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الفصل الثالث

نظــرة عالجّية للّتراث الّلغوّي المجهول 
الّنســبة في فهارس المكتبات العربّية 

واألجنبّية
د. أحمد بن نزّال بن غازي الّشّمرّي

• دكتوراه في النحو والّصرف 	
والَعروض - دولة الكويت

المقّدمة:
للخلق  وهدى  رحمة  املبعوث  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  رّب  احلمد هلل 
املنتَجبني  و�شحبه  الّطاهرين،  الّطّيبني  اآله  وعلى  ونذيًرا،  ب�شرًيا  اأجمعني، 

االأكرمني، وبعد..

فلقد متّيز الرّتاث العربّي بالغزارة والوفرة، اإذ فاق هذا الرّتاث مليوين موؤلَّف 
متمّثال بجميع الفنون املتنّوعة، وهذا العدد الّتقريبّي هو عدد يتعّلق فيما و�شل 
اإلينا من هذا الرّتاث، ما ُعرف منه وما مل ُيعرف، وما ُجمع يف غالب فهار�س 
وُطبع  ُحّقق  وما  بجمعه،  عنيت  اّلتي  واخلا�شة  العاّمة  املكتبات  يف  املخطوطات 

منه.

وهو مل  وا�شح،  ب�شكل  الرّتاث  هذا  برز يف  قد  املعروف  العربّي غري  والرّتاث 
يكْن معروًفا من عّدة جوانب بالّن�شبة للمهتّمني به حتقيًقا وفهر�شًة وجمًعا، فمنه 
ما كان معروَف املوؤّلف دون العنوان، وذلك يف حال عدم وجود اإ�شارة يف الكتاب 
اأو  اأو الرتاجم  الفهر�شة  اأّي من كتب  اأو يف  الكتاب املخطوط،  اإلى عنوان  نف�شه 
غريهما، وهذا ما يثري ال�شّك حول �شّحة ن�شبة الكتاب غري معروف العنوان اإلى 

موؤلِّفه ما مل ترّجح ن�شبته بالّدالئل القاطعة.
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ا ما كان معروف العنوان دون املوؤلِّف، ومنه ما كان غري  ومن هذا الرّتاث اأي�شً
معروف من جانبي العنوان واملوؤلِّف مًعا.

وهذا الرّتاث العربّي غري املعروف من جوانبه الثالثة ال�ّشابقة، واّلذي ميكن 
العربّي  الرّتاث  من  ن�شبّية  قلًَّة  اأقلَّ  كاَن  واإْن   - املجهول(  بـ)الرّتاث  ت�شميته 
كبرًيا  حّيًزا  وي�شغل  الرّتاث،  من  ا  مهمًّ جزًءا  ي�شّكل  احلقيقة  يف  هو  املعروف- 
الرّتاث  بو�شف  ُتعنى  اّلتي  الفهار�س  من  فهر�ًشا  جند  اأْن  الّنادر  من  اإذ  منه، 
تخلو  ة  واخلا�شّ منها  العاّمة  واالأجنبّية،  العربّية  املكتبات  يف  املخطوط  العربّي 
من وجود هذا الّنوع بو�شفه تراًثا عربيًّا ب�شرف الّنظر عن كونه غري معروف .

ياأخذ حّقه-  فاإّنه مل  املجهول،  العربّي  للرّتاث  االأهمّية  الّرغم من هذه  وعلى 
بح�شب ما ُوقف عليه يف هذا البحث- من الّدرا�شة الّتف�شيلّية من ِقبل الباحثني 
عنه  احلديث  فكان  عموًما،  املخطوط  العربّي  بالرّتاث  واملهتّمني  والّدار�شني 
الندوات  اأو  الدرا�شات  من  جمموعة  �شمن  ا  عامًّ اأو  موجًزا  اأو  عابًرا  حديًثا 
الّتحقيق  علم  عن  كاحلديث  وذلك  العربّي،  للرّتاث  ال�ّشاملة  املحا�شرات  اأو 
وعنا�شره خا�شة فيما يتعّلق بتوثيق عنوان الكتاب ون�شبته اإلى موؤّلفه، اأو احلديث 
تكن  فلم  عاّمة)١)،  ب�شورة  الّتحقيق  عملّية  م�شكالت  عن  اأو  الفهر�شة،  فّن  عن 

فهر�شة  قواعد  املنجد،  الّدين  د.�شالح  املحا�شرات:  اأو  الّندوات  اأو  الّدرا�شات  هذه  اأمثلة  يف  ينظر   (١(
املخطوطات العربّية، دار الكتاب اجلديد، بريوت، الطبعة الثانية، ١97٦م، �س7٣-7٤، ود.عبد الهادي 
الف�شلّي، حتقيق الرّتاث، مكتبة العلم، جّدة، الطبعة االأولى، ١982م، �س١٣9-١٤0، ود.يو�شف زيدان، 
بحث بعنوان: م�شكالت توثيق العنوان واملوؤّلف، بحث من�شور �شمن ندوة ق�شايا املخطوطات)2)، بعنوان: 
فن فهر�شة املخطوطات مدخل وق�شايا، تن�شيق وحترير: د.في�شل احلفيان، معهد املخطوطات العربّية، 
القاهرة، ١999م، �س١29، ١٣٤، ود.حممود حمّمد الّطناحّي، بحث بعنوان: ثقافة املفهر�س، بحث من�شور 
اأمايل م�شطفى  �شمن الندوة ال�ّشابقة نف�شها، �س١9٤-١95، وعبد الوّهاب حمّمد علّي، بحث بعنوان: 
جواد يف فّن حتقيق الّن�شو�س، جملة املورد، وزارة االإعالم، اجلمهورّية العراقّية، املجلد ال�ّشاد�س، العدد 
١977م، �س١25-١29، واأ.د.عبد اهلل بن عبد الّرحيم ع�شيالن، حتقيق املخطوطات بني الواقع  االأّول، 
ادق  والّنهج االأمثل، مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّريا�س، الّطبعة االأولى، ١99٤م، �س2٣5-2٣7، ود.ال�شّ
عبد الرحمن الغريايّن، حتقيق ن�شو�س الرّتاث يف القدمي واحلديث، من�شورات جممع الفاحت للجامعات، 
العربّي  الرّتاث  حتقيق  دياب،  املجيد  ود.عبد  �س90-88،  ١989م،  االأولى،  الّطبعة  الّليبّية،  اجلمهورّية 
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ا�شتيعابه  الرّتاث املجهول من جهة  الرّتكيز على هذا  الّدرا�شات يف مثلها  غاية 
وجمعه ودور فهار�س املكتبات والهيئيات املهتّمة بالرّتاث يف معاجلته اإلخ... 

ولعّل من اأبرز هذه الّدرا�شات درا�شة اأ. هالل ناجي اّلتي بعنوان: حما�شرات 
املخطوط  عنوان  فقد ذكر �شمن حديثه عن )حتقيق  الّن�شو�س)١)،  يف حتقيق 
وحتقيق ا�شم موؤّلفه( بع�س الّتجارب ال�ّشخ�شّية له ولبع�س املحّققني يف معرفة 
املخطوط املجهول، واأ�شار فيها اإلى الّدليل الّنقلّي والعقلّي اّللذين قد ي�شاعدان 

املحّقق على اإثبات عنوان املخطوط ال�شائع، وا�شم موؤّلفه املجهول.

ا درا�شة رئي�س ق�شم املخطوطات بدار الكتب القومّية   ومن هذه الّدرا�شات اأي�شً
وفهر�شتها  فهار�شها  العربّية  املخطوطات  بعنوان:  اّلتي  هيبة  اأبو  يا�شني  اأ.عّزت 
عنا�شر  عن  حديثه  عند  تناول  فقد  العربّية،  م�شر  جمهورية  يف  ومواطنها 
وهو حديثه  عنه،  ب�شدد احلديث  نحن  متعلقًة مبا  املخطوطات جزئّيًة  فهر�شة 
الفهر�شةوقد  اأداء واجبه يف  املفهر�س عن  تعوق  اّلتي  امل�شاكل  عن جمموعة من 
ذكر من بينها م�شكلة املخطوطات املجهولة، فتناول فيها باإيجاز اأهم ما ينبغي 
ملعرفة  جمهوال  خمطوًطا  ي�شادف  حينما  فهر�شته  يف  املفهر�س  قبل  من  فعله 

موؤّلفه اأو عنوانه، ويف حال عدم معرفتهما مًعا)2).

جمهولة  املخطوطات  ظاهرة  بعنوان:  بحث  الّدرا�شات  هذه  من  كذلك 
بن  حممد  من  مقّدم  وهو  مثاال(،  واجلغرافّية  الّتاريخّية  املوؤّلف،)املخطوطات 

نهر،  واأ.د.هادي  �س١٣5-١٣7،  ١99٣م،  االأولى،  الّطبعة  القاهرة،  املعارف،  دار  وتطوره(،  )منهجه 
الّطبعة  االأردن،  االأمل،  دار  واالإجراءات(،  والقواعد  ودرا�شتها)املناهج  والّن�شو�س  املخطوطات  حتقيق 

االأولى، 2005م، �س١٣٦-١٣8.
١99٤م،  االأولى،  الّطبعة  الغرب االإ�شالمّي، بريوت،  الّن�شو�س، دار  هالل ناجي، حما�شرات يف حتقيق   (١(

�ض7-٣٦.
م�شر  جمهورّية  يف  ومواطنها  وفهر�شتها  فهار�شها  العربّية  املخطوطات  هيبة،  اأبو  يا�شني  عّزت  ينظر:   (2(

العربّية، الهيئة امل�شرّية العاّمة للكتاب، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١989م، �س79-7٤.
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للرّتاث االإ�شالمّي)١)، وقد  الّثاين ملوؤ�ّش�شة الفرقان  اأعمال املوؤمتر  �شريفة �شمن 
وبنّي  الّن�شبة،  املجهولة  واجلغرافّية  الّتاريخّية  املخطوطات  بع�س  فيه  تناول 
بيان  اإلى  تطرق  ثّم  وموؤّلفها،  وعن  عنها  الك�شف  على  �شاعدت  اّلتي  اخلطوات 
موجز لالأ�شباب اّلتي اأّدت اإلى جهالة يف عناوين هذه املخطوطات ويف موؤّلفيها.

املخطوطات  بعنوان:  اّلتي  امل�شوخي  �شليمان  د.عابد  درا�شة  ا  اأمَّ
عنوان  م�شاكل  تناولها  يف  ا  مهمًّ جانًبا  غّطت  فقد  وحلول(،  العربّية)م�شكالت 
املخطوط، واّلتي منها فقدان االأوراق اّلتي ُتثبت ا�شم املوؤّلف وعنوان املخطوط، 
فذكر جمموعة من اخلطوات املهّمة للمفهر�س اّلتي قد ت�شاعده يف الو�شول اإلى 

ا بع�س االأ�شباب اّلتي اأّدت اإلى فقدانهما)2). املوؤّلف والعنوان، ثم ذكر اأي�شً

اأّما هذا البحث ف�شيتناول الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة تناوال مغايًرا للّتناول 
اجلزئّي-،  تناولهم  حمور  يف  وافقهم  والباحثون-واإْن  االأ�شاتذة  به  �شبق  اّلذي 
ال ما بدوؤوا به، وما اأ�شاروا اإليه، م�شيًفا عليه ما ُيظّن اأّنه من متام احلديث  مكمِّ

عن هذا الرّتاث.

معطيات  وفق  املجهول  اللغوّي  الرّتاث  هذا  اأنواع  بيان  اإلى  يهدف  فالبحث 
انت�شار  �شاعدت على  اّلتي  العوامل  والوقوف على  العربّية،  املخطوطات  فهار�س 
ا الوقوف على اأهم  هذا الّنوع من الرّتاث الّلغوّي يف فهار�س املخطوطات، واأي�شً
لهذا  اإح�شائّية  بدرا�شة  القيام  مع  هذا  املعا�شر،  الّلغوّي  در�شنا  يف  م�شكالته 
الرّتاث الّلغوّي يف فهار�س خمطوطات اأ�شهر املكتبات العربّية واالأجنبّية، كذلك 

الّتاريخّية  املوؤّلف)املخطوطات  جمهولة  املخطوطات  ظاهرة  بعنوان:  بحث  �شريفة،  اأبو  حمّمد  ينظر:   (١(
واجلغرافّية مثاال(، وهو من�شور �شمن اأعمال املوؤمتر الّثاين ملوؤ�ش�ّشة الفرقان للرّتاث االإ�شالمّي)دي�شمرب 
١99٣م( بعنوان)درا�شة املخطوطات االإ�شالمّية بني اعتبارات املاّدة والب�شر(، موؤ�ّش�شة الفرقان للرّتاث 

االإ�شالمّي، لندن، الّطبعة االأولى، ١997م، �س222-207.
ينظر: د.عابد �شليمان امل�شوخي، املخطوطات العربّية)م�شكالت وحلول(، مكتبة امللك عبد العزيز العاّمة،   (2(

الّريا�س، الّطبعة االأولى، ١٤2١هـ، �ض١٤-١8، 2٣-2٦.
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ثم  املجهول،  الرّتاث  هذا  معاجلة  يف  العلمّية  واملوؤ�ّش�شات  املحّققني  دور  اإبراز 
و�شع روؤى لعالج هذا الرّتاث .

وقد اأتى البحث لتحقيق اأهدافه مكّوًنا من �شّتة مباحث وخامتة وقائمة حتوي 
اأهم امل�شادر واملراجع.

املراد  بتبيان  م�شبوقًة  جوانب  عّدة  من  الّلغوّي  الرّتاث  هذا  مباحُثُه  فدر�شْت 
ا  بالرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة عند املحّققني واملهتمني بالرّتاث، وتناولت اأي�شً
اأنواع الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة يف فهار�س املخطوطات يف املكتبات العربّية 
يف  الّن�شبة  املجهول  الرّتاث  هذا  انت�شار  على  امل�شاعدة  العوامل  ثّم  واالأجنبّية، 
املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  م�شكالت  اأهّم  على  وقفت  ثّم  املخطوطات،  فهار�س 
الّن�شبة يف در�شنا الّلغوّي املعا�شر، ثّم قامت بدرا�شة اإجرائّية اإح�شائّية للرّتاث 
بّينت  ثّم  واالأجنبّية،  العربّية  املكتبات  اأ�شهر  فهار�س  الّن�شبة يف  املجهول  الّلغوّي 
دور املوؤ�ّش�شات والهيئات واملحّققني واملهتمني بالرّتاث العربّي يف معاجلة الرّتاث 
الّلغوّي  الرّتاث  مل�شكالت  عالجّية  روؤى  بو�شع  وختمت  الّن�شبة،  جمهول  الّلغوّي 

املجهول الّن�شبة.  

واهلل املوفق اإلى خري االأقوال واالأعمال، وهو املعني على نوائب الّدهر و�شروف 
الزمان، والهادي اإلى طريق احلّق والّر�شاد. 

توطئة:
ت�شادف املحّقّقني واملهّتمني بالرّتاث العربّي املخطوط كثرٌي من املخطوطات 
فهار�س  يف  اأحدهما  جهة  من  اأو  واملوؤّلف  العنوان  جهتي  من  الّن�شبة  املجهولة 
ة بفّن ما من فنون الرّتاث  املخطوطات العربّية، وهذه املخطوطات مل تكن خمت�شّ
العربّي دون اآخر، فقد �شمل هذا الّنوع املجهول من الرّتاث �شائر فنونه ال �شّيما 
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ا من فنون هذا الرّتاث، وال�شّك باأّن املخطوط املجهول يعّد  الّلغوّي منه بو�شفه فنًّ
جزًءا من هذا الرّتاث العربّي ال يقّل اأهمّية عن باقي اأجزائه املعروفة.

وقبل احلديث عن الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة البّد من حتديد املراد به يف 
هذا البحث .

فالرّتاث لغًة: كّل ما خّلفه الّرجل لورثته من االأبناء وغريهم)١).

ما  واملخطوطات:  الّتحقيق  بعلم  املتعّلقة  والبحوث  الّدرا�شات  يف  به  واملراد 
خّلفه العلماء ال�ّشابقون اأو من هم دونهم من اآثار مكتوبة )خمطوطة( من كتب 
اأم  اإلينا كاملة  االآثار قد و�شلت  اأكانت هذه  العامل، �شواء  اأو ر�شائل يف مكتبات 
ناق�شة)2)، و�شواء اأظهرت هذه االآثار مطبوعة يف الع�شر احلديث اأم مل تظهر.

اأّما ن�شبة هذا الرّتاث اإلى الّلغة، فكان من حّق هذا البحث اأْن يتناول الرّتاث 
اّلذي تركه املوؤّلفون ال�ّشباقون يف علوم الّلغة كّلها من نحو و�شرف وبيان واأدب 
وغريها من هذه العلوم، لكن ل�شيق وقته، وحّده ب�شفحات معدودة، ف�شُيق�شر 
الّن�شبة،  املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  لهذا  كاأمنوذجني  رف  وال�شّ الّنحو  علمي  على 

فبهما تتحّقق اأهدافه .

اأّما اجلهل لغًة فهو �شّد العلم، فتقول: جهلُت ال�ّشيء، اإذا مل تعرفه)٣).

ينظر: حمّمد بن مكرم بن منظور االأن�شارّي)7١١هـ(، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، الّطبعة الّثالثة،   (١(
١٤١٤هـ، ماّدة )ورث(، ١99/2، ومرت�شى حمّمد بن حمّمد الّزبيدّي)١205هـ(، تاج العرو�س من جواهر 

القامو�س، دار الفكر، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٤١٤هـ، ماّدة)ورث(، ٣/277.
�س١2،  وتطوره(،  )منهجه  العربّي  الرّتاث  حتقيق  دياب،  املجيد  د.عبد  املراد:  املعنى  هذا  يف  ينظر   (2(
ود.يو�شف زيدان، الرّتاث املجهول)اإطاللة على عامل املخطوطات(، دار االأمني، الّطبعة الّثانية، القاهرة، 

١997م، �س١١.
الرّتاث  عموم  املجهول(  كتابه)الرّتاث  يف  زيدان  د.يو�شف  يق�شده  ما  اأّن  على  الّتنبيه  مع  هذا   

املخطوط؛الأ�شباب عديدة يراها ومل ُيرد منه تناول الرّتاث جمهول الّن�شبة كما يف هذا البحث.
العربّية، حتقيق:  و�شحاح  الّلغة  تاج  حاح  ال�شّ بن حّماد اجلوهرّي)٣9٣هـ(،  اإ�شماعيل  ن�شر  اأبو  ينظر:   (٣(
اأحمد عبد الغفور عّطار، دار العلم للماليني، بريوت، الّطبعة الّرابعة، ١987م، ماّدة)جهل(، ١٦٦٣/٤، 
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�شبة م�شدر الفعل َن�َشَب، وهي تعنى العزو اإلى اأّي �شيء)١)، فقولك: ن�شبُت  والنِّ
الكتاب اإلى موؤّلفه، اأي: عزوته اإليه. 

االآثار  الّن�شبة يف هذا البحث:  الّلغوّي املجهول  وعلى ذلك فاملق�شود بالرّتاث 
رف  وال�شّ الّنحو  علمي  يف  ال�ّشابقون  العلماء  خّلفها  اّلتي  )املخطوطة(  املكتوبة 
على وجه الّتحديد، واّلتي ُجهلت ن�شبتها اإلى عنوان ما اأو اإلى موؤّلف ما اأو اإليهما 

مًعا.

 المبحث األّول: 
أنواع الّتراث الّلغوّي المجهول الّنســبة في 

فهــارس المخطوطات العربّية واألجنبّية
واالأجنبّية ت�شادفه جمموعة غري  العربّية  الّناظر يف فهار�س املخطوطات  اإّن 
اّلتي  العلوم  من  ما  لعلم  حتديد  دومنا  الّن�شبة  املجهولة  املخطوطات  من  قليلة 
�شّنف فيها العلماء قدمًيا ابتداًء بعلوم القراآن الكرمي من تف�شري وغريه، وانتهاًء 
اإلى ما تنتهي اإليه هذه الفهار�س، ال �شّيما الفهار�س الكبرية للمخطوطات العربّية 
مبدريد  االإ�شكوريال  ومكتبة  باري�س  يف  الوطنّية  واملكتبة  برلني  مكتبة  كفهر�س 
املخطوطات  ومعهد  الّظاهرّية  واملكتبة  االأزهرّية  واملكتبة  امل�شرّية  الكتب  ودار 
ا اأْن يجد الباحث يف الرّتاث  العربّية اإلخ...، وال نبالغ اإْن قلنا اإّنه من القليل جدًّ
العربّي املخطوط فهر�ًشا ملكتبة عربّية اأو اأجنبّية ُيعنى بفهر�شة هذا الرّتاث يخلو 

من خمطوط جمهول الّن�شبة .

وعندما ُينظر على وجه اخل�شو�س اإلى الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة الواقع 
يف  الّن�شبة  بجهالة  يخت�ّس  بنّيٍ  تفاوٍت  على  ُيوقُف  فاإّنه  املخطوطات  فهار�س  يف 

وحممد بن مكرم بن منظور، ل�شان العرب، مادة )جهل(، ١29/١١، ومرت�شى حمّمد بن حمّمد الّزبيدّي، 
تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ماّدة)جهل(، ١٤/١29 .

بن حمّمد  ومرت�شى حمّمد   ،755/١ )ن�شب(،  مادة  العرب،  ل�شان  منظور،  بن  مكرم  بن  ينظر: حممد   (١(
الّزبيدّي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ماّدة)ن�شب(، ١٤/١29.
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هذا الرّتاث الّلغوّي، فلم تكن اجلهالة اّلتي ُتق�شد يف هذا الرّتاث متعلقة بجهة 
واحدة من هذا الرّتاث .

وميكن تناول اأنواع هذا الرّتاث الّلغوّي املجهول وفق اعتبارين هما:

االعتبار األول: من جهة جهالة المؤّلف والعنوان:

ا من ذكر ا�شم املوؤلف  ا تامًّ يق�شد بهذا االعتبار خلو فهار�س املخطوطات خلوًّ
وعنوان املخطوط املجهول الّن�شبة .

ويندرج حتت هذا االعتبار ثالثة اأنواع للرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة، هي:

خمطوطات جمهولة �ملوؤّلف دون �لعنو�ن:. ١

داخل  با�شمه  م�شّرًحا  يكون  كاأن  العنوان،  معروف  خمطوًطا  جتد  اأْن  وهي 
يف  موؤلَّفه  با�شم  املوؤلِّف  ي�شّرح  اأْن  العادة  جرت  اإذ  املوؤّلف،  قبل  من  الكتاب 
اأْن يكون يف احلوا�شي والّتعليقات املقّيدة على املخطوط  اأو  اأو خامتته،  مقّدمته 
ما فيه اإ�شارة اإلى العنوان، ولكن دون وجود ال�شم املوؤلِّف �شراحة يف املنت اأو يف 

احلوا�شي والّتعليقات املقّيدة على املخطوط .

اإذ  العوامل،  ملخت�شر  �شرح  وهو  كتاب)االإجناح()١)،  املخطوطات  هذه  ومن 
مل ُيذكر ا�شم موؤّلفه، فُن�شب اإلى جمهول، ومثله كتاب)اإي�شاح امل�شالك يف �شرح 
ت�شهيل ابن مالك(، وهو من�شوب اإلى جمهول)2)، كذلك كتاب)الّتبيني واالإي�شاح(، 
اأنوار  وكتاب)خال�شة االأفكار يف بيان زبدة االأ�شرار()٣)، وكتاب)االإف�شاح عن 
امل�شباح(، و)ت�شهيل اإعراب القراآن الكرمي(، و)الفوائد الوافية املتعّلقة باأوائل 

ينظر: ع�شام حمّمد ال�ّشنطّي، فهر�س املخطوطات امل�شّورة)الّنحو(، معهد املخطوطات العربّية)املنّظمة   (١(
العربّية للرّتبية والّثقافة والعلوم(، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١997م، اجلزء االأّول-الق�شم الثاين)الّنحو(، 

�ض٣9-٤0.
ينظر: ال�ّشابق، �س٤٤ .  (2(

ينظر: ال�ّشابق، �س57، ١١9 .  (٣(
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الكافية(، و)الكوكب املنري يف �شرح االألفّية بالّت�شطري()١)، و)هدّية االأخوان(، 
و)و�شيلة املبتدي ودليل املهتدي()2).

املخطوطات  الّن�شبة  املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  من  الّنوع  هذا  حتت  يندرج  وقد 
اّلتي ُن�شبت اإلى اأ�شماء اأو ُكًنى اأو األقاب عاّمة ملوؤّلفني ت�شّح على عدد غري قليل 

من العلماء .

فمن ذلك كتاب)االإف�شاح عن اأنوار امل�شباح(، فقد ُن�شب اإلى )اأحد الّنحوّيني( 
ديباجة  وكتاب)اإعراب  موؤّلفه)٣)،  معرفة  اإلى  يقّرب  ما  اأو  ال�شمه  حتديد  دون 
امل�شباح(، فقد ُن�شب اإلى )اأحد الف�شالء( كذا دون تعيني)٤)، وكتاب)�شرح على 
�شم�س الّدين اأحمد امل�شهور بديكنقور على مراح االأرواح(، وقد ُن�شب اإلى)اأحد 
عثمان()٦)،  )ال�ّشيد  اإلى  من�شوب  وهو  البيان(،  وكتاب)زبدة  االأفا�شل()5)، 
وكتاب)فرائد الفوائد من درر بحار املحامد(، وقد ُن�شب اإلى اأحد علماء القرن 

الّتا�شع)7).

ينظر: اأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، مطبوعات   (١(
جممع الّلغة العربّية بدم�شق، دم�شق، الّطبعة االأولى، ١97٣م، �س5٤، 87، ٤09، ٤29.

اأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: اللغة-البالغة- ينظر:   (2(
١97٣م،  االأولى،  الّطبعة  دم�شق،  بدم�شق،  العربّية  الّلغة  جممع  مطبوعات  رف(،  ال�شّ العرو�س- 

�ض5٤٦، 5٦١.
ينظر: اأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، �س5٤.  (٣(

ينظر: ال�شابق، �س2٤-2٦.  (٤(
ينظر: فهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925 )اجلزء الثاين(، مطبعة دار   (5(
الكتب امل�شرّية، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١92٦م، �س٦2.وينظر كذلك يف ن�شبة اأكرث من كتاب اإلى الّلقب 

املذكور: �س١20، ١22، ١٣٣.
باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  ينظر:   (٦(

االإ�شالمّية)العدد االأّول(، مطابع اجلامعة االإ�شالمّية، املدينة املنّورة، الّطبعة االأولى، ١98٣م، �س5٦5.
ينظر: فهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925 )اجلزء الثاين(، �س١٤5.  (7(
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خمطوطات جمهولة �لعنو�ن دون �ملوؤّلف:. 2

وهذا الّنوع عك�س الّنوع ال�ّشابق، فاملوؤّلف قد متّكن املفهر�س من الو�شول اإلى 
العنوان  اأكان  الغالف - �شواء  �شفحة  يف  املبا�شر  الّت�شريح  بطريق  اإّما  ا�شمه 
مقّدمة  يف  ا  اأي�شً املبا�شر  الّت�شريح  بطريق  اأو  �شحيح -،  غري  اأم  �شحيًحا 
عنوان  اأّن  غري  عليه،  املقّيدة  والّتعليقات  احلوا�شي  يف  اأو  وخامتته  املخطوط 
املقّيدة  والّتعليقات  واحلوا�شي  نف�شه  املخطوط  يف  تاّمة  جهالة  جمهول  الكتاب 
عليه، هذا باالإ�شافة اإلى عدم وقوف املفهر�س على عنواٍن له عالقة باملخطوط 
ة باملوؤّلفني واملوؤّلفات والرّتاجم القدمية واحلديثة . يف الكتب والفهار�س اخلا�شّ

باب�شاذ  اإلى ابن  الّنحو(، وهو من�شوب  فمن ذلك ورد كتاب بعنوان)كتاب يف 
)٤٦9 هـ(، وقد ذكر املفهر�س بني قو�شني »احتماال املقّدمة يف الّنحو اأو املح�شبة 

يف الّنحو«)١)، ومل يجزم باأّيهما، وهذا يعني اأّن عنوان الكتاب جمهول.

املخطوطات  فهار�س  ُتذكر يف  اّلتي  واحلوا�شي  وال�شروح  الر�شائل  اأغلب  وكذا 
رف اأو �شرح الأحد املتون يف الّنحو  بالو�شف، كاأن ُيقال ر�شالة يف الّنحو اأو يف ال�شّ

رف دون تعيني ال�شم املخطوط اّلذي و�شعه موؤّلفه �شمة له .  اأويف ال�شّ

وهذا الّنوع من اأخّف اأنواع الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة جهالًة، اإذ قد ي�شهل 
على املحّقق اأو على املفهر�س معرفة عنوان املخطوط، وذلك بالّرجوع اإلى كتب 

الرّتاجم اأو بتتّبع الكتب اّلتي ُتعنى بذكر املوؤّلفات واملوؤّلفني .

رورة وجود ثّمة عنوان  غري اأّنه يجب معرفة اأّن جهالة العنوان ال ت�شتلزم بال�شّ
عّدة  اإلى  ترجع  قد  العنوان  فجهالة  املحقق،  اأو  املفهر�س  اإليه  ي�شل  مل  حقيقّي 
اأ�شباب، فمنها ما يرجع اإلى ت�شّرف الّن�شاخ بالعنوان بذكر و�شفه اأو اخت�شاره، 
يف  وهي  املخطوط،  من  االأخرية  اأو  االأولى  االأوراق  فقدان  اإلى  يرجع  ما  ومنها 

الّطبعة  ُقم،  الهدى،  دار  الفاتيكان،  مكتبة  يف  العربّية  املخطوطات  االأ�شكورّي،  احل�شينّي  �شادق  ال�ّشيد   (١(
االأولى، ١٤2٣هـ، �ض٣9 .
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الغالب حتوي عنوان الكتاب، ومنها ما يرجع اإلى املوؤّلف نف�شه، فمن املوؤّلفني من 
مل ي�شع عنواًنا للكتاب اّلذي اأّلفه ل�شبب اأو الآخر، كاأن ُيتوّفى قبل اأن ي�شع لهذا 
املوؤلَّف عنواًنا، اأو اأْن يدخل املوؤلِّف مبا�شرة يف املو�شوع دون ا�شتهالل اأو تعريف 
اأو ر�شالة �شغرية، فال يكون  اإلى كون الكتاب فتوى عابرة  اأو تقدمي، وقد يرجع 

لهذا الكتاب عنوان)١).  

خمطوطات جمهولة �ملوؤّلف و�لعنو�ن مًع�:. ٣

املوؤّلف والعنوان مًعا، ولي�س يف  ا�شم  اأن يخلو املخطوط من  الّنوع  املراد بهذا 
اإ�شارة  اأّي  اأو يف حوا�شي املخطوط والّتعليقات اّلتي عليه  اأو يف اخلامتة  املقّدمة 
اإلى  عزو  غري  من  املفهر�شني  قبل  من  فهر�شته  اإلى  اأّدى  مّما  منهما،  اأحد  اإلى 

موؤّلف ما اأو اإلى عنوان حمّدد.

)كتاب يف  مثل  وذلك  عاّمة،  بعبارات  الفهار�س  الّنوع يف  َيِرد هذا  ما  وغالب 
ذلك  اأو غري  الّنحو()٤)  علم  )ر�شالة يف  اأو  الّنحو()٣)  )تاأليف يف  اأو  الّنحو()2) 

ينظر: د.عابد �شليمان امل�شوخي، املخطوطات العربّية)م�شكالت وحلول(، �س2٣-2٦.  (١(
مبكنا�س،  الكبري  اجلامع  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوطات  فهر�س  الرّباق،  ال�ّشالم  عبد  مثال:  ينظر   (2(
�س٣١٣،  200٤م،  االأولى،  الّطبعة  املغربّية،  اململكة  املناهل،  دار  مطبعة  الّثقافة،  وزارة  من�شورات 
واأ�شماء  �س١١7،  الفاتيكان،  مكتبة  يف  العربّية  املخطوطات  االأ�شكورّي،  احل�شينّي  �شادق  وال�ّشيد   ،٣١٤
احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، �س٤2٣، ٤2٤، ٤25، 
وفهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925 )اجلزء الثاين(، �س١5٣، وحمّمد 
�شعيد ومعّو�س واآخرين، الّن�شرة الببليوجرافّية ملخطوطات املكتبة املركزّية باجلامعة االإ�شالمّية)العدد 

االأّول(، �س722-7١7. 
للرّتاث  الفرقان  موؤ�ّش�شة  وودان،  �شنقيط  خمطوطات  فهر�س  يحيى،  حمّمد  ولد  اأحمد  مثال:  ينظر   (٣(

االإ�شالمّي، لندن، الّطبعة االأولى، ١997، �ض٣79، ٣8١، ٣9٣.
الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  اأ�شماء  مثال:  ينظر   (٤(
الثاين(،  �شنة١925)اجلزء  �شبتمرب  �شهر  لغاية  بالّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  وفهر�س  �ض2١١-2١٦، 
املركزّية باجلامعة  املكتبة  الببليوجرافّية ملخطوطات  الّن�شرة  واآخرين،  �شعيد ومعّو�س  �ض١١0، وحمّمد 

االإ�شالمّية)العدد االأّول(، �س5٣5-5٣٣. 
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مّما يقرب من هذه العناوين)١) مع عدم ذكر ا�شم املوؤّلف اأو ما هو بهذا احلكم 
كما مّر بنا �شابًقا.

املوؤّلف  جمهولة  الّنحو  علم  خمطوطات  على  العبارات  هذه  من  يرد  ما  ومثل 
رف)2).  ا على خمطوطات علم ال�شّ والعنوان يرد اأي�شً

االعتبار الّثاني: من جهة نوع المخطوط المجهول الّنسبة:

نظره  يلفت  قد  ال�ّشابقة  باأنواعه  الّن�شبة  املجهول  الّلغوي  الرّتاث  يف  الّناظر 
مع  ونوعّيته،  املخطوطات  اّلذي حتويه هذه  العلمّي  املحتوى  االختالف يف متام 
رف كما حّددناه �شابًقا، فاالعتبار املراد هنا  اأّنها ال تخرج عن علمي الّنحو وال�شّ
هو االختالف يف الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة الذي يكون يف نوعّية حمتواه من 

جهة، ويف متامه ونق�شانه من جهة اأخرى.

ووفق هذا االعتبار ميكن تق�شيم هذا الرّتاث اإلى ثالثة اأق�شام، هي:

متون نحوّية و�سرفّية ك�ملة:. ١

كثرًيا ما ُيرى هذا الّنوع من املخطوطات الّلغوّية، واملق�شود به املتون الّنحوّية 
ومل  كبرية،  اأم  احلجم  �شغرية  اأكانت  �شواء  الناق�شة،  غري  الكاملة  رفّية  وال�شّ

ُيذكر لها عنوان، ومل ُتن�شب اإلى موؤّلف ما .

الّنحو(  يف  كتاب  على  الّنحو(،)حا�شية  يف  لكتاب  الّنحو(،)�شرح  يف  بعبارة)كرا�شة  يرد  اأن  ذلك  فمن   (١(
اإلخ...، وقد ُيخ�ش�س لكتاب معنّي من مثل)�شرح لكتاب كذا(،)حا�شية على كتاب كذا( اإلخ...، اأو اإن كان 

املخطوط منظومة ُذكر بعمومه. 
رف: ال�ّشيد �شادق احل�شينّي االأ�شكورّي، املخطوطات العربّية  ينظر مثال فيما يتعلق مبخطوطات علم ال�شّ  (2(
الّلغة  الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  واأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات  الفاتيكان، �س279،  يف مكتبة 
رف(، �س٤75، ٤7٦، 502، 5٣7، وفهر�س الكتب العربّية املوجودة  العربّية: اللغة-البالغة-العرو�س- ال�شّ
بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925 )اجلزء الثاين(، �س55، 5٦، ٦٦،، وحمّمد �شعيد ومعّو�س واآخرين، 
 ،880 �س879،  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد  باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة 
882، 92٤، �شل�شلة فهار�س املكتبات اخلّطّية النادرة، فهر�س الكتب املوجودة باملكتبة االأزهرّية اإلى �شنة 

١٣٦٦هـ-١9٤7م)اجلزء الّرابع(، مطبعة االأزهر، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١9٤8م، �س72، 7٤، 99.
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واملوؤّلف  العنوان  جمهول  كان  اإْن  الّنوع  هذا  مع  املفهر�شون  يتعامل  ما  وغالًبا 
 - الّنحو)٣)  يف  تاأليف   - ال�شرف)2)  يف  النحو)١)-كتاب  يف  كتاب  بقولهم:  مًعا 

ينظر مثال: عبد ال�ّشالم الرّباق، فهر�س املخطوطات املحفوظة يف خزانة اجلامع الكبري مبكنا�س، �س٣١٣،   (١(
واأ�شماء  �س١١7،  الفاتيكان،  مكتبة  يف  العربّية  املخطوطات  االأ�شكورّي،  احل�شينّي  �شادق  وال�ّشيد   ،٣١٤
احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: الّنحو(، �س٤2٣، ٤2٤، ٤25، 
وفهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925 )اجلزء الثاين(، �س١5٣، وحمّمد 
�شعيد ومعّو�س واآخرين، الّن�شرة الببليوجرافّية ملخطوطات املكتبة املركزّية باجلامعة االإ�شالمّية)العدد 

االأّول(، �س722-7١7. 
املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  مثال:  ينظر   (2(
الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  واأ�شماء  �س925-92٣،  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد  باجلامعة 
العربّية  الكتب  وفهر�س  �س5٣7،  رف(،  ال�شّ اللغة-البالغة-العرو�س-  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم 

املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س٦٦.
ينظر مثال: اأحمد ولد حمّمد يحيى، فهر�س خمطوطات �شنقيط وودان، �س٣79، ٣8١، ٣9٣.  (٣(
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رف)2) -ر�شالة يف النحو)٣) - ر�سالة يف  منظومة يف الّنحو)١) - منظومة يف ال�شّ
رف)٤). )5) ال�شّ

وقد يقوم بع�س املفهر�شني باإ�شافة كلمة اأو اأكرث يف العنوان ت�شري اإلى املحتوى 
العلمّي للمنت اأو الر�شالة، اأو ي�شري اإلى اأّن حمتواه خمت�شر.

القواعد  يف  ر�شالة  اجلمع،  يف  ر�شالة  املثال:  �شبيل  على  ُيقال  اأْن  ذلك  فمن 
يف  فوائد  احلروف)٦)،  معاين  يف  ر�شالة  الّنحو،  مبادئ  يف  ر�شالة  واالإعراب، 

الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  اأ�شماء  مثال:  ينظر   (١(
�ض50٤، وفهر�س املخطوطات العربّية يف جامعة برن�شتون)جمموعة يهودا ٦/٤(، حتقيق: حمّمد عاي�س، 
فا العلمّية، لبنان، الّطبعة االأولى، 20١١م، �س295، وحمّمد �شعيد معّو�س واآخرين، الّن�شرة  �شقيفة ال�شّ
ولد  واأحمد  �س78٤،  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد  باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية 
حمّمد يحيى، فهر�س خمطوطات �شنقيط وودان، �س٣٦١، وفهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية 

�شهر �شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س٣١8.
ينظر مثال: �شل�شلة فهار�س املكتبات اخلّطّية النادرة، فهر�س الكتب املوجودة باملكتبة االأزهرّية اإلى �شنة   (2(

١٣٦٦هـ-١9٤7م)اجلزء الّرابع(، �س99.
الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  اأ�شماء  مثال:  ينظر   (٣(
الثاين(،  �شنة١925)اجلزء  �شبتمرب  �شهر  لغاية  بالّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  وفهر�س  �ض2١١-2١٦، 
املركزّية باجلامعة  املكتبة  الببليوجرافّية ملخطوطات  الّن�شرة  واآخرين،  �شعيد ومعّو�س  �ض١١0، وحمّمد 
االأوقاف  مكتبة  خمطوطات  فهر�س  حمّمد،  اأحمد  وحممود  �س5٣5-5٣٣،  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد 

املركزّية يف ال�ّشليمانّية)اجلزء الثاين(، مطبعة بغداد، العراق، الّطبعة االأولى، ١98٣م، 250/2.
ينظر مثال: حمّمد �شعيد ومعّو�س واآخرين، الّن�شرة الببليوجرافّية ملخطوطات املكتبة املركزّية باجلامعة   (٤(
العربّية  املخطوطات  االأ�شكورّي،  احل�شينّي  �شادق  وال�ّشيد   ،780 �س778-  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد 
الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  واأ�شماء  احلم�شّي،  واأ�شماء  �س279،  الفاتيكان،  مكتبة  يف 
الكتب  وفهر�س   ،٤7٦  - �س٤75  رف(،  ال�شّ اللغة-البالغة-العرو�س-  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم 

العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س5٦.
هذا ينطبق على فهر�شة املخطوطات يف �شائر العلوم، وغالبا اإْن كاَن املخطوط متنا كبرًيا ُيفهر�س حتت   (5(
فُيفهر�س حتت عنوان)ر�شالة يف كذا...(. ينظر:  اإْن كان �شغري احلجم  اأّما  عنوان)كتاب يف كذا...(، 
ود.حممود   ،78 �س77-  ومواطنها،  وفهر�شتها  فهار�شها  العربّية،  املخطوطات  هيبة،  اأبو  يا�شني  عّزت 

حمّمد الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١9٤.
ينظر يف هذه العناوين: اأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية:   (٦(
الّنحو(، �س207-2١0، واأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: 
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رف)١)، ر�شالة م�شتملة على  رف، فوائد يف املعتالت، كتاب االأبنية يف ال�شّ ال�شّ
االأفعال، ر�شالة  ت�شريف املا�شي، ر�شالة يف ر�شم احلروف، ر�شالة يف م�شادر 
ال�ّشماعّي، ر�شالة يف م�شاألة  املوؤّنث واملذكر  اإلى اجلمع)2)، ر�شالة يف  الّن�شبة  يف 

الكحل، ر�شالة يف امل�شدر، خمت�شر عوامل الربكلّي)٣). 

�صروح وحوا�صي كاملة:. 2

املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  من  كبرًيا  جزًءا  ي�شّكل  املخطوطات  من  الّنوع  هذا 
الّن�شبة، واأغلب ما ُوقف عليه يف هذا البحث من فهار�س بحًثا عن املخطوطات 
جمهولة،  ملتون  اأو  وم�شهورة  معلومة  ملتون  فيها   ال�شروح  تكون  الّن�شبة  املجهولة 
على  جمهولة  اأو  وم�شهورة  معلومة  �شروح  على  تكون  فهي  احلوا�شي،  كذلك 
ا)٤)، وهذه ال�شروح اأو احلوا�شي اأغلبها كاملة غري  متون معلومة اأو جمهولة اأي�شً

ة اإْن كانت اأجزاًء. ناق�شة، خا�شّ

رف(، �س207-2١0، وفهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر  اللغة-البالغة-العرو�س- ال�شّ
�شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س5٦.

اأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: اللغة-البالغة- ينظر:   (١(
رف(، �س5٣0-52٦. العرو�س- ال�شّ

ينظر: فهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س5٦.  (2(
ينظر: ع�شام حمّمد ال�ّشنطّي، فهر�س املخطوطات امل�شّورة)الّنحو(، �س١٣١، ١٣7، ١٣8، ١٣9، 28٤.  (٣(

�شهر  لغاية  بالّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  فهر�س  الكالم:  هذا  على  تاأكيًدا  املثال  �شبيل  على  ُينظر   (٤(
�شبتمرب �شنة١925 )اجلزء الثاين(، �س55، ٦0-٦2، 87-88، ١00-١05، ١١9-١٣8، و�شل�شلة فهار�س 
١٣٦٦هـ-١9٤7م)اجلزء  �شنة  اإلى  االأزهرّية  باملكتبة  املوجودة  الكتب  فهر�س  النادرة،  اخلّطّية  املكتبات 
املخطوطات  فهر�س  ال�ّشنطّي،  حمّمد  وع�شام   ،١82-١8١  ،88-85  ،78-77 �س72-7١،  الّرابع(، 
فهر�س  الّدغيم،  ال�ّشّيد  ود.حممود   ،2١5  ،202  ،١99-١9٦  ،١7٤ �س١57-١59،  امل�شّورة)الّنحو(، 
املخطوطات العربّية والرّتكّية والفار�شّية يف املكتبة ال�ّشليمانّية، موؤ�ّش�شة ال�ّشقيفة العلمّية، جّدة، الّطبعة 
االأولى، 20١0م، ٦2٤/2، ٦28، ٦58، وال�ّشيد �شادق احل�شينّي االأ�شكورّي، املخطوطات العربّية يف مكتبة 
الفاتيكان، �س9٤- 95، ١92، وحمّمد �شعيد ومعّو�س واآخرين، الّن�شرة الببليوجرافّية ملخطوطات املكتبة 
املركزّية باجلامعة االإ�شالمّية)العدد االأّول(، �س57٤، 577، 582، 58٦، 590، 598، ٦09، ٦20، ٦2٣، 

.909 ،908 ،90٤ ،902 ،899 ،89٤
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ل جلار اهلل حممود بن عمر الّزخم�شرّي)5٣8هـ)  فعلى �شبيل املثال كتاب املف�شّ
عليه-كما هو معلوم- العديد من ال�ّشروح، منها ع�شرة �شروح ما تزال خمطوطة، 
وهي جمهولة املوؤّلف والعنوان)١)، وكتاب اجلمل الأبي القا�شم الّزّجاجّي)٣٣7هـ) 
واملوؤّلف  العنوان  جمهول  هو  ما  منها  خمطوطة  �شروح  اأربعة  اأبياته  وعلى  عليه 

مًعا، ومنها ما ُجهل موؤّلفه دون العنوان)2).

غري اأّنه ينبغي الّتنبيه على اأّن هذا الّنوع يِرد على �شورتني، فقد ياأتي ال�شرح اأو 
احلا�شية جمهوال الّن�شبة على كتاب معلوم له عنوان معنّي، وقد ياأتيان على منت 
ال�شفتني  هاتني  حتمل  الّتي  املخطوطات  ُتذكر  الغالب  ويف  جمهولني،  �شرح  اأو 
يف فهار�س املخطوطات اإن كان عنوان املنت اأو ال�ّشرح جمهول الّن�شبة بعمومها، 

ل املطبوعة واملخطوطة واملفقودة الدكتور عبد الّرحمن العثيمني يف حتقيقه ل�شرح �شدر  تتّبع �شروح املف�شّ  (١(
ل يف  االأفا�شل اخلوارزمّي.ينظر: �شدر االأفا�شل القا�شم بن احل�شني اخلوارزمّي)٦١7هـ(، �شرح املف�شّ
�شنعة االإعراب املو�شوم بالّتخمري، حتقيق: د.عبد الّرحمن بن �شليمان العثيمني، دار الغرب االإ�شالمّي، 

بريوت، الّطبعة االأولى، ١990م، الق�شم االأّول )الّدرا�شة(، �س55-5٦.
ينظر: اأبو القا�شم الّزجاجّي )٣٣7هـ(، اجلمل، حتقيق: ابن اأبي �شنب، مطبعة جول كربونل، اجلزائر،   (2(
الّطبعة االأولى، ١92٦م، مقّدمة املحقق، �س١2-١٤، وابن اأبي الّربيع ال�ّشبتّي)٦88هـ(، الب�شيط يف �شرح 
جمل الّزّجاجّي، حتقيق: اأ.د.عّياد الّثبيتّي، دار الغرب االإ�شالمّي، بريوت، الّطبعة االأولى، ١98٦م،)ق�شم 

الّدرا�شة(، ١/78.
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على  حا�شية  الّنحو)2)،  يف  حا�شية  الّنحو)١)،  يف  كتاب  على  حا�شية  مثال:  فُيقال 
رف)٣)، �شرح على كتاب يف الّنحو)٤)، �شرح يف الّنحو)5). كتاب يف ال�شّ

مع  احلا�شية  اأو  ال�ّشرح  ُفيذكر  معلوًما  ال�ّشرح  اأو  املنت  عنوان  كان  اإْن  اأّما 
باجلمل  واملراد  اجلمل)٦)،  �شرح  مثل:  من  وذلك  املعلومني،  ال�ّشرح  اأو  املنت 
كتاب  وهو  الكافية)7)،  و�شرح  الّنحو،  يف  الّزجاجّي)٣٣7هـ(  القا�شم  اأبي  كتاب 
امل�شباح  وهوكتاب  الّنحو)8)،  يف  امل�شباح،  و�شرح  احلاجب)٦٤٦هـ(،  ابن 
مالك،  البن  االألفّية  على  عقيل  ابن  �شرح  على  وحا�شية  للمطرزّي)٦١0هـ(، 

اإلى  االأزهرّية  باملكتبة  املوجودة  الكتب  فهر�س  النادرة،  اخلّطّية  املكتبات  فهار�س  �شل�شلة  مثال:  ينظر   (١(
الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  واأ�شماء  �س١82،  الّرابع(،  ١٣٦٦هـ-١9٤7م)اجلزء  �سنة 
�شهر  لغاية  بالّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  وفهر�س  �س١55،  الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم 

�شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س١0١.
الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  اأ�شماء  مثال:  ينظر   (2(

�ض١٦١- ١٦٣.
ينظر: فهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة١925)اجلزء الثاين(، �س55.  (٣(

باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  ينظر:   (٤(
االإ�شالمّية)العدد االأّول (، �س٦٤2.

العلمّي  املجمع  مطبعة  وفهر�شة(،  العراقّي)درا�شة  العلمّي  املجمع  خمطوطات  عّواد،  ميخائيل  ينظر:   (5(
العراقّي، اجلمهورّية العراقّية، الّطبعة االأولى، ١979م، ١٦٣/١.

الكبري مبكنا�س، �س٣02،  الرّباق، فهر�س املخطوطات املحفوظة يف خزانة اجلامع  ال�ّشالم  ينظر: عبد   (٦(
ع�شام حمّمد ال�ّشنطّي، فهر�س املخطوطات امل�شّورة)الّنحو(، �س١7٤.

ينظر: ع�شام حمّمد ال�ّشنطّي، فهر�س املخطوطات امل�شّورة)الّنحو(، �س١9٦-١98.  (7(
ينظر: د.حممود ال�ّشّيد الّدغيم، فهر�س املخطوطات العربّية والرّتكّية والفار�شّية يف املكتبة ال�ّشليمانّية،   (8(
باجلامعة  املركزّية  املكتبة  الببليوجرافّية ملخطوطات  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  ٦2٤/2، وحمّمد 
الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  واأ�شماء  �س٦٣٣،  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد 

الّلغة العربّية: الّنحو(، �س57٦، 577.



١٤٤

وحا�شية على �شرح ال�ّشيخ خالد االأزهرّي على االأجّرومّية)١)، وحا�شية على �شرح 
الكافية للهندّي)2).

اأو  املنت  مع  ُيذكران  فاإّنهما  العنوان،  معلومي  اأو احلا�شية  ال�شرح  كان  اإْن  اأّما 
احلا�شية �شواء اأكانا جمهولني اأم معلومني كما هو معلوم.

ِقَطع:. ٣

الثاين  الّنوع  من  ياأتي  ما  واأكرث  ال�ّشابقني،  الّنوعني  ي�شمل  الّنوع  وهذا 
ال�ّشابق)�شروح وحوا�شي(.

يكتمل  كتاب مل  الّن�شبة جزًءا من  املجهول  املخطوط  ياأتي  اأْن  بالِقَطع  واملراد 
فهر�شة  املراد  املكتبة  يف  خمطوطات  من  عليه  وقف  ما  بح�شب  املفهر�س  عند 
خمطوطاتها، ولي�س املراد به ما اأ�شاب اأوراق املخطوط من نق�س وعدم اكتمال، 

فهذا ي�شمل �شائر اأنواع املخطوطات ال�ّشالفة الّذكر .

فهار�س -  من  البحث  هذا  يف  عليه  ُوقف  ما  - بح�شب  الغالب  يف  واملفهر�س 
عنوان  ذكر  يف  وذلك  ال�شابقني  الّنوعني  مع  يتعامل  كما  الّنوع  هذا  مع  يتعامل 
كانت  اإْن  ذكره  عدم  ويف  املوؤّلف،  جهة  من  الّن�شبة  جمهول  كان  اإن  للمخطوط 
اجلهالة من جهة العنوان، اإال اأّنه ينّبه اإلى اأّن املخطوط لكتاب لي�س مكتمال، بل 

هو قطعة منه.

الثاين(، �س١00،  �شنة١925)اجلزء  �شبتمرب  �شهر  لغاية  بالّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  فهر�س  ينظر:   (١(
١٣٦٦هـ- اإلى �شنة  و�شل�شلة فهار�س املكتبات اخلّطّية النادرة، فهر�س الكتب املوجودة باملكتبة االأزهرّية 

١9٤7م)اجلزء الّرابع(، �س١82.
ينظر:  (2(

Derenbourg، H.، (1884)، Les manuscrits arabes de l’Escurial décrits. Tom I 

Grammaire، rhétorique، poésie، philologie et belles-lettres، lexicographie، 

philosophie، Paris ،1 : 48.
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فمن ذلك: اإي�شاح امل�شالك يف �شرح ت�شهيل ابن مالك)١)، فاملوجود يف فهر�س 
رف)قطعة()2)،  معهد املخطوطات العربّية قطعة من هذا ال�ّشرح، وكتاب يف ال�شّ
يرفع  بامل�شدر  الّتاأكيد  اأنَّ  يف  االأئّمة  كالم  فيه  وجزء  اجلمل)٣)،  �شرح  وكتاب: 
يف  وكتاب  الّت�شهيل)5)،  و�شرح  الّلبيب،  ملغني  اجلديد  وال�ّشرح  ال)٤)،  اأم  املجاز 

الّنحو)قطعة منه()٦).

 المبحث الّثاني: 
ظاهرة الّتراث الّلغوّي المجهول الّنســبة في 

فهارس المخطوطات 
الّثالثة  باأنواعه  الّن�شبة  جمهول  الّلغوّي  الرّتاث  اأّن  البحث  هذا  يف  �شابًقا  مّر 
املذكورة �شابًقا ي�شكل جزًءا كبرًيا من الرّتاث العربّي واالإ�شالمّي عموًما، اإذ من 
الّنادر اأْن نرى فهر�ًشا ما من فهار�س املخطوطات العربّية يف املكتبات العربّية اأو 
الّن�شبة  الّلغوّي جمهول  الّنوع من املخطوطات، فالرّتاث  االأجنبّية يخلو من هذا 

منت�شر انت�شاًرا بّيًنا يف الفهار�س عموًما.

لينت�شر هذا االنت�شار يف فهار�س املخطوطات  الّنوع من الرّتاث مل يكن  وهذا 
لوال اأّن هناك عوامل �شاعدت على ذلك، فمن هذه العوامل ما يتعّلق باأمور ماّدية 
و�شعها  اّلتي  وابط  وال�شّ بالقواعد  يتعّلق  ما  ومنها  نف�شه،  باملخطوط  مرتبطة 

ينظر: ع�شام حمّمد ال�ّشنطّي، فهر�س املخطوطات امل�شّورة)الّنحو(، �س٤٤.  (١(
باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  ينظر:   (2(

االإ�شالمّية)العدد االأّول(، �س92٤.
ينظر: ع�شام حمّمد ال�ّشنطّي، فهر�س املخطوطات امل�شّورة)الّنحو(، �س١7٤.  (٣(

باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  ينظر:   (٤(
االإ�شالمّية)العدد االأّول(، �س٤79.

الّنحو(،  العربّية:  الّلغة  الّظاهرّية)علوم  الكتب  دار  خمطوطات  فهر�س  احلم�شّي،  اأ�شماء  مثال:  ينظر   (5(
�ض28٣، 285.

باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  ينظر:   (٦(
االإ�شالمّية)العدد االأّول(، �س7١9-7١8.
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املفهر�س  بطبيعة  يتعّلق  ما  ومنها  وفهر�شًة،  العربّي حتقيًقا  باملخطوط  املهتّمون 
واملحقّق للرّتاث الّلغوّي.

أوال: العوامل الماّدّية المتعّلقة بالمخطوط:

�شلبّية يف طبيعته  اآثار  اإلى  توؤّدي  اّلتي  امل�شكالت  العديد من  املخطوط  تعرتي 
االآثار  اأبرز هذه  ولعّل من  والّرطوبة،  واحلرارة  االأر�شة  مثل  وذلك من  املاّدّية، 
انطما�س العنوان وا�شم املوؤّلف يف مقّدمة املخطوط وخامتته، اأو فقدان �شفحة 
عنوان  الغالب-  حتويان-يف  الّلتني  االأخرية  اأو  االأولى  فحة  ال�شّ اأو  الغالف 

املخطوط وا�شم املوؤّلف.

وهذه امل�شكلة تعّد من اأهم امل�شكالت اّلتي توؤّثر يف توثيق العنوان وا�شم املوؤّلف 
على  واملفهر�س  للرّتاث  املحّقق  ت�شادف  اّلتي  امل�شكالت  اأولى  و�شبطه؛وهي 
ابتداًء على ما دّونه املفهر�س من  الّتوثيق يعتمد  حّد �شواء-واإْن كان املحّقق يف 
معلومات حول املخطوط-، فحينما تناول عبد اهلل احلوثي اأبرز ال�شعوبات اّلتي 
اأهمها خلو الكتاب من العنوان ب�شبب فقدان الورقة  اأّن من  تواجه املحّقق ذكر 
الّزمنّي  الّتقادم  اأو  البيئّية  العوامل  ب�شبب  والتاآكل  االنطما�س  اأو  به  ة  اخلا�شّ

للمخطوط)١).

هذا باالإ�شافة اإلى عدم العناية واالهتمام باملخطوط من قبل بع�س املكتبات 
ة اّلتي حتوي املخطوطات العربّية، وذلك من  العربّية، وباالأخ�ّس املكتبات اخلا�شّ
مثل اإهمال الّتجليد والرّتميم للمخطوط املفتقر اإليهما، وهذا بال �شّك قد يكون 
�شفحة  طال  قد  االإهمال  كان  اإْن  وموؤّلفه  املخطوط  عنوان  ن�شبة  ملعرفة  حائال 

العنوان اأو املقّدمة اأو اخلامتة .

املخطوطات،  ون�شر  حتقيق  وخطوات  اأ�ش�س  يف  الوايف  احلوثّي،  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  ينظر:   (١(
ود.عابد   ،7٦٣/2 200٤م،  االأولى،  الّطبعة  اليمنّية،  اجلمهورّية  وال�ّشياحة،  الّثقافة  وزارة  من�شورات 
فهد  امللك  مكتبة  الهجرّي،  الّتا�شع  القرن  يف  العربّي  املخطوط  يف  الّتوثيق  اأمناط  امل�شوخي،  �شليمان 

الوطنّية، الّريا�س، الّطبعة االأولى، ١99٤م، �س١8٣.
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اأو  املخطوط  مقّدمة  يف  للعنوان  �شقط  من  وقع  ما  العوامل  بهذه  ُيلحق  وقد 
خامتته �شهًوا من الّنا�شخ، في�شبح املخطوط جمهول العنوان اأو جمهول املوؤّلف 

اأو كليهما.

اإّن االآثار ال�ّشلبّية الّناجتة عن هذه العوامل املاّدّية ُتظهر املخطوط للمفهر�س 
و�شفّي،  دور  املفهر�س  دور  الأّن  ذلك  اأحدهما،  اأو  املوؤّلف  اأو  العنوان  جمهول 
فهار�س  يف  بارزة  الّن�شبة  جمهول  املخطوط  ظاهرة  يجعل  احلال  بطبيعة  وهذا 

املخطوطات العربّية يف املكتبات العربّية واالأجنبّية.

ثانًيا: العوامل المنهجّية الّنظرّية المتعّلقة بقواعد 
الفهرسة ووظيفتها:

املخطوط  العربّي  بالرّتاث  املهتمني  وبع�س  االأوائل  املحّققني  بع�س  و�شع 
بعملّية  يقوم  عندما  بها  االلتزام  املفهر�س  توجب  اّلتي  القواعد  من  جمموعة 
معاجلة  يف  اإيجابّي  اأثر  لها  كان  واإْن  القواعد  وهذه  للمخطوطات،  الفهر�شة 
على  �شلبّية  انعكا�شات  لها  احلقيقة  يف  اأّنها  اإال  عموًما  املخطوطات  فهر�شة 

املخطوط جمهول الّن�شبة على وجه اخل�شو�س.

ظاهرة  على  الّنظرّية  املنهجّية  العوامل  لهذه  ال�شلبّية  االآثار  اأبرز  من  ولعّل 
املخطوط جمهول الّن�شبة يف فهار�س املخطوطات ما يتمّثل باالآتي:

�حلّد من و�سف �ملفهر�ض للمخطوط:. ١

يّتبعها  اّلتي  العاّمة  وابط  ال�شّ من  جمموعة  اإلى  الفهر�شة  قواعد  اأغلب  ت�شري 
االأ�شا�شّية  البيانات  حول  ومدارها  الفهر�شة)١)،  بعملّية  يقوم  عندما  املفهر�س 

ينظر مثال يف قواعد فهر�شة املخطوطات: زاهدة اإبراهيم، بحث بعنوان: فهر�شة املخطوط، جملة املورد،   (١(
ود.�شالح  �س١٦٤-١٦8،  ١97٦م،  االأّول،  العدد  اخلام�س،  املجلد  العراقّية،  اجلمهورّية  االإعالم،  وزارة 
الّدين املنّجد، قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، دار الكتاب اجلديد، بريوت، الّطبعة الّثانية، ١97٦م، 
�ض٦0، ود.عبد ال�ّشتار احللوجّي، املخطوطات والرّتاث العربّي، الّدار امل�شرّية الّلبنانّية، القاهرة، الّطبعة 
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وعدد  الّن�شخ  وتاريخ  والّنا�شخ  املوؤلف  وا�شم  املخطوط  عنوان  وهي:  للمخطوط، 
االأوراق اإلخ...

اأّما يف حال عدم وجود عنوان للمخطوط اأو ا�شم املوؤّلف على املخطوط املراد 
االأ�شا�شّية  البيانات  يف  جزئّيتني  اأهم  تعالج  ال  الفهر�شة  قواعد  فاإّن  فهر�شته، 
اإلى  الو�شول  تفيد يف  ال  عاّمة  األفاظ  بذكر  فقط  تكتفي  الأّنها  ذلك  للمخطوط، 

عنوان املخطوط وا�شم املوؤّلف.

يقول د.حممود الّطناحّي حينما تناول ثقافة املفهر�س يف اأحد اأبحاثه:«وَتْظَهُر 
َثَمَرُة َهِذِه امْلَْعِرَفِة يف َفْهَر�َشِة ِتْلَك اْلُكُتِب امْلَْنُزوَعِة االأَْغِلَفِة، اأو اّلِتي َفَقَدْت اأَْوَراًقا 
ُفَها، َفَيُكوُن َعَلى امْلَُفْهِر�ِس اأْن  ِمْن اأََواِئِلَها اأو اأََواِخِرَها، فال ُيْعَرُف ُعْنَواُنَها اأو ُموؤَلِّ
وَغاَيتُة  َح�ْشُبُه  َفَيُكوُن  اْلُكُتُب،  َهِذِه  َفَلِكِه  يف  َتُدوُر  اّلذي  وَع  امْلَْو�شُ اأو  اْلَفنَّ  َيْعِرَف 

َجْهِدِه اأْن َيُقوَل: ِكَتاٌب يف ِعْلِم َكَذا«)١).

وهذا يعني اأّن القواعد الّنظرّية للفهر�شة ال تخدم يف الواقع ظاهرة املخطوطات 
جمهولة الّن�شبة، فلم ت�شع للمفهر�س قواعد ي�شتطيع من خاللها حماولة الك�شف 
عن العنوان اأو املوؤّلف، اأو و�شع بيانات تقرب املخطوط جمهول الّن�شبة اإلى دائرة 

املعرفة .

املخطوط . 2 داخل  تخو�ض  فال  حتليلّية،  ل  و�سفّية  �لفهر�سة  طبيعة 
�ملجهول ب�لقدر �لك�يف:

الّدين  د.�شالح  يقول  حتليليًّا،  منها  اأقرب  و�شفي  طابع  ذات  الفهر�شة 
ُف امْلَْخُطوِط، وَتْقِدمُي ُكلِّ  ُدُه ُهَو َو�شْ ْعَناَها اّلِذي َنْق�شُ املنّجد:«اْلَفْهَر�شُة َهَدُفَها مِبَ

وِلِه«)2). وِعِه، وِتبَياُن اأَْبَواِبِه وُف�شُ وَرًة َدِقيَقًة َعْنُه، ال ِدَرا�َشُة َمْو�شُ ُم َلَنا �شُ َما ُيَقدِّ

االأولى، 2002م، �س29-٣١، وعّزت يا�شني اأبو هيبة، املخطوطات العربّية فهار�شها وفهر�شتها ومواطنها 
يف جمهورّية م�شر العربّية، �س٣7، ود.حممود حمّمد الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١9١.

د.حممود حمّمد الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١9٤.  (١(
د.�شالح الّدين املنّجد، قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، �س٦0.  (2(

 



١٤9

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

ويزيد اأ.عّزت يا�شني تف�شيال يف وظيفة الفهر�شة بقوله:« وَفْهَر�َشُة امْلَْخُطوِط ال 
ِة. اِخِليَّ ِة والدَّ اِرِجيَّ اِحَيَتنْيِ اخْلَ َزاِتِه ِمَن النَّ يِّ ا ِباإِيراِد مُمَ ًفا ِعْلِميًّ ِفِه  َو�شْ ُبدَّ ِمْن َو�شْ

اإِْنَتاٌج  ُهَو  َحْيُث  ِمْن  بامْلَْخُطوِط  َيَتَعلَُّق  ما  ُكلُّ  ِة  اِرِجيَّ اخْلَ َزاِت  ِبامْلَُميِّ وُد  فامْلَْق�شُ
َزاُت  يِّ مُمَ ا  اأمَّ وَنْوِعِه....،  طِّ  واخْلَ اْلِكَتاَبِة  يِف  امْلُ�ْشَتْخَدمَة  َة  امْلَادَّ وَت�ْشَمُل   ، َماِديٌّ
ِفْكِريٌّ  اإِْنَتاٌج  ُه  اإِنَّ َحْيُث  ِمْن  ِبِه  َيَتَعلَُّق  َما  ُكلُّ  ِبَها  وُد  فامْلَْق�شُ ُة،  اِخِليَّ الدَّ امْلَْخُطوِط 
ِف َمْتُبوًعا ِبَتاِريَخي امِليالِد واْلَوَفاِة اإْن ُوِجُدوا اأْو ِكَلْيِهَما، وَغاِلًبا  َي�ْشَمُل: ا�ْشَم امْلُوؤَلِّ
�ْشِخ وَمَكاَنِه اإَذا  ا�ِشِخ لْلَمْخُطوِط، وَتاِريَخ النَّ ْقِريِب، وا�ْشَم النَّ ُر بالتَّ اْلَوَفاُة اأو اْلَع�شْ
اِق�سِ والتَّاِلِف  َهاَيِة َمْتُبوَعنْيِ ِبَبَياِن النَّ ُذِكَر، وَثْبًتا بامْلُْحَتَوَياِت َمَع ِذْكِر اْلِبَداَيِة والنِّ
وَعاِت، َمَع َبَياِن َعَدِد  وِل اأو امْلَْو�شُ يف النُّ�ْشَخِة، ُثمَّ اإِيَجاٍز َب�ِشيٍط َعِن االأَْبَواِب واْلُف�شُ

ا«)١). ْجِم، اأِي امْلََقا�ُس ُطوال وَعْر�شً االأَْوَراِق وامْلَ�ْشَطَرِة واحْلَ

الّداخلّية  املمّيزات  اأكرث يف  اإلى تف�شيل  الّن�شبة حتتاج  واملخطوطات جمهولة 
ما  حّد  عند  تقف  اأْن  ينبغي  فال  يا�شني،  اأ.عّزت  عنها  حتّدث  اّلتي  للمخطوط 
اإلى  يتعّدى  االأمر  بل  الو�شفّية،  الفهر�شة  اأوجبته طبيعة  اّلذي  وهو  �شابًقا،  ُذكر 
الّدرا�شة الّتحليلّية، وذلك بالبحث يف نقوالت املوؤّلف ويف �شيوخه ودرا�شة اأ�شلوبه 

اإلى غري ذلك مّما قد يقّربنا من معرفة املوؤّلف والعنوان مًعا .

تفاوت فهار�س املخطوطات يف املقدار الّتف�شيلّي للمخطوط:. ٣

الّناظر يف فهار�س املخطوطات العربّية يف املكتبات العربية واالأجنبّية على حّد 
الفهار�س عن  تقّدمها هذه  اّلتي  البيانات  كبرًيا يف  تفاوًتا  اأّن هناك  يجد  �شواء 
بينها يف و�شع غالب  اّتفاًقا كبرًيا فيما  اأّن هناك  املراد فهر�شته، مع  املخطوط 

البيانات االأ�شا�شّية للمخطوط.

م�شر  جمهورّية  يف  ومواطنها  وفهر�شتها  فهار�شها  العربّية  املخطوطات  هيبة،  اأبو  يا�شني  عّزت   (١(
العربّية، �س٣٦.
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َراأَْيَنا  قال:«َلَقْد  حيث  املنّجد  الّدين  د.�شالح  نظر  الّتفاوت  هذه  لفت  وقد 
امْلُ�ْشَت�ْشِرِقنَي  ِمَن  َة  اْلَعَرِبيَّ امْلَْخُطوَطاِت  َفْهَر�ُشوا  ِذيَن  الَّ َبَعَها  اتَّ اّلِتي  ِريَقَة  الطَّ اأَنَّ 
يِل واالإِ�ْشَهاِب  َبَع َطِريَقَة التَّْف�شِ ُهْم اتَّ اِبِقنَي َلْي�َشْت َواِحَدًة، َفَبْع�شُ ِريَن وال�شَّ امْلَُعا�شِ
َبَع َطِريَقَة االإِيجاِز َعَلى  اتَّ ُهْم  َبْرِلنَي، وَبْع�شُ ُطوَطاِت  َفْهَر�َشْت خَمْ َنَراُه يف  َما  َعَلى 
َجاِمَعِة  َمْكَتَبِة  اأْو  َباِريَز  ِة  اْلَوَطِنيَّ امْلَْكَتبِة  اأو  �ِش�ْشرَتِبِتي  َمْكَتَبِة  َفْهَر�َشْت  َنَرى يف  َما 

ِليِدن«)١). 

امْلََجاِل  َهَذا  يف  اْلَباِحُث  ا�ْشَتْعَر�َس  » واإَِذا  بنبني:  �شوقي  د.اأحمد  ا  اأي�شً ويقول 
ا َبِقِي ِمْن �َشَذَراِت ِفْهِر�س  يِف امْلَْخُطوَطاِت ِبْدًءا مِبَ ِتي َعَمَلْت َعَلى َتْو�شِ اْلَفَهاِر�َس الَّ
ِة،  االإِ�ْشَكْنَدِريَّ َمْكَتَبِة  مِلَْخُطوَطاِت   Callimacus َكاِليَماخو�س  اْلُيوَنايِنِّ  اِعِر  ال�شَّ
ِديَثِة  احْلَ اْلَفَهاِر�ِس  اإَلى  مِلَْخُطوَطاِتِهْم  َفَهاِر�َس  ِمْن  اْلَغْرِبيُّوَن  َعُه  َو�شَ ا  مِبَ ُمُروًرا 
اأُ�ُش�ٍس  ِة  اأَيَّ ِمْن  َها  ُخُلوَّ ُيالِحُظ  ُه  َفاإِنَّ امْلَْخُطوِط،  اْلَعَرِبيِّ  اِث  َ للرتُّ َعْت  ُو�شِ الَِّتي 
ِف  َو�شْ اأَ�َشاِليِب  يِف  َبِع  املُتَّ امَلْنَهِج  ًنا يف  بيِّ اْخِتالًفا  َتْخَتِلُف  َها  َفاإِنَّ وِبالتَّايِل  َدٍة،  ُمَوحَّ

امْلَْخُطوَطاِت «)2).

كّل فهر�س على  املّتبع يف  املخطوط  لبيانات  املتفاوت  الّتف�شيلّي  املقدار  وهذا 
حدة، والتزم به املفهر�س عند فهر�شته قد انعك�س على ظاهرة املخطوط املجهول 
الّن�شبة، فقد اأّدى اإلى انت�شارها يف فهار�س املخطوطات، وعلى وجه اخل�شو�س 

الفهار�س اّلتي ت�شّح يف ذكر بيانات اإ�شافّية للمخطوط.

العراقي  العلمي  املجمع  فهر�شة خمطوطات  اأّن  املعلوم  من  املثال  �شبيل  فعلى 
اّلتي قام بها االأ�شتاذ ميخائيل عّواد تتّميز بالّدقة والّتف�شيل يف ذكر مالحظات 

د.�شالح الّدين املنّجد، قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، �س59.  (١(
الفهار�س  اختالف  يف  ٣٤.وينظر  �س٣٣-  املخطوطات،  بعلم  الفهر�شة  عالقة  بنبني،  �شوقي  د.اأحمد   (2(

تف�شيال واإيجاًزا: د.عبد ال�ّشتار احللوجّي، املخطوطات والرّتاث العربّي، �س٤١.
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

املخطوط؛مّما  على  املالحظات  ذكر  يف  يزيد  فهو  امْلَُفْهَر�س)١)،  املخطوط  على 
اأو موؤّلفه، كذلك فهر�شة  اإلى عنوان املخطوط  قد ُي�شاعد الباحث على الو�شول 
فهر�شة  وهذا بخالف  الّظاهرّية،  الكتب  دار  اأ�شماء حم�شي ملخطوطات مكتبة 
االخت�شار  �شمة  عليهما  غلبت  الّلتني  امل�شرّية  الكتب  دار  و  االأزهرّية  املكتبة 

ال�ّشديد. 

ثالًثا: العوامل المنهجّية الّنظرّية المتعّلقة بقواعد 
الّتحقيق:

هناك قواعد نظرّية متعّلقة بتحقيق الرّتاث العربّي اأ�شمهت يف انت�شار ظاهرة 
املخطوطات  فهار�س  ويف  عموًما،  العربّي  تراثنا  يف  الّن�شبة  املجهول  املخطوط 
على وجه اخل�شو�س، ولعّل من اأبرز هذه القواعد وما خلفته من اآثار �شلبّية يف 

هذه الظاهرة  ما يتمّثل باالآتي:

عّد جه�لة �لّن�صبة وتفّرد �لّن�صخة ونق�صها من معّوقات �لّتحقيق:. ١

مو�شوع  اختيار  هي  العربّي  للرّتاث  املحّققون  يّتبعها  اّلتي  اخلطوات  اأولى 
الّتحقيق، وهذه اخلطوة حّدد معاملها كثري من املهتّمني بتحقيق الرّتاث ب�شورة 
ملو�شوع  اختيارهم  حتكم  للمحّققني  االأولوّيات  من  جمموعة  بو�شع  نظرّية 

الّتحقيق، وقد اعتربوا نق�س الّن�شخة وجهالة الّن�شبة من اأبرز هذه املعّوقات.

فحينما تناول د.اأكرم �شياء الُعَمِرّي اختيار املخطوطات للّر�شائل اجلامعّية، 
ِمَن  ِديِث  احْلَ يف  ِكَتاًبا  ُق  ُيَحقِّ مِلْن  ُبدَّ  قال:«فال  احلديث  كتب  من  مثال  و�شرب 
وال  ِعيٍف،  �شَ ٍف  مِلُوؤَلِّ ُق  ُيَحقِّ فال  َعَداَلِتِه،  ِمْن  ِد  اأَكُّ والتَّ ِف،  امْلُوؤَلِّ َحاِل  َعَلى  الِع  االطِّ

ُهوٍل َجَهاَلَة َعنْيٍ اأو َحاٍل«)2).  ٍف جَمْ مِلُوؤَلِّ

العلمّي  املجمع  خمطوطات  عّواد،  ميخائيل  الّن�شبة:  املجهولة  للمخطوطات  فهر�شته  اأمثلة  ينظر   (١(
العراقّي)درا�شة وفهر�شة(، ١٦٣/١، 20٣ -20٤.

د.اأكرم �شياء العمرّي، درا�شات تاريخّية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات، املجل�س العلمي،   (2(
اإحياء الرّتاث االإ�شالمّي، اجلامعة االإ�شالمية، املدينة املنّورة، الّطبