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ABSTRACT 

Manuscripts in the Arab and Islamic history have represented the main pillar for preserving the 

intellectual patrimony that Muslims have created throughout history and the developments that 

followed in various fields, whether they concerned history, thought, culture, science, or 

literature. Based on these written blogs, who’s number in the world amounts to approximately 

three million manuscripts, it has been and still represents the evidence of an ancient legacy that 

has been governed in its origins, often by religious faith, in addition to science. Therefore, it 

must be seen as the legacy of the entire Arab and Islamic nations. Efforts made in its collection, 

achievement, study, and revival have become a legal and scientific duty at the same time, in 

addition to a civil commitment, as it is an integral part of the comprehensive history of our 

Islamic civilization.  

However, this heritage is classified into two time frames: one which encompasses the records 

located in the different places where they are preserved, and the amount and content of their 

contextual resources; and another, which is assembled in a digital era where this heritage 

resurfaced in the virtual world through methods and means of digitization, namely visualization 

and indexing. 

KEYWORDS: manuscript. Heritage. Digitization. Reality .prospects 
 
 

 امللخص 

الذي   مثلت املخطوطات على مدى التاريخ العريب اإلسالمي الدعامة الرئيسة حلفظ املأثور الفكري اإلسالمي      
 العلوم، أو  الثقافة، أو  الفكر، أو  ، سواء تعلق األمر ابلتاريخ، أوار تطوره احلضارياإلنسان املسلم عب مس  أبدعه 

اليت يرجح أبن عددها يف العامل يصل إىل حدود ثالثة ماليني خمطوط،  فانطالقا من هذه املدوانت اخلطية؛  اآلداب
ومن مث وجب النظر إليه كإرث   ، جتلى وال يزال إرث عريق حتكَّم يف نشأته الوازع الديين غالبا إضافة إىل الوازع العلمي

إحيائه من قبيل الواجبني  لألمة العربية اإلسالمية مجعاء، وأضحى االجتهاد يف جتميعه وحتقيقه ودراسته والعمل على 
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ة، جزء ال يتجزأ من اتريخ حضارتنا اإلسالمية اجلامع  فهوالشرعي والعلمي يف اآلن ذاته فضال عن الواجب احلضاري،  
غري أن هذا الرتاث املخطوط يعيش بني زمنني: زمن الرتاث الذي تعكسه مدوانته املوجودة يف خمتلف أماكن حفظه 

منه وظروفها، وزمن الرقمنة الذي طفت فيه جمموعة من هذا اإلرث على سطح العامل   على تعددها واختالف رصيدها
 االفرتاضي من خالل استغالل طرق ووسائل الرقمنة: تصويرا وفهرسة.

 . املخطوط. الرتاث.  الرقمنة. الواقع. اآلفاقالكلمات املفتاحية :  

 املقدمة: 

 الذي أبدعه   ة حلفظ املأثور الفكري اإلسالمي مثلت املخطوطات على مدى التاريخ العريب اإلسالمي الدعامة الرئيس   
فانطالقا ؛  أو اآلدابالعلوم،    الثقافة، أو   الفكر، أو  لتاريخ، أو ، سواء تعلق األمر اباره احلضارياإلنسان املسلم عب مس 

دها يف العامل يصل إىل حدود ثالثة ماليني خمطوط، جتلى وال يزال إرث اليت يرجح أبن عد  من هذه املدوانت اخلطية
العلم  يثبت يف احلديث الصحيح: "قي ِّدوا  العلمي، أومل  الوازع  الديين غالبا إضافة إىل  الوازع  عريق حتكَّم يف نشأته 

، ومن مث وجب النظر إليه كإرث لألمة العربية اإلسالمية مجعاء، وأضحى االجتهاد يف جتميعه وحتقيقه iابلكتاب"
 جزء   فهوودراسته والعمل على إحيائه من قبيل الواجبني الشرعي والعلمي يف اآلن ذاته فضال عن الواجب احلضاري،  

 ال يتجزأ من اتريخ حضارتنا اإلسالمية اجلامعة. 

 ، كما أييت: أساسية مباحث  أربعة ع احلديث يف هذه املداخلة على  وعليه، فسيتوز   

 يف النهوض احلضاري العريب اإلسالمي  هاألول: أمهية املخطوط العريب اإلسالمي وإسهام   املبحث

 : ثالثة أمور أساسيةإن احلديث عن أمهية املخطوطات يستلزم التأكيد على     

أداة من أدوات حفظ ذاكرتنا الثقافية واحلضارية و   اإلسالمي خزان معريف أصيلأن الرتاث املخطوط العريب    -أوهلا   
احملفوظ   للرتاث املخطوط  وانطالقا من الرجوعتاريخ هويتنا  ا مرسخا لجزء  فقد كان ومايزال ميثلخالل قرون خلت،  

يلحقه اإلمهال الذي كثريا   مل و   ، اإلخفاء القصري  التهجري أو   احلرق أو   التدمري أو   السلب أو  تطله السرقة أو   الذي مل 
ذلك الرتاث املخطوط احملفوظ يف بعض البيواتت اخلاصة واململوك من قبل أفراد   مبا يف  ، ما يودي حبياة املخطوطات

 بقصد بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،    ى املخطوطاتاليت متارس عل  صور التعسف   غري ذلك من  مجاعات... أو  أو
 ؛ بغري قصد   أو

قد ال جيادل اثنان من املتتبعني لوضعية املخطوطات العربية اإلسالمية واملتخصصني يف هذا اجملال، أنه  :  اثنيها    
أوجه التعسف عليه، فأضحت   بسبب العديد منضاع من هذا اإلرث العريب اإلسالمي املخطوط غري قليل قد أبنه 
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من الرتاث العريب القدمي، بقوله: "ما انتهى إليكم من مث احلقيقة اليت صرح هبا أبو عمرو بن العالء بشأن ضياع الكثري  
مما قالت العرب إال أقله ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري"، قد تنطبق أيضا على املخطوطات العربية اإلسالمية، 

اعة، انتشار الطببة أو  وخاصة تلك اليت شهدت النور عب خمتلف مراحل العصور اإلسالمية القدمية قبل شيوع الكتا
ملا استجد من رقمنة،   ابلتايل  أخذا بعني االعتبار أيضا أنه ما مل حتفظ هذه املخطوطات وحتقق وتدرس، أو ختضع

 . يف الواقع العريب اإلسالمي واإلنساين بوجه عام  الدفني أو    ظل يف حكم املضمر أو الغائب سي  الكثري منهاف

 محاية أو استعمار كان من خملفاتهوما نتج عنها ابلتايل من    ، المية من حروبفما عرفته وتعرفه البالد العربية اإلس  
سلب وسرقة ونفي وهتجري وطمس وتدمري وحرق غري قليل من املخطوطات العربية اإلسالمية، عدا ما أتلف بفعل 
أصحاهبا أنفسهم أو من قبل غريهم مما سجل عب خمتلف مراحل التاريخ ، ومن أقدمها ما روي من إحراق أيب عمرو 

من األخبار والرواايت اليت حتيل إىل العديد من األسباب اليت كانت وراء   هاه( خلزانة كتبه وغري 154ن العالء )تب
ولعلنا قد جند يف ثالثة أمثلة نوردها بعد ما يوقفنا على مدى ما تنهض به املخطوطات   ،iiإتالف هذه املخطوطات 

 على احلقوق التارخيية ابلدليل املادي:من دور جسيم يف حفظ الذاكرة التارخيية، بل واإلشهاد  

: وذلك إثر سقوط املخطوطات العربية اإلسالمية اليت أحرقت أبمر من حماكم التفتيش اإلسبانية:  املثال األول  
م، حيث قدر ما أحرق من اإلرث العريب اإلسالمي املخطوط بفعل هذه احلرب الثقافية 1499ه/905غرانطة سنة  

الفاسي يف حتقيقه iiiواملسلمني مبليوين خمطوطة ضد اإلسالم   املغريب حممد  العالمة  ، ومن مجلة من يشري إىل ذلك 
بن اتلك الرحلة السفارية اليت أوفد إليها السفري املغريب حممد بن عثمان املكناسي من قبل السلطان حممد  لوتقدميه  

املسلمني إبسبانيا، لتوسط إلطالق سراح األسرى  بشأن ا  1779عبد هللا إىل ملك إسبانيا كارلوس الثالث عشر سنة  
 .ivاسرتجاع املخطوطات املسلوبة تضمنت أيضا طلب  و 

علما أبن هذه الرحلة نفسها، واليت توثق ملرحلة اترخيية مهمة بني املغرب وإسبانيا، ظل يشار إليها ردحا من الزمن    
بعد ظهور نسخة من خمطوطها على يد املرحوم حممد يف السجالت الديبلوماسية الفرنسية فحسب، ومل تعرف إال  

إبراهيم الكتاين، إضافة إىل نسختني اثنني مثال املادة املخطوطة املرجعية يف حتقيقها الحقا من قبل العالمة املرحوم 
 م. 1965حممد الفاسي سنة 

 :vمبكتبة اإلسكورايل إبسبانيااملخطوطات العربية املسلوبة املوجودة  يف "دير سان لورينثو"  :   املثال الثاين     
حيث جزء مهم منها يعود للسلطان املغريب أمحد املنصور الذهيب وابنه زيدان السعدي اللذين اشتهرا ابقتناء الكتب؛  

 -حسبما يرجح-، إذ بلغت مدخرات املخطوطات    viوقد تدوولت قصة فريدة بشأن وقائع سلب هذه املخطوطات 
ما ينيف على أربعة آالف خمطوط يف خمتلف العلوم واملعارف، وهو ما تؤكده العديد من الواثئق التارخيية   هما فرتة حكم
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والديبلوماسية وغريها، هذه املخطوطات اليت انتهت بنقلها سلبا إىل هذا الدير وبقاء ماسلم منها فحسب من عوادي 
يزيد، فظل هذا اإلرث املخطوط تهم حوايل نصفها أو  فال  1671عام    الزمان بعد احلريق الذي شب يف اجلناح العريب

مسلواب إىل يومنا هذا رغم احملاوالت املتكررة اليت بذلت من قبل أكثر من سفري مغريب يف إسبانيا لفك أسرها وإعادهتا 
 لسفريا  أمحد بن املهدي الغزَّالإىل موطنها األصلي خالل القرنني السابع والثامن عشر اهلجريني، علما أبنه جنح  

خمطوطة   300يف عهد السلطان حممد بن عبد يف احلصول على    1766املغريب لدى بالط كارلوس الثالث عام  
، إال أهنا كما أثبت مل viiسلَّمها له العاهل اإلسباين حسب مارواه يف كتابه: "نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد"

حقا على نسخة رقمية حملتوايت ما اشتهر بـ "اخلزانة  حصل املغرب ال  تكن من خمطوطات خزانة اإلسكورايل، كما 
 م، وهي املودعة ابملكتبة الوطنية ابلرابط. 2013الزيدانية" من قبل رئيس الرتاث الوطين اإلسباين سنة  

الثالث    الفلسطي:  املثال  فنية املسلوبةاملخطوطات  لنري االحتالل ما :  لعنا جند يف واقع معاصر ال يزال خيضع 
طبيعة ما اليزال يتعرض له هذا املخطوط العريب اإلسالمي، ومثاله ما دعت إليه جامعة الدول العربية خالل يكشف  

من فك أسر الرتاث الفلسطيين عب تكثيف اجلهود   2018عريب يف دورته السادسة سنة احتفاليتها بيوم املخطوط ال 
وطات الفلسطينية اليت سلبتها إسرائيل خالل نكبة من أجل استعادة املخطوطات العربية املسلوبة، خاصة تلك املخط

؛   1946عهد املخطوطات العربية منذ سنة  ، علما أبن هذه اجلامعة حرصت على إنشاء م 1967وحرب    1948
 أي بعد سنة فحسب على إنشائها.

فانطالقا من حنو هذه املخطوطات الفلسطينية، ميكن أن تتضح جبالء قيمة وأمهية املخطوط كوثيقة شاهدة على     
التاريخ وموثقة للحقوق، حيث أبسرها وسلبها وتدمريها وطمس معاملها جيهض التاريخ الذي توثقه وتوأد احلقوق اليت 

السالب هلا، وهكذا ال يصبح احتالل املكان فحسب تكشف عنها، وذلك عينه ما يهدف إليه الكيان الصهيوين  
، وإمنا احتالله ووضع اليد عليه بتزامن مع أسر الذاكرة والتاريخ وطمس الصهيوينهو الغرض األمسى عند الكيان  

 اهلوية العربية مما تستوعبه ذاكرة املواطنني وحتفظه خمطوطاهتم ابلتدوين. 

وابلتايل فهرسته يف  ،طوط العريب اإلسالمي أو هتاون يف جتميعه وصيانتهن كل أتخر يف حفظ هذا املخأ   -اثلثها    
 ، أفق التهييء لرقمنته وكذا التحفيز إلحيائه عب حتقيقه ودراسته، سيجعلنا مبوجب بعد الشقة الزمنية بيننا وبينه نفتقده

، حبيث -در هللا تعاىلالق- بل وحنوله إىل أن يصري حتفة أثرية للعرض فحسب مبوجب التلف الذي قد حيدث فيه
املخطوطات يصبح غري مكتمل النص، أو أنه قد يؤول إىل ما آلت إليه املخطوطات املصطلح على تسميتها بـ "

"، وبذا نعرض جزءا من ذاكرتنا احلضارية للضياع واالنداثر، ويضيع من جرائها املخطوطات املقبورة" أو "املدفونة
را، حيث األمر ال يتعلق بتعقب مراحل الوراقة والرسم والكتابة والزخرفة من جمهود األوائل الذي صنعوها هباء منثو 
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رقش على القرطاس، ووسم على اجللد، وغريها من الصور اجلمالية اليت تنعكس يف تدوين املخطوط وتصفيفه، بقدر 
كسه من اتريخ أمة ويع  ، ما يتعلق مبضمون ذلك وما حييل إليه من فكر وثقافة، وما حيمله ابلتايل من قيم حضارية

 ذي مرجعية إسالمية.   

ومن مث فمن حسنات هذا املؤمتر العلمي الدويل األول للمخطوطات ودورها يف حفظ الرتاث واهلوية واستقراء      
حتفيزا قضية هتم اتريخ األمة اإلسالمية، و ب  سبيال الستنهاض اهلمم فيما يتعلق املستقبل، هو أنه خيوض يف موضوع ميثل  

 . داة من أدوات حفظ هذا التاريخ وصيانته واستعادته وإعادة تركيب الصورة املتعلقة بهأب  ءلالعتنا

 .واقع املخطوط واخلصائص املميزة هلذا الواقع:  الثاين  املبحث

 :ني اثننيمستويإن اإلحاطة بواقع الرتاث املخطوط تستلزم التمييز بني      

للمخطوطات املوجودة يف خمتلف املكتبات واخلزاانت ومراكز البحث، وخمتبات خيص الواقع املادي  :  املستوى األول   
آلالف  احلافظة  املؤسسات  من  وغريها  الكتب...  ودور  والزوااي،   ، اخلاصة  البيواتت  ويف  املخطوطات،  حفظ 

 وطات وغريها. املتاحف وصاالت عرض النوادر من املخطو   املكتبات العاملية الكبى   املخطوطات عب العامل، مبا فيها 

من   بني نوعني  املخطوط  الرتاث العريب اإلسالمي  يف واقع   على الصعيد العاملي  ويف هذا املستوى يتعني أن منيز    
 : هذا الرتاث

يد من : هذا الرتاث الذي دلت على جزء مهم منه العد بدول املشرق واملغرباحملفوظ  الرتاث املخطوط   -1
 ؛  viiiحفظه حقاهتا ومنتخباهتا يف خمتلف أماكن  لوم  فهارس املخطوطات ودالئلها 

اليت حتتوي على   املكتبة الربيطانية: ومن أشهرها  ixالرتاث املخطوط احملفوظ يف املكتبات العاملية الكربىو  -2
أبملانيا اليت تشتمل على ما   مكتبة الدولة يف برلنيوكذا  جملد،    14.000طوطة مصنفة يف حنو  خم  15.000حنو  

بـ من   11.730يقدر  األملانية  واخلزاانت  املكتبات  عليها  حتتوي  اليت  املخطوطات  قدرت  أبنه  علما  خمطوطا، 
خمطوط مت فهرسة أغلبها، وتعود نوادرها إىل الربع األول من   40.000املخطوطات العربية اإلسالمية أبكثر من  

اليت   القرن اخلامس اهلجري... وغريها من الغربية  القارات والدول  تنتمي ملختلف  اليت  العاملية  املكتبات واخلزاانت 
حتتضن العديد من املخطوطات العربية اإلسالمية، مما ساعد عليه يف الغالب السلب والتهريب اترة يف ظل وضعيات 

 اإلهداء اترة أخرى. أو    يف إطار الشراء واالقتناءأو االستعمار،  أو  الفنت  أو  احلروب 

 كما ميكن التمييز من حيث طبيعة املخطوطات بني نوعني خمتلفني، مها:     
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: وهذا ما جيعل متييزه ميسرا وسبيل التعرف عليه مذلال أمام الباحثني، خاصة املخطوط املفرد املستقل بنفسه -1
 عقب تصنيفه وفهرسته وبعد تصويره ورقمنته؛

العديد من املخطوطات ال تزال ضمن جماميع، مما يقتضي فك هذه : حيث  واملخطوط املضمَّن يف إطار جمموع  -2
 اجملاميع بغرض تيسري التعرف على وحداهتا، ومتييزها من قبل الباحثني.

الرتاث املخطوط ال بد من استحضاره ملا له من أمهية، يتعلق  هذا يف واقع  امنهجي امتييز  وخيص: املستوى الثاين     
 ابلتمييز بني:

: اليت تتأتى من الباحثني يف سبيل إحياء هذا الرتاث املخطوط مبختلف أصنافهم،  اجملهودات الفردية اخلاصة  - أوال
العلمية والعملية، علما أبن االهتمام هبذا الرتاث املخطوط مل يكن يوما حصرا على الباحثني العرب  هم:بواعث وتعدد 

قبيل املست اعتماد املسلمني وإمنا جتاوزهم إىل املستعربني من  السبق يف  شرقني، بل هناك من يعتب أبن هلم قصب 
وعلى الرغم من جهود املغاربة القدماء يف حماولة فهرسة قول األستاذ بنبني: "ي  .الفهرسة املنظمة هلذه املخطوطات

ع فإهنا ال تعدو أن تكون قوائم ولوائح ال ختضع ألي نظام أو ترتيب، والواقع فإن الفهرسة بدأت م  ، املخطوطات
بداية اخلزانة املنظمة يف اجملتمع املغريب يف العصر احلديث، وأول فهرس من هذا الصنف جدير ابإلشارة إليه، هو 

 ؛xجملموعة خزانة القرويني يف مطلع هذا القرن"   Alfred Belالفهرس الذي وضعه املستشرق الفرنسي ألفرد بل
املؤسسات املتخصصة وخمتبات البحث اليت هتدف إىل إحياء الرتاث املخطوط، : وتتأتى من  اجملهودات العامة  -اثنياو

 انطالقا من:

اإلسهام يف فهرستها و بغرض    أيضا بـ "التفتيش عن املخطوطات" : أو ما عب عنه  االعتناء جبمع املخطوطات  -1
اثية العربية اإلسالمية، وقامت تظافرت اجلهود والتزال من أجل استكمال جتميع عناصر هذه الذاكرة الرت إحيائها، فقد  

يف هذا السياق جمموعة من املؤسسات واملنظمات واملعاهد ومراكز البحث ابعتماد ذلك ضمن أولوايهتا وتسطريه من 
منظمة ، و تشجيع الثقافة واحلفاظ على الرتاث الثقايف العاملي تسعى إىل" اليت  اليونسكو" منظمةبني أهدافها، حنو:  

، والذي كان من أوىل أهدافه 1947اليت أنشئ يف إطارها يف البداية معهد إحياء املخطوطات سنة  "  األلكسو"
من خمتلف أحناء العامل وتصويرها، وتيسري حصول الباحثني الراغبني يف حتقيقها   مجع أكب عدد ممكن من املخطوطات 

ز واملعاهد واجلامعات واملؤسسات اجلامعية من املنظمات واملراكعلى نسخ مصغرة على امليكروفيلم منها... وغريمها  
واملكتبات ودور الكتب اليت أخذت على عاتقها اإلسهام يف حفظ الذاكرة الرتاثية، واليت جيدر إجناز كشاف عنها 

 .مجيعها تيسريا لتعرف الباحثني عليها
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: خاصة وأن هذا التاريخ من شأنه أن يوثق املعرفة ابلعصر الذي xiالعمل على توثيق اتريخ املخطوطات  -2
معارف، أو  تراجم، أو علوما،  أو  أنشأت فيه ويوقف على جانب من معامله، سيما فيما يتعلق مبوضوعه أكان اترخيا،  

أو نحو  أو أحدااث خاصة أو عامة...، فالوثيقة املخطوطة تظل شاهدا مباشرا على عصرها وأعالمه، ووثيقة دالة ب
  آبخر على صورة من الصور احمليلة إىل مستوى مؤلفيها الثقايف واملعريف. 

: وخيص جممل مايتعلق بصيانتها هبدف حتقيق ما اصطلح عليه   xiiالسهر على حفظ الوثيقة املخطوطة  -3
ثيقة، وأما "التكامل بسالمتها املادية وتكاملها الوظيفي، فأما "السالمة املادية" فيقصد هبا صيانة املكوانت املادية للو 

الوظيفي" فالغرض منه قدرة الوثيقة على نقل ما تتضمنه من معلومات، وهبذا فقد حتولت صيانة املادة املخطوطة إىل 
ختصص دقيق يهم حتليل مادة املخطوط مبا اصطلح عليه من "مواد كربوهيدراتية" و"مواد بروتينية"، وأحبار الكتابة، 

من خمتلف أنواع التلوث اليت حلقت به، وختضيعه   تهمل املؤثرة فيه، والعمل على محايوحتقق من سن املخطوط والعوا
طبيعته حسب  املعاجلات  و ول  ،ألصناف  أبنواعه،  و للتعقيم  أبنواعها،  الكيميائية  ابلنسبة للمعاجلة  خاصة  لتقوية 

فاته إىل أن يصل املخطوط لرتميم بنوعيه: اليدوي واآليل، فضال عن التجليد ومواصلللمخطوطات الشديدة التلف، و 
 .معاجلة تفاداي لكل طارئ قد يصيب املخطوطأو  إىل مرحلة التصوير ، وقد ميهد بذلك قبل إجراء أي عملية صيانة  

: مما يشرف عليه غالبا حمافظو املكتبات واخلزاانت أو املسؤولون عنها يف إجناز فهارس وأدلة خاصة هبا  -4
الباحث التابعني من األخصائيني يف صناعة املخطوط، حيث تتوزع طرق خمتلف أماكن حفظ املخطوطات مع  ني 

ترتيب املخطوطات حبسب مواضيعها   توثيقها بني منهجني رئيسني عموما: منهج الرتتيب األلفبائي لعناوينها، أو
 .انطالقا من مراعاة حقوهلا املعرفية

 تقدمي منوذج عن اجملهودات اليت بذلت يف دول الغرب اإلسالمي :  الثالث  املبحث

 يف سبيل حفظ الرتاث املخطوط 

 وذلك من خالل الرتكيز على أمرين اثنني:

بذهلا الباحثون املتخصصون يف هذا اجملال ، حيث أضحى العامل اإلسالمي يتوفر ي: يتعلق ابجملهودات اليت  أوهلما    
مجلة من األعمال يف سبيل إحياء الرتاث املخطوط: حبثا وفهرسة  ت املخطوطات، أجنز على خنبة متخصصة يف جمال 

ودراسة،   "وبذا  وحتقيقا  بـ  تسميته  على  يصطلح  ما  أمام  املخطوط أضحينا  صناعة  أوعلم  "،  الكوديكولوجيا"" 
فضي مما ت  وغري ذلك  ..."الباليوغرافيا"" أوعلم تطور اخلط"، و" املخطوطات   ةرسفه"، و" مصطلحات املخطوطو"

 . ابملخطوط  اخلاصة  إليه العناية 
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العالمة حممد عبد احلي بن عبد   ابلنسبة للنموذج املغريب ، فيمكن أن نذكر من رجاالته  وفيما خيص العناية ابملخطوط
الكتب"، ومعاصره 1382)ت    - رمحه هللا-  الكتاين الكبري   املكتبات اإلسالمية ومن ألف يف  هـ( مؤلف "اتريخ 

هـ( الذي عرف ابخلزاانت السوسية ضمن موسوعته "سوس 1383)ت    - رمحه هللا -  املختار السوسي العالمة حممد  
و  األستاذ  العاملة"،  احملققني ابملغرب  املنوينالعالمة شيخ  الذي1991)ت  - رمحه هللا  - حممد  من   م(  خلف مجلة 

: من الفتح اإلسالمي إىل املصادر العربية لتاريخ املغرب :  منهااملؤلفات يف التعريف بصناعة املخطوط ومتعلقاته،  
و"اتريخ الوراقة املغربية: صناعة املخطوط العريب من العصر الوسيط إىل الفرتة م،  1973هناية العصر احلديث سنة  

 . م1999ن عطاء املخطوط املغريب" سنة  م، و"قبس م1991املعاصرة سنة 

أمني اخلزانة   أمحد شوقي بنبنيابألستاذ    منثليمكن أن  أما ابلنسبة للمتخصصني املعاصرين يف دراسة املخطوط، ف  
احلسنية ابلرابط، وهو الذي قدم مجلة من املؤلفات يف سياق التعريف ابملكتبات املغربية، والتحسيس أبمهية املخطوط 

يف  مجلتها:  واإلسهام  من  سنة    إحيائه،  ابلفرنسية  املغرب"  يف  املكتبات  سنة املم  1992"اتريخ  العربية  إىل  رتجم 
سنة  2002 الببليوغرايف"  والبحث  )الكوديكولوجيا(  املخطوطات  علم  يف  و"دراسات  "معجم و  ، م1993م، 

مبعية   إشرافه  حتت  أجنز  وقد   ، قاموس كوديكولوجي"  العريب  املخطوط  طويبمصطلحات  مصطفى   األستاذ 
  .م2005سنة

الذي يقدر حبوايل مائيت ألف   ابملغرب  املخطوط  اجملهود الذي بذل من أجل حفظ وتوثيق هذا الرتاثخيص  :  همااثنيو 
دور ابرز يف حفظ وتنظيم هذه احلصيلة احلضارية اليت ب كلها    هنضتخمطوط، والذي حتتضنه مكتبات وخزائن خمتلفة "

يف غريه   كما  xiii"رقني وعراب يف الوقوف على معامل الثقافة واحلضارة العربية اإلسالمية يف املغربأفادت الباحثني مستش
 : نذكر منها   ،من دول العامل اإلسالمي

، خمطوطا  5157وايل  حبالرتاث املخطوط هبا  يقدر  لعصر املريين، و إىل ا: يعود أتسيسها  خزانة القرويني بفاس  -أوال  
م( 1975ه/1395وقد مت فهرسة حمتوايهتا يف مخس جملدات من قبل األستاذ حممد العابد الفاسي الفهري )ت

 xiv. 1959هلا، كما ألف قبل فهرسا لنوادرها نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية سنة    السابق   منياأل

وتتوفر على رصيد من املخطوطات لعصر السعدي،  إىل ايعود اتريخ أتسيسها     :خزانة ابن يوسف مبراكش  -اثنيا 
 أمينها السابق   خمطوطا يف خمتلف العلوم والفنون، أجنز هلا العالمة الصديق بن العريب السالوي  2400يبلغ حوايل  

 فهرسا من مثانية أجزاء طبع ابآللة الكاتبة؛

فهارسها ضمن  مصنفة    خمطوطا،  10951هبا حبوايل  املادة الرتاثية املخطوطة    وتقدر :  اخلزانة احلسنية ابلرابط  - اثلثا  
اخلزانة السلطانية وبعض على مراحل اترخيية، كان أوهلا ما أجنزه العالمة حممد الفاسي حتت مسمى"   اليت متت   اخلاصة
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سب أرقامها على الرفوف ، أعقبها مشروع العالمة حممد املنوين إلجناز فهرسة شاملة ملخطوطاهتا مرتبة ح نفائسها"
املخطوطات" سنة    438توقفت عند حدود   نوادر  بعنوان: "منتخبات من  ما أصدره  ليعقبها  م، 1978عنواان، 

فهرسة للمخطوطات التارخيية اليت نشرها حممد   وتوالت عقب ذلك عدة إجنازات يف فهرسة هذه اخلزانة، حنو أول
ب الفهرسي فيها ألمساء الكتب حسب حروف املعجم، كما أجنز م(، واليت قام الرتتي1985عبـد هللا عنـان )ت  

ذه اخلزانة امللكية فهارس هل  مخس م  1982األستاذ حممد العريب اخلطايب الذي كان حمافظا هلذه اخلزانة ابتداء من سنة  
لعلوم القرآن الكرمي" ، أوهلا فهرس الطب والصيدلة والبيطرة واحليوان والنبات، وآخرها "الفهرس الوصفي  على التوايل

 xvم. 1987الذي صدر سنة  

عنواان، وعدد جملداهتا   34.000: تشتمل على رصيد كبري من املخطوطات يبلغ  ابلرابط  املكتبة الوطنية   -رابعا   
ما أجنزه ليفي :  نذكر منها على سبيل املثالاعتمد لتوثيق هذا الرصيد املخطوط جمموعة من الفهارس،  ف،   13.486
، م ابلفرنسية1921من دليل عن املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية ابلرابط الذي طبع بباريس سنة  بروفنسال  

   xvi. املخطوطات ابللغة العربية  وأثبتت فيه بياانت

أن  ميكن  اخلزاانت،  هذه  على  ابملغرب  أل  منثل  وعالوة  املخطوطات  مؤسسةأبماكن حفظ  إىل   جامعية  قدم  تعود 
اليت يبلغ ابخلزاانت احلبسية    وكذا   ، خمطوطا 701الستينيات وهي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابلرابط حتتوي على 

املعاهد الدينية أو املدارس العتيقة وحنوها، أو  الزوااي  أو  اجلوامع  أو  ، وهي التابعة إما للمساجد  عددها ثالثة عشر خزانة
حممد املنوين دالئل حول  العالمةوقد أعد    .xviiخمطوطا  1540  اخمطوطاهت زاوية احلمزاوية اليت يبلغ عدد خزانة الحنو  

مراكز وخزائن خاصة  لعدة  التابعة  الكتب  بعدد من دور  ملكية عام    كما  ،xviiiاملخطوطات   1982كلفت جلنة 
حوايل فيها    خطوطات امل بلغ عدد    xixمرقونة حمفوظة ابلقصر امللكي"   هلا   فوضعت الئحة  تها،فهرسو ها  بفحصته  برائس

 ثالثة آالف خمطوط. 

 العربية اإلسالمية   رقمنة املخطوطات:  الرابع  املبحث

قدميا قيل "اإلنسان ابن بيئته"، مبا يفيد أنه يتأثر هبا وينشأ متأثرا خبصائصها، غري أن اإلنسان بدوره يؤثر فيمن حوله   
عمل أو علم أو إبداع، ومن مث فاملخطوطات خضعت بدورها للتأثر ابإلنسان أو ا يصدر عنه من قول أو تصرف مب

الرقمي، فانتقل غري قليل من هذه املخطوطات إىل الزمن الرقمي رغبة يف احلفاظ وبيئته يف عهد التحول التكنولوجي 
أو من خالل تصويرها، أو عب إحيائها ابلتحقيق ودراستها  قا من مسحها ابلكاشف الضوئي ، أو إما انطال :عليها

ل الرقمي، مما يسر إىل حىت فهرستها رقميا، فخضع بذلك غري قليل منها لتطبيق تقنيات التحو نشرها إلكرتونيا، أو  
حد بعيد عملية الولوج إليها ومسح ابالطالع عليها، ومنح ابلتايل للباحثني املهتمني بشأهنا جتاوز جمموعة من العراقيل  
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صعوبة حتصيل نسخة منها أو أكثر من نسخة، أو تعذر أو  اليت كانت حتول بينهم وبينها، ومن مجلتها بعد املسافة،  
 االطالع عليها البتة. 

