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 التَّخصصيَّة مجلَّة المخطوطات والمكتبات لألبحاث 

 

 
واملكتبية يف اجلامعات العربية،  هي جملة علمية فصلية حمكمة من قبل النخبة من علماء الدراسات الرتاثية واملتحفية

 والعاملية تصدر عن املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات.
هندف هلذه اجمللة أن تكون إضاءة على املاضي التليد، لنمضي هبا يف استلهام املستقبل اجمليد، وأن نكون موئال ثقافيا 

يف تعبئة الطاقات والقدرات يف مجع األوعية الثقافية والفكرية هتوي إليه أفئدة وعقول الباحثني وعشاق الرتاث. وأن جنتهد  
والرتاثية املتنوعة، حنرص على التواصل مع اجلوانب احلية من تراثنا الزاخر لنحيا به، ومنضي معه صعدا حنو االبتكار 

ها اإلبداع يف البناء والتجديد والتطوير، فنحارب قطيعة الرتاث، ونتواصل مع عيونه وروائعه ونقدمها للباحث ليصنع من
والنماء، وستسعى اجمللة إىل تقدمي خدماهتا الفنية والتعليمية وفقا للمعايري العاملية، من خالل الكفاءات األكادميية املتميزة 
واملتخصصة، وابستخدام القنية احلديثة؛ مع االلتزام ابإلخالص والتفاين يف أداء العمل، وحتقيق االمتياز والتميز يف خدمة 

لباحثني والدارسني؛ لتحقيق بيئة عمل احرتافية تثمن األفكار واملواهب املبدعة الرائعة امللتزمة بقيم العمل بروح الفريق، ا
واحرتام اجلميع؛ مع مصداقية الرؤية ومتيز األهداف، وتستهدف هذه اجمللة املثقف العام، واملهتم بقضااي الرتاث 

الباحث يف الدراسات العليا، وإخصائي املخطوطات واملكتبات ومراكز واملخطوطات، واملشتغل بتحقيق النصوص، و 
عربية متخصصة تسعى إىل جعل الرتاث علم وفن وأتصيل ومتعة وتثقيف إبطار جذاب  جملة املعلومات، لتكون أول

وستقوم بنشر األحباث من املعرفة، ولتحتل املكانة الرائدة يف جمال الدراسات الرتاثية والواثئق واملخطوطات حمليا وعامليا،  
نرتقي هبا يف آفاق  لتكون جملة فاعلة ذات إضافة جديدة  العلمية والفنية والتطبيقية ذات األصالة والتميز يف صفحاهتا

اإلعالم اإللكرتوين اهلادف لتحلق يف فضاءات اإلبداع والتميز، وتغوص يف أعماق املخطوطات الستخراج مكوانهتا 
ها النادرة لتعيد للمخطوط هباءه، ولإلنسان العريب املسلم ثقته واعتباره، فاملخطوطات متثل اهلوية الرتاثية النفيسة، وجواهر 

الوطنية والتارخيية والعقدية والعلمية، فهي مصدر اعتزاز وافتخار مبا خلفه اآلابء واألجداد من علوم وثقافات ومعارف 
 وفنون.
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Abstract 

This paper is concerned with the role of technology in the revival of manuscript 

heritage, and then it manipulates some concepts associated with these problematic 

such as concepts of technology, the manuscript, conservation, maintenance, 

indexing, investigation, and also this paper deals with some of the technological 

processes that serve the preservation and investigation of the heritage, such as 

digitization, digital photography, microfilm, and photocopying, and the research 

introduces the Library of Sulaymaniyah in Istanbul as a model application of modern 

technology in dealing with the manuscript  heritage, and  the research refers to the 

most important contents and  sections of the library , In addition to the most 

important services offered to the researchers. 
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 الملخص

 هبذه املرتبطة املفاهيم ضبع مبعاجلة تقوم مث ومن املخطوط، الرتاث إحياء يف التكنولوجيا بدور البحثية الورقة هذه هتتم
 العمليات بعض تعاجل كما  والتحقيق، والفهرسة، والصيانة، واحلفظ، واملخطوط، التكنولوجيا، مفاهيم مثل اإلشكالية

 ويعرض الفوتوغرايف، النسخو  وامليكروفيلم، الرقمي، والتصوير الرقمنة، مثل الرتاث، وحتقيق حفظ ختدم اليت التكنولوجية
 البحث ويشري املخطوط، لرتاثا مع التعامل يف احلديثة للتكنولوجيا تطبيقي كنموذج  باسطنبول السليمانية ملكتبة البحث

 .اإلطار هذا يف للباحثني تقدمها اليت اخلدمات أهم إىل باإلضافة املكتبة وأقسام حمتويات أهم إىل
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 المقدمة

يأيت االهتمام بالرتاث كأحد مالمح احلفاظ على اهلوية العربية واإلسالمية، فمن ليس له ماٍض ليس له حاضر وال 
مستقبل، وقد شهدت اآلونة األخرية تزايًدا مطرًدا يف التطور التكنولوجي يف كافة مناحي احلياة، ويف ظل تعرض الكثري 

ة عرضها للتلف، تأيت أمهية استخدام إمكانات التكنولوجيا احلديثمن مصادر الرتاث لإلمهال والتجهيل، فضاًل عن ت
، ومن مث تتمحور هذه الورقة البحثية حول تساؤل أساسي هو مدى استخدام التكنولوجيا احلديثة للحفاظ على الرتاث

ية باسطنبول  نيف التعامل مع الرتاث املخطوط، وقد مت استخدام منهج دراسة احلالة يف استعراض منوذج مكتبة السليما
كإحدى النماذج املهمة يف هذا السياق، ومن مث تنقسم هذه الورقة إىل مبحثني، املبحث األول يتناول التكنولوجيا 
احلديثة والرتاث املخطوط، وذلك من خالل مطلبني، األول هو مبثابة دراسة مفاهيمية، والثاين يوضح دور التكنولوجيا 

ام املبحث الثاين، فهو يتناول مكتبة السليمانية كنموذج تطبيقي ملدى استخديف عملية حفظ وحتقيق الرتاث، أما 
تم هذه الورقة البحثية ببعض املالحظات والتوصيات املرتبطة مبوضوع  التكنولوجيا يف احلفاظ على الرتاث املخطوط، وختخ

 الدراسة، وأخريًا تذيل بقائمة املراجع.

 المبحث األول

 والتراث المخطوطالتكنولوجيا الحديثة 

 المطلب األول: دراسة مفاهيمية

 مفهوم التكنولوجيا:# 
 : مفهوم التكنولوجيا لغة

 Techno: وترتكب من مقطعني، األول Technology يف اللغة اإلجنليزية: أصل الكلمة يعود إىل اللغة اليونانية، فهي
وهي مأخوذة من الكلمة ، Logy أو الفن، والثاينوتعين احلرفة أو الصنعة ، Techno وهي مشتقة من الكلمة اليونانية

 1.واليت تعين علم أو دراسة، Logos اليونانية
 

                                                           
 http://www.alukah.net/culture/0/80656، في: 3/1/2015"، املفهوم واملصطلح –نسرين حسونة، "تكنولوجيا االتصال احلديثة  1
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ومن مث  Technique مشتق من املفردة Technology يرى بعض الباحثني أن اجلزء األول من كلمةفي اللغة العربية: 

م التطبيقي، أو الطريقة تقانة أو تقانات، وهي تعين العليرتمجها إىل العربية إىل تقنية أو تقنيات، ويعرب عنها أخرون بلفظ 
وتقن إتقان 2.الفنية لتحقيق غرض معني، أو مجاع الوسائل املستخدمة لتوفري كل ما هو ضروري ملعيشة الناس ورفاهيتهم

  3.األمر أي إحكامه

 مفهوم الّتكنولوجيا اصطالحاً:
 ،ح، ومن ذلك:تنوعت تعريفات الباحثني لكلمة تكنولوجيا يف االصطال

 "4.هي: "االستخدام األمثل للمعرفة العلمّية وتطبيقاهتا وتطويعها خلدمة اإلنسان ورفاهّيته  

  وهي: "العلم الذي يخعىن بعملّية الّتطبيق املنهجي للبحوث والنظريّات، وتوظيف عناصر بشريّة وغري بشريّة يف جماٍل
تحقيق املناسبة هلا، وتطويرها، واستخدامها، وإدارهتا، وتقوميها؛ لمعنّي؛ ملعاجلة مشكالته، وتصميم احللول العلمّية 

  5.أهداف حمّددة"

  وتعرف أيًضا بأّّنا "العالقة بني اإلنسان واملواد واألدوات كعناصر للتكنولوجيا، وإّن الّتطبيق التكنولوجي يبدأ حلظة
  6.تفاعل هذه العناصر معاً"

 لومات واملهارات حلّل مشكالت اإلنسان، وتوفري احتياجاته، وزيادة قدراتهوأّّنا "جهد وفكر إنسايّن، وتطبيق للمع ،
وهي: "الّتطبيق املنّظم للمعرفة، والعلوم األخرى املنّظمة يف جمال معنّي، أو الّتطبيق العلمي اّلذي يتعّلق بالعلوم 

طبيقي للمعرفة والنظريّات اجلانب الت الطبيعّية؛ هبدف احلصول على نتائج علمّية حمّددة، مبعىن أّن التكنولوجيا تعترب
 7.العلمّية لتحقيق أهداف حمّددة"

 

 
 

                                                           
 .نفس املصدر 2

 .33، ص 1986الرازي، "خمتار الصحا،ح"، مادة )تقن(، باب القاف، مكتبة لبنان، بريوت،  3
 http://mawdoo3.com ، يف:2015ديسمرب  14بانا ضمراوي، "تعريف التكنولوجيا"،  4

 نفس املصدر. 5
 نفس املصدر. 6

 .http://mawdoo3.com ، يف:2015ديسمرب  14بانا ضمراوي، "تعريف التكنولوجيا"،  7
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  التكنولوجيا بعنصرين مكملني لبعضهما، العنصر املادي والعنصر الفكري )العلمي وهناك من يعرف
 -ملعرفية افالعنصر املادي: يشمل اآلالت واملعدات، والعنصر الفكري )العلمي واملنهجي(: يضم األسس  واملنهجي

 8.اليت هي وراء إنتاج تلك الوحدات املادية. وهذان العنصران يتمازجان ويتداخالن ويتكامالن -التقنية واملنهجية 

  والّتكنولوجيا: عملّية شاملة تقوم بتطبيق العلوم واملعارف بشكل منّظم يف ميادين عّدة؛ لتحقيق أغراٍض ذات قيمة عملّية
 9 للمجتمع.

  للتكنولوجيا ثالثة معاين األول باعتبارها عملّياتوهناك من يقدم  (processes  ) ويف هذه احلالة تعين الّتطبيق املنّظم
ويف هذه احلالة تعين األدوات، واألجهزة، واملواد الناجتة عن تطبيق (  products) للمعرفة العلمّية. والثاين أّنا نواتج 

ت تقنيا ثلمة ونواتج معاً، ويف هذه احلالة تشري إىل العملّيات ونواجتها معًا املعرفة العلمّية، والثالث التكنولوجيا كعمليّ 
10 .احلاسوب التعليميّ 

 

11وهكذا، يتضح أن مفهوم التكنولوجيا يرجع إىل معان ثالث على النحو التايل:
 

 . استثمار املعرفة: املستمدة من النظريات ونتائج البحوث وتطبيقاهتا.1
ن التطبيق م . نتاج استثمار املعرفة: وهي بذلك تشمل األجهزة واألدوات واآلالت واملخرتعات وكل الوسائل الناجتة2 

 العملي للمعرفة العلمية.
. االستخدامات العملية لنتاج استثمار املعرفة: ويقصد به جمموعة املعارف واملهارات الالزمة للتعامل مع اآلالت 3 

 واألجهزة الناجتة عن استثمار املعرفة العلمية حىت يستطيع احلصول على األهداف املنشودة من ورائها.
 مفهوم المخطوط:#  

: اخلط هو الطريق، وخط القلم أي كتب، وخط الشيء خيطه خطًا، أي كتبه بقلم أو غريه، والتخطيط  اللغةيف
التسطري، واخلط الكتابة، واخِلط واخِلطة، أي األرض اليت تنزل من غري أن ينزهلا نازل قبل ذلك، واخِلطة األمر، يقال يف 

  12.رأسه خطة، أي أمر ما

                                                           
 .http://www.alukah.net/culture/0/80656، في: 3/1/2015"، املفهوم واملصطلح –"تكنولوجيا االتصال احلديثة نسرين حسونة،  8
   بانا ضمراوي، مرجع سابق. 9

   نفس املصدر. 10

 نسرين حسونة، مرجع سابق. 11
 .1200 – 1198ابن منظور، "لسان العرب"، مادة خطط، ص ص  12

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D9%82%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 14خمطوطات، وخمطوط، وخمطوطة أي وثيقة مكتوبة خبط اليد.و  13.واخلط واحد اخلطوط

 :املخطوط يف االصطال،ح
 15.يقصد باملخطوط كل ما كتب خبط اليد سواًء كان كتاباً أو وثيقة أو رسالة وسواءً أكان باللغة العربية أو غري العربية

لك يف نسخ أو ما نسخه الوراقون بعد ذوهو النسخة األصلية اليت كتبها املؤلف خبط يده أو مسح بكتابتها أو أقرها 
  16.أخرى منقولة عن األصل أو عن نسخ أخرى غري األصل

 17.وكل نسخة منقولة خبط اليد عن أي خمطوطة هي خمطوطة مثلها حىت لو مت النقل أو النسخ بعد عصر النسخة األصلية

  18.خمطوطة هيالنسخة املصورة عن املخطوطة أو عن النسخة عنها فوينطبق التصوير على النسخ 

 

 :مفهوم الحفظ# 
: احلفظ نفيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة، واحلافظ واحلفيظ املوكل بالشيء حيفظه، واالحتفاظ خصوص يف اللغة

ظ من السقطة، واحملافظة والكالم، والتيقاحلفظ، واستحفظته سرًا واستحفظه إياه اسرتعاه، والتحفظ قلة الغفلة يف األمور 
وحفظ الشيء بالكسر  19.املواظبة على األمر، وحفظت الشيء حرسته واستظهرته، واحملافظة املراقبة، والتحفظ التيقظ

 20.حفظًا حرسه، وأيًضا استظهره

 :احلفظ يف االصطال،ح
لوب وسممياسممة املؤسممسممة ومسممتوي التدريب واألسمميشمممل كل اإلجراءات والتدابري الضممرورية املالية واإلدارية واملخزنية 

 21املستخدم للحفاظ على األوعية املعرفية وتقليل معدل التغري ومنع التدهور والتلف.

                                                           
 .76، باب اخلاء، ص "خمتار الصحا،ح"الرازي،  13
14 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7 
 م.2016سبتمرب 3-همم 1437ذو احلجة  2صاحل بن موسى القرين، "املخطوطات تعريفها وأمهيتها يف الرتاث اإلسالمي"، جريدة الرياض، السبت  15
 topic-http://almaareftijania.forumsfree.org/t351 ، يف:2009يناير 1خلميس مراد كمال، "تعريف املخطوطات"، ا 16

 نفس املصدر. 17
 نفس املصدر. 18
 .929ابن منظور، "لسان العرب"، مادة حفظ، ص  19
 .61، باب احلاء، مادة حفظ، ص مرجع سابقالرازي،  20
 post_25.html-http://alexlisdept.blogspot.com.tr/2015/07/blog: خالد حممد املزاحي، "حفظ وصيانة وترميم الكتب"، يف 21
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واحلفظ هتيئة الظروف احمليطة باملخطوط، سواء أثناء تواجده باملخزن أو على أرفف املكتبة أو حىت بني أيدي الباحثني 

أي إصابات حشرية أو ميكروبية، أو حىت آدمية، باإلضافة إىل منع انتقال العدوى من واملطلعني مبا يضمن سالمته من 
 22 .خمطوط مصاب إىل آخر غري مصاب، حىت ال تنتشر العدوى بني كل املخطوطات

ريف عويضمممممم احلفظ األنشمممممطة الكيميائية أو الفيزيقية اليت تقلل من التدهور والتلف واليت انع فقدان احملتوي املعلومايت امل
 23.هبدف إطالة وجود هذه الكتب والوثائق يف شكلها األصلي

وهو كل اإلجراءات اليت حتدث ملنع التلف أو التدهور، كما يشمل حتديد وتقييم الكتب القدمية واملخطوطات والوثائق 
 ل الالزمة للحفاظويتضمممممن احلفظ كل النواحي املالية واإلدارية والوسممممائ 24.وغريها اليت تلفت وحتتاج اىل صمممميانة وترميم

على هذه اجملموعات وتوفري مسمممممممممتوي مناسمممممممممب من األمن واملراقبة البيئية واإلجراءات املخزنية الصمممممممممحيحة حلماية هذه 
 25.اجملموعات من األضرار املادية

 

 مفهوم الصيانة:# 
 :املفهوم لغة

 27.الشيء فهو مصونوصان  26.أن تقي شيًئا أو ثوبًا، وصان الشيء صونًا وصيانة وصيانًا، واصطانه 

 :الصيانة يف االصطال،ح
صمممممميانة املخطوط مفهوم علمي واسممممممع، يهدف إىل إحياء الرتاث القدإل املخطوط، واإلحياء يعين إزالة بصمممممممات الزمن 
اليت ظهرت على املخطوط حبكم قدمه، وتعرضممممممممممممممه ملختلف األجواء واملعامالت حيثما وجد، وهذا يعين أن الصمممممممممممممميانة 

 28.عامل مع املخطوطات اليت أصيبت فعاًل، أو ذات االستعداد لإلصابةتشمل يف مفهومها الت

                                                           
 .83م، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  22

 .htmlpost_-http://alexlisdept.blogspot.com.tr/2015/07/blog.25: "حفظ وصيانة وترميم الكتب"، يفخالد حممد املزاحي،  23
 نفس املصدر. 24
 نفس املصدر. 25
 .2530، مادة صون، ص "لسان العرب"ابن منظور،  26
 .157، باب الصاد، ص "خمتار الصحا،ح"الرازي،  27
 .101م ، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  28
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ويعين مفهوم الصممممممممممميانة معاجلة وإزالة اإلصمممممممممممابات اليت حدثت فعاًل لبعض املخطوطات، كجفاف أوراقها أو تبقعها أو 

زالة إلحتجرها أو إصمممممممممابتها باحلموضمممممممممة والتلوث أو احلشمممممممممرات والفطريات، ولكل من هذه اإلصمممممممممابات طرق خاصمممممممممة 
 29.آثارها

 االرتباط بني مفهومي احلفظ والصيانة:

االرتباط بني احلفظ والصمميانة يتمثل يف جانبني: األول، توفري ظروف احلفظ اجليد للمخطوطات اليت أجرى هلا صمميانة، 
 30.والثاين، توفري احلفظ اجليد للمخطوطات اليت مل تصب بعد، محاية هلا من تسرب اإلصابة إليها

 :الصيانة هيمراحل 

 التجليد. –الرتميم  –املعاجلة الكيميائية  –التعقيم 
 التعقيم: .1

وهو يعين القضاء على الكائنات احلية ومنع ضررها، دون التأثري على صفات  31.هي اخلطوة األوىل يف صيانة املخطوط
 32.املخطوط

 املعاجلة الكيميائية: .2
 33.ال مفعوهلا املدمر لو استمر وجودها يف املخطوطوهي تعتمد على إزالة مسببات التحلل، والعمل على إبط

وتشمممممممل املعاجلة الكيميائية عمليات، التنظيف، وإزالة البقع، وإزالة احلموضممممممة، والتطرية والفرد، والفك والتقوية، ولكل 
 34.منها طريقة خاصة ختتلف بني األوراق والربديات والرقوق واجللود، وهذا ما يعرف بتكنولوجيا الصيانة

 
 

                                                           
 .83نفس املصدر، ص  29
 .83نفس املصدر، ص  30
 .111، ص 101م ، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  31
 .91نفس املصدر، ص  32
 .111نفس املصدر، ص  33
 .140 – 112، وللمزيد انظر نفس املصدر، ص ص 112 – 111نفس املصدر، ص ص  34
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 مفهوم الرتميم: .3

ورم الشممميء يرمه بضمممم الراء وكسمممرها رًما،  35.الرم إصمممال،ح الشممميء الذي فسمممد بعضمممه، ورم األمر إصمممالحه بعد انتشممماره
 36.ومرمة، أصلحه

الرتميم: هو عملية تكنولوجية دقيقة ذات عرف خاص موحد عاملياً، وهي يف الوقت نفسه عملية فنية ذوقية مجالية حتتاج 
ومهارات فائقة. وتتضمن عمليات جتميع وتثبيت وتقوية وجتميل وإعادة املواد األثرية إىل شكل أقرب إىل إىل حس عال 

وهو إصال،ح ما أصاب املخطوط من تشوهات شكلية كالتمزق والتفتت وانتشار الثقوب والقطوع، وفقد  37.األصل
 38.أجزاء من اهلوامش أو النصوص

  وميكن تقسيم الرتميم إىل:
فالرتميم باألصل هو عملية يدوية خاصة تتصل بقوة التحكم ومهارة العمل ومجالية التعمامل مع اآلثار  اليدوي: أ م الرتميم

واملخطوطات باستخدام بعض األدوات اخلاصة واليت ختتلف من شخص إىل آخمر حبسب ذوقه الفين ومهارته. ويظل 
 39.الرتميم اليدوي أغلى أنواع الرتميم

يستخدم يف حدود ضيقة بالنسبة للمخطوطات ولكن استخدامه أوسع وأكثر انتشارًا بالنسبة  الرتميم اآليل:ب ـ 
 40:للمطبوعات، وينقسم إىل

وتعتمد فكرة اجلهاز املستخدم على استعمال معلق  "Leaf Casting" الرتميم باستعمال معلق لب الورق يف املاء -
 مث امتصاص هذا املعلق يف الثقوب واملساحات الناقصة لب الورق املضروب جيدًا يف املاء حمسوبًا وزنًا ومساحة

 ليكون مساحات ورقية، مث تأيت بعد ذلك مرحلة التجفيف حتت ضغط معني للحصول على النتيجة النهائية للرتميم.

 

                                                           
 .1736، مادة رمم، ص "لسان العرب"ابن منظور،  35
 .108، باب الراء، مادة رمم، ص "خمتار الصحا،ح"الرازي،  36
 ، يف: منتدى الوثائق واملخطوطات2006سبتمرب  24صابرين زياد، "حفظ وصيانة وترميم املخطوطات"،  37

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5980 
 .141مصطفى مصطفى السيد يوسف، مرجع سابق، ص  38
 سابق.صابرين زياد، مرجع  39
 ، يف: منتدى الوثائق واملخطوطات2006سبتمرب  24صابرين زياد، "حفظ وصيانة وترميم املخطوطات"،  40

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5980. 
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وتتم هذه العملية أساسا للمطبوعات واجلرائد والوثائق ويف حدود ضيقة  :"Lamination" عملية التقوية بالرقائق -
للمخطوطات شديدة التلف اليت يصعب ترميمها بالطرق اليدوية. وتعتمد على التقوية بلصق رقائق شفافة على 

 سطح الورق فتجمعه وتقويه يف صورة مساحية ثابتة.
 التجليد: .4

جمموعة من العمليات املتتالية، تبدأ بتجميع املالزم، وتنتهي باحلصممممممممول على جملد كامل متماسممممممممك يسممممممممهل اسممممممممتعماله 
 41.وله للقراءة والبحثوتدا

 

 :مفهوم الفهرسة# 
 42.: الكتاب الذي جتمع فيه الكتب، وهي لفظة معربةالفهرس لغة

: "هي إجناز املادة األساسية عن املخطوطة، كبيان امسها، ومؤلفها وسنة وفاته، وأوهلا وآخرها، والفهرسة يف االصطال،ح
ناسخها، وتاريخ نسخها، ونوع اخلط، وذكر التملكات وعدد أجزائها وأوراقها وسطور صفحاهتا وقياسها، واسم 

والسماعات واإلجازات املثبتة عليها، وبيان موضوعها، وذكر املصادر اليت توثق اسم املخطوطة وتنسبها لصاحبها، وغري 
ذلك من املعلومات املفيدة عن املخطوطة. وفهرسة املخطوطات من أصعب األعمال العلمية، وهي ختتلف كثريا عن 

 43."رسة الكتب املطبوعة، وحيتاج هذا العمل إىل صرب وخربة ومهارةفه

وهي تقدم بيانات عن حمتوى املخطوط وعن الشكل  44،ويعرفها أخرون بأّنا: جزء هام وأساسي من علم الكوديكولوجيا
 املادي له، ويتطلب هذا من املفهرس ثقافة واسعة ومعرفة بعلم اخلطوط وعلم الببليوجرافيا، حىت يتمكن من التعرف على 

 

                                                           
 .165م ، ص 2002هم/1422مصطفى مصطفى السيد يوسف، "صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب،  41
 .3480، مادة فهرس، ص عرب""لسان الابن منظور،  42
 د. إدريس كرواطي، "اخلط العريب واملخطوطات"،  43

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html 
 األركيولوجي، فمهمة الكوديولوجي تشبه من بعض الوجوه مهمة هو العلم الذي يهدف اىل دراسة املخطوط باعتباره قطعة مادية دون االهتمام باخلط، 44

فالكتاب يدرس بوصفه موضوعا ماديا أي وعاء  الدي يهدف اىل اعادة بناء القطعة األثرية املستكشفة لتمكنه من دراسة حضارة من احلضارات املاضية،
 ، يف:2014ديسمرب،  28انظر مدونة األرشيف واملخطوطات، تعريف املخطوط، مدخل عام،  للنص.

http://archivezinebdz.blogspot.com.tr/2014/12/blog-post.html 
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ا إذا كان ممواد الكتابة ونوع احلرب وأنواع اخلطوط، وتاريخ النسخة، وحتقيق عنوان الكتاب، وتوثيق اسم املؤلف، ومعرفة 

 45.قد طبع أم مل يطبع

 :مفهوم التحقيق# 
: احلق نقيض الباطل، وحق األمر حيق حًقا وحقوقًا، صار حًقا، وأحقه صريه حًقا، وحقه وحققه التحقيق يف اللغة

صدَّقه، وحق األمر حيقه حًقا وأحقه، كان منه على يقني، وحيق جيب، وأحققت الشيء أي أوجبته، وحتقق اخلرب أي 
فهو يف اللغة إحكام الشيء أو التأكد من صحته  47.وكالم حمقق أي رصني 46.حقيق على كذا أي حريص عليهصح، 

 48.والبحث فيه للوصول اىل حقيقته

والتحقق يف املخطوط هو إثبات صحته من حيث عنوانه واسم مؤلفه ومتنه ) مادته العلمية ( وتقدميه للمطبعة بعد 
الناس. وعمل احملقق رد النص إىل أصله الذي أصدره املؤلف وتصحيح ما أصابه من ذلك لنشره ليطلع عليه عامة 

 49.حتريف وتصحيف

القدمية يف  طوطاتاملخمن إخراج نصوص  طالب العلم: يعرَّف حتقيق املخطوط مبا يقوم به مفهوم التحقيق اصطالًحا
 50.صورة صحيحة متَقنة، ضبطاً وتشكياًل، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول علمية متَبعة

يث اخلط ومؤلفها، من حوهو "االجتهاد يف جعل النصوص احملققة ونشرها مطابقة حلقيقتها، كما وضعها صاحبها 
 52".أو "إثبات النص على صورة أقرب ما تكون إىل حقيقته وأصله، 51واللفظ واملعىن"

                                                           
 "اخلط العريب واملخطوطات"، د. إدريس كرواطي،  45

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html. 
 .945 – 939، مادة حقق، ص ص "لسان العرب"ابن منظور،  46
 .62باب احلاء، مادة حقق، ص  "خمتار الصحا،ح"،الرازي،  47
 .topic-http://almaareftijania.forumsfree.org/t351 ، يف:2009يناير 1"تعريف املخطوطات"، اخلميس مراد كمال،  48
 نفس املصدر. 49
50 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_(%D9%85%D8%AE%D8%B7%D

9%88%D8%B7) 
 .6م، ص 2010هم/1431ات"، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، د.عباس هاين اجلراخ، "مناهج حتقيق املخطوط 51
 .7نفس املصدر، ص  52

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7
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 53.وهو: "بذل عناية خاصة باملخطوطات حىت ميكن التثبت من استيفائها لشروط معينة

 54.اإلمكان وحتقيق منت الكتاب، معناه أن يؤدى الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر  

وهو أيًضا: "مجع الوثائق واملستندات ونقدها واحيصها وتقدميها للناس يف صورة أقرب ما تكون إىل األصل الذي   
صدر عن صاحبها األول. والغاية من التحقيق هي تقدإل الوثيقة حمققة خالية من كل دس وتزوير، صحيحة النسبة إىل 

  55.عصرها وصاحبها

ها مطابقة حلقيقتها يف النشر كما وضعها صاحبها ومؤلفها من حيث اخلط واللفظ واملعىن". وهو "االجتهاد يف جعل 
 56.وهو أيًضا: "إخراج الكتاب مطابقا ألصل املؤلف أو األصل الصحيح املوثوق إذا فقدت نسخة املصنف

املدلول االصطالحي ب تدور كلمة التحقيق حول إحكام الشيء وصحته، والتيقن، والتثبت، وترتبط هذه املعاينوهكذا 
للتحقيق، إذ أن من مقتضياته، إحكام حترير النص وتصحيحه، ومن مث فاملدلول االصطالحي للتحقيق هو: "إخراج 
الكتاب على أسس صحيحة حمكمة من التحقيق العلمي يف عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه، وحتريره من التصحيف 

ى راءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت ات علوالتحريف، واخلطأ، والنقص، والزيادة بق
 57."يد مؤلفه، أو إخراجه بصورة مطابقة ألصل املؤلف، أو األصل الصحيح املوثوق إذا فقدت نسخة املؤلف

 المطلب الثاني: دور التكنولوجيا في عملية حفظ وتحقيق التراث

 58:املستخدمة يف املكتبات ومراكز التوثيق واملعلومات ما يلي تقنيات املعلوماتمن أهم 

 االستنساخ واملصغرات الفيلمية املتصلة بإعادة إنتاج املعلومات للنشر والتخزين.ـ  1
 

                                                           
 "اخلط العريب واملخطوطات"، د. إدريس كرواطي،  53

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html. 
 نفس املصدر. 54

 نفس املصدر. 55
 نفس املصدر. 56
م، ص ص 1994هم/1415عبد اهلل بن عبد الرحيم عسيالن، "حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل"، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، أ.د  57

35 – 36. 
 ، يف: منتدى الوثائق واملخطوطات2006سبتمرب  24"حفظ وصيانة وترميم املخطوطات"، صابرين زياد،  58

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5980. 
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م تطبيقات احلاسوب واستخداماته املتنوعة يف اإلجراءات واألعمال املكتبية واختزان املعلومات أو النصوص وقواعد  2

 البيانات.
 م تطبيقات االتصاالت بعيدة املدى املبنية على نقل األصوات واألشكال املختلفة. 3

 اآللية يف: أهم الربامجوميكن تلخيص 
برنامج الفهرسة األلية: برنامج سنجاب للفهرسة والبحث، تتكون من املدخالت، واملعاجلة، واملخرجات، وهي  .1

 59.أهم نظام فرعي

املراقبة عمليات متتالية بًدا بتصوير الوثائق، فمعاجلة الصور، مث ضغط امللفات، فبرنامج الرقمنة: تتكون من عدة  .2
 60.)برنامج خاص بعمل نسخ من األقراص املكتنزة( مث ختزينها

برنامج البحث واالسرتجاع: كالبحث بالعنوان، والبحث بالكلمات املفتاحية، والبحث بالكود )تصنيف  .3
 61.ار حقل من حقول الفهرسة اخلاصة بالكتبديوي(، والبحث املتعدد عن طريق اختي

وقد استطماعمت املكتبات ومراكمز املعلمومات أن تموظف قمدرات هذه التقنيات يف أعماهلا وخدماهتا يف خمتلف دول العامل، 
املراجمع و  وخاصة يف الدول املتقدمة، وكمان هلا تأثريها الفاعمل يف أسماليب نظمم احلفمظ واالسمرتجاع والتمزويد والفهرسمة

وسمائر اخلمدمات األخمرى. وقد أسهمت هذه التقنيات احلمديثة كماحلواسيب واملصغرات الفيلمية يف اختزان خمتلف مصادر 
املعلومات الورقية وكمان هلا دورها يف حمل مشكملة املكمان، واحملمافظة على املعلومات من التلف والتمزق والسرقة، وأصبح 

ألفراد واملؤسسات لتوافر نسخ متعددة منها. كمما ميكن توفري هذه املصادر األولية من خمالل من السهل تداوهلا بني ا
 62 شبكمة اإلنرتنت.

 

 

                                                           
در للعلوم اد. زهري حافظي، د. رشيد مزال،ح،  "واقع تطبيق تكنولوجيا املعلومات باملكتبات اخلاصة بقسنطينة: مكتبات الشيوخ جبامعة األمري عبد الق 59

 .11اإلسالمية )دراسة حالة(، ص 
 .11نفس املصدر، ص  60
 .12نفس املصدر، ص  61
 .مرجع سابقصابرين زياد،  62
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 :رقمنة التراث* 
يعترب مشروع رقمنة الرتاث إحدى املشروعات اهلامة والتحديات الكربى اليت أصبحت تفرض نفسها على املكتبات    

ومراكز التوثيق واملعلومات، فالدخول يف هذا املشروع ينبغي أن يتم وفق معايري حمددة، وبعد دراسة دقيقة لتكلفة 
 63.املشروع، وجلدواه بالنسبة للمكتبة وللمستخدمني

  :أهداف عملية الرقمنة
 64:أهم أهداف عملية الرقمنة، مع اعتبار اختالف هذه األهداف من مكتبة إىل أخرى   

 احلفاظ على الرتاث الوثائقي من التلف والضياع._ 
 _ التواصل ونشر املعرفة والتبادل الثقايف عرب شبكات املعلومات.

 ض اجملموعات املكتبية._ إبراز القيمة العلمية أو الفنية أو التارخيية لبع
_ حتسني اخلدمات املكتبية وتوفري أوعية خمتلفة للمستعملني، وحتسني صورة املكتبة على املستوى احمللي أو الوطين أو 

 الدويل.
  65:وفيما يلي بعض العمليات األساسية اليت جيدر القيام هبا قبل عملية الرقمنة

 ومعرفة عدد أوراقها، وحجم هذه األوراق، وطبيعة الكتابة والصور.جرد اجملموعات املكتبية اليت ستتم رقمنتها  -
 فهرسة وتكشيف كل األوعية اليت سيتم رقمنتها.  -
تقييم اجملموعات املكتبية اليت يراد رقمنتها من طرف جلنة خمتصة، وليس من طرف أمني املكتبة وحده، حىت تكون  -

 يكون التقييم أكثر موضوعية. املسؤولية مشرتكة يف هذا االستثمار الضخم، وحىت
 66 :بعض سلبيات عملية الرقمنة

 .التكلفة العالية 

                                                           
 "اخلط العريب واملخطوطات"، د. إدريس كرواطي،  63

p://patrimoine-arabe.blogspot.com.tr/2013/05/blog-post_1238.html. 

 .نفس املصدر 64
 نفس املصدر. 65
 نفس املصدر. 66



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 16 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
    .كرب مساحة الصورة الرقمية داخل ذاكرة احلاسوب 

 :بعض إجيابيات عملية الرقمنة
فيما خيص الرقمنة من أجل التواصل ونشر املعرفة والتبادل الثقايف عن طريق االرتباط بشبكات املعلومات، فإنه ميكن    

التأكيد على االجيابيات العديدة هلذه العملية، فعن طريق االرتباط بشبكة االنرتنت ميكن التعريف بالرتاث الوثائقي، 
وتوفري  مع إمكانية تصفح احملتوى من قبل العديد من القراء يف نفس الوقت، وجعله يف متناول املستخدمني يف أي وقت،

  67اجلهد والوقت واملال بالنسبة للباحثني.

 التصوير الرقمي *
 الوثائق األصلية. وتستطيع الصورة الرقمية نقل املعلوماتهي "صور إلكرتونية" مت مسحها ضوئيًا من  الرقمية الصور

والنموذج الطباعي وعرض الصورة األصلية بدقة، مبا يف ذلك أشكال حروف الطباعة والتعليقات التوضيحية واألشكال. 
ى التقدم دورغم أن تكنولوجيا التصوير الرقمي متاحة منذ فرتة، فلم ينتشر استخدامها إال يف فرتة التسعينيات، حيث أ

 68ا.الفين إىل حتسني الصورة وتقليل التكلفة وزيادة إمكانية الوصول إليه

وقد حظي التصوير الرقمي باهتمام كبري خالل السنوات القليلة املاضية، وواجه أمناء املكتبات وأخصائيو احلفظ ضغوطاً 
ك، فليس لدى إليها بشكل كبري. ومع ذلللتخلي عن امليكروفيلم لصاحل التكنولوجيا اليت حتسن من فرصة الوصول 

بعض املؤيدين املتحمسني هلذه التكنولوجيا سوى قدر ضئيل من فهم ما يرتبط مبسح الصور ضوئيًا واحلفاظ عليها. 
 69.ويخعترب التصوير الرقمي تكنولوجيا باهظة التكلفة

ي يتم مسحه،  تلف املنتج الذولذلك جيب على أخصائيي احلفظ التأكد من أن عملية املسح الضوئي ال تتسبب يف
 70ي:والتأكد أيضا من أن جهاز املسح الضوئي مناسب هلذا املنتج. وجيب وضع خطة عمل تتضمن ما يل

 
 

                                                           
 نفس املصدر. 67

 العراق والشرق األوسط، يف: -الدروس التعليمية حلفظ وصيانة املكتبات 68
https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/preservation/digital.html 

 نفس املصدر. 69
 نفس املصدر. 70
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تدريب الفنيني املختصني يف املسح الضوئي على أسلوب املعاجلة اآلمنة للمنتجات، كارتداء قفازات قطنية عند  -
لوث املنتجات لتحديد خماطر التلف، مثل األسطح اهلشة أو التمزقات أو التالتعامل مع الصور الفوتوغرافية. وفحص 

 أو التجاويف اليت تصنعها احلشرات. العفن باألتربة أو
الناقصة،  ة األتربة، وترميم التمزقات واألجزاءاملعاجلة األساسية للمنتجات عن طريق البسط، وتنظيف األسطح إلزال -

 .والعمليات األخرى اليت قد تسبب تلفاً للمنتجات وتقلل من جودة الصور اليت مت مسحها ضوئياً 
 ضمان األمان الكايف يف منطقة املسح الضوئي حلماية املنتجات من املعاجلة غري املسمو،ح هبا ومن احتماالت السرقة. -
 .كني بعد املسح الضوئي لضمان استقرار التخزينتطوير خطة للتس -
  ضمان وجود املنتجات يف ظروف مناسبة للمعاجلة من ِقَبل الباحثني. -

 : الميكروفيلم *

ترجع أمهية امليكروفيلم إىل سهولة تسجيل املعلومات يف صورة مصغرة دقيقة، يسهل تداوهلا وختزينها وحفظها واسرتجاعها 
 71.واجلهدبطريقة خمتصرة للوقت 

 :بعض إجيابيات امليكروفيلم

ويلعب امليكروفيلم دورًا بارزًا يف صيانة املخطوط باعتباره أسلوبًا عملًيا يسمح بتحميل الصفحات املخطوطة على وسط 
فيلمي مصغر، حيمل كل البيانات ويسهل تداوله بني األفراد، وحىت بني اجلهات املختلفة مع حتمله للعوامل البيئية 

  72.والبيولوجية بدرجة عالية تفوق ما تتحمله الوثائق األصلية

 73:ومن مزايا استخدام امليكروفيلم

 التغلب على مشكلة التخزين بتحميل الوثائق على أفالم مصغرة يسهل تنظيمها وحفظها يف حيز صغري. .1
 جاعها أمرًا سهاًل.أو اسرت تعدد أشكال امليكروفيلم يتيح تسجيل كافة الوثائق باألسلوب الذي جيعل من ختزينها  .2
 

                                                           
 .203، ص م 2002هم/1422"صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب، مصطفى مصطفى السيد يوسف،  71
 .215، ص م 2002هم/1422وطات علًما وعماًل"، عامل الكتب، "صيانة املخطمصطفى مصطفى السيد يوسف،  72
 .217 – 216نفس املصدر، ص  73
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 التصوير امليكروفيلمي يوحد صور الوثائق املتباينة املقاسات مما يسهل طريقة تداوهلا وحفظها. .3
 تسجيل املعلومة على فيلم جيعل منها سرية حيث ال تقرأ بالعني اجملردة. .4
 املصغرات الفيلمية يسهل تداوهلا بني اجلهات الرمسية وبني األفراد والباحثني. .5
 لتصوير امليكروفيلمي جينبنا األخطاء اليت ميكن أن حتدث عند نقل حمتوى الوثيقة باليد أو باآللة الكاتبة.ا .6
 التصوير امليكروفيلمي حيقق جانًبا اقتصاديًا هاًما لرخص خاماته وقلة تكلفة حتميلها. .7
ليت تعترب العامل لزمن احتميل الوثائق على املصغرات حيفظ الوثيقة األصلية من التداول والتعرض لبصمات ا .8

 األساس يف ازقها وتدهور حالتها.
املصغرات الفيلمية بطبيعة تكوينها البالستيكي هلا صفة االستدامة ومقاومة التغري يف عوامل البيئة، قياًسا  .9

باستدامة ومقاومة الوثائق األصلية، وهذا يعمل على بقاء املعلومة املصورة حتت أيدي املسئولني والباحثني 
 فرتات طويلة.ل
التصوير امليكروفيلمي حيمل بعض اخلصائص األثرية للمخطوط كنوع اخلط وأسلوب الكاتب واملادة  .10

 العلمية.
 يلم.قابلية املصغرات الفيلمية للنسخ يوفر أمًنا أكثر للفيلم نفسه، وللوثيقة األصلية احململة على امليكروف .11
للباحثني مهما كان عددهم، مع البعد عن الوثيقة إمكانية نسخ األفالم يسهل عمليات االطالع  .12

 األصلية، واليت غالًبا ما حتفظ يف مكان مأمون مبواصفات التخزين القياسية.
 :بعض سلبيات الميكروفيلم

من سلبيات امليكروفيلم أنه ال يفيد الباحث إال باملادة العلمية والناحية اخلطية، وأسلوب املؤلف يف التعبري عن أرائه، 
ا فإن امليكروفيلم ال يعطي القيمة األثرية كما يعطيها املخطوط األصلي، الذي يعترب وحدة تارخيية كاملة لعصر كتابته هلذ

مبا يشمله من نوعية أوراق وأحبار ونوع وطرق جتليد، وغري ذلك، مما ال يظهره التصوير امليكروفيلمي الذي يعتمد على 
م على الورق الفوتوغرايف أو نسخة على ورق عادي، وهذا بالطبع خيتلف أحبار وأوراق حديثة، سواء عند طبع الفيل

 ااًما عن نوعيات األحبار واألوراق املستخدمة يف املخطوط األصلي، باإلضافة إىل إمكانية عمل مونتاج )تعديل وتقوإل( 
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لم املصور، يظهر ذلك على الفييف األفالم امليكروفيلمية بإزاحة أو إحالل بعض النصوص من مكاّنا األصلي، دون أن 

 74.األمر الذي يستحيل عمله مع املخطوط األصلي

 

 النسخ الفوتوغرافي *
نشأت تكنولوجيا النسخ الفوتوغرايف من آالت مت ابتكارها للوفاء مبتطلبات العمل، وقد استعان أمناء املكتبات هبذه 

فيًا الستبدال ويتوىل أمناء املكتبات نسخ السجالت املكتبية فوتوغراالتكنولوجيا لنسخ املواد املفقودة والنادرة والتالفة. 
الصفحات املفقودة من الكتب واملوضوعات املفقودة من النشرات الدورية ولزيادة عدد نسخ املواد الىت تلقى طلباً كبرياً. 

عترب النسخ بع. ومع ذلك، يوتعترب هذه املمارسات األخرية غري قانونية، ما مل تكن السجالت غري خاضعٍة حلقوق الط
الفوتوغرايف الستبدال الكتب املمزقة عماًل مشروعاً يف حالة امتالك املكتبة للحقوق القانونية ذات الصلة، وقيام املكتبة 

 75.بعمل نسخٍة واحدٍة فقط لتحل حمل النسخة األصلية اليت مت ترميمها

هو عمل نسخة باستخدام ماكينة نسٍخ على مستوًى عاٍل من اجلودة، يتم  النسخ الفوتوغرايف للحفظ والغرض من
االحتفاظ هبا يف ظروف جيدة مبا يكفي إلنتاج صور جيدة وجيب أن تكون الصورة بنفس حجم األصل، ومنسوخة 

جانيب الورقة مع التسجيل املناسب. وعند ترميم أحد الكتب املمزقة، يقوم أكثر القائمني بالنسخ خربًة بإنشاء  لىع
إطار ورقي حلجب اخلطوط السوداء اليت تظهر بطريقة أو بأخرى حول حواف الصفحة األصلية، واليت سوف تركز 

  76الصورة على ورقة النسخ.
كن ادة بنسٍخ فوتوغرافيٍة للحفظ مبجرد اكتشافها بعد طول تداوهلا بني القراء ما مل توتخستبدل الكتب ممزقة األوراق ع

 77.هنالك نسخا أخرى متاحة

وتتوافر يف الوقت احلايل ماكينات النسخ الفوتوغرايف، وهي قادرٌة على إنتاج نسخا ملونٍة دقيقٍة ونسخا ممتازٍة باألبيض 
 واألسود. وعالوة على ذلك، ميكن ملاكينة النسخ باأللوان إنتاج صورة جيدة باللون الرمادي حبيث جتعل الصورة 

                                                           

 .215، ص م 2002هم/1422"صيانة املخطوطات علًما وعماًل"، عامل الكتب، مصطفى مصطفى السيد يوسف،  74

 ، يف:العراق والشرق األوسط -املكتباتالدروس التعليمية حلفظ وصيانة  75
https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/preservation/digital.html. 

 نفس املصدر. 76

 نفس املصدر. 77

javascript:Openme('../glossary/glossary_popup.php?ID=80')
javascript:Openme('../glossary/glossary_popup.php?ID=80')


Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 20 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
كل متزايد يقًة إىل أبعد حد. وهلذا السبب، يستخدم النسخ الفوتوغرايف بشالفوتوغرافية امللتقطة باألسود واألبيض دق

إلنتاج نسخ بديلة طبق األصل من الوثائق والصور الفوتوغرافية األصلية للقراء واملعارض. وهذا يخعد أمرًا مهًما عند يكون 
 78ذر عرضها.ء حبيث يتعمن احملتمل تلف األصول بسبب كثرة التعامل، أو بسبب كوّنا شديدة احلساسية للضو 

 المبحث الثاني

 مكتبة السليمانية نموذًجا

 :إنشاء مكتبة السليمانية
، كجزء من جممع مسجد السليمانية. وهي تتميز باحتوائها أكرب جمموعة 1918تأسست مكتبة السليمانية عام 

ثمانية ا بعد إغالق املدارس العخمطوطات للكتب االسالمية والعثمانية. وقد مت نقل الكثري من املراجع النادرة إليه
التقليدية. وأصبح بإمكان الراغبني يف االطالع الوصول إىل كتبها عن طريق مكتبتها االلكرتونية، أو زيارة املكتبة واحلصول 

 79على إذن رمسي لالطالع على النسخ األصلية والوحيدة من خمطوطاهتا. 
ولت السلطان سليمان القانوين لتكون مدرسة لتدريس العلوم الدينية مث حتوقام ببنائها املهندس املعماري سنان يف عهد 

وقفا ومكتبة، وهي من أهم املكتبات يف العامل من حيث أّنا حتتوي أكرب  114إىل مكتبة وقد أحلق هبا  1918سنة 
  80عدد للمخطوطات اإلسالمية.

 :حمتويات املكتبة
ة، وهي واملطبوعات اليت تعد املصادر األساسية للثقافة اإلسالمية الرتكيحتتوي املكتبة السليمانية على املخطوطات 

 خمطوطة،  100.000وهي تضم ما يقارب  81تقدم خدماهتا على مستوى دويل للباحثني األتراك واألجانب.

                                                           
 ، يف:العراق والشرق األوسط -املكتباتالدروس التعليمية حلفظ وصيانة  78

https://www.library.cornell.edu/preservation/librarypreservation/arabic/preservation/digital.html. 
 ، يف:15/9/2016، إسطنبول، كنزها غري املكتشف"، إسطنبولديلي صبا،ح، "تعرف على مكتبات  79

http://www.dailysabah.com/arabic/history/2015/09/15/libraries-istanbuls-underused-treasures 
 د. إبراهيم بوعّزي، "مكتبات املخطوطات يف تركيا"، يف:  80

http://www.mutalaat.net/portal/index.php/farklilar/mktbt-lmkhtwtt-trky.html 
 (، يف:558، العدد )2012يناير  -تركي حممد النصر، "مكتبة السليمانية للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمرب81

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755 
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 %10باللغة الرتكية، و %30من حمتوياهتا مكتوبة باللغة العربية، إضافة اىل  %60كتاب مطبوع. وهناك   50.000و

 82بالفارسية.
وتتكون املكتبة من قسمني متقابلني يفصل بينهما ممر يؤدي إىل جامع السليمانية. ويضم القسم الغريب من املكتبة: 
اإلدارة وقاعيت املطالعة الكربى والصغرى وقاعة قراءة ميكروفيلم وميكروفيش ومستودعات املخطوطات واملطبوعات 

 ميكروفيلم، والقسم الشرقي يضم: قسم التصوير دجيتال واألقراص املدجمة )مكان النادرة، وقسم تصوير املخطوطات على
  83مدرسة الصبيان القدمية( وقسم الصيانة والتجليد والتَّذهيب ومعرض اخلط ومعرض املخطوطات النادرة.

ض النفائس عوتشتمل املدرسة اجلنوبية على خزائن جمموعات املخطوطات بأقسامها املختلفة، وفيها معرض صغري لب
من مقتنيات املكتبة من املخطوطات واخلرائط واملصوَّرات وغريها. أما املدرسة الشمالية ففيها قاعات البحث واملطالعة، 

 84وأدراج الفهارس املختلفة، وحجرة املدير العام، وحجرات اإلدارة األخرى، ومعمل التصوير، ومعمل الرتميم.
مية، وطات اليت كانت حمفوظة يف املساجد واملدارس واجملامع والتكايا والتمَُّرب القدوقد نخقلت إىل املكتبة جمموعات املخط

وغريها من األماكن يف أحناء تركيا، كما ضمت ما أهدي إليها أو كان على شكل صدقات أو وقف أو كان من مكتبات 
 85اخلاصة.

خمطوطة  1274بة راغب باشا، وفيها واملكتبات امللحقة مبكتبة السليمانية هلا مقرات خارج املكتبة وهي: مكت
كتابًا مطبوًعا.   249683خمطوطة و 3228كتابًا مطبوًعا. وتلحق بالسليمانية مكتبة عاطف أفندي وفيها   11259و

كتابًا مطبوًعا ومكتبة نور عثمان املوجودة يف جممع نور عثمانية وفيها   859خمطوطة و 2775ومكتبة كوبرويللي وفيها 
كتابًا مطبوًعا. وقد نقلت إىل السليمانية خمطوطات مكتبة مراد مخال، مثلما نقلت خمطوطات   2631خمطوطة و 5052

علي أمريي وفيض اهلل أفندي من مكتبة املال إىل مكتبة بايزيد العمومية بانتظار العودة إىل املقرات األساسية لتلك 
 86املكتبات.

                                                           
 ديلي صبا،ح، مرجع سابق. 82
83 -Moustalahat%20al-dictionary.com/dictionaries/word/6114365/%20/0/Maousou%60at%20al-http://ldlp

Tarikhiya%20al-Othmaniya%20(Oth/Turk/Ar) 
  tp://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5982ht، يف:2016سبتمرب ،  4غزالن بن التوزر، "املكتبة السليمانية برتكيا"،  84

 نفس املصدر. 85
86 -Moustalahat%20al-dictionary.com/dictionaries/word/6114365/%20/0/Maousou%60at%20al-http://ldlp

Tarikhiya%20al-Othmaniya%20(Oth/Turk/Ar) 
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الكرإل  والعقلية، وقد مت تصنيفها املوضوعي ابتداء بالقرآنوتشمل خمطوطات السليمانية معظم أنواع العلوم النقلية 

وعلومه، مث الكتب السماوية األخرى، مث احلديث الشريف وعلومه، مث الفقه وأصوله وما يلحق به من القواعد وعلم 
تب ك  الكالم واجلدل واخلالف، وكتب الفتاوى والفرائض، والتصوف واألدعية واخلواص، والسياسة واألخالق، وهنالك

األدب والعروض والنحو، والتاريخ الطبيعي والبشري، واجلغرافيا والفلسفة، والطب البشري، والبيطرة اخلاصة بطب 
احليوانات، والبيزرة اخلاصة بطب الطيور، وكتب الرماية والفروسية، والفيزياء والكيمياء، والرياضيات والفلك، وغري 

 87ذلك.
ادرة، منها ما هو ذو قيمة أثرية من حيث فنون صناعة الكتاب؛ ومن نفائسها وهكذا تضم املكتبة خمطوطات ونفائس ن

خمطوطات مكتوبة خبطوط املؤلّفني، وبعضها خبطوط مشاهري اخلطاطني، وبعضها مقروء على كبار العلماء وعليها 
طوط مائة خمطوطة خبوتفخر املكتبة السليمانية بامتالكها ألكثر من مخس 88توقيعاهتم وإجازاهتم وزياداهتم وحواشيهم.

مؤلفيها، وآالف املخطوطات املنسوخة من نسخ املؤلفني األصلية، وآالف املخطوطات اليت دون عليها العلماء وقائع 
 89السماع، ومقابلة املخطوطات على أصوهلا، وإجازة العلماء عليها.

 أقسام املكتبة: 
 قسم الفهرسة والتصنيف -1

، مث واملواد اإللكرتونية اليت توافرت لديها من خالل اإلهداءات، واملشرتيات تقوم املكتبة بتسجيل مواصفات الكتب
 «.ديوي العشري»تقوم بفهرستها وترقيمها طبًقا لنظام تصنيف 

 90وأعدت املكتبة بطاقات فهرسة ومت تزويد قاعدة البيانات اإللكرتونية هبذه املواصفات املتوافرة على بطاقات الفهرسة.
هداة من العدد والقيمة حبيث تشكل جمموعة وحدها، فإنه خيصص هلا قسم جديد باسم وإذا ما كانت املص

خ
نفات امل

 وأما إذا كانت الكتب املهداة قليلة العدد، فإّنا تضم إىل قسم املخطوطات إذا كانت خمطوطة، وإىل قسم  91املتربع هبا.
                                                           

 غزالن بن التوزر، مرجع سابق. 87
 نفس املصدر. 88
 (، يف:558، العدد )2012يناير  -"مكتبة السليمانية للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمرب تركي حممد النصر، ، 89

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755. 
 نفس املصدر. 90
 .نفس املصدر 91
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ة مكتوبة باللغة األجنبية، وإىل قسم املؤلفات احلديثاإلهداءات إذا كانت مهداة، وإىل قسم اللغة األجنبية إذا كانت 

 92إذا كانت مكتوبة باللغة الرتكية ذات األحرف الالتينية، وبعد ذلك تقدم خلدمة الباحثني.
 93ويقوم كذلك هذا القسم بالتسجيل اجملاين للمتون الثقافية املتوافرة لدى املواطنني.

 قسم الشؤون اإلدارية واملالية -2
لقسم بإدارة مجيع مهام املكتبة السليمانية وما يتبعها من مكتبات، مثل احلسابات، وشؤون املكتبات، يقوم هذا ا

 94والتعليم، ووحدة املعلومات.
 قسم اخلدمات الفنية -3

يقوم بتحويل املخطوطات واملؤلفات النادرة إىل وسائط إلكرتونية، ويتم حتويل املخطوطات واملؤلفات املطبوعة باحلروف 
 95بية إىل وسائط إلكرتونية من خالل تصويرها بالكامريات الرقمية.العر 
 قسم امليكروفيلم -4

م(، وقام بتحويل العديد من املؤلفات إىل نظام امليكروفيلم، 1950أسس هذا القسم داخل املكتبة السليمانية منذ عام )
 96ويف مقدمتها:

 املؤلفات اليت كانت على وشك التلف. -
 نسخ الفريدة.املؤلفات ذات ال -
 املؤلفات املكتوبة خبط املؤلف ذاته. -
 املؤلفات املتفردة يف موضوعها. -
 املؤلفات القيمة من حيث التذهيب، واملنياتور، واخلطوط. -
 

                                                           
 نفس املصدر. 92
 نفس املصدر. 93

 نفس املصدر. 94
 نفس املصدر. 95
 (، يف:558، العدد )2012يناير  -ة للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمربتركي حممد النصر، ، "مكتبة السليماني 96

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755. 
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 ويضم أرشيف هذا القسم أكثر من مخسة آالف ميكروفيلم.

 مركز أحباث وترميم املخطوطات واملؤلفات النادرة -5
ور الوقت لتساقط يف األوراق، أو ختلل يف أغلفتها اجللدية، أو طمس يف التذهيب واجلداول، تتعرض املخطوطات مبر 

أو ختلل يف خيوط التجليد، أو تصاب األوراق برطوبة، أو تعفن، أو حتمض، أو أن تقع فريسة حلشرات األوراق، وقد 
تناسب رميم اجمللدات واألوراق على حنو يعلى عاتقه إعادة ت« مركز أحباث وترميم املخطوطات واملؤلفات النادرة»أخذ 

 97وعراقة وأصالة وتارخيية هذه املخطوطات القيمة.
ويواصل هذا املركز مباشرة مهمات الصيانة والرتميم للمخطوطات املوجودة باملكتبة السليمانية، وكذلك املخطوطات 

 98املتوافرة مبكتبات اسطنبول واحملافظات األخرى.
 :أهم خدمات املكتبة

تستقبل السليمانية رخوَّادها من العلماء والباحثني كل يوم، وتتيح إمكانية االطالع على املخطوطات يف صورهتا األصلية 
أو الرقمية دون قيود، وتوفر إمكانية اقتناء نسخة من املخطوط، ووفرت للباحثني جمموعة من الفهارس سواء املطبوعة 

 99على شكل بطاقات، أو مسجلة يف قاعدة البيانات اإللكرتونية.قدميا أو حديثا أو املخطوطة، أو ما كانت 
ويتم ترميم هذه املخطوطات واملطبوعات وإعادة إخراجها يف شرائط مصورة )ميكروفيلم( بطرق حديثة لتيسري عملية 

 100البحث على الباحثني احملليني والوافدين من مجيع أحناء العامل.
( وعلى ت واألدوات الالزمة للتصوير على شرائط األفالم الصغرية )امليكروفيلموباملكتبة قسم للتصوير جمهز بكل اآلال

الورق واألقراص اْلمخْدجَمة. وجيري تصوير املواد حسب أحكام قانون سنَّته وزارة الثقافة للفائدة العامة، يف التبادل الثقايف 
 101.على املستوى العاملي، أو يف مقابل أداء تكلفة تصوير املواد املطلوبة

 

                                                           
 .نفس املصدر 97

 نفس املصدر. 98

 . http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5982، يف:2016سبتمرب ،  4"املكتبة السليمانية برتكيا"، غزالن بن التوزر،  99

 "مكتبات املخطوطات يف تركيا"، يف: د. إبراهيم بوعّزي،  100
http://www.mutalaat.net/portal/index.php/farklilar/mktbt-lmkhtwtt-trky.html. 

 :www.alukah.net/library/0/48581http//: يفهـ 18/2/1434م، 1/1/2013"، د. عزة حسن، "املكتبة السليمانية يف استانبول 101
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ومن اخلدمات العديدة اليت تقدمها املكتبة توفري املخطوطات املوجودة يف املكتبات داخل الدولة أو خارجها، وترمجة 

 102خمتلف الوثائق واملتون املكتوبة بالعربية والعثمانية والفارسية إىل احلروف الالتينية وحتويلها إىل إصدارات رقمية.
الع على باحثني كل يوم فيما عدا العطالت الرمسية للبالد، كما ميكن للباحثني االطتفتح املكتبة قاعاهتا للمطلعني وال

 103املؤلفات يف صورهتا الرقمية من خالل احلاسب اآليل.
أضف إىل ذلك أنه ميكن االطالع على مواصفات املؤلفات من خالل موقع املكتبة على اإلنرتنت، أو من خالل 

 104والبطاقات املفهرسة، وقواعد البيانات اإللكرتونية.التصفح املباشر للفهارس املطبوعة، 
وعند رغبة الباحث يف االطالع على املخطوط مباشرة يف أوقات العمل الصباحية، فإنه يتعني عليه مأل استمارة طلب 

 105الكتاب، فيقوم املوظف املختص بإحضار املخطوط إىل قاعة االطالع.
كرتونية من املؤلَّف، فإن عليه مأل استمارة نسخ املؤلَّف ودفع قيمة أما إذا رغب الباحث يف احلصول على نسخة إل

 106النسخ، وبعدها حيصل على طلبه يف الصورة اليت يريدها، إما اسطوانة مدجمة، أو ميكروفيلم.
وتتوافر كذلك خدمة تلقي طلبات الباحثني من خالل الربيد اإللكرتوين، والرسائل، والفاكس، أو التلفون للحصول 

 107نسخ من املؤلفات على اسطوانات مدجمة.على 
وميكن للمواطنني األتراك االستفادة من مصادر املكتبة بعد إبراز حتقيق الشخصية، أما الباحثني األجانب فيتعني عليهم 

 108مأل طلب بذلك.
كن للقسم املختص مي وتسجل املكتبة خمتلف املواد الثقافية املتوافرة لدى املواطنني جمانًا، كما تقوم بأي ترميمات الزمة

 109القيام هبا.
                                                           

 . http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5982، يف:2016سبتمرب ،  4"املكتبة السليمانية برتكيا"، غزالن بن التوزر،  102

 (، يف:558، العدد )2012يناير  -"مكتبة السليمانية للمخطوطات"، جملة الوعي اإلسالمي، ديسمربتركي حممد النصر 103
http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=755. 
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 الخاتمة

 ويف اخلتام فيما يلي بعض املالحظات اخلتامية والتوصيات:

 .تعد التكنولوجيا إحدى اآلليات اليت ال غىن عنها يف الوقت احلايل يف سبيل احلفاظ على الرتاث املخطوط 
  م التكنولوجيا املخطوط، وال تتواىن عن استخدامكتبة السليمانية باسطنبول تسعى إىل احلفاظ على هذا الرتاث

 احلديثة يف هذا السياق.
 تسعى مكتبة السليمانية إىل مزيد من االستفادة بالتكنولوجيا احلديثة حفظًا للرتاث، وتيسريًا على الباحثني يف 

 هذا اجملال.
 لعنكبوتية، ة على الشبكة امن األمهية مبكان االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف عمل قاعدة بيانات شامل

تيسر على الباحثني يف هذا اجملال، يف شىت بقاع األرض، عملية الوصول إىل املخطوط، والتعامل مع كافة 
 النسخ املتيسرة منه ملزيد من الفائدة العلمية.

 .ترى الباحثة ضرورة التعاون الفردي واملؤسسي بني كل من يهتم بالرتاث املخطوط 
  عاون مزيد من املؤارات اليت جتمع املهتمني بالرتاث يف شىت بقاع العامل اإلسالمي، وتفعيل التتدعو الباحثة إىل

 والتبادل العلمي بني هؤالء الباحثني.
 قائمة المراجع

 قواميس ومعاجم 
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ABSTRACT 

 

Due to the great importance of the manuscripts in the scientific research, whether 

for the graduate student or the university professor, the King Salman Central 

Library at King Saud University has established a “Manuscript Center” to serve 

researchers both inside and outside the university. 

In this paper I am trying to highlight the role of the Manuscript Center in 

preserving and caring for the manuscript. 

The research includes two sections: The First topic is: Information about King 

Salman Central Library generally in terms of its origin and its most important 

departments and services and the Second Topic is: Information about the 

Manuscript Center that contains several demands: 

The First Demand: The establishment of the center and the first to take over its 

administration 

The Second Demand: The Departments of the Center. 

The Third Demand: The strategy of the Center in the collection of manuscripts. 

The Fourth Demand: Researcher’s service and guidance of researchers. 

In my research, I have relied on direct observation and access to the Center's work, 

either by inquiring about its employees or the publications and statistics of the 

Center. 
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 الملخص

تاذ اجلامعي و لألسوووووأنظراً ملا للمخطوطات من امهية كربى يف البحث العلمي سووووووان باللطوووووبة لطال  الدياسوووووات العليا 
عليت مكتبة امللك سووووولماك املرك ية يف  امعة امللك سوووووعود علك انلوووووان مرك  للمخطوطات ادمة البا    سووووووان من 

 و من خاي ها .أداخل اجلامعة 

 ,ف حناول تطووووليض العووووون علك دوي مرك  املخطوطات يف ا ااخ علك املخطوي والعلاية ب يف هذه الويقة البح ية سووووو 
 يتعمن البحث مبح  : 

 :املبحث االول: نبذه عن مكتبة امللك سلماك بلكل عام من  يث الللأة واهم اقطامها وخدماهتا

 املبحث ال اين: عن مرك  املخطوطات وحيتوي علك عدة  مطال :

 أة املرك  واول من توىل ادايت  واهم اعمال  وخدمات .املطل  االول نل

 املطل  ال اين: اقطام املرك .

 اسرتاتيجية املرك  يف مجع املخطوطات. املطل  ال الث:

 املطل  الرابع: خدمة البا ث  وإيشاد البا   .

العامل  ب  او  باالسوووتاطووواي منوقد اعتمدت يف حب ي علك املعايلة املباشووورة واالطعل علك ما ي وم ب  من املرك  سووووان 
 من املطبوعات واال صائيات اااصة باملرك .
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م وت ووووووووع  يف وسووووووووض كليووووووووات وعمووووووووادات اجلامعووووووووة 1955هووووووووو  1374تأسطووووووووت مكتبووووووووة امللووووووووك سوووووووولماك يف عووووووووام 
مووووورت مربوووووع وتتكووووووك مووووون سوووووت طوابووووو  ،و تووووووي علوووووك  وووووع  معيووووو  كتوووووا  يوووووتم 51400 يوووووث تبلووووو  مطوووووا تها 

 .1سوان من ملطويب اجلامعة او من خاي هااالستاادة ملها 

 مكونات المبنى:

حيتوووووووووي الطوووووووواب  االول علووووووووك موووووووودخعك يئيطووووووووياك للمكتبووووووووة وتلوووووووومل قطووووووووم االعوووووووواية والاهوووووووواي  سووووووووواًن الرقميووووووووة او 
فهوووووور  البطاقووووووات . كمووووووا يو وووووود بوووووو  مركوووووو  املعلومووووووات الصووووووحاية وقاعووووووة الصووووووح  اليوميووووووة ومركوووووو  بيووووووع مطبوعووووووات 

البيولووووووو ي املخصوووووول لطووووووع  قطووووووم علوووووووم املكتبووووووات واملعلومووووووات  ومكتوووووو  اجلمعيووووووة الطووووووعودية اجلامعووووووة واملعموووووول 
 للمكتبات.

امووووووووا الطوووووووواب  ال وووووووواين فيو وووووووود بوووووووو  مكتوووووووو  العميوووووووود ومكتوووووووو  الوكيوووووووول ومطتلوووووووواي اللوووووووو وك الاليووووووووة واداية الدياسووووووووات 
 والتطوير .

املصوووووويات الالميوووووة وقطوووووم الرسوووووائل وحيتووووووي الطووووواب  ال الوووووث علوووووك املرا وووووع العربيوووووة واال لبيوووووة ومركووووو  املخطوطوووووات  و 
 اجلامعية واجملموعات اااصة واجملموعات التذكايية واارائض.

علووووووواك يف  تلوووووو   2000امووووووا الطوووووواب  الرابووووووع فخصوووووول للوووووودوييات العربيووووووة واال لبيووووووة والوووووو  يبلوووووو  عووووووددها  وووووووا  
 التخصصات.

 .(2)ويف الطاب  ااامس والطاد  فخصل للكت  العربية واال لبية

 

                                                           

 .11ص 1( ملح  يقم 1)
مجووووووووووادى  6 14921) ريووووووووودة الريووووووووووا ، العووووووووودد سااااااااااعود  الملاااااااااك جامعااااااااااة مخطوطااااااااااات( ال ووووووووورين: صوووووووووا  بوووووووووون موسوووووووووك: 2)

 م(. 2009مايو  1هو 1430االوىل،
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 :(3)س مركز المخطوطاتتأسي

هوووووووووو  يوووووووووث كووووووووواك سوووووووووب  انلوووووووووان ال طوووووووووم وصوووووووووول  موعوووووووووة مووووووووون 1390تأسوووووووووس قطوووووووووم املخطوطوووووووووات يف عوووووووووام 
 املخطوطات كإهدان للمكتبة ، علدها قري الدكتوي عبداهلل الوهييب يمح  اهلل اجياد قطم هلذه املخطوطات.

موووون املكتبووووات االخوووورى م وووول مكتبووووة توووووىل بعووووده الوووودكتوي حيووووا بوووون  ليوووود يئاسووووة ال طووووم ف ووووام بتصوووووير املخطوطووووات 
 ا رم املكي ومكتبات املديلة امللوية اضافة اىل شران عدد من املخطوطات.

عامووووواً والوووووذي كووووواك   شووووورف التعامووووول معووووو   ووووو  كلوووووت اعووووود يسوووووال   30تووووووىل بعوووووده االسوووووتاذ صوووووا  ا جوووووي ملووووودة 
 ديوووود هويووووة املركوووو  الووووذي اسووووتمر املا طووووتج وو وووودت ملوووو   كوووول تعوووواوك فجوووو اه اهلل كوووول خووووج، ف وووود كوووواك لوووو  دوي يف 

 اىل االك ف د نظم فهرسة املخطوطات بطري ة ختدم البا ث.

يبلوووو  عوووودد املخطوطووووات اك وووور موووون ا وووودى علوووور الوووو   طوطووووة اصوووولية ، واك وووور موووون سووووبع  الوووو   طوطووووة مصوووووية 
علووووووووك وسووووووووائض يقميووووووووة وميكووووووووروفيلم موووووووون  طوطووووووووات  او ووووووووة لوووووووودى مكتبووووووووات اخوووووووورى داخوووووووول اململكووووووووة العربيووووووووة 

ودية  وخاي هوووووووا ، و ووووووووا  الاووووووو  و ع وووووووة و ع ووووووو   طوطوووووووة مصووووووووية علوووووووك شوووووووكل ويقوووووووي ، و موعوووووووة مووووووون والطوووووووع
 .(4)الو ائ   االصلية

اهوووووووديت للمكتبوووووووة العديووووووود مووووووون املخطوطوووووووات ،لعووووووول اشوووووووهر مووووووون اهووووووودى املكتبوووووووة مكتبوووووووة ال يكلوووووووي  يوووووووث اهووووووودى  
بوووود الوووورمحن العبيكوووواك مكتبتووووو  للمكتبووووة عوووودد موووون املخطوطووووات والكتوووو  اللووووادية ، كمووووا اهوووودى االسووووتاذ  موووود بوووون ع

  (5) طوطة يف العلوم اللرعية واالد  والتاييخ والرتا م. 400وتعم 

 

                                                           
 .13-12ص 2انظر ملح   3
 .1ص ( ت رير مرك  املخطوطات جبامعة امللك سعود،4)
للووووودك، م سطوووووة الارقوووووات للووووورتا   د عبووووود الطوووووتاي ا لوووووو ي، )ترمجوووووة:العاااااال   فاااااي االسااااا مية المخطوطاااااات( يوبر، يووووووفري: 5)

 . 15-14ص 3. ملح  يقم 673م(ص2000هو 1421االسعمي،د.ي،



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 34 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

اهوووووم املخطوطووووووات يف املركوووووو  توووووودوي  ووووووول عوووووودد موووووون العلووووووم واملعووووووايف ابر هووووووا يف ال ووووووراك وعلوموووووو ، ا ووووووديث اللبوووووووي 
لعربيووووووة وعلومهووووووا موووووون ل ووووووة وحنووووووو وعلوموووووو ، الا وووووو  االسووووووعمي واصووووووول ، الع يوووووودة والتو يوووووود واصووووووول الوووووودين ، الل ووووووة ا

وصوووووووورف وبعوووووووووة واد  ون وووووووود ، الالوووووووووك االسووووووووعمية، امللطوووووووو  والالطوووووووواة، الطوووووووو  والكيميووووووووان وا طووووووووا  والالووووووووك 
والتووووووواييخ واجل رافيوووووووا، والووووووورتا م، بووووووول اك بععوووووووها اوووووووض امل لووووووو  ومعظوووووووم املخطوطوووووووات يووووووورتاو  تاي هوووووووا بووووووو  ال ووووووورك 

 ل رك الطابع او ال امن او التاسع ومن اشهرها:العاشر وال الث علر اهلجري  وبععها ير ع اىل ا

كتووووووووا  االعت وووووووواد واهلدايووووووووة اىل سووووووووبيل الرشوووووووواد، اليب بكوووووووور بوووووووون  امحوووووووود بوووووووون ا طوووووووو  البيه ووووووووي )املتووووووووويف سوووووووولة   -1
هووووو ب لووووم علووووي بوووون املظاوووور عليهووووا  اعووووات و ووووا 610ويقووووة مكتوبوووو  اووووض نطووووخي سوووولة  138هووووو( نطووووخة يف 458

 .1304بعض ااروم ويقمها 

موووووون يووووووروى علوووووو  ا ووووووديث موووووون الصووووووحابة والتووووووابع   وووووون ال ا  ال وووووو  يف ا ووووووديث يوافوووووو  ا وووووو  علووووووك تطوووووومية  -2
هوووووو( نطوووووخة 374 وووووروف املعجوووووم: اليب الاوووووتن  مووووود بووووون ا طووووو  بووووون امحووووود اال دي ا ووووواف  املوصووووولي )املتوووووويف سووووولة

 .1280هو وقوبلت علك االصل ويقمها 633ويقة كتبت سلة  24نادية يف 

فيموووووا يتعلووووو  باملصوووووطاك واهووووول بيتووووو  الكووووورام، اليب العرفووووواك  مووووود بووووون علوووووي بووووون الصوووووباك ا ووووواف اهووووول االسوووووعم -3
هوووووووو ويف اوهلوووووووا طووووووورة 1177ويقوووووووة كتبوووووووت اوووووووض امل لووووووو  سووووووولة  76هوووووووو( نطوووووووخة نايطوووووووة، يف 1206)املتوووووووويف سووووووولة 
 .1444م خرفة ويقمها 

بوووون بكوووور الصووووجيف،   ن وووود علووووك كتووووا  طب ووووات اال ووووان املاووووردة للربدجيووووي، تووووألي  ا طوووو  بوووون امحوووود بوووون عبووووداهلل-4
ويقوووووات يبووووودو ااوووووا كتبوووووت يف اللصووووو  االول مووووون ال ووووورك الطوووووابع وذلوووووك مووووون خوووووعل الطووووومال  3نطوووووخة نايطوووووة يف 

 هو.634امل بتة يف اخرها وامل ي  سلة 

الوووووووايف يف علووووووم الاوووووورائض واالدلووووووة عليهووووووا واقوووووووال املخووووووالا  وا جووووووة عليهووووووا ، للحطوووووون بوووووون الب ووووووان بوووووون صووووووا   -5
هوووووو وينوووووا كووووواك ذلوووووك  مووووون 761ويقوووووة كتبوووووت سووووولة  31هوووووو( نطوووووخة  يووووودة يف 761ل سووووولة العيطوووووك) كووووواك  يووووواً قبووووو

 امل ل .
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 ومن نفائس مكتبة العبيكان:

العواصوووووم  وال واصوووووم يف الوووووذ  عووووون سووووولة ايب ال اسوووووم، اليب عبوووووداهلل  مووووود بووووون ابوووووراهيم بووووون علوووووي املرتعوووووك بووووون  -1
 هو.1069ة ويقة كتبت سل 235اجل ن االول يف  هو(840الو ير ) املتويف سلة 

م اتوووووول الطوووووووالبي ، اليب الاووووووورين علوووووووي بووووووون ا طووووووو  االصووووووواهاين، نطووووووخة  يووووووودة كتبهوووووووا  مووووووود بووووووون كوووووووا م بووووووون  -2
 هو، واوياقها وج مرقمة.1091شري   ان الدين سلة 

نطووووومة البحووووور يف ذكووووور مووووون تلووووويع وشوووووعر، ليوسووووو  بووووون حيوووووا بووووون ا طووووو  امل يووووود، نطوووووخة  يووووودة اوووووض  مووووود  -3
 هو واوياقها وج مرقمة. 1351بن امحد  اللوي سلة

ناحوووووووات العلووووووورب لاعوووووووعن واعيووووووواك الووووووويمن الوووووووذين يف ال ووووووورك ال ووووووواين علووووووور ، توووووووألي  ابوووووووراهيم بووووووون عبوووووووداهلل بووووووون  -4
 .هو1352يخة سلة ا اعيل  ا ويت ا طيين. نطخة م  

ىل ا بلوووووووة، تووووووألي  شووووووورف الووووووودين  ا طووووووون بووووووون امحوووووود  ا يموووووووي. نطوووووووخة م يخوووووووة سووووووولة إي لووووووة ابووووووون ا يموووووووي  -5
1072. 

 واحتوت المكتبة على فهارس منشورة من اشهرها:

اعوووووداد:  مووووود بووووون عيووووود  م،1970فهووووور  املخطوطوووووات ااووووواص نكتبوووووة  مووووود بووووون عبووووود الووووورمحن العبيكووووواك عوووووام -1
 م.1973ص وقد اعيد اصدايه عام  88الريا ، من الرمحن العبيكاك، 

مت ترتيوووووو  تطلطوووووول املخطوطووووووات بووووووامل ل  اال يف  الووووووة كوووووواك  هوووووووال ادخوووووول بووووووالعلواك فووووووإك   يو وووووود علووووووواك بوووووورأ  
بعووووود هوووووذا التووووواييخ  ام بأ وووووان اللوووووهرة، اموووووا مووووون كوووووانو 1800املوضوووووول . وقووووود مت ذكووووور امل لووووو  الطووووواب وك علوووووك عوووووام 

) االسووووووم االول(. امووووووا بيانووووووات املخطوووووووي يف الاهوووووور  فهووووووي توووووواييخ امل لوووووو ، توووووواييخ اللخصووووووية  باأل ووووووان فووووووأدخلوا
 اية مع ظات علك املخطوي.  عدد الصاحات اك كانت مرقمة، ال يا ، اللطخ، عدد اال  ان،
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نلووووورة باملخطوطوووووات واملصوووووويات الووووو  اقتلتهوووووا  امعوووووة الريوووووا , اعوووووداد: حيوووووا  موووووود سووووواعايت و طووووون شووووواذ   -2
م.ي وووووووع يف سوووووووبع اقطوووووووام خصووووووول ا ووووووودها مل لاوووووووات  وووووووعل 1973-1971، الريوووووووا  مووووووون عوووووووام فرهوووووووود واخووووووورين

 صاحة وخصل قطم اخر للمخطوطات املصوية من مكتبات املديلة امللوية. 45الدين الطيوطي يف 

فهوووووووور   طوطووووووووات  امعووووووووة الريووووووووا  يف سووووووووتة ا وووووووو ان اخووووووووتل اجلوووووووو ن االول باملخطوطووووووووات يف علووووووووم اجل رافيووووووووا -3
واجلووووووو ن ال ووووووواين يف املخطوطوووووووات اااصوووووووة بوووووووال راك الكووووووور  وعلومووووووو . اموووووووا اجلووووووو ن ال الوووووووث فكووووووواك والووووووورتا م والتووووووواييخ، 

 خاص نخطوطات االعمال العامة والالطاة، واجل ن الرابع عن املخطوطات اااصة با ديث وعلوم .

مي ااوووووامس والطووووواد  علوووووك  طوطوووووات اصوووووول الووووودين والاووووور  االسوووووعمية والا ووووو  االسوووووع اجلووووو ئي وا تووووووى فهووووور  
 واصول .

اسووووم  وفهوووواي  وووووج مللوووووية عبوووواية عوووون فهوووور  بطوووواقي داخلووووي جلميووووع املخطوطووووات يووووذكر عوووون كوووول ملهووووا العلووووواك، 
خوووووووره، نوووووووول ااوووووووض، اسوووووووم اللاسوووووووخ، تووووووواييخ آول املخطووووووووي و أامل لووووووو ، مبووووووودونا باسوووووووم اللوووووووهرة يليووووووو  االسوووووووم االول، 

 (6)خطوي ويقم  يف املكتبة.اللطخ، عدد االويا  واجمللدات، املططرة وال يا  ا الة العامة للم

ال   طوطة مو ودة علك املوقع يطووووووووووتطيع  11ضووووووووووافة املخطوطات علك شووووووووووبكة االنرتنت يبل  عددها إكما متت    
 طعل عليها نجرد الع ض عليها.البا ث اإل

 اقسام المركز:

 القس  االول: شعبة خدمات المستفيدين

ا  واالشراف علك و تصويرهأعلك املخطوطة  االطعلاهتم  سوان ومهمتها است بال املطتايدين وخدمتهم وتل ي طلب   
 قاعة فهاي  املخطوطات.

                                                           

 .676( يوبر، املخطوطات االسعمية، ص6)
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  .القس  الثاني: شعبة التصوير الرقمي والميكروفيلمي

وتُعووووووومل حباووووووو  املخطوطوووووووات والو وووووووائ  علوووووووك ميكوووووووروفيلم او صوووووووي  يقميوووووووة  و اظهوووووووا، كموووووووا ت ووووووووم بتل وووووووي طلبوووووووات  
و يقميوووووة، و ويووووول اللطوووووخ امليكروفيلميوووووة أتصووووووير املخطوطوووووات وتلايوووووذها سوووووواًن الووووو  علوووووك هي وووووة نطوووووخ ميكروفيلميوووووة 

 لرقمية.

 القس  الثالث، شعبة الترمي  والمعالجة :

خطوطوووووووات والو وووووووائ  واب ائهوووووووا يف  وووووووال سوووووووليمة، واسوووووووتخدام ا ووووووود  اسوووووووالي  الرتمووووووويم ومهمتووووووو  تع ووووووويم وتووووووورميم امل
واملعاجلوووووووة يف ذلوووووووك، واالشوووووووراف علوووووووك معمووووووول املعاجلوووووووة والرتمووووووويم امللحووووووو  بالو ووووووودة والتوووووووديي  علوووووووك طووووووور  التع ووووووويم 
ل والرتموووووويم لطووووووع  كليووووووة الطوووووويا ة واال وووووواي وطووووووع  قطووووووم علوووووووم املكتبووووووات واملعلومووووووات يف كليووووووة ا دا ، واسووووووت با

 ال واي الراوب  االطعل علك طر  املعاجلة والرتميم لعل من ابر  اقطام املعاجلة: 

دي وووووة  وووووت الصوووووار وذلوووووك ل تووووول   50، ورفوووووة تع ووووويم بالتربيووووود ملوووووا  وووووت (7)ورفوووووة تع ووووويم املخطوطوووووات بال وووووا  الطوووووام
 (10)، و هوووووووووا  قوووووووووايو لووووووووودي ات ا موضوووووووووة للووووووووووي  (9)، و هوووووووووا  التلظيووووووووو  بعووووووووود التع ووووووووويم(8)ا لوووووووورات والبكتجيوووووووووا

 ، و ها   ام الوي  بلكل (12)، و ها  ت طج املياه ملعاجلة املخطوطات(11)و ها  فك التصا  الوي 

 

 

                                                           

 . 16ص 4انظر ملح   يقم  (7)
 . 17ص 5انظر ملح  يقم (8)
 .19-18ص   6انظر ملح  يقم (9)
 . 02ص 7انظر ملح  يقم  (10)
 . 21ص 8انظر ملح  يقم  (11)
 .22ص 9انظر ملح  يقم  (12)
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، كموووووووا يو ووووووود  تووووووورب للمعاجلوووووووة (14)، و هوووووووا  ت ليووووووو  بعوووووووض املخطوطوووووووات الووووووو  تعووووووواين مووووووون التكطووووووور(13)ا ووووووورتايف
 .(15)الكيميائية

 الخدمات المقدمة:

 ت د  اادمات للبا    سوان حبعويهم او باملراسلة  ومن ضمن اادمات امل دمة:يتم 

 التصوير الرقمي للمخطوطات. -1

 (16)االطعل علك  طوطات اجلامعة وفهاي   طوطات اجلهات االخرى. -2

                                                           

 .23ص 10انظر ملح  يقم  (13)
 .24ص 11انظر ملح  يقم  (14)
 .27ص 12(  ياية ميدانية للمرك . انظر ملح  يقم 15)
 .3( ت رير مرك  املخطوطات ، ص16)
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 نموذج لمخطوطة متضررة
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 قائمة المراجع:

م سطة الارقات للرتا  )ترمجة:د عبد الطتاي ا لو ي،للدك، العال  في االس مية المخطوطاتيوبر، يوفري: -1
 م(.2000هو 1421االسعمي،د.ي،
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ABSTRACT 

I have studied the works of the great Hafiz Imam, Dawud al-Tayalisi al-Basri (died 

in 204 H); such great reliable imam who used to report thirty thousand hadiths 

from memory. It was known that whenever Shu’ba’s hadith session came to an 

end, Abu Dawud al-Tayalisi would take his seat and report all that was told during 

that session from memory. I have tracked all his contributions, identified their 

locations in the world libraries of paper books, and reviewed the studies conducted 

about them, as well as any related publications. I was keen on tracing all his books; 

published ones, manuscripts and even those missing works with the attempt to 

assimilate as much as I could. I have also intensively examined the studies that 

have been written about or ased on him, including annotations, appendices, 

classifications, categorizations, etc. This is a useful tracking study for scholars and 

for those who are interested in that branch of science, as it collects the scattered 

works of such great imam found in the enormous libraries, especially the written 

copies of his precious book “al-Musnad”, the manuscripts of which are found in 

all four corners of the world. A written copy is currently kept at Topkapı Sarayı of 

Ahmed III, another with İsmail Hakkı İzmirli, one at Asfia Library, one with 

Khoda Bakhsh, one with Rasheed Dahdah, and several other written copies are 

kept in the Library of Awqaf Baghdad, in addition to a copy kept at Karl Marx 

Blaisezeg. Photocopies of these copies are kept at Jumat Al Majid Center in Dubai, 

and at the Institute of Manuscripts in Cairo. There may be a number of volumes 

for that book in the same library, while other libraries may have several written 

copies of it. I have described these copies in detail; listing their numbers, the 

number of pages, writing year, and registration numbers, as well as any other 

details I could find for each version in a brief and focused way.Based on this study 

and the tracking research, I found out that this “Musnad” was not compiled by Abu 
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 Dawud Tilaisi himself; instead, it was compiled for him by some Huffaz (hadith 

scholars) from Khorasan, and this applies in particular on those hadiths reported 

by Younis Ibn Habib from Abu Dawud. According to Al-Hafiz al-Zahabi in his 

“Syer al-Nubala’,: Abu Mas'ud al-Razi compiled (Musnad Abu Dawud) for Yunus 

Ibn Habib”, and the same claim was supported by Ibn Hajjar who said in Al-

Mu'ajam Al-Mofahras, no. 481: “Musnad Abu Dawud Ibn Sulayman Ibn Dawud 

al-Tilaisi includes a collection of hadiths reported by Yunus ibn Habib from Abu 

Dawud and compiled by some people from Isphahan. So we can find some 

narrations for Younus  Ibn Habib  from scholars other than Abu Dawud al-Tilaisi. 
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 الملخص

 

َكاَن هذا اإلمام الثقة الكبري الذي  هـ( 204)ت البصري  الطََّياِلِسي   َداُودَ أيب  احلافظ الكبري هذا العمل املتعلق باإلمام
، َوأَمَلى ِمْن ِحْفِظِه َما َمرَّ َكاَن ُشْعَبُة ُُيَدُِّث، فَِإَذا قَاَم، قـََعَد أَبُو َداُوَد الطََّياِلسِ و  ِمْن ِحْفِظِه َثالَِثْْيَ أَْلَف َحِدْيٍث.َيسُرُد  ي 

ْجِلِس.
َ
حوهلا، وما  تتتبعنا فيها آثاره العلمية، ومواضع وجودها ِف مكتبات العامل اخلطية، والدراسات اليت كتب ِف امل

  ،طبع منها، وقد حرصنا على تتبع مجيع مصنفاته؛ املطبوع منها، واملخطوط، واملفقود، مع حماولة االستيعاب ما أمكن
 .هاأو قامت عليه كالشروح، والزوائد، والرتتيب والتبويب وغري  الدراسات اليت كتبت عنه،كما تتبعنا باستغراق 

 تغلْي فيه؛ ملا فيه من مجع نثار ما تفرق من آثار هذا اإلمام الكبري ِف بطونوهو رصد مفيد نافع ألهل العلم واملش 
عامل الذي توزعت خمطوطات هذا الكتاب النفيس ِف شرق الاملسند املكتبات الواسعة، السيما النسخ اخلطية لكتابه 

 ةونسخ اعيل حقي،يل إمسإزمري وِف وغربه، ومشاله وجنوبه؛ فمنه نسخة خطية حمفوظة ِف طوبقبوسراي أمحد الثالث، 
 ونسخ أخرى ،وأخرى ِف رشيد دحداحونسخة أخرى أخرى حمفوظة ِف املكتبة آصفية، وأخرى حمفوظة ِف خداخبش، 

اك صور عن هذه وهنِف كارل ماركس باليبزج، أوقاف بغداد، ونسخة أخرى حمفوظة حمفوظة ِف املكتبة  خطية متعددة
كتاب . وهناك عدد من هذه اجمللدات من الوِف معهد املخطوطات بالقاهرة، ِف مركز مجعة املاجد بديبالنسخ حمفوظة 

ِف املكتبة الواحدة، وِف بعضها نسخ خطية متعددة من الكتاب، وقد فصلنا وصف هذه النسخ بأرقامها، وعدد أوراقها، 
 وسنة كتابتها، وأرقام حفظها، وما تيسر لنا من بقية أوصاف كل نسخة بطريقة خمتصرة مركزة.

إمنا مجعه له بعض الطيالسي، و  أيب داود ليس هو من تصنيفهذا املسند والذي توصلنا إليه ِف هذه الدراسة والتتبع أن 
َصنََّف " ل:فقد ذكره احلافظ الذهيب ِف "سري النبالء" وقا فيما رواه يونس بن حبيب عنه خاصة. ،احلفاظ اخلراسانيْي

 وقال: 481رس" رقم وكذا ذكره ابن حجر ِف "املعجم املفه ."بِن َحِبْيٍب )ُمْسَنَد َأيب َداُوَد(أَبُو َمْسُعْوٍد الرَّازِي  لِيـُْوُنَس 
وهو القدر الذي مجعه بعض األصبهانيْي من رواية يونس بن حبيب . سليمان بن داود الطيالسي ،مسند أيب داود"

 .لطيالسيا أيب داود من رواية يونس بن حبيب عن غري ،روايات ". لذا جند فيهعنه
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 أوالً _ ترجمته: 

، ُُثَّ اأَلَسِدي ، ُُثَّ الز بـَرْيِي ، ْوََ آِل الز بـَرْيِ بِن الَعوَّاِم، الَبْصرِي ، مَ  الطََّياِلِسي  ُسَلْيَماُن بُن َداُوَد بِن اجلَاُرْوِد، أَبُو َداُوَد الَفارِِسي 
ْسَنِد(،

ُ
ُر، َصاِحُب )امل  احلَاِفُظ الَكِبيـْ

ْبِد اِهِل، َوُشْعَبَة بَن احَلجَّاِج، َوَمْعُرْوَف بَن َخرَّبـُْوَذ، َوطَْلَحَة بَن َعْمرٍو، َوِهَشاَم بَن َأيب عَ  -َوُهَو تَاِبِعيٌّ  -مسََِع: أَْْيََن بَن نَاِبٍل 
اِلَح بَن َأيب اأَلْخَضِر، َوأَبَا َعاِمٍر ، َوقـُرََّة بَن َخاِلٍد، َوصَ َوُسْفَياَن الثَـّْورِيَّ، َوِبْسطَاَم بَن ُمْسِلٍم، َوأَبَا َخْلَدَة َخاِلَد بَن ِديـَْنارٍ 

ْسُعْوِديَّ، َوَحْرَب اخلَزَّاَز، َواحَلمَّاَدْيِن، َوَداُوَد بَن َأيب الُفرَاِت، َوَزْمَعَة بَن َصاِلٍح، َوَجرِيـَْر بَن َحازٍِم، َوفـَُلْيَح بَن سُ 
َ
َلْيَماَن، َوامل

اٍد، َوابْ  حُمَمََّد بَن َأيب مُحَْيٍد، َن َأيب ِذْئٍب، َوَعْبَد الرَّمْحَِن بَن ثَاِبِت بِن ثـَْوبَاَن، َوزَائَِدَة، َوِإْسرَائِْيَل، َوََهَّاَم بَن َُيََْي، وَ بَن َشدَّ
 َوَخْلقاً َكِثرْياً.

الَُّس، َوحُمَمَُّد بُن َبشَّاٍر، َويـَْعُقْوُب ْنَبٍل، َوَعْمُرو بُن َعِليٍّ الفَ َوَأمْحَُد بُن حَ  -َأَحُد ُشيـُْوِخِه  -َرَوى َعْنُه: َجرِيـُْر بُن َعْبِد احَلِمْيِد 
ْوَرِقي ، َوَأمحَْ  ْوَرِقي ، َوحُمَمَُّد بُن َسْعٍد الَكاِتُب، َوَعبَّاٌس الد ْورِي ، َوَأمْحَُد بُن ِإبـْرَاِهْيَم الدَّ ، َوَهاُرْونُ الدَّ  ُد بُن الُفرَاِت، َوالُكَدْيِْي 

 بُن ُسَلْيَماَن، َوَخْلٌق.
  قَاَل الَفالَُّس: َما َرأَْيُت َأَحداً َأْحَفَظ ِمْن َأيب َداُوَد.

: أَبُو َداُوَد ُهَو َأْصَدُق النَّاِس.  قَاَل َعْبُد الرَّمْحَِن بُن َمْهِديٍّ
ْعُت أَبَا َداُوَد يـَُقْولُ   : َكَتْبُت َعْن أَلِف َشْيٍخ.قَاَل َعاِمُر بُن ِإبـْرَاِهْيَم اأَلْصبَـَهاِن : مسَِ

ا قَاَم، قـََعَد أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسي ، ذَ َوَوَرَد َعْن َأيب َداُوَد: أَنَّهُ َكاَن َيسُرُد ِمْن ِحْفِظِه َثالَِثْْيَ أَْلَف َحِدْيٍث. وَكاَن ُشْعَبةُ ُُيَدُِّث، فَإِ 
ْجِلِس.

َ
 َوأَمَلى ِمْن ِحْفِظِه َما َمرَّ ِف امل

ٌر.َل وَِكْيٌع: َما بَِقَي َأَحٌد َأْحَفَظ حلَِِدْيٍث َطِوْيٍل ِمْن َأيب َداُوَد. قَاَل: َفذُِكَر َذِلَك أَليب َداُوَد، فـََقالَ قَا  : ُقْل َلُه: َوالَ َقِصيـْ
 َس َكاَن َمَعُه ِكَتاٌب.، َولَيْ أَْربَِعْْيَ أَْلَف َحِدْيثٍ  -بَِأْصبَـَهاَن  -َوقَاَل ُعَمُر بُن َشبََّة: َكَتُبوا َعْن َأيب َداُوَد 

 َصنََّف أَبُو َمْسُعْوٍد الرَّازِي  لِيـُْوُنَس بِن َحِبْيٍب )ُمْسَنَد َأيب َداُوَد(.
 َوقَاَل َحْفُص بُن ُعَمَر املِْهرِقَاِن : َكاَن وَِكْيٌع يـَُقْوُل: أَبُو َداُوَد َجَبُل الِعْلِم.
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ُمُه، قَاَل يل: ملَْ َأمْسَْع ِمْن َعْبِد اِهِل بنِ  َوَقْد َتَكلََّم ِفْيِه حُمَمَّدُ  َهاِل الضَّرِيـُْر، َوقَاَل: ُكْنُت َأَّتَِّ  َعْوٍن، ُُثَّ َسأَْلُته بـَْعُد: بُن املِنـْ
ْعَت ِمِن اْبِن َعْوٍن؟ قَاَل: نـََعْم، ََنَْو ِعْشرِْيَن َحِديْثاً.  َأمسَِ

َع ِمْنُه َشْيئاً َما َضَبَطُه، َواَل َحِفظَُه، َفَصَدَق َأْن يـَُقْولَ  قَاَل الذهيب : اجَلْمُع بـَْْيَ الَقْوَلْْيِ  ْعُت ِمْنُه، َوِإالَّ، فَأَبُو أَنَُّه مسَِ : َما مسَِ
ِة َأَحاِدْيَث؛ ِلَكْونِِه َكاَن يـَتَِّكُل َعَلى ِحْفِظِه، َوالَ يـَْرِوي  َحدَِّث ْن أَ مِ َداُوَد أَِمْْيٌ، َصاِدٌق، َوَقْد َأْخطَأَ ِف ِعدَّ

ُ
ْصِلِه، فَالَورَعُ َأنَّ امل

ِثْْيَ َأمْحَُد بُن َحْنَبٍل، وملَْ  َحدِّ
ُ
رِِّج الُبَخارِي  أَليب َداُوَد َشْيئاً؛ يَُ اَل ُُيَدُِّث ِإالَّ ِمْن ِكَتاٍب، َكَما َكاَن يـَْفَعُل َويـُْوِصي بِِه ِإَماُم امل

ٍة ِمْن أَقْـرَانِِه،  َع ِمْن ِعدَّ  َفَما اْحَتاَج إِلَْيِه. واْسَتْشَهَد بِِه ِف )َصِحْيِحِه(.ألَنَُّه مسَِ
ْعُت أَبَا َداُوَد يـَُقْوُل: َأسُرُد َثالَِثْْيَ أَْلَف َحِدْيٍث  ْدرِي اثـَْنا َعَشَر أَْلفاً لُِعْثَماَن البـُرِّيِّ، َوِف صَ  -َواَل َفْخَر  -قَاَل الَفالَُّس: مسَِ

َها َأَحٌد ِمنْ  ََ َأْصبَـَهاَن، فـََبثَْثتـَُها ِفْيِهم. َماَسأََلِِن َعنـْ  َأْهِل الَبْصرَِة، َفَخَرجُت ِإ
، فـََقاَل: ثَِقٌة، عَ  -َوأَنَا َحاِضٌر  -قَاَل َحجَّاُج بُن يـُْوُسَف بِن قـُتَـْيَبَة: ُسِئَل النـ ْعَماُن بُن َعْبِد السَّاَلِم  ْن َأيب َداُوَد الطََّياِلِسيِّ

 َمْأُمْوٌن.
َقاَل: ثَِقٌة، َصُدْوٌق. ُد بُن الُفرَاِت: َما رَأَْيُت َأَحداً َأْكثـََر ِف ُشْعَبَة ِمْن َأيب َداُوَد، َوَسأَْلُت َأمْحََد بَن َحْنَبٍل َعْنُه، فَـ َوقَاَل َأمحَْ 

 قـُْلُت: ِإنَُّه ُيِْطُئ. قَاَل: ُُيَْتَمُل َلُه.
: َعْبُد الرَّمْحَنِ  ارِِمي  َنا ِف ُكلِّ َشْيٍء، َوأَبُو َداُوَد َأْكثـَُر رَِوايًَة َعْن ُشعْ  ُُثَّ قَاَل ُعْثَماُن الدَّ  َبَة.َأَحب  إِلَيـْ

: ثَِقٌة، ِمْن َأْصَدِق النَّاِس هَلَْجًة.  َوقَاَل النََّساِئي 
: ثَِقٌة، ُيِْطُئ. ُُثَّ قَاَل: َوَما ُهَو ِعْنِدي َوِعْنَد َغرْيِي ِإالَّ ُمتَـيَـقِّ   ٌت.ٌظ ثـَبْ َوقَاَل اْبُن َعِديٍّ

َا َغِلَط، تـُُوِفَِّ بِالَبْصرَِة َسَنَة َثاَلٍث َومائـَتَـْْيِ، َوُهوَ  ُر احَلِدْيِث، ُرَّبَّ يـَْوَمِئٍذ اْبُن اثـَْنتَـْْيِ َوَسْبِعْْيَ َسَنًة.  َوقَاَل اْبُن َسْعٍد: ثَِقٌة، َكِثيـْ
َفُة: َماَت ِف َربِْيٍع اأَلوَِّل، َسَنَة أَْرَبٍع وَ  .َوقَاَل َخِليـْ  مائـَتَـْْيِ

 مصادر ترجمته:

، اجلرح 10/  4(، التاريخ الكبري 1934، طبقات خليفة ت )298/  7، طبقات ابن سعد 229تاريخ ابن معْي: 
، تذكرة 203/  2، ميزان االعتدال 1/  47/  2، تذهيب التهذيب 24/  9، تاريخ بغداد 111/  4والتعديل 
سري أعالم  .12/  2، شذرات الذهب 849بقات احلفاظ: ، ط176/  4، َّتذيب التهذيب 351/  1احلفاظ 

 النبالء
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 ثانياً _ آثاره:

 املسند، أليب داود الطيالسي. -1/

 هـ(. 267)ت  العجلي موالهم، األصبهاِن رواية: أيب بشر يونس بن حبيب،

ا رواه يونس بن فيموهذا املسند ليس هو من تصنيف أيب داود الطيالسي، وإمنا مجعه له بعض احلفاظ اخلراسانيْي، 
حبيب عنه خاصة. فقد ذكره احلافظ الذهيب ِف "سري النبالء" وقال: "َصنََّف أَبُو َمْسُعْوٍد الرَّازِي  لِيـُْوُنَس بِن َحِبْيٍب 

"مسند أيب داود، سليمان بن داود  وقال: 481)ُمْسَنَد َأيب َداُوَد(". وكذا ذكره ابن حجر ِف "املعجم املفهرس" رقم 
لسي. وهو القدر الذي مجعه بعض األصبهانيْي من رواية يونس بن حبيب عنه". لذا جند فيه روايات، من رواية الطيا

 (.2/1679يونس بن حبيب عن غري أيب داود الطيالسي، وهي قليلة. وانظر: ) كشف الظنون
 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  2/109ِف متحف طوبقبوسراي نسخة حمفوظة( 287( )2548، رقم M)  ( ِف 16 – 9األجزاء من )
 هـ.411( ورقة، كتبت قبل سنة 206)
  (1/101وعنها صورة حمفوظة ِف معهد املخطوطات ِف القاهرة. )فهرس املعهد 
 ( 330، 199، 1/670نسخة أخرى حمفوظة ِف آصفية، رقم.) 
  ريبا.هـ تق7( ورقة، كتبت ِف القرن 344[ ِف )241، رقم ]5/1/157نسخة أخرى حمفوظة ِف خداخبش 
  ورقة، كتبت 246( ِف )7، 6[  اجمللدان )13557، رقم ]1/298نسخة أخرى حمفوظة ِف األوقاف ببغداد )

 هـ.919سنة 
  ورقة، كتبت 410[ اجمللد األول، ِف )6692، رقم ]299-1/298نسخة أخرى حمفوظة ِف املكتبة املذكورة )

 هـ.1303سنة 
  هـ.1321[ كتبت سنة 57رقم ] ،19نسخة أخرى حمفوظة ِف إزمرييل إمساعيل حقي 
  ورقة.403[ اجمللد الثاِن، ِف )6693، رقم ]1/299نسخة أخرى حمفوظة ِف األوقاف ببغداد ) 
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  ورقة.420[ اجمللد الثالث، ِف )6694، رقم ]1/299نسخة أخرى حمفوظة ِف املكتبة املذكورة ) 
  9نسخة أخرى حمفوظة ِف رشيد دحداح[ 2066، رقم º 65.4( ِف ]ورقة. (236 
  [.12، رقم ]5نسخة أخرى حمفوظة ِف كارل ماركس باليبزج 
  ورقة.304[ ِف )245، رقم ]61نسخة أخرى حمفوظة ِف احملمودية ) 
 طبعات الكتاب: -ب

  هـ، ودار املعرفة ِف 1400هـ. واعادت تصويره دار الكتاب اللبناِن ِف بريوت سنة 1321طبع ِف حيدر آباد سنة
 قه د. يوسف مرعشلي بذيل فيه فهرس أوائل أحاديثه.هـ، وأحل1406بريوت سنة 

  ص.391م، 1903هـ 1321وطبع ِف دائره املعارف النظاميه، حبيدر آباد، سنة 
  م، ِف 1980، كما طبع سنة 1ص، ط392هـ، 1321كما طبع ِف دار الكتاب اللبناِن: دار التوفيق، سنة

 م.1980ص، وسنة 402
  ص، مزيدة بفهارس لألحاديث النبوية الشريفة، والفهارس من صنيع 455ِف هـ، 140وطبع ِف دار املعرفة، سنة

 د. يوسف املرعشلي.
  1جملدات، ط4م، ِف 1999هـ 1420وطبع بتحقيق: حممد بن عبد احملسن الرتكي، ِف دار هجر بالقاهرة، سنة. 
  ِف ص1838م، 2004وطبع بتحقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، ِف دار الكتب العلمية، سنة ،

 .1جملدات، ط3
 /ترتيب أطراف أحاديث مسند الطيالسي.

 مجع وترتيب: أيب عبد اِهل سعد املزعل.

  1ص، ط155م، 1986هـ 1407طبع ِف مكتبة دار األقصى، سنة. 
 /مرحلة تدوين املسند : مسند الطيالسي، ومسند احلميدي. 

 تأليف: حممد عبد الرؤوف. 
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  (.77-67، من الصفحة )119م، العدد 1974هـ 1394نشرت ِف جملة الوعي اإلسالمي، سنة 
 .زوائد مسند الطيالسي على الكتب الستة 

 املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية. -1/

 هـ(.852تأليف: ابن حجر العسقالِن أمحد بن علي )ت 

 النسخ الخطية للكتاب: -أ

  هـ(.282ترمجة ابن أيب أسامة )ت نسخة حمفوظة ِف املكتبة احملمودية باملدينة، انظر وصفها ِف 
 /زوائد مسند أيب داود الطيالسي على الكتب الستة، تبويب وختريج وتعليق.

 إعداد: فايز عبد الفتاح عثمان؛ إشراف: د. حممد عويضة.

  ص.383هـ، ِف 1409أطروحة ماجستري، نوقشت ِف اجلامعة األردنية، سنة 
 كأدب شفهي./مسند الطيالسي: دراسة ِف احلديث اإلسالمي  

 إعداد: د. روبرت مارستون.

  عريب.  –م، إجنليزي 1970أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف مؤسسة هارتفورد مسناري، سنة 
 /زوائد مسند أيب داود الطيالسي على الكتب الستة: تبويب وختريج وتعليق.

 إعداد: فايز عبدالفتاح أبوعمري؛ إشراف: د.حممد عويضة.

 ورقة.383م، ِف 1989هـ/ 1409اجلامعة األردنية، سنة  أطروحة ماجستري، نوقشت ِف 
 .ومنها نسخة حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 /طريقة اإلمام أيب داود الطيالسي ِف مسنده، واملوازنة بينه وبْي مسند اإلمام أمحد بن حنبل.

 إعداد: د. أنات بن حجر ملن ستيت؛ إشراف: د. أمحد عمر هاشم.
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  ص، حمفوظة ِف الرسائل 438م، 1983دكتوراه، نوقشت ِف جامعة األزهر، كلية أصول الدين، سنة أطروحة
 1/962/4اإلسالمي، رقم )فيلم رقم  –مركز صاحل عبداِهل كامل لالقتصاد  -جامعة األزهر  -اجلامعية العلمية 

(1)) 
 (.149783ومنها نسخة حمفوظة ِف مركز مجعة املاجد بديب، رقم )

ا مع التعليق وبيان درجة كل منه -داود الطيالسي: حتقيق ودراسة القسم األول مع ضبط أحاديثه وخترجيها  /مسند أيب
 عليها عند احلاجة. 

 إعداد: إمساعيل عبد الواحد خملوف.

  ص، حمفوظة ِف الرسائل اجلامعية العلمية 1466أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة األزهر، كلية أصول الدين، ِف
 (1/507/1اإلسالمي، رقم )فيلم رقم  –مركز صاحل عبداِهل كامل لالقتصاد  -ة األزهر جامع -

 /مسند أيب داود الطيالسي: من بداية ما رواه عبداِهل بن رباح، عن أيب هريرة، إَ هناية الكتاب: حتقيقا ودراسة. 

 إعداد: عادل بن حممد السبيعي، إشراف: د.عبد العزيز بن سعد التخيفي.

 ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها،  أطروحة
 جملدات.3ص، ِف 1280م، 1992هـ 1413رسالة ماجستري، 

 ( 132781، 132780، 132779ومنها نسخة حمفوظة ِف مركز امللك فيصل، رقم.) 
 .نسخة أخرى حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 ند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند جابر بن مسرة اَ هناية مسند ثوبان: دراسة وحتقيق./مس

 إعداد: علي بن خمتار بن حممد بن حمفوظ، إشراف: عبد العزيز بن سعد التخيفي.

  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 ص، ِف جملدين. 848م، 1992هـ 1412



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 67 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 .ومنها نسخة حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 /مسند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند أيب حازم إَ هناية مسند ميمونة: دراسة وحتقيق.

 إعداد: عبد اِهل بن شاكر اجلهِن، إشراف: د.عبد العزيز بن سعد التخيفي.

  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 صفحة، ِف جملدين. 1091م، 1992هـ  1413سنة 

 .ومنها نسخة حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 
 اسة وحتقيق./مسند أيب داود الطيالسي: من بداية املسند إَ هناية مسند سعيد بن زيد: در 

 إعداد: حممد بن عبد احملسن بن عبد الرمحن الرتكي، إشراف: أمحد معبد عبد الكرمي حسن.

  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 م.1986هـ 1407سنة 

الك إَ هناية مسند عروة بن اجلعد، و من بداية مسند أنس /مسند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند عوف بن م
 بن مالك إَ هناية ما رواه عطية العوِف، عن أيب سعيد اخلدري: دراسة وحتقيق.

 إعداد: فؤاد يوسف سدتش ؛ إشراف: د.عبد العزيز سعد التخيفي. 

 ها، الدين، قسم السنة وعلوم أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول
 صفحة، ِف جملدين.969م، 1991هـ 1411رسالة ماجستري، نوقشت سنة 

 ( 135500، 135499ومنها نسخة حمفوظة ِف مركز امللك فيصل، رقم) 
 .نسخة أخرى حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية 

 يق.مسند أيب موسى األشعري: دراسة وحتق/مسند أيب داود الطيالسي: من بداية مسند عبداِهل بن مسعود إَ هناية 

 إعداد: إبراهيم بن عبد اِهل بن صاحل الدويش، إشراف: باسم بن فيصل اجلوابرة.
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  ،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها
 جملدات.3ص، ِف 1048م، 1992هـ 1412سنة 

 حمفوظة ِف مكتبة امللك فهد الوطنية. ومنها نسخة 
 /مسند أيب داود الطيالسي: من مسند أيب بن كعب إَ هناية مسند الرباء بن عازب.

 إعداد: عبد الوهاب بن ناصر بن عبد اِهل الطريري، إشراف: د.أمحد معبد عبد الكرمي.  

 ة أصول الدين، قسم السنة وعلومها،أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلي 
 هـ.1408سنة 

 /مسند أبي داود الطيالسي: من مسند كعب بن عجرة إلى آخر مسند عائذ بن عمرو المزني.

 إعداد: سعد بن عبد العزيز الزيد، إشراف: د.أمحد معبد عبد الكرمي  

 صول الدين، قسم السنة وعلومهاأطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أ ،
 هـ.1412سنة 

 /مسند أيب داود الطيالسي: من مسند أمساء بنت يزيد األنصاري إَ آخر مسند عبداِهل بن عمر

 إعداد: عبد الرمحن حممد املليص، إشراف: د.باسم فيصل اجلوابرة.

 ا، ول الدين، قسم السنة وعلومهأطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أص
 هـ.1408سنة 

 /مسند أيب داود الطيالسي: من األفراد عن أيب سعيد اخلدري إَ ما رواه أبوصاحل، عن أيب هريرة

 إعداد: عبد العزيز بن حممد املاجد، إشرا ف: د.باسم فيصل اجلوابرة.
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  اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها، أطروحة ماجستري، نوقشت ِف جامعة اإلمام حممد بن سعود
 هـ.1408سنة 

 /املبهمون، ومروياَّتم ِف مسند أيب داود الطيالسي. 

 إعداد: د. فاضل إمساعيل خليل؛ إشراف: د. حارث سليمان الضاري.

  م.1998أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة بغداد، كلية العلوم اإلسالمية ببغداد، سنة 
 .الثاني من مسند اإلمام أبي داود الطيالسي/القسم 

 أمحد عمر هاشم.د.  :إشراف ؛عبد اِهل عبد الرحيم قاضيإعداد: د. 

  م.1989أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة األزهر بالقاهرة، كلية أصول الدين، سنة 
 وختريج./األحاديث واآلثار الواردة ِف باب العبادات: من مسند أيب داود الطيالسي: دراسة 

 إعداد: د. عبد الواسع حممد الغشيمي؛ إشراف: حسن األهدل، حسْي أمحد الباكري.

  ص.1807م، ِف 2003أطروحة دكتوراه، نوقشت ِف جامعة صنعاء باليمن، سنة  
 .ومنها نسخة حمفوظة ِف اجلامعة األردنية بعّمان 

 ق احملمود على منحة املعبود"/منحة املعبود ِف ترتيب مسند الطيالسي أيب داود: مذيال ب "التعلي

 هـ(.1371تأليف: أمحد عبد الرمحن البنا، الشهري بالساعايت )ت 

  1م، ِف جملدين، ط1952هـ 1372طبع ِف املطبعه املنرييه، َّبصر، سنة. 
  2هـ، ط1403كما طبع ِف مكتبة الفرقان، بالقاهرة، سنة. 
 .وطبع ِف دار إحياء الرتاث العريب، ِف جملدين 

 /التعليق احملمود على منحه املعبود. 
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 هـ(.1371تأليف: أمحد عبدالرمحن البنا، الشهري بالساعايت )ت 

   2هـ، ط1403طبع ِف مكتبة القرآن، سنة. 
 المراجع والمصادر:

رجعنا إلى عشرات المراجع من كتب الفهارس الخاصة بالمكتبات الخطية في بلدان العالم المتعددة في تتبع 
 الخطية لمصنفات الحافظ ابن أبي شيبة، عزفنا عن ذكر تفاصيل طبعاتها اختصارا.النسخ 

 العثمانية، املعارف دائرةهـ ، 256البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اِهل )املتوىف: -
 خان املعيد عبد حممد: مراقبة حتت طبع، الدكن – آباد حيدر

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف: ابن أيب حامت، -
حياء الرتاث اهلند دار إ –حبيدر آباد الدكن  -هـ( اجلرح والتعديل، الناشر: طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 327
،  –العريب   م.1952هـ  1271بريوت، الطبعة: األَو

ه، َّتذيب 852حجر العسقالِن،  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالِن )املتوىف: ابن -
،  :مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند الطبعة :الناشر (التهذيب ـ  هـ.1326الطبعة األَو

، تاريخ  هـ(463 )املتوىف: اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي-
،  –معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي الدكتور بشار عواد ، بغداد  2002 -هـ 1422بريوت، الطبعة: األَو

 . 16م،عدد األجزاء: 

 طبقات (هـ240 :املتوىف) البصري العصفري الشيباِن خليفة بن خياط بن خليفة عمرو أبو، خياط بن خليفة -
  األزدي حممد بن أمحد بن حممد ،( هـ 3 ق ت) التسرتي ُيَي بن زكريا بن موسى عمران أيب: رواية، خياط بن خليفة
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 1993=  هـ 1414: النشر سنة، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار: الناشر، زكار سهيل د: احملقق، (هـ 3 ق ت)
 م

لعلمية الناشر: دار الكتب ا، ذكرة احلفاظت الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد اِهل مشس الدين، -
، ، لبنان-بريوت  م1998 -هـ1419الطبعة: األَو

احملقق:    الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد اِهل مشس الدين، تذهيب َّتذيب الكمال ِف أمساء الرجال،-
 أْين سالمة وآخرون، حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسة -م عباس غنيم غني

  .1425الناشر: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، سنة النشر:    

هـ(، سري أعالم النبالء، 748الذهيب، مشس الدين أبو عبد اِهل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب )املتوىف: -
 م.2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -احلديث الناشر: دار

هـ(، شذرات الذهب 1089ابن العماد، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف: -
 –ِف أخبار من ذهب، حققه: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثري، دمشق 

، بريو   م.1986 -هـ  1406ت، الطبعة: األَو

: املتوىف) لبغداديا بالوالء، املري الرمحن عبد بن بسطام بن زياد بن عون بن معْي بن ُيَي زكريا أبو ابن معْي، -
 إحياءو  العلمي البحث مركز: الناشر، سيف نور حممد أمحد. د: احملقق، (الدوري رواية) معْي ابن تاريخ  (هـ233
،: الطبعة، املكرمة مكة - اإلسالمي الرتاث  1979 - 1399 األَو
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ABSTRACT 

 

The Master Program titled: « Water in the Moroccan History », at Cadi Ayad 

University, deals with the role water plays in people’s social and economic lives. 

Accordingly, students have focused their research on everything that concerns 

Moroccan tribes in their relation with water… As a result, scholars were required 

to seek anything contributes in writing a history that maintains the social and 

economic life and organizes tribal communities without focusing only on political 

history… That has given rise to a special type of research in documents that 

concern water.  

This research has achieved its goal thanks to the students’ concerted efforts and 

teachers’ recommendations and instructions. Consequently, various important 

documents have been gathered in the field of historical research especially the 

areas which were under academic studies … Although some areas were 

geographically limited, but student were able to come up with more than 100 

documents…The latter have enriched their academic research and contributed in 

a historical writing based on concrete references that have revealed precious 

information….In fact, relying only on books and monographs would not be able 

to achieve such historical and intellectual outcome….  

For these reasons, we have shed light on the role those academic studies, in the 

Master Program of Water, plays in this applied and practical project….By means 

of illustrating its ideas in this scientific contribution, which has dealt with such 

documents, it has dealt with such documents, it has highlighted its structural and 

furthermore objective aspects and revealed the methods and techniques to get it 

and thus reveal clearly the effects and interactions between these documents and 

academic studies taking into account the importance of such documents from the 
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social, intellectual and political sides. Also, taking into consideration the role that 

teachers play in orienting students to the importance of these documents as it 

contribute in writing history from a social and historical angle.  

The Innovative Idea  

It is worth focusing on these documents due to their significance… We need to 

recommend researchers who are interested in this field of study to check and gather 

documents as well as emphasizing the role of academic research in enriching the 

human knowledge in line with the conference‘s subject which is concerned with 

the practical procedures. Among the steps that may provide solutions to keep 

historical documents from getting lost are this kid of research that push students 

to dig into these historical documents.  

 Students are required to seek such documents that exist in their areas because 

researchers who do not belong to these areas usually find it difficult to get these 

documents. This entails students to belong to various areas so that they can gather 

adequate data on these areas in order to create a historical outcome of different 

areas. 
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 الملخص

 

يعاجل موضوع ماسرت املاء يف تاريخ املغرب جبامعة القاضي عياض ، دور املاء يف احلياة االجتماعية واالقتصادية  للناس 
.. هذا ما فرض على عالقتها باملاء.مما دفع الطلبة اىل الرتكيز على البحث عن كل ما يتعلق بالقبائل املغربية  ورصد 

الدارسني ضمنت هذا التكوين التوجه للميدان للنبش عن كل ما ميكن أن يساهم يف كتابة تاريخ يراعي احلياة االجتماعية 
واالقتصادية وتنظيم اجلامعات القبلية دون االقتصار على التاريخ السياسي.. ففرض هذا تنقيبا خاصا عن الوثائق التارخيية  
املتعلقة باملاء , هذا التنقيب حصل بغيته عرب تظافر جمهودات الطلبة  يف البحث  ونصائح وارشادات االساتذة  داخل 

 الفصل الدراسي.
نتج عن هذا تراكم معريف للبحث التارخيي الذي توفرت لديه وثائق تارخيية يف اجملاالت اليت مت البحث فيها ومهتها  

 ذه اجملاالت  واليت تكاد تكون  مساحتها اجلغرافية قليلة ، لكن استطاع كثري من الطلبةالدراسات اجلامعية... فبعض ه
ان حيصلوا على اكثر من مئة وثيقة ، اغنت البحث التارخيي وقدمت اضافات لبحوثهم، مما ساهم يف  حتقق كتابة 

هذا اإلنتاج  لوحدها  ان حتقق تارخيية ملموسة وكشفت عن معلومات قيمة. ما كان للبحث يف الكتب و املنوغرافيات
 الفكري التارخيي..

هذا ما دفعنا  لتسليط الضوء على هذا املشروع العلمي التطبيقي  الذي تلعبه مثل هذه التكوينات  وذلك عرب بسط   
 ةافكاره وما يتضمنه هذا املاسرت وكيف ساهم يف مجع عدد كبري من الوثائق،  مما حتم علينا التعرض يف هذه املشارك

العلمية له  والكشف عن نوعية الوثائق وتعريفها واليت رصدت جوانب موضوعية متعددة ، فدرسناها من الناحية الشكلية  
وبينت هذه املشاركة العلمية  الطرق واالساليب املتعلقة بسبل احلصول على هذه الوثائق والتوصل ألماكنها، وكذا ابراز 

او  وثائق وخمزوناهتا واضافاهتا النوعية ، سواء من الناحية االجتماعية او الفكريةعالقة التأثري والتأثر احلاصلة بني ال
السياسية او الفقهية ، مركزين على الدور الفعال الذي لعبه االساتذة يف توجيه وتكون الطلبة ، وحثهم على البحث 

خ هلم عرب زاوية بة تاريخ من ال تاريوالتنقيب عن مثل هذه الوثائق وعيا منهم مبا هلا من اضافات جديدة تسهم يف كتا
 التاريخ االجتماعي.
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 مقدمة 

مما ال شك فيه أن الدراسات واألحباث اجلامعية بالوطن العريب والعامل اإلسالمي عموما ، أضحت هلا أمهية كربى     
يف الرقي واالزدهار الذي حتققه الشعوب واألمم نتيجة األحباث العلمية املميزة اليت تضيف لإلنسانية مكاسب مهمة 

ور الشعوب واألمم، ومن هذه البحوث ما يتعلق باحلقل التارخيي وكذلك العلوم اإلنسانية وما هلا من دور مهم يف تط
 الذي بدوره يساهم يف تطور احلضارات انطالقا من كون دراسة املاضي طريق لفهم احلاضر .

تعترب الدراسات التارخيية خزانا مهما للثقافات وتعتمد بشكل كبيري على الوثائق واملخطوطات رغم ما عرفته الوثيقة من  
تطور يف مفهومها مع مدرسة احلوليات بأروبا ، مما ساهم يف توسيع هذا املفهوم الذي انتقل من املعىن املادي للوثيقة ، 

الكلمة  مل ماهو مكتوب أي الوثيقة املكتوبة والوثيقة املادية. فلو حبثنا يف اصلاىل معاين متعددة واصبحت الوثيقة تش
أي الوثيقة لوجدناها عربية األصل ، وهي تستعمل من طرف املؤرخني العرب كمقابل للكلمة الالتينية 

documentent اليت أصبحت .document   بالفرنسية وأيضا باالجنليزية واليت حتمل يف األصل معىن قانونيا
تفيد احلجة اليت تقنع القاضي ومن هذا االستعمال كلمة وثيقة ، والسبب يف ذلك  هو أن املؤرخ العريب مازال يستعمل 

يقة هتماما خاصا بالوث. ونشري بدورنا إىل ان بعض الدراسات اجلامعية التارخيية أولت ا 1يف الغالب احلجج املكتوبة 
نظرا ألمهيتها وما جتود به من معلومات اجتماعية او تارخيية او سياسية ، وانفردت شعبة التاريخ جبامعة القاضي عياض 
مراكش بفتح ماسرت حتث عنوان " املاء يف تاريخ املغرب " هذا ما جعل العديد من الطلبة الباحثني يغوصون  يف البحث 

ة املتعلقة باملاء سواء من ناحية بيع املاء أو النزاع حوله  أو  حق ملكيته ، وكذلك طرق تنظيمه عن الوثائق التارخيي
درجات مميزة نظرا ملا حققته من إضافات جديدة انطالقا من الوثائق اليت مت  2وتوزيعه وتدبريه ، ونالت بعض البحوث

ليت لق بالتاريخ احمللي ، ذلك أن أغلب البحوث ااجيادها ، أو من ناحية املعلومات اليت أضافتها خصوصا فيما يتع
  اعتمدت على وتائق حملية مرتبطة باملاء هتم بشكل كبري اجلانب الفالحي فتعاجل طرق السقي والتدبري والتوزيع والفتاوى

                                                           

. ص 2005عة  سنة املغرب الطبعة الراب –املفاهيم واالصول، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء عبداهلل العروي مفهوم التاريخ، االلفاظ واملذاهب،  -  1 
82. 

 حبث الطالب رشيد الشحمي، كنموذج هلذه البحوث و الذي أشرف عليه الدكتور املنصف الكريسي ، اجنز مباسرت املاء يف تاريخ املغرب. - 2  
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بإزالة الغموض عن  كاملتعلقة باملاء، مما أفرز لنا ذخرية علمية مهمة من ناحية الوثائق اغنت اخلزانة املعرفية التارخيية وذل
 احلياة االجتماعية للقبائل املغربية قيد الدراسة وتناوهلا من جانب أخر غري اجلانب السياسي وفقط. 

استطاعت هذه البحوث أن تؤرخ لتاريخ اجتماعي للمناطق معتمدة بشكل كبيري على املعطيات اجلغرافية اليت لعبت  
اءهتا وأهنا كتبت بطريقة صعبة ليس من السهل التعرف عليها أو قر دورا مهما يف تفسري بعض هذه الوثائق خصوصا 

انطالقا من الوهلة األوىل نظرا لقدمها أو قدم استعمال  مصطلحاهتا اليت تعىن بفرتة كتابتها ، فسامهت اجلغرافيا الطبيعية 
لى تاريخ من ال التعرف عباألساس يف فهم هذه الوثائق. ومهما يكن فإن هذه الوثائق تعد لبنة اساسية ومركزية يف 

تاريخ هلم ، فرصدت لنا جوانب مهمة من تاريخ املهمشني ، وهذا أمر مل يقتصر فقط على املعلومات اليت قدمتها هذه 
الوثائق بل أيضا مشل مستويات العناية هبا ومجعا وختزينها، ونتجت عن هذه الدراسات البحثية التارخيية املتعلقة باملاء 

ثائق اليت تالمس احلياة االجتماعية للقبائل هذه الوثائق منها ما مت حتقيقه ومنها ما حيتاج للتحقيق وفرة مهمة يف الو 
لكونه  مشلته عملية اجلمع والتخزين . وإىل جانب البحث عن الوثائق املتعلقة باملاء مت اكتشاف العديد من املخطوطات 

ر علمية و احلياة الفكرية خصوصا ما تزخر به الزوايا من ذخائذات الطابع الفقهي اليت ترصد احلياة الدينية للقبائل أ
 وفكرية.

 فما هي نوعية هذه الوثائق التارخيية اليت مت اكتشافها واحلصول عليها؟

 ومن هي اجلهة اليت كانت تشرف على ختزينها؟

 وما هي سبل التوصل إليها والطرق املستعملة يف احلصول عليها؟

 من الدراسات واالحباث اجلامعية ؟وكيف استفادت هذه الوثائق 

هذا ما دفعنا للخوض يف هذا البحث العلمي الذي يرصد دور الدراسات واألحباث اجلامعية يف خدمة املخطوطات 
والوثائق التارخيية ، وعيا منا بالدور الفعال الذي قدمته بعض األحباث التارخيية خبصوص الوثائق احمللية املتعلقة باملاء، 

علينا وضع تصميم هلذا البحث يراعي موضوع املؤمتر الدويل ويصب يف منحى أهدافه ، ومبنيا على مناذج   فكان لزاما
 حية من امليدان اهتمت هبذه الوثائق أجنزت داخل ماسرت املاء بتاريخ املغرب.
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 المبحث األول : نماذج من الوثائق العدلية المتعلقة بالماء.

 : تعريف الوثيقة. 1-1
ال خيامرنا أدىن شك يف اإلقرار مبسألة كون الوثيقة كلمة عربية ومجعها وثائق والوثيقة مؤنث للوثيق وهو الشيء احملكم  

والوثيقة يف األمر إحكامه ، وامليثاق مبعىن العهد واملواثقة مبعىن املعاهدة. ونظرا ملا بلغه عدد الوثائق من وفرة وتطور وملا 
مت   كتابة التاريخ وإزالة اللبس على احلقل التارخيي عموما ، جند أن  املدرسة الوضعية بأروبا اهتهلذه الوثائق  من أمهية يف

ين بالوثائق ومت تقديس الوثيقة بشكل كبيري نظرا لكون اروبا كانت حتتاج للوثائق لكتابة التاريخ ، حىت أن املؤرخني الشهري 
 ئق" .م هبا القرن التاسع عشر ككل أال وهي " ال تاريخ بدون وثالوجنلوا وسينيوبوس أطلقا قولتهما الشهرية اليت وس

ويذهب املؤرخ كولني وود يف تعريفه للوثيقة بالقول " أي شيء ميكن أن يصبح وثيقة ألي سؤال تارخيي، ويعزز هذا    
جل معرفة ماضي أ املؤرخ مارو حينما يعرف الوثيقة بأهنا هي كل مصدر للمعلومة ميكن للمؤرخ أن يستخرج منه شيئا من

 اإلنسان.

ويبقى تعريف لوسيان لو فيفر يف تعريفه للوثيقة من التعاريف األكثر وضوحا، إذ يقول " ال شك أن التاريخ        
يكتب اعتمادا على الوثائق املكتوبة إن وجدت ، لكن ميكن بل جيب أن يكتب إعتمادا على كل ما يستطيع الباحث 

ن أي مصدر من املفردات والرموز. ومن املناظر الطبيعية، ومن تركيب األجور، من أشكال مبهارته وحدقه أن يستنبطه م
املزارع ومن األعشاب الطفيلية من خسوفات القمر ومن مقارن الثريان من فحوص العامل اجليولوجي لألحجار ومن 

 .3حتليالت الكيميائي للسيوف احلديدية "

لفه ف أن مفهوم الوثيقة خيضع لتوسع يف مدلوله نتيجة الستمرارية ما خينستخلص مما سبق التطرق إليه من التعاري 
املاضي ، مبعىن أن خملفات اإلنسان وأثاره يف استمرار متزايد ، وانطالقا من هذا االعتبار وجدنا يف الدول العربية بعض 

 بد اهلل العروي ومن هؤالء، األستاذ عاملفكرين أدركوا أن  مفهوم الوثيقة  يف الوقت الراهن مل يعد يؤدي املعىن املطلوب 

                                                           

 .81خ، مرجع سابق، ص عبداهلل العروي ، مفهوم التاري - 3 
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واليت مجعها شواهد وحسب هذا األخري فالشاهدة  شاهدةالذي استعمل مكاهنا كلمة يعتربها أمشل منها وهي كلمة 
 هبذا املعىن هي كل خملفات املاضي مهما كانت أشكاهلا وموادها ومنافعها .

 وبذلك فإن هذا التطور احلاصل يف مفهوم الوثيقة ونظرا لتوسع مدلوهلا فعبداهلل العروي جيد تفسريا هلذا التوسع باإلقرار  
بأنه نتيجة للتطور التارخيي الطويل فيتحدث لنا ويقول " لو سألنا باحثا يف متحف أثري عن ماهية الوثيقة لقال على 

اتية لو سألنا باحثا على عتبة مكتبة وطنية لقال : هي املخطوطات والرسائل الفور هي بقايا حجرية حيوانية، أو نب
والكناشات، لو سألنا  متخصصا يف تاريخ القرن التاسع عشر لقال هي التقارير القنصلية والصور الشخصية والنقود. 

 4االشعار واألغاين"جوابات و لو سألنا متخصصا يف القرن العشرين لقال هي : اخلطب املسجلة واالفالم الوثائقية واالست

هذا ما جيعلنا نقر بأن تعريف الوثيقة يتخذ طابعا خمتلفا حسب الزمان واملكان واجلهة املقدمة للتعريف ، وكذلك   
جناز إقرارنا بأن الوثيقة التارخيية حسب متطلبات ختصص ماسرت املاء يف تاريخ املغرب واليت تعترب لبنة أساسية يف كثابة وإ

ا وتعاجل خرى وهلا تعريفها وتتميز جبوانب شكلية وموضوعية هتمها وتتعلق هبالبحوث اجلامعية هلا خصوصياهتا هي األ
مواضيع متس احلياة االجتماعية للسكان متاشيا مع أهداف التخصص الذي ينتقل باملؤرخ الباحث من قوقعة التخندق 

البحث التارخيي  إىليف البحث التارخيي السياسي الذي متيز بتحكم مؤرخي البالط واحلاشية  وأملى علينا اخلروج 
اإلجتماعي الذي يدرس عالقات اإلنسان والقبائل فيما بينها، ويزيل اللثام عن تاريخ املنسيني واملهمشني ، هذا ما 

 فرض علينا توضيح تعاريف للوثيقة العدلية املتعلقة باملاء وامكنة تواجدها.

 شكلي المتعلق بها.: الوثيقة العدلية المتعلقة بالماء تعريفها والجانب ال1-2     

ني من هي الوثيقة اليت يكتبها العدل مبوجب رمسي مبين على قواعد قانونية ، يتكلف بتحريها وفق تعي الوثيقة العدلية
 خبط يده حيث يتخذ هذا األخري صفة القاضي 5السلطان او جهاز املخزن، وتوجد وثائق عدلية يكتبها الفقيه

                                                           

 .80عبداهلل العروي ، مفهوم التاريخ ص  - 4 
ن إماما و : باللغة العامية املغربية هو ذلك اإلنسان احلافظ للقرأن الكرمي والذي يؤم اهل القرية او القبيلة او العشرية يف الصلوات اخلمس ويك الفقيه - 5 

وكتابة  الشريعة ، فيكتفي الناس يف كونه حافظا للقران الكرمي وعارفا بامور إمامة الناس يف الصالة ،للمسجد وال يشرتط فيه توفر التضلع يف علوم الفقه و 
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شكاال االخري نظرا العتبارات عديدة منها إتقان الكتابة والتوثيق، وتتخذ الوثيقة أالصغري يف القبيلة تبعا ملهمة هذا 
متعددة يف كتابتها. وليس بالضرورة أن يكون الذي حيرر هذه الوثائق يشتغل مع الدولة ، وإمنا قد يكون يف بعض 

 األحيان ممن منحتهم األعراف القبلية فعل هذا األمر.

 شكل الوثيقة العدلية: 

ال ميكن أن نقر بأن الوثيقة العدلية اليت تعاجل املاء أهنا ذات شكل واحد ، حيث أهنا ختتلف بدورها حسب الزمان  
واملكان ويف معظمها مكتوبة بالصمغ ، وتكتب على وجهني فإما ان تكتب على ورق من الكاغد  أو على اللوح 

 اخلشيب: 

وشكل الكتابة من منطقة ألخرى مبراعاة تقاليد  6تكلفة، وختتلف لغةويتكلف بتحريرها الفقيه أو العدل حسب اجلهة امل 
وأعراف املنطقة، ونظرا لكتابتها باليد فإهنا تعترب صعبة القراءة وال يتاح للجميع فهمها وقراءهتا إال من طرف عارفني 

 غري  7ها متميز خبطلبخببايا هذه الكتابة وأناس متضلعني يف حل شفراهتا ، فلو متعنا يف هذه الوثائق لوجدنا أغ

نظرا  8واضح وغري مقروء ، وتكتب بطريقة  اسرتسالية  يف املوضوع وتفتقر يف بعض األحيان لألسلوب اللغوي الرصني
لكون املغرب يعرف استقرارا أمازيغيا قبل جميئ العنصر العريب الذي متيز بالكتابة والتدوين، وأيضا عدم متكن الفقيه من 

 .قواعد اللغة العربية

 

                                                           

ا القبيلة ، واليت تتكلف هبعقود البيع والشراء بني مجيع أفراد العشرية او القبيلة،  وهو الذي يلجا يف بعض األحيان إليه  لكتابة املواثيق العرفية اليت تتميز 
 اغتها كبنود لقوانني عرفية يصوغها اعيان القبيلة وأفرادها.القبيلة بص

ب لالقبائل اليت يغلب عليها العنصر االمازيغي بعض مفردات ومصطلحات البحث حترر باللسان االمازيغي. اما القبائل ذات العنصر العريب الغا - 6 
 فتستعمل فيها مصطلحات عربية صرفة.

املسند: حيث يعتمد فيه على الكتابة بالصمغ وتستعمل القصبة للعب دور القلم يكتب به غما على الورق او على يسمى هذا اخلط باخلط النسخي    -7 
 االلواح، ويسمى باملسند التصاله بالسند حيث يستمد من الفقيه  الذي يستمده من شيخه الذي درسه .

 عون يف علوم اللغة العربية  كشيوخ الزوايا.هذا حكم ال ميكن تعميمه على كل الفقهاء، فناك بعض الفقهاء متضل - 8 
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ومبا أن اجملال املغريب  يتميز بالتمازج بني املكون العريب واألمازيغي فقد ظهرت بعض اللهجات اليت جتمع بني عدة  
 لغات وتستمد قواعدها النحوية من لغات متعددة فنجد الوثيقة حتمل بني طياهتا عدة مصطلحات أمازيغية على الرغم 

قيام مما أفرز لنا تنوعا يف املصطلحات ، جيعل من الدارس الذي يسعى لل  من كوهنا مكتوبة بالعربية وباخلط العريب ،
بدور التحقيق مطالبا مبعرفة املصطلحات األمازيغية اليت توظف يف بعض األحيان بسياقات اللغة العربية وتكتب باخلط 

  ذلك.االمر غري العريب وال ينتبه هلا كثريا ، ويعتقد القارئ أهنا مصطلحات ضمن اللغة العربية، وحقيقة

هذا ما ميكن أن يربز لنا وثائق يف القبيلة املغربية يف سياقها العام تستجيب للتنوع الثقايف احلاصل يف الزخم الفكري  
 العريب وتالقحه بثقافات عدة وانسجامه مع جمتمعات متعددة.

تب على األلواح ذا شكل الكتابة ، فتكوالوثيقة املكتوبة على اللوح بدورها ال خترج عن السياق العام يف كتابتها وك 
املصنوعة من اخلشب، وهذا واضح جلي يف القبائل املغربية اليت هلا وثائق عدة مكتوبة على األلواح اخلشبية حىت أن 

 اليت ألفها أساتذة باحثني وجامعيني إىل االعتماد على مثل هذه الوثائق يف حترير كتبهم. 9عديدا من الدراسات والكتب

والوثيقة املكتوبة على األلواح قد تعترب عرفا يستمد مشروعيته من القوانني املنظمة لسري القبيلة ،كما هو الشأن أللواح   
جزولة، واللوح هو كل صفيحة عريضة خشبة أو عظما ومجعه ألواح. واأللواح عبارة عن قوانني وقواعد وضوابط صارمة 

ف يعاقب هبا كل من صدرت منه خمالفة  ما من املخالفات اليت متس شر ، تشتمل على إجراءات تتعلق بعقوبات مالية 
 اإلنسان أو ماله أو بدنه... واأللواح عند القبائل اجلزولية املغربية مقدسة أكثر من تقديس القانون العصري... وال خترق 

 

 

 

                                                           

 كتاب ألواح جزولة والتشريع اإلسالمي ملؤلفه حممد العثماين  أستاذ باحث جبامعة ابن زهر اكادير.   - 9 
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ميع. فهناك من يسميه بالديوان ، ولكنها معروفة عند اجل 10نصوصها وال حترف...والتسمية باللوح ليست عامة يف جزولة
ومن هنا فإن األلواح هي األخرى يكتب عليها وتعترب من مناذج الوثائق  11. ومن يسميه  بالقانون ومن يسميه بالعرف.

 العدلية املتعلقة باملاء، يسري عليها مايسري على الوثائق املكتوبة على ورق الكاغد.

 ستعملة في البحوث الجامعية.: مضامين ومحتويات الوثائق المائية الم1-3

 مبجرد اخلوض يف غمار حتليل  الوثائق التارخيية املتعلقة باملاء فإننا سنالحظ تنوعا كبريا يف مضامني هذه الوثائق ، اليت  
لعرفية اتزيل لنا الغطاء على جانب مهم من تاريخ القبائل والعشائر والقرى الصغرية ذات الطابع البدوي احملتكمة للقوانني 

املبنية على توثيق الفقيه لبنود شىت من االعراف وترصد اجلانب العالئقي سواء ما بني الفالحني أو السكان أو احلرفيني، 
وتالمس جزءا هاما من عيش هؤالء الناس مبعزل عن القرارات السياسية الكربى والقوانني املنظمة للدولة .  يكون 

أن املاء يعترب مادة حيوية ال ميكن االستغناء عنها فمشاكل الصراع حوله وكذا  هو سيد هذه القوانني ، ومبا 12العرف
استعماله يف احلياة اليومية لساكنة القبائل والقرى ، كان حاضرا بشكل كبري فرض بشكل أو بأخر الركون للتعامل مع 

ها إال عن طريق باملاء ال ميكن اكتشاف األرض وفق ما تزخر به الطبيعة من هذا املعطى مما أفرز لنا عادات وتقاليد مرتبطة
الوثائق اليت تعود ألزمنة سابقة تبني لنا كيفية استعمال هذه املادة احليوية والتنظيم االجتماعي الذي ينشأ انطالقا من 

 وفرة أو ندرة املاء.

السقي وتبني أساليب  قوبذلك فمضامني الوثائق املتعلقة باملاء ال خترج عن حيز جانب السقي والتعامل املرتبط بطر   
 التدبري ، فبعد استقراء للوثائق اليت مت مجعما واالعتماد عليها يف البحوث والدراسات اجلامعية اليت اعتنت هبذه الوثائق،

سنجدها تعاجل مواضيع خمتلفة منها ما يتعلق ببيع األرض ومنها ما يتعلق ببيع املاء وشراءه وكراه ، ومن الوثائق ما يعتمد 
 وصف اجلغرايف للمكان الذي تعاجله الوثيقة.على ال

                                                           

تاب حممد ورد هذا يف ك جزولة : هي أحد أفخاذ الرببر القدمية، وقد عرفت هبذا اإلسم من قدمي جدا، كما كانت قدمية يف هذه الناحية من املغرب،   - 10 
 .238م ص  1996هـ  1386املختار السوسي، إيليغ قدميا وحديثا،  املطبعة امللكية ، الرباط  

. ص ص  . 2004حممد العثماين ، الواح جزولة والتشريع اإلسالمي، دراسة يف اعراف القبائل السوسية يف ضوء التشريع اإلسالمي. الطبعة االوىل    - 11 
99-100-101. 

 العرف ما تعارفت عليه القبائل وما اجتمع الرأي حوله وقد خيالف يف بعض االحيان قوانني الدولة ، وتستند له القبائل كمصدر للتشريع.    -12 
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ومن هذا نستخلص الوضعية اليت كان عليها منسوب املاء يف مكان معني يف فرتاث سابقة، حيث تتطرق الوثائق  للبيع 
والشراء والرهن والكراء ، وتبني طرق التنظيم، اليت تتسم يف بعض االحيان أو كثري منها بالتعقيد وتعتمد على أساليب 

وفرة. ملتطور الذي يتماشى وخصوصيات اجملال اجلغرايف، حسب الندرة والابتكرها اإلنسان لتطويع اجملال تنم عن فكره ا
فهذه الوثائق تعاجل كل ما يتعلق باملاء وما يرتتب عنه من صراعات ونزاعات وفتاوى خبصوص بئر او ساقية او نقطة 

 ماء أو طرق التوصل حلل الصراعات ما بني العالية والسافلة. 

تبني ملكية املاء على الشياع  13صل عليها واملدرجة يف حبث الطالب رشيد الشحميوهنا مثال من إحدى الوثائق احمل  
 . 1817غشت  2يعود تارخيها ليوم السبت 

 .14عنوان الوثيقة :  ملكية املاء على الشياع

 ") احلمد هلل وحده                وصلى اهلل على سيدنا حممد.

ن بستة يت ابراهيم من بلدة أيت عد باحضران املسطور مجيع حبرية أزافنهاية ماصح وثبت للفقري أمحد بن عبدالكرمي أ
فيه  18افدان يعين تلمست 17بتوررت مواليان القبلة وفدان  16ومخسة أقصاب وربع من فذان تلمشمشت  15أقصاب

 ومثانية أقصاب ونصف من فدان بامرغن املسمى  20باملس19أربعة عشر قصبا وإحدى عشر قصبا وربع من فدان أكيد

                                                           

 م. مشيخة ايت إنزال منوذجا. تقدمي1929م إىل 1704رشيد الشحمي جوانب من قضايا املاء بقبيلة مسفيوة من خالل وثائق عدلية من سنة  - 13 
 ،2015ودراسة، حبث لنيل شهادة املاسرت ، ماسرت املاء شعبة التاريخ واحلضارة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة القاضي عياض مراكش سنة 

هم فسنالحظ أن الوثيقة حتمل بني طياثها مصطلحات مكتوبة باللسان األمازيغي لكن بصياغة عربية مما يؤكد ما تطرقنا له خبصوص ضرورة -  -14 
 املصطلحات االمازيغية .

 مقياس تقاس به مساحة االرض وهي القصبة الطويلة فيها سبعة اذرع. -  15  
 إسم حبرية نسبة إىل شجرة املشمش املوجودة هبا. - 16 
 فدان كتبها باللسان االمازيغي وهو احلقل املزروع باللغة العربية. - 17 
 ذات منبع مائي أو تربتها دائمة الوحولة.نوع من االراضي املزروعة، وتعين األرض  - 18 
 أكيود يعين القرن وهنا يعين هبا صفة االرض املنعرجة. - 19 
ار مموضع جغرايف، وكلمة املس تعين منبع ماء أنظر طوبونيمية كلمة سجلماسة عند : حسن إدريسي وعبدالعزيز يوسفي، األوضاع االجتماعية واملع - 20 

 .6-5-4-1، ص ص. 2008هـ ( أفاق بريس 8هـ إىل  2بسجلماسة ) من قرن 
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وفدان تلمعفريت فيه مثانية اقصاب ونصف وفدان حتث اجلنانة فيه إحدى عشر  22من جيهة رحية الشتاء 21 كضيف
النابت يف رأسه خروبة مثانية اقصاب وقصبني غري ثلوث يف أملوان وثالثة اقصاب  ونصف  23قصبا وحبرية املوالية إسل

لك بينه وبني ابنه كروم بن امحد منها للفقري امحد وذ 24يف إكلي مواليان الدار ومخسة أقصاب وثلوث يف فدان افرض
ليوم احتياجه بينه وبني ابنه ويعين حقهما يف جنانة العنب جنانة  25اربعني قصبا واحدى ومخسني البنه املذكور وقيده

نسخة صحيحة تامة وحظهما  27وجنانة متزرت 26ايت ايت تزكال قصبا واحد وثالثة اقصاب وربع يف جنان تلخوخة
وكتب يف التاسع عشر رمضان عام اثنني وثالثني  30التني والزيتون من غري قسمة 29وكذلك أصول 28يف املاء على الشيع

 .33"32(31ومائتني وألف عبد ربه حممد بن عبداهلل الكاليل

                                                           

 يف أكيضو ، وهو شجر اخلروب، أي حبرية تسمى فأكيضو نسبة إىل شجرة اخلروب املوجودة هبا. - 21 
 أي مكان قدوم ريح املطر، ويسمى احيانا عني املطر وهو الغرب. - 22 
 أي إسيل، وهو الواد وهنا يقصد الشعبة. - 23 
 لعشب الكثري وجيمع منه أي يفرض منه باألمازيغية ، ويقال ملكان جيمع فيه املاء.موضع جغرايف يوجد فيه ا - 24 
 أي وسجله وكثبه.  - 25 
 أي شجرة اخلوخ ونسب اجلنان هبذا اإلسم لوجود شجر اخلوخ هبا.نظرا لقلة هذا الشجر هبذا البلد. - 26 
 جنان به متازرت أي الشالل الصغري. - 27 
مشرتكا بني الناس على التساوي غري حمدد املكان ، وهنا غري حمدد الوقت . إال أننا مل نقف عليه ، رمبا كان نظاما مائيا نوع من امللكيات يكون  -28 

 باملنطقة ومل يعد موجودا ألسباب جمهولة .
 كلمة امازيغية تعين أشجار.   -29 
 ،  وهذا إذا خص االمر االشجار فإن املاء ايضا شياع وغري مقسوم.هذه الكلمة تفسر لنا كلمة الشياع أي امللكية غري املقسومة بني االفراد - 30 
 هذا العدل هو بدوار تازليطة من مشيخة تغدوين .بالقرب من حتناوت اقليم مراكش. - 31 
 .احلمد هلل وحده                وصلى اهلل على سيدنا حممد - 32 

 ن بلدة أيت عد باحضران املسطور مجيع حبرية أزان بستة أقصاب  ومخسة اقصاب وربع منفنهاية ماصح وثبت للفقري امحد بن عبدالكرمي أيت ابراهيم م
نية اقصاب افذان تلمشمشت    بتوررت مواليان القبلة وفدان  افدان يعين تلمست  فيه اربعة عشر قصبا واحدى عشر قصبا وربع من فدان أكيد باملس  ومث

رحية الشتاء  وفدان تلمعفريت فيه مثانية اقصاب ونصف وفدان حتث اجلنانة فيه احدى عشر قصبا ونصف من فدان بامرغن املسمى يف كض  من جيهة 
أقصاب وثلوث  ةوحبرية املوالية اسل النابت يف رأسه خروبة مثانية اقصاب وقصبني غري ثلوث يف أملوان وثالثة اقصاب  ونصف يف إكلي مواليان الدار ومخس

عين نه كروم بن امحد منها للفقري امحد اربعني قصبا واحدى ومخسني البنه املذكور وقيده  ليوم احتياجه بينه وبني ابنه وييف فدان افرض  وذلك بينه وبني اب
ملاء على احقهما يف جنانة العنب جنانة ايت ايت تزكال قصبا واحد وثالثة اقصاب وربع يف جنان تلخوخة  وجنانة متزرت  نسخة صحيحة تامة وحظهما يف 

 .كذلك اصول  التني والزيتون من غري قسمة  وكتب يف التاسع عشر رمضان عام اثنني وثالثني ومائتني وألف عبد ربه حممد بن عبداهلل الكاليلالشيع  و 
 .93 92رشيد الشحمي..مرجع سابق  ص ص  - 33 
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التارخيي واملتوفرة  اليت تعىن بالبحثانطالقا من حتليل مضامني هذه الوثيقة فإننا توصلنا اىل  منوذج من مناذج الوثائق 
عند األهايل بكثرة حتتاج اجلمع والتحقيق لتبيان جوانب مهمة من تاريخ اجملال والعالقات البشرية وكيفية التصرف يف 

 األرض واملاء.

 

والطابع الذي عليها  .34الصورة إلحدى الوثائق احمللية تعىن بالبيع والشراء، تبني أشكال الوثائق التارخيية العدلية احمللية
 مل خيتم إال بعد احلصول عليها.

 

 

                                                           

وثيقة من عند األهايل. وبعض البحوث فاق  100توجد وثائق كثرية على شاكلة هذه الوثيقة وغريها، فبحث الطالب رشيد الشحمي مجع أزيد من  - 34 
 وثيقة. 200
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 المبحث الثاني: أماكن الحفاظ على الوثائق والجهة المحافظة عليها.

 : الجهة الساهرة على المحافظة على الوثائق المتعلقة بالماء. 2-1             

عندما نتتبع الوثائق املتعلقة باملاء وحناول التعرف على اجلهات اليت تسهر على احلفاظ عليها ، يصعب علينا حتديد    
اجلهات بالضبط اليت تتوفر على هذه الوثائق لكن ما يالحظ يف املغرب هو األماكن ذات االستقرار البشري القدمي 

 غي جند هذه الوثائق على وفرهتا ال تكاد تعد وال حتصى.واليت تضم يف غالب األحيان غلبة العنصر األمازي

انطالق من كون أماكن االستقرار القدمي هي عكس املناطق اليت تعرف ترحاال وسكنتها القبائل اليت تعرف الرتحال 
وغالب طبعها  ، واليت ميكن انتساهبا للقبائل العربية اهلاللية واملعقلية الوافدة على املغرب يف القرن اخلامس عشر للميالد

يتميز بطغيان اجلانب الرعوي على اجلانب الفالحي مما جعل الوثائق املتعلقة باملاء قليلة باملقارنة مع األماكن ذات 
الكثافة السكانية الكثيفة والقدمية اليت تستقر يف األرض وتتخذ  جنبات األهنار سكنا هلا كالقبائل املصمودية القاطنة 

دم وعراقة اجلانب الفالحي ، هذا هو ما أفرز لنا كثرة يف الوثائق وحال دون التعرف على اجلهة باجلبل واليت تتميز بق
 اليت لديها هذه الوثائق بالضبط.

لكن على الرغم من ذلك فيمكن اإلقرار بكون الفئة املثقفة واليت تعي أمهية هذه الوثائق فإهنا حتتفظ هبا يف حوزهتا  
خوفا عليها من الضياع، وتساهم بشكل كبيري يف احلفاض عليها واالسباب الراجعة هلذا االحتفاظ كثرية ومتنوعة حبسب 

 ن هذه األغراض:األغراض وبكثرة اجلهات اليت حتتفظ هبا،  وم

ما يتعلق برسوم البيع والشراء سواء ما تعلق باملاء واألرض بني طرفني بائع ومشرتي، مما يفرض على املشرتي احلفاظ  
 على هذه الوثائق قصد التصريح هبا عند الضرورة وتبيان ملكيته.

 عليا . ومنها ما يتعلق بكراء نوبات املاء ، وساعات السقي والتقسيم مما يتطلب احلفاظ 

ومع مرور الوقت حيتفظ هبذه الوثائق  األبناء ابا عن جد ، ويف بعض األحيان جند األعيان هلم هذه الوثائق، حيتفظون 
 هبا .
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وحيتفظ هبا العدل الذي يقوم بتحرير الوثائق بني األفراد وكذلك الفقيه الذي حيل النزاعات بني القبائل واجلماعات،  
 هبا كإرث عن أبيهم.ويرثها ابناءه. وحيتفظون 

ما نستخلصه من هذه النقطة هو أن الوثائق متوفرة يف املنازل وكذا عند الشيوخ واألعيان خصوصا يف مناطق اإلستقرار 
البشري القدمي، ترعاها جهات خمتلفة ولكن يصعب الوصول إليها لكون هذه اجلهات ختاف من الغرباء خصوصا طالب 

 لتجسس وال ميكنوهنم من هذه الوثائق. فيبقى عديد منها حبيس التكدس يف أماكنالعلم حيث يعتربوهنم من وسائل ا
قد ال تكون صاحلة للحفاظ عليا وقد تتعرض للتلف وقد يقدم أحد األبناء بعد وفاة ابيه حبرق كل املخلفات القدمية 

هبا ومبزاياها  جة عدم الوعياليت مل تعد صاحلة لالستعمال أو يصعب قراءهتا، مما يؤدي لفقداهنا والتخلي عنها نتي
 التارخيية.

 :األماكن المعدة للحفاظ على الوثائق المتعلقة بالماء. 2-2       

حتظى الوثائق التارخيية املتواجدة باألحواز واليت متتلكها األهايل أو الساهرون على شأن احلفاض على هذه الوثائق،    
على عناية خاصة على اختالف هذه الوثائق وتنوعها ، والوثائق املتعلقة باملاء شأهنا شأن مجيع الوثائق ال خترج عن 

 منطق االحتفاظ هبا واحليلولة دون إتالفها. 

أمام ضعف اإلمكانيات اليت تسمح باحلفاظ على الوثائق يف أمكنة متطورة ونسخها عرب احلاسوب فإن اجلهات املكلفة  
هبذا احلفاظ واليت يف الغالب تكون هي املالكة هلذه الوثائق فإهنا ابتكرت وسائل عديدة تستجيب ملتطلبات هذا احلفاظ 

تجيب حيان يكون بعيدا  عنا مما يفرض ضرورة التفكري يف طرق وأساليب تس، ذلك ان الوثائق وزمن كتابتها يف غالب األ
ملعايري احلفاظ عليها قصد استمراريتها يف الزمن دون تعرضها للتلف او التمزيق، سواء من خالل وضعها يف صناديق 

بشرية، او يادي الوإحكام إغالقها بشكل جيد لتفادي ضياعها وكذا من خالل إخفائها عن االنظار لكي ال تتلفها األ
يساء استعماهلا وسواء من خالل محايتها من التلف جراء العوامل الطبيعية من رطوبة وارتفاع للحرارة أو تدخل القوارض، 

 اليت مبكنها أن تتسلل للوثائق املصنوعة من الكاغد واليت يسهل على الفئران قدمها ومتزيقها.
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تعانوا لوثائق وعرفوا الدور الذي تلعبه، لوسائل للحفاظ على هذه الوثائق. واساهتدى الناس املعنيون باحلفاظ على هذه ا
بوسائل طبيعية تساهم بشكل كبيري يف احلفاظ على هذه الوثائق ، ولكن على اختالف هذه الوسائل والتقنيات اليت 

ها ان تساهم يف اتالف ميكنتستعمل يف احلفاظ على هذه الوثائق ، فإن العامل لبشري بتدخله يبقى أهم العوامل اليت 
هذه الوثائق مما جعلنا نالحظ أن بعض العائالت حتافظ على هذه الوثائق يف حمالت خمصصة لألشياء الثمينة قصد 

 إخفاءها  على االنظار وعدم متكني االطفال منها لكي ال يثم إتالفها. 

وثائق فإهنا يف بعض األحيان تكون هذه الوباإلضافة إىل كون هذه الوثائق تعرف هذه اإلجراءات للحفاظ عليها ، 
 مقدسة ، وهلا أمهية خاصة ، نظرا لعدة اعتبارات حيث أهنا يف بعض األحيان تكون إثباتا على حيازة بقعة أرضية، أو 

حتديدا مهما حلل نازلة فقهية متعلقة باملاء أو غريه ، وقد تكون متعلقة ببيع وشراه أو كراء ، مما جيعل مالكها حيافظ 
 عليها حفاظا جيدا.

جند ايضا  بعض القبائل العربية متتلك شجرة النسب خصوصا إذا كان هذا النسب ممتدا لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم،  فتحظى هذه الوثائق بعناية خاصة ، ويتم تقدميها ساعة احلاجة لتباهي هبا والتباهي بالنسب الشريف للعائلة 

سمياهتا ة ، ومثل هذه الوثائق كثرية يف بالد املغرب على اختالفها وتنوعها وتنوع أشكاهلا ومأو القبيلة املالكة هلذه الوثيق
 والقضايا اليت تعاجلها.

 ومن الوسائل املستعملة يف احلفاظ على الوثائق عند العائالت :

من  ا: حيث يتم طي الوثيقة بعناية فائقة ولفها وإدخاهلا جلزء من القصب، يكون مغلق استعمال القصب -1
جهة ومن اجلهة األخرى املفتوحة يتم إغالقها بقطعة من اخلشب يثم جنارهتا على مقاس فوهة القصبة املفتوحة 
، وجتمع هذه الوثائق لتوضع يف صناديق خشبية تساهم يف حفظها عن األنظار، وحيكم إغالق هذه الصناديق 

ل بعض ج هلا. ويف بعض األحيان توضع داخبأقفال يف حالة تواجدها بغرف متاح جلميع أفراد العائلة الولو 
الغرف اليت تتميز باحلفظ وعدم امكانية دخول مجيع أفراد العائلة هلا، خصوصا إذا كانت العائلة كبرية فيها 

 اجلد واالبناء واحلفدة وزوجات األبناء.
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 صورة لقصبة تستعمل لحفظ الوثائق تبين كيفية إغالق القصبة وكيفية نجارتها .

: هذه الطريقة اليت تعد للحفاظ على هذه الوثائق،  قد ال تسمح حبفظها بشكل جيد وقد استعمال الحقائب -2
تزيد من امكانية تعرضها للتلف، ولكن على الرغم من ذلك فهي من الوسائل اليت حتافظ على مجع هذه 

ذي يف غالب وضع فيه الالوثائق، وتسهم يف مجعها وختزينها، ونفس الشيء بالنسبة للمكان العام الذي ت
 االحيان يكون يف غرف خاصة مغلقة بأقفال ال ميتلك مفاحته إال البعض من العائلة.
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 .35صندوق خشيب جتمع به القصبات اليت حتتوي على الوثائق يف ملك إحدى العائالت

 

 .2014الوثائق احمللية بعد إخراجها من القصبات وحماولة تفريغها يف ملفات.سنة 

                                                           

 .223رشيد الشحمي ، مرجع سابق، صورة مقتطفة من البحث ص   - 35 
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 المبحث الثالث: توجيهات أساتذة ماستر الماء وسبل الحصول على الوثائق.

 تذة ماستر الماء في تاريخ المغرب: توجيهات اسا3-1       

قبل الشروع يف احلديث عن التوجيهات اليت يقدمها اساتذة شعبة التاريخ واحلضارة، نرى أنه من االفيد تقدمي تعريف  
 ملاسرت املاء.

: هو تكوين يروم استكمال الدراسات العليا بالنسبة للطلبة احلاصلني  ماستر الماء في تاريخ المغرب :  1         
، من طرف اساتذة التاريخ واحلضارة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 2011على اإلجازة يف  شعبة التاريخ مث فتحه سنة 

ستعانة بعلوم ي عرب معرفة اجملال املغريب حق املعرفة وذلك باال، وهو هبذا االسم فإنه يويل أمهية قصوى للتاريخ االجتماع
أخرى تساعد التاريخ ومن بني هذه العلوم علم اجلغرافيا، وهبذا يكون هذا املاسرت منفتحا على اجملال ويدرس الزمن 

ملاء وعالقته بالكون ا الطويل ، ويثور على تقديس التاريخ السياسي ومتجيده، ويلفت االنتباه للتاريخ االجتماعي. فمسألة
واإلنسان أتارت اهتمام املفكرين والباحثني منذ القدمي  هبذه املادة احليوية ....فليس غريبا ان جند أعرق احلضارات 

كن الكربى واجملاري املائية، فحضارة النيل وحضارة بالد الرافدين مل ي البشرية واكثرها تطورا نشأت ومنت حول االهنار
 .36ال التحكم يف املياه، وما يفرز ذلك من تركز للسلطة وتبيان تراتبية اجتماعية واضحةبناؤها ممكنا لو 

لية : صب اهتمام األساتذة الباحثني على توجيه الطلبة  للبحث يف املنوغرافيات احمل: توجيهات األساتذة للطلبة 2
للقبائل واجلماعات املغربية ملا تزخر به هذه املعطيات من معلومات جمالية مهمة تساهم يف فهم العالقات 

ز على التاريخ املتعلق كياالجتماعية وربطها بالعامل الزمين ، وتوظيف هذه املعطيات يف البحث التارخيي، مع الرت 
بالبادية  ألن الكتابات اليت عنت هذا الصنف من اجملاالت ال خترج على نقل معلومات تارخيية قليلة حول مناطق 
 البحث ذلك أن الذين كتبوا تاريخ املغرب اهتموا بشكل كبيري باحلواضر والعواصم املغربية الكربى دون إيالء أي 

 

                                                           

ير طباعة داحممد مهدان، املاء والتنظيم اإلجتماعي، دراسة سوسيولوجية ألشكال التدبري اإلجتماعي للسقي بواحة تودغى، منشورات جامعة ابن زهر اكا36 
 .6. ص 2012سوسه اكادير سنة ونشر 
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انصبت أقالم الباحثني واملؤرخني سواء منهم احمللني أو حىت األجانب على الوصف اجلغرايف أمهية بالنسبة للبوادي، و 
يف بعض األحيان نقل معلومات تارخيية مغلوطة، ال تعري أدىن امهية للسكان وعالقاهتم للمجاالت املدروسة بل 

جلد قصد باحثني تشمري ساعد ااالجتماعية مربزة جوانب وصامتة على جوانب كثرية ومعطيات مجة. مما فرض على ال
 البحث يف قضايا متعددة فكان 

لزاما على هؤالء األساتذة تكوين ثلة من الطلبة خبصوص البحث امليداين وفق معايري تستجيب للبحث االكادميي ومبنية 
قدراهتم بعلى رؤى واضحة. فتسىن للطلبة الباحثني حصول االستفادة النظرية داخل حصص تكوين املاسرت، واستعانوا 

 البحثية وعالقاهتم بالقبائل اليت يقطنوهنا، وتعرفوا على  العائالت اليت متتلك الوثائق نظرا ملا هلم من عالقات سواء كانت
عالقة قرابة او صداقة ومعرفة، مما استوجب االعتماد على وعي املثقفني من هذه العائالت، لتسهيل عملية مجع الوثائق 

ا ودراسة املناطق اليت مل تصلها اقالم املؤرخني إال شططا ، وإماطة اللثام على جوانب متعددة  قصد حتقيقها وسرب أغواره
كمسالة املاء وما يرتتب عنها من أحداث اجتماعية وسياسية وتقنية ترصد احلياة الفكرية والثقافية لسكان البوادي وتربز 

البحث  مجع هذه الوثائق وحتقيقها واالستفادة منها يف عالقاهتم باألرض واملاء. واليت ال ميكن معرفتها إال عن طريق
 التارخيي، والدراسات األكادميية.

هذا ما أهل جمموعة من الطلبة  وجعلهم يشتغلون على املنوغرافيات ومجع الوثائق احمللية اليت حتتفظ هبا العائالت واألسر  
ق  خلق شبكة من العالقات مع سكان هذه املناطالعريقة يف البوادي مستغلني انتماءاهتم للمجاالت املدروسة. عرب

قصد متكينهم من الوثائق واالستعانة بالرواية الشفوية نظرا ملا هلذه األخرية من إضافات نوعية للحقل التارخيي وخوهلم 
 االنتماء للمجاالت املدروسة مالحظة العادات والتقاليد قصد اكتشاف الذهنيات.

 وثائق التاريخية المتعلقة بالماء.: سبل الحصول على ال3-2       

هنج الطلبة يف احلصول على الوثائق التارخيية سبل متعددة وأساليب كثرية لكن تبقى أهم وسيلة للحصول على هذه   
الوثائق التارخيية هي املعرفة الشخصية للعائالت املالكة للوثائق وكذا انتماءاهتم للمجاالت اليت يدرسوهنا ، فال ميكن 

 ائالت لكون هذه االخرية ال متكن الوثائق إال ملن تعرفهم.ألي كان احلصول على الوثائق من طرف هذه الع
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ومن الطرق اليت يعتمد عليها الطلبة يف البداية هي التعرف على العائالت ومعرفة اليت هلا الوثائق واالستئناس معها  
نطقة ولو باالقتصار ملبزيارهتا اول مرة دون السؤال على الوثائق مباشرة،  بل االكتفاء بفتح نقاشات متعددة هتم تاريخ ا

 على التاريخ الذي ختتزنه الذاكرة. 

هذا ما يتطلب مهارة مهمة يف فنون التواصل وخربة كافية يف معرفة تاريخ املنطقة وأحداثها التارخيية، والرتكيز على 
وثائق، فال ميكن لالبطوالت اليت ميزت املنطقة قصد حتقيق الثقة املتبادلة مع العائالت وكذا اجلهات اليت متتلك هذه ا

للباحث اخلوض مباشرة يف موضوع الوثائق ألنه قد يعتقد أصحاهبا أنه من الذين يبحثون على الكنوز، ويفوت عليه 
 فرصة احلصول على الوثائق بل يف بعض االحيان إنكار وجودها.

 احث ألخر.سنعرج على ذكر البعض منها دون التطرق هلا بأكملها ذلك ان الوسائل والطرف ختتلف من ب 

فباإلضافة لعامل القرابة الذي يكون مع هذه العائالت قد حيصل ان تكون اجلهات املالكة للوثيقة، هلا ميوالت علمية   
وتضم بعض الدارسني باجلامعة مما جيعلهم يسامهون يف متكني الطلبة الباحثني من الوثائق، بل وتوصية ابائهم واقربائهم 

ول ق للباحثني قصد تصويرها واالحتفاظ بالنسخ األصلية، مما يتيح للباحث امكانية احلصبتقدمي املساعدة ومنح الوثائ
 على نسخ قصد جتميعها وبعد ذلك تفريغها يف ملفات تسهل عملية دراستها وحتقيقها.

رب ع ويف حالة صعوبة احلصول على الوثيقة من طرف العائلة ونقلها ألقرب مركز للنسخ، فإن الباحث يلجأ إىل تصويرها
أالت تصوير أو عرب جهاز اهلاتف النقال ، مما يفرض على كل باحث ضرورة التسلح بكل األجهزة الالزمة لضمان 
حصول أفضل، على هذه الوثائق. ومن املستلزمات اليت يتخذها الباحث اىل جانبه، الكراسات واالقالم اليت تساهم يف 

توفري أجهزة حتافظ عليها ، ومكان االحتفاظ هبا ، فإنه ملزم أيضا بتسجيل تاريخ احلصول على الوثيقة واسم اجلهة اليت 
التصوير قصد إحكام تصوير الوثيقة، وضرورة أخد صور حىت املكان الذي حتتفظ فيه قصد اإلحالة عليها ساعة الضرورة. 

 الوثيقة والباحث. بوكذلك ضرورة التوفر على ألة تسجيل صوتية قصد تسجيل الرواية الشفوية واحلوار الدائر بني صاح
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يستحب يف حالة عدم حصول االطمئنان الالزم بني الباحث واملمتلك للوثيقة، عدم إظهار جهاز التسجيل ، لكي ال  
حيصل حتوير يف النقاش ولعتمة يف الكالم بالنسبة للممتلك للصورة ولكي يتكلم بعفوية وتلقائية دون مركبات نقص ، 

 قد جتعله ال يقدم املعلومات بشكل صحيح.

ر وبعد جتميع هذه الوثائق فإن الطلبة الباحثني يعكفون على تفريغها يف ملفات متعددة ، فتسنح الفرصة لألستاذ املؤط 
يف البحث على االطالع عليها وتقدمي املساعدة والتوجيه للطلبة والسهر على تقدميها يف احلى حلة واالستفادة منها 

ا وتضاف خلزانة لتحقيق والكتابة التارخيية. وتغين البحث التارخيي عموموتوظيفها يف البحوث بطريقة تنسجم ومعايري ا
البحوث اجلامعية املنصبة حول احلياة االجتماعية املرتبطة باملاء مربزة الرتاتبية االجتماعية احلاصلة عن هذا املعطى 

 .وموضحة العالقة بني السلطة واألرض واملاء

 

 .2014ا يف ملف خاص قصد احلفاظ عليها، سنة صورة تبني عملية تفريغ الوثائق ووضعه
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 المبحث الرابع: الدراسات واألبحاث الجامعية وعالقتها بالوثائق.

 : اإلضافات النوعية الوثائقية للبحوث الجامعية.4-1              

لعبت الوثائق احمللية احملصل عليها من طرف الباحثني يف سلك املاسرت، والذين اجنزوا حبوثا انطالقا من خالل مجع هذه 
الوثائق ادوارا هامة. حتصل بواسطتها تراكم معريف تارخيي باجملال وبالعالقات اإلجتماعية اليت متيز سكان البوادي ورصدت 

لطة علومات خبصوص الرتاتب اإلجتماعي وتوصلت بعض هذه البحوث إىل إبراز السحياهتم اليومية عرب التقاط بعض امل
وما هلا من ادوار يف هذا الرتاتب. وكيف أن املاء عامل أساسي يف حتديد هذا الرتاتب ومعيار من معايري معرفة السلطة 

 ، حبيث ان من ميتلك القوة هو الذي يسري وميتلك اكرب حصص للماء. 

ه الوثائق فقد مت التقاط عديد من اإلشارات اليت أسهمت يف إغناء البحث التارخيي عموما أثرت انطالقا من هذ  
النقاش الفكري الدائر حول الوثائق احمللية اليت يذهب البعض لتسميتها بالوثائق العدلية لكون العدول هو من يتكلف 

 بتحريرها، او الفقيه الذي سبق اإلشارة اليه. 

أن القبائل والعشائر والقرى الصغرية اليت تكون بعيدة عن مركز السلطة قد ال حتظى باهتمام بالغ فكما هو معروف ب   
من طرف السلطة وتكون شبه غائبة حىت عند املفكرين واملؤرخني وال يولوهنا أمهية قصوى، وهذا راجع باألساس إىل  

عرف   من احلاشية، ومبا أن تاريخ املغربكون االقالم اليت تكتب التاريخ عموما تكون قريبة من السلطان وتعترب
إمرباطوريات كربى مرت منه كالدولة املوحدية واملرابطية، وعلى الرغم من كون هذه الدول تشكلت عن طريق القبيلة 
حيث لعبت هذه االخرية دورا مركزيا ورياديا يف تأسيس عديد من الكيانات، فهي مل حتظى بالدراسات الكافية اليت 

 ل.تشفي الغلي

انصبت اقالم املؤرخني على احلواضر ونسيت امر البوادي ومل تدرس املورفولوجيا السكانية للبوادي إال من خالل أبعاد  
وزوايا ال خترج على منطق متجيد الدولة احلاكمة وال نكاد جند ذكرا لبعض القبائل اال يف حالة زيارة بعض السالطني هلا 

  القبيلة للمشاركة إىل جانب السلطان يف حركاته، مما دفع الطالب الباحثني يف أو من خالل بعض الرسائل ألعيان هذه
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ماسرت املاء، للبحث يف تاريخ املناطق عرب تسليط الضوء على  املنوغرافيات وحماولة اإلطالع على التاريخ املنسي قصد 
رب مجع املعطيات ومعرفة تارخيها، عفهم اجملال القروي فهما عميقا ، فتسىن للطلبة حصول فرصة البحث يف مناطقهم 

 اليت ذكرهتا املصادر التارخيية ومقابلتها ببعض الوثائق احمللية اليت يف كثري من األحيان جندها تغطي النقص احلاصل يف
 تاريخ هذه املناطق وتسد بعض الثغرات املتعلقة باحلياة االجتماعية للسكان.

 حث مبعلومات تبني جوانب متعددة تالمس ما هو اقتصادي وما هو اجتماعيجتود  الوثائق احمللية والعدلية على البا 
وما هو سياسي،  وما هو ذهين ، وترقى يف بعض املستويات اىل نقل احلقيقة عرب تصحيح بعض التواريخ واملعلومات، 

ية، ليربز هذا أو سياس خصوصا إذا تعلق األمر باألشعار اليت ينظمها الناس على السلطة املركزية أو أي واقعة اجتماعية
الشعر الذي قد يعرت عليه متضمنا يف هذه الوثائق ويتناول حقائق تغيب يف التاريخ الرمسي. مما يتيح للباحث فرصة 

لة، املقابلة بني الرواية الرمسية اليت يكتبها مؤرخو السالطني والرواية املتضمنة يف الوثائق اليت تنبع من صلب القرية والقبي
 ستوى الفكري والثقايف والذهين ألهل املنطقة وسكاهنا.تعرب عن امل

إن البحث يف ثنايا الوثائق العدلية اليت تعد مصدرا مهما لتوثيق حياة األفراد واجملتمعات خاصة يف جانب املعامالت  
دعم البحث يف تاملائية ، هو حبث أساسي للمؤرخ ملا تقدمه من فائدة وأمهية علمية للبحث واالستدالل التارخيي، ألهنا 

الظواهر االجتماعية واالقتصادية جملتمع ما، إذا كان الغرض األساسي من تأليفها يكمن يف تلبية ضرورات أملتها  مصاحل 
تتجلى يف حاجة الناس إليها يف شؤون حياهتم اليومية ، ومن مث فهي انعكاس ملشكالت اجملتمع وبنياته، وبالتايل فهي 

م تاريخ عادات واعراف وتنظيمات اجملتمع، وتعطي البديل لبعض ما سكتت عنه كتب تقدم مادة تارخيية هامة هت
 .37التاريخ

إن هذه الوثائق، وخاصة وتائق املعامالت املائية، تعد مصدرا تارخييا حقيقيا لبعض ما تعرفه حركية األسر باملنطقة مثل  
 تقسيم الفخذات واهلجرة الناجتة إما عن حروب أو أفات طبيعية مثل اجلفاف والقحط واالوبئة، وتعد مصدرا للتاريخ 

 

                                                           

 .202رشيد شحمي، جوانب من قضايا املاء بقبيلة مسفيوة من خالل وثائق عدلية ، مرجع سابق ، ص   - 37 
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د تتضمنه من معلومات حتملها يف طياهتا ومضموهنا . وإمجاال إن هذه الوثائق ستفيلألعالم البشرية واجلغرافية...، ملا 
 التاريخ فيما يلي:

 احلياة السياسية للمجتمعات. -
 احلياة االجتماعية واالقتصادية ألنشطة السكان. -
 احلياة الفكرية والثقافية واللغوية والدينية ألي جمتمع. -
 .األعراف و القوانني والتنظيمات باجملال -
 اعالم القضاة والعدول والفقهاء وائمة املساجد. -
 وفيات االعالم واالعيان مثل القواد والشيوخ. -
 املصطلحات احمللية واملراحل اليت مرت هبا . -
 العمالت النقدية املتداولة واملكاييل واالوزان. -
 حتقيق األنساب ومعرفة تسلسل األجداد. -
 توثيق دور كل من املرأة والرجل باجملتمع. -
 38اسة اللغة واملراحل اليت مرت منها.در  -

 : الدراسات الجامعية وأثرها على الوثائق.4-2

سأبدأ هنا بعبارة أوردها الطالب رشيد الشحمي يف هناية حبثه من خالل التوصيات اليت خلص إليها  إلبراز هذا        
الدور انطالقا من مثال حي، حيث قال"  ويف األخري ، وانطالقا من إمياننا بالبحث التارخيي من خالل الوثائق العدلية 

 بشرية نوصي مبا يلي:) احمللية (.  من اجل دراسة اجملتمعات ال

 

 

                                                           

 .203 -202مرجع  رشيد الشحمي مرجع سابق. ص ص.  - 38 
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ان يتم مجع هذه الوثائق ووضعها يف أرشيف حملي من أجل االعتناء هبا ، وحفظها من الضياع ، وذلك عن  -
طريق إحداث فروع ملؤسسة ارشيف املغرب ...للقبائل املغربية قصد مجع وتصوير وتوفري الوثائق والكتابات ، 

 .39ووضعها رهن إشارة الباحثني والراغبني يف ذلك
وهبذا فمثل هذه التوصيات تسهم يف التوعية بدور الوثائق وتربز كيف استفادت  الوثائق من الدراسات اجلامعية وذلك  

 عرب الدعوة  جلمعا والتنقيب عنها وأرشفتها وصيانتها.
وانطالقا من اجملهودات اليت يبدهلا طلبة ماسرت املاء وكذا التوجيهات اليت يقدمها هلم االساتذة فإننا نلحظ بشكل كبري  

 وجلي مدى استفادة البحوث التارخيية من هذه الوثائق وكذلك استفادة هذه الوثائق من هذه البحوث حيث يتم 

لباحثني يف ملفات خاصة ، وارشفتها يف احلواسيب اخلاصة بالطلبة ا إخراجها حليز الوجود عرب مجعها وحتقيقها ووضعها
 الذين اهتموا هبا ومجعوها.

هذا دليل على ان هذه البحوث مل تسهم وفقط يف إغناء التاريخ بل سامهت ايضا يف احلفاظ على هذه الوثائق ودعت 
ال شك اإلتالف دفونة يف املنازل، واليت يهددها بالعديد من الباحثني إىل اخلوض يف غمار البحث عن الوثائق املنسية وامل

إن مل تسارع اجلهات املعنية بالتنقيب عنها وارشفتها وحماولة إنقاذها، بل ومجعها ويف حالة مل يتسىن للجهات املعنية 
ذه الوثائق مجعها ، نتيجة استحالة احلصول عليها نظرا للصعوبات اليت تواجه املعنني امام تعنت بعض العائالت املالكة هل

وعدم متكينها للباحثني واملهتمني هبا. فمن الواجب على هذه اجلهات على األقل دعم الطلبة الباحثني وتشجيعهم قصد 
 استكمال البحث عن هذه الوثائق.

إن الدراسات اجلامعية التارخيية  تروم دائما التوصل للجديد وتكشف عن حقائق تارخيية مهمة وفق مناهج البحث  
مة ي اجلديدة وتستجيب ملتطلبات الساحة التارخيية مما جعل البحث عن الوثائق التارخيية العدلية واحمللية ضرورة ملز التارخي

 جعلت من هذه الوثائق صلب املوضوع ودفعت بالطلبة الباحثني إىل التنقيب عن هذه الوثائق ومجعها وختزينها.

   

                                                           

 .203رشيد الشحمي ، مرجع نفسه. ص  - 39 
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ة هتدف ض لعملية مجع وختزين وحمافظة مبنية على قواعد سليمبفضل هذه الدراسات والبحوث أصبحت الوثائق تتعر 
لتحقيق نتائج مزدوجة تروم اإلفادة واالستفادة فحصلت االستفادة للدراسات اجلامعية من خالل املعلومات اليت تكتنزها 

 مجعها وختزينها ن يفهذه الوثائق، واإلفادة اليت تقدمها هذه البحوث والدراسات اجلامعية للوثائق، ماهي  إال مزية  تكم
ومحايتها من اإلتالف وتشجيع البحث  عن طريق التنقيب عنها والدعوة إىل احملافظة عليها. و هبذا تكون العالقة املتبادلة 

 بني الوثائق والدراسات اجلامعية عالقة تكامل وتالحم وعالقة تأثري وتأثر.

على عديد من الوثائق كان من املمكن تعرضها للنسيان فلوال البحوث والدراسات اجلامعية ملا تسىن لنا احلصول  
وضياعها مع الزمن أمام صعوبة إحاطة الناس املعنيني بأرشفة الوثائق على كل الوثائق، ولذلك فالدراسات اجلامعية 

 وفرت لنا كما هائال من الوثائق اليت الزالت حتتاج للدراسة والتدقيق والتحليل.

 خاتمة.

تاريخ املغرب، للطلبة الباحثني يف خضم موضوعه، فتح باب جيعلهم يتوجهون صوب البحث عن ول ماسرت املاء يف ح 
 الوثائق التارخيية املتعلقة باملاء، قصد التنقيب عنها واالستفادة منها يف إجناز حبوثهم اجلامعية ، مما افرز لنا توفر كم هائل

ن معلومات جديدة أمام البحث التارخيي عموما، ملا تتضمنه ممن الوثائق التارخيية اليت كانت طي النسيان وفتحت أفاقا 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وذهنية وفكرية ، فأغنت البحث التارخيي املتعلق بالقبائل املغربية اليت اجنزت حوهلا هذه 

اليب وتقنيات سالبحوث، ومت التعرف على نوعية هذه الوثائق من الناحية الشكلية واجلهات اليت ختتزهنا ، ووظفت أ
متعددة ترمي للتعامل اجليد مع هذه الوثائق عرب ختزينها ومجعا واالحتفاظ هبا وكذا سرب اغوارها ، وهذا مل يلقى جناحا 
إال باالستعانة بالتوجيهات اليت يقدمها اساتذة شعبة التاريخ للخوض يف غمار البحث التارخيي عرب التنقيب عن هذه 

، وتعددها ال ميكن إحصائها ، واليت تتطلب حفاضا وعناية خاصة قصد عدم تعرضها للتلف الوثائق، واليت على وفرهتا
وبواسطة هذه البحوث والدراسات اجلامعية، مت التعرف على هذه الوثائق واجلهات اليت متتلكها واالماكن اليت توضع 

حققها بعض  ها عرب بعض النجاحات اليتفيها وطرق واساليب احلفاظ عليها ، كما ان املمارسة امليدانية اليت استنتجنا
الطلبة يف التنقيب عن هذه الوثائق امكننا معرفة سبل وطرق التوصل هلذه الوثائق واخلطوات اليت هنجها هؤالء الطلبة يف 

 احلصول عليها ، وكيفية التعامل معها.
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ذه الوثائق مواضيع هذه الوثائق، فحصل هلبيد أننا أدركنا مزايا هذه الوثائق من خالل اإلضافات النوعية اليت المستها 
عالقة تأثري وتأثر حبيث مل تستفد منها وفقط هذه البحوث ، بل حثى الوثائق التارخيية العدلية املنتشرة عند العائالت 
استفادت عرب مجعها وارشفتها يف ملفات خاصة وإتاحتها للباحثني واملهتمني قصد االستعانة هبا يف قادم االحباث 

اسات. وهبذا تكون هذه الوثائق مبثابة خزان للمعلومات دفني يتطلب البحث والتنقيب عنه ملا له من أدوار طالئعية والدر 
 يف البحث التارخيي.

كما أن الدراسات واألحباث اجلامعية لعبت دورا رياديا يف الكشف عن هذه الوثائق اليت تعترب مادة دمسة باملعلومات 
ث العلمي ة املعرفية التارخيية، مما دعا املعنيني بأمر البحث العلمي إىل تشجيع الباحثني والبحالتارخيية اليت تغين الساح

عموما ملا له من كبري الفضل يف حتقيق الرقي واالزدهار للدول والشعوب واالمم ، ومعرفة هذه الوثائق إضافة نوعية مهمة 
 يها. تدعوا ملزيد من التنقيب والبحث عنها وتطوير سبل احلصول عل

 الفكرة اإلبداعية.

يه جيب الرتكيز على امهية هذه الوثائق، مما يستوجب على املشتغلني يف هذا اجملال املتعلق بتحقيق الوثائق ومجعها  التنو   
بالدور الفعال للدراسات واالحباث اجلامعية  ملا هلا من كبري الفضل يف اغناء املعرفة اإلنسانية . وكذا دورها التنقييب عن 

لوثائق التارخيية ،ومتاشيا مع موضوع املؤمتر الذي يعىن باإلجراءات العملية فمن اخلطوات اليت نقرتحها وميكن ان تقدم ا
حلوال للحيلولة دون ضياع هذه الوثائق التارخيية ، هو خلق مثل هذه التكوينات اليت تدفع بطلبة اجلامعات والباحثني 

 عموما للتنقيب عنها,

املكونني اختيار عينات من الطلبة ختتلف جماالهتم ليتم تغطية اكرب مساحة من اجملاالت ، فيحتاج هذا ما فرض على  
للطلبة على اختالف اماكنهم للبحث عنها نظرا ملا يلعبه االنتماء جملاالت قبلية يصعب  على الدارس الذي ال ينتمي 

مح جبمع ل الباحثني من احلصول عليها،  مما يسهلا  احلصول على هذه الوثائق اليت تبقى حكرا على فئة ال متكن ك
ة اكرب عدد من الوثائق قصد كتابة تاريخ مشويل مبين على مجع الوثائق احمللية اليت تساهم  يف كتابة التاريخ اجلهوي ، بغي

 خلق تراكم تارخيي يعطينا صورة مركبة على امكنة متعددة تفرز لنا تارخييا تركيبيا.
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 بواحة قيللس االجتماعي التدبري ألشكال سوسيولوجية دراسة االجتماعي، والتنظيم املاء مهدان، احممد   
 . 2012 سنة اكادير سوس ونشر طباعة اكادير زهر ابن جامعة منشورات تودغى،

(   هـ8 إىل هـ 2 قرن من)  بسجلماسة واملعمار االجتماعية األوضاع يوسفي، وعبدالعزيز إدريسي حسن:  
 .،2008 بريس أفاق مطبعة

 إىل م1704 سنة من عدلية وثائق خالل من مسفيوة بقبيلة املاء قضايا من جوانب الشحمي رشيد 
 إشراف حتث ، مرقون غري  املاسرت شهادة لنيل حبث ودراسة، تقدمي. منوذجا إنزال ايت مشيخة. م1929
 القاضي جامعة ةاإلنساني والعلوم اآلداب كلية  واحلضارة التاريخ شعبة املاء ماسرت. الكريسي املنصف الدكتور
 .2014 مراكش عياض

عبداهلل العروي مفهوم التاريخ . األلفاظ واملذاهب ، املفاهيم واالصول، املركز الثقايف العريب، الطبعة الرابعة،  
 .2005الدار البيضاء املغرب سنة 

 التشريع ءضو  يف السوسية القبائل اعراف يف اسةدر  اإلسالمي، والتشريع جزولة الواح ، العثماين حممد 
 . 2004 االوىل الطبعة. اإلسالمي

 . م 1996 هـ 1386  الرباط ، امللكية املطبعة  وحديثا، قدميا إيليغ السوسي، املختار حممد 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research paper is to delve into a theoretical study of the concept 

of the historical document and its multiple dimensions. This exploration is the 

outcome of readings and ideas derived from the literature that dealt with the 

historical document. 

The questions that will be answered in this paper will be related to the definition 

of the historical document on one hand and to the importance of history as a field 

of study that has its own theme and methodology on the other hand. 

We are going to focus on the evolution of the concept of the historical document 

in relation to the continuous renewal of the historical knowledge especially the 

transformation that took place in the beginning of the twentieth century when 

history became a sociology. 
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 الملخص

 
  

نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل القيام باستكشاف نظري ملفهوم الوثيقة التارخيية بتشعباته وأبعاده املتعددة. 
وهذا االستكشاف هو خالصة قراءات وأفكار مستقاة من مراجع أو أدبيات تناولت بالدراسة والتحليل إشكالية مفهوم 

قة التارخيية من ه الورقة فهي تندرج ضمن العالقة اليت تربط بني مفهوم الوثيالوثيقة التارخيية. أما األسئلة اليت ستؤطر هذ
جهة، ومكانة التاريخ كحقل معريف له موضوعه ومنهجيته من جهة أخرى. ذلك أننا سنتطرق إىل التطور احلاصل بالنسبة 

ة وخصوصا ذلك التحول احلاصل التارخيي ملفهوم الوثيقة التارخيية وذلك يف ارتباط تام بالتجديد املستمر الذي عرفته املعرفة
  عند بداية القرن العشرين عندما أصبح التاريخ علما اجتماعيا. 
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 توطئة

ليس من علم حاز على اإلطراء وتعرض يف اآلن نفسه للنقد أكثر مما حازت وتعرضت له كتابة التاريخ. والالفت 
ىن الزالت مستمرة. واملؤرخ يفتح باب حجرته ليشرتك يف العراك الصاخب حول معلالنتباه هو أن املناظرة حول التاريخ 

 مبصداقية ما يكتب.و مطالب بأن يقنع املتلقني بعمله   وهو التاريخ، كما حيرص بأن تكون صناعته علمية املنهج واملنزع،
األفراد واجلماعات  مجاع ما يعيشهللتاريخ بوجه عام تاريخ، وهو تاريخ وتاريخ فكر، فمن حيث هو وجود يكون التاريخ 

خ نشاط ومن حيث هو فكر فإن التاري ،يف واقع حياهتم، ومالبسات نشاطهم على مر األيام وتعاقب العصور واحلقب
ذهين يتوخى املعرفة مبا حدث، مث حتليل هذه املعرفة واستنباط ما حيسن استنباطه من قواعد ونظم وقوانني تنري السلوك 

 القادم. والتاريخ وجودا وفكرا، هو حمل اهتمام وعي الثقايف يف شىت احلضارات.البشري احلاضر و 
إن البحث التارخيي ينمو يف إطار اهتماماته اخلاصة، كما أن وسائله تكمن يف جانبني متداخلني ال فكاك  فيما  

حيققها تلك املواد و الذي يبحث عن …( بينهما: فهناك املواد الوثائقية، وهناك النشاط الفكري )إشكالية، نقد
 جماال خصبا بالنسبة ملهنة املؤرخ وللممارسة التارخيية.وبالتايل فهي تشكل ومن دون شك  ويستثمرها.

 ماهية الوثيقة التاريخية -1
يعترب املؤرخ صانع فعاليات التاريخ تتشكل عدته يف صناعة البناء التارخيي من الوثيقة اليت يعلو هبا صرح هذا البناء. 
وبالرجوع إىل داللة اللفظ يف اللغة العربية، وبالعودة إىل الفعل )وثق(، فالثقة مصدر قولك: وثق به يثق وثاقا وثقة أي 
ائتمنه، ووثقت فالنا إذا قلت أنه ثقة، وأرض وثيقة: كثرية العشب موثوق هبا، والوثاقة مصدر الشيء الوثيق احملكم، 

يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: }حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق{.  .(1)اإليثاق والفعل الالزم يوثق وثاقة، والوثاق اسم
 (.4، آية47حممد )سورة

ووثق الشيء )بالضم( وثاقة فهو وثيق:أي صار وثيقا.والوثيقة يف األمر إحكامه واألخذ بالثقة، واجلمع الوثاق.والوثيق 
الشيء احملكم،. ويقال:أخذ الوثيقة يف أمره أي بالثقة.وتوثق يف أمره: مثله ووثقت الشيء توثيقا فهو 

 واثيق. و العهد الوثيق، واملوثق وامليثاق: العهد، واجلمع: املموثق.والوثيقة:اإلحكام يف األمر واجلمع وثيق. والوثيق ه
 

                                                           
 .1011، ص: 1972 ،سالمية للطباعة والنشر والتوزيعاإلالمعجم الوسيط، الجزء األول، القاهرة، المكتبة -(1) 
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(. 7آية  5)سورة املائدة )واذكروا نعمة اهلل عليكم وميثاقه الذي واثقكم به(واملواثقة: املعاهدة، ومنه قوله تعاىل:

   (2)وامليثاق:العهد مفعال من الوثاق.واستوثقت منه، أي أخذت منه الوثيقة
مبعىن يعلم،  Docereفهي كلمة اشتقت من أصل التيين  Documentأما اللفظة األجنبية )الفرنسية واالجنليزية( 

عدة معان تتسع وتضيق: فهي يف معناها احلريف الضيق تعين كافة أوراق الدولة الرمسية  Document وهلذه الكلمة
 وسع هلذه الكلمة فيشمل كافة األوراق املكتوبة واملصوراتاليت تضم القوانني واملعاهدات واملعامالت، أما املعىن األ

 .(3)والبقايا األركيولوجية والروايات الشفوية، وكافة ما ميكن للمؤرخ أن يستعني به من مادة يف كتابة التاريخ
األبنية و الوثيقة إذن ال تعين النص املخطوط أو اخلرب املروي فقط، بل إن مضموهنا أوسع من ذلك، فهي تشمل: القبور 

واألسلحة واألدوات واملالبس والسجالت الرمسية واملعاهدات واالتفاقيات والوثائق السياسية، وكلها آثار مادية كما 
تشمل الوثيقة أيضا الروايات والقصص واألساطري واألقوال واحلكم سواء أكانت مروية أم مكتوبة، فضال عن الوثائق 

 .(4)شاهد التارخيية وبع  احلفالت والكتابات والنقو الكتابية أو اليدوية مثل التصاوير وامل
على ضوء ما سبق يتبني بأن مفهوم الوثيقة هو مفهوم واسع ومطاط فهو يف املعىن الضيق يعين األثر املكتوب، ويف املعىن 

موع أثار تعمل . يتعلق األمر مبج(5)الواسع تعين الوثيقة كل ما ميكن للمؤرخ أن يستعني به من مادة يف كتابة التاريخ
بدءا من نقطة االرتكاز هاته فإن الوثيقة شكلت نقطة للخالف بني املدرسة .(6)على إعطاء معلومات حول املاضي

 الوثائقية ومدرسة التاريخ اجلديد وهو ما سنتناوله يف العنصر التايل.
 
 
 

                                                           
 .382-381ص:،  1970، بيروت ،دار صادر العاشر،، مادة وثق المجلد لسان العربابن منظور: -(2) 
 ،السجججنة التاسجججعة عشجججرة،  38العدد ،الوثيقة ةمجل"، الوثائق التاريخية المسججججلة ويهمية مقارنتبا بالروايات الشججج بية"عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: -(3) 

 .106ص:،  2000يوليوز
 .63ص:  ،1977،بغداد ،الثالث العدد ،مجلة الوثائق العربية، "التوثيق تاريخه ويدواته"عبد المجيد عابدين:-(4) 
، 2012، منشورات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ت، بيرومناهج -مدارس -تاريخ التأريخ، اتجاهاتكوثراني: وجيه -(5) 

 .396 ص:

(6)L'histoire Borbalan éd., -Claude Ruano-», in Jean Les pratiques et les méthodes Antoine Prost «-

aujourd'hui, nouveaux objets de recherche, courants et débats, le métier d'historien, Auxerre, Sciences 

Humaines Editions, 1999, p.386. 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 107 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 الجديدمفهوم الوثيقة بين المدرسة الوثائقية ومدرسة التاريخ  -2
 الوقائعية المنهجية المدرسة -أ(

 Laسادت املدرسة الوثائقية بفرنسا طوال القرن التاسع عشر وكان مرجعها األساسي بفرنسا هو اجمللة التارخيية 
revue historique  على يد املؤرخ غابريال مونود 1876اليت تأسست سنة Gabriel Monod،  وكتاب

 وشارل سينوبوسCharles-Victor Langlois  الجنلوا"املدخل للدراسات التارخيية" لصاحبيه شارل فيكتور 
Charles  Seignobos  (7) عبارة عن دليل يف البحث التارخيي أو خطاب يف املنهج هوو   1898سنة. 

دعت هذه املدرسة إىل اعتماد البحث العلمي يف التاريخ، متجنبة أي تأمل فلسفي، وهادفة املوضوعية املطلقة يف جمال 
اعتقدت أن بإمكاهنا الوصول إىل أهدافها بتطبيق تقنيات دقيقة تتعلق جبمع املصادر، ونقد الوثائق، التاريخ، وقد 

وتنظيم خطوات املهنة على قواعد منهجية أضحت تشكل ثوابت ودليل يف مهنة املؤرخ وطريقة يف العمل التارخيي 
ود الفضل عامليا يف املنهج التارخيي. ويع دخل للدراسات التارخيية "الذي أضحى خطاباامل" كتاب  والسيما بعد صدور

لكل من الجنلوا وسينيوبوس يف التعبري عن وجهة نظر املدرسة املنهجية من زاوية نقل طرائقها وأساليب اشتغاهلا يف 
 حقل التاريخ إىل نوع من دليل عمل بالنسبة للباحثني طالبا ومؤرخني وأكادمييني.

، كذلك Bossuet يانا حمتقر مليثولوجيا التاريخ كما هو حال التاريخ مع  ينطلق املؤلفان من موقف غري مبال وأح
، وأيضا للتاريخ واألدب كما  Auguste Comteأو كونت Hegel غري مبال بفالسفة التاريخ أمثال هيجل

كما عمال على نقد مفهوم العناية اإلهلية اليت استخدمت يف تفسري الوقائع. صحيح أن   .Michelet (8) مارسه
 املؤرخني مل يعودوا يلجأون إىل هذه الفكرة اليوم. ولكن االجتاه لتفسري الوقائع التارخيية بأسباب جتاوزية متعالية 

Transcendantesة. إن مؤرخي حتت أشكال علمي استمر يف النظريات احلديثة حيث بدأت امليتافيزيقا تتخفى
 .(9)ية يف بناء التاريخبصيغ ميتافيزيق -بغري عي منهم –القرن التاسع عشر تأثروا بالثقافة الفلسفية اليت أدخلوها 

 

                                                           
(7)– aris, Hachette, 1898P, Introduction aux études historiquesCharles Victor Langlois et Charles Seignobos,  
.Voir aussi, Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, p. 172. 
بيروت، األحوال واألزمنة للطباعة والنشجججججججر  ،الجزء األول ،مدخل إلى  لم التاريخ العرب،التاريخ ومدارسههههههههر  و ال رب و ند وجيه كوثراني: –(8)

 .169ص: ،2001، والتوزيع
 المرجع ن سه، والص حة ن سبا.–(9)
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ومها Mise en œuvre de documents حسب الجنلوا وسينيوبس فالتاريخ ليس إال وضعية عمل بالوثائق 

 Théorie du refletنظرية االنعكاس  Léopold von Rankeبذلك يستعريان من ليوبولد فون رانكه 
 .(10)ويطرحان اختباء املؤرخ خلف النصوص، أي خلف الوثائق

أول فصل يف كتاهبما بعنوان "يف البحث عن الوثائق" يعرفان علم التاريخ انطالقا من أمهية الوثيقة اليت يرتكها السلف 
( وبفقدان …ويف ذلك يقوالن:" التاريخ يصنع من الوثائق والوثائق هي اآلثار اليت خلفتها أفكار السلف وأفعاهلم،)

الوثائق صار تاريخ عصور متطاولة من ماضي اإلنسانية جمهوال أبدا إذ ال بديل عن الوثائق، وحيث ال وثائق فال 
 .(11)تاريخ

حتمل الوقائع التارخيية وعمل املؤرخ استتتتتتتداليل ينطلق من معطى الوثيقة ليصتتتتتتل إىل حقيقة الواقعة.وحستتتتتتب  نالوثائق إذ
املؤلفني دائما فإن الوقائع ال ميكن معرفتها جتريبيا إال بطريقتني: إما مباشتتتتتتتتتتتتتترة إذا لوحظت وهي حتدث، أو بطريقة غري 

ا آلثارها. الوقائع هي الوقائع التارخيية ألهنا ال تدرك مباشتتتترة إال وفقمباشتتتترة بدراستتتتة اآلثار اليت ترتكها، والنوع الثا  من 
 وهلذا فإن املعرفة التارخيية هي بطبيعتها معرفة غري مباشرة، وهلذا السبب ينبغي للتاريخ ومن وجهة نظر املدرسة الوضعانية

Ecole positiviste  باشرة. تعتمد على املالحظة املخيتلف كمنهج اختالفا أساسيا عن منهج سائر العلوم اليت أن
 وعلم التاريخ يف نظرهم أيضا مهما قيل فيه فإنه ليس علم مالحظة.

ما بقي لنا  من آثار عنها. صحيح أن املؤرخ يالحظ هذه اآلثار، وتسمى  من خالل "الوقائع املاضية ال نعرفها إال
تدالل، ابتداء من هذه النقطة يسلك مسلك االسالوثائق ويالحظها مباشرة، ولكنه ليس لديه بعد ذلك ما يالحظه، بل 

ي نقطة الوصول. نقطة االبتداء والواقعة ه هي حماوال أن يستنتج الوقائع من اآلثار الباقية على أصح وجه ممكن. فالوثيقة
خلطأ ا وبني نقطة االبتداء ونقطة الوصول ينبغي املرور بسلسلة مركبة من االستدالالت املرتبطة بعضها ببع ، فيما فرص

 .(12)عديدة، وأقل خطأ سواء ارتكب يف البداية أو الوسط أو يف هناية العمل، ميكن أن يفسد كل النتائج"
 

                                                           
 القاهرة، البيئة ،مراجعة سججججججعيد عبد ال تار عاشججججججورو ،ترجمة محمد عبد الرحمان برج ،، الجزء الثانيتاريخ الكتابة التاريخيةهاري إلمربارنز:  –(10)

 .56ص: 1987 ،المصرية العامة للكتاب
، 1981بدوي، الكويت، وكالة المطبوعات،  نضمن كتاب النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحما، المدخل إلى الدراسات التاريخيةالنجلوا وسينيوبس: –(11)

 .5ص:
 .44ن سه، ص: المرجع  –(12)
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ومن هذا يتبني أن املنهج التارخيي، أو منهج املالحظة غري املباشتتترة أدر مرتبة من منهج املالحظة املباشتتترة، لكن ليس 

 أمام املؤرخ هنا خيار، فهذا املنهج التارخيي هو وحده املوجود للوصول إىل احلقائق املاضية. والتحليل املفصل 
للوثائق إىل معرفة الوقائع، هو جزء من األجزاء الرئيستتتتتتتتتتتتتية يف املنهج  لالستتتتتتتتتتتتتتدالالت اليت تقود إىل املشتتتتتتتتتتتتتاهدة املادية
كما   Critique externeواخلارجي  Critique interneالتارخيي.إنه ميدان النقد للوثائق بقسميه الداخلي

 هو شائع يف عرف املؤرخني.
ينوبوس،  قية على لستتتتتان الجنلو وستتتتتعلى ضتتتتتوء ما ستتتتتبق يبدو واضتتتتتحا أن الدعوة اليت أطلقتها املدرستتتتتة املنهجية الوثائ

كانت حتمل حماولة جتاوز ملا آلت إليه الفلستتتتتفة الوضتتتتتعية يف فلستتتتتفتها التطورية ويف شتتتتتقها التارخيي الذي مسي بالنزعة 
"التارخيية" وإن كانت يف أستتتاستتتها ومنطلقها جزءا منها.لكن هل حققت هذه الدعوة على مستتتتوى املمارستتتة)البحث 

 فعلية؟التارخيي( توجهاهتا ال
لقد كان هم هذه املدرسة هو الوصول إىل معرفة احلوادث وكيفية حدوثها ومن أجل ذلك عملت على تأسيس النقد 

فكان عمل هذه املدرسة إحياء األحداث التارخيية من جديد، بغ  النظر عن  (13)،والتمحيص الدقيق للوثائق املكتوبة
حميط األشخاص والوقائع وهكذا سقطت ودون أن تدري يف التاريخ احلدثي، ويف خلفيات التاريخ الوثائقي اليت تؤدي 

يالحظ غي بورده  إلطارإىل احنياز واضح إلسرتاتيجيات الدول القائمة وبالتايل إىل كتابة تاريخ جد رمسي. ويف هذا ا
Guy Bourdé  وهرفه مارتنHervé Martin أن النص التارخيي الذي تقدمه هذه الكتب كما يف الكتب" :

اليت تستلهمها متشبع باحلدث، وبالتاريخ السياسي، ومقطع إىل حمطات يفصل بينها تغري حكومات أو أنظمة كما 
، أما الوقائع فهي سياسات وتركيبات وزارية Causalité Unilinéaireترتابط األحداث عرب سببية خطية 
 .(14)" ومناظرات برملانية وانتخابات تشريعية

وفقا هلذه املالحظة نستنتج بأن الئحة الوقائع التارخيية )الظروف املادية، العادات املادية، والعادات االقتصادية، النظم 
 اليت حتتل أوجه النشاط البشري يف األزمنة التارخيية وكما رمسها كتاب "املدخل للدراسات التارخيية" ال …( االجتماعية

 

                                                           
(13), Paris, Dictionnaire des sciences historiques»,  in André Burguiére (dir.),  Document Olivier Dumoulin, «-

Puf, 1986, pp. 204-205, 
(14) - Guy Paris, Seuil, p. 194. , Les écoles historiquesBourdé et Hervé Martin,  
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سة التارخيية، فثمة انقطاع يالحظ مابني طموح دعوة املدرسة املنهجية الوضعانية كما ترتجم مجيعها على صعيد املمار 

 .(15) يشرحها كتاب الجنلو وسنيوبوس، وبني ما كتب يف اإلسطوغرافيا الفرنسية
إن ما تشتتتتتتتتتري إليه قائمة الوقائع مل تشتتتتتتتتتغل اهتمامات مؤرخي املدرستتتتتتتتتة املنهجية بل ظلت جزءا من اهتمامات علماء 
االجتماع أو االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد، أو األنثروبولوجيا واإلثنولوجيا. هذه الفراغات يف البحث التارخيي، هي اليت مهدت لظهور 

، طرحت نفستتتها مشتتترعا جديدا متجاوزا Les Annalesمدرستتتة فرنستتتية جديدة ستتتتعرف باستتتم جملتها )احلوليات(
واء يف على مستتتتتتتوى توستتتتتتيع احلقول يف التاريخ ستتتتتت للمدرستتتتتتة املنهجية )اجمللة التارخيية( ستتتتتتواء على مستتتتتتتوى املنهج أو

 املكان أو الزمان، أو على مستوى انتشار العالئق املشرتكة فيما بني العلوم اإلنسانية.
 مدرسة التاريخ الجديد نحو تاريخ شامل يتجاوز االستعمال الضيق للوثيقة -ب(

ارستتتتتتتاته املكتوبة، كما أن املؤرخ التقليدي يف ممحستتتتتتتب املدرستتتتتتتة الوضتتتتتتتعية فالتاريخ ال يكتب إال حيث توجد الوثائق 
متعود على أن يتجه مباشترة إىل النصتوص والوثائق هبدف استتحضتار املاضتي. هذا االعتقاد الستائد الذي ظل راستخا 
لدى املدرستتتتة الوثائقية ستتتتيصتتتتري مبثابة بناء عتيق ستتتتتتهاوى جدرانه، وخاصتتتتة مع مدرستتتتة التاريخ اجلديد اليت ستتتتتنعت 

فال معطى الوثيقة مقدس بذاته وال الواقعة اليت تشتتتتتتري إليها الوثيقة هي  (16)لوثائقية مبدرستتتتتتة احلروب والعقوداملدرستتتتتتة ا
 احلقيقة بذاهتا.

إبراز عقم التاريخ  Lucien Febvreلقد حاولت مدرسة التاريخ اجلديد مع أحد أبرز مؤسسيها وهو لوسيان فيفر 
بأستتلوب حدثي واعتمادا على الوثيقة املكتوبة. ويف هذا الصتتدد يقول لوستتيان فيفر:" الشتتك أن التاريخ يكتب اعتمادا 
على الوثائق املكتوبة إذا وجدت لكن ميكن، بل جيب أن يكتب اعتمادا على كل ما يستتتتتتتطيع الباحث مبهارته وحذقه، 

 ردات ومن الرموز، من املناظر الطبيعية، ومن تركيب اآلجر، من أشكال املزارع ومن أن يستنبطه من أي مصدر: من املف
األعشتتتتتتتتتتتتاب الطفيلية، من خستتتتتتتتتتتتوفات القمر ومن مقارن الثريان، من فحوص العامل اجليولوجي ل حجار ومن حتليالت 

 .(17)" الكيميائي للسيوف احلديدية

                                                           
مصطلح كان قد استعمله ببذه الصيغة عبد هللا العروي، حيث يوضح ذلك  وهو ،اسطوغرافيا الكتابة والدراسة التي تتناول هذه الكتابةتعني كلمة  - (15)

قائال:"نتكلم عن إسطوغرافية موضوع ما، وهي مجموع ما يلف فيه، و يما عن اإلسطوغرافيا بص ة عامة، فبي مجموع ما كتب في حقل التاريخ، 

، 1997بيروت، المركز الثقافي العربي،  -الدار البيضاء، األلفاظ والمذاهب، ولالجزء األ، مفهوم التاريخعبد هللا العروي: . انظر: وعربناه بالتاريخيات

 .180 ص: ،مرجع سابق ،: التاريخ ومدارسر  و ال رب و ند العرب ، مدخل إلى  لم التاريخ وجيه كوثراني. / 196ص: 
 . 19مرجع سابق، ص: ، األلفاظ والمذاهب، الجزء األول، مفهوم التاريخعبد هللا العروي:  - (16)
 . 180المرجع ن سه، ص:  – (17)
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أيضتتتتتتتتتتتتتا بأمهية الوثائق، وبأمهية التحقق والتبحر مبعطياهتا  Bloch Marc خإىل جانب لوستتتتتتتتتتتتتيان فيفر، يقر مارك بلو 

ومقرراهتا وجزئياهتا. لكن ذلك ال يكفي ألنه ال جيب أال يكتفي بالوثائق وحدها كمصادر للتاريخ، إن ركام الوثائق اليت 
 ة احلركات السكانية سميكن استكمال درا "إذميتلكها التاريخ ركام غري حمدود. وال يقتصر التاريخ على الوثائق املكتوبة:

واهلجرات، من خالل املقابر األثرية يف منطقة من املناطق أو حضتتتتتتتتتتتتتارة من احلضتتتتتتتتتتتتتارات. مث عن املعتقدات واملشتتتتتتتتتتتتتاعر 
 .(18)"والعواطف ميكن أن تنبئ عنها الصور والرسوم والتماثيل أكثر مما تنبئ عنها النصوص

هات للتاريخ فقط، بل يدعو إىل توسيع حقل التاريخ حنو اجتاال يدعوا هنا مارك بلوخ هنا إىل اكتشاف مصادر جديدة 
خمتلفة: باجتاه األنثروبولوجيا التارخيية؛ دراسة الفلكلور والعادات ومظاهر السحر، مث باجتاه جمال تاريخ العقليات كما 

نة ية معي. كما درس حقول علم االجتماع الديين يف أزمنة تارخي(19)وآخرون Jacques Le Goff فعل جاك لوغوف
 وإىل جانب كل هذا فإنه يدعوا أيضا إىل االهتمام بأصل الكلمات وتطور استخدامها يف التاريخ. 

هو اآلخر على التاريخ التقليدي الذي عودنا  Fernand Braudel وإىل جانب فيفر وبلوخ، ثار فرناند بروديل 
وبة فكأن ة من إرادات واعية حتددها للوثائق املكتعلى االهتمام أكثر باألحداث وبتسلسلها الزمين بوصفها أحدثا نابع

 راد سريهم الذاتية وكأن ذلك هو الذي يفسر التاريخ. وبصيغةيغاية ملؤرخ هي الوقوف على مغامرات الرجال العظام وإ
أخرى يؤكد بروديل بأن احلدث يف حد ذاته غري قابل للفهم ما مل يبحث له املؤرخ عن سياقه ضمن بنية أمشل تدخل 

ينفرد بروديل  ومل .(20) عني االعتبار السياسي واجملتمعي واجلغرايف، فإنه يظل عاجزا عن الوقوف على معناه احلقيقييف
وحده بالثورة على التاريخ التقليدي، فقد اخنرط كذلك أحد كبار املؤرخني الفرنسيني، إنه اميانويل لوروا الدوري يف كتابه 

 .(21)وهو حامل شعار "تاريخ بدون إنسان" Emmanuel Le Roy Ladurie"موطن أو جمال املؤرخ" 
تأسيسا على ما سبق يتضح بأن املدرسة التارخيية احلديثة قد دعت إىل إحداث حتوالت كربى يف صناعة التاريخ، ويبقى 

وسيع جماهلا تذ عملت على إأبرز هذه التحوالت هي تلك اليت مشلت مفهوم الوثيقة، وهي أساس عمل املؤرخ بال شك 
 فلم تعد تقتصر على ما هو مكتوب فقط، وباتساع هذا اجملال اتسع كذلك ميدان التاريخ إىل كل اجملاالت األخرى. 

 

                                                           
(18) – , Armand Colin, Paris, 1974, p. 56Apologie pour l'histoire ou métier d’historienMarc Bloch,  
 .1999مارس 17العدد ،السنة الثانية ،مجلة  كر ونقدترجمة محمد حبيدة،  ،"مببمالعقليات تاريخ "وف: غجاك لو – (19)
(20) – 23-Flammarion, 1969, pp. 22Paris, , Ecrits sur l'HistoireFernand Braudel,  
(21)  -., Paris, Gallimard, 1978, p. 419Le territoire de l'historienEmmanuel Le Roy Ladurie,   
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ذلتتك أن األدوات اجلتتديتتدة اليت صتتتتتتتتتتتتتتتتارت بني يتتد املؤرخني مكنتهم بتتأن يتبنوا داختتل حقتتل التتتاريخ طبقتتات رستتتتتتتتتتتتتتوبيتتة 

 .(22)متباينة
 Paul Veyneهذا التطور احلاصتتتتتتتتتتتتل على مستتتتتتتتتتتتتوى الوثيقة ستتتتتتتتتتتتيتبلور أكثر مع إبستتتتتتتتتتتتتيمولوجيني أمثال بول فاين 

، هذا األخري يعرف الوثيقة "بأهنا كل مصتتتتتتتتتتدر ل خبار يتمكن من Irénée Marrou-Henriوهنري مارو (23)
 …خالل اإلشتتتتكال املطروح خالله فكر املؤرخ من استتتتتخالص شتتتتيء من أجل معرفة املاضتتتتي البشتتتتري منظورا إليه من
. كما يعترب بأن فكرة الوثيقة (24)وشتتتتتيئا فشتتتتتيئا تتستتتتتع الفكرة وتنتهي باحتواء نصتتتتتوص وآثار ومالحظات من كل نظام"

تتقدم مع تعميق فكرة التاريخ، ذلك أن اإلدراك الضتتتتتتيق للشتتتتتتاهد يف نظره يؤدي إىل تاريخ جممل حدثي  دة. أما بول 
بأن التاريخ معرفة بواستتتتتتتتطة الوثائق، ولكن الستتتتتتتترد التارخيي يتجاوز كل الوثائق ويضتتتتتتتتع فاين فهو يرى من حيث اجلوهر 

نفسه فيما وراء الوثائق. ويرجع ذلك إىل كون أي وثيقة ال تستطيع أن تكون هي بذاهتا احلدث، فالوثيقة ليست حماكاة 
إذ يرى "بأن الوثائق   CarrEdward . ونفس املعىن تقريبا جنده عند إدوارد كار(25)للحدث بل هي حكاية عنه

هي أشتتياء أستتاستتية بالنستتبة للمؤرخ، ولكن جتنب أن جتعلها معبودا، فهي ال تشتتكل التاريخ  د ذاهتا إال أهنا تعطي يف 
 . (26)ذاهتا جوابا غري جاهز عن السؤال املتعب ما هو التاريخ؟"

عل ء كان له وجود يف املاضتتتي، وهو ما ججممل القول، إن كل ما تبقى من املاضتتتي ميكن اعتباره كمؤشتتتر يعرب عن شتتتي
عبد اهلل العروي يطلق على الوثيقة استتتتتتتتتتتتم الشتتتتتتتتتتتتاهدة، ففي نظره ال وجود للوثيقة اجملردة، كل ما يوجد هو وثيقة متميزة 

 .(27)يستغلها الباحث ويبين على هذا الوضع نتائج بالكيفية اليت يبين هبا املؤرخ التاريخ
الوثائق التارخيية  أنواعأمر صعب، وذلك بالنظر إىل تعدد  ء تعريف موحد للوثيقة،على ضوء ما سبق نستنتج بأن إعطا

 ادره تعد ذلك أن عالقة املؤرخ بوثائقه ومص . سب االجتاهات والتيارات التارخيية املعاصرة واختالف مفهومها وذلك

                                                           
 .51، ص: 1991 ،الطليعة، بيروت، دار الزمان التاريخو من التاريخ الكلو إلى التواريخ الفعليةسالم ي وت:  -  (22)
 (23)- Paris, Seuil,  suivi de Foucault révolutionne l’histoire,, ? Comment on écrit l’histoirePaul Veyne, 

1971. 

، ص: 1971 ،القاهرة، البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،مي، ترجمة جمال بدران، مراجعة زكريا إبرهمن المعر ة التاريخيةمارو، هـجججججججج ي:  -  (24) 

62. 
 ترجمة وتقديم إبراهيم فتحي، القاهرة، دار ال كر الدراسجججججججات والنشجججججججر والتوزيع،، أزمة المعر ة التاريخية؛  وكو وثورة  و المنهج: اينبول ف -  (25) 

 .27: ص ،1993
 .20ص: ،1976 ،ترجمة ماهر كياني وبيار عقل، بيروت ما هو التاريخ؟إدوارد كار:  -  (26) 
 .81مرجع سابق، ص:  ،األلفاظ والمذاهب ،الجزء األول ،مفهوم التاريخعبد هللا العروي،  -  (27) 
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ني، الوثيقة استخدم من طرف املؤرخ من بني اإلشكاالت االبستيمولوجية املتكررة لعلم التاريخ. و سب املعىن الذي

تأخذ مفهوما خيتلف حسب االجتاهات والتيارات التارخيية املعاصرة سواء على مستوى املفهوم أو على صعيد املنهج 
 املتبع يف معاجلتها.

 أهمية الوثائق في كتابة التاريخ -3
ة أو الرواية والروائي اللذين بإمكاهنما كتابة القصال يكتب التاريخ من عدم، لذلك خيتلف املؤرخ عما يكتبه القصاص 

من حم  اخليال. ومبا أن التاريخ هو فهم تطور اإلنستتتتتتتتتان عرب العصتتتتتتتتتور، فإن على املؤرخ البحث عن خمتلف خملفات 
اإلنستتتتتان من آثار مكتوبة وأخرى غري مكتوبة وعن كل ما من شتتتتتأنه أن يستتتتتاعده على إعادة بناء تاريخ اإلنستتتتتان أي 

 ماضيه.
لوا من مهام عولقد بلغ األمر ببع  مؤرخي القرن التاستتتع عشتتتر إىل القول أن التاريخ ال يبدأ إال إذا توفرت وثائق، وج

 Heuristiqueاملؤرخ األوىل البحث عن الوثائق وبعثوا لذلك علما قائما الذات له قواعده وأدوات عمله ومناهجه 
مصتدر من شتأنه أن ميكن املؤرخ من معرفة املاضتي البشتري واجملال . إال أن مفهوم الوثيقة ما انفك يتطور ليشتمل كل 

 على أساس أنه ال ميكن الفصل بني اإلنسان وحميطه الطبيعي والبيولوجي.
 L’histoire se fait »وعن أمهية الوثائق يف كتابة التاريخ قال بعضهم إهنا كالوقود بالنسبة للمحرك االنفجاري 

moteur à explosion fonctionne avec du  avec les documents comme le
carburant  « (28).  وعن دور األرشيف وأمهيتها يف حفظ وصيانة الوثائق املكتوبة قال بعضهم إهنا مبثابة خزانات

املعلومات التارخيية إال أن التفاوت بني الدول يف عالقتها بالوثائق كبري  سب تقاليدها يف اجملال التوثيقي؛ فالدول 
العظمى عظيمة كذلك بعدد الوثائق اليت تتضمنها خزاناهتا وأرشيفاهتا، والدول املتأخرة أو املتخلفة متخلفة بالنظر إىل 

 .(29)ضعف رصيدها من الوثائق ونوعية عالقتها مبورثها الوثائقي
ائق هي ذاكرة اجلنس ، فالوثمادة التاريخ، بل إهنا تعد من أهم مصتتتتتتتادره املعتمدة، فال تاريخ بال وثائق نتعترب الوثائق إذ

 . وهكذا تتبوأ الوثيقة مكانة مهمة (30)البشري، كما أهنا تعترب أهم سند للمؤرخ الذي يريد الوصول إىل احلقيقة التارخيية

                                                           
 (28)  - .euil, 1975, p. 50S Paris, ,De la connaissance historique,  Henri Irène Marrou 
 .40:ص، 2000 ،النشر الجامعي زتونس، مرك، إلى دراسة التاريخمدخل  ابن سليمان فريد: -  (29) 
 .9ص: ،1954 ،القاهرة ،الوثائق التاريخية يحمد حسين: -  (30) 
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يف معظم الدراستتتتتتات التارخيية إن مل نقل كلها، وهي كثل أفكار املاضتتتتتتيني وترتجم أفعاهلم؛ فكل فكرة أو فعل مل خيلف 

 شكل مادة يف كون أن الوثائق ت نرا، أو ضاع أو طمست معامله، ال يعين شيئا بالنسبة للتاريخ. ال جدال إذأثرا مباش
التاريخ األوىل، واملؤرخ الواعي البد له من الرجوع إىل الوثائق باعتبارها منبعا لدراستتتتتتتتة شتتتتتتتتؤون العصتتتتتتتتر الذي يبحث فيه 

 . (31)النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها
هي متتادة التتتاريخ، هتتذه مالحظتتة بتتديهيتتة جيتتب أن يتتدركهتتا كتتل بتتاحتتث يف التتتاريخ عن "احلقيقتتة التتتارخييتتة"  نالوثتتائق إذ

والعثور على الوثائق اخلاصة باملوضوع الذي ندرسه عملية هامة جدا، والغالب عند الباحث املؤرخ هو أنه ال يقدم على 
الوثائق اليت تلقي األضتتتتتتتتتتتتتتواء على حقيقة األحداث. وقد تتوفر للمؤرخ معاجلة موضتتتتتتتتتتتتتتوع معني إال بعد التأكد من توفر 

أحيانا كميات هامة من الوثائق عن املستتتتتتتألة أو القضتتتتتتتية اليت يريد دراستتتتتتتتها فيواجه آنذاك مصتتتتتتتاعب من نوع آخر مثل 
غلون أصتتتتتنافا تويتعرض نستتتتتبيا ملثل هذه الوضتتتتتعية أحيانا مؤرخو الفرتة املعاصتتتتترة الذين يستتتتت… الفرز والقراءة والتصتتتتتنيف

ريا ما حيجم املؤرخ وأحيانا أخرى كث… عديدة ومتنوعة من الوثائق املكتوبة والشفوية واملصورة والسمعية البصرية وغريها
عن الكتابة يف موضوع مل تتكشف وثائقه أو جانب كبري منها على األقل، إذ كيف ميكن من الناحية النظرية أن يتناول 

 ميلك أدوات  ثه األساسية أال وهي الوثائق؟. املؤرخ أو الباحث موضوعا ال
 (أصناف الوثائق) مواد عمل المؤرخ  -4

تكتستتتتتتتي الوثيقة أمهية قصتتتتتتتوى يف البحث العلمي عموما، ويف البحث التارخيي خصتتتتتتتوصتتتتتتتا، كما أن أمهيتها تزداد لدى 
يتتا يف أمرا يكتتاد يكون عتتاداملؤرخني حىت أن التهتتافتتت عليهتتا والبحتتث عنهتتا وأحيتتانتتا احتكتتارهتتا من طرف البع  منهم 

 أواسط الباحثني الذين حياولون توظيف الوثائق واستنطاقها كما أن استثمارها يعترب بالنسبة إليهم مبثابة رأمسال.
 تتميز مواد عمل املؤرخ بالتنوع والتعدد. وفيما يلي عرض ألهم التفاصيل:

  النصتتوص ووثائق األرشتتيف: وهي الصتتنف احملبذ للمؤرخ نظرا لتميزه بالدقة أكثر من غريه. إال أن تغري اخلطوط عرب
ليتمكن من  Paléographieاألزمنة واختالفها من ناستتتخ إىل آخر يستتتتوجب من املؤرخ معرفة وإملاما بعلم اخلطوط 

ستتتيطة. طات من مهام املؤرخ وخاصتتتة املختص يف الفرتة الو حتقيق النصتتتوص وقراءهتا القراءة الصتتتحيحة. فتحقيق املخطو 
 ولئن أصبح من الصعب اكتشاف خمطوطات جديدة، فاملؤرخ يف هذه احلالة مدعو إىل استغالل ما توفره مصادر أخرى 

                                                           
 .14ص: ،1993، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،(1، سلسلة الوثائق والمعلومات)مقدمة للوثائق العربيةإبراهيم السيد:  محمد -  (31) 
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ككتب النوازل والفتاوى واملناقب واألحكام واحلستتتتتتتتتتتتتتبة وغريها من املؤلفات الفقهية وكتب   -معظمها مازال خمطوطا–
 أما وثائق األرشيف فهي نوعان:… لطبقات والرتاجم والسري واألنسابا
األرشتتتتتيف الرمسي أو احلكومي: ) حماضتتتتتر جلستتتتتات، مراستتتتتالت خمتلف الوزارات، معاهدات دولية، اتفاقيات، دفاتر  -

اليت كثل على حد تعبري  Les Archives Nationalوهي حمفوظة عادة بدور األرشتتتتتتتتتتتتتتيف الوطنية …( جبائية
 .Grenier de l'histoire (32)بعضهم:"أنبار أو خمزن التاريخ"

األرشتتتتتتيف اخلاص: وهو ملك األفراد أو العائالت أو املؤستتتتتتستتتتتتات اخلاصتتتتتتة ويستتتتتتتوجب اإلطالع عليه ترخيصتتتتتتا من  -
من هذا الصتتنف جند ستتجالت عدول اإلشتتهاد …(. أصتتحابه.) عقود زواج، عقود ملكية، مذكرات، رستتائل شتتخصتتية

راء، تكوين واالقتصتتادية) بيع، شتتراء، ك…( قود خمتلفة هتم احلياة االجتماعية )زواج، طالق، قستتمة إرثاحملتوية على ع
 وهي وثائق قريبة جدا من الواقع املعا  و احلياة اليومية.…( شركة
  الصحف: منها ما هو رمسي حكومي ومنها ما هو خاص. وقد تكون الصحيفة يومية، أسبوعية، قومية، جهوية أو
ن إة. لكن مهما كانت نوعيتها، فإن املوضتتتتوعي بالنستتتتبة للخرب الصتتتتحفي يظل مستتتتكونا بالذا. وموجها من قبله. حملي

االعرتاف بقيمة النص الصتتتحفي بالنستتتبة للبحث التارخيي ال ينبغي أن جيعلنا نغفل عن واجب االحرتاس إزاء هذا النوع 
يف  وهذا ما يبعدها أحيانا عن احلقيقة التارخيية ويستتتتقطهامن املصتتتتادر اليت قد ال تستتتتتجيب دائما لشتتتتروط املوضتتتتوعية، 

متاهات التأويل والتزييف. ومن هنا ميكن أن نفهم ملاذا ختتلف مقاربة التاريخ يف معاجلة القضتتتايا واألحداث عن معاجلة 
 .(33)الصحافة

 
 

                                                           
 (32)  - Conserver pour l'histoire: une nouvelle dimension pour les Archives  «Bruno Galland, 

, http://www.archiviodistato.firenze.it/atti/aes/galland.pdf: , en ligne» Francenationales de 

consulté le 20/11/2014. 

(33) -». In Communication et langages.  histoire sans historien Le journalisme : une Quivy Vincent, «

:  92. [En ligne], mis en ligne le 18 novembre 2002. URL-N°102, 4ème trimestre 1994. pp. 79

 1500_1994_num_102_1_2550-http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336

Consulté le 04 avril 2011 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1994_num_102_1_2550
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   الوثائق الستتمعية البصتترية: هذا الصتتنف من الوثائق هو يف تطور مطرد يف الستتنوات األخرية بستتبب استتتعمال الراديو

وهي كباقي املصتتتتتتتتتتتتتتادر األخرى قابلة للتحريف بستتتتتتتتتتتتتتهولة عن طريق عملية الرتكيب … والتلفزيون والستتتتتتتتتتتتتتينما والفيديو
montage. 

 ألوضتتتتتتاع االجتماعية)طرق العيط، أياط احلياة، العادات( ويكفي أن املؤلفات األدبية: توفر معلومات تارخيية عن ا
 نذكر بأمهية الشعر اجلاهلي يف وصف اجملتمع العريب قبل اإلسالم.

  األعمال الفنية: توفر أيضا للمؤرخ مجلة من املعلومات التارخيية. نذكر على سبيل املثال أمهية اللوحات الفسيفسائية
، أو لوحات الرسامني اإليطاليني أو اهلولنديني لفهم عصر النهضة األوربية. فهذه األعمال (34) يف دراسة اجملتمع الروما

 الفنية هي مبثابة نصوص بالنسبة للمختص يف تاريخ الفن.
شتتتتتتتكل وهي ت… الوثائق األثرية: تشتتتتتتتكل جمموعة من املخلفات األثرية من عمارة ونقائط ومستتتتتتتكوكات وخزفيات

 اصة املتخصصون يف دراسة العصور القدمية.مصدرا هاما للمؤرخني وخ
  الوثيقة االيقونوغرافية أو املصتتورةdocument iconographique إن أمهيتها يف تزايد مستتتمر منذ مطلع :

. وهي تشتتتتكل مصتتتتدرا آخر من مصتتتتادر (35)القرن التاستتتتع عشتتتتر والصتتتتورة كما يقول املثل الصتتتتيين هي مبثابة ألف كلمة
عتماد عليه خاصتتتتتتتتتتتتتتة إذا انعدمت الوثائق املكتوبة فمثال توفر الرستتتتتتتتتتتتتتوم على جدران الكهوف البحث التارخيي ميكن اال

للمؤرخني الكثري من املعلومتتات التتتارخييتتة عن احليتتاة يف عصتتتتتتتتتتتتتتور متتا قبتتل التتتاريخ. كمتتا يتعتتذر على املؤرخ، إن مل نقتتل 
ال الفنية اج الرصتتيد اهلائل من األعميستتتحيل عليه، دراستتة النهضتتة األوربية يف القرنني اخلامس والستتادس عشتتر دون إدر 

 ضمن قائمة مصادره.
  املصتتتتادر الشتتتتفوية: يستتتتتغل املؤرخ أيضتتتتا الشتتتتهادات الشتتتتفوية لشتتتتهود العيان الذين عاشتتتتوا األحداث أو كانوا أحد

عادة إ ومبا أن مصتدر الرواية الشتفوية هي الذاكرة، فإن على املؤرخ أن يفهم كيفية عملها على أستاس أهنا عملية أطرافها
 . (36)عناصر أحداث املاضي

                                                           
البادية  باإلفريقي"، ضمن كتاينشطة فالحية واستغالليات من خالل فسي ساء الشمال "بلكامل البيضاوية: : على سبيل المثالانظر  -  (34) 

 .11ص:  1999 ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، التاريخالم ربية  بر 

 .7ص: ،2005،يناير ،، عالم ال كر الكويتالسلبيات واإليجابيات .الصورة صر شاكر عبد الحميد:  -  (35) 
. 16ص:،  1198 ،القاهرة، دار الثقافة ،ترجمة ودراسججججة يحمد علي مرسججججي ،دراسههههة  و المنهجية التاريخية .المأثورات الشههههفاهيةفانسينا، يان: -  (36) 

 راجع ييضا:
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  الوثيقة اإلحصائية: تزايدت أمهيتها يف إطار ما يعرف بالتاريخ الكميHistoire Quantitative  أو ما

 الذي ما انفك يتطور منذ ظهوره يف إطار مدرسة احلوليات  Histoire Sérielleيعرف أيضا بالتاريخ السلسلي 
Annales ( مع دراسة كل من فرانسوا سيميانFrançois Simiand وارنست البروس )Ernest 

Labrousse   وبيري شوPierre Chaunu ولقد ولع هذا األخري بالتاريخ السلسلي حىت اعتربه الشكل الوحيد .
ثورة يف فهم  منهج التاريخ الكمي باألرقام هو François Furet.كما اعترب فرانسوا فورييه (37)للبحث التارخيي

. ويعتمد التاريخ الكمي على استغالل سالسل مرقمة ملعطيات متجانسة قابلة للمقارنة وممتدة على فرتة (38)التاريخ كله
 زمنية طويلة وذلك حىت يتبني للمؤرخ التغيريات والتطورات احلاصلة وهو ما أمساه عبد اهلل العروي بت: "التاريخ بالعدد". 

  اخلريطة التارخيية: كثل هي األخرى أداة من بني أدوات املؤرخ، وهي ضتتتترورية بالنستتتتبة إليه يف ضتتتتبط املواقع ووستتتتيلة
 (.  …ناجعة للتعبري عن حدث أو ظاهرة تارخيية) توزيع السكان، حتركات القبائل، مراحل تنقالت جيو 

ة عند الوثائق انشغال كل متخصص؛ فماهية الوثيق تتوفر إذن للمؤرخ وثائق متنوعة وعديدة، وغالبا ما يعكس تعدد
األركيولوجي هي البقايا األثرية)حجرية،حيوانية،نباتية( وعند املؤرخ املعتكف على مكتبة وطنية،هي املخطوطات والرسائل 

ها أيضا . كما أن ترتيب(39)والكناشات.أما وثائق القرن العشرين فهي اخلطب املسجلة واألفالم الوثائقية واالستجوابات
جنده يعطي الوثائق الرتتيب التايل: الوثائق املكتوبة، الشواهد  André Corvisierخيتلف فمثال أندريه كورفيزيه 

 . (40)اإليقونوغرافية، األنصاب املادية، الرسوم املرئية، واملسجالت الصوتية
واضح من خالل هذا الرتتيب أنه ترتيب يالئم نوعا خاصا من التأليف التارخيي، غالبا ما يعكس هم كل ختصص؛ 
 "فالتاريخ السياسي الديبلوماسي يضع على رأس القائمة الشواهد املكتوبة، املخطوطة أو املطبوعة. وتاريخ الفن الرسوم 

                                                           
Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1995. p.105-174. 

 :يمكن الرجوع إلىحول هذه ال كرة للمزيد من الت اصيل  -  (37) 

-Pierre Chaunu, Histoire quantitative, Histoire sérielle, Paris, Armand Colin, 1978. 
François Dosse, « la nouvelle histoire », in Christian Delacroix, François Dosse, & Patrick Garcia (dir.), 

Histoire & historiens en France depuis 1945. Paris: Adpf, 2003, p. 120. 
ر ، عمان، منشجججورات األهلية للنشججج لسهههفة التكوين التاريخو؛ نظرية رييوية  و المعر ة العربية اإلسههه ميةالمجايلة التاريخية، سجججيار الجميل:  – 38)

 يكمن الرجع ييضا إلى: .57، ص: 1999 ،والتوزيع

François Furet, « Le Quantitatif en histoire », in Jacques Le Goff & Pierre Nora (dir.), Faire de l’histoire t.1 : 
Nouveaux Problèmes, Paris, Gallimard, 1974, p. 75-76.  

 .80ص: ،سابق مرجع ،والمذاهباأللفاظ  ،الجزء األول ،مفهوم التاريخ :عبد هللا العروي -  (39) 
 (40)  - SEDES, 1980, p.35 , , ParisSources et méthode en histoire socialeAndré Corvizier, . 
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ات تعملة، وتاريخ اإلنتاج اجلداول اإلحصائية وتاريخ الذهنيات األدبيواألشكال التمثيلية األخرى واألرخيات املواد املس

 .(41)واألساطري واألحالم"
وإذا كان الرتتيب الوثائقي خيضع لطبيعة البحث أو التخصص التارخيي، فإن تعددها وتوفرها يطرح أيضا مسألة منهجية 

العروي:" من يتأمل يوميا  هذا السياق يقول عبد اهلل تتمثل يف الكيفية اليت يفهم هبا املتخصص صناعته بل التاريخ. ويف
األحجار أو حبوب الذرة، أو أوا  الفخار، ال يفهم التاريخ كما يفهمه ويتصوره من ال ينفك يقرأ املخطوطات، أو 

 .(42)يتابع تطور أسعار القمح أو اللحم. لكل وثيقته ولكل تارخيه
خ وقفة تأملية مقرونة  ذر شديد وحس نقدي، فالتاريخ ال يتجدد على هذا النحو يستوجب تعدد الوثائق من املؤر 

 .باكتشاف وثائق جديدة بقدر ما يتجدد بنوعية األسئلة اليت يطرحها املؤرخ على الوثائق وتأويله هلا
 مالحظات ختامية

لتاريخ اخلام اإن للوثائق بأكملها أمهية كربى يف البحث التارخيي، فهي تستتتتتتتتتتخدم يف الغالب كمناجم يستتتتتتتتتتخرج منها 
. وميكن القول بأن تصتتتتتتتتورات رواد اجتاه التاريخ اجلديد وإستتتتتتتتهاماهتم املنهجية، ستتتتتتتتتؤدي ال حمالة إىل توستتتتتتتتيع ليس إال

مفهوم الوثيقة التارخيية لتشتتتتتتتمل كل ما ميكن للمؤرخ أن يستتتتتتتتقي منه مادته التارخيية، كما أن تقنية استتتتتتتتنطاقها يف ظل 
على اخلزان الوثائقي؛ جعلت معاجلة املؤرخ ملخلفات املاضتتتتتي البشتتتتتري ختضتتتتتع  هذا االجتاه ستتتتتتفرض معاجلات جديدة

ألستتتتتتتتتتتتتتئلته ولثقافته وبنيته الفكرية، هذا باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إىل توظيف مكتستتتتتتتتتتتتتتبات بع  العلوم اإلنستتتتتتتتتتتتتتانية األخرى )مثل 
 األنثروبولوجيا والسيميائيات واللسانيات ...إخل( كعلوم فرضت نفسها ومل يعد من املمكن جتاهلها.

لى العكس من مل يعد صاحلا بل ع -كما تصورته املدرسة الوضعانية-إن اإلقرار هبذه األمور ال يعين أن النقد الوثائقي 
ذلك إن قوة املنهج النقدي تبقى غري قابلة للنقا ، ولكنها غري كافية. وعلى هذا األساس فإن املؤرخ حيتاج يف فهم ما 

وعلى الرغم  إىل مركبه العقلي وخياله ومنهجيته العلمية. إن مرحلة النقد الوثائقييوجد بني ثنايا سطور الوثيقة التارخيية 
من أمهيتها يف فهم الوثيقة، وفهم احلدث عربها، ذلك أن النقد الوثائقي  الوضعا ، ينطبق أكثر على الوثائق السياسية 

ي وتاريخ املدة القصرية أو والسردHistoire évènementielle والديبلوماسية اليت ترتجم التاريخ احلدثي
 التحوالت الفردية السريعة، وهم املؤرخ يف هذه احلالة هو حتقيق األحداث فقط ومعرفة زمن حدوثها ووقوعها. ولعل 

                                                           
 .58ص: ،سابق مرجع ،والمذاهباألل اظ  ،الجزء األول ،م بوم التاريخ :عبد هللا العروي -  (41) 
 .80المرجع ن سه، ص:  -  (42) 
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هذا األمر هو ما يتعارض مع االجتاهات التارخيية املعاصرة اليت تستعمل أنواعا أخرى من الوثائق، وتتوخى الكشف ليس 
 فقط عن التغريات القصرية بل ذات املدة الطويلة. وهذا ما يقتضي تعامال من نوع خاص مع الوثيقة التارخيية؛ فالنقد 

يفية على يدعها تتكلم من تلقاء نفسها. وبالتايل يرغمها هبذه الطريقة أو الك الوثائقي يكثر من األسئلة على الوثائق وال
إعطاء معلومات قد ال تتوفر عليها. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا يتم التعسف عليها باالستنتاجات، يضاف إىل ذلك 

هنا تطرح ضرورة ها كشاهد، و أن التحليل النقدي للوثيقة ال يعين وجودا قطعيا حلدث ما. بل فقط إمكانية االعتماد علي
 فهم الوثيقة وهذا األخري يتجاوز النقد الوثائقي ويعمل بذلك على توظيف واستغالل ثقافة املؤرخ وبنيته الفكرية.

:" فمفهوم فكرة الوثيقة يعتمد على املؤرخ على بديهته Irénée Marrou  ويف اخلتام نردد ما قاله هنري مارو 
يف العمل ومعرفاته، ولكن قبل كل شيء على ما يف ذاته، على ذكائه، نافذة عقله، وعلى  وبراعته يف استخدام أدواته

وهلذا فاملعرفة التارخيية هي رهينة بالغىن الذا. للمؤرخ وليس بغناه الوثائقي. إن الوثائق أو النصوص ليست  .(43)ثقافته"
هناك عدد من الدالالت اليت ال ختاطب من األدوات الشفافة اليت تساعد على الوصول إىل مضامني جامدة، بل 

إن القراءة املتعددة للنصوص أو الوثائق ال  .(44)الباحث إال إذا تبىن هذا األخري قراءة تتعدى البحث عن وقائع معزولة
تعين نبذ االستعمال الوثائقي هلا. بل يعين عدم االقتصار على ذلك االستعمال، ألن املؤرخ رمبا ينخدع مبعطيات 

وبني تفاهة الشكل وأولوية املضمون الذي يفرتض عادة املنهج النقدي تأ. القراءة املتعدد لتجعل الشكل مشبوهة، 
 يتحول إىل مضمون إذا ما وظف املؤرخ أدوات ومفاهيم راكمتها العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 قائمة المصادر والمراجع
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 .63، ص: مرجع سابق، من المعر ة التاريخيةمارو، هـ ي:  -  (43) 
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And Recommendations). 
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 الملخص

 
  

حبكم العمل واملمارسة  يف ترميم وصيانة املخطوطات التابع ملكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة، فقد جتمعت 
عندي  جمموعة من املعلومات املهّمة عن صناعة الورق الطبيعي، أحببت أن أضعها يف هذا البحث ليطلع عليها  

 املتخصصون يف هذا اجملال. 

بعنوان: ) صناعة الورق عرب التأريخ(،) صناعة الورق عند العرب( مّث الفصل األول، بعنوان:  ويتكون البحث من متهيد  
)مناذج من مشايف املخطوطات وطرائق صناعة الورق الطبيعي(، مث الفصل الثاين: )جتربة مشفى مركز ترميم املخطوطات 

ر الثاين:  )املراحل ) نبذة تعريفّية عن املشفى(، احملو  وصيانتها يف العتبة العّباسّية املقدسة(، وفيه أربعة حماور: األول:
ع  واملواد املستعملة يف صناعة الورق الطبيعي(،احملور الثالث )طريقة الرتميم بالورق الطبيعي املصنوع باملركز  (، واحملور الراب

 )التوصيات والنتائج(.

 ز هذا البحث، وأخص منهم كادر مركز ترميم املخطوطاتوأخريًا أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من أعانين يف إجنا
 وصيانتها؛ ملساعدهتم يل وبذهلم الكثري من اجلهد والعناء. 
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 صناعة الورق عبر التاريخ:

كان اإلنسان البدائي على مر معظم احلقب التارخيية القدمية ينقش رسالته مبختلف األشكال والرسوم على السطوح 
الكهوف , وكانت هذه هي أوىل الوثائق اليت نقلت إلينا احلياة واحلضارة السائدة آنذاك , إذ كانت  املستوية جلدران

هذه الرسوم جتسد جتسيدا حقيقيا وواقعيا تلك احلقبة احلضارية , الن التعبري عن هذه املراحل يتم بالصور ال بالرموز 
 واحلروف , فهي إذا صور واضحة املعامل.

, كان أول سطح وقع عليه االختيار للكتابة هو احلجر, حيث كان قبل ذلك ويف البداية يتم حنت وملا ظهرت الكتابة 
أو رسم احلروف أو الرموز على جدران الكهوف الصخرية أو واجهتها ,مث اخذ اإلنسان بالكتابة على األعمدة أو 

نقل قد استخدمت  األلواح احلجرية لاجلدران احلجرية  فيما بعد. ونظرا الن هذه السطوح مل تكن قابلة للنقل , ف
 املعلومات , أو لوضع القوانني )كقانون محو رايب( أو لتوفري التعليمات والوصايا.

ونظرا الن األلواح احلجرية كانت ثقيلة عند محلها ومرهقة يف النقش عليها , فقد بدأ اإلنسان يف بالد ما بني النهرين ) 
 (جنوب شرق العراق  –يف منطقة العروق 

ق.م  3300باستخدام مادة أخرى مستخرجة من أدمي األرض وهي األلواح الصلصالية بدال عنها وذلك قرابة العام ) 
( وعلى مر القرون , أصبحت هذه األلواح أقل احتواء على الرسوم التصويرية وأكثر ميال إىل التجريدية , حىت أهنا 

من اخليزران أو عصا من القصب ذات هناية حادة تتخذ شكل استخدمت كرموز للغة احلديث املنقولة باستخدام عود 
 منشور ثالثي وترتك على الطني الطري بصمات مميزة اسفينية الشكل , لذلك أطلق عليها تسمية الكتابة املسمارية.

وكان الصلصال وسيلة جيدة ؛ ألنه حفظ لنا اسطرا رائعة من املمكن تضمني كثري من املعلومات يف مساحة صغرية. 
وكانت األلواح الصلصالية صغرية للغاية وحبجم كف اليد الواحدة , رغم أن الكتابة املسمارية كانت مستخدمة أيضا 
على سطوح أخرى , مثل سطوح األعمدة , ويتكون الصلصال من سيليكات األلومونيوم  املائية اليت تلني عند ترطيبها 

 الصالبة.  . ويتغري شكل الصلصال بفعل احلرارة , ويصبح شديد, وميكن ختفيفها باملاء وإعادة تشكيلها عند تصلبها
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فهي تصمد إمام  –وكانت تصنع األلواح حبيث تكون قادرة على التحمل , وذلك لتعزيز قدرهتا على االستمرار والبقاء 
 النار دون أن تتأثر هبا.

يه وعلى الفور يتطلب تسجيل النص كله علإن الطني ليس أفضل مادة للكتابة ؛ ألنه ثقيل الوزن ويشغل مكانا كبريا و 
, وطبعا ال ميكننا أن ننكر أن بوسع اللوحات الطينية حىت غري املشوية أن تبقى حتت األرض آالف السنني يف حال 

لوح  500,000سليمة , وبفضل ذلك وصلتنا هذه الكميات اهلائلة من الرقم الطينية )يوجد اآلن ما يقارب من 
اضر ( ولكن أليس من احملتمل أن سكان مابني النهرين القدماء كانوا فعال يكتبون يف بداية األمر صلصايل يف الوقت احل

ء املصريني مما الشك فيه أن قدما على اخلشب أو على مواد أخرى مل تصلنا , مث بعد ذلك انتقلوا إىل استعمال الطني.
وراق األلواح الطينية , وذلك بعد أن اكتشفوا إعداد أالذين عاشوا يف تلك احلقبة من الزمن مل يرق هلم فكرة استعمال 

 م.ق (. 2700الربدي للكتابة عليها وذلك قرابة عام )  

اخرتع املصريون القدماء مادة صاحلة للكتابة , مع سهولة احلصول على هذه املادة بثمن قليل ويف متناول األيدي , وهو 
 النيل او يف منطقة الدلتا. وكان ذالك من أعظم االخرتاعات يفورق الربدي الذي كان منتشرا بكثرة على ضفاف هنر 

( مرتا وهي موجودة يف 40تاريخ البشرية , فقد اخرتع من هذه النبتة وثائق عمالقة تبلغ أكرب وحدة مكتشفة منها )
 متحف )اليبزغ  يف أملانيا ( .

الصفحة  اجللدية بالكتابة على وجهي بدأت املخطوطات اجللدية حتل حمل خمطوطات الربدي. وقد مسحت املخطوطات
, كما أتاحت إمكانية مسح األخطاء وإدخال التصحيحات عالوة على ذلك إمكان خياطتها معا مكونة جمموعة 
أضخم من الربدي , وتتميز املخطوطات اجللدية بأهنا أكثر ثباتا وقدرة على البقاء من الربدي عند االحتفاظ هبا يف بيئة 

 مستقرة.

إما يف الصني فكان الوسيط املستخدم يف التسجيل هي شرائح نبات البانبو وكان عرض كل شرحية ال يتسع ألكثر من 
 ( سم.وكان استعمال سيقان البانبو الضيقة يف التدوين جيعلها ال تتسع لعدد كبري 20رمز واحد وكان طوهلا ال يتجاوز )
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  شرائح , ولكي حيفظ الكتاب تتابع الشرائح , كان عليه ان يثقب من الكلمات. لذلك كان النص الطويل حيتاج لعدة
 كل شرحية بثقب من األعلى مث ينظمها يف خيط واحد.

فكان احلرير من اخلامات اليت عرفتها الصني منذ القدم , فبدأ استعماله كوسيط لتدوين الكتب عليه ,وكانت هذه 
مل يكن كافيا لسد حاجة الصني إال أنّه كان غايل الثمن , لذلك أخذ  اخلطوة تقدما كبريا يف هذا اجملال , إال أن احلرير

عدد من املهتمني بالطباعة يف خمتلف أحناء الصني يعملون جاهدين الكتشاف وسيط جديد للكتابة عليه. وظلت 
ى ع(م. حيث توصل الباحث الصيين الذي يعمل مديرا للورشات اإلمرباطورية ويد 105التجارب مستمرة حىت عام )

) تساي لوين ( إىل صنع الورق من حلاء الشجر وبعض احلشائش واخلرق والشباك القدمية. وقد ظلت الصني حتتفظ 
 (1 لنفسها بسر صناعاهتا طوال سبع قرون.)

 صناعة الورق العربي 

إن املواد اليت استخدمت يف صناعة عجينة الورق هي: احلرير , الكتان , القطن , القنب , ألياف النخيل , اخلرق  
البالية , من هذه اليت كانت جتمع لتغطية حاجات احلوانيت أو مصانع الورق , وكان االعتماد بصورة عامة على القطن 

من غريه يف صناعة الورق. وتعد ألياف القطن انقى الصور اليت النقي ذي األلياف الطويلة , الذي كان أكثر جودة 
يوجد عليها السليلوز يف الطبيعة , والورق املصنوع منه يعّد من أقوي أنواع الورق وأكثرها دواما ومقاومة لعوامل التحلل 

اخلواص حيث انه ال  ه بعضيف البيئة , كما تكون نسبة اللجنني وهي املادة الرابطة بني األلياف قليلة جدا )واللجنني ل
يذوب يف املاء أو املذيبات العضوية, ولكنه يتأكسد حبامض الكربيتيك ( , لذلك فان نسبته املرتفعة يف الورق مضرة 
جدا, تؤدي إىل تغري لون الورق وأكسدته , وتكسر أوراقه وتيبسها )كما نرى ذلك يف الورق األوريب ( ويفضل إزالة 

افة الصمغ العريب والشب لتحل حمل اللجنني ألداء وظيفة التماسك وصالبة األلياف السليلوزية  اللجنني من العجينة وإض
بالورق , كما يضاف إىل عجينة الورق وسط قلوي يساعد على مقاومة التحلل, وان العرب قد عرفوا جيدا املواد القلوية 

 وكيفية استخدامها وكمياهتا وخواصها. 

                                                           
 .162-156,ص2006تطور صناعته عرب التاريخ ,جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية, العدد الثاين, سنة -وظيفته-ينظر: الورق نشأته 1
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ية للحصول على عجينة الورق بتقطيعها يف املاء , وضرهبا وغليها وحتضري عالق مائي من لقد عوجلت املواد السليلوز 
( ماء , ويطرح هذا املزيج يف منخل أو شبك من السلك ال يسمح إال بنفاذ املاء 100( إىل )5هذه األلياف بنسبة )

ميينا فتتشابك يف أثناء حركته يسارا و فقط , ويغمس هذا املنخل واملزيج يف حوض ماء , وحيرك مبعدل معني , ويرج جيدا 
 األلياف مكونة نسيجا متصال ذا مسك منتظم.  

إال أن هذا الورق املصنع من األلياف يكون مساميا وغري مالئم للكتابة باحلرب السائل, لذلك تضاف مواد سائلة على 
طلى الورق, ريي وبودرة التلك, مث يسطح الورق املصنع مكونة من النشا , الصمغ العريب اجليالتني مسحوق احلجر اجل

حيث تنفذ املواد السااااااائلة واملثبتات بني األلياف وفوقها, مث تصااااااقل األوراق  وتغلق املسااااااامات وجتعل الورقة اقل قابلية 
 (2على امتصاص السوائل, ) 

 تعريف الورق:

 املصحف , وورق الصحف وأوراقه ينقل من لسان العرب البن منظور أن الورق: أُدٌم رقاق واحدهتا ورقة , ومنها ورق
 صفحه الواحد كالواحد وهو منه , والورّاق معروف وحرفته الوراقة ورجل ورّاق وهو الذي يوّرق ويكتب.

أما يف االصطالح فهو:نسيج من ألياف ذات أصل نبايت و هي عبارة عن مادة سيليلوزية ؛ لذلك ميكن عّد مصدر 
السبب يف عدم استغالل أنواع كافة يعود إىل اقتصادية عملية االستخالص , خاصة نبايت مادة خاماَ إلنتاج الورق ولكن 
 (3) عندما تكون نسبة السيليلوز قليلة.

 

 

 

                                                           
 .35-34م , ص 2002ينظر: الذخائر جملة فصلية حمكمة تعىن باآلثار والرتاث واملخطوطات والوثائق, األستاذ أسامة ناصر النقشبندي, سنة  2
 .9ينظر: صناعة الورق يف تونس دراسة حالة تطبيقية يف جغرافية الصناعة , رسالة ماجستري ,ص  3
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 الفصل األول 

 مناذج من صناعات الورق الطبيعي يف العامل وطرق استخدامه

 أوال:صناعة الورق في اليابان:

اص ونعومة امللمس, ويتمّيز ليس فقط بالرونق اخل“. واشي”يطلق على الورق الذي ُيصّنع بالطرق اليابانية التقليدية اسم 
وإمنا خباصية امتصاص الرطوبة واملتانة والتحمل ألمد طويل، ولذلك فإنه يستخدم ليس يف الكتابة والرسم فحسب بل 

 يف صناعة األثاث والديكورات الداخلية.  

البداية، وصلت التقنية اليدوية لصناعة الورق إىل اليابان من الصني مع دخول تعاليم الديانة البوذية. وانتشرت صناعة  يف
( ١١٨٥-٧٩٤( بنشر البوذية يف أحناء البالد، ويف عصر هييآن )٦٢٢-٥٧٤الورق مع قيام األمري شوتوكو تايشي )

 وهي طريقة صنع  .“Nagashi - zuki زوكي -غاشي نا”ولدت التقنية اليابانية الفريدة ويطلق عليها 

اتية والذي يكون موضوعا به املادة اخلام من األلياف النب“ سوِكغيتا”الورق عن طريق حركة هز لوعاء غري عميق يسمى 
وذلك يف داخل صهريج مليء باملاء. حيث أن احلركة االهتزازية تعمل على ترابط األلياف مما جعل من املمكن ُصنع 

 (4) .ق يتميز خباصية املتانة وصعوبة التمزق سواء بالطول أو بالعرضور 

يتم نسج األلياف الطويلة بطريقة متشابكة « زوكي -ناغاشي»وتأيت قوة هذا الورق أيضا من طرق تصنيعه. يف طريقة 
ء ومادة تسمى اماللتتحول إىل ورقة منتظمة ومتينة، يف هذه الطريقة يتم خض األوراق لألمام واخللف داخل مزيج من 

لياف أو أي نبات مياثله يف اللزوجة، وبينما ترتبط األ« آئوي-تورورو»وهي مادة لزجة مصنوعة من نبات امسه « نريي»
 (5الطويلة مع بعضها يتم قذف السائل حبركة متكررة حىت حنصل على ورقة مستوية عالية املتانة. )

                                                           
 التقليدي الياباين الواشي ينضم إىل قائمة اليونسكو, انظر:بوابتك إىل اليابان, حرفة صناعة الورق 4

http://www.nippon.com,/27/2/2016., 
 .japan.org-http://web ,/2016انظر: نيبونيكا ,الورق يف الثقافة اليابانية ورق واشي بني األصالة والتطور ,  5
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 ثانيا:مشفى مركز ترميم المخطوطات في فلسطين:

ميكن تأخريه  ويتم وضااع ما إن عملية الرتميم تقوم على فهرسااة هذه املخطوطات ضاامن نظام وأرقام معينة مث تصااويرها،
منها داخل أكياس من النيرتوجني وصااااااااااااااناديق خاصااااااااااااااة إىل أن يأيت دورها يف الرتميم،  وهذه العملية تساااااااااااااامى احلفظ 

دراسااااااااة طريقة حياكتها وخياطتها، ورساااااااام  -أوراقهاقبل تفكيك املخطوطة و -وحسااااااااب رأيهم أن على املرمم ."املؤقت
خريطة لطريقة الكتابة وأنواع الُعقد، مث غساال املخطوطة كيميائيا مبواد تعمل على حفظها، ومن مث التجفيف والتصااميغ 
الذي يعطيها مرونة وملعانا، كما حيوي الصااااامغ مادة ساااااامة قادرة على قتل أي حشااااارات ميكن أن تكون بعد عشااااارات 

 .السنني

إن املراحل األخرية يف عملية الرتميم تنتهي لدى املعمل اليدوي، حيث توضاااااااااااع املخطوطة على طاولة مضااااااااااايئة ملعاجلة 
الثقوب املتآكلة، عرب دمج األوراق اجلديدة بالقدمية باسااااتخدام  الورق الياباين ، مث حياكة الكتاب وجتليده ووضااااعه يف 

 (6) .صندوق مبواصفات خاصة وبرقم معني يف املركز

 ثالثا: مشفى مركز جمعة الماجد.                

 مراحل العمل التقني للترميم داخل قسم الترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث:

هناك عملية التعقيم املعنية بالتخلص من اآلفات واحلشرات والفطريات والبكرتيا اليت تتغذى على الكتاب. وأما العملية 
التنظيف اجلاف إلزالة األتربة والغبار املوجود فيها ذرات معدنية تضر وتتلف ورق الكتاب. وتأيت العملية الثانية فهي 

 ..الثالثة املتمثلة باملعاجلة، اما بالغسيل أو عرب تنظيف البقع والتخلص من اإلصابة الكيمياوية

وهي ارتفاع نسبة احلموضة أو األكسدة الضوئية داخل الورق. ويف العملية الرابعة جيري الرتميم اليدوي أو اآليل، حسب 
 حالة املخطوطة. وتسمى املرحلة اخلامسة ب الرتميم احلراري . وهو خمصص للحاالت ذات التلف النسيجي، واليت مل 

 

                                                           
 .http://www.aljazeera.net ,  /2007انظر,فريق فلسطني لرتميم املخطوطات,مسر منر , 6
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صل أخرياً الذي يراعى فيه تاريخ املخطوطة وتصنيفها، تصور رقمياً. مث يتنفع معها املعاجلات السابقة، وقبل التجليد 
 (7) .إىل املخازن اجملهزة جيدا بشكل توفر معه بيئة صحية تكفل احملافظة على املخطوط

فقد اعتمد مركز مجعة املاجد على جتارب األجداد يف هذا اجملال وعلى التجارب العلمية احلديثة , وقد خلص إىل 
هذه األلياف النقية من مادة القنب اليت أعطت نتائج ممتازة حيث يقوم اآلن باستخدامها يف أعمال الرتميم  استخراج

اآليل ويف صناعة األطباق الورقية اخلاصة بأعمال الرتميم اليدوي آخذين بعني باحلسبان األساسية يف صناعة الورق من 
 (8) السماكة واللون.

ترميم المخطوطات وصيانتها في العتبة العباسية       الفصل الثاني: تجربة مشفى مركز  

 المحور األول:

 نبذة تعريفية مفصلة عن مشفى مركز ترميم المخطوطات:

املخطوط: هو كل مدون قدمي من كتابة و رسااااوم على الطني او احلجر او اخلشااااب او اجللود او الرقوق او الربديات او 
 الورق.

ان الشااااااااااااعوب تناقلت علومها وأفكارها بواسااااااااااااطة املدونات اليت توارثتها األجيال ,وهلذه املخطوطات أ ية عظيمة من 
حيث العلوم املدونة فيها ,فهي حتكي تاريخ الشااعوب واألمم وحضااارهتا , وهي كنوز ال تقدر بثمن, وبساابب الظروف 

األضااااااارار واحملافظة  على هذه الذخائر املهمة  , صاااااااار لزوماً املؤثرة يف املخطوطات تضااااااارر كثري منها  , والحتواء هذه 
على الشااااااعوب إن هتيا اجلو املناسااااااب والظروف املالئمة هلذه النفائس بدءا من ترميمها وصاااااايانتها إىل خزهنا لضاااااامان 

 سالمتها. 

 

                                                           
 .http://www.aljazeera.ae/ ,2013خمطوطات مجعة املاجد للثقافة كنز الرتاث اإلنساين, ينظر: 7
 .469/470صناعة الورق العريب اإلسالمي من الرتميم إىل التجليد:  8

http://www.aljazeera.ae/
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رات احلاصلة يف التطو إن إنشاء مركز ترميم املخطوطات وصيانتها يف العتبة العباسية املقدسة خطوة مهمة يف اجتاه 
 أقسام العتبة , ومنها املخطوطات اليت حرصت العتبة على احلفاظ على هذا الرتاث واإلرث اإلنساين واحلضاري.

يصااااااب عمل مركزنا على صاااااايانة املخطوطات وحفظها بطرائق علمية حديثة وحبسااااااب الشااااااروط العاملية املتبعة للحفاظ 
 عرب جمموعة من املختربات , هي: على القيمة التارخيية للمخطوط. ويتم ذلك

 أواًل: المختبر البايولوجي:

يشااااااااامل العمل يف املخترب البايولوجي على أثر الكائنات احلية يف املخطوطات ساااااااااواء كانت كائنات مرئية كاحلشااااااااارات 
 والقوارض او كائنات دقيقة كالفطريات والبكرتيا.

 -وينقسم العمل يف املخترب على عدة مراحل:

 األوساط الزرعية اخلاصة بالفطريات والبكرتيا.حتضري  -1
 فحص املخطوطات عن طريق اخذ مسحات وزراعتها. -2
 تشخيص احلشرات الضارة املوجودة يف الكتب. -3
 فحص أنسجة األوراق.  -4
 تعقيم املخطوطات املصابة. -5

 ثانياً: المختبر الكيمياوي:

ود يف املااااااواد االثريااااااة , وحتضااااااري كاااااال املااااااواد هااااااو ماااااان األقسااااااام املهمااااااة يف املركااااااز؛ إذ يااااااتم فيااااااه حتلياااااال كاااااال مااااااا موجاااااا
األساسااااااية الداخلااااااة يف عمليااااااة الرتماااااايم, وان عماااااال الرتماااااايم يعتمااااااد اعتمااااااادا كلياااااااً علااااااى املختاااااارب الكيمياااااااوي ؛ ألنااااااه 

 يف املخترب يتم حتديد املواد املستخدمة يف الرتميم. ويقسم العمل يف املخترب إىل قسمني:

 ملتنوعة وتشمل:االختبارات املباشرة والتحليالت ا -1
 اختبار تناسق ألياف اجللد حبيث يتم حتديد شدة الضرر املوجود يف اجللد.اختبارات اجللود: -أ
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الفحص الشااامل ألحبار الكتابة واألختام واأللوان املتعددة سااواءاً زخرفة أو كتائب اختبارات األحبار واأللوان: -ب

 منها.أو ختطيط نصوص وحتديد مدى متاسكها وطرق تثبيت املتضرر 
حتلياال التااذهيااب: حيااث يتم حتلياال التااذهيااب كيميااائيااًا ومعاااجلتااه ومعرفااة الرتكيااب الكيمياااوي للتااذهيااب واملواد  -ت

 الالصقة املستخدمة يف التذهيب, وتثبيت األماكن املتضررة منه.
(: تقاس محوضاااااااااااة األوراق باساااااااااااتخدام جهاز قياس احلموضاااااااااااة وباساااااااااااتخدام PHقياس محوضاااااااااااة األوراق ) -ث

 ملفلطحة وهي خاصة لقياس األسطح املستوية.األلكرتودات ا
 تحضير المواد المتنوعة الخاصة بالترميم وتشمل: -2

 حتضري مواد تثبيت األختام واألحبار إن تطلب األمر تثبيتها. -أ
حتضاااااري ألوان اآليزو املساااااتخدمة يف عملية صااااابغ عجينة الورق وصااااابغ الورق الطبيعي اليدوي واملعروف بالورق  -ب

 يف الرتميم.الياباين املستخدم 
حتضاااااري املواد الالصاااااقة اليت تدخل بعملية حتضاااااري عجينة الورق املساااااتخدمة يف عملية الرتميم وإكمال نواقص  -ت

 األوراق وكل أنواع الرتميم املتنوعة.
 حتضري عجينة الورق املصبوغة واملستخدمة يف ترميم األوراق وإكمال النواقص. -ث
ل املخطوط واملسامى باااااااااااااااا )صاابون البندقية( وتساتخدم هذه حتضاري مادة الصاابون الساائل اخلاص بعملية غسا -ج

 املادة حسب احلاجة لغسل املخطوط.
 األوراق يف حال كون احلموضة مرتفعة. حتضري مواد ختفيض محوضة -ح
 حتضري مواد تدعيم الورق عند الرش أو الغسل إن تطلب األمر. -خ
رية , ط مصاااااااااابآ باحلشااااااااارات واألحياء اجملهيتم اختيار املادة العضاااااااااوية املناسااااااااابة للتعقيم يف حال كون املخطو  -د

 وتعتمد املادة العضوية على طبيعة الورق واجللد اخلارجي ونوع احلرب والتذهيب والنقوش املستخدمة.
حتضاااااااري مواد تشاااااااحيم وترطيب اجللود القدمية واملتيبساااااااة اليت فيها نسااااااابة األلياف القصااااااارية أكثر من األلياف  -ذ
 الطويلة.
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الطبيعية واألحبار؛ إذ حتضاار بعض الصاابغات من نوع من الزهور والنباتات وقشااور بعض حتضااري بعض األلوان  -ر

 الثمار وجذورها.
حتضااااري كاشااااف هايزنبريك املسااااتخدم يف معرفة نوع ألياف الورق, وأيضااااا حتضااااري كاشااااف لواكل املسااااتخدم يف  -ز

 الكشف عن مادة النشا املستخدمة يف تدعيم األوراق القدمية.
 رميم:ثالثاً: مختبر الت

 يتم يف خمترب الرتميم املراحل اآلتية: 

نة اجلدران ؛ ألهنا مبنية باخلرساااااااانة املسااااااالحة , وتتوفر فيها كل اساااااااتالم املخطوط من اخلزانة:  -1 وهي قاعة حمصاااااااّ
 18اإلمكاانياات الالزماة حلفظ املخطوطاات ومحاايتهاا من التلف , وفق املعااير الادولياة من درجاة احلرارة وهي 

وتتوفر يف احلصااااينة أيضااااا احدث طرائق اخلزن ,وهي الدواليب املعدنية  % 50  والرطوبة مبعدلدرجة مئوية , 
املتحركة. تتم عملية تسااااليم الكتاب من قبل مسااااؤول اخلزانة احلصااااينة للمرمم بعد تثبيت معلومات الكتاب يف 

 سجل خاّص بذلك.

ترقيمه , ق األضااارار الظاهرة على الكتاب و التوثيق: أول عمل يقوم به املرمم بعد اساااتالمه املخطوط هو توثي- 2
 بعد ذلك تتم عملية التصوير الدقيق لكل جوانب املخطوط واإلضرار املوجودة فيه.

 فصل األوراق امللتصقة: يف حال تالصق األوراق يوضع يف جهاز السحب  -3
امللتصقة بواسطة  فصل األوراق ) الفاكيوم (,وتغلق القبة , مث يضخ البخار البارد لرتطيب األوراق ؛ كي يتسىن للمرمم

 أدوات العمل.
 التنظيف امليكانيكي: يف هذه املرحلة تتم عملية تنظيف املخطوط وبطريقتني: -4

احات والُفَرش الطبيعية  -أ التنظيف اجلاف: هي عملية إزالة األتربة واألوساااخ العالقة على املخطوط بواسااطة املسااّ
 الناعمة .
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بات , بعد هذه العملية يتم تثبيت األحبار واألختام املهمة اليت تتأثر باملذي التنظيف الرطب: قبل املباشاااااااااارة يف -ب

ذلك يتم غسااااااال األوراق ان دعت الضااااااارورة , كأن تكون هنالك أتربة عالقة باألوراق أو بقايا فضاااااااالت احلشااااااارات أو 
ابون ة الصااااادهون ملتصاااااقة او بصااااامات أصاااااابع مساااااتخدمي املخطوطات وغريها , وتتم عملية الغسااااال باساااااتخدام ماد

 السائل اخلاص بغسل األوراق , ومبحلول يتم حتديده و هتيئته يف املخترب الكيمياوي. 
بعد عملية الغسااال تأيت عملية التدعيم ؛ إذ تقوى األوراق بواساااطة املادة الداعمة لكي حنصااال على   التدعيم: -5

 املرونة و القوة الالزمتني.

الرتميم: هنالك طريقتان رئيساااتان يف املخترب لرتميم املخطوط , وميكن للمرمم اختيار الطريقة املالئمة حبساااب وضاااع -6
 الكتاب , وهاتان الطريقتان  ا: 

الرتميم بواسااااطة عجينة الورق باسااااتخدام جهاز الفاكيوم:يتم الرتميم بواسااااطة عجينة الورق ؛ إذ ختلط العجينة  -أ
بشااكل جيد , مث تضاااف املادة الالصااقة إىل اخلليط املتجانس ويصااب يف األماكن اليت يراد ترميمها  عند حتضااريها باملاء

  .يف الورقة و بشكل طبقات متعامدة

الرتميم اليدوي بالورق الياباين هي عملية ترميم أوراق املخطوط املتضررة أو املتآكلة بواسطة الورق الياباين يدو  -ب
 ينأ.

الصاااغرية: بعد االنتهاء من الرتميم بواساااطة إحدى الطرائق املذكورة يقوم املرمم بإمالء الثقوب الصاااغرية ترميم الثقوب -7
؛ إما بالعجينة املسااااااااتخدمة يف ترميم الكتاب ؛ أو بتكوين عجينة من ألياف الورق الياباين مللء الثقوب إذا كان الرتميم 

 بواسطة الورق الياباين.

ترميم املخطوط يتم مجع املخطوط على شكل مالزم وخياطتها بالطريقه نفسها اليت خيط  اخلياطة: بعد االنتهاء من-8
 هبا املخطوط تارخييا.

تتم يف و  التجليااد: بعااد االنتهاااء من اخلياااطااة يتم جتليااد املخطوط بغالف جااديااد أو ترميم الغالف القاادمي إن وجااد.-9
 مراحل.
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 ل وبدقة.مجع مالزم الكتاب مع بعضها البعض وحسب التسلس-أ 

 خياطة املالزم وحبسب اخلياطة القدمية اليت كان عليها املخطوط لألمانة التارخيية.-ب 

هتيئة اجللد القدمي وذلك بتنظيفه ميكانيكياً وبشااااااااااااااكل جيد , ومن مث ينظف بواسااااااااااااااطة مادة, اآللفول وهي مادة  -ت
 تستخدم على شكل رغوة يف عملية التنظيف الرطب. 

 القدمي بواسطة جلد طبيعي جديد مع مراعاة اللون.ترميم اجللد  -ث 

 جتليد الكتاب بواسطة اجللد املرمم والكارتون القاعدي. -ج 

بعد االنتهاء من كل مراحل الرتميم واخلياطة و التجليد للكتاب يقوم املرمم بصااااااااااااااناعة علبة خاصااااااااااااااة بالكتاب   -10
 وحبسب قياساته  و تكون من الكارتون األرشيفي القاعدي.

يقوم املرمم بالتصااوير التوثيقي النهائي و يفضاال أن يصااور نفس األماكن واألضاارار نفسااها اليت صااّورها يف البداية  -11
 .لكي يظهر الفرق بشكل واضح لكل من يريد أن يعرف ما جرى على الكتاب و كيف كان سابقاً 

ير النهااائي نااة يقوم املرمم بكتااابااة التقر التقرير النهااائي للمخطوط: قباال نقاال املخطوط املرمم إىل اخلزانااة احلصااااااااااااااي -12
موضاااااااااااحا فيها العمليلت اليت جرت على املخطوط بالتفصااااااااااايل, ويذكر كل املواد اليت اساااااااااااتخدمت يف ترميم املخطوط 

 وصيانته.

تتم عملية األرشاااااااافة بنسااااااااخ التوثيق التحريري والصااااااااوري  اليت أجريت على طول مراحل  الرتميم على  األرشاااااااافة:-13
 ع املخطوط يف العلبة اخلاصة به مع االحتفاظ بالنسخة األصلية يف احلاسوب ) الكومبيوتر (.يوضع م(CD)قرص

تساااليم املخطوط للحصاااينة: يعاد املخطوط إىل القاعة احلصاااينة ويسااالم للمساااؤول بشاااكل نظامي , ويوضاااع  يف  -14
 مكانه , وبالنسجة بذلك تكون رحلة ترميمه قد انتهت بعودته إىل اخلزانة احلصينة.
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 رابعاً: مختبر األعمال الفنية:

وهي اإلعمال النهائية اليت تضااااااااااااااااف إىل املخطوط , وهي تُعّد مزوقات وجممالت للمخطوط من أوراق وغالف وعلبة 
حفظ ؛ إذ إن اساتخدام الزخرفة واحلفر على اجللد املزجج كل ذلك كان يساتخدم يف األغلفة القدمية كل حساب احلقبة 

 نسخ فيها املخطوط وطبيعة وثقافة الطبقة احلاكمة يف تلك احلقبة.الزمنية اليت كتب او 

ويف األغلب كانت تسااتخدم الزخرفة اإلسااالمية النباتية واهلندسااية يف املخطوطات اإلسااالمية ؛ إذ إن االختالف بساايط 
احلقبة من إضاااااافات  كبني احلقب املتعاقبة والتطورات يف األعمال الفنية تكون تدرجيية, وما كان يضااااايفه الفنانون يف تل

 أدت إىل تطور العمل إىل يومنا هذا ؛ إذ إن اإلبداع ال يتوقف يف حقبة وزمن معني.

و يتم تصاااااااانيع الغالف الال كي ) املزجج ( للمخطوطات النفيسااااااااة والثمينة اليت تفتقد إىل الغالف األصاااااااالي ؛ إذ نقوم 
غالف الزهور كان الكتاب أدبيا فرتساااام على واجهة ال  بتصاااانيعه وحسااااب نوعية احملتوى الذي حتتويه تلك املخطوطة فإذا

والفراشاااات وحساااب ما كان مساااتخدماَ يف تلك احلقبة , أما إذا كانت املخطوطة فقهية او قرآناَ  قدمياَ فرتسااام الزخارف 
 اإلسالمية على وجه الغالف املراد جتليد املخطوطة فيه وحسب قدم تلك املخطوطة, وما كان يستخدم يف تلك احلقب

 من زخارف إسالمية هندسية او زخارف إسالمية نباتية.

 المبحث الثاني: المراحل والمواد المستخدمة في صناعة الورق الطبيعي: 

بعد البحث املستمر ودراسيت النظرية لتاريخ صناعة الورق الطبيعي يف خمتلف احلقب الزمنية والكشف عن كيفية استخدام 
واالستدالل على عمل األدوات واآلالت القدمية يف صناعة الورق  الطبيعي  ,  سنعرض أنواع خمتلفة من املواد الطبيعية 

 يف هذا املبحث املراحل العملية املدعمة بالصور:
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 أوال: صناعة المشبك:

سم , يتخلل هذا اإلطار شبكة 3( ال يقل مسكه عن 30*40يتكون املشبك من إطار خشيب متساوي األضالع ) 
ذات ثقوب صغرية جدا, وهذه الشبكة تكون مثبتة جيدا باإلطار اخلشيب مع احلرص على أن تكون حماكة من النحاس 

 أطراف اإلطار مغلقة بإحكام بشريط مطاطي لكي ال يتسرب خليط لب الورق منها.كما يف الصورة   املبينة ادناه

 

 

 

 مشبك صناعة الورق الطبيعي                                  

 

 تحضير األلوان:ثانيا: 

يتم حتضري اللون املستخدمة يف صبغ العجينة اخلام باستخدام اصباغ )االيزو( وهي عبارة عن باودر يوجد منه ستة  
 الوان) جوزي , اصفر غامق ,ا صفر فاتح , رصاصي ,اسود واخضر ( وذلك عن طريق حسابات دقيقه جدا. يتم 
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( من املاء املقطر وخلطه جيدا هذا اخلليط يوضع يف بيكر  9.99اله إىل) ( غرام من احد االلوان املذكورة اع1اضافة )
 (  ملدة نصف ساعة.0c10خمتربي مث وضعه يف محام مائي حتت درجة حراره )

 صبغ عجينة الورق:

  -اللون الجوزي:

  )15mlمن اللون اجلوزي و) %0.1صبغ تركيز  ml( 125( لرت ماء مقطر و)6( غرام عجينة بيضاء و)100) 
 من اللون الرصاصي. %0.1صبغ تركيز  

 -اللون االصفر:

 من اللون االصفر. % 0.1صبغ تركيز   200mlلرت ماء مقطر و 6غرام عجينة بيضاء و 100

 -اللون الرصاصي:

 .%0.1من صبغ الرصاصي تركيز   ml(25( لرت ماء مقطر و )6( غرام عجينة بيضاء و )100. )1

 من اللون االسود. 0.1صبغ تركيز  ) 20ml(لرت ماء مقطر و)6و )( غرام عجينة بيضاء 100. )2

 -العجينة الحمراء:

 ( لرت ماء.3صبغ امحر و )) ml 150( غرام عجينة بيضاء و)50) 

 حتضري لب عجينة الورق الطبيعي: ثالثا: 

( %60كون )طن تيتكون لب الورق احملضر يف خمترب الرتميم الرطب من ألياف القطن والكتان , إذ ان نسبة الق 
( غرام من األلياف ونقعها 12( يتم حتضريه بالوسائل احلديثة املتاحة , يتم على سبيل املثال اخذ ) %40والكتان)

إىل  30( لرت من املاء املقطر اخلايل من األمالح , ومن مث وضعه يف اخلالط ليتم خلطه جيداً ملّدة ترتاوح من 1ب)
متغرية حسب مسك الورقة , تتكرر هذه العملية حلني الوصول إىل الكمية  ثانية علما ان هذه النسبة تكون 50

املطلوبة , بعد هذه املرحلة يتم وضع اخلليط  يف حوض , ولتقوية تشابك األلياف يتم مزج اخلليط مبادة سليلوزية 
 الصقه.
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 تحضير لب عجينة الورق                              

 رابعا: ضرب المشبك:

بعد االنتهاء من حتضري عجينة الورق يتم خلط لب عجينة الورق جيدا , ومن مث يتم ضرب املشبك بشكل أفقي 
داخل حوض العجينة , مث رفع املشبك بشكل مستوي ,لكن  قبل ركود األلياف يف أسفل املشبك يتم حتريك املشبك 

 ك جيد لأللياف ومالء الفراغات.من اليمني إىل اليسار ومن األعلى إىل األسفل , وذلك لتحقيق تشاب
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 ضرب المشبك داخل الحوض

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 143 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 خامسا: عملية الكبس:

بعد رفع إطار املشبك يتم وضع الورقة املصنعة بني طبقتني من القماش والبطانية )ورق نشاف(, ومن مث وضعها  
( ساعة يتم إخراج الورقة من املكبس ووضعها على املشر لكي جتف 24داخل املكبس إلخراج املاء الزائد. بعد مرور )

 تدرجييا 
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 عملية كبس الورقة المصنعة

 عملية التدعيم:سادسا: 

بعد االنتهاء من جتفيف الورقة لوحظ ان الورقة ذو ملمس خشن ومليئة بالفراغات وغري صاحلة للكتابة , لذا بعد  
البحث والتجارب تبني ان مادة النشاء جيدة لتقوية ألياف الورقة. يتم حتضري مادة النشاء بإذابتها باملاء البارد , ومن مث 

مع التحريك املستمر, مث تركها لتربد , بعدها يتم طالء الورقة من جهة وتركها لتجف , ومن املغلي عليها  سكب املاء
 مث طالء الوجه اآلخر وتركها على النشر لتجف بالتدريج.

 

 

                        

 مرحلة التدعيم                                            
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 سابعا: الصقل:

وهي عملية تنعيم ألياف الورقة وجعلها متساوية ومنبسطة , تتم عملية صقل األوراق بواسطة مادة صلبة مثل احلجر  
أو العاج. يتم مترير احلجر بالتساوي على طول الورقة وتستمر هذه العملية حىت تصبح الورقة ناعمة امللمس , وتكون 

 هذه العملية من جهتني.

 

 

 

 عملية صقل الورقة
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 المحور الثالث:

 طريقة الترميم بواسطة الورق المصنوع:

بعد إجراء الفحوصاااااااااااات البايولوجية والكيمياوية للمخطوط , وعملية التوثيق الصاااااااااااوري والتحرير تتم معاجلة املخطوط 
حساااااب الضاااااوابط املنصاااااوص عليها يف مركز ترميم املخطوطات التابع ملكتبة ودار خمطوطات  العتبة العباساااااية املقدساااااة 

 ,وتتم هذه العملية على مرحلتني: 

  اوال:عملية صبغ الورق المصنوع:

يتم التوصااال للون املقارب عن طريق مقارنتها بنماذج حمضااارة مسااابقا ضااامن قياساااات مثابة على النموذج على ضاااوئها 
مر غ يتم التوصااااااااااال للون املطلوب بعدها يتم صااااااااااابغ عدد من األوراق  للمخطوط املراد العمل عليه , وذلك عن طريق

 األوراق يف حوض فيه صبغة حمضرة من الوان خاصة لصبغ األوراق.

 ثانيا: طريقة الترميم:

بعد قياس مسك أوراق املخطوط املتضررة يتم صنع عدد من األوراق بنفس السمك, بعدها يتم وضع ورقة املخطوط  
أطراف الورقة,  ر من متزق أو تآكل علىاملراد ترميمها على شاشة ضوئية لكي يتم ُرؤية مجيع التفاصيل الدقيقة لألضرا

(  وهي  6000MHوبذلك يتم وضع الورقة املصنعة جبانبها وقصها بنفس مقدار الضرر ويتم لصقها مبادة التيلوزة )
مادة سليلوزية الصقة جيدة وسهلة اإلزالة يف نفس الوقت. بعد هذه العملية يتم كبس الورقة داخل مكبس ملدة ترتاوح 

 ساعات , بعدها يتم إخراجها من املكبس , ومن مث تعريش أطراف الورق الزائد.   ( 10 - 5من ) 
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 ترميم المخطوط بواسطة الورق المصنوع )قبل وبعد (
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 المحور الرابع: 

 دراسة مقارنة, والتوصيات والنتائج:

 دراسة مقارنة:   -أوال

والكتان , املختار  من اخلرق البالية ؛ أذ تكون نساااااااااابة عند اسااااااااااتخدامي لعجينة الورق احملضاااااااااارة من ألياف القطن 
؛وعملت  بتقطيعها مث غليها  وطحنها وخلطها جيدا وأخرياً تصااافيتها  من الشاااوائب ,  %40والكتان  %60القطن 

و بوضااااع هذا اخلليط يف حوض  واضااااافة اليه مادة سااااليلوزية صاااامغية  لتقوية متاسااااك االلياف , بعدها شاااارعت  بغمر 
اخل احلوض ورفعه بوضاااااع الورق الناتج بني طبقتني من القماش مث التخلص من املاء الزائد عن طريق وضاااااع املشااااابك د

الورق داخل املكبس , فأن الورق الناتج يكون ذو جودة علية وقليل التأثر بالعوامل الطبيعية من درجة احلرارة والرطوبة 
 وثائق واملسااااااااتندات االرشاااااااايفية , وخلصااااااااائصااااااااه اجليدة يف؛ أذ كان يسااااااااتخدم مثل هذا الورق يف كتابة املخطوطات وال

مقاومته للتقادم الزمين واحلفاض على شااااااااكله االصاااااااالي ملدة طويلة  , مقارنته بالورق املصاااااااانوع من لب اخلشااااااااب ؛ أذ 
 حيتوي على نسبة علية من االمحاض مثل مادة اللجنني اليت تسبب حتلل وتأكسد الورقة وانتشار البقع على سطحها.

 : التوصيات:ثانيا

ويضاااااام هذا احملور جمموعة من التوصاااااايات اليت تساااااالط الضااااااوء على جمموعة من املشاااااااكل اليت واجهتين أثناء العمل يف 
صناعة الورق الطبيعي واستخدامه يف ترميم املخطوطات، أحببت أن أبينها للعاملني يف هذا اجملال مع بيان احللول هلذه 

 تصني يف هذا اجملال. املشاكل، عسى أن يكون فيها نفع للمخ

عند تصاااانيعي للمشاااابك واسااااتخدامه يف صااااناعة الورق الحظت بعض املعوقات أثناء غمر املشاااابك داخل احلوض  -1
ورفعه , نزول املاء بساارعة  واسااتقرار األلياف يف قعر املشاابك بشااكل عشااوائي وغري مسااتقرة حبيث ال يوجد وقت كايف 

عن  إن الورقة الناجتة عن هذه التجربة غري مستقرة وسهلة التمزق. نتيجةلتحريك املشبك لليمني وإىل اليسار, وجدت 
البحث املساااتمر توصااالت إىل إن املشاااكلة تكمن يف أطار املشااابك اخلشااايب حيث قمت بإضاااافة شاااريط إليه من املطاط 

 من اجل حصر املاء ألطول فرتة ممكنه وحتريك املشبك ومالء الفراغات. 

وانتظارها لتجف وجدت ان ساااطح الورقة يكون مسااااميا وخشااان امللمس ومرنه جدا  بعد خروج الورق من املكبس -2
 وغري صاحل للكتابة عليها الن احلرب يتغلغل داخل ألياف الورقة ووصوله إىل اجلانب األخر منها لذا قمت بتدعيم 
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االنتقال  تظارها لتجف مثسااااااطح الورقة مبادة قلوية مثل النشاااااااء او الصاااااامغ العريب , لذا قمت بطالء الورقة من جه وان
 للجة الثانية. بعد جفاف الورقة حلظت إن الورقة أصبحت متماسكة وقوية.

سطح الورق بقي مساميا لذا توصلت إىل إن صقل الورق هو احلل املناسب إما بواسطة حجر العقيق أو العاج ,  -3
ومتاسكا  علت من ألياف الورقة أكثر تراصاوذلك بتمرير حجر العقيق على طول الورقة وبالتساوي , إن هذه العملية ج

 وجعلت سطحها ناعما حبيث عند الكتابة عليها ال يتغلغل احلرب داخل الورقة إمنا يستقر على سطح الورقة. 

 ثالثا: النتائج:

االهتمام بصناعة الورق الطبيعي واستخدامه يف ترميم وصيانة املخطوطات من اجل تقليل التكلفة بدآل من  -1
 من الدول األوربية. استريادها

 استعمال اخلرق القطنية البالية او النباتات املتوفرة يف البلد. -2
احلرص على ان تكون النباتات املستعملة يف صناعة الورق الطبيعي ذو الياف طويلة من اجل احلصول على  -3

 متاسك جيد لألوراق.
فراء وسهلة املدى البعيد وجتعل من الورقة صجيب تقليل مادة اللجنني يف الورقة ألهنا تؤثر على الورقة على  -4

 التكسر.
التواصل يف هذا اجملال عرب شبكة االنرتنيت من اجل تطوير الورق الطبيعي واستخدامه يف ترميم املخطوطات  -5

 بأفضل صوره ممكنه.
مركز مشفى  نتيجيت اليت توصلت إليها هلذا البحث هو إن الورق الذي قمت بتصنيعه والتجارب اليت أجريت عليه يف  

ترميم املخطوطات التابع ملكتبة ودار خمطوطات ألعبته العباسية املقدسة جيد لرتميم املخطوطات؛ حيث متكنت من 
 التحكم بسمك ولون الورقة.

 المصادر والمراجع:

 ديب. -ثاصناعة املخطوط العريب اإلسالمي من الرتميم إىل التجليد ,عدة مؤلفني , مركز مجعة املاجد للثقافة والرت -1

 الذخائر, جملة فصلية حمكمة , رئيس حتريرها كامل سلمان اجلبوري. -2

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 150 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

صناعة الورق يف تونس دراسة حالة تطبيقية يف جغرافية الصناعة , رضوان بن حممد عيادي , جامعة بغداد كلية  -3
 .2003الرتبية ,سنة 

 جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية , سنوية, رئيس حتريرها د.م. حممد نوار العوا. -4

5- /http://www.nippon.com. 

6-japan.org-http://web /. 

7- http://www.aljazeera.net. / 

8 http://www.aljazeera.ae/. 

9- http://www.alittihad.ae/. 
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ABSTRACT 

 

The Islamic arts, in general, and the decoration art, in particular, pay much heed 

to imitating the visual images pertinent to perfection and symbolism in light of the 

techniques of the sublime controversy. Such gives diversity of styles and 

performance that lend symbolism with a sense of spirituality and  Quranic , 

linguistic and philosophical concepts to the Islamic products , the decoration art in 

specificity , of texts Quranic , prophetic, theological and literary relies on the  

beauties of symbolism, structure , gold enameling and tinting the cover and the 

pages of a manuscript. 

Certain Islamic manuscripts and historical documents take shape of some factors 

of decoration ; plant, geometry, writing, variety that are as a part of the spiritual 

doctrine of a Muslim as found on the honest Quran and books religious, 

theological, scientific , educational and historical and so forth.   

 Consequently, it is found that the importance of the current study lurks in the 

rarity of the literary, critical and research papers in such an orbit ; the beauties of 

the first visual introductions of a manuscript , Islamic or religious, theological , 

literary or historical , give importance to the technical, performative and artistic 

vantage point. Besides, it is regarded that one exposes a manuscript culls a merit, 

yet the current paper is of prominence in shedding light on manuscripts in an 

academic study none has ever tackled before.    

 Thus the study endeavours to stern the prow of attention to certain systems of first 

decorative introductions of the Holy Al-`Abbas Shrine manuscripts in the span of 
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 520-1244 whose systems hold principles and rudiments of the decorative design 

targeting to form a conceptual decorative unit with abstract shapes dependent on 

rules and certain formulae taken from geographical environment to cast the 

elegance of parallelism, allusion, conformity and angles of symbolism. Moreover, 

there will be a literature of decoration in the Islamic arts, its tenets and the main 

pillars of its foundations in light of the holy Al-`Abbas shrine library as having 

antiques, manuscripts, scientifically historical categorized documents as 

unpublished and the achievements, the development programs and the projects of 

the holy Al-`Abbas Shrine pertinent to thought, academic studies and the humanist 

heritage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 154 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 الملخص

 

اإلسالمية بشكل عام،  وفن زخرفة املخطوطات بشكل خاص  مبحاكاة الصور الفكرية ذات الطابع اعتنت الفنون 
املثايل، املنتمية اىل مستويات الرمز،  مما أسهم يف انتاج تركيبات ووحدات زخرفية تزيّن املخطوطات والوثائق التارخيية 

 تاجات الفن االسالمي ومنها فن زخرفة املخطوطوتغلفها بأشكال جمردة  متنوعة يف االسلوب واألداء الذي مينح ن
دالالت رمزية بطابع  روحاين اليت حتتفي مبجموعة من املفاهيم القرآنية واللغوية والفلسفية املتمثلة بالنصوص القرآنية 

غلفة املخطوط ا والنبوية فضالً عن األدبية اليت تركز مجيعها على مجاليات الرتميز والرتكيب والتذهيب والتزويق املنفذة على
 وصفحاته.

 –واهلندسية  –إذ توشحت الكثري من املخطوطات اإلسالمية والوثائق التارخيية ببعض العناصر الزخرفية )النباتية  
والكتابية  املتنوعة واملتمفصلة بعقيدة املسلم الروحية من مثل بعض املصاحف الشريفة والكتب الدينية والفقهية والعلمية 

 والرتبوية وكتب السرية وغريها.  

على ما تقدم جند أمهية الدراسة احلالية تأيت من قلة األوراق البحثية والنقدية واألدبية، املعنية بشأن مجاليات وبناًء 
املفتتحات البصرية االولية الي خمطوط اسالمي سواء أكان دينًيا أم فقهياً أم أدبياً أم تارخيياً والذي يهتم باجلانب التقين 

ا املخطوطات اليت سيتم احلديث عنها يف الدراسة احلالية وندرهتا  إذ يتم الكشف عنهواألدائي والفين، فضالً عن أمهية 
ودراستها ونشرها ألول مرة ؛ فعملية الكشف عن خمطوط واحد غري منشور يَعّدها املختصون إجنازا كبريا فكيف ودراستنا 

 العراق واليت عتبة العباسية املقدسة يفاحلالية ستكشف عن العديد من املخطوطات املخزونة يف مكتبة ودار خمطوطات ال
 سُتنشر يف دراسات اكادميية.

إّن هذه الدراسة حتاول أن تسلط الضوء على بعض أنظمة التكوين الزخريف للمفتتحات االوىل لبعض املخطوطات اليت 
ها من أسس انظمت القرن الثالث عشر للهجرة(، وما حتوي –تقع ضمن احلدود الزمانية املرتاوحة بني )القرن السادس 

التصميم ومبادئه الزخريف اهلادفة اىل تكوين وحدات زخرفية مفاهيمية وبأشكال جمردة، تعتمد قواعد وصيغا رياضية 
 مستوحاة من البيئة الطبيعية تعتمد مجاليات التناظر والتشابك والتجانس والتذهيب والتزويق بطابع رمزي. فضاًل عن 
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الزخرفة يف الفنون اإلسالمية وعناصرها التكوينية وأسس تصميمها جبانب تسليط ذلك سيتم التطرق اىل مرجعيات 
الضوء على مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة وما حتويه من نفائس املخطوطات والوثائق التارخيية املفهرسة 

 علمياً وغري منشورة سابقاً.  
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 المنهجي للبحثالفصل االول: اإلطار 

 مقدمة:

امتلك االنسان منذ العصور القدمية االحساس باجلمال بإزاء األشكال الطبيعية احمليطة واألشكال اجملردة اخلالصة اليت 
استعان هبا يف صناعة حضارته العريقة ونتاجها الفكري والفلسفي واجلمايل وإنعكاساته على منجزاته الفنية واألدبية 

وح نتاجاته الفخارية واخلزفية واأللواح والرقم الطينية واألختام املنبسطة واالسطوانية واألواين بشكل عام ، وعلى سط
النذرية وفنونه األخرى بشكل خاص، اليت مت صياغتها بأشكال رمزية جمردة ذات عناصر زخرفية هندسية وأخرى نباتية 

ية والوحدات الزخرفية املتنوعة  بتنوع االسلوب والتقنوعضوية وحروفية يف تصميم وحداته التصويرية البصرية، املشّكلة و 
 والتجارب اجلمالية.

وعليه فإّن املتتبع يلحظ تطور هذه األشكال والتكوينات ذات الطابع الزخريف اجملرد لدى االنسان الذي أدى اىل متظهر 
التجريد والتجريب،  احملتفية بقواننيأشكال جديدة ذات أبعاد مجالية وفكرية وفلسفية وعقائدية حمّملة بالقيم االنسانية 

واحملددة بأنظمة وعناصر وأسس التكوين الزخريف املتناسقة اليت أسهمت يف انتاج العديد من االعمال الفنية منذ العصور 
ة وماتالها قالرافدينية العراقية القدمية ومروراً باحلضارتني املصرية واليونانية القدميتني ووصواًل اىل احلضارة اإلسالمية العري

 من عقود وسيطية وحديثة فاملعاصرة.

رئيات( كان ُُييل املشاهد االيقونية املستوحاة من الوجود الطبيعي )امل  -الرافديين على وجه اخلصوص –فالفنان القدمي 
 نإىل أشكال رمزية تعرب عن قوى السماء، تتميز بالرتكيب والتهجني والتخلي عن ُمعطيات املرئي املادي ؛ اذ تكو 

السماء موطن اإلله الذي هو مركز الوجود.. سعيًا من الفنان اىل إجياد أطر موحدة ألفكاره الغيبية بشكل ُيسهل له 
إدراك الظواهر الكونية اليت ُيكمها، للسمو بفكره على فوضى جتارب نسله من خالل إبتداعه ألشكال جديدة جمردة 

ية ألساطري واملالحم والرتاتيل الدينية. )املوسوي، شوقي: جغرافذات طابع روحي وصياغتها يف أعمال فنية وأدبية كا
 (.  53اجلدل،ص
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التوجه الروحي يف بلورة رؤية مجالية كشفت عنها الفنون الزخرفية اليت اختذت اشكاهلا طابعاً جتريدياً عندما وأسهم هذا  

 قبيل  عمق للنفس واألىمى للروح ؛ منوجدناها تنأى عن املظاهر احلسية وتبحث عن اجلمال يف مستوى االنصهار األ
أّن مفهوم اجلمال ينقسم على مجال الصورة الظاهرة اليت تُدرك بعني املشاهد       ومجال الصورة الباطنة اليت ُتدرك بعني 

 (.30القلب ونور البصرية.)الغزايل،ص
من هنا جند أن مفهوم اجلمال و اجلمالية يف الفنون قد أخذ باالتساع ضمن مقوالت  فكرية وفلسفية و مجالية وأخرى 
تطبيقية يف الفنون اإلسالمية بشكل عام، ويف فنون الزخرفة واملخطوط واخلط العريب االسالمي بشكل خاص... وبالتايل 

ون رة أو بأخرى أن تسلط الضوء على القيم اجلمالية للزخرفة يف الفننذهب بالقول اىل أن الدراسة احلالية حتاول بصو 
اإلسالمية وعلى وجه اخلصوص فن املخطوط العريب االسالمي من خالل الوقوف على أهم مرجعياته وأفكاره وأساليبه 

العامة واخلاصة يف املتاحف  تالفنية االدائية والتقنية ومقوالته الفلسفية اليت متنح التكوين الزخريف العام ملخطوطات املكتبا
واملراكز الدولية واملؤسسات االكادميية والثقافية والعتبات املقدسة يف العراق والبلدان العربية مجاليات مثالية.. وبالتايل 
تتصدى الدراسة احلالية ملشكلة البحث من خالل عناية الباحثني جبماليات فن املخطوط يف مكتبة العتبة العباسية 

يف العراق وما جياورها من نشر العديد من املخطوطات الدينية والعلمية واألدبية والوثائق التارخيية النفيسة لإلجابة  املقدسة
على بعض التساؤالت من امهها: ماهي أهم العناصر الزخرفية يف فن املخطوط ؟ وماهي آليات اشتغاهلا يف تصوير 

 لكل خمطوط.   األشكال الزخرفية على املفتتحات البصرية األوىل

هتدف الدراسةةةةةةة احلالية إىل:  التعّرف على التكوينات الزخرفية للمفتتحات البصةةةةةةرية األوىل يف  هدف البحث: -
 خمطوطات مكتبة العتبة العباسية املقدسة.

اقتصرت الدراسة احلالية على دراسة وحتليل مناذج مزخرفة لبعض املخطوطات يف خزانة مكتبة  حدود البحث: -
 القرن الثالث عشر للهجرة(.  –اسية املقدسة  وللحقبة احملصورة بني ))القرن السادس العتبة العب

جاء يف عنوان البحث بعض املصةةةةةةةةةةةةةةطلحات املهمة وجب حتديدها وتعريفها من لدن  حتديد املصةةةةةةةةةةةةةةطلحات: -
 -ريفخالبةةاحثني ألمهيتهةةا أواًل ولالختالف املتواجةةد يف تنةةاوهلةةا ثةةانيةةاً، وهةةذه املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةات هي )التكوين الز 

 مكتبة العتبة العباسية املقدسة(. –املخطوط 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 158 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
التكوين الزخريف: املصةةةةةةةطلح مركب  اجة اىل أنع يتم تعريف مصةةةةةةةطلح التكوين ومصةةةةةةةطلح الزخرفة كل  على   (1

 حدة.
  :Composition)التكوين)أ (     

كلمة مشةةةةةتقة من الفعل )الناقن( كان يكون كوناً وكياناً وكينونة الشةةةةةيء: حد، وجد وصةةةةةار،   التكوين لغة: -
 (. 704تكويناً: أحدثه وأوجده.)معلوف لويس، ص وكون الشيء

اصطالحاً: عرفه  عبد احلميد بانه: تآلف وتعاون كل عناصر التكوين يف العمل الفين وتكون متفاعلة التكوين  -
 (.146د احلميد، صيف منط واحد منسق ):عب

والتكوين هو: عملية ترتيب وتنظيم العناصةةةةر التصةةةةويرية هبدف خلق وحدة مفاهيمية. ) مالنز، فريدريك، ص  -
(،  وعرّفه رسةةةةةةةةكن بأنّه: عملية وضةةةةةةةةع عّدة أشةةةةةةةةياء معاً إذ تكًون يف النهاية شةةةةةةةةيئاً واحداً وأّن كال من  226

ائي لكي يكون كل شةةةةةةيء يف موضةةةةةةع حُمّدد يؤدي الدور عناصةةةةةةره ُيسةةةةةةهم مسةةةةةةامهة فّعالة يف حتقيق العمل النه
كّونات األخرى. )ستولنيز، ص 

ُ
(. وبعد اطالع الباحثني على  397 – 321املطلوب من خالل عالقته بامل

 التعاريف السابقة اتفقا مع تعريف عبد احلميد ملصطلح التكوين لكونه يتفق مع هدف الدراسة احلالية.
 (Decoration) ب ( الزخرفةةةةة:

 :الزينة وكمال حسةةةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةةةيء وزخرف البيت زخرفة، زينه وأكمله، وكل ما زوق وزين، فقد زخرف،  الزخرفة لغة
 (.  353والتزخرف: التزين، والزخارف: ما زيّن من السفن.) ابن منظور، ص

  :ًجمردة هلا   أشةةةةةةةةكالهي أحد الفنون اإلسةةةةةةةةالمية اليت تقوم على حتوير األشةةةةةةةةكال الطبيعية إىل الزخرفة اصةةةةةةةةطالحا
.(، والزخرفة: فن يقوم على حتوير األشةةةكال الطبيعية وصةةةياغتها 199عالقة كبرية باهلندسةةةة العمارية. ) األغا، ص

إىل عمةةل فين إبةةداعي على وفق نظةةام ريةةاضةةةةةةةةةةةةةةي وفين يعتمةةد التكرار، والتنةةاظر، والتشةةةةةةةةةةةةةةةابةةك، والتوريق، فهي فن 
ا: اسةةةةةتخدام عناصةةةةةر هندسةةةةةية ونباتية وعمارية، وكتابية من لدن (. وتعرف الزخرفة بأنّ  13جتريدي.) العتاب، ص

 (. 123الفنان املزخرف بإفراغ اجلماليات الكامنة فيها. )العاين، ص
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 159 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
وبعد اطالع الباحثني على التعريفات السةةابقة ملصةةطلح الزخرفة مت التوصةةل إىل التعريف االجرائي: )طراز فين اسةةالمي، 

ية الطبيعي الواقعي اىل أشةةةكال رمزية خمتزلة بفعل التجريد والتبسةةةيط على وفق عناصةةةر تصةةةميمقائم على حتوير الشةةةكل 
 تعتمد التناظر والتكرار والتشابك والتناسق كأسس يف التكوين الزخريف يف املخطوطات اإلسالمية (.

مة على فعل التنظيم رية القائومن مث يعرف الباحثان مصةةةةةةةةةةطلح )التكوين الزخريف( اجرائياً  بأنّه:)البنية الشةةةةةةةةةةكلية والفك
للعناصةةةةةةةر التصةةةةةةةميمية اهلندسةةةةةةةية والنباتية والكتابية والعضةةةةةةةوية، يف فن زخرفة املخطوطات اإلسةةةةةةةالمية على وفق آليات 

 التجريد املعتمد على عمليات الرتكيب والتذهيب والتزويق والتناظر والتشابك والتوريق يف املخطوطات (.
 املخطوط: (2

خط الشةةةةيء خيطه  –(. واخلط: الَكتُب بالقلم 44خة املكتوبة باليد )مصةةةةطفى، صاملخطوط لغة: هي النسةةةة -
(، ويف االصةةةةةةةةطالح: هو كل ما يُكتب باملداد على الورق سةةةةةةةةواء أكان 131خطاً: كتبه بقلمه.)الزبيدي، ص

الورق مصةةةةةةةةةنوعاً من الربدي أم من الكاغد أم من األكتاف أم كان بصةةةةةةةةةيغة لفائف أم جمموعة من كراريس أم 
(. فهو: فكر مكتوبة باليد، كتبها املؤلف، أو الناسةةةةةةةةةةةةةة  421راقاً حمفوظة بني دفتني .) النقشةةةةةةةةةةةةةةبندي، صأو 

 (. 67ويتضمن فكر مؤلفه يف موضوع ما. ُكتب على ورق أو رق أو طني.  ) عبد القادر، ص
 مخطوط:للوبعد اطالع الباحثني على التعاريف السابقة ملصطلح املخطوط توصال اىل التعريف االجرائي 

َم أو ُزّوَق  وزخرف يدوياً  من خالل االسةةةةةةتعانة بأداة للكتابة تغمس يف املداد أو   )هو كل ما ُكتَب أو ُزخرَف أو ُرسةةةةةةَ
 أية صبغة لونية احادية كانت أم متعددة على أرضية ورقية أو جلدية أو كارتونية  (. 

 الفصل الثاني: االطار النظري

 رجعيات التكوين الفني وعناصره(المبحث األول:  فن الزخرفة )م

اعتىن االنسةةان منذ القدم جبماليات األشةةكال اهلندسةةية يف الفنون ؛ لكونا تعتمد بشةةكل أو بآخر على جمموعة من    
القوانني واألسةةةةةةس التنظيمية والرياضةةةةةةية اليت تتخذ يف تكويناهتا أشةةةةةةكاال وصةةةةةةورا متآلفة لتشةةةةةةكيل وحدات رمزية مبتكرة 

 لتنوع.   جتسد الوحدة يف ا
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فقد اسةةةةةةةةتعان اإلنسةةةةةةةةان قدمياً ببعض العالمات واخلطوط البسةةةةةةةةيطة كالتقاء خطني يف نقطة واحدة ومن خالل تكرارها 
(، ويف تطور الحق جنده قام بتكرار هذا احلرف بشةةةةةةةةةةةةةكل مقلوب Vنلحظه قد أنتج وحدة زخرفية تقرتب من احلرف )

وقد تطور األمر فيما بعد إىل أن مشل على مضةةةةةاعفة × (.. فتحصةةةةةل على وحدة زخرفية أخرى يقرتب من العالمة  ) 
حىت توصةةةل إىل وحدة زخرفية على شةةةكل معني )      (، ومن  -أي إىل األعلى وأخرى إىل األسةةةفل  -الزاوية وقلبها 

نا اهتدى إىل التوصل إىل رسم وحدات زخرفية متكاملة وليس جمرد تأليف خطوط متشابكة وكذلك استطاع اإلنسان ه
براهيم، إأن يتعامل مع هذه الوحدة الزخرفية مع املسةةةةةةةةةاحة اليت حتيط بالوحدة وما ينشةةةةةةةةةأ عنها من قيم مجالية مثالية. ) 

 (.65ص

األشةةةةةةكال املتنوعة عرب العصةةةةةةور القدمية فوجدناه على سةةةةةةبيل املثال قد ومبرور الوقت جند االنسةةةةةةان قد طور العديد من 
( الذي يوضةةةح تكوينات تعتمد عناصةةةر  3 -2 – 1اعتىن بالعناصةةةر النباتية يف احلضةةةارة الرافدينية كما يف األشةةةكال )

ما يف ك  براعم....(، فضةةةةةةةةال عن بعض األشةةةةةةةةكال اهلندسةةةةةةةةية واحليوانية –مثار  –أوراق  –اغصةةةةةةةةان  –نباتية )سةةةةةةةةيقان 
مروراً باحلضارة املصرية القدمية اليت انتجت جمموعة من األشكال ذات الطابع الزخريف حمتفظة بالعديد  (.4 -)الشكل 

من األشةةةةكال النباتية اليت مت نقشةةةةها على سةةةةقوف املقابر وعلى جدرانا ويف عمارة القصةةةةور الفرعونية بأشةةةةكال تصةةةةور 
(. ، وصةةةةةوالً اىل احلضةةةةةارة اإلسةةةةةالمية  ويف حدود  151(. )مرزوق، ص6 – 5كما يف الشةةةةةكلني )  أزهار االقحوان.

الفنون الزخرفية يف العصةةةةر االسةةةةالمي جند هنالك حضةةةةورا للكثري من املبادا الفكرية يف العقيدة اإلسةةةةالمية قد كان هلا 
حيد املتمركز التو حضةةةةةةور يف ذهنية الفنان املسةةةةةةلم جلأ اليها يف إنتاج أشةةةةةةكال ووحدات زخرفية خالصةةةةةةة من أمهها فكرة 

عاىل من سةةةةةةةورة قوله تعلى عبادة اهلل سةةةةةةةبحانه وتعاىل وعدم االشةةةةةةةراك به، مسةةةةةةةتنداً اىل آيات من القرآن الكرمي كما يف 
 255قوله تعاىل من سةةةةورة البقرة يف اآلية : )واهلُُكم إله  واحد  ال إله إال هو الرمحن الرحيم..( ، ويف 63البقرة يف اآلية 
: )ذلُكُم اهلل ربُُكم ال إله إال هو 102هُو احليُّ القيوُم..( وأيضا يف قوله تعاىل من سورة األنعام يف اآلية  )اهلل ال إله إال

: )اهلل ال إله اال هو 8خالق كل شةةةيء فاعبدوه وهو على كل شةةةيء. وكيل.( وكما يف قوله تعاىل من سةةةورة طه يف اآلية 
  يات القرآنية املباركة.لُه االىماُء احُلسىن.( فضاًل عن الكثري من اآل
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وال خيفى مبدأ الثبات والشةةةمولية يف الدين االسةةةالمي الذي اسةةةتعان هبا الفنان املسةةةلم يف تكوين زخارفه وأشةةةكاله كما 
هي واضةةةةةحة يف السةةةةةمات واخلصةةةةةائن العامة للعناصةةةةةر التكوينية للزخرفة اليت انتجت وحدة شةةةةةاملة مرتابطة بأجزائها، 

(. إذ  86كز ؛ لكون الدين االسةةةةةةةةةةةةالمي جاء لكل البشةةةةةةةةةةةةر وليس حكراً على أحد.)موزو،،صمتآلفة ومتحدة يف املر 
ُوِجَدت التكوينات الزخرفية بشةةةةةةةةةةكل عام يف فنون العمارة والتصةةةةةةةةةةوير االسةةةةةةةةةةالمي فضةةةةةةةةةةالً عن فنون املخطوط والزخرفة 

ن واملصلى والقبلة رية )الصحوالتحف املعدنية وغريها، فنجد على سبيل املثال الزخارف قد توّشحت هبا العناصر العما
واحملراب واملنرب..( اليت ال خيلو منها اي جامع أو مسةةةةجد اسةةةةالمي، منذ مسةةةةجد قباء )مسةةةةجد املدينة( مروراُ مبسةةةةجد 

م( وما ضةةةةةةمرته مقرنصةةةةةةاته على العديد من الزخارف املتنوعة بعناصةةةةةةرها  635 -هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  14البصةةةةةةرة الكبري املشةةةةةةّيد  ) 
 (. 7-التصميمية كما يف )الشكل 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(  الذي  15وال ننسةةةةى عندما نتكلم عن مسةةةةاجد االسةةةةالم  نتحد، عن مسةةةةجد الكوفة، الذي بين يف سةةةةنة ) 
احتفى بزخارف نباتية وهندسةةةية فضةةةال عن بعض العناصةةةر الكتابية املمثلة باخلط الكويف الذي امتلك صةةةحنا مكشةةةوفا 

 ية وللصةةةةةةةةةحن مدخل رئيس يتألف من إطاروكانت له أربعة جدران عالية مدعومة بثمانية وعشةةةةةةةةةرين برجاً نصةةةةةةةةةف دائر 
مسةةةةةتطيل يتوسةةةةةطه عقد مدبب عند الوسةةةةةط، حوله الزخرفة اآلجرية اليت قوامها وحدات جنمية سةةةةةداسةةةةةية يف الوسةةةةةط، 

ي مكان يشكل مثمناً يعرف بةةة ) السفينة ( الذ –الصحن  –ويوجد يف صحن املسجد جمموعة من احملاريب يتوسطها 
 حمراب صةةةغري ويتألف فناء السةةةفينة من ايوانات ذات عقود مدببة ترتفع بارتفاع ار  يؤدي إىل حجرة صةةةغرية بداخلها

 (.  234(.) سلمان، ص 8 -املسجد كما يف ) الشكل 
و مروراً بزخةةارف قبةةة الصةةةةةةةةةةةةةةخرة اليت زينةةت جةةدرانةةا من الةةداخةةل واخلةةارج بعةةدد من الوحةةدات الزخرفيةةة اجلميلةةة ذات  

تغليف  فسةةةةةيفسةةةةةائي متقن. فضةةةةةالً عن الزخارف اليت اعتىن هبا الفنان املسةةةةةلم يف فن العناصةةةةةر النباتية واهلندسةةةةةية بطابع
الكتب واملخطوطات  وزخرفتها  ليكون القرآن الكرمي أول الكتب اليت منحها الفنان عناية كبرية يف نسةةةةةةةةةةةةةخه و زخرفته 

مي إذ جند الفنان يف العصةةةر االسةةةالبعد عناية نبينا حممد )صةةةلى اهلل وعليه وآله وسةةةلم( به، مثّ  فن التصةةةوير اإلسةةةالمي 
املسلم جعل من موضوعاته املتداولة امتداًدا للفكر الفين واجلمايل اليت اتسمت بفنون الزخرفة العربية اإلسالمية، عندما 

لى عاعتىن مبفهوم اإلطالق ) الزماين واملكاين ( عرب إنشةائه مكاناً فنياً متسةّماً بأفكار وتصةورات ال متناهية وغري حمددة 
 الرغم من حماكاته اجلوهرية للمرئي  اذ تعد مدرسة بغداد يف التصوير أول مدرسة معروفة يف تزويق املخطوطات يف جمال 
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 (. 187الطب  والعلوم، فضاًل عن كتب األدب مثل كليلة ودمنة ومقامات احلريري.) املوسوي، ص

توت واملعدن وأيضاً صناعة التحف املعدنية، اليت احوقد  تواجدت فنون أخرى كفن اخلزف وفن الرقش على اخلشب  
 على وحدات زخرفية ذات العناصر  اهلندسية والنباتية بأشكال طبيعية وجمردة.

 عناصر التكوين الفني:
لكل تكوين يف الفنون التشكيلية عناصر أساسية تكون مبثابة قوانني يعتمدها الفنان يف تشكيل مشاهده الفنية بشكل 

 ية بشكل خاص وُياول العناية هبا ألجل زخرفة بعض املخطوطات ومن أمهها:عام والزخرف

تعد من أهم عناصر تكوين الزخرفة بل أساس تكوين أي خط أو شكل أو هيئة أو اية مالمح.  عنصر النقطة: (1
الفضاء  ووهي تثري لدى املشاهد احساساً باحلركة والدميومة اليت متتد خارج حدود أمكنة النقطة باجتاه اخلارج حن

املفتوح ومن مث نلحظ متظهر األبعاد بني نقطتني وأكثر ومن مث يتم حتديد االجتاه على وفق قوى حركية كامنة 
يف النقط مع رد الفعل الذي تثريه يف نفس املشاهد فيجعله ينساق ال شعوريا للوصل بينهما وهذا الشعور هو 

 .(.59-58)ريا ، ص الذي يعرف باسم امليل.

يتمتع عنصر اخلط بالتعددية يف االستعمال ومن مث ال ميكن للفنان التشكيلي واملزخرف على  عنصر اخلط: (2
وجه اخلصوص االستغناء عن صفاته الفيزيائية ؛ لكون اخلطوط املرسومة باليد على سبيل املثال متغرية، فيمكن 

(. فضاُل عن امناطه  183أن يكون اخلط قويا أو ضعيفا، ناعما أو غليظا، ىميكا أو رفيعا. )نوبلر، ص 
املعروفة املتمثلة باخلط املنحين املتحرك واملمتد يف املساحات الواسعة يف فضاء املخطوط  الذي ُييل الذهن 
باجتاه النائي فضاًل عن اخلط اهلندسي الذي تتشكل منه اجزاء الوحدات الزخرفية واملتصف باجلمالية واملنتج 

. فاخلط العمودي مينحنا داللة روحية ترتبط بالسماء واملنحين بالعام لالشكال املضلعة ذات الطابع املثايل
 املادي واجلسدي.

ويعد من العناصر املهمة يف زخرفة املخطوط ملا ُيويه من طاقات تعبريية ودالالت رمزية متنح   عنصر اللون: (3
الم والنقاء والطهارة، رمز للسالتكوين الزخريف أبعادا مجالية ونفسية  سب كل لون. فمثال جند اللون األبيض ي

ويعرب عن النور وخيالفه اللون األسود الذي يدل على الظالم، فضاًل عن اللون األمحر الذي جند له دالالت 
 رمزية للعاطفة اجلياشة واخلطر والدم والنار واحلذر... فضالً عن اللون األصفر املعرب عن السرور واشعة الشمس 
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اته يرمز اىل اخلداع والغش واملر  , بينما اللون األزرق  يرمز للصدق والصداقة والذهب وقد جنده  سب درج

و  30واخللود، والبنفسجي اىل احلب واحلكمة، واألخضر إىل العطاء واألمل واحلياة واخلصوبة. ) اجلبوري ، ص 
 .(.60ص 

لمة ) ألوان( مزيتها ودالالهتا فقد وردت كونلحظ أّن القرآن الكرمي قد احتفى باأللوان واعطى هلا امهية كربى من ناحية ر 
واشتقاقاته يف سبع آيات كرميات  وكأنا اشارة من اهلل سبحانه وتعاىل اىل ان الطيف الشمسي فيه سبعة ألوان مع تواجد 

نُةَها قَاَل نًي من سورة البقرة كما يف قوله تعاىل: )قَاُلواع ادعُع لََنا َربرَك يُةبةَ  69لفظة )لون( يف آية وحيدة  وهي اآلية   لرَنا َما َلوع
نُةَها َتُسرُّ النراِظرِيَن(. بينما يف املواضع االخرى السبعة جندها كم رَاُء فَاِقع  لروع  يأيت: اِإنرُه يَةُقوُل ِإنّةَها بَةَقرَة  َصفع

ِلَك آليًَة ًلَقوعم. أَلعَوانُُه ِإنر يف ذَ : )َوَما َذَرأَ َلُكمع يف اأَلرعِ  خُمعَتِلًفا 13كما يف قوله تعاىل من سورة النحل يف اآلية  -1
 يَذركرُروَن( .

ُلِكي ُسُبَل َرًبِك ُذُلالً خَيعرُجُ 69كما يف قوله تعاىل من سورة النحل يف اآلية  -2 ِمن  : )مُثر ُكِلي ِمن ُكًل الثرَمرَاِت فَاسع
 ُروَن( .ِإنر يف َذِلَك آليًَة ًلَقوعم. يَةتَةَفكر  بُطُوِنَا َشرَاب  خمُّعَتِلف  أَلعَوانُُه ِفيِه ِشَفاء لِلنراسِ 

 ’: )َوِمَن آيَِتِه َخلُق السرَمواِت واألرعِ  واخِتالُف ألِسَنِتُكم22كما يف قوله تعاىل من سورة الروم يف اآلية  -3
 ِإنر يف َذِلَك آليَات. للعاِلِمنَي(.’وأَلعَواِنُكم

َنا ِبِه مَثَرَات. خمُّع 27 كما يف قوله تعاىل من سورة فاطر يف اآلية -4 َرجع َتِلًفا : )َأمَع تَةَر َأنر اللرَه أَنَزَل ِمَن السرَماء َماء فََأخع
َِباِل ُجَدد  بِيض  َومُحعر  خمُّعَتِلف  أَلعَوانُةَها َوَغرَابِيُب ُسود (.  أَلعَوانُةَها َوِمَن اجلع

َا خَيع : )َوِمَن ال28كما يف قوله تعاىل من سورة  فاطر يف اآلية  -5 َواًب َواألنةعَعاِم خُمعَتِلف  أَلعَوانُُه َكَذِلَك ِإمنر َشى نراِس َوالدر
 اللرَه ِمنع ِعَباِدِه العُعَلَماء ِإنر اللرَه َعزِيز  َغُفور (.

ابِيَع يف األرعِ  َكُه يَةنَ : )َأمَع تَةَر َأنر اللرَه أَنَزَل ِمَن السرَماء َماء َفَسلَ 21كما يف قوله تعاىل من سورة الزمر يف اآلية  -6
َرى ألوعيل األَلعَباِب( .مُثر خُيعرُِج بِِه َزرعًعا خمُّعَتِلًفا أَلعَوانُُه مُثر يَِهيُج فَةتَةرَاُه ُمصعَفرًّا مُثر جَيعَعُلُه ُحطَاًما ِإنر يف ذَ    ِلَك َلذِكع

فضال عن ذلك جند هنالك العديد من اآليات الكرميات تذكر االلوان بشكل صريح فنجد اللون األبيض واألسود 
َِباِل ُجَدد  بِيض  َومُحعر  خمُّعَتِلف  أَلعَوانُةَها َوَغرَابِيُب سُ 27واألمحر قد ذكر يف قوله تعاىل من سورة فاطر يف اآلية  ود  : )َوِمَن اجلع

َيع 187االبيض كما يف قوله تعاىل من سورة البقرة يف اآلية  (.. فضاًل عن اللون  َ َلُكُم اخلع َربُواع َحىتر يَةَتبَةنير  ُط : )وَُكُلواع َواشع
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ِر.....(...ويف اآلية  َوِد ِمَن العَفجع َيعِط اأَلسع َن يمن سورة االعراف:)َونَةزََع يََدُه فَِإَذا ِهَي بَةيعَضاء لِلنراِظرِ  108األَبةعَيُض ِمَن اخلع
َفرًّا لرظَلُّوا ِمن بَةععِدهِ   51(. واللون األصفر يف اآلية  ُفُروَن يف سورة  الروم من قوله تعاىل: )" َولَِئنع أَرعَسلعَنا رًُِيا فَةرََأوعُه ُمصع  َيكع

َضرِ  80(.. واللون األخضر يف اآلية  ا فَِإَذا أَنُتم نَارً  من سورة يس من قوله تعاىل:) الرِذي َجَعَل َلُكم ًمَن الشرَجِر األخع
رِِمنَي يَةوعَمئِ  102ًمنعهُ تُوِقُدوَن (. واللون االزرق يف اآلية  ذ. من سورة طه من قوله تعاىل:) يَةوعَم يُنَفُ  يف الصُّوِر َوحَنعُشُر العُمجع

 ُزرعقًا(.

ة حمصلة مجع ثابيعّد الشكل أهم العناصر األساسية اليت ُتظهر التكوين العام الذي جنده مب عنصر الشكل: (4
ى نباتية مكعب..( وأخر  –مثلث  –مستطيل  –النقطة واخلط واللون فنلحظ تشكله بأمناط هندسية )مربع 

 أو غري منتظمة. ومن أهم أنواع التكوينات الفنية اليت حتدد الشكل واملضمون هي:
 

 

 

 

 

 

 

عنصر الفضاء: مينح الفضاء التكوين الزخريف العام وجوده ؛ بوصفه احليز املتمظهر امامنا يف املساحة احملدد  (5
للرسم سواء أكان ببعدين أم ثالثة.  فاإلنسان من خالل وجوده يف احلياة ميثل اجلزء املوجب يف داخل احلقل 
الفضائي ؛ لكون الفنان اعتىن بعنصر الفضاء منذ ازمنة بعيدة، وينبع من احلاجة اىل إدراك العالقات احليوية 

 (. 9يف بيئته إىل أن يسبغ معىن ونظاماً على عام من الوقائع والنشاطات. )شولز، ص

يرمز للرسوخ والصالبة والدوام يعبر عن   :التكوين الهرمـــــــــــي -

 .الالنهائية

 يرمز للشموخ والعظمة والتحدي والرفعة والعلو : التكوين المســـــــتطيل -

 :  يرمز للنعومة واألنوثة والرقة التكوين البيضـــــوي -

: يرمز للديمومة  والالنهائية وللحركة المتسامية  التكوين الحــــــلزوني -

 .مةنحو الق

: يرمز لالنهاية و والليونة واألنوثة واالنسيابية  التكوين المنــــــــحني -

 .والجمال
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شونة والليونة ومة واخلعنصر امللمس: وهو عنصر يعىن بابراز السمات واخلصائن الفنية لسطوح األشكال كالنع (6
 اليت تتنوع بتعدد اخلامات وطرق األداء اليت متنح التكوين الزخريف مجاليات ودالالت رمزية متباينة.

 المبحث الثاني: العناصر التكوينية في الفنون الزخرفية: 

األشكال التجريدية وعالقته ب ملا كانت الزخرفة اإلسالمية ترتبط بالدين والعقيدة اإلسالمية من خالل تأكيدها أمهية الرمز
على الوحدة الزمانية املطلقة من حيث أنا كانت تؤمن  –الزخرفة  –وترك األشكال اليت نى عنها اإلسالم. عملت 

بأن " الغيب هو سر من أسرار اخلالق اهلل تعاىل فهي دائماً تواقة إىل املكنون "، وقد أُشِرَب الفنان املسلم يف قلبه روح 
.( معتمدًا على 288يزركش املربع واملستطيل ويستنطق السطح الصامت بالنقش والنمنمة. )خليل،ص دينه فذهب 

 أهم العناصر التكوينية للزخرفة:

استعان االنسان عرب العصور بشكل عام ويف احلضارة اإلسالمية بشكل خاص باألشكال  العناصر اهلندسية: (1
ط متعددة بتعدد االساليب ؛ لكون القانون العام الية وحدة اهلندسية  ألجل التجريد فأنتج تكوينات ذات أمنا

زخرفية يتمثل بالشكل اهلندسي املربع أو الدائرة  وهذا ماجنده حاضرًا يف أغلب التكوينات الزخرفية املنفذة على 
فة لجدران املساجد والقباب واملآذن واحملاريب مبشاهد فسيفسائية رائعة الدقة فضاًل عن حضورها يف زخرفة اغ

املخطوطات والوثائق التارخيية العلمية واألدبية والدينية. ومن أهم أنواع األشرطة اهلندسية: املضفور الزوجي واملضفور 
الثالثي مع التقييد باملقاييس، إذ إنا تشكل العامل املهم واألساسي يف إجناح عملية الرسم ليتخذ كحشوات 

، ف املعدنية والزجاجية واألواين اخلزفية واملصورات العربية. )حسنيللمحاريب واألبنية، يف املساجد أو على التح
.(. فقد تطورت الوحدات اهلندسية فيما بعد عندما استعان املزخرف املسلم باألشكال واملضلعات النجمية 93ص

 (.  10- 9املنتشرة يف العراق ومصر والشام و واملغرب العريب كما يف الشكلني ) 
حلروفية(: انتشر اخلط العريب يف الفنون اإلسالمية عندما رعاه االسالم ومنحه قدسية بنزول العناصر الكتابية )ا (2

القرآن الكرمي على خامت النبيني حممد )صةةةةةةةلى اهلل عليه وآله وسةةةةةةةلم( باللغة العربية، ومن مث متت االسةةةةةةةتعانة به 
امن للميالد( لثاين للهجرة )الثبوصةةةةةةةةةةةةفه وحدًة زخرفية يف تزيني جدران اجلوامع والقصةةةةةةةةةةةةور والبيوت منذ القرن ا

 وعلى ابدان التحف املعدنية واألواين الفخارية وعلى أغلفة املصاحف واملخطوطات واملسوغات بكل أنواعها 
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ية. فقد أخذ اخلط العريب  كوسةةةةةةةةةةةةةةةائل للتزويق والرتميز والتربك باآليات القرآنية واالحاديث النبوية والقدسةةةةةةةةةةةةةة

خاص أمهيته من تعاليم االسةةةةةالم يف القرآن الكرمي فأصةةةةةبحت تالوة اإلسةةةةةالمي بشةةةةةكل عام والكويف بشةةةةةكل 
القرآن ونسةةةةةةةةةةةةة  آياته جبماليات اخلط العريب وزخرفته من أعظم الوسةةةةةةةةةةةةةائل اليت يتقرب هبا املسةةةةةةةةةةةةةلم إىل خالقه 

 سبحانه وتعاىل
ا اخلط فكان هذإذ جند هنالك عناية واضةةةةةةةةةحة لدى الفنان املسةةةةةةةةةلم باخلط الكويف املزخرف وإظهاره مبظهر هندسةةةةةةةةةي، 

بسةةةةةةةةةةةةيطاً ال تعقيد فيه، لكنه ال خيلو من طابع زخريف رصةةةةةةةةةةةةني، وقد تطور عنه اخلط الكويف املورق واملزهر، إذ خيرج من 
أطراف حروفه سةةةةةةةيقان نباتية دقيقة، حمملة بالوريقات أو الزهور أو أشةةةةةةةكال ورقية ذات فصةةةةةةةوص، وهناك اخلط الكويف 

عتقد شةةكل هندسةةي معرب عن الباطن وأيضةةاً الكويف املربع اهلندسةةي قائم الزوايا. وياملضةةفور ذو احلروف املرتابطة لتبدو ك
أّنه نشةةةةةةةةةةةةةةةأ يف العراق  وهنالك نوع من الزخارف الكتابية غري الكونية خطوطها حمدودة على هيئة طائر أو حيوان أو  

 (. 59 – 58(. )هادي، ص 12 – 11كشكل الطغراء  كما يف الشكلني )

فنون الزخرفية وجود الكثري من الزخارف احلروفية  منفذة على تيجان األعمدة وعلى أغلب احملاريب ويلحظ املتتبع لل  
اجملوفة واملسةةةةةةةةةةةةةةطحة  وعلى  املآذن والقباب واألواوين واجلدران الداخلية للمسةةةةةةةةةةةةةةةاجد وغريها ؛ لكون الفنان املسةةةةةةةةةةةةةةلم 

َُزخعرف على وجه اخلصةةةةوص اعتقد بأّن االسةةةةتعانة بالزخرفة يف الف
لكونية التسةةةةبيحية ن جاء مبثابة  التعبري عن احلركة اوامل

 التوحيدية هلل سبحانه وتعاىل .

 -أزهار -أوراق  -عناقيد العنب  –براعم  –سةةةيقان  -العناصةةةر النباتية: تعد أشةةةكال عام النبات )أغصةةةان  (3
سةةتعان هبا سةةة اليت ا..(  مصةةدرا أسةةاسةةياً للفنان املزخرف يف العصةةر االسةةالمي وعّدها من العناصةةر الرئي-مثار 

الفنان باسلوب رمزي وجتريدي يف تشكيل الوحدات الزخرفية. اذ متتاز الزخارف النباتية سواء أكانت املرسومة 
على املخطوطات والوثائق التارخيية وعمارة املسةةةةةةةاجد والعتبات املقدسةةةةةةةة أم احملفورة منها على األواين والتحف 

ال مجاليات التحديد والتعقيد والتشةةةةةةةةابك والتكرار والتماثل ل شةةةةةةةةكاملعدنية   برتتيب هندسةةةةةةةةي منظم  يعتمد 
النباتية من وريقات ثنائية وثالثية الشةةةةةةةةةةةحمات إىل كيزان الصةةةةةةةةةةةنوبر واملراوح النخيلية اليت تلتف بصةةةةةةةةةةةورة رائعة 

صةةةةةر ااجلمال واألوراق وازهار االكانتش والفروع النباتية اليت تنسةةةةةاب يف حركة ديناميكية تضةةةةةم يف داخلها العن
 النباتية األخرى كاألزهار بأنواعها والوريدات يف داخل الفروع امللتوية وداخل األشكال اهلندسية باسلوب
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(.  إذ جند هذا االسةةةلوب ميثل طرازا اسةةةالميا ظهر يف الزخرفة الفاطمية 163يقرتب من التوشةةةيح. )مالعزي، ص  

غصةةةةةان لعات هندسةةةةةية غنية باشةةةةةكال السةةةةةيقان واأليعتمد على مبدأ التنسةةةةةيق بني العناصةةةةةر النباتية يف داخل مضةةةةة
واألزهار ويف بعض األحيان يتم مجعها مع األشةةةةةةةةةةةةةكال اهلندسةةةةةةةةةةةةةية على وفق عمليات التطعيم والتجريد والتكفيت 

 (.13-والتعشيقن، والتزويق كما يف )الشكل
 حلية باسلوب شكال ااآلدمية واحليوانية: اعتىن الفنان املسلم واملزخرف على وجه اخلصوص مبحاكاة بعض األ  (4

رمزي يبتعد عن التفاصةةيل واللواحق املادية ليتخذ منها عناصةةر تشةةكيلية ذات طابع زخريف قائم على التحوير والتبسةةيط 
والتجريد لالبتعاد من التجسةةةةةيم واالقرتاب من التسةةةةةطيح. فقد اعتمد الفنان املسةةةةةلم على العديد من املشةةةةةاهد الطبيعية 

ن منذ الفنون الرافدينية وصةةةةةةةةةوال اىل الفن االسةةةةةةةةةالمي ذات الوحدات الزخرفية املتنوعة ومن اليت نفذها على نتاجات الف
أمهها:)أشةةةةةةرطة فيها أشةةةةةةكال  لطيور وحيوانات ذوات األربع وهي تسةةةةةةري بالرتل( و) شةةةةةةكل  لطائرين متقابلني وبينهما 

نقضُّ ن آخر أو شةةةكل لطائر جارح يزخرفة كانت معروفة عند اآلشةةةوريني القدماء( و ) شةةةكل حليوان. ينقضُّ على حيوا
على حيوان أو طةةائر آخر ( و )أشةةةةةةةةةةةةةةكةةال مركبةةة حركيةةة كةةالطيور ذوات الوجوه اآلدميةةة املتمثلةةة مبةةا يعرف بةةالرُباق اليت 

 116وجدناها يف بعض املنمنمات اإلسةةةالمية و اجلداريات الفسةةةيفسةةةائية العمارية يف الدول اإلسةةةالمية. )األلفي، ص 
 (14-لشكل (.كما يف )ا156و ص
الفنان املسةةةةةةلم كان وما يزال معنيا بالبحث عن األشةةةةةةكال اجلديدة األصةةةةةةلية وليس عن األشةةةةةةكال املألوفة، إذ  (5

األشةةكال املبتكرة جندها متوالدة بفعل اشةةتباكات قواطع الزوايا من اجل حتقيق املزيد من اجلمال الذي يسةةبغه 
دوائر اليت يُبدع يف زخرفتها أشةةكااًل هندسةةية كال -القرآنية على وجه اخلصةةوص–على املخطوطات اإلسةةالمية 

 -املتماسةةةكة واملتجاورة واجلدائل فضةةةالً عن اخلطوط املتكسةةةرة واملتشةةةابكة بوحدات األشةةةكال اهلندسةةةية )املربع
 (.181املسدس...( وخاصة النجمية أو األطباق النجمية.)املوسوي،ص-املخمس-املعني-املثلث

عاليم ة اإلسالمية بأساليبها وعناصرها التكوينية استندت إىل مفاهيم فكرية مستنبطة من تمما تقدم جند الزخرفة العربي   
القرآن الكرمي، من خالل مانشاهد من وحدات زخرفية وأشكال رمزية ذات عناصر كتابية أو نباتية أو هندسية لتحقيق 

 الشمولية.
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 المبحث الثالث: نفائس المخطوطات في العتبة العباسية المقدسة

اعتىن العلماء واألدباء والباحثون بالكتب واملكتبات على مر العصور السابقة، وأمثرت تلك العناية احلضارية يف اكتناز 
عدد كبري من املخطوطات والوثائق العلمية لنتاج أكابر العلماء السابقني اليت تغطي كل أنواع العلوم واملعارف حىت بات 

ا م احصائية ملا حتتويه املكتبات العاملية من املخطوطات والوثائق النفيسة، منها ممن الصعب على العام اليوم أن يقدّ 
 ُحقق ومنها ما ينتظر من ينفض الغبار عنه واخراجه للنور. 

 1328وتعد مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة واحدة من املكتبات العريقة اليت يعود زمن تأسيسها اىل 
 ؛ إذ إّنا تضم جمموعة من أّمهات الكتب املهمة، وتزخر بعدد كبري من الذخائر والنفائس اخلطية 1963هة، املوافق 

ا مركز خاص بة صرًحا حضاريًا وأدبًيا نابًضا باحلياة، وكان من بني أقسامهالرتاثية وهي يف غاية األمهية، فتمثل هذه املكت
حلفظ املخطوط وترميمه وصيانته، وهو عمل دؤوب يقوم على هتيئة اجلو املناسب والظروف املالئمة هلذه النفائس بدءا 

شئت هلذا تربات عدة أُنمن صيانتها وترميم ما يستحق الرتميم منها مث ايداعها لضمان سالمتها، وذلك بوساطة خم
 (.65الغر  منها: املخترب البايولوجي والكيماوي وخمترب الرتميم، واألعمال الفنية. )دليل مكتبة،ص

ولسنا بصدد احلديث عن أقسام املكتبة املتعددة ووظائفها ومهامها، فاحلديث عن هيكلية املكتبة ونظامها ُيتاج إىل 
 النشاطات املختلفة هلذا الصرح العلمي املبارك. مؤَلف وقد وثّق ذلك يف دليل خاص يوّضح

إذ سنكتفي بتسليط الضوء على جزء من كل لعدد من النفائس والوثائق اليت تكتنزها هذه املكتبة، فامللفت للنظر أن 
وطات طالزائر اليوم هلذه املكتبة ينبهر  جم خمطوطاهتا لكونا متثل وجًها من وجوه الرتا، اإلسالمي ففيها نفائس املخ

للمصحف الشريف والسرية النبوية املطهرة، والفقه، والسياسة، واألخالق، ومثلها يف األدب والعرو  والنحو والتاري  
 واجلغرافية والفلسفة والطب والفيزياء والكيمياء والرماية والفلك والرياضيات.

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 169 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 نفائس مخطوطات المكتبة:

يس لغويًا اصطالحًيا عن معىن كلمة نفيس.فقد ورد يف معاجم اللغة أن النفال بد لنا يف بداية احلديث أن نقدم تصورًا 
)اسم( مجعه نفائس، فشيء نفيس: مبعىن عظيم القيمة يُرغب فيه، ونَةُفَس )فعل(، فنفس الشيء نفاسة ونفوًسا ونِفاًسا، 

الثبوت وهي من  هة تدل علىونَةَفَسا فهو نفيس، واجلمع نِفاس، ونَةُفس الشيء: كان ذا قيمة عظيمة، ونِفاس صفة مشب
 (.572/ ص 16)نفس(: أي غايل الثمن وذو قيمة. )ابن منظور(و )تاج العروس،ص 

فمن خالل االستعرا  اللغوي السابق للفظة) نفس( جند النفيس هو الثمني واملخطوط: هو األنفس واألجود واألمثن 
ا؛ ها: ِقدم املخطوط؛ فالسبق الزمين للمخطوط مهم جدقيمة من غريه؛ إذ تتأتى هذه النفاسة واألمهية من أمور عّدة من

إذ ما يعود للقرن األول اهلجري غري الذي ترجع مادته العلمية اىل القرن السادس أو السابع، وما ُكتب يف القرن السادس 
 يمة علمية قوالسابع غري الذي ُكتب يف القرن التاسع والعاشر وما تالمها، كما أن فرادة النسخة املخطوطة تكون ذات 

مثينة ونفيسة يف التحقيق لكون التثبت منها يكون أقوى من املخطوطة ذات النس  املتعددة، وعلى وجه التحديد اذا  
 كان قد نس  خبط أكثر من ناس . فضال عن املادة العلمية اليت يتضمنها املخطوط.

لشريف نفيسة سة: صفحة من املصحف اوفيما يأيت استعرا  لبعض نفائس مكتبة وخمطوطات العتبة العباسية املقد
( يتضمن هذا املصحف النفيس يف أصله ثالثة مصاحف جمموعة 15-للغاية تعود  للقرن الثاين للهجرة كما يف )الشكل 

يف مصحف واحد، كتبت بعض صفحاته خبطوط كبرية، واملتبقية  روف أرق مع االختالف يف النقوش، وإن كل واحد 
يرجع كتابة هذا املصحف اىل القرن الثاين للهجرة، كتب على الرق باللون االسود  0سطور من هذه املصاحف خمتلف ال

املائل للقهواين، أدخلت عليه بعض النقاط احلمراء لإلعراب واخلطوط املائلة لفك اعجام احلروف، وهي نسخة نفيسة 
س، 7زب )امش لتشخين موضع احلللغاية زيد فيهما بعض فواصل اآليات بشكل الزخارف مباء الذهب، وكذا يف اهلو 

 (.15 – 1/14سم(.)فهرست خمطوطات،37x26ق، 40

( نسخة من املصحف الشريف باخلط الكويف، تعود للقرن الرابع للهجرة وهي 16-فضاًل عن ذلك جند يف )الشكل 
 ر الصفحة األوىل هنسخة نفيسة للغاية يتخلل مابني سطورها زخرفة ذات عناصر نباتية دقيقة جدا ومجيلة للغاية ازدان ظ
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)فهرست  سم(.19x5/25س، 4ق، 20منها بكتيبة مذهبة وبالالزورد، وقد ختمت اآليات بدوائر بارزة مباء الذهب،)
 (18 – 17/1خمطوطات،

(، نلحظ 17-وهنالك نسخة من املصحف الشريف غاية يف اجلودة والنفاسة تعود للقرن الثامن للهجرة يف )الشكل 
وعنوانات السور خبط ارُياين، تعود للقرن السابع او الثامن للهجرة، عنوانات السور وعدد أبياهتا   ان املنت خبط احملقق،

كتبت يف لوحة مذهبة فنية بقلم ابيض، وفواصل اآليات بشكل وردة ذهبية وكل جزء مميز بنقوش على شكل العني 
 (13 – 12/2(. )فهرست خمطوطات،8/25x3/35س،11ق، 354املزخرفة واملذهبة )

( من اجنازات اهلند الفنية، كتب كل جزء يف ورقة واحدة 18-ويف نسخة نفيسة اخرى جند املصحف الشريف )االشكل 
يبتدأ كل سطر منها بكلمة يكون احلرف االول منها حرف األلف، الصفحات مجيعها جمدولة مزخرفة -وجهاً وظهراً –

 (. فضاًل 15 – 14/2فحاهتا . )فهرست خمطوطات،بزخارف نباتية مباء الذهب وغريه، أثّرت األرضة على بعض ص

(، اذ 19-عن ذلك هنالك نسخة نفيسة من تفسري القرآن جمهولة املؤلف عتيقة تعود للقرن السادس اهلجري )الشكل 
نالحظ انا نسخة عالية القيمة عليها بعض التفسريات والتعليقات، وقد ذكر املؤلف يف ذيل كل آية بعض املسائل منها 

النزول وبعض االحكام الشرعية، واملعضالت النحوية واللغوية املأخوذة من كبار النحويني وم يصرح مبصادره،  اسباب
 ( 111/1)فهرست خمطوطات،0وجاء يف هامش املخطوط ذكر اجزاء القرآن

 جريهة( قدمية ونفيسة جدا تعود للقرن السابع اهل230وهنالك نسخة من كتاب الطبقات حملمد بن سعد الواقدي)ت
(  اليت تبدأ بالسرية النبوية، مث ذكر احملّدثني يف طبقات اىل زمن املؤلف يف مخسة عشر جملدا، جاء يف 20-)الشكل

هامش صفحات عدة منها عالمات السماع والقراءة، كتب اسم الكتاب واملؤلف خبط قدمي جيد عى ظهر الصفحة 
ن كتاب القانون يف الطب للشي  الرئيس ايب علي ابن ( فضالً عن نسخة م2 – 26االوىل منها. )فهرست خمطوطات،
( وهو اشهر واجل كتاب يف الطب، تناول فيه املؤلف انواع 21-هة )الشكل 690سينا، نسخة نفيسة تعود لسنة 

 االمرا  وكيفية تشخيصها وعالجها واالدوية املفردة، وامرا  االعضاء، وكيفية ترتيب االدوية، مرتب غلى مخسة فصول 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 171 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

)االول: الكليات الطبية( و)الثاين:االدوية املفردة(و )الثالث: االمرا  اجلزئية لكل عضو( و )الرابع: االمرا   هي:
 (39 – 38/1اجلزئية غري املختصة(و )اخلامس: طريقة تركيب االدوية( . )فهرست خمطوطات،

قرن السابع ة ونفيسة جدا تعود لليف حني جند هنالك نسخة من كتاب اجلامع الصحيح اليب عبد اهلل البخاري  قدمي
( ؛ اذ حتتوي النسخة على اول كتاب البيوع اىل 22-اهلجري مصححة عليها عالمات البالغ وقراءات عدة )الشكل 

باب هجرة النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مصححة عليها تعليقات وبالغات وقراءات عدة، كتب يف هوامش 
ايب احلسن نور الدين السماحي احلنفي (، و)بلغ على االطفلي قراءًة( الصفحات ) بلغ على احلافظ الشي  

(. وصوالً اىل نسخة نفيسة اخرى من كتاب نج 191/2سم( )فهرست خمطوطات،8/19x8/26س،27ق،193)
( 23-هة( وقابلها مع نسخة ابن السكون النحوي )الشكل 728البالغة خبط ابن احلداد البجلي احللي كتبها سنة )

هة(، نسخة قدمية ونفيسة للغاية، كتب عليها الناس  شرحا مفصال عن حول 406مجع الشريف الرضي )وهي من 
/  17سم(. )فهرست خمطوطات،23x2/16/ 3س، 14ق،168طريقة استنساخه، عليها تعليقات وشروح كثرية )

2) 

( نسخة قدمية 24-الشكل فضالً عن نسخة نفيسة من كتاب الصحاح يف اللغة للجوهري تعود للقرن التاسع اهلجري )
حمرّكة كتبت عنواناهتا بقلم امحر من الشنجرف وجاء اسم الكتاب على ظهر الصفحة االوىل وسطدائرة، وفيها بيتان يف 

(مع نسخة نفيسة من  15 – 268/2سم( ) فهرست خمطوطات،33x5/42س، 29ق، 245توصيف الكتاب )
( نسخة مصححة 25-ود للقرن التاسع اهلجري )الشكل كتاب شرح املوجز يف الطب لنفيس بن عو  الكرماين تع

وعليها حواش، كتبت فيها اىماء االدوية وبعض القوانني بقلم الشنجرف يف اهلامش عليها متلك احد اعالم القرن العاشر 
 (.242/2()فهرست خمطوطات،12x7/21س،25ق،222اهلجري )
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 الفصل الثالث: اجراءات البحث

اعتمد البحث احلايل على املفتتحات البصةةةةةةةةةةةةةةرية األوىل من املخطوطات القرآنية والعلمية والدينية  أواًل: جمتمع البحث:
وبعض الوثائق التارخيية املزخرفة  واملتواجدة يف مكتبة العتبة العباسةةةةةةةةةةةةةةية املقدسةةةةةةةةةةةةةةةة يف كربالء بالعراق يف احلقبة املمتدة 

مت االسةةةةتعانة مبصةةةةادر املكتبة املطبوعة واملخطوطة ( خمطوطة 100للهجرة(  والبالغ عددها حوايل ) 1244 – 520)
 واملفهرسة واملخزونة واحملققة. 

 مت اختيار بعض النماذج املصةةةورة لبعض خمطوطات العتبة العباسةةةية املقدسةةةة، بصةةةورة قصةةةدية لتمثل ثانياً: عينة البحث:
 ( مناذج لصفحات أوىل من كل خمطوطة.7عينة للبحث احلايل والبالغ عددها )

ات اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي يف التحليل  للتعرف على  العناصر الزخرفية  للمفتتحاً: منهج البحث:ثالث
البصةةةرية األوىل من خالل الكشةةةف عن آليات اشةةةتغال العناصةةةر التكوينية يف زخرفة املخطوط، بدءا من الوصةةةف العام 

 ومرورا ببنية الصورة الزخرفية  الشكلية والفكرية. 

بعاً: حتليل العينة: يتم تقدمي وحتليل بعض مناذج املخطوطات النفيسةةةةةةةةةةةةةةة من مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسةةةةةةةةةةةةةةية را
 املقدسة للكشف عن أهم التكوينات الزخرفية للصفحات األوىل كمفتتحات بصرية للمخطوط.
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 (1منوذج )

 كتاب كيمياء السعادة للغزايل /اجلزء الرابع.اسم املخطوط:  

 .-------------اسم الناس : 

 تاري  النس : أواخر لقرن السادس اهلجري

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   

ر متثل املخطوطة نصوصاً كتابية خالية من أية عناصر زخرفية ليصبح املشهد العام لتكوين املفتتح البصرية للكتاب يقتص
اوز لسعادة( فنالحظ أّن الناس  قد توج العنوان بة)اجمللد الرابع(  جم كبري وخبط الثلث  جتعلى عنوان الكتاب )كيمياء ا

مساحة العنوان ومبداد أسود مع حتريك الكلمات ومن مث جند اربعة أسطر متوازنة ومتشاهبة يف االسلوب اخلطي والرتكيب 
 واحلجم واللون ابتداء من العنوان وصوالً اىل اسم الغزايل.

ظهرت بعض التعليقات والشروح وبعض احلكم واالقوال املأثورة  يف حميط املفتتح البصري، فمثاًل نالحظ يف وقد مت
املستوى العلوي تواجد اجلملة )من سّر املؤمن فقد سرر اهلل( يف حني جند يف املستوى السفلي بعض االقوال املهمة منها 

اّل أّنين ال أعلم(.فضال عن )أشُد العلماء تواضعاً أشدهم علماً( مقولة الفالطون مفادها )ليس معي من فضيلة العلم ا
و )لكل دواء استطب هبا اال احلماقة أعّيت من يداويها(. مثل هكذا خمطوط يف القرن السادس اهلجري وما سبقه، نادرا 

ه داخل فضاء املشهد تما جند هنالك عناية واضحة بزخرفة املفتتحات األوىل له واالكتفاء باخلط العريب املنساب  رك
التكويين العام. وبالتايل نالحظ أّن الفنان املسلم قد اعتىن بالنس  على حساب الزخرفة لكونه ركز اهتمامه على مضامني 

 الكتاب الفكرية بعيداً عن التفاصيل الزخرفية.

 

 

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 174 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 ( 2منوذج )

 3كتاب مدارك االحكام يف شرح شرائع االسالم / اجلزء اسم املخطوط:  

 اسم املؤلف: السيد مشس الدين حممد بن علي املوسوي العاملي 

 اسم الناس : حممد كرمي بن عبدالوهاب الكاشاين.

 هة 1016تاري  النس : 

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   

ناصر الكتابية فقط يز على العاعتىن الناس  هلذه املخطوطة النفيسة بتقدمي عنوان الكتاب مع بعض شروحه، مع الرتك
من دون االهتمام باألطر الزخرفية اهلندسية كانت ام النباتية، بالرغم من ان الفنان الناس  قد اعتىن بتقدمي الشروح مع 
العنوان )كتاب مدارك االحكام يف شرح شرائع االسالم( هبيئة هندسية تتخذ من الشكل اهلندسي املثلث املقلوب قانوناً 

املكتوبة باملداد األسود على السطح التصويري للمخطوط. احتوى النن املكتوب على ستة أسطر متفاوتة للمساحة 
 جم الكلمات اليت تقل نزواًل. فضاًل عن تواجد العديد من الشروحات حول النن ويعد هذا املخطوط من الكتب 

رعية تعود اىل الذي ُيوي قيمة فكرية وأحكاما شالنفيسة يف خزانة مكتبة ودار املخطوطات يف العتبة العباسية املقدسة 
 اكثر من اربعمائة سنة ماضية فضالً عن طريقة الكتابة اليت وجدناها اختذت من خط النس  قانوناً هلا.

 ( 3منوذج )

 مصحف شريف نفيس مذهب  اسم املخطوط:

 ---------------------اسم الناس : 

 هة 1016تاري  النس : 

 ار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.  العائدية:مكتبة ود
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تعد هذه املخطوطة القرآنية احدى أهم  نفائس مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة ملا حتويه من مجاليات   
زخرفية يف االسلوب واألداء والتقنية ودقة الزخرفة وتنوعها يف الوحدة والتكوين. نلحظ الصفحة األوىل متثل فاحتة الكتاب 

ِم اللرِه الررمحعَ فنجد العناصر الكتابية اليت حوت النن  ُد 1ِن الررِحيِم )القرآين متمثال بفاحتة الكتاب يف قوله تعاىل: )ِبسع مع (احلَع
َتِعنُي )4( َماِلِك يَةوعِم الًديِن )3( الررمحعَِن الررِحيِم )2لِلرِه َرًب العَعاَلِمنَي ) تَ 5( ِإيراَك نَةععُبُد َوِإيراَك َنسع ِدنَا الًصرَاَط العُمسع  ِقيمَ ( اهع

َت َعَليعِهمع َغريعِ العَمغعُضوِب َعَليعِهمع َواَل الضراًلنَي )6) ( (. اليت تدور حول حماور العقيدة والعبادة 7( ِصرَاَط الرِذيَن أَنةعَعمع
ومنهج احلياة.. اذ قام الفنان خبط اآليات الكرمية خبط النس  بشكل متقن وانسيايب مبداد أسود يفصل بني آية وأخرى 

دائري بلون ازرق فريوزي، حتوي مثانية رؤوس وكأنا جنمة مثانية عراقية ويف داخلها أربع نقط سوداء ويف مركزها  بشكل
نقطة محراء.. هذه العناصر احلروفية وجدناها منسوخة يف داخل تكوينات غري منتظمة تشبه هيئة السحاب تفصل النن 

د هندسية نات الدائرية الصغرية. أحاط املزخرف النن القرآين  دو عن االرضية الطالئية الذهبية واملرصعة ببعض التكوي
بيضاء من اجلهات األربعة فنلحظ على دفيت التكوين شريط زخريف غين بالوحدات الزخرفية ذات العناصر النباتية مكونة 

مع  ابطةالزهري..( مرت  –األبيض  –األخضر  –األصفر  –من أحدى عشرة وحدة زخرفية بألوان متعددة )األمحر 
بعضها عموديا وتتفرع منها اغصان وبراعم حلزونية باالجتاه بينما يوجد مستطيالن اثنان يف املساحة العليا وآخر يف 
األسفل حمددان بشريط ذي عناصر هندسية متشابكة مع بعضها البعض بلون ذهيب ويف داخله وحدات زخرفية بعناصر 

املتشابكة  الزخريف بشريط أخري غين باالمتدادات احللزونية لسيقان النباتاتنباتية جنمية فائقة اجلمال. لينتهي املشهد 
 واملتكررة واملتداخلة مع بعضها البعض على أرضية طالئية سوداء اللون ُيدد املخطوطة خطني األول أمحر واآلخر أسود.

النن القرآين ومنح املفتتح  ريف حولفالفنان املزخرف اعتمد مجاليات الرتكيب والتذهيب والتزويق يف تصميم تكوينه الزخ 
البصري األول أمهية بالغة الدقة واجلمال البراز قداسة كالم اهلل سبحانه وتعاىل ؛ ألّن الصفحات األوىل لكل خمطوط 
تكاد تكون مبثابة عنوان رئيس له ومن مث جند اغلب الفنانني املزخرفني ُياولون الرتكيز على الصفحات األوىل لكونا 

 األوىل والبوابة الرئيسة واملفتاح البصري األول لتهيئة ذهن املتلقي اىل حمتويات كل خمطوطة. العتبة
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 (4منوذج )

 الصفحة االوىل من جمموعة سور قرآنية نفيسة اسم املخطوط:

 اسم الناس : اخلطاط أمحد بن مشس الدين حممد النرييزي 

 هة  1144تاري  النس :  

  408وطات العتبة العباسية املقدسة / الرقم: العائدية: مكتبة ودار خمط

 1اعتمد الفنان املزخرف يف هذه الصفحة األوىل )املفتتح البصري( بزخرفة فضاءات النن القرآين الذي تضمن آيتني )
َرٰى بَِعبعِدِه لَيعاًل 2 – رَاِم  ( من سورة االسراء وجزءا من اآلية الثالثة منها يف قوله تعاىل:)ُسبعَحاَن الرِذي َأسع ِجِد احلَع ًمَن العَمسع

َلُه لُِنرِيَهُ ِمنع آيَاتَِنا ِإنرهُ ُهَو السرِميُع العَبِصرُي ) َنا َحوع َقعَصى الرِذي بَارَكع ِجِد األع َنا ُموَسى العِكَتاَب َوَجَعلعَناُه ُهًدى 1ِإىَل العَمسع ( َوآتَةيةع
رَائِيَل َأالر تَةترِخُذوا ِمن ُدوين وَ  ((، أي ماُييط بالنن من فضاءات، فنجد الفنان قد احاط النن املقدس 2ِكياًل )لًَبيِن ِإسع

بالطراز نفسه املعمول به يف زخرفة القرآن الكرمي بأنع ُييطه تكوينات منحنية مفرغة حتتضن الكلمات وماهو خارج هذه 
ساحة صغرية  جم ثنني احدمها مبالتكوينات جنده مذّهًبا. بينما يف املستوى العلوي فوق النن املقدس جند شريطني ا

السطر الواحد حمدد باطار أمحر ُيوي مساحة مذهبة على جانبيه تكوينان زخرفيان تشبه األقواس رمبا بسبب قدم 
املخطوط اختفى النن يف داخلها الذي ميكن أن يكون اسم السور )سورة اإلسراء(. بينما توج التكوين العام للمشهد 

 حتفت بالوحدة الزخرفية املتمثلة بالنجمة الثمانية ويف داخلها يوجد تكوين زخريف صغري ضمالزخريف مساحة رباعية ا
عناصر نباتية بلون أخضر مع أوراق زهرية مجيلة مع وجود فضاءات أخرى يف حميط التكوين النجمي مت حشوها 

 باألغصان والسيقان احللزونية املتشابكة على األرضية املذهبة. 

د العام للمخطوطة نلحظ أّن التكوينات الزخرفية ذات العناصر النباتية والكتابية املكونة لبنية الشكل فلو تأملنا املشه
استقطب ذهن املتلقي وبصره حنو املركز املوجود فيه النن املقدس الذي يشكل نقطة االنطالق تفيض بالقدسية 

 ب لكون املخطوطة نفيسة جدا ومقدسة.  والروحانية والوحدانية فضالً عن مجاليات خط اسم السورة مباء الذه
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 ( 5منوذج )

 مصحف نفيس اسم املخطوط:

 -------------------اسم املؤلف:

  -------------------اسم الناس : 

 هة 1244تاري  النس : 

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة. 

زخرف الفنان هذه املخطوطة القرآنية النفيسة مبشاهد زخرفية فائقة اجلمال يف اخلط والزخرفة والتصميم، إذ نلحظ أّن   
ِم اللرِه الررمحعَِن الرر  ِحيِم الصفحة األول قد احتفت بالنن القرآين املتمثل بسورة فاحتة الكتاب يف قوله تعاىل: )بسم اهلل ِبسع

ُد لِلرِه 1) مع ِم الًديِن )3( الررمحعَِن الررِحيِم )2َرًب العَعاَلِمنَي )(احلَع َتِعنُي )4( َماِلِك يَةوع ِدنَا الًصرَاَط 5( ِإيراَك نَةععُبُد َوِإيراَك َنسع ( اهع
َتِقيَم ) َت َعَليعِهمع َغريعِ العَمغعُضوِب َعَليعِهمع َواَل الضراًلنَي )6العُمسع ( يف داخل مربع وخبط النس ،  (7( ِصرَاَط الرِذيَن أَنةعَعمع

ُييطه تكوينات منحنية مذهبة. ُييط املركز أشرطة زخرفية ذات عناصر نباتية جمردة  على وفق قوانني التقابل والتشابك 
والتداخل والتناظر منها أربعة أشرطة زخرفية يف املستوى االعلى خمتلفة االحجام تبدأ من الشريط األصغر مروراً بالشريط 

قليالً الذي ضمر عنوان السورة )سورة فاحتة الكتاب( واملذهبة، مروراً بشريط شبيه باألول وصوالً اىل مساحة مربعة األكرب 
الشكل حتوي وحدة زخرفية ذات فصوص غنّية بالعناصر النباتية املذهبة مع اللونني األمحر واألزرق. بينما نلحظ يف 

َلُقرعآن    واآلخر كبري نسبيًا ُيوي النن القرآين من سورة الواقعة )ِإنرهُ املستوى االخر يف االسفل شريطني أحدمها صغري 
ُنون. )77َكرمي  ) ( ( وبلون أمحر. فضاًل عن ذلك جند هنالك شريطا هندسيا مستطيال قائما ُييط 78( يف ِكَتاب. مركع

ه مفتوحا، هذا ة العليا جند فضاءبكل التفاصيل السابقة، له ثالثة أضالع على اجلانبني واجلهة السفلى ماعدا اجله
الشريط احتوى على عناصر نباتية )أغصان وأوراق وزهور زرقاء ومحراء( متناوبة ومتصلة مع بعضها البعض وعلى أرضية 
مذهبة. يف حني ُوِجَدت يف اجلهة اليمىن للمشاهد مساحة كبرية تتواصل مع مساحة اصغر بقليل يف اجلهة السفلى قد 

 ن زخرفية غاية يف اجلمال وغنّية بالعناصر النباتية املتشابكة واملتداخلة واملتنوعة. نلحظ هنا أن الفنااحتوت على وحدات 
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قد استعان خبياله القائم على التأمل واالستغراق يف الوحدانية القائمة على فكرة التسبيح، إلدراك األشكال اجملردة، من 
فحة تبط باملطلق الالحمدود وعلى وفق منظور لوليب منطلق من مركز الصأجل أن تعرب الوحدات الزخرفية عن القانون املر 

 املتمثل بالنن القرآين. 

 ( 6منوذج )

 منتهى املقال يف أحوال الرجالاسم املخطوط: 

 اسم املؤلف: أيب علي احلائري الرجائي حممد بن اىماعيل املازنداري

 اسم الناس : خبط املؤلف.

 ه 1315تاري  النس :  

 العائدية:مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   

اقتصر الناس  يف املفتتح البصري هلذه املخطوطة على العناصر الكتابية املتمثلة بالنن املكتوب  باملداد األسود      
نية أسطر ابطريقة مبسطة ختلو من أي وحدة زخرفية، اىل حد ما حافظ الناس  على توسط النن الذي احتوى على مث

متناسقة مع تواجد سطر أخري اىل االسفل قصري، فضالً عن تواجد توقيع الناس  يف اسفل التكوين اخلطي ولكن مبداد 
 أمحر اللون يبدو ان لونه قد أقرتب من اللون البين لقدم املخطوط الذي جتاوز املائة عام وأكثر.

نّه لقيم الرتبوية واالدبية يف أحوال الرجال، يالحظ املشاهد بأونالحظ أّن املخطوط قدمي، حمّمل بالعديد من االفكار وا
قد مت ترميمه ألكثر من مرة بطريقة حتافظ على قيمته الفنية وعلى بنيته الشكلية. ابتعد الفنان املسلم على نس  تلك 

 القيم من دون العناية بزخرفة حمتويات الكتاب. 

على قيمة املخطوط األدبية على حساب التزويق الذي وجدناه يف  فالفنان املسلم يف هذه املخطوطة حاول الرتكيز
 خمطوطات أخرى.    
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 ( 7منوذج )

 الصفحة األوىل من املناجاة املنظمومة ألمري املؤمنني عليه السالم  اسم املخطوط:

  -------------اسم الناس :  

 تاري  النس : القرن الثالث عشر أو الرابع عشر

 ر خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.   العائدية:مكتبة ودا

اعتىن املزخرف بعملية تذهيب املخطوطة النفيسة واملنسوخة مباء الذهب املتمثلة بالقصيدة املنسوبة لإلمام علي بن أيب 
طالب )عليه السالم( احملّملة بالقيمة الفكرية، حتوي العديد من الشروح والرتاجم بالنظم والنثر، ألجل توحيد عناصر 

ملتمثلة الكتابية( والتعبري عن اجلوهر. فنلحظ وجود بعض العناصر الكتابية خبط الثلث ا -النباتية -الزخرفة )اهلندسية
بالنن )لك احلمد يا ذا اجلود واجملد والعال.... تباركت تعطي من تشاء و متنع( )إهلي وخالقي وحرزي و موئلي....إليك 

وان شريطًا هندسيًا مستطياًل افقيًا يف منتصف املشهد الزخريف ُيوي عن لدى اإلعسار و اليسر أفزُع( اليت تضمنت
املخطوطة )املناجاة املنظمومة ألمري املؤمنني عليه السالم( ومبداد أمحر حمدد باألسود حتتضنها من اجلانبني وحدتان 

وي يقرتب من املثلث يضزخرفيتان ذات عناصر نباتية على أرضية مذهبة. وقد توج هذا الشريط تكوين زخريّف نصف ب
ر القائم رمبا يشبه اىل حد. ما عنصر القبة بطرازها العراقي، غنية بالعناصر الزخرفية النباتية وبواقع شريطني متداخلني االصغ

من الداخل اختذ شكال مثلثاً ُيوي مثانية تكوينات زخرفية صغرى تفاوت بألوان األبيض واألمحر والزهري واالسود على 
ء غامقة. بينما الشريط األكرب من اخلارج كان بأرضية مذهبة ُيوي عناصر نباتية متشابكة ومرتابطة مت تكرارها أرضية زرقا

على وفق ايقاع منظم، وجدت خطوط عمودية عددها مثانية على اجلانبني وتاسع يف القمة )الوسط( متقاطعة خبطوط 
ية )لك احلمد يا ذا حمتويات الكتاب املتمثلة بأبيات شعر صغرية افقية، توجت التكوين الشبيه بالقبة.  يف حني وجدت 

اجلود و اجملد والعال تباركت تعطي من تشاء و متنع(. وقد أحاط الفنان املسلم كل حمتويات املشهد العام بشريط زخريف 
 عريض غين باالوراق النخيلية والسيقان املتشابكة واملذهبة على أرضية فاحتة بلون ارضيته.
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الفنان كان له القدرة على تنظيم العناصر الزخرفية يف فضاءات املشهد العام للمخطوط واليت أسس وحدة مرتابطة جند 
من عناصر التكورين )اخلط والشكل واللون..( تثري يف النفس مشاعر هلا دالالت روحانية حتتفي باجلوهر على حساب 

 القشور.

 الفصل الرابع: عرض نتائج البحث

 توصرل البحث  إىل مجلة من النتائج أمهها: نتائج البحث: 

اعتىن الفنان املسلم بزخرفة الصفحات األوىل للمخطوطات الدينية واالدبية والعلمية بشكل عام والقرآنية بشكل  (1
 خاص معتمداً على الوحدات الزخرفية ذات العناصر اهلندسية والنباتية. 

ات املخطوطات جاءت يف أغلب النس  هبيئة مثلث إّن عناية الناس  بتقدمي بعض الشروحات حول عنوان (2
 املقلوب يف التصميم العام.

اقتصر الناس  يف بعض املخطوطات االدبية على وجه اخلصوص يف املفتتحات البصرية على النصوص الكتابية  (3
 املتمثلة بالعنوانات املخطوطة  باملداد االسود بطريقة اعتيادية ختلو من اي وحدة زخرفية،

اعتىن الفنان املسلم بزخرفة املخطوطات القرآنية بشكل واسع ومميز ملا للنصوص القرآنية من قداسة وأمهية يف  (4
 الفكر االسالمي مما أدى اىل اعتماده عمليات التزويق والرتكيب والتجريد. 

واالسود  ضاعتىن الفنان املزخرف جبماليات اللون يف زخرفة املخطوطات وعلى وجه اخلصوص األلوان )األبي (5
 واألخضر واألزرق واألمحر( اليت منحت التكوين العام لكل خمطوط فضاًء رحباً للعناصر الزخرفية.

 اعتمد الفنان على مجاليات خط النس  يف اآليات الكرمية بصورة متقنة مبداد اسود وأمحر. (6
اتية متداخلة ومتشابكة نات نباستعان الفنان املزخرف بتشكيالت النجمة الثمانية العراقية اليت تعتمد على تكوي (7

 من أغصان وفروع وسيقان ذات امتدادات حلزونية.
اعتمد الفنان املسلم على مجاليات الرتكيب والتذهيب والتزويق يف تصميم تكويناته الزخرفية يف املفتتحات   (8

 وتعاىل. هالبصرية االوىل وجعلها مبثابة أطر مجالية حول النن القرآين الظهار قداسة كالم اهلل سبحان
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عناية الفنان املسلم  باملخطوط القرآين يف زخرفة صفحاته بالعديد من التكوينات الزخرفية اهلندسية والكتابية  (9

 والنباتية يف حني جند خلوها يف بعض املخطوطات االخرى، ملا ميثله القرآن الكرمي من قدسية لدى املسلمني. 
تفي الزخرفية يف فضاءات املشهد العام للمخطوط حت اعتىن الفنان بانظمة معينة يف تشكيل وحداته (10

 باجلوهر.
اعتمد الفنان املسةةةةةةةةةةةةةةلم على مجاليات التذهيب والرتكيب والتناظر والتقابل والتكرار واالنسةةةةةةةةةةةةةةجام يف زخرفة   (11

 املخطوط  يف العصر اإلسالمي سعياً منه اىل اظهار القيم اجلمالية والفكرية والروحانية للمخطوط.
 التوصيات: يوصي البحث احلايل مبا يأيت: 

إنشةةةاء مركز علمي خمتن يف فن زخرفة املخطوط من ضةةةمن قسةةةمي الفنون التشةةةكيلية والتصةةةميم والزخرفة يف   .1
 كليات الفنون اجلميلة. 

 العناية بالورش الفنية املتخصصة يف فن زخرفة املخطوط القراين واألديب والفين.ومن مث طباعة خمرجاهتا. .2
 املقرتحات:لتحقيق الفائدة يقرتح الباحثان إجراء الدراسة التالية: 

 )) انظمة التكوين الزخريف يف املصاحف القرآنية (( .

 المصادر والمراجع:

 القرآن الكرمي

 .1976إبراهيم، زكريا: مشكلة الفن، مشكالت فلسفية، دار مصر للطباعة،  (1
 . 2003، دار احلديث، القاهرة , 4ابن منظور: لسان العرب , ج (2
األغا، وىماء حسن: التكوين وعناصره التشكيلية واجلمالية يف منمنمات ُيىي بذلك حممود الواسطي، ادوار، الشؤون  (3

 .2000الثقافية، بغداد، 
رف للطباعة والنشر، القاهرة، ، دار املعا3، ط-أصوله وفلسفته ومدارسه  –األلفي، أبو صاحل: الفن اإلسالمي  (4

 ب. ت.
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تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى الزبيدي، حتقيق: حممود حممد الطناحي، مطبعة حكومة الكويت،  (5

1976. 
اجلبوري , حممود شاكر حممود: األلوان  تأثريها يف النفس , عالقتها بالفنان  ، مطبعة اوفسيت اللواء، بغداد،  (6

1978. 
 .1983: الزخرفة يف الفنون اإلسالمية، مطبعة اوفسيت الوسام، دار الرتا، الشعيب، بغداد، حسني، خالد (7
خليل، حممد: املنهج اإلسالمي يف التصميم املعماري واحلضري، احللقة الدراسية الرابعة، مهرجان الرباط الثقايف،  (8

 .1991املغرب، 
باعة، إصدار قسم الشؤون الفكرية والثقافية، دار الوار، للطدليل مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة،  (9

2015. 
 .1976, دار النهضة العربية , القاهرة ,  1ريا ، عبد الفتاح: التكوين يف الفنون التشكيلية، ط (10
 . 2007، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1الزبيدي، حممد مرتضى: تاج العروس، ط (11
 .1974دراسة مجالية وفلسفيةة، ترمجة فؤاد زكريا، القاهرة، مطبعة عيةن مشس،  –ستولنيز، جريوم: النقد الفين  (12
، دار 1، جة-ختطيط مدن ومساجد  -سلمان، عيسى وآخرون: العمارات العربية اإلسالمية يف العراق  (13

 . 1982الرشيد، 
دادية، بغداد، األديب البغشولز، كريستيان نوبريغ: الوجود، الفضاء وفن العمارة، ترمجة، ىمري علي، مطبعة  (14

1996. 
 123، ص1982العاين، عالء الدين امحد: املشاهد ذات القباب املخروطة يف العراق، املكتبة الوطنية، بغداد،  (15

.) 
 .1987عبد احلميد , شاكر: العملية اإلبداعية يف فن التصوير , سلسلة عام املعرفة , الكويت ,   (16
اخلط واملخطوط والوراقة والفهرسة يف احلضارة العربية اإلسالمية ؛ فهرسة  عبد القادر، امحد عبد القادر: صنعة (17

، دار الوثائق للدراسات والنشر والتوزيع، اجلمهورية العربية 1املخطوطات وتصنيفها مشكالت وحلول وقواعد، ط
 .2006السورية، 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 183 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

توراه غري طي، أطروحة دكالعتاب، عبد اجلبار خزعل: توظيف الرقش العريب اإلسالمي يف بنية رسوم الواس (18
 .1999منشورة مقدمة إىل جملس كلية الفنون اجلميلة، جامعة بغداد، 

، وزارة اإلعالم، مديرية اآلثار 2ألعزي، جنلة إىماعيل: قصر الزهراء يف األندلس، سلسلة البحو، األثرية /  (19
 163، ص 1977العامة، بغداد، 

 ار الشؤون الثقافية،ب.ت.الغزايل، ابو حامد:احياء علوم الدين،جزء اول،د (20
 .2010، 1فهرست خمطوطات مكتبة العتبة العباسية املقدسة، السيد حسن املوسوي، مطبعة االسراء، ط (21
 لسان العرب، ابن منظور االغريقي، دار صادر، بريوت:مادة)نَةَفَس(،  (22
دار الشؤون ، بغداد، 1عناصر التكوين، ترمجة هادي الطائي، ط –مالنز، فريدريك: الرسم كيف نتذوقه  (23

 .1993الثقافية العامة، 
 ، دار املشرق، بريوت، ب. ت.2معلوف لويس: املنجد يف اللغة، ط (24
 .1986حممد، حامد جاد: قواعد الزخرفة، دار املعارف اجلامعية، الكويت،  (25
 .1972، مطبعة باقري، إيران، 2مصطفى، إبراهيم وآخرون: املعجم الوسيط، ط (26
 (. 151، ص2007رف، مكتبة أبن سينا، القاهرة، )مرزوق، إبراهيم: موسوعة الزخا (27
 .2011،دار رند للطباعة والنشر،دمشق،1املوسوي،شوقي:املرئي والالمرئي يف الفن اإلسالمي،ط (28
 .1916،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،2املوسوي، شوقي:املرئي والالمرئي يف الفن االسالمي،ط (29
،دار رند للطباعة 1،ط-العصور القدمية–والفلسفة والفن املوسوي، شوقي: جغرافية اجلدل يف الفكر  (30

 .2011والنشر،سوريا،دمشق،
 ،الكويت،ب.ت.11،ترمجة: حممد زهري، سلسلة عام املعرفة، العدد 2موزو،، شاخت: ترا، االسالم، جزء  (31
 .1989غداد، ، وزارة الثقافة واألعالم، ب9النقشبندي، أسامة: خنبة من الباحثني العراقيني: حضارة العراق، ج (32
نوبلر، ناثان: حوار الرؤيا مدخل اىل تذوق الفن والتجربة اجلمالية , ت فخري خليل , مراجعة: جربا ابراهيم  (33

 .1987جربا , دار املأمون , بغداد , 
هادي، بلقيس حمسن: تاري  الفن العريب اإلسالمي، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مطبعة دار احلكمة،   (34

 .1990بغداد، 
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ABSTRACT 

Shuaib El Arnaoot may Allah have mercy upon his soul was one of the best 

scholars in his time and considered as the leader of those men who realized the 

Islamic heritage of this Muslim Umah. Concerning Islamic jurisprudence, Shuaib 

is regarded as the most knowledgeable jurisprudent of his era. When we want to 

talk about Arabic language, it is worthy to mention that this man has a great 

knowledge in Arabic grammar as well as Arabic poetry, rhetoric along with high 

fluency. The science of prophetic Hadith is of one the branches of knowledge in 

which Shuaib got a big competence where many disciples used to travel to him 

asking for the Hadith of our prophet peace and blessing be on him. We never forget 

that our respectable scholar Shuaib saved many manuscripts that belong to our 

Islamic heritage when he moved them from the dark corners of libraries and 

museums to the hand of his student after he added to them many nice information 

and beneficial marginalization that are very necessary for scholars of Islamic 

science. Our lovely sheik Shuaib was a big encyclopedia, however this research 

will focus on his efforts in reviving the heritage of this Umah in particular, namely 

the books of prophetic Hadith(Sunah) as best example. This research will be 

divided into three parts: 

 1- The personal and scientific biography of our Sheik. 

 2- The second part is concerned with his best writings and authoresses. 

 3- This part will be dedicated to study a group of his best works on the books of 

prophetic Hadith (Sunah). 
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 الملخص

 

 األمة. تراث ققيحم عقد ودرة العصر، هذا يف العلماء جهابذة أحد   تعاىل اهلل رمحه األرناؤوط شعيب العالمةُ الشيخ كان
فإذا ما تكلمت عن الفقه فهو الفقيه الذي يتصبب فقًها، وإذا سألت عن علوم العربية فهو النحوي الشاعر النحرير 

م ديث فليس هناك من ينكر أنه من أولئك القلة الذين يشد إليهصاحب البالغة والفصاحة، وال تسل عن علمه يف احل
الرحل يف علم احلديث، وقبل ذلك وبعده فهو احملقق البارع الذي أخرج لنا كثريا من خمطوطات تراثنا من غياهب 

 لطالب ىنظلمات املكتبات واملتاحف إىل أيادي طلبة العلم وحمبيه حمالًة بتلك الفوائد والنكات واحلواشي اليت ال غ
 العلم عنها، نعم إنه شيخنا احملقق احملدث الفقيه النحوي الشاعر أبو أسامة شعيب بن حمرم األرناؤوط.

 يف تعاىل اهلل محهر  جهوده على صًبامن سيكونُ  حبثي أن   إال عاملا موسوعًيا كما ذكرت آنفا، اهلل رمحه شيخنا كان  ولئن
 والذي حث،الب هذا يف املوضوع هذا بتناول الباحث حيث قام أمنوذجا"،" كتب السنة  ختصيًصا األمة، تراث خدمة
 : مباحث ثالثة إىل حمتوياته قسم
 بالتعريف بالشيخ رمحه اهلل، وبيان سريته العلمية. خيتص أوهلا:

 العلوم. شىت يف وحتقيقاته مؤلفاته أهم من طرف بذكر يتعلق والثاين:
  ألهم أعمال الشيخ يف كتب السنة. موسعة دراسة يتناول فهو الثالث: أما
 

 
 
 
 
 
 
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 189 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 
 المقدمة:

احلمد هلل الذي شرف أهل العلم ورفع منزلتهم يف سائر األحناء، وجعلهم منارات لألرض وورثًة لألنبياء، وأصلي وأسلم 
ُه  ظًّا وافرًا، ومن فقد أخذ  حعلى سيد األولني واآلخرين، الذي مل يُورِّْث دينارًا وال درمهًا، وإمنا و ر ث العلم ، فم ْن أخذ 

 ُحرِمه فهو احملروم، وبعد:
ل ٍف ُعُدولُُه ي  ن ُْفون  ع ْنُه حت ْ : »-صلى اهلل عليه وسلم -فقد قال رسول اهلل  ا اْلِعْلم  ِمْن ُكلِّ خ  َ اِلني ، َي ِْمُل ه ذ  رِيف  اْل

 . 1«و انِْتح ال  اْلُمْبِطِلني ، و ت ْأِويل  اْلْ اِهِلني  
ُْم"ع ْن ع اِئش ة  ر ِضي  الل ُه ع ن ْه ا أ ن  ه ا ق ال ْت: "أ م ر ن ا ر ُسوُل الل ِه ص ل ى الل ُه ع ل ْيِه و س ل م  أ ْن نُ نْ  وقد ذُِكر    .2 زِل  الن اس  م ن ازهل 

وإذا كان يطمح  ريهوقال  اأُلْست اُذ الن دوّي أبو احلسن: )فإذا أراد العامل اإلسالمي أن يستأنف حياته ويتحرر من رق غ
والزعامة العلمية ... وباالستعداد الروحي واالستعداد الصناعي واحلريب  ... إىل القيادة فالبد من االستقالل التعليمي

 .3 واالستقالل التعليمي ينهض العامل اإلسالمي ويؤدي رسالته وينقذ العامل من االهنيار الذي يهدده(
معرفة أهل العلم والتعريف هبم، إذ هم منارات يف طريق األمة، ومن هذه املنارات شيخنا من هذا املنطلق كان لزاًما علينا 

احملدث احملقق املريب شعيب األرناؤوط، الذي ذاع صيته مشاال وجنوبا وشرقا وغربا، بل ال تكاد جتد طالب علم يريد أن 
 لك.خيرج حديثا إال ويقول لك: صححه الشيخ األرناؤوط أو ضعفه أو ما شابه ذ

 مث كان هذا البحث منصبا على بيان ما يلي:
 المبحث األول: نشأته وسيرته العلمية:

 املطلب األول: امسه ونسبه ونسبته:
 املطلب الثاين: مولده ونشأته:

 املطلب الثالث: دراسته األكادميية وطلبه للعلم:
 املطلب الرابع: شيوخه وأساتذته:

                                                           

 (، وصححه الشيخ األلباين.1/53(، ومشكاة املصابيح )10/209انظر: السنن الكربى للبيهقي ) - 1

 (.19/ 1انظر: شرح النووي على مسلم ) - 2

 (.391انظر: كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني للندوي )ص  - 3
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 املطلب السادس: عمله واشتَاله بالتدريس: 

 املطلب السابع: أهم خصائصه وصفاته ومزاياه:
 المبحث الثاني: تعريف موجز عن تحقيقاته:

 املطلب األول: كتبه يف املكتب اإلسالمي ومنها:
 املطلب الثاين: كتبه يف مؤسسة الرسالة ومنها:

 السنة النبوية:المبحث الثالث: دراسة موسعة لبعض أهم أعماله في 
 املطلب األول: مسند اإلمام أمحد:
 املطلب الثاين: صحيح ابن حبان:

 املطلب الثالث: سنن اإلمام الرتمذي:
 :4المطلب األول: اسمه ونسبه ونسبته

يعرف شيخنا بنفسه يف أحد اللقاءات به فيقول: "أنا شعيب بن حمرم بن علي األرنؤوط، وهذه النسبة جاءهتم من 
ال فإن الصواب أن نقول: األلباين؛ ألن نسبهم ينحدر من أسرة ألباني ة، من بيت شاهني يف ألبانيا، هاجرت األتراك وإ

 م واستقر ت هبا"، ويكىن الشيخ بأيب أسامة.1926من إشقودرا يف ألبانيا إىل دمشق سنة 
 :5المطلب الثاني: مولده ونشأته

م، ونشأ يف ظلِّ 1928ُولد الشيخ شعيب األرنؤوط يف مدينة دمشق بعد سنتني من استقرار عائلته فيها، أي يف سنة 
يه نشأًة دينية خالصة، تعل م يف خالهلا مبادئ  اإلسالم، وحفظ أجزاًء من القرآن الكرمي، فأبوه وإن مل يكن من   والد 

                                                           

اث، تأليف: الدكتور إبراهيم الكوفحي، صادر عن دار البشري بع - 4 ان، الطبعة م  انظر: احملدِّث شعيب األرنؤوط، جوانُب من سريته وجهوده يف حتقيق الرتر
ذا هو م، وه2001-1-5م. وانظر يف قناة اليوتيوب حتت عنوان: حديث الذكريات مع الشيخ شعيب األرناؤوط، بتاريخ 2002 -ه  1423األوىل، 
، وأيضا يف االرادة روح االدارة الشيخ شعيب األرناؤوط، مت    https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8الرابط: 

، وأيضا يف صفحات   https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ، وهذا هو الرابط: 28/11/2012نشره يف 
، وهذا هو الرابط: 27/10/2016من حيايت | مع الشيخ د. شعيب األرنؤوط "رمحه اهلل" | قناة اجملد، مت نشره يف 

tube.com/watch?v=https://www.you0VUl2vZIr_A  .وغريها ، 

 انظر: املراجع السابقة.  - 5

https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8
https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ
https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A
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 السهم يطلب العلم عندهم بالسماع، مث تزوج شيخنا من فتاة شامية من بيتالعلماء إال أنه كان حمبا للعلماء وحمبا جمل

 أيب اخلري وأجنب منها عشرة أوالد: ستة من اإلناث، وأربعة من الذكور.
كان يف صَره يرى والده يقوم الليل فكان هذا دافعا له لقيام الليل، ومنذ ذلك الوقت ال يذكر شيخنا أنه ترك الصالة 

انت نشأته نشأة صاحلة يف ظل أسرة حمبة للدين والعلماء انعكس كل هذا على شخصية شيخنا رمحه وهلل احلمد، فك
 اهلل فيما بعد.

 :6المطلب الثالث: دراسته األكاديمية وطلبه للعلم
 ةمل يكمل شيخنا دراسته األكادميية بسبب معاملة أحد األساتذة القاسية له حيث قام برتك الدراسة األكادميية بعد هناي

الصف اخلامس، ومن املهم هنا معرفة أن طلب العلم يف تلك احلقبة كان موطنه املساجد واملدارس اليت أوقفها أجدادنا 
فمنها ما هو خاص مبذهب معني ومنها ما هو عام، وكان الطالب آنذاك َيبون العلم ويرغبون به بل قد جتد بعضهم 

 أشد حرصا عليه من شيخه.  
يخنا ظهرت بسبب سهر والد شيخنا مع بعض علماء األلبان الذين كان والده جيالسهم يف بداية طلب العلم عند ش

األسبوع مرة أو مرتني أو ثالث، أمثال الشيخ نوح جنايت وهو والد الشيخ األلباين والشيخ سليمان الَاوجي وهو والد 
انت بوادر ر العلم وغريه، وهذه كالشيخ وهيب الَاوجي، وكان يطيب لشيخنا اْللوس معهم ليسمع منهم بعضا من أمو 

أولية حتفز شيخنا لطلب العلم، والسبب الرئيس يف تعلم شيخنا للعلم هو أن شيخنا بعد أن أهنى املرحلة االبتدائية 
انقطع عن العلم ودخل يف أعمال التجارة حىت وصل إىل سن السابعة عشر وكان يعمل مع رجل له اجتاه صويف لكنه 

هم شيخ فاِضٌل امسه: عارف الدوجي، فهو من أوائل أساتذة الشيخ شعيب رمحه اهلل تعاىل، حمب للعلم فكان يأتي
حافظا  -حمدث الشام-ويدرسهم من بعد صالة العصر وإىل املَرب، وكان معيدا لدرس الشيخ بدر الدين احلسين 

ته والبالد يف ذلك يعة حال عائلوهو ما كان يروق لشيخنا يف ذاك الوقت بطب-للقران عاملا بالعربية، وكذا فقيه حنفي 
 فقرأ عليه يف العربية كتاب قواعد اللَة العربية الذي ألفه مصطفى طمون وغريه من املصريني ، ويف الفقه كتاب -الوقت

شرح كنز الدقائق للشيخ عبد احلكيم األفَاين يف جملدين، وغريه من كتب الفقه فكان يأتيهم باستمرار حىت يف أصعب 
 ا األستاذ هو من فتح عيناي على العلم، فتحسرت على ما فاتين من عمر مل أطلب فيه علما فبدأ يدرس األوقات، فهذ
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بنهم وبنشاط وقاد فقد كان عنده رغبة جاحمة يف أن يستدرك ما فاته من أيام، مث بعد ذلك تواصل مع الشيوخ األلبانيني 

كوي، يقرأ يف الدولة العثمانية وهي: كتاب العوامل للرب  فدرس على الشيخ سليمان الَاوجي العربية املنهج الذي كان 
وكتاب اإلظهار لألطهوي، وكتاب الكافية البن احلاجب، وبقيت ما يقارب عشر سنوات يف دراسة العربية والفقه 
احلنفي، لكن بعد هذا الزمن وكان عمره ستة وعشرين أو سبعة وعشرين حبب إليه القراءة يف كتب اخلالف بني أيب 

فة والشافعي ومالك وأمحد، وكان يدرسها وحده سوى ما درسه عند أساتذته يف تلك الفرتة من كتب الفقه احلنفي حني
اْليدة مثل حاشية ابن عابدين ومراقي الفالح وغريها، ويعتمد مع هذا كتاب نصب الراية والتلخيص احلبري ملعرفة طريقة 

امر شيخنا فكرة وأمنية أن جيعله اهلل من احملدثني، ولكن طالت استدالل كل منهما وكان يف هذا مقلدا، وهنا بدأت خت
م حيث طلب منه يف املكتب اإلسالمي أن يقوم بتحقيق مسند أيب بكر الصديق 1970هذه الفرتة إىل ما بعد عام 

ان، كألمحد بن سعيد املروزي وأصله اخلطي موجود وعمره ألف عام، وكانت ألفاظ الكتاب مهملة وهذا من الصعوبة مب
ولكن كان شيخنا يطمع يف هذا الباب ويرغب فيه فتلقاه ببالغ الصرب بعد أن استكمل األدوات التحقيقية هلذا العمل، 
واحلمد هلل مت العمل بنجاح فكل من قرأ هذا العمل تنبأ مبستقبل طيب لشيخنا يف باب احلديث، مث بعد حتقيق مسند 

تاب لإلمام البَوي وهو مشهور بالفقه والتفسري واحلديث، وهذا الك أيب بكر، دفع للشيخ نسخة خطية من شرح السنة
 هو الذي أدخل شيخنا يف زمرة احملدثني.

 :7المطلب الرابع: شيوخه وأساتذته
 تأثر شيخنا كثريا بابن قدامة املقدسي صاحب املَين، فهو قد سبق وقته فألف كتبا أربعة يتدرج فيها الطالب يف املذهب،

 ما مضى بعض شيوخ شيخنا رمحه اهلل ونعيد ذكرهم هنا بشكل أوسع قليال: هذا وقد ذكرت في
ه ، كان عاملا مربيا من الطراز الفريد فقد كان يريب طلبته على 1407الشيخ صاحل الفرفور رمحه اهلل تعاىل املتوىف عام -1

 اإلخالص ومراقبة اهلل تعاىل.
 ن، وغريها.االختيار لتعليل املختار للموصلي، وحاشية ابن عابديقرأ عليه شيخنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، و 

 

                                                           

ة، طباعة وزارة يانظر: املراجع السابقة، وانظر: اْلوراين، الدكتور حممد بن يوسف، رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب األرنؤوط إىل الديار الكويت - 7
 الكويتية.األوقاف 
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الشيخ عارف الدوجي رمحه اهلل تعاىل: وقد درس عليه شيخنا شذور الذهب البن هشام األنصاري، وأسرار البالغة -2

 للجرجاين، وغريمها.
تلمذ عليه شيخنا األلباين رمحه اهلل تعاىل، تالشيخ نوح جنايت األلباين رمحه اهلل تعاىل: وهو والد الشيخ ناصر الدين -3

 يف بداية حياته كما ذكرنا ودرس عنده خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي واالختيار لتعليل املختار للموصلي، وغريمها.
ليه  عالشيخ سليمان الَاوجي األلباين رمحه اهلل تعاىل، وأيضا هذا الشيخ تتلمذ عليه شيخنا يف بداية حياته حيث قرأ -4

 كتاب العوامل للربكوي، واإلظهار لألطهوي، والكافية البن احلاجب ...وغريها من الكتب.
الشيخ أديب الكالس رمحه اهلل تعاىل: وقد تتلمذ عليه شيخنا يف علوم العربية يف جامع بين أمية حيث قرأ عليه شرح -5

 ابن عقيل على ألفية ابن مالك.
ر هبم شيخنا رمحه اهلل تعاىل وقد يكون هناك غريهم لكن حسبنا من هؤالء طول هؤالء هم من أكثر الشيوخ الذين تأث

 الصحبة وكثرة التأثر.
وقد حزن شيخنا حزنا شديدا عند وفاة الشيخ حسن حبنكة فقد كانا متحابني، وأيضا حزن على فقد شيخه الشيخ 

اس عموم وأهل دمشق باألخص يعلمون النصاحل الفرفور فقد كان يتعهده مثل أوالده وزيادة، وكان أهل الشام يف ال
 بدون مقابل بل قد يقدمون لتالمذهتم املعونة.
 : 8المطلب السادس: عمله واشتغاله بالتدريس

درس الشيخ يف بداية عمره اللَة العربية يف جامع بين أمية وهذا قبل الثالثني، مث بدأ التدريس يف معهد العريب اإلسالمي 
م طلب صاحب املكتب اإلسالمي منه أن يعمل معه الفرتة الصيفية، مث 1958ية، مث يف سنة العربية والرتبية اإلسالم

 وجد أنه من الضروري أن يستبقي الشيخ ويقطعه عن التدريس فحصل بينه وبني املعهد كالم انتهى إىل أن يبقى الشيخ 

                                                           

 م، وهذا هو الرابط:2001-1-5انظر يف قناة اليوتيوب حتت عنوان: حديث الذكريات مع الشيخ شعيب األرناؤوط، بتاريخ  - 8

https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8   الشيخ شعيب األرناؤوط، مت نشره  ، وأيضا يف االرادة روح االدارة
، وأيضا يف صفحات من   https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQ، وهذا هو الرابط: 28/11/2012يف 

، وهذا هو الرابط: 27/10/2016حيايت | مع الشيخ د. شعيب األرنؤوط "رمحه اهلل" | قناة اجملد، مت نشره يف 
https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A  .وغريها ، 
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يف املدرسة كل يوم ساعتني وباقي اليوم يعمل يف املكتب اإلسالمي، مث بعد ذلك بدأ العمل يف املكتب اإلسالمي حيث  

م، وكان عمله يف ذلك 1970كان الشيخ رئيس قسم التحقيق يف تراث اللَة العربية، وبقي يف هذه املرحلة إىل عام 
 البن علي آل ثاين رمحه اهلل مثل حتقيق كتاب زاد املسري الوقت يف املكتب اإلسالمي منصب على ما يطلبه الشيخ

اْلوزي، واملبدع يف شرح املقنع يف الفقه احلنبلي، والكايف البن قدامة املقدسي وكان معه مجاعة يعاونونه ومنهم الشيخ 
 عبد القادر األرناؤوط رمحه اهلل.   

هو يتطلع ذلك الوقت، وبقي الشيخ طيلة هذه الفرتة و ويذكر الشيخ شعيب أن مثة من كان يزامحه يف علم احلديث يف  
اْلانب -إىل من ينقله من علم احلديث النظري إىل علم احلديث العملي إىل أن هداه اهلل للتدرب على هذه الطريقة

فبدأ بقراءة عمل احملدث أمحد شاكر يف املسند وكان يصدر آنذاك يف كل ثالثة أشهر جزء فكان يدرس هذا  -العملي
زء ويدقق النظر يف حتقيقاته فيه، وكان عمله يف املكتب اإلسالمي وقتها يف إخراج تراث اللَة العربية والفقه، وكل ما اْل

عمله هناك كان إخراجه له من عامل املخطوطات باعتماده على النسخ اخلطية القدمية باستثناء النزر اليسري، وهذا ما 
 ت.   أكسبه التمرس واملعرفة يف قراءة املخطوطا

بسبب تزوجيه إحدى بناته يف مدينة اربد وألنه يف الشام ازداد الضَط  1982مث بعد ذلك انتقل الشيخ لألردن عام  
عليه، وأيضا نقل عمله من املكتب اإلسالمي إىل دار الرسالة يف عمان وبقي يعمل معهم حىت وافته منيته يف عام 

 م.  2016
كان شيخنا رمحه اهلل هادئ الطبع صاحب ابتسامة مجيلة حمبا : 9زاياهالمطلب السابع: أهم خصائصه وصفاته وم

 لطلبته ومفيدا هلم وكان يعتز ويفتخر هبم أمام الناس ويسميهم أصحابه، وكان ال خياف يف اهلل لومة الئم فقد يضرب 
 

                                                           

 ةالسابقة، وانظر: اْلوراين، الدكتور حممد بن يوسف، رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب األرنؤوط إىل الديار الكويتية، طباعة وزار انظر: املراجع  - 9
يان، وهذا لطا األوقاف الكويتية، وانظر مقالة حتت عنوان: من رجاالت دمشق / الشيخ شعيب األرنؤوط ع ق ٌل ح ّر... وعطاٌء مستمّر، للدكتور حممد حسان

-www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?http://7053%E-3%E4هو رابطها: 
%D1%CC%C7%E1%C7%%CF%E-CA3%D4%%C-DE7%E1%D4%-ED%CE
%D4%DA%ED%C8%C-7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8%DA%DC%DE%DC%E-1%F1-

%CD%DC%D1%F8%E-6%DA%D8%C7%C1%F1%E-3%D3%CA%E3%D1%F8 . 

http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
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لعلم ونشره فقلما حمبا ل من خيطئ أو يشتم الذات اإلهلية، متيز بكرمه فمن عاشره من طلبته ملس هذا الشيء منه، وكان

 يرفض طلب من أراد أن يدرس عليه كتابا
كان شيخنا َيب يلعب البوكس وألجل أن فرضوا عليه لبس الشرت )السراويل القصري( تركها، لكن كان ميارس ركوب 

طوطات، خالبوسكليت، ومما متيز به شيخنا صربه وجلده يف طلب العلم، فكان جيلس ساعات طويلة يف حتقيق الكتب وامل
 وبقي على هذه احلال حىت توفاه اهلل سبحانه وتعاىل.

 :10المبحث الثاني: تعريف موجز عن تحقيقاته
 حتقيقات الشيخ شعيب األرناؤوط: تنقسم إىل قسمني:
 المطلب األول: كتبه في المكتب اإلسالمي ومنها:

ه (، بلغ 516الفراء البَوي الشافعي )املتوىف: شرح السرنة حمليي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن -1
 دمشق، بريوت.-عدد جملداته: ستة عشر جمل داً، وكان قد طبع يف املكتب اإلسالمي 

ه (، باالشرتاك مع الشيخ 676روضة الطالبني وعمدة املفتني أليب زكريا حميي الدين َيىي بن شرف النووي )املتوىف: -2
 عمان.-دمشق –جملداته: اثنا عشر جمل داً، وكان قد طبع يف املكتب اإلسالمي  عبد القادر األرنؤوط، بلغ عدد

ه (، 597زاد املسري يف علم الت فسري البن اْلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد )املتوىف: -3
نؤوط، بلغ عدد بد القادر األر بريوت، وهو بتحقيق شيخنا شعيب باالشرتاك مع الشيخ ع –الناشر: املكتب اإلسالمي 

 جملداته: تسعة جمل دات.
مطالب أويل النرهى يف شرح غاية املنتهى ل مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباىن مولدا مث الدمشقي -4

كتب ه (، وهو بتحقيق شيخنا شعيب باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط، الناشر: امل1243احلنبلي )املتوىف: 
 بريوت، بلغ عدد جملداته: ست ة جمل دات.  –اإلسالمي 

                                                           

كويتية، لانظر: مجيع املراجع السابقة، وانظر: اْلوراين، الدكتور حممد بن يوسف، رحلة فضيلة الشيخ العالمة احملدث شعيب األرنؤوط إىل الديار ا - 10
طباعة وزارة األوقاف الكويتية، وانظر مقالة حتت عنوان: شعيب األرنؤوط احملقق احملدث، ل م ح اٌت من حياته، وهذا هو رابطها: 

http://www.alukah.net/culture/0/893/ . 

 

http://www.alukah.net/culture/0/893/
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ه (، الناشر: املكتب اإلسالمي 1353منار الس بيل يف شرح الد ليل البن ضويان، إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف: -5
 بريوت، بلغ عدد جملداته: جمّلدان.  –
 دات.املبدع يف شرح املقنع البن مفلح احلنبلي، عشرة جمل  -6
 الكايف يف فقه اإلمام املبج ل أمحد بن حنبل البن قدامة، باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط، ثالثة جمل دات. -7
 بريوت، اثنا عشر جمل داً.-املكتب اإلسالمي  :مهذ ب األغاين البن منظور، الناشر-8
يار ألسامة بن منقذ، الناشر-9  بريوت، جمّلدان. -املكتب اإلسالمي  :املنازل والدِّ

ه (، وهو أول عمل 292مسند أيب بكر أليب بكر أمحد بن علي بن سعيد بن إبراهيم األموي املروزي )املتوىف: -10
 بريوت، جمّلد واحد. -املكتب اإلسالمي  :لشيخنا شعيب األرناؤوط يف احلديث، الناشر

 المطلب الثاني: كتبه في مؤسسة الرسالة ومنها:
ه (، احملقق: 748سري أعالم النربالء، لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب )املتوىف: -1

 جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، بلغ عدد جملداته: مخسةٌ وعشرون جمل داً، الناشر: مؤسسة الرسالة.
ه (، الناشر: 279س ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن-2

 مؤسسة الرسالة، وهو من حتقيق الشيخ شعيب وآخرين، بلغ عدد جملداته: ست جملدات.
ه (، بتحقيق شيخنا شعيب األرنؤوط 273سنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين )املتوىف: -3

 ون، الناشر: دار الرسالة العاملية، بلغ عدد جملداته: مخس جملدات.وآخر 
سنن الد ارقطين، ألي احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البَدادي الدارقطين -4

ف حرز اهلل، يه (، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، وحسن عبد املنعم شليب، وعبد اللط385)املتوىف: 
 لبنان باالشرتاك مع حسن شليب، والكتاب يف مخسة جمل دات.-وأمحد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

ه (، صدر يف مخسني جملداً، 241مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: -5
 سة الرِّسالة، وهو من عمل الشيخ شعيب وآخرين معه جزاهم اهلل خريا ضمن )املوسوعة احلديثي ة الكربى( يف مؤس  

 1421عادل مرشد، وآخرون بإشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الطبعة: األوىل، -احملقق: شعيب األرنؤوط 
 م. 2001-ه  
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ين الفارسي،-6 بن حبان بن  حممد بن حبان بن أمحد اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حب ان برتتيب األمري عالء الدِّ

، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف:   ه (، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان 354معاذ بن م ْعبد 
ه (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة،  739الفارسي )املتوىف: 

 م، بلغ عدد جملداته: مثانية عشر جمل داً. 1988-ه   1408أول مرة عام:  بريوت، وطبع يف
 ه (303سنن الن سائي الكربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: -7

 داً.ل  حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب، وأشرف عليه: شعيب األرناؤوط، وهو مكون من اثين عشر جم
العواصم والقواصم يف الذبِّ عن سنة أيب القاسم البن الوزير، حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل -8

ه (، حققه وضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعّلق 840احلسين القامسي، أبو عبد اهلل، عز الدين، من آل الوزير )املتوىف: 
سة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، بلغ عدد جملداته: تسعة عليه الشيخ: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤس

 جمل دات. 
سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين )املتوىف: -9

 حم م د كاِمل قره، الناشر: دار الرسالة العاملية، بلغ عدد جملداته: سبعة جمل دات. -ه (، احملقق: شع يب األرنؤوط 275
وىف: ن القيِّم حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اْلوزية )املتزاد املعاد يف هدي خري العباد الب-10

 ات. وهو يف مخسة جمل د –ه (، باالشرتاك مع الشيخ عبد القادر األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 751
 جمل دات. تاريخ اإلسالم للذهيب، باالشرتاك مع الدكتور بشار عواد معروف، صدر منه أربعة -11
التعليق املمج د شرح موط أ حممد بن احلسن، حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري اللكنوي اهلندي، أبو -12

 ه (، بلغ عدد جملداته: أربعة جمل دات. 1304احلسنات )املتوىف: 
لداته: أربعة القي ام، بلغ عدد جم اآلداب الش رعي ة واملنح املرعية البن مفلح احلنبلي، باالشرتاك مع عمر حسن-13

 جمل دات. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، باالشرتاك مع الدكتور بشار معروف وصاحل مهدي عباس، وهو يف -14

 جمل دان. 
 موارد الظمآن بزوائد صحيح ابن حب ان للهيثمي، باالشرتاك مع رضوان عرقسوسي، جمل دان. -15
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 يدة الطحاوي ة البن أيب العز، باالشرتاك مع الدكتور عبد اهلل الرتركي، جمل دان.شرح العق-16
ه (، احملقق: شعيب األرنؤوط، 676رياض الص احلني للن ووي، أبو زكريا حميي الدين َيىي بن شرف الدين )املتوىف: -17

 الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان وهو يف جمل د واحد. 
ل أليب داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين املراسي-18

 ه ، وهو يف جمل د واحد.1408بريوت، وقد طبع أول مرة عام  –ه (، الناشر: مؤسسة الرسالة 275)املتوىف: 
بشار عواد معروف، -شعيب األرناؤوط )مؤلف(حترير تقريب التهذيب للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، -19

 وهو يف جملد واحد.
وهناك كتب أخرى طبعت يف غري هاتني الدارين ككتاب: جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام، لكن 

 حسبنا ما ذكرناه آنفا...
 المبحث الثالث: دراسة موسعة لبعض أهم أعماله في السنة النبوية:

 :11إلمام أمحداملطلب األول: مسند ا
وهو أكثر كتاب كان يعتز به شيخنا رمحه اهلل تعاىل، وهو كتاب مسند يف احلديث النبوي، من أشهر كتب احلديث 

ألف حديث نبوي، وفيه الكثري من األحاديث الصحيحة اليت ال توجد يف  30وأوسعها، َيتوي على ما يقرب من 
مرجعًا للمسلمني وإمامًا وجعله مرتبًا على أمساء الصحابة الذين الصحيحني، وضع اإلمام أمحد هذا الكتاب ليكون 

( حديث ثالثية اإلسناد 331يروون األحاديث كما هي طريقة املسانيد، فجاء كتاباً حافالً كبري احلجم، ومن أحاديثه )
موضع واحد، وعدد  )أي بني راويها وبني النيب ثالثة رواة(. وقد رتب كتابه على املسانيد فجعل مرويات كل صحايب يف

 .( صحايب904الصحابة الذين هلم مسانيد يف مسند اإلمام أمحد )
 

                                                           

-ه (، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، احملقق: شعيب األرنؤوط 241انظر: الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف:  - 11
 م. 2001-ه   1421بد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د ع
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احملققون هلذا الكتاب مع شيخنا الشيخ شعيب األرنؤوط هم: حممد نعيم العرقسوسي وحممد رضوان العرقسوسي وعادل 

 مرشد وإبراهيم الزيبق وكامل اخلراط.
رية )ق( نسخة كاملة   نسخة األوقاف باملوصل )ص( أشارت إىل نسخة خطية هي: النسخة القاد 13وقد حقق على 

جملسا " اجمللد الثالث  56نسخة سامل البصري )س( قرئت عليه يف مكة يف -مجيع ما وقع يف نسخة سامل البصري 
نسخة -قطعة من نسخة كوبريل مسند أيب هريرة -نسخة الظاهرية )ظ( -قطع من النسخة الكتانية )ك( -منها مفقود" 

نسخة فيها مسند أيب هريرة من نسخة احلافظ ابن -)ض(  3نسخة رياض -نسخة الرياض )ح( -شسرتبيت )ب( 
 نسخة مسند املكيني واملدنيني.-نسخة املَريب )غ( -عساكر 

 وأما بالنسبة لمنهجهم في التحقيق فكان كما يلي:
، وذلك مبقابلة املطبوع باألصول اخلطية -1 مة، وقد رمزوا للطبعة املتوافرة لدينهم، وأثبتوا الفروق املهقاموا بتوثيق الن صِّ

 امليمنية يف هوامشهم باحلرف )م(.
ضبطوا النص  ضبطاً قريباً من التمام، وضبطوا ما ُيْشِكُل من أمساء الرواة، وكناهم وألقاهبم ضبط قلم، ورمبا ضبطوه -2

 باحلروف يف احلاشية.
 الطبعتني السابقتني من حتريف وتصحيف وسقط.ن  ب هوا على األخطاء الواقعة يف -3
ح ك موا على أسانيد أحاديثه، حيث قاموا بدراسة رجال إسناد كلِّ حديث فيه، وأشاروا إىل األسانيد اليت هي على -4

 شرط الشيخني، أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم.
إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، وإذا كان بعضهم من رجال البخاري، وبعضهم من رجال مسلم، قالوا: 

 وإمنا فعلنا هذا لبيان أن هذا اإِلسناد  يف أعلى درجات الصحة.
خّرجوا أحاديث الكتاب من " الصحاح " و " السنن " و " املسانيد " و " املعاجم " وغريها من املظانِّ مما تيس ر  -5

أماكن وجود احلديث إذا تكرر يف املسند، ومبا أن املؤلف قد يُورُِد هلم، حماولني االستيعاب قدر  اإلمكان، وأشاروا إىل 
احلديث الواحد يف مواضع متعددة من طرق خمتلفة، فقد قاموا بتخريج ُكلِّ طريق يف موضعه مشريين إىل أن  املؤلف  

 ق األخرى شاروا إىل تلك الطر سيورُدهُ من طريق كذا برقم كذا، وإن مل يورِْده إال من طريق واحدة مع أن له طرقاً عديدة أ
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عن ذلك الراوي. ويف حال اختالف الطريق ُكلِّها عدا الصحايب راوي احلديث أور ُدوا اإلسناد  بتمامه أو جزء منه، وإذا  
 كان للحديث شاهٌد عند أمحد، أ حالوا عليه، فيقولوا مثاًل: ويشهد له حديٌث سبق برقم كذا، أو سيأيت، وَُيال حينئذ 

صفحة واْلزء يف الطبعة امليمنية، وإذا مل يكن الشاهد يف املسند، فُيخ ر ج من املصادر األخرى مع تبيني حاله عند إىل ال
 احلاجة إىل ذلك، فيزداد بذلك حديُث الباب قوًة، وخبرج عن حدِّ الَرابة.

لق، أو ترمجة بلد أو مستَعل قوا على بعض املواضع مبا يستدعيه املقام، من تفسري لفظ غريب، أو توضيح معىن -6
موضع، أو نقل فائدة حملها أحُد األئمة من اخلرب، أو ذكر وقوع نسخ يف احلديث، أو التنبيه على شذوذ يف املنت، أو 
علة خفية قادحة، وحنو ذلك. وحنيل إىل املصادر اليت نقلنا عنها، فأحيانًا نثبت النص املنقول بتمامه يف العلة اخلفية 

 ناً نلخصه حبيث يفي باملراد، وَيقق املبتَى.القادحة، وأحيا
ويذكُرون أيضاً ما يقفوا عليه من قرائن يكون هلا تأثري يف حال الراوي، أو يف درجة احلديث، وذلك إما ضمن خالصة 

 الراوي، أو عند احلكم على احلديث.
 رقموا أحاديث الكتاب، ونب هوا على املكرر منها.-7
 ووضعوا قول الرسول عليه الصالة والسالم بني قوسني صَريين، واآلية بني قوسني مزركشني.فص لوا النص ورق موه، -8
نب هوا إىل زيادات عبد اهلل بن اإِلمام أمحد ووجاداته، وما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غريه، باستخدام الرموز -9

 التالية:
 دائرة صَرية سوداء لزيادات عبد اهلل.• 
 يضاء لوجاداته.دائرة صَرية ب° 

 * جنمة مدورة ملا رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو غريه.
 وسننبه على هذه الرموز يف بداية كل جزء.

 أما الفهارس اليت قاموا بإعدادها فتشمل:-10
 فهرس شيوخ أمحد.-1
 فهرس شيوخ عبد اهلل بن أمحد.-2
 فهرس الصحابة.-3
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 فهرس الرواة.-4
 والفعلية.فهرس األحاديث القولية -5

 :12المطلب الثاني: صحيح ابن حبان
 صحيح ابن حبان:

، اشتهر ابن حبانيرى صحتها  حممد اهللاملشهورة، وقد احتوى على أحاديث شريفة عن رسول  كتب احلديثهو أحد  
، وسبب ذلك هو أّن ابن حبان اشرتط  " هذا الكتاب عند أهل العلم من احلفاظ واحملدثني باسم " صحيح ابن حبان

فيه الصحيح، وامسه الكامل هو كما مسّاه به مؤلفه يف عنوان الكتاب من النسخة املوجودة بدار الكتب املصرية ، إذ 
 .13جاء فيه: )) املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع من غري وجود قطع يف سندها وال ثبوت جرح يف ناقليها (( 

العلماء على لفظ: "التقاسيم واألنواع" كاألمري عالء الدين مرتّبه ومبّوبه، والذهيب، واهليثمي، وقد اقتصر بعض 
 .14والسيوطي

وهذا الكتاب قام برتتيبه األمري عالء الدين الفارسي الذي رتبه على الكتب واألبواب، وأمساه: " اإلحسان يف تقريب  
م، وَيتوي على 1987-ه  1418يب األرناؤوط، وطبع سنة صحيح ابن حبان " وقد قام بتحقيقه شيخنا الشيخ شع

 .مثانية عشر جملداً، السابع عشر والثامن عشر منها فهارس ألطراف األحاديث واآلثار والرواة واملوضوعات
 :15قال شيخنا الدكتور ماهر الفحل حفظه اهلل

 

                                                           

، التميمي، أبو حامت، الدارمي،  - 12 لُبسيت اانظر: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد 
 ه (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط 739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف:  ه (، ترتيب: األمري354)املتوىف: 

 جزء وجملد فهارس(. 17) 18م، عدد األجزاء:  1988-ه   1408الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، 

 بتحقيق الشيخ شعيب. 1/34انظر: مقدمة كتاب اإلحسان  - 13

 .1/109، وتدريب الراوي 29، وموارد الظمآن: 16/94، وسري أعالم النبالء 1/172ر: مقدمة اإلحسان يف تقريب ابن حبان انظ - 14

 م، وهذا هو الرابط:2009-5-4ذكره شيخنا يف صفحته يف ملتقى أهل احلديث، بتاريخ  - 15

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19460 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86
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اؤوط منهم سوى الشيخ شعيب األرن وقد عّد العلماء صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان، ومل يشذ

 :وفيما يأيت أعرض أقواهلم بالتفصيل
قال السيوطي: "صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة حتريه، حىت إنه يتوقف يف التصحيح ألدىن  

 . 16كالم" 
لم ما اتفق أصحها بعد مس وقال أيضاً: "إن  أصحهم صحيحًا ابن خزمية، مّث ابن حبان، مث احلاكم فينبَي أن يقال:

عليه الثالثة، مّث ابن خزمية وابن حبان، أو احلاكم، مّث ابن حبان واحلاكم مّث ابن خزمية فقط، مّث ابن حبان، مث احلاكم 
 .17فقط، إن مل يكن احلديث على شرط أحد الشيخني، ومل أر من تعرض لذلك" 

عد ن حبان؛ لشدة حتريه فأصح من صنف يف الصحيح بوقال احلازمي: "وصحيح ابن خزمية أعلى رتبة من صحيح اب
  18الشيخني ابن خزمية فابن حبان فاحلاكم.

وقال إبراهيم دسوقي الشهاوي صاحب كتاب مصطلح احلديث: "اتفقوا على أن صحيح ابن خزمية أصح من صحيح 
 . 19ابن حبان، وصحيح ابن حبان أصح من مستدرك احلاكم؛ لتفاوهتم يف االحتياط"

ر إىل ذلك العاّلمة حممد بن جعفر الكتاين صاحب كتاب الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، وقد أشا
، وتابعه يف ذلك الدكتور 20إذ قال: "وقد قيل إن أصح من صنف يف الصحيح بعد الشيخني، ابن خزمية فابن حبان" 

إنّه أصح ما -أي صحيح ابن خزمية -ي قيل فيه حممد أديب صاحل يف كتابه حملات يف أصول احلديث، فقال: "والذ
 . 21صنف يف الصحيح بعد الصحيحني" 

 
                                                           

 . 1/109الراوي انظر: تدريب  - 16

 . 662 – 2/661انظر: البحر الذي زخر  - 17

 .  1/35انظر: فيض القدير  - 18

 .17انظر: مصطلح احلديث:  - 19

 .21انظر: الرسالة املستطرفة  - 20

 .  155انظر: حملات يف أصول احلديث:  - 21
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وقال العالّمة أمحد شاكر رمحه اهلل : "وقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثالثة اليت التزم مؤلفوها رواية 

 : صحيح م ، على الرتتيب اآليتالصحيح من احلديث وحده ، أعين الصحيح اجملرد بعد الصحيحني : البخاري ومسل
ابن خزمية، صحيح ابن حبان، املستدرك للحاكم، ترجيحاً منهم لكل كتاب منها على ما بعده يف التزام الصحيح اجملرد، 

 . وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمين من غري قصد إليه"
ة، فقال: ن حبان على صحيح ابن خزميوقد خالف الشيخ شعيب ما اتفق عليه العلماء، إذ ذهب إىل تقدمي صحيح اب

" إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزمية، بل إنه ليزاحم بعض الُكُتب الستة، وينافس بعضها 
 22 يف درجته. 

وهذا غري صحيح، وهو فيه خمالف لقول أهل العلم الذين أطبقوا على تقدمي كتاب ابن خزمية على كتاب ابن حبان، 
من تكلم يف هذا هو ابن عدي فقد قال: "وصحيح ابن خزمية الذي قرظه العلماء بقوهلم: صحيح ابن خزمية  ولعل أقدم

 .23 " يكتب مباء الذهب فإنه أصح ما صنف يف الصحيح اجملرد بعد الشيخني البخاري ومسلم
غياب املنهج  تصر معولعل الذي دفع الشيخ شعيب على ذلك هو ما يراه من بعض األحاديث املنتقدة من خمتصر املخ

الذي رمسه ابن خزمية كما يف األحاديث اليت عللها، أو اليت توقف فيها أو اليت صدر املنت على السند، ولو قرأ الكتاب 
 خطأ ". (1761)قراءة دارس ملا قال مقالته هذه مع سقم الطبعة القدمية اليت حوت ما يزيد على 

 إن ما ذكر آنفا دليل على أن الشيخ رمحه اهلل كان جمتهدا غري مقلد يف قلت تعليقا على ما سبق: رحم اهلل شيخنا إذ
 علوم احلديث، وأظن أنه قرأه قراءة دارس لكن اجتهاده أداه إىل هذا الرأي فرمحه اهلل وغفر له.  

 عمل الشيخ شعيب يف الكتاب:
حاجة  شيخ أهنم كلهم ثقات القام بدراسة رجال إسناد كل حديث فيه عدا شيوخ ابن حبان، إذ يَلب على ظن ال-1

 للكشف عن حاهلم، وحني ينفرد ابن حبان حبديث مل خيرجه غريه فالبد من دراسة شيخه والكشف عن حاله.
 
 

                                                           

 .1/43انظر: اإلحسان  - 22

 .1/33انظر: الكامل  - 23
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قام الشيخ شعيب بالوقوف على مدى موافقة ابن حبان لشرطه يف تصحيح احلديث القائم على توثيق املستور، وقد -2

والتزم به، وبن ذلك إثر كل حديث حيث قال: إسناده صحيح على شرط  تبني للشيخ شعيب أنه قد وىف مبنهجه
 البخاري ومسلم أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم.

وذكر الشيخ شعيب أن يف هذا فائدة عظيمة تبني القدر الذي استدركه ابن حبان من األحاديث اليت هي على شرط 
 كتابيهما.الشيخني أو على شرط أحدمها، ومل خيرجاه يف  

مث إنه إن كان ذلك احلديث ليس على شرط الشيخني أو أحدمها حكم عليه الشيخ شعيب مبا يليق به على حسب 
 رجاله وصفاهتم صحة أو حسنا أو ضعفا.

وبالنسبة لرجال اإلسناد فإذا ما ذكر الراوي بكنيته ذكره الشيخ شعيب بامسه، وإذا ورد امسه جمردا من لقبه واسم أبيه، 
 مما يلبس، قام بذكر اسم أبيه ولقبه ليتميز.وكان 

 ومل يرتجم الشيخ ألحد من الرواة إال إذا كان هناك ضرورة تدعوا إىل ذلك.
 وقد حقق الشيخ شعيب القول يف بعض الثقات الذين رموا باالختالط أو التدليس، وما شابه ذلك.

املعاجم اليت تيسرت له سواء كانت هذه خرج الشيخ شعيب أحاديث الكتاب من الصحاح والسنن واملسانيد و -3
 الكتب قبل ابن حبان أم بعده يف التاريخ، وكذا فإن الشيخ حكم على كل طرق الكتاب وان كثرت ملنت واحد.

قام بتصحيح ما وقع من حتريف أو تصحيف يف النسخة اليت اعتمدوها من كتاب اإلحسان؛ وذلك بالرجوع إىل -4
 م واألنواع يف األجزاء املتيسرة اليت مجعوها ألجل حتقيق الكتاب، فإن كان التحريف يفأصله املنقول عنه وهو التقاسي

 األصل أيضا رجع الشيخ إىل مصادر أخرى من مصادر التخريج لتصحيحه.
علق الشيخ على بعض املواضع، وذلك على حسب ما يستدعيه املقام، من بيان حال راو يف السند أو تفسري لفظ -5

معىن غائم، أو ترمجة بلد وموضع، أو نقد رأي ذهب إليه املؤلف، أو نقل فائدة حملها أحد األئمة يف  شارد، أو توضيح
 اخلرب، إىل غري ذلك مما يقتضيه النص.

حافظ الشيخ على األرقام اليت كتبها األمري عالء الدين عقب كل حديث لإلشارة إىل موضعه يف األصل من القسم -6
 كل حديث.والنوع، وأثبتها يف هناية  
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أتْ ب ع  الشيخ كل جزء مطبوع بفهرسني: أحدمها للكتب واألبواب والعناوين... والثاين ألطراف األحاديث يف ذلك -7

 اْلزء مرتبة على حروف املعجم.
 رقم الشيخ أحاديث الكتاب، كما رقم كتبه وأبوابه.-8

 :24المطلب الثالث: جامع اإلمام الترمذي
 وهو مثال على عمله يف حتقيق السنن األربعة بشكل عام إذ إن الشيخ رمحه اهلل استخدم املنهج نفسه يف سائرها. 

وهذه السنن األربعة مل يشرتط أصحاهبا فيها الصحة، بل جتمع إىل الصحيح الضعيف وغريه، ومن األسباب املهمة عند 
 ذه الكتب.قيقات السابقة مل تكن كما ينبَي فقاموا بتحقيق هالشيخ شعيب لتحقيق السنن هو أهنم رأوا أن مجيع التح

 ولقد توافرت عندهم جمموعة من النسخ منها:
 نسخة خبط احملدث الكروخي ورمزوا هلا بالرمز)أ(، موجودة يف املكتبة الوطنية بباريس.-1
يل"  يف مكتبة"اللهونسخة ابن اْلوزي ورمزها)ب(، وهي نسخة مصورة عن أحد األصلني اخلطيني املوجودين -2

 بإسطنبول.
نسخة املكتبة السليمانية، ورمزها)د(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف مكتبة حممود باشا -3

 بالسليمانية يف إسطنبول.
 نسخة الظاهرية، ورمزها)ظ(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف املكتبة الظاهرية بدمشق.-4
 يت، ورمزها)س(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف هذه املكتبة.نسخة تشسرت بي-5
 نسخة الله يل ورمزها)ل(، وهي نسخة مصورة عن األصل اخلطي املوجود يف مكتبة الله يل.-6

 وأما عملهم في التحقيق فهو على عدة أشكال وخطوات كما يلي:
د سخة الكروخي أصال، وأثبتوا الفروق املهمة، وقد ظهر هلم بعقاموا مبقابلة املطبوع باألصول اخلطية، واختذوا ن-1

 املقابلة بعض األشياء اليت متيزت هبا نسختهم استدركوها على غريهم.
 

                                                           

ه (، حققه وخرج أحاديثه 279الرتمذي، حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: انظر: جامع الرتمذي،  - 24
 وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عدد األجزاء: ستة أجزاء.
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ضبطوا متون األحاديث ضبطا قريبا من التمام، وضبطوا ما يشكل من أمساء الرواة وكناهم وألقاهبم ضبط قلم، ورمبا -2

 ضبطوه باحلروف يف احلاشية.
قاموا بتخريج أحاديث الكتاب مقتصرين على الكتب الستة األمهات، يف األحاديث اليت سلف خترجيها واحلكم -3

 عليها يف بقية أعماهلم السابقة كاملسند وغريه، مع ذكر املصدر الذي استوفوا منها ختريج احلديث واإلحالة عليه.
مبا يليق حباله من صحة أو حسن أو ضعف، قاموا بدراسة كل حديث من أحاديث الرتمذي وحكموا عليه -4

 مسرتشدين بكالم أهل العلم يف هذا الشأن.
مل خيل الكتاب من تعليقات تشتمل على شرح غريب احلديث، ومن تقوية لبعض اآلراء الفقهية يف املسائل املختلف -5

  تؤخذ من األحاديث.وائد املستنبطة اليتفيها، ومن توجيه نقدات هادفة لإلمام الرتمذي فيما يُظ ّن أنه أخطأ فيه، وذكر الف
 قاموا بصنع فهارس متنوعة للكتاب. -6

 خاتمة:
وبعد هذه النبذة اليسرية عن سرية شيخنا احملدث شعيب األرناؤوط، خنلص إىل القول بأن هذا العلم دين والبد لنا أن 

 الفقيه املريب النحوي من هؤالء ننظر عمن نأخذ ديننا، ولقد شهدت األمة عموما وطلبة العلم خصوصا أن شيخنا
ْن كان حبثي مرتكزا يف جهود شيخنا يف حفظ تراث السنة النبوية، إال أنه  العدول الذين يُ ت حم ُل العلم عن أمثاهلم، وإل ِ
رمحه اهلل كانت جهوده موسوعية؛ لذا فأوصي نفسي وطلبة العلم أن يتوجهوا إىل تلك اْلهود وإبرازها وجتلية جهوده 

 مث دعوة الناس لألخذ هبا.  فيها،
 المصادر والمراجع:

، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: - ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد 
 739ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ه (، 354
ه   1408حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: األوىل، ه (، 

 جزء وجملد فهارس(. 17) 18م، عدد األجزاء:  1988-
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عادل أمحد عبد  الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق:ه (، 365ابن عدي، أبو أمحد بن عدي اْلرجاين )املتوىف: -

لبنان، الطبعة: -بريوت-ي حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية عل-املوجود
 م.1997ه 1418األوىل، 

ه (، 458أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسر ْوِجردي اخلراساين )املتوىف:  السنن الكبرى، البيهقي، أبو بكر،-
 م.2003-ه   1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –: دار الكتب العلمية، بريوت احملقق: حممد عبد القادر عطا، الناشر

ه (، 741: املؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري )املتوىف ، مشكاة المصابيح،التربيزي، أبو عبد اهلل، ويل الدين-
 .3، عدد األجزاء: 1985الثة، بريوت، الطبعة: الث –احملقق: حممد ناصر الدين األلباين، الناشر: املكتب اإلسالمي 

جامع الترمذي، ه (، 279الرتمذي، حممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: -
 حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، عدد األجزاء: ستة أجزاء.

 ،رحلة فضيلة الشيخ العالمة المحدث شعيب األرنؤوط إلى الديار الكويتيةحممد بن يوسف، اْلوراين، الدكتور -
 طباعة وزارة األوقاف الكويتية، جملد واحد.

احملقق: سير أعالم النبالء، ه (، 748الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز )املتوىف: -
 1985ه  /  1405اف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، جمموعة من احملققني بإشر 

 وجملدان فهارس(. 23) 25م، عدد األجزاء: 
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،ه (، 911السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )املتوىف: -

 .2شر: دار طيبة، عدد األجزاء: حققه: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، النا
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ه (، 241الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد )املتوىف: -

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، -احملقق: شعيب األرنؤوط 
 م. 2001-ه   1421الطبعة: األوىل، 

الرسالة المستطرفة ه (، 1345الكتاين، أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين اإلدريسي )املتوىف: -
حملقق: حممد املنتصر بن حممد الزمزمي، الناشر: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة: لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، ا

 .1د األجزاء: م، عد2000-ه 1421السادسة 
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صادر عن  ،المحدِّث شعيب األرنؤوط، جوانُب من سيرته وجهوده في تحقيق التُّراثالكوفحي الدكتور إبراهيم، -

 م، جملد واحد. 2002-ه  1423دار البشري بعم ان، الطبعة األوىل، 
املناوي القاهري  دين احلدادي مثاملناوي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العاب-

ة: األوىل، مصر، الطبع –الناشر: املكتبة التجارية الكربى  ، فيض القدير شرح الجامع الصغير،ه (1031)املتوىف: 
 .6ه ، عدد األجزاء: 1356

 ين،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمه (، 1420الندوي، علي أبو احلسن بن عبد احلي بن فخر الدين )املتوىف: -
 .1مصر طبعة شرعية جديدة منقحة وحمققه ومزيدة، عدد األجزاء:  –الناشر: مكتبة اإلميان، املنصورة 

، الناشر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه (، 676النووي، أبو زكريا حميي الدين َيىي بن شرف )املتوىف: -
 جملدات(. 9)يف  18األجزاء:  ه ، عدد1392بريوت الطبعة: الثانية، –دار إحياء الرتاث العريب 

نشر: احملقق: حسني سليم أسد، دار ال موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان،اهليثمي، نور الدين علي بن أيب بكر، -
 +فهارس(.8) 9م، عدد األجزاء: 1990دار الثقافة العربية البلد: دمشق، الطبعة: األوىل، سنة الطبع: 

م، وهذا هو الرابط: 2001-1-5قناة اليوتيوب حتت عنوان: حديث الذكريات مع الشيخ شعيب األرناؤوط، بتاريخ -
https://www.youtube.com/watch?v=WDGYLDXtHs8. 

، وهذا هو 28/11/2012قناة اليوتيوب حتت عنوان: االرادة روح اإلدارة الشيخ شعيب األرناؤوط، مت نشره يف -
 .https://www.youtube.com/watch?v=2aGpNMXwhBQالرابط: 

قناة اليوتيوب حتت عنوان: يف صفحات من حيايت | مع الشيخ د. شعيب األرنؤوط "رمحه اهلل" | قناة اجملد، مت -
، وهذا هو الرابط: 27/10/2016نشره يف 

https://www.youtube.com/watch?v=0VUl2vZIr_A. 
شق / الشيخ شعيب األرنؤوط ع ق ٌل ح ّر... وعطاءٌ مستمّر، للدكتور حممد حسان مقالة حتت عنوان: من رجاالت دم-

-http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053%E-3%E4الطيان، وهذا هو رابطها: 

%D1%CC%C7%E1%C7%%CF%E-CA3%D4%%C-DE7%E1%D4%-ED%CE

%D4%DA%ED%C8%C-7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-

http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
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%DA%DC%DE%DC%E1%F1%CD%DC%D-1%F8-

%E6%DA%D8%C7%C1%F1%E-3%D3%CA%E3%D1%F8 . 

مقالة حتت عنوان: شعيب األرنؤوط احملقق احملدث، ل م ح اٌت من حياته، وهذا هو رابطها: -
http://www.alukah.net/culture/0/893/. 

 م، برابط:2009-5-4ملتقى أهل احلديث، بتاريخ -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19460 

 
 

http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
http://www.alkeltawia.com/vb/showthread.php?7053-%E3%E4-%D1%CC%C7%E1%C7%CA-%CF%E3%D4%DE-%C7%E1%D4%ED%CE-%D4%DA%ED%C8-%C7%E1%C3%D1%E4%C4%E6%D8-%DA%DC%DE%DC%E1%F1-%CD%DC%D1%F8-%E6%DA%D8%C7%C1%F1-%E3%D3%CA%E3%D1%F8
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 الملخص

ال تقل امهية الوثائق عن املخطوطات  حيث تضم يف سطورها حقائق وتكشف عن أمور وموضوعات تتجدد مع 
تارخيية لالجتهاد والدراسة والتحليل وفقًا للظروف والعوامل الالبحث العلمي على الدوام ، وتفتح أمام العيون أبواباً 

اليت استجوبتها تلك الوثائق يف مرحلة زمنيـة معينـة , واهنا تتنوع يف مواضيعها  ,فمنها االجتماعية والدينية والعلمية 
شيء الكثر من هذه ال ,ويف خزانة مركز ترميم املخطوطات وصيانتها التابع لدار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة
 الوثائق املهمة اليت حتتاج اىل العناية واحلفظ ملا حتوية من موضوعات مهمة يف عدة جماالت .

 امهية البحث:

تعد الوثائق  ثروة علمية يف شىت جماالت املعرفة كما حترص على اعداد العمليات الفنية هلا ,وكيفية احلفاظ عليها ليس 
ف والدمار مما دعت احلاجة اىل دراسة كيفية احلفاظ على هذه الثروة العلمية اليت فقط من الضياع ولكن من التل

تقتنيها مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة , ويف مركزنا مركز ترميم املخطوطات وصيانتها التابع لدار 
ىل املخطوطات الوثائق, اضافة اخمطوطات العتبة العباسية املقدسة ,اذ اصبح هذا املركز يقتين عدد البس هبي من 

احلية والكتب النادرة  , ووظيفته االساسية هي ترميم املخطوطات ,والوثائق , وصيانتها وحفظها بطرائق علمية حديثة 
وحبسب الشروط العاملية املتبعة للحفاظ على القيمة التارخيية هلا ,لتعميم نفعها للدارسني والباحثني ,واخذنا منوذج 

 لبحثنا .منها دراسة 

 اهداف البحث:

 يهدف هذا البحث اىل التعرف على :

 القاء الضوء على ما تقتنيه مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية  من املخطوطات ووثائق. -1

 التعرف على كيفية حفظ وصيانة جمموعة الوثائق واملخطوطات  مبركز ترميم املخطوطات وصيانتها . -2
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اليت يتبعها  مركز ترميم املخطوطات التابع لدار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة عند التعرف على الطرائق  -3
 القيام بعملية عالج وترميم جمموعات لوثائق واملخطوطات  باملكتبة.

 ادوات البحث:

ئها اتوثيق كل خطوة من خطوات ترميم الوثائق وفحصها ومعاينتها  على الطبيعة ومن خالل املعاجلات اليت يتم اجر 
 مبشفى مركز ترميم  املخطوطات وصيانتها باملكتبة.

 نتائج البحث:

 توصل البحث اىل جمموعة من النتائج من امهها :

تقتين مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة  جمموعة ضخمة من املخطوطات والوثائق يف خمتلف  -1
 املوضوعات ,وكيف احلفاظ عليها .

طوطات العتبة العباسية املقدسة  نظام مقنن حلفظ جمموعة املخطوطات والوثائق من حيث تتبع مكتبة ودار خم-2
ختصيص مكان مالئم حلفظ املخطوطات  والوثائق مع مراعاه درجة احلرارة ومستوى اإلضاءة واستخدام اجهزة 

 التكييف بدرجات معينة.

خصصة وهيئة عاجلات الكيميائية والبيولوجية  املتيف مركز ترميم املخطوطات وصيانتها ,جمهز بأحدث االجهزة وامل -3
 من املرممني  املؤهلني للقيام بعمليات الرتميم.

يتبع قسم الرتميم باملكتبة عدة خطوات اساسية لرتميم لوثائق وتثبيت النقوش والكتابات وتنظيف االوراق من  -4
 صة.املواد العالقة وإزالة البقع وتقوية  الورق وتكملة االجزاء الناق
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 : المقدمة

 مع تجددت وموضوعات أمور عن وتكشف حقائق سطورها يف تضم حيث  املخطوطات عن الوثائق امهية تقل ال
 التارخيية والعوامل للظروف وفقاً  والتحليل والدراسة لالجتهاد أبواباً  العيون أمام وتفتح ، الدوام على العلمي البحث

 والعلمية والدينية تماعيةاالج فمنها,  مواضيعها يف تتنوع واهنا,  معينـة زمنيـة مرحلة يف الوثائق تلك استجوبتها اليت
 هذه من الكثر يءالش املقدسة العباسية العتبة خمطوطات لدار التابع وصيانتها املخطوطات ترميم مركز خزانة ويف,

 كون  يف حبثنا ةوامهي, جماالت عدة يف مهمة موضوعات من حتوية ملا واحلفظ العناية اىل حتتاج اليت املهمة الوثائق
 ليس عليها احلفاظ ةوكيفي, هلا الفنية العمليات اعداد على حترص كما  املعرفة جماالت شىت يف علمية ثروة  الوثائق

 اليت علميةال الثروة هذه على احلفاظ كيفية  دراسة اىل احلاجة دعت مما والدمار التلف من ولكن الضياع من فقط
 وظيفته, يانتهاوص املخطوطات ترميم مركز مركزنا ويف,  املقدسة العباسية العتبة خمطوطات ودار مكتبة تقتنيها

 املتبعة العاملية روطالش وحبسب حديثة علمية بطرائق وحفظها وصيانتها,  والوثائق, املخطوطات ترميم هي االساسية
 .بحثنال دراسة منها منوذج واخذنا, والباحثني للدارسني نفعها لتعميم, هلا التارخيية القيمة على للحفاظ

 الوثيقة على ظهرت اليت الزمن بصمات ازال ويعين, الرتاث احياء اىل يهدف, واسع علمي مفهوم:  الوثيقة صيانة
 .  وجد حيثما واملعامالت االجواء ملختلف وتعرضه قدمة حبكم واملخطوط

 عن متيزها اليت ومميزاهتا خصائصها هلا حالة كل  باعتبار حالة لكل صاحلة, موحدة مبادئ حتديد الصعب من إنه 
 يتضمن وعهن كان  مهما وعاء كل  أهنا على والوثيقة,  واالمهية الالزمة والطريقة واملشكل الرتكيبة حيث من غريها

 . اآللة طريق أوعن مباشرة اإلنسان إليها يتوصل معلومات

 : االيتك  املعاجلة كيفية  و االضرار لتشخيص متناهية بدقة الوثيقة تفحص جيب الرتميم عملية قبل

 :والتوثيق الفحص: أوالً 

 : كااليت  الدراسة عينة لوثائقنا ويكون 

 : املرمم اسم-1

 . الوثيقة يف يوجد أن ميكن استفهام أي يف إلية للرجوع بالرتميم يقوم الذي املرمم اسم يكتب
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 :  ورقمه الفحص تاريخ-2

 يكتب(, الكيمياويو  والبيولوجي املرمم)  للفحص املخصصة اللجنة قبل من وتارخيها  للوثيقة الفحص  رقم يكتب
, املقدسة يةالعباس العتبة خمطوطات ودار مكتبة يف املوجودة البيانات قاعدة خالل من اجلرد لغرض  الوثيقة رقم

 .اخلزن مكان يف متييزه  يتم وكذلك

 :وموقعها الوثيقة مكان -3

 . للخزن ومؤهالً  ثابتاً  كونه  حالة يف  للوثيقة احلايل اخلزن مكان أي: احلايل-أ

 للخزن اجليدة العوامل يهف واملتوافرة الثابت املكان إىل ينقل مث, مؤقتاً  للوثيقة احلايل املكان يكون قد: املستقبلي-ب
 .اجليد اخلزن مقومات وكل والرطوبة احلرارة درجة من طويلة ملدة

 :  الوثيقة نوعية-4

 الورق عيةونو , االسطر وعدد, االوراق وعدد, والعرض, الطول)   الوثيقة ابعاد قياس خالل من الوثيقة نوعية حتدد
 (. الغالف ونوعية, اللون,

 : االضرار-5

 خالل من ملعاجلةا طريقة لتحديد وذلك, كيميائية, بيولوجية هي هل تضررها ومدى, بالوثيقة التلف مظاهر حتديد
 ألوراقا وتقصف جفاف, احلواف تلف, ومتزقات قطوع,  األحبار هبتان( ,فطرية) بقع, سطحية أتساخات) 
 (.حشرية إصابة, مفقودة مناطق, جتعدات, رطوبة وجود, الصفحات انفصال, األوراق اصفرار,

 : والصيانة للعالج الالزم الوقت-6

 حمدد غري أو طويلة أو قصري مدة هو هل

 :والتخصصات املهارات-7

 . ترميم اختصاصي-أ
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 . كيميائي  اختصاصي-ب

 . بيولوجي اختصاصي-ج

 . اخرى-د

 :  وتركيبة احلرب نوع-8

 احلرب تنوع ويعود, استعماله او صناعته يف الداخلة املواد حيث من احلرب من متعددة انواعا املسلمون العرب عرف
 : امهها من اسباب اىل- ووراقني والكتاب النساخ استعمله الذي

 . صناعته يف الداخلة املواد تنوع-1

 .صناعته يف الداخلة املواد مزج يف والتدرج, االعداد  طريقة-2

 .  والعصر النقع او للشمس التعريض او النار على الطبخ طريقة-3

 :  الكتابة يف املستعملة األحبار واهم

 :الكاربون حرب آـ

 وميزج ةالزيتي املصابيح عن الناتج السناج باستخدام احلرب من النوع هذا عرف وقد,  السوداء االحبار من وهو
 مبرور ثرياً ك  يتغري ال لونه ألن األحبار أنواع أفضل من الكاربون حرب ويعد, ماء مع رابطة كمادة  العريب بالصمغ

 .الزمن

 :والعفص احلديد حرب ـ ب

 االخرو , اللون اسود نوع: نوعان وهو, البداية يف حمدودا استعماله وكان, القدم منذ االحبار من النوع هذا عرف
 كمادة  العفص نم ويصنع,  الثابتة األحبار من ويعد بالرطوبة يتأثر وال املاء يف ذوبانه بعدم وميتاز,  اللون ازرق

 .العريب الصمغ إليه يضاف مث األبيض، الشراب أو اخلل من قليل إليه يضاف مث صمغية
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 : األزرق النيلة حرب ـ ج

 أهنا مزاياها ومن اجلروح معاجلة يف الرومان استعملها وقد النباتية، indigs الزرقاء النيلة صبغة من النوع هذا حيضر
 .اجملهريات بسبب تتلف أو تتأثر ال

 : األمحر احلرب ءـ

 مث لبيض،ا صفار أو العريب الصمغ إليها يضاف اخلل يف تنقع اخلشب من خاص نوع من احلمراء الصبغة تؤخذ
 .اخلشب من املستخلصة الصبغة عن عوضاً ( الزجنفر) الزئبقيك كربيتور  مثل أخرى مواد استخدمت

 :املطابع حرب ـ هـ

 من يصنعونه انواك  وقدمياً , بالضوء تتأثر ال اليت الثابتة األحبار من وهو الكتان، بدهن يغلى الكربون من يصنع 
 .جيد حرب على للحصول اجلوز دهن مع العريب والصمغ السناج

 : احلموضة درجة-4

 امضواحلو ,  الرتميم بعملية القيام قبل احلموضة لقياس جهاز باستعمال PH حبساب الورق محوضة حتديد يتم 
 احلوامض جتعل اليت األسباب أحد ولعل تدرجيياً، للتلف الورق تعرض فإهنا منخفض تركيز ذات كانت  ولو حىت

 يف الكربيت اتغاز  أن كما,  الصنع عملية عند متاماً  منها تنقيتها متت قد تكن مل الورق عجينة أن الورق يف موجودة
 هي احلوامض بأن  القول وميكن, احلوامض تكوين مصادر من تعد األخرى هي الصناعية املدن يف السيما اجلو

 .وتقصفها وترديـها املماثلـة واملـواد الـورق تفسـخ فـي الرئيسي السبب

 فإنه املستمرين، والتفسخ الرتدي حاالت من وختليصها باحلامضية املصابة واملخطوطات الوثائق على احلفاظ وألجل
 طرق هناو , احلامضية هذه من التخلص تكفل اليت املالئمة الوسائل عن البحث واألساسية احليوية األمور من

 هذه يف ملستخدمةا املواد ولكون امليدان هذا يف املتخصصني واخلرباء العلماء من عدد وجرهبا هبا قام وخمتلفة متعددة
 اخلطأ فإن وإال متخصصاً  خبرياً  يكون أن هبا يقوم من على فيجب اإلنسان بصحة مضرة كيماوية  مواد هي الطرق

  توفر ضرورة إىل افةإض األمر يتطلب كما  الطرق، هبذه تعاجل اليت واملواد باإلنسان األضرار أفدح يلحق استعماهلا يف
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 صيانتهاو  املخطوطات ترميم مركز يف املعتمدة الطرق هذه إحدى نذكر وهنا, فيها العمل وممارسة إلدارهتا اخلربة
 ( . MMMK مادة)  باستعمال طريقة ،وهي املقدسة العباسية العتبة خمطوطات ودار ملكتبة التابع

 .والرتميم الصيانة: ثانياً 

 مجالية ذوقية يةفن عملية نفسه الوقت يف وهي, عامليا موحد خاص عرف ذات دقيقة تكنولوجية عملية هو: الرتميم
 شكل اىل االثرية وادامل واعادة وجتميل وتقوية وتثبيت جتميع عمليات وتتضمن, فائقة ومهارات عال حس اىل حتتاج
 . االصل اىل اقرب

, على للمرمم لشاغلا الشغل وتعد للوثيقة املكونة االصلية العناصر على االبقاء على نعمل الوثيقة أصلية والحرتام
 توقيف مع, هي ماك  بالوثيقة االحتفاظ هو الرتميم عملية من اهلدف بل احملتوى أو الشكل يف تغيري إي يتم ال وان

 األصلية املادة فسن من الناقصة القطع تعويض ويتم, وواضحة فعالة بطرائق الوثائق وتقوية أسباب وإزالة األتالف
 تزوير عتربت أضافة كل  ألن منه جزء أتلف قد رسم إمتام أو النص كتابة  أعادة جيب وال باجللد واجللد بالورق الورق
 .   الرتميم يةعمل جناح قل املستبدلة املادة أو املضافة املادة كميت  زادت فكلما, الوثيقة ومصداقية بقيمة ومتس

 : اىل الصيانة تقسيم وميكن

 طبقا املخطوط وا بالوثيقة احمليطة البيئية الظروف ومتابعة تدخل دون فقط احلفظ وهي: الوقائية الصيانة-1
 . القياسية للمواصفات

 الناقصة طعالق واالستكمال والتجميع والتقوية التنظيف خالل من بالعالج  التدخل وهي: بالعالج الصيانة-2
 . اسرتجاعية والرتميم العالج مواد تكون ان وجيب

 : كااليت  العمل ويكون

 : الرتميم طريقة اختيار-1

 لرتميم بالنسبة املوادو  الطريقة نفس استعمال ميكن فال, الرتميم طريقة تفرض للوثيقة الفنية او التارخيية القيمة ان
  اعادة او ثان مصدر من عليها احلصول ميكن وثيقة مع, طويل ووقت عالية مهارة تتطلب, كبرية  قيمة ذات وثيقة
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 تكون ان جيب لرتميما عملية فان, تستعمل اليت واملواد الطريقة دراسة جيب الرتميم عملية اي يف اخلوض قبل, طبعها
 واملواد لغراءكا  املستعملة املواد ازالة عملية ان من التأكد جيب لذلك, بالوثيقة ضرر احداث دون, لالنعكاس قابلة

 عند ألنه اللصق شريط استعمال مينع لذلك بالوثيقة الضرر احداث دون االزالة وبسرعة سهلة تكون الكيمائية
 . الوثيقة ميزق وممكن بالغة اثارا يرتك النزع او االزالة

 : املعاجلة-2

 الوثائق عن بعزله مباشرة نقوم سابقا املذكور االسباب من بسبب بالتلف اصيب الوثائق من عدد اكتشاف عند
 التلف تمراراس إليقاف معقمة علب يف الوثائق بوضع نقوم السبب حتديد بعد, العدوى انتقال خشية, االخرى

 : يلي وكما, ويرمم ليعاجلها املخرب اىل يوجه مث معاجلتها دون

 : الوثائق تعفري-أ

 اآلفات هذه على لقضاءل العمليات مجيع به نقصد الذي بتعفريها نقوم البكرتيا او بالفطريات الوثائق تصاب عندما
 بالنسبة والبيوض قاتوالري  للفطريات بالنسبة االبواغ على القضاء مت اذا اال, تام يكون ال والتعفري مفعوهلا وايقاف,

 سائلة حاالت دةع يف استعماهلا ميكن كيميائية  اغلبها كثرية  ومواد بالتعفري للقيام طرق عدة هنالك, للحشرات
 ساعة48 دةمل التعفري جهاز يف  الوثيقة نضع, وصيانتها املخطوطات ترميم مركز مركزنا ويف,  وغازية وصلبة

 داخل   يف ئقالوثا توضع, العضوية املواد أخبرة باستخدام التعقيم ويتم, الغلق حمكمة حجرة عن عبارة واجلهاز,
 ماء فيه وجدي أخر إناء منها وقريب, سائل بشكل إناء يف املعفرة املادة توجد  الوثيقة وأسفل, مشبك على اجلهاز
 يعمل ملعفرةا املادة تبخر وبدوره والبكرتيا األعفان لنمو نشطاً  وسطاً  يكون املاء تبخر عند, مساعد كعامل  يعمل
 . معفرة كمادة  نول البيوت مادة استخدام وميكن, الضارة األحياء قتل على

 : التنظيف-ب

 طابعها تعيدهاو  الوثيقة بنظافة متس اليت والعوالق االوساخ ازالة لغرض املوجهة العمليات كل  بالتنظيف نقصد
 : شكل على ويكون,  احدثته الذي والسبب باألثر مرهونة التنظيف وطريقة اجلمايل
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 : اجلاف امليكانيكي التنظيف-1

 من هبا عالقاً  يكون قد مما أو األقالم أثار من األوراق يف ما إزالة جتب إذ, امليكانيكي التنظيف عملية وتبدأ 
 املذيبات من أخر  نوع استعمال تتطلب اليت البقع بعض إزالة  إىل حيتاج حينما أو احلشرات بويضات أو فطريات
 املناسبة األنواع نظيفالت عملية يف ويستعمل, باملاء الكتابة مواد فيها تتأثر اليت احلاالت يف أو كالكحول  العضوية

 طريق نع العمل فيجري العضوية املذيبات استخدام حالة يف أما, األقالم أثار إزالة وأدوات والفرش املشارط من
 أوراق تنظيفها يجير  اليت األوراق حتت يوضع أن على باملذيب مبللة ناعمة بفرشاة تنظيفها املطلوب األماكن مس

 هلذا ونستعمل,  ةامللوث لألماكن اجملاورة املناطق يف ينتشر ال حىت ذائبة مواد من حيمله وما املذيب المتصاص نشاف
 املمحاة استعمالب الكشط طريق عن او, الكهربائية املكنسة, املقطر املاء, الفرشاة مثل اجلزيئات تنزع اجهزة الغرض

 . الصلصال,

 : الرطب التنظيف-2

  إذا املثال سبيل ىوعل,  الوثيقة يف املوجودة واأللوان االحبار على جتربة إجراء يتم الرطب التنظيف عملية قبل    
 العمل أن على نكررو  املاء نستخدم مث واأللوان احلرب نثبت أو الكيميائية املواد  فنستعمل باملاء ينتشر احلرب كان

 الن الورقة عن وساخواأل األتربة إزالة جيب,  التنظيف بشان صائبا القرار ليكون جتارب عليه وجتري بذاته مستقل
 هي وصيانتها وطاتاملخط ترميم مركز مركزنا يف املستعملة والطريقة,  تزال مل إذا الورقة داخل تتغلل واألوساخ األتربة
 الدمسية اللطخات إلزالة غالبا املواد هذه نستعمل, الكيميائية املواد بواسطة أو(   ,بالكمادات أو الضغط) طريقة
  عن النامجة

, الشمع)مثال, الوثيقة باقي دون اللطخة مكان على اي حملي يكون واالستعمال, اخل..... والشاي القهوة, الزيت
 حرب, ثانولاإلي أو خلي محض بواسطة  يزال, الصدئ, اكساليك محض بواسطة يزال, الزيت, البنزين بواسطة يزال

 ( .اإليثانول بواسطة يزال, اجلاف القلم, اإليثانول بواسطة  يزال,

 :الغسل -ج

 النسبةب اجيابية اثار له والغسل الفيضانات اثناء الطمي عن النامجة وخاصة اللطخات إلزالة سائل استعمال هو
  السليلوز جلزء ينيةاهليدروج السالسل بعض تشكيل بإعادة وذلك امليكانيكية متاسكه قوة من يرفع ألنه القدمي للورق
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 بشكل موضةاحل إزالة ألجل ليست الغسل عملية تتم,  اهلدروجني ذرات حترر جراء الوقت مع فقدها قد يكون اليت
 صابون) الصابونب املخلوط باملاء الورقة غسل ويتم, واألوساخ األتربة وإزالة الورقة يف الرتابط لزيادة ولكنها خاص

 (   البندقية

 فإذا أفقيا الورقة إىل ننظر مث تغسل مث بالستيكية أو زجاجية لوحة على أيضا الصابون مع الورقة وتغسل, الصايف
 خللفيةا الناحية من التدعيم ويكون, املدعمة املادة نظيف لكي وذلك, اختفائها حىت ننتظر ملاعة مادة ظهرت
,  تكس اهلول نم ساندويتش عمل بعد, اجلانبني من فتدعم اجلانبني من مكتوبة الورقة كانت  وإذا أفضل للوثيقة
 متسخة وثيقةال كانت  وإذا احلوض داخل بالصابون الورقة تغسل وبذلك الغمر عملية قبل املاء يف الصابون يوضع
 إهناف احليوانية االصماغ من الالصقة املادة كانت  إذا  اما, احلوض وخارج احلوض داخل التنظيف نستخدم جدا

 الطبقة هذه تفيخت حىت وننتظر الزجاج كما  ملاعة طبقة أفقية وبصورة نرى الورقة تدعيم عند أدفئ مادة إىل حتتاج
 حتت وتوضع اخلشب وبلوك والكارتون النشاف والورق تكس اهلول من ساندويتش داخل الورقة نضع وبعدها
 .املكبس

 : احلموضة نزع-د

 ويؤثر الزمن عم كثافته  تزداد احلامض الن الوثائق اتالف على تساعد اليت الداخلية العوامل من احلموضة تعترب
 ضعيفة للورق انيكيةامليك املقاومة جيعل مما اهليدروجينية الروابط بكسر وذلك السيليلوز جزيئات على سليب بشكل
 احلموضة إلزالة نستعمل مركزنا ويف( (, PH=7 اي كيمائيا  متعادلة الوثيقة جعل منها والغرض االنكسار يف وتبدا
 ( . MMMK) مادة

 MMMK :( Methoxy Magnesium Methyl Carbona.) احلموضة إزالة حملول صناعة

 .  الكربون أوكسيد وثاين( , املثيل كحول)   ميثانول L 1  يف  مغنيسيوم gm 30حنضر

 :التحضري وطريقة,  اجلهاز تشكيلة
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 دأوكسي ثاين غاز قنينة,   عكسي تربيد برج,  2 عدد حلزوين تربيد برج,   حراري(  تقطري)  دورق,   حوضي هيرت
 هود,  ياخلارج التربيد هتيئة,  سدادة مع زجاجي أنبوب,  التقطري جهاز حامل,   مطاطية أنابيب,   الكربون
 . األخبرة لسحب

 بتسخني نبدأ مث(  gm 15)   املغنيسيوم كمية  نصف فوقه ونصب امليثانول كحول  لرت(1) التقطري دورق يف نضع
 ويتم(,  H2 اعاتفق تتكون)  ضبايب شكل باختاذ احمللول ويبدأ بالغليان يبدأ أنه نرى حيث ببطيء  اخلليط
 هذه ويف ، احمللول إىل الغاز إدخال يتم حيث الكربون أوكسيد ثاين غاز بإضافة املرحلة هذه يف اخلليط معادلة
 مبللة قماش طعق باستخدام وذلك التفاعل هذا من املنبعثة العالية احلرارة درجات على السيطرة الضروري من املرحلة
 أن وبعد,  حلراريا اهليرت جهاز بإطفاء نقوم الفقاعات وتتكون التفاعل يبدأ فعندما, التسخني دورق على توضع
 حملول يكون والناتج ساعة 24 تقريباً  يستمر فالتفاعل,  املغنيسيوم مادة من املتبقية الكمية نضيف التفاعل يستقر

MMMK  ويف, % 2 إىل 0.5 من ترتاوح احلموضة إزالة عملية يف  املستعملة والرتاكيز, % 24  تركيز ذات 
 مادة اىل اجحنت,  الوقت بنفس وتدعيمها احلموضة إلزالة وحنتاج للماء تعريضها ميكن ال  اليت الوثيقة حالة

 ةازال الطريقة هذه حماسن ومن,  للتدعيم قليلة بكمية G كلوسل  له ويضاف احلموضة لتخفيض  MMMKال
 (.معا والتدعيم احلموضة

 :  التدعيم-ه

 امليكانيكية التماسك وةق وخاصة الفيزيائية خصائصها بعض تفقد الوثيقة فان املتتالية الغسل بعمليات القيام بعد
 مشتقات بعض بإضافة نقوم الورق تقوية فلغرض, والغراء الياباين كالورق  االضافية املواد بعض لنزع نظرا وكذلك

 وذلك, %1 إىل 0.5 من برتكيز السيليلوز حماليل ونستخدم( مثال جيالتني) عضوية طبيعة ذا غراء او السيليلوز
, واصرهاأ شكل سيتغري اجلفاف بعد فإهنا تدعم مل إذا الورقة الن مةمه عملية وهي للورقة الداعمة املادة إلعادة
 وتفادي الوثيقة ارجاء لك  يف متساويا االمتصاص يكون ان وجيب كليا  امتصاصه يتم حىت بالغراء الوثيقة مبسح فنقوم

 . الوثيقة شكل على يؤثر ألنه الوسط يف االكثار

 : التجفيف-و
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 ولغرض ابعادهاو  الوثيقة حجم يف معتربة تغريات حيدث االلياف تضخم عنها  ينتج السوائل بواسطة معاجلة كل
 بورق االستعانة سنويستح بطيئا التجفيف يكون ان جيب للوثيقة االصلية االبعاد على واحلفاظ الوضع هذا تدارك

 . الورق على اثر ترك دون ببطيء السائل بامتصاص يقوم الذي النشاف

 : اللصاق شريط نزع-ل

 اثارها قتالو  مع تظهر لكن مكلفة وغري سهلة عملية فهي التمزقات إللصاق املادة هذه اىل يلجؤون االغلب ان
 5) ملدة ونرتكه اقاللص شريط بطالء يقوم البنزين يف مغطسة فرشاة او القطن من قطعة وبواسطة الوثيقة على وخيمة
 الشرط نزع ىعل نعمل وصيانتها املخطوطات ترميم مركز ويف, الورق جنفف مث مشرط بواسطة ننزعه مث( دقائق

 : يلي كما  الالصق

 :  الشفافة الالصقة األشرطة ازالة طريقة

 . االسود وليس االبيض احلمام حجر مطحون-1

 . عجينة لتكوين عضوي مذيب اي او التلوين مادة يستخدم-2

 . لعجينةا فوقه نضع مث خفيف تكس هويل الشفاف الالصق فوقة وتوضع أعاله العجينة تكوين بعد-3

 جص او طباشري اعاله املطحون بدل استخدام وميكن االحبار على يؤثر ال ان جيب املستخدم العضوي املذيب
 . الربكاين باحلجر يسمى ما او املام احلجر مطحون هي مادة افضل ولكن

 : الرتميم-ي

 : اليدوي الرتميم-1

 باللون لوينهات بعد األوراق ترميم يف املرمم مهارة على تعتمد العملية وهذه, الياباين الورق بواسطة يكون أن إما
 نقوم  حيث, خطوطامل  يف مستقبلي تأثري هلا ليس واليت( , صناعية أو طبيعية)  املخطوط أوراق ألوان إىل املقارب
  بوضع
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 غراء بوضع نقوم, يقةالوث ابعاد من اكثر ابعاده تكون تكس هويل ورقة الوثيقة حتت ونضع مضيئة طاولة على الوثيقة
 الياباين الورق يبك نقوم التمزق مكان على ياباين ورق بوضع نقوم مث, , عضوية طبيعة من الغراء التمزق مكان على

 لفرتة رتكت أو, االخر اجلانب من العملية ونعيد, االمامي الورق مع يندمج حىت  املرمم لعمل خاص كهربائية  مبكواة
 وميكن, الكهربائية املكواة استعمال من افضل وهي الشقوق إصالح عملية إمتام بعد الورقة على أثقال بوضع

 اللصق عملية امإلمت املواد من وغريها والكلوسيل  السيليلوز استخدام ميكن الياباين الورق فمع إصماغ عدة استخدام
 .دقائق10 ملدة الضاغطة االله حتت ونضعها نشاف ورقيت بني الورقة بوضع ونقوم, 

 :الورق بعجينة الرتميم-2

 باملاء ريهاحتض عند العجينة ختلط حيث( ,الفاكيوم) السحب جهاز باستعمال الورق عجينة بواسطة الرتميم أو
 اليت األماكن يف ويصب, املتجانس اخلليط إىل الالصقة املادة تضاف مث, املناسب باللون تلوينها بعد جيد بشكل

 .متعامدة طبقات وبشكل, الورقة يف ترميمها يراد

 .التجليد: ثالثا

,  اتصال وخطوط انبيةج اغطية من املختلفة بأجزائها املخطوط جتليد ترميم يعين الواسع مبعناه: الرتميمي التجليد
 على احملافظة مع عهاانوا بكافة وثيقة\للم وتقوية جتليد اعادة يعترب االجزاء هذه مثل وترميم اصالح ان القول وميكن

 للحاضرة لعامةا والصورة مؤلفه وتاريخ, كتابته  عصر وخصائص دالئل حتكي ونقوش زخارف من ومآبه وقدمه اثرية
 حالة تشخيص املخطوط حالة تشخيص خالل من اخلصائص هذه مثل تسجيل ضرورة جيب هذا وعلى, ووقتها

  الضياع من يةخش وملها الوثائق مجع ان حيث,  مالحمها تغري وعدم عليها احملافظة يف هدفاً  لنا لتكون املخطوط

 سهلة وترتيبها عليها اظاحلف فعملية, جيدة بطريقة جملدة الوثيقة كانت  فاذا, للوثيقة احلامي الدرع التجليد ويعترب,
 : يلي كما  والوثائق املخطوط جتليد مراحل وتكون, االتالف عوامل وتقاوم
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 :  وخياطتها املالزم مجع-1

 الرتميم يف خدمتاست اليت الياباين والورق الورق عجينة من املوجودة الزيادات بقص املرمم يقوم الرتميم اكتمال بعد
 ورقة كل  تكون كيل مسبقا  ثبت الذي الرتقيم وحبسب املالزم جتمع ذلك وبعد االصلية للورقة اخلارجية احلدود مع
 .عالية وبدقة التسلسل وحبسب بعضها مع املالزم خياطة  تتم مث مكاهنا يف

 :  وترميمه اخلارجي الغالف صناعة-2

 الطبيعي اجللد نم الغالف كان  واذا واصويل جيد بشكل تنظيفه بعد انواعه بكل اخلارجي الغالف برتميم املرمم يقوم
 كارتون  لغالفا يف يستخدم وهنا االمكان قدر االصلي اجللد اىل اقرب لونه يكون طبيعي جبلد ترميمه اىل يعمد

 .العادي الكارتون يف املوجودة احلموضة من املخطوط على للحفاظ قاعدي

 : احلفظ علبة صناعة-3

 هي للصيانة لميةالع الطرق ومن,  واملخطوطات الوثائق وصيانة لرتميم املقرتحة الطرق من اغلفة داخل الوثائق حفظ
 ملخطوطاتا ترميم مركز مركزنا يف نستعمل وحلمايتها  والفطريات احلمضية والغازات والضوء احلرارة من احلماية

 املخطوطب خاصة علبة صناعة اىل املرمم يعمد  والوثائق املخطوطة االوراق جتليد من االنتهاء بعد, وصيانتها
 قبل له صور عم  به اخلاصة البيانات املخطوط مع ايضا فيها ويوضع القاعدي الورق من وتكون قياساته وحبسب
 .للرتميم بيانات  بكل CD قرص مع وبعده الرتميم

 : النهائي التقرير-4

 الفرق يبني لكي دايةالب يف صورها اليت واالضرار االماكن يصور ان ويفضل النهائي التوثيقي بالتصوير املرمم يقوم
 اليت لياتالعم فيه موضحا تقرير كتابة  وكذلك, سابقا كان  وكيف املخطوط الكتاب على جرى ما واضح بشكل
 يأيت من لكل يتسىن لكي والصيانة الرتميم يف استخدمت اليت املواد كل  ويذكر بالتفصيل املخطوط على جرت
 . وباحلاسبة خاصة سجالت يف البيانات هذه وحتفظ املخطوط على جرى ما معرفة الحقا
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 : اخلزانة اىل املخطوط ارجاع-5

 عليه لحفاظل مكانه يف ويوضع نظامي بشكل للمسؤول ويسلم(  , اخلزانة) احلصينة اىل والوثيقة املخطوط يعاد
 .%55 ورطوبة,  مئوية درجه( 20-18) حرارة درجة ضمن

 التوصيات

 .املخطوطات و قالوثائ على لتأثريها نظرا االضطرارية احلاالت يف اال املعاجلات يف كيميائية  مواد استخدام عدم-1

  اجراء مع والرق الورق جمموعات تصيب اليت واحلشرات الدقيقة احلية الكائنات انواع على الدراسات من مزيد-2
 وجود دمع من وجود من للتأكد املعروضة او اخلزانة داخل احملفوظة والرق والوثائق املخطوطات على دوري كشف

 . فطرية او حشرية اصابة دالئل اي

 انو   والوثائق املخطوطات بعض ان اذ خاصة كحالة   مادة كل  دراسة  واملخطوطات الوثائق ترميم عند يراعى-3
 . املستخدم العالج سلوبا خيتلف وبالتايل التلف اسباب يف كثريا  ختتلف اهنا اال للتلف العام املظهر يف تشاهبت

 . البنفسجية فوق االشعة واستبعاد مباشرة غري اضاءة  استعمال الوثائق عرض عند يراعى-4

 ووصف هابتارخي واملتاحف املكتبات داخل انواعها بكل املخطوطات و الوثائق جملموعات شامل تسجيل عمل-5
 الذي املرمم جيد حىت الرتميم يف املستخدمة واملواد هلا متت اليت الرتميم عمليات وتسجيل تواجدها ومكان حالتها

 . هبا يقوم اليت الرتميم عملية يف يساعده شامال سجل الرتميم بإعادة يقوم

 حفظ ويرعى التلف معدالت من لإلقالل واملتاحف املكتبات داخل واحلفظ العرض بطرق االهتمام-6
 . جيدة بصورة االدراج داخل والرق والوثائق املخطوطات

 الخاتمة

 لرتاثا محاية جمال يف الكفاءة درجة من املقدسة العباسية العتبة اليه وصلت ما ايصال اردنا تقدم ما كل  من
  منض الوطنية مالكتانا بوجود اشكاهلا مبختلف املخاطر مواجهة من متكناً  اكثر االن فإننا كذلك,   املخطوط



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 1, No: 3, 2017 

 
 227 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

 

 ثقافة وتعميم ايالر  وتبادل اخلربات نقل يف يساهم املشرتك التعاون فان اخلاصة واملؤسسات العامة الدولة مؤسسات
 : على التعرف اىل  هذا حبثنا ويهدف, املشرتك العمل

 . انتهاوصي املخطوطات ترميم مبركز  واملخطوطات الوثائق جمموعة وصيانة حفظ كيفية  على التعرف -1

 عند املقدسة عباسيةال العتبة خمطوطات لدار التابع املخطوطات ترميم مركز  يتبعها اليت الطرائق على التعرف -2
 .باملكتبة  واملخطوطات لوثائق جمموعات وترميم عالج بعملية القيام

 حيث من الوثائقو  املخطوطات جمموعة حلفظ مقنن نظام  املقدسة العباسية العتبة خمطوطات ودار مكتبة تتبع -3
 هزةاج واستخدام اإلضاءة ومستوى احلرارة درجة مراعاه مع والوثائق  املخطوطات حلفظ مالئم مكان ختصيص
 .معينة بدرجات التكييف

 املتخصصة  والبيولوجية الكيميائية واملعاجلات االجهزة بأحدث جمهز, وصيانتها املخطوطات ترميم مركز يف -4
 .الرتميم بعمليات للقيام املؤهلني  املرممني من وهيئة

 من االوراق وتنظيف توالكتابا النقوش وتثبيت لوثائق لرتميم اساسية خطوات عدة باملكتبة الرتميم قسم يتبع -5
 .الناقصة االجزاء وتكملة الورق  وتقوية البقع وإزالة العالقة املواد

 كربالء  يف دسةاملق العباسية العتبة خمطوطات دار يف املهمة املراكز من هو وصيانتها املخطوطات ترميم مركز ان -6
 الشروط وحبسب ثةحدي علمية بطرائق وحفظها وصيانتها والوثائق املخطوطات ترميم هي االساسية ووظيفته العراق
 .للوثيقة التارخيية القيمة على للحفاظ املتبعة العاملية

  المراجع

 ملصريةا العامة اهليئة,  وعمال علماً  املخطوطات صيانة,   يوسف السيد مصطفى  مصطفى تأليف(  -1
 .101ص,م 2002سنة, للكتاب

 الثارا كلية, علية احلفاظ وسبل املخطوط الكتاب وترميم صيانة,   احلمريي حامد رياض حممد. م. م -2
 .20ص,م2015سنة, سامراء جامعة,
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 املصرية جنلواال مكتبة,  والصيانة الرتميم طرق– وتارخيية اثرية دراسة الربدي,  افندي اللطيف عبد. د -3
 .188ص,م2008سنة,

 دولة يف مالرتمي دورة ضمن حماضرات, املخطوطات وحفظ وصيانة ترميم تكنولوجيا,  وفا هريت آلينا. أ -4
 .2009 سنة,  التشيك

 سنة , للكتاب املصرية اهليئة, وعمالً  علماً  املخطوطات صيانة, يوسف السيد مصطفى مصطفى -5
 .177ص, م2002

 مطبوعات, خمطوطات, الثقافية املقتنيات وترميم صيانة تكنولوجيا,  حممود احلميد عب الدين حسام. د -6
 .177 ص, م1979 سنة, املصرية العامة اهلية, تسجيالت, وثائق,
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 الصوري التوثيق

 

 الخزن والسيئ للوثائق

 

 الوثيقة قبل الترميم
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 التجليد

 

ترميم الوثائق والمخطوطات باستعمال 

 

 تنظيف غالف المخطوط

 

 عملية خياطة المالزم
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 التنظيف الميكانيكي

 

 تحضير الصابون السائل

 

جهاز صنع مادة تخفيض الحموضة 

 

 معالجة حموضة الوثائق والمخطوطات
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طرائق حفظ الوثائق والخطوطات في األقفاص 

  الحديدية

 عملية الترميم األلي بالعجينة

 

 للسوائلفحص حساسية االحبار 

 

 وعاء لحفظ المخطوطات
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 استعمال االشرطة الشفافة في لصق الوثيقة

 

 تعرض الوثيقة للرطوبة وتلف االحبار



 دليل النشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  
ترقية حقيقة لمستوى  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ النشر العلمي بحثه، وكذلك تعزز من خبرته في مجال
ضوابط   تضفي على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست النشر العلمي  

 

 تعليمات للباحثين: 

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1
 (. PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن
Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،    بما في ذلك الجداول والصور

 العدد المالحق واإلستبانات. والرسومات , ويستنى من هذا 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3
، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري  العربية واإلنجليزية باللغتين

 والميالدي.

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،  العناوين الرئيسية  -4
وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات  

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
(  5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ، مع مالحظة إشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.كلمات

 صفحة بخط سميك. يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط ال -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص،   -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (ويشار إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة من المراجع األجنبية  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في  يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية  -10
 .عدم متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

تبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، و •
 .تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،   •
إلى نهاية البحث عن طريق  ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة 

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  ) اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي 
 ( دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87shttps://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق:  2007) .ن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـ
 . 145، ص: 2. ج: 2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 .150، ص: 3سابق، ج:  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •
 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق:  العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب  (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2عبــد السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


ان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )
 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 المية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر   لتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في الدعوة وا2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 السلطان زين العابدين.دكتوراه، جامعة   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما  لهيئة التحرير الحق بإجراء أي   -14
 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحث -16  ه من موقع المجلة إلكترونيا



عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من   مالحظة:
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

 

 لة:آليات النشر واإلحا 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن
  3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 لألخذ بالمالحظات . أشهر(

عقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد ي
 .وزخم األبحاث الُمحالة للنشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Content 

 

 التكنولوجيا احلديثة ودورها يف حفظ وحتقيق الرتاث املخطوط

 خطوطات يف مكتبة امللك سلمان املركزية جبامعة امللك سعود يف حفظ املخطوطات والعناية هباجهود مركز امل

 آاثر اإلمام احلافظ أيب داود الطيالسي البصري والدراسات اليت قامت عليه وعلى آاثره

 الدراسات البحثية مباسرت املاء ابملغرب ودورها التنقيب عن الواثئق التارخيية

 ارخيية. إضاءة إبستيمولوجيةالوثيقة الت

 صناعة الورق الطبيعي يف مشايف املخطوطات

 التكوينات الزخرفية للمفتتحات البصرية اأُلّوىل يف املخطوط

 “جهود العالمة الشيخ شعيب األرانؤوط يف خدمة الرتاث “كتب السنة أمنوذجا

 بيقا  صيانة وترميم الواثئق يف مركز ترميم املخطوطات وصيانتها تط


