكون إال ب يكون ذا ابل، ولكن الوصول إىل احلكم ابلقيمة أو إسقاط القيمة، ال صحيح أّن بعضها قد ال  
 .17يقول املناطقة ــ  فرع عن تصوره{والدرس، فاحلكم على  الشيء ــ كما 

 أهل اهلم يف هذا اجملال، ليكونوا قدوة حسنة، لنشرو انس من أهل النخوة، والتضحية، أّ إىل هذا العمل حيتاج ولكن    
عاب، لوضع احللول الالزمة، لتذليل تلك الص منهم، البحث والتفكري اجلاد إىلوكذلك  ،ثقافة خدمة هذا العلم املهم

 .حيتاج إىل اإلمكاانت املادية، والصرف على األسفار، للتحرك، والبحث، وحتفيز الباحثنيوكذلك  املقصود. والوصول إىل
ومبا فيها خمتلفة،  ، ومناخاتومتفرقة واسعةمساحات  عترب من البلدان اليت هباهلا ت منوذجاً السودان معلوم  أن أفريقيا و و 

فهي صعبة األسفار، والتحرك فيها مكلف، وذلك مما يعوق العمل يف وقلة الطرق املعبدة؛  ،وعورة الطرق؛ و من األدغال
 اً، ومما جيعله حمتاجاً إىل عمل جاد من قبل املؤسسات اليت هتتم بذلك النوع من العمل؛ وإالستظلهذا اجملال، وجيعله صعب

  ما فقد الكثري.هكذا حىت يفقد منها األكثر ك

  

                                                           
 .61/ 63/63راجع يف ذلك رسالة األستاذة صاحلة ص  (14)
 معتصم احلاج عوض الكرمي، استاذ مساعد يف جامعة أفريقيا، صاحب رسالة دكتوراة يف علم املكتبات واملعلومات،سبق ذكره.  (15)
 110، رسالة دكتوراة يف علم املكتبات واملعلومات، بعنوان:)واثئق الغبش بوالية هنر النيل ابلسودان.( صمعتصم احلاج عوض الكرمي  (16)
 .13مرجع سبق ذكره ــ فيصل احلفيان، ص   (17)
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وكذلك ما هو من الصعوبة مبكان الوصول إىل خمطوطات األسر أو االطالع عليها ابعتبارها من مقدسات األسرة، ويف 
ذلك تقول األستاذة صاحلة:]... وأن هنالك العديد من األسر الدينية متانع االطالع على املخطوطات اليت حبوزهتا 

 .18واالطالع عليها يعترب تعدايً  على ذلك احلق[ ابعتبار أهنا حق شرعي من حقوقها،

املخطوط:  ابعتبار أن املخطوط ثروة شخصية للوار ، وحيرص على حيازهتا، ومنع وصول يد أو حيازة  اثلثاً: متلك
 :على النحو التايل وسائلبعدة  ه، فهنا ميكن  التعامل معريالغ

اانت املادية الضخمة، ورصد امليزانيات الوافرة هلا، لكي تقوم تاج إىل اإلمكحي: شراء املخطوط اتأ/ شراء املخطوط  
املؤسسات املعنية ابإلغراء ابملال ملالكي املخطوطات والشراء منهم، وهذه الطريقة معمول هبا عاملياً،  وتعترب جتربة ]مجعة 

ني، أو رمبا فرت عة احملالبيا من قةاملاجد[ من التجارب الفريدة يف هذا اجلانب، ويف املقابل جتد هنالك من يتعاملون ابلسر 
ل تصلح مع الغالب من أهل السودان، ألهنم مع فقرهم وحاجتهم للما . وهذه الطرق قد الأيضاً ابلرشا للعاملني البسطاء 

ريية بصفة ألّن غالب األعمال اخل ال خيضعون لإلغراء كثرياً، وجتد أن الشعب السوداين أقرب إىل قبول ثقافة الوقف،
 ملؤسسات الدينية بصفة خاصة قدمياً كانت متول بواسطة الوقف يف السودان. عامة، وا

 ـــ حسب إفادة أحد العاملني فيهاــ ما أمسوه بنظام اإليداع أي أيضاً قد ابتكر القائمون على أمر دار الواثئق القوميةو   
ئق القومية، وعندما تأ ي شخص ، وهو أن تكون املخطوطة مودعة لدى دار الواثاملخطوطة كأمانة لدى الدارإيداع 

                                                          .يطلب دراسة املخطوط يستأذن من املودع بواسطة إدارة دار الواثئق القومية 

: مماال شك  فيه أن اإلنسان مل حيفظ املخطوط إال حرصًا منه على استمرارية ابملنح أوابلوقف ب/ متلك املخطوط  
حلفظ اب وإمنامخطوط، لل اخلطأ تحقق حبفظهتنع أن الغاية اليت يرجوها لن تقاوجود املخطوط حياً بني يديه، ولكن إن 

جع للتعاون ت؛ فسوف يشاأصل املخطوط قد يعمل على ضياعفظ اخلطأ احلن حيث إ اخلربة، املوجود يف بيوت اآلمن
ءاً بتصويرها عرب بد ــ خدمتهامع املؤسسات احلافظة للمخطوطات؛ فبيوت اخلربة تعمل على احلفظ اجليد للمخطوط و 

 ؛ مغرية للمالكساهم أيضاً مسامهة فاعلة و جيعلها ت مما ــ  بتحقيقها ونشرها تقوم ة أخرىخطو مثاًل، مث  [يكروفلماامل]آلة 

 

                                                           
 .73مرجع سبق ذكره ، أ.صاحلة، ص  (18)
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عندها موطنًا آمناً  واجديل ة املالك؛نال ثقسوف يهتمام به، ن خدمات حنو املخطوط، واالم هقدمتما أن  أي
تفادة الناس منها، إبذن هلا، واساألمن والسالمة  توفرتلطوعاً واختياراً،  هتما خمطوطاوهنفيسلم ،إليه ونيطمئنملخطوطاهتم، 

 .  هللا تعاىل
أهل  مهتماا وذلك أواًل نتيجة لعدم ت،فقدقد من املخطوطات السودانية القيمة  اً كبري   اً عددأن  ومما جيدر ذكره هنا  

 ظ اجليد . مث نتيجة لذلك عدم احلففهةاشمالعلم املنقول تلقى الغالب على هم يف اعتمادعلم و الكتابة السودان ب
داين املفقود(؛ رتا  السو حتت عنوان )ال يف رسالته اليت سبق ذكرها، أشار إىل ذلك الدكتور: معتصم وقد للمخطوط،

 براهيم النور إىل بعض املخطوطات املفقودة؛ منها:إالشيخ  أشار ، يقول: }19نقاًل عن الشيخ ابراهيم النور فيهذكر 
 رسالة للشيخ )األمني الضرير({. 

طوطاً عند خمالرسالة، وشرحها شرحاً جيداً رآه  مث يقول:}... ويضيف أن الشيخ :) ود كنان( كان خمتصاً يف تدريس   
وجود مبكتبته، م ذكر أنه مع كتاب الدنفاسي أحفاده، مث يذكر مؤلفني للشيخ شريف حممد األمني اهلندي، ومؤلفاً آخر

رشاد الغاوي" وهو إبراهيم القلوابوي أن له كتاابً بعنوان "إويف خمطوط عن مناقب الشيخ ، اء مجع  تراثهنمل يعثر عليه أث
صية يف تنبيه الكسالن يف معرفة األركان" و" كتاب الو " و "والسديد يف اختصار األسانيداختصار لطبقات الشعراين، "

ابسم نية، مؤلف: ماالسّ  ةاألدب" و" فضل العلم والتعلم وتالوة القرآن"{ ونسب أيضاً للشيخ أمحد الطيب شيخ الطريق
م ، و" رسالة فيده عبد احملمود حممد نور الدائ"رسالة يف اخللوة" ورسائل يف علم الكيمياء والربوج" و "روضة املعاين" حل

الفلك والرايضيات كانت تدرس يف  اأن العلوم اإلسالمية ما عد [بور كهارت] يف اخلرقة" إىل أن يقول:} ...ذكر
 .ة{يمدارس الشايق

ا  اخلطي رت :} ... ويف هذا داللة واضحة على ثراء تلك املنطقة من الالدكتور معتصم يقولبناءًا على ما ذكره و    
رحاً نتاج سوداين شإتصنيفاً، أو شرحًا أو اختصارًا على مؤلفات علماء األزهر واحلجاز، وما ميكن افرتاضه من 

 .    20وتلخيصًا{

  

                                                           
 الشيخ ابراهيم النور من مشايخ معهد أم در مان العلمي ابلسودان.  (19)
 .161مرجع سبق ذكره، رسالة: معتصم احلاج عوض الكرمي ص  (20)
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ياع هذه ويعترب ض .يستهان هبا من املخطوط السوداين شواهد على ضياع أعداد  الكلها تعترب   هذهإّن  أقول:و   
تلزم عمالً جاداً ؛  مما يسالسودانيف ن ازمالحقبة من  وثقافة رافكجلزء  كبري من جهود وأ اً املخطوطات السودانية، ضياع

 . من الدولة واجملتمع على حد سواء؛ إلنقاذ ماتبقى
 

 املبحث الثاين

 حفظ املخطوط يف السودان

 تاجحتنظر الدراسة  يفطوط، ورمبا املرحلة األكثر أمهية يف خدمة املخطوط، و وهذه هي املرحلة الثانية يف طريق خدمة املخ
 عدة، وذلك على النحو التايل: خطواتخدمة هذه املرحلة على 

  عترب عند كثري من الناس ثروة، بل  وجزءًا منياملخطوط  :اتاملخطوطوحفظ جلمع إنشاء مراكز وطنية مؤهلة أواًل: 
كجهة حافظة ألغلى   اثق هبت جلهات اليت اللتلك ا اهتاتسليم خمطوط امتناع تلك األسر يف ةشكلاملكيان األسرة، وتقع 

د ابءت ق يف مكان واحد املخطوطاتوحفظ التجارب يف مجع  فإّن كثريًا من اجلارب ولذلكما متلكه من ترا . 
ة يف السودان أرادت الشؤون الديني الرئيس جعفر حممد منريييف عهد والنموذج يف السودان أن ابلفشل، بل استحالت، 

أن تقيم معرضًا للمخطوطات السودانية، فلم تستطع أخذها من عدد كبري من تلك األسر، وذلك لعرضها فقط يف 
األسر،  ندععدد كبري من املخطوطات  معرض عام ـــ مع أن املعرض كان الحتفال رائسي ـــ وقد عثر يف تلك احلملة على

 .دات رمسية إبعادهتا لتلك األسرولكن بتعهومت مجعها، 

جلمع وحفظ املخطوطات اململوكة لبعض اجلهات الدينية،  عدة حماوالت من دار الواثئق السودانيةأيضًا حدثت قد و  
وبعض األسر؛ مع اصطحاب محلة عارمة من التوعية واالستعطاف، فنجحت نسبياً يف املرحلة األوىل، مث توقفت عملية 

 ع تلك اجلهات.اجلمع متاماً المتنا 

ومعلوم أّن السودان ال توجد فيه دار كتب خاصة معين  حبفظ املخطوطات بصفة اختصاصية، وإن وجدت بعض 
 املؤسسات السودانية اليت تعىن جبمع املؤلفات السودانية قدمية كانت أو حديثة، وذلك على النحو التايل:.
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، ولكن ةالسوداني املخطوطاتو  الواثئق فظدع وخزانة أهل السودان حلمستو  الدار عتربوتالسودانية القومية  دار الواثئق/ 1
خلفية يف ذلك  السببورمبا  وال يعنيها املخطوطات غري الوطنية، ،املختلفة يف مراحلها  املخطوطات يعنيهم خدم ال

 .، واخلرائط، وحنو ذلكالواثئق اإلدارية أنشئت حلفظها عتبار النشأة، اب

السودان مع ما اعرتاها من انقطاع عن تقدمي خدماهتا للجمهور، لعدم قيام املقر املناسب والدائم املكتبة الوطنية يف  /2
 هلا حىت اآلن، وكانت هذه املكتبة تعىن ابملؤلفات السودانية مجعاً وحفظاً، وسواءاً كانت تلك املؤلفات قدمية أو حديثة.

هي و ،، مع ضخامة عددهايطات الربوفسري التجاين املاحمتتلك إال خمطو  الو جامعة اخلرطوم،  مكتبة السودان ــ/ 3
دم إال من جانب العناية عربية، وهذه املكتبة مل ختالغري مكتوبة بخمطوطات غريمتجانسة يف تصنيفها،وكثريمنها أجنبية و 

  تح للباحثني، ومل تفهرس حىت اآلن.تمل و حلفظ، اب

 هذا هو إذاً ف ،فريقياإل السودان منوذج  و ة يف السودان، صصخملتات املعنية واؤسسامل كربحال املخطوطات يف أهو هذا   
. عليه ولكل ما سبق؛ وملا كان للمخطوطات من أمهية، وملا تتعرض له من املخاطر فريقيا ابلغلبةإيف  اتحال املخطوط

 اآل ي: حواملشاكل آنفة الذكر، وملا حتتاجه من خدمات ضرورية، وخشية ضياع عدد كبري منها، فإن الدراسة تقرت 
م بتقدمي اخلدمات يقو ل، لى جودةعاملخطوط أبحفظ متكنه من مكانيات مركز وطين يف كّل بلد إفريقي، وإبإنشاء أواًل: 

 ني فيها واحملققني،وتدريب الباحثلباحثني، ل تقدمي اخلدمات، و ير ]املايكروفلم[صو تلكاحلفظ ابللمخطوط،   طلوبةامل
 معرتف هبا.  جلهات علمية بعتتأن  اهلالبد هذه املراكز والنشر، و  اجلّيد طبعوكذلك مرحلة ال

ك أفريقيا، يعترب إنشاء مركز جامع للمخطوط يف أفريقيا من الضرورات، وذليف  جامع خلدمة املخطوط مركزاثنياً: إنشاء 
ات؛ مجعاً صور ابملا هتكملت كنيمف مجع املخطوطات بعينهاولو استحال ملا يتعّرض له من ضياع لألسباب اليت ذكرت، 

من مالكها أو من املكتبات الوطنية يف كل بلد، ليقوم املركز املوحد بتغطية القصور الذي قد يظهر يف أي مركز من 
 املراكز الوطنية يف أّي بلد من البلدان.

ك البالد، واألمر تلولكن البد لقيام مثل هذه املراكز يف إفريقيا من إرادة قوية وفاعلة من املؤسسات الدينية يف      
 ؛ اهفي الب الناس؛ وذلك عند غكبريين وتقدير ابحرتام حتظى يف إفريقيا املؤسسات الدينية الشك أمر دين. ومعلوم أنّ 
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الناس يف ف ميكن القول أبن هذه املؤسسات الدينية هي اجلهة القادرة على استعطاف الناس إىل خدمة هذا اجملال، عليه
ومن هذا املنطلق، واستفادة  ،يةدينبرمزيتها الوسم يف التعامل مع اجلهة اليت تالسودان بصفة خاصة جتد طمأنينة  فريقيا وإ

 نماذج اليت يف السودان من هذه ال اإلسالمية جامعة أم درمانملا هو متوفر وتعظيماً لفائدته، ميكن للدراسة أن تعترب 

؛ ميكنها أن تتوىل ةالعلمية واملهني ابإلضافة إىل مسعتها ،دينيةالصبغة الت ذا اجلامعةهذه  أنّ الدراسة رى وت تصلح لذلك؛
املركز العاملي )، ذلكم هو املتخصص يف خدمة الرتا الناشئ يف مركزها وميكن أن يتمثل ذلك ، هذه اخلدمة يف السودان

وكذلك  خدمة الدين، ة يف إفريقياً يفثقحظية ابل ةجه هار اعتبابأن السودان . بل تعترب الدراسة إلحياء الرتا  اإلسالمي(
فريقيا، إ فريقيا يف جمال العلم، مبؤسساهتا، وجامعاهتا املتخصصة يف خدمة التعليم يفقدمة إلتملا ة علميملا هلا من الثقة ال

شرتكة بني  لدينية املوكذلك مبؤسساهتا اتداخل قبائلها وتقاليدها وعاداهتا املتقاربة؛ وكذلك ، الوسط ها اجلغرايفملوقعمث 
طات قليمي، ليقوم بدور اخلازن األمني ملخطو اإل ركزهذا امل هفي قاميجدير أبن ن أن السودان إ، فكثري من تلك الدول

نف الذكر نواًة، بل آملركز العاملي إلحياء الرتا  اإلسالمي التابع جلامعة أم درمان اإلسالمية ما ب دئ يف اكن يلو  .أفريقيا
 اجلليل إن شاء هللا. لعمذا الايدًة هلر و 

رفع قدراهتم هم، و تدريبو أي توفري الكوادر املؤهلة لعملية احلفظ،  :أتهيل وتدريب العاملني يف جمال حفظ املخطوطات اً:نياث
 الدورات املتخصصة، والورش العلمية، وحضور املؤمترات املتخصصة  يف هذا اجملال. وذلك إبقامة؛ العلمية

ولكن  ؛وجي املستمر واملتجدد، وتوفر جهات التدريبولصعب أمرها اليوم؛ يف زمان التقدم التكني وهذه املسألة مما ال   
كتبة وميكن يف هذا اجملال أن يكون مل تاج إىل جهات ترعى هذه املسألة، وتوفر هلا الدعم املادي الالزم.حت هاتوفر ع م

مع  دول العربية دور يف إقامة الدورات بنظام الشراكاتاإلسكندرية، ومعهد املخطوطات العربية ابلقاهرة التابع جلامعة ال
املراكز القائمة يف بعض  من تلك البلدان، وكذلك ميكن بعث الكوادر العاملة، واملهتّمة هبذا اجملال إىل هذا املعهد، وكذلك 

لعاملي إلحياء املركز ا  - ميكن أن تقوم املراكز األخرى بدور  مساعد  يف ذلك، وعلى سبيل املثال مركز مجعة املاجد، وكذلك
 الرتا  اإلسالمي يف جامعة أم درمان اإلسالمية ابخلرطوم.  

ستمرار يف :  وذلك لتوفري أدوات احلفظ، لالــ لتأهيل مراكز احلفظ أدواتــ مال تسيري، و  املادية تتوفري اإلمكانيااً: اثلث
 ،التقاانت لتطوير أدوات احلفظاملواكبة التقنية املتجددة لالستفادة من تلك ، مث التأهيل
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وهنالك أيضاً عوامل أخرى ضرورية يف عملية احلفظ، وهي حتتاج إىل املال أيضا ، وهي العمليات التقليدية الروتينية، كالنظافة 
لقارس، ااملستمرة، والتعقيم الالزم، ووضعها يف األجواء املناسبة؛ وعدم تعرضها لألجواء املضرة هبا، كاحلر الشديد، والربد 

والرطوبة الزائدة، وكذلك االهتمام ابلتأمني الالزم من العوامل الطبيعية اليت تضر هبا؛ مثل أشعة الشمس، واألمطار، 
 املستمر ضد  بسبب احلشرات؛ ابلتعقيم لك احلفظ من التلفذضر هبا. وكيوالفيضاانت، والرايح، واحلرائق، وغريها؛ مما 

لضمان بقاء  [يكروفلماامل]نظام ًة على صور م حبفظها مث ات، وسائر أنواع التخريب،السرقكذلك التأمني من ، و احلشرات
وحنو ذلك من  ،ألصل. وكذلك ضرورة القيام ابلرتميمات الالزمة للمخطوطاتاملس أو تقليل  نعملمادة املخطوط العلمية، و 

 . اخلدمات الالزمة للمخطوط
الفقرية   تلك الدول يف  يكفي ما توضع له من ميزانيات، خاّصةً مال كثري، وال مكلف جدًا وحيتاج إىلوهذا اجلانب 

ة، ملا يف املنظمات ذات الصلالدول اليت هتتم مبثل هذه اجملاالت، وكذلك ، وحيتاج ذلك إىل الدعم من وحنوها كالسودان
 بقألوقاف كما سا ختصيصكذلك ، و الوطنية حيتاج إىل دعم اجلهات اخلرييةأيضاً ذلك من خدمة لإلنسانية مجعاء، وحملياً 

  القول يف ذلك.
قد فاملوجودة يف إفريقيا، كما هو احلال يف السودان،  ليست وحدهاات اإلفريقية املخطوط أنومما جيدر ذكره هنا أيضًا 

قد دخلت السودان بواسطة علماء سودانيني ممن هلم ابع يف  غري السودانية، من املخطوطات اإلسالمية اً أن عدد لوحظ
عن جمموعة ]حممد نور احلسن[  21هم، كما ظهر ذلك يف دراسة الباحثة ] القسيمة محد بالل محد[تالعلم، اقتنوها يف غرب

هذه  اهيلإ أهديت ي، اليتمعهد أم درمان العلممن مكتبة  تهاورثيت املودعة يف املكتبة املركزية جلامعة أم درمان اإلسالمية، ال
ة د.عبد ( وذلك حسب إفادخاصة الفوالنيني)فريقيا إأخرى دخلت عن طريق طالب العلم يف جامعة جمموعة اجملموعة، و 

قد ف العرب،من بعض  وكذلك القيوم رئيس قسم املكتبات واملعلومات جبامعة إفريقيا العاملية، ومدير املكتبة فيها سابقاً.
كتبة جامعة ملمن طالب ميين،  اتنخمطوطتان مهداولكنه قدمي ومهمل جداً؛ فيه  فاخر مذهبصندوق  عثرت الدراسة على
أي  يف طاتملخطو احفظ يف مهال اإلن إ لأقو ولذلك  .وذلك حسب إفادة أحد العاملني  ابملكتبة أم درمان اإلسالمية

 لبشرية كلهااخمطوطات وترا  جزء من  ضياع يعترب  ن ضياعها بل إحسب، ف هذا البلدملخطوط  إمهاالً ال يعترب  بلد؛
 .أيضاً 

 

                                                           
 القسيمة محد بالل محد، رسالة ماجستري، بعنوان:) املخطوطات العربية ومعاجلاهتا الفنية(.  (21)
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 املبحث الثالث

 حتقيق املخطوط يف السودان

الشك أنه ما دام هنالك مشكالت يف املرحلتني املتقدمتني)اجلمع، واحلفظ( يف طريق خدمة املخطوط فالبد أن    
لى خدمة ثر سلبًا عيؤ خطوط، وذلك مما تكون هذه املرحلة األخرية متأثرة مبشكالت املراحل املتقدمة يف خدمة امل

 التحقيق بصفة خاصة.   مرحلة  علييقع أثر ذلك املخطوط بصفة عامة، و 

كالت كذلك من مشو من مشكالت التحقيق يف السودان عدم اهتمام املؤسسات العلمية املعنية هبذا اجملال،   مث  
اء ذلك علم التحقيق علماً من العلوم املهمة. ومن جر التحقيق عدم دراسة علم التحقيق يف تلك املؤسسات، مع اعتبار 

يقوم به بعض طلبة  ما وأ، اصاخل همجداً، إال ما يقوم به بعض األشخاص جبهد اً واندر  يعترب التحقيق يف السودان قليالً 
 رأيي أن ذلك ويف .مستوى التحقيقيف الدراسات مل تكن  هغالب هذمع أّن ، يف املؤسسات العلمية الدراسات العليا

 إمنا يعترب تدريباً على التحقيق، وليس حتقيقاً دقيقاً. 

 وحىت يكون علم التحقيق ثقافة منشورة بني الناس، حيتاج إىل اآل ي:  

 : تهنشر ثقافات و حتقيق املخطوط إبراز أمهيةأ/  

لباً على وجود ن ثقافة الناس؛ مما أثر سلقد القت مسألة التحقيق يف السودان إمهاالً وتركاً؛ حىت غاب علم التحقيق م   
 عملية التحقيق، ولذلك جتد ندرة يف ممارسة التحقيق عند العاملني به، وأت ي هذه املشكلة من سببني مها:

/ عدم االهتمام بعملية التحقيق، وذلك لعدم االهتمام من املؤسسات الرمسية، والعلمية املعنية هبذا العلم، وعدم وضعه 1
بحو  العلمية املهمة، بل وعدم قدرة املعنيني واملهتمني على إيصال صوهتم للمسؤولني يف الدولة لتتوجه يف مصاف ال

رعاية واهتمام الدولة؛ بنشر ثقافة التحقيق، وتشجيع العاملني يف هذا العمل املهم، وكذلك لرفع قيمة امليزانيات املدفوعة 
وحفظ، وفهرسة للمخطوط، وكذلك توفري اخلدمات الالزمة لعمليات من الدولة خلدمة مراحل ما قبل التحقيق؛ من مجع، 

 التحقيق. 
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/ عدم االهتمام بدراسة علم التحقيق، هذا اخلطوة؛ ابلطبع متأثرة ابلسبب األول، أي سبب عدم االهتمام بعملية 2
رحلة اجلامعية، مما امل التحقيق يف حد ذاته، وعدم نشر ثقافة التحقيق. وكذلك عدم وضعها ضمن املقررات الدراسية يف

 أثر سلباً على أداء طلبة الدراسات العليا يف حبوثهم املتعّلقة بتحقيق املخطوطات؛ فال جييدون كيفية التعامل مع املخطوط
ال يف مرحلة املقابلة بني النسخ؛ وال يف مرحلة قراءة النص، فقد حتولت حتقيقاهتم إىل تشويه للمخطوط، وليس حتقيقاً 

حيح. وكذلك مما جيدر ذكره هنا أن عدم الدراية الكافية من املشرفني؛ الذين زاغ عنهم ضبط مسألة التحقيق، له على الص
 واختلط عند الكثريين منهم مقصود حتقيق املخطوط، ومقصود الدراسة حول املخطوط.   

ني الناس، وكذلك نشر علمه بوالدراسة ترى أّن هذه املشكالت ميكن معاجلتها ابلتثقيف املكثف أبمهية التحقيق، و    
 توضيح اآلاثر السلبية اليت أت ي من عدم التحقيق للمخطوط، ونشره من غري حتقيق.

 ابآل ي :وهنا أقول أنّه ميكن أن يتم التثقيف أبمهية التحقيق    

 إدخال علم التحقيق يف املقررات الدراسية./ 1 

 . ة املتخصصةعقد الدورات التدريبي/2

 .العلمية املتخصصة / عمل الندوات3

 . ومناقشتها، والوصول إىل حلوهلا ،ة التحقيقخالهلا طرح مشكلمن ميكن علمية،  ورش عمل/ قيام 1

 .لتحقيقللوصول إىل فهم صحيح لعلم ا ،لذوي االختصاص / إقامة املؤمترات، واللقاءات الدورية6

 ذلك اآل ي:: ويتطلب والعاملني يف حتقيق املخطوطات ب/ تسهيل مهمة الباحثني

 / إنشاء مراكز حبثية متخصصة يف تعليم ونشر ثقافة خدمة املخطوط.1

 ./ توفري املخطوط للباحثني، ولو ابملصورات كحد أدىن1

 ثقافته. املخطوطات؛ خدمة للباحثني، وتسهيال لعملية التحقيق، ونشر ت/ فهرس2
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ألهنا ذلك  :بضرورة دراسة علم التحقيق أوالً ربط احلصول على الدرجات العلمية املرتبطة بتحقيق املخطوطات ج/
التوجد أي شروط أو ضوابط ملنح الدرجات العلمية يف حتقيق املخطوطات، وقد أصبح كل من يريد أن حيصل بسهولة 

 دخال شروطإعلى الدرجة العلمية يتشبث هبذا الطريق، بال معرفة علمية، وال قدرة على التحقيق، فكان البد من ضرورة 
تلك الدرجات العلمية، وأهم تلك الشروط أن ال يسمح بتحقيق خمطوط إال بعد احلصول على قسط كبري من منح  يف

الدراسة العميقة والوافية لعلم التحقيق؛ ذلك ملا حلق هذا العمل من اإلمهال وعدم اإلتقان؛ مما أظهر ضعفاً مميتاً يف هذا 
 .اجملال

 لىعيني اندفقد ظهر يف احلقبة الزمنية السابقة عدد من احملققني السو  ولكن مع ذلك؛ كان للتحقيق وجود يف السودان،
قلة ماحققوه، وعلى رأس هؤالء رجل ارتبط امسه مع اسم دار الواثئق واملخطوطات السودانية؛ أال وهو:] الربوفسري: 

نها العام السابق، وله أمييف تطويره، وهو  دور كبريحممد أبوسليم[ رمحه هللا تعاىل. ويعترب من املؤسسني للدار، وله 
  .22مام املهديق منشورات اإليحققام بتواجتهادات يف جمال خدمة املخطوط، والتحقيق، وقد 

]طبقات ود : ، وهو كتابعند العامة ، وقد حقق أكثر الكتب السودانية شهرة 23]يوسف فضل[ الربوفسريوكذلك  
 ضيف هللا[. 

كاتب الشونة[ املشهور بني أهل العلم  ، وقد حقق خمطوط ]24احملققني أيضاً: الدكتور مكي شبيكة أشهروكذلك من 
 . ، ويعترب كل ما قدم من ابب اجلهود الشخصيةيف السودان

   

 

 

                                                           
مار عاإلمام حممد أمحد املهدي،زعيم ديين، وجماهد، ظهر يف السودان يف هناايت القرن الثامن عشر امليالدي، وقد قاد حترير السودان من اإلست  (22)

 اإلجنليزي.
 الربوفسري يوسف فضل. مدير سابق جبامعة اخلرطوم.  (23)
 دمة اتريخ السودان.مكي شبيكة استاذ جامعي  جبامعة اخلرطوم، مشهور يف السودان خب  (24)
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ي اجلامعات من خرجي هؤالء احملققني هأكثر أيضاً هناك عدد مقدر من احملققني املتأخرين موجودون اآلن يف الساحة، و و 
كالت اليت ولكن لذات املش ؛مام ابلسعوديةوكذلك يوجد من له دراية بعلم التحقيق من خرجيي جامعة اإل ،يطانيةالرب 

 ذكرانها  يف مرحليت )اجلمع واحلفظ( وما يزاد عليها من مشكالت مرحلة التحقيق، ومن شح اإلمكانيات، وعدم ثقافة 

قيق أمرًا غري ة أيضًا بعملية التحقيق؛ أصبح التحرمسيية؛ بل والالعامة بضرورة التحقيق، وعدم اهتمام املؤسسات العلم
ونفعكم مبا  ،انفعنا هللا مبا مجعنو اخلاصة، العامة منها و نسأل هللا أن يزيل عنا كل املشكالت  . هعنميسور، بل ومرغوب 

 .سواء السبيل وهو اهلادي إىل ،ن، وهللا ويل ذلكراجعو ت

 اخلامتة: 

  :وتوصيات، وذلك على النحو التايل تتم هذه الدراسة مبا وصلت إليه من نتائج،ختحبمد هللا وتوفيقه، 

 :مجلها يف النقاط التاليةأالنتائج: أواًل: 

 .من إمهال االقيهي مع ما ،خمطوطات غري حمصورةهلا يوجد هبا السودان منوذجاً و فريقيا إ /1

مضافاً  حقيق()اجلمع، واحلفظ، والتة الثالثيف  اً هلا،يف أفريقيا، والسودان منوذج / تتكرس مشكالت خدمة املخطوط2
 إليها انعدام الفهارس.

 من سلبيات. ذلك ىأبمهية حتقيق املخطوط، وما يرتتب عل اإلفريقي، )والسودان منوذجا هلا(/ ضعف ثقافة اجملتمع 3

 .دمة املخطوطلني يف جمال خ، وعدم التدريب الكايف للعامملخطوطاتابة عنياملالرمسية / ضعف ميزانيات املؤسسات 1

  خدمة املخطوط. يف ، وقلة ما يقدمهلدور املناط هبااب/ عدم قيام املنظمات الدولية املتخصصة يف جمال الثقافة والعلوم 6

قيق منح الدرجات العلمية املبنية على حتوال على  دراسة علم املخطوطات، يفبعة قواعد علمّية متإمجااًل التوجد / 6
 املخطوطات.  

 . صة، رغبة يف الكسب السريع، والشهرة الرخيتجارية للمخطوطات دون حتقيق علمي رصنيالطبعات ال/ انتشار 7
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 :توصي الدراسة ابآل ي ،بناءاً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  التوصيات:اثنيا : 

تصميم  مع يف إفريقيا، جلمع وخدمة املخطوط اإلسالمي جامعمركز إقليمي و  ،ية يف كل دولة/ ضرورة قيام مراكز وطن1
 ملخطوطات. فهرسة اقاعدة بياانت مشرتكة ل

دولية املتخصصة، املنظمات الكذلك بتبين ميزانيات كافية للمؤسسات املعنية، و  ة الرمسيةالدولمؤسسات / ضرورة قيام 2
نظام خدمة املخطوط باجملتمع  تبىنأيضاً  وكذلك للعاملني يف هذا اجملال، ةالتدريبيتبين املنح  أو ابملسامهة املادية املباشرة،

 علم التحقيق.املخطوط و املخصصة خلدمة و  ،األوقاف املشروطة

تسهيل ب/ تشجيع الباحثني واحملققني من ذوي الكفاية العلمية يف علم التحقيق، ابلتحفيز املادي املباشر، وكذلك 3
 مهامهم البحثية؛ للقيام بدورهم يف خدمة املخطوط. 

 .اجلامعية قررات الدراسيةامل/ إدخال مادة ]علم املخطوطات، وحتقيق النصوص[ ضمن 1

 سنةأو  ،سة ]دبلومدراات ــ بنظام حتقيق املخطوطــ  ةعلى الدرجة العلمي الباحث حصوليف /اشرتاط املؤسسات العلمية 6
 . ةات منح الدرجة العلميتطّلب؛ ابعتبارها جزءاً من متحقيقل[ يف علم اةمتهيدي

 ا.حّكم من جهة علمية معرتف هب/ سن قانون مينع طبع ونشر أي خمطوط للتداول العام، إال بعد التحقيق امل  6

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

 املصادر واملراجع:

 .د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ــ / معجم اللغة العربية املعاصرة1
 .جممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار( ـــ / املعجم الوسيط 2
 . د. عبد الستار احللوجي ( غري منشورة.ـ القاهرة العربية معهد املخطوطاتات طبوع)محماضرة / 3
 فيصل احلفيان ،د. . املخطوطات العربية ـ القاهرة معهدات ـــ / حماضر  4
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 2, 2017 

 
 511 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

د. فيصل  منشورة ــ ( غريبيةيمطبوعة للدارسني يف دورة تدر )قضاايه ومشكالته التحقيق العلمي / حماضرة بعنوان:  5
 .احلفيان

)واثئق  ان:بعنو  ــ كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراة يف علم املكتبات واملعلومات، جامعة أم درمان اإلسالمية / 6
 .معتصم احلاج عوض الكرميــ ــد.  الغبش بوالية هنر النيل ابلسودان(

 واملعلومات من معهد حبو  ودراسات العامل اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالميةاملكتبات  علم / رسالة ماجستري يف 7
 مد حممد علي.   صاحلة حمأ.  ،  على واقع خدمات املخطوطات يف السودان( الكتاب العريب املخطوط ابلرتكيز) ــ بعنوان:

 .محد بالل محد القسيمة ( ــبعنوان:) املخطوطات العربية ومعاجلاهتا الفنية كلية الدراسات العليا،/ رسالة ماجستري، 2
 

 