علم املكتبات ومبوازاة ذلك استجدت جمموعة من العلوم واملباحث اليت ختدم جمال حفظ الكتب والتوثيق، حنو:     
الفهرسة، و واملعلومات التصنيف واألرشفة، والرقمية  علم  التخصص جمموعة من علم  ، كما تدوولت يف جمال 

)تقوية   التقوية)ترميم املخطوط(، و  الرتميم)صيانة املخطوط(، و  الصيانةاملصطلحات األصيلة واملعربة/ املولدة، حنو:  
  xx... الرقمنة، واألرشفة، والتكشيف)تعقيم املخطوط(، و التعقيم املخطوط املتهالك(، و

، اختزلت مبوجبها مسافات فهارس املخطوطات على مستوى الشابكةلة من  وعالوة على ما سبق ظهرت سلس    
اليت  املواقع  انطالقا من مباشرة االطالع على  الرقمي بني حمتوايهتا  التنقل  لينشأ مبوجبها  التقليدي والسؤال  التنقل 

تضمن اإلحالة إىل   الذي   اعتمدت فيها يف الشابكة، ويف مقدمة هذه املواقع: مركز ودود للفهارس وكتب التحقيق
فهارس املخطوطات من مجيع أحناء العامل، بدءا بفهرس نسخ ميكروفيلمية لبعض املخطوطات احملفوظة مبكتبة دير 

العريب العلمي  الرتاث  معهد  مكتبة  يف  املصورة  املخطوطات  بفهرس  وانتهاء  مبدريد،  فهرس    - اإلسكورايل  ملحق 
 ن. خمطوطات مكتبة مكة املكرمة/ قسم القرآ 

من أهم ما يطمح إليه القائمون على حفظ املخطوطات يف خمتلف البالد   رقمنة الرتاث املخطوطلقد أضحت      
، حيث اهلدف األمسى موارد مالية خمصصة، و موارد بشرية مؤهلةاإلسالمية، أخذا بعني االعتبار ما يتطلبه ذلك من  

تمثلة يف هذه األوعية من املخطوط مما يوثق للتاريخ من وراء ذلك هو حفظ عناصر الذاكرة العربية اإلسالمية امل
واألحداث، وحيفظ الرتاجم والسري، ويدون خمتلف العلوم والفنون، مبا فيها فن الكتابة والرسم والزخرفة، ويتيح ابلتايل 

لرقمي يفسح ترسيخ اهلوية اإلسالمية وتثبيت معامل احلضارة اإلسالمية اجلامعة مبختلف أبعادها، فضال عن أن النشر ا
بني عموم مستقبليها، بل إنه أو  اجملال للتواصل والتبادل الثقايف وتدوير أصول املعرفة اإلسالمية سواء فيما بني أبنائها  

 عب التوجه يسهم يف حتسني اخلدمات املكتبية مبا من شأنه أن حيفز على اإلسهام يف إحياء املخطوط العريب اإلسالمي  
 تحقيقه ودراسته.ل

وبوضعية ومعل     جهة،  من  وكشوفه  دالئله  وخمتلف  بفهارسه  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  املخطوط  الرتاث  رقمنة  أن  وم 
 ،املخطوطات املادية من جهة أخرى ) الوعاء املادي/ السن/ احلجم/ اخلط...(، فضال عن دراسة اجلدوى واألمهية

هذه املخطوطات، دون إغفال اعتماد فضاءات   مع حتديد األسبقيات يف رقمنة  ،واجلدولة الزمنية  ، والتكلفة املادية
جمهزة خاصة ابلرقمنة، سواء منها الفضاء الواقعي مبا يتطلبه من جتهيزات، أو الفضاء الرقمي مبا يقتضيه من مساحات 
العتماد الصور الرقمية للمخطوطات داخل الذاكرة احلاسوبية، أو يف إطار األقراص املدجمة املستوعبة لتلك األوعية، 
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احلوامل اإللكرتونية احلافظة هلا، مما سيحول احلديث الحقا حتما من أنواع ورق املخطوط وأحباره وحنو ذلك إىل   أو
أنواع هذه احلافظات الرقمية، وطاقاهتا االستيعابية، وطرق ختزينها الرقمي، وأمناط ترتيبها، وبرجميات ضغطها وما إىل 

 ذلك.

افة إىل ما سلف، تقتضي تكوين أطر متخصصة عالية الكفاءة قادرة على كما أن عملية رقمنة املخطوطات ابإلض    
إجناح حنو هذه املشاريع اليت حيكمها احلس الديين اجلامع فضال عن احلس العلمي املسؤول، وتكوين فئات املسؤولني 

ية املعمول هبا يف هذا عن حفظ أوعية الرقمنة من أقراص مدجمة وحوامل إلكرتونية وحنوها يف احرتام اتم للمعايري الدول
 الباب، ومواكبة املستجدات يف ذلك . 

يستشرف ابلنسبة للمخطوط يف ظل التحول اإللكرتوين الذي يشهده العامل، قد حييلنا   -ال حمالة – إنه عهد جديد      
الت بني إىل أمناط جديدة يف التعامل مع املخطوط، سواء فيما خيص تقنيات كتابته، أو ضبطه، أو حىت إجراء املقاب

الشبكة العنكبوتية، وبراجمها، وأنظمتها   الرصيد العلمي الذي تتيحه نسخه، واعتماد خترجياته يف ظل االستفادة من  
 املستجدة يوما بعد يوم. 

ومع ذلك فما مل تنته عملية جتميع هذا الرصيد من املخطوط العريب اإلسالمي، وما مل تستكمل عمليات فهرسته     
وتصنيفه وابلتايل تصويره ورقمنته بله حتقيقه ودراسته، سيظل احلديث عما اليزال دفينا من املخطوط وحبيسا ومفقودا 

حلديث عما حظي من هذه املخطوطات ابلتحقيق وما مل حيظ ومهمشا ومتواراي عن األنظار وحنو ذلك، كما سيظل ا
فيه عوامل عدة، منها ما هو متصل ابملخطوط   سهمتالذي    النسيان واإلمهال وأيضا اإلغفالمنها بذلك مما اليزال طي  

أو غري ذلك مما يدخل يف االعتبارات املتصلة ابملخطوط   ،صعوبة خطه، أو افتقار لنسخهأو  من حيث كب حجمه،  
اته، وخاصة منه الذي مل يدخل حيز الرقمنة بعد، ومنها ما خيص اجلهل مبنهج حتقيق املخطوط أو هتويل أمره من ذ

 قبل الباحثني، ومنها ما يتعلق بقيمة التحقيق يف البحث العلمي مقارنة مع الدراسة يف بعض األعراف اجلامعية. 

وى املغرب مثال، سيالحظ أبن هذه العملية ال تزال يف فمراجعة سريعة ملا حقق يف ابب رقمنة املخطوط على مست     
مراحلها األوىل، خاصة وأن عدد ما متت رقمنته منها يظل قليال مقارنة مع ما ينتظر بزوغ فجر الرقمنة عليه: حفظا 

بيل املثال له أوال، وتيسريا لعملية إحيائه اثنيا ابلتحقيق والدراسة، ونذكر من هذه املخطوطات العربية الرقمية  على س
 ، و خمطوطات مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود ابلدار البيضاء ، وخمطوطات دار القرآن مبراكش  ال احلصر: 

منتخبة من   خمطوطات، وخمطوطات مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث ابلرابطة احملمدية للعلماء ابلرابط
 جامعة حممد اخلامس أكدال ابلرابط.   ـ اآلداب والعلوم اإلنسانيةمكتبة كلية    خمطوطات، و املكتبة الوطنية ابلرابط
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واحلق أن ما ينهض به التحقيق، يف انتظار استكمال شروط رقمنة هذه املخطوطات، أمسى ابعتبار أنه إحياء     
تار على للرتاث العريب اإلسالمي، وكشف عن كنوزه العلمية اليت قد يطاهلا النسيان، فتكون نتيجة ذلك إسدال الس

معامل متثل جزءا ال يتجزأ من حضارتنا اإلسالمية، والشك أن ذلك رهني إبحياء االهتمام ابملخطوطات لدى الناشئة 
وحتفيزها حنو اإلقبال على حتقيقها من خالل ترسيخ الوعي لديهم أبمهيتها، وإعادة االعتبار لقيمة التحقيق يف جمال 

فيكون له احلضور الالزم سواء من   - إن جاز التعبري-املخيال العلمي اجلمعيالبحث العلمي، وكذا رد االعتبار له يف  
جهيت التدريس أو البحث العلمي أو التخصص فيما تنهض به خمتلف املؤسسات اجلامعية واملراكز العلمية والتعليمية، 

إسالمي جامع،   خاصة وأن ذلك ال يعدو يف حقيقته إسهام املؤسسات اجلامعية يف إعادة الكشف عن إرث حضاري 
من منطلق الوعي لديها أبنه إذا افتقدت هذه احللقات اليت جيسدها هذا اإلرث املخطوط يف مسار اتريخ الفكر 

جزء ال يستهان به من دعائم احلضور العريب اإلسالمي يف اتريخ اإلنسانية   - ال قدر هللا- العريب اإلسالمي، فسيغيب  
 ة الفكرية العربية اإلسالمية اجلامعة. ، وتفتقد ركائز داعمة من مرتكزات اهلوي

إن احلاجة كانت وماتزال ماسة إىل اعتماد خطة عملية اسرتاتيجية حمكمة على صعيد العامل اإلسالمي، وذلك من     
 املخطوط أجل إيالء هذا املوضوع األمهية اليت يستحقها حىت نستطيع توحيد اجلهود املبذولة من أجل حفظ الرتاث  

ركة اكتشافه مستمرة، والتزال نوادره تتكشف بني الفينة واألخرى من خالل عمليات احلفر والتنقيب الذي التزال ح
 يف أفق استكمال العناصر املوجبة لرقمنته. اجلادوالبحث    إبحلاحوالسؤال  

يت حاولت وال  ،لالنتقال من زمن حفظ الرتاث املخطوط العريب اإلسالمي ابلوسائل التقليدية  أيضا  إن احلاجة ماسة و     
قدر اإلمكان مواجهة عوادي الزمان والتغريات الطارئة على الوقت، حلفظ ما تبقى من هذا الرتاث املخطوط بنقله 
إىل الزمن الرقمي الذي أصبحت فيه التكنولوجيا الرقمية احلديثة أداة للتواصل، ووسيلة للعمل، وطريقة ال غىن عنها 

ادر على اختالف أنواعها، ونشر الثقافة، والتحفيز على التعلم، وذلك من أجل حفظ الواثئق، وتداول الكتب واملص
 يف كل ذلك.  أسلم السبل وآمنهاابتباع  

مشروع حنو  ولعل التجربة املنجزة يف إعداد قواعد البياانت لدى عدد من املؤسسات ومراكز البحث املتخصصة،      
وغريها من التجارب الناجحة يف رقمنة   ،منظمة اليونسكو  املكتبة اإللكرتونية العاملية الذي أخرجته إىل حيز الوجود

 ما يدفعنا إىل تقدمي مقرتحني اثنني:  هاالكتب والواثئق واملخطوطات وتداوهلا على أوسع نطاق، لعل في

بياانت كبى موحدة، األول قاعدة  اإلسالمي إلعداد  العامل  أجل مشروع عاملي على صعيد  اجلهود من  توحيد   :
 ؛توافرة وإاتحتها لعموم الباحثنييع املخطوطات املتتضمن رقمنة مج
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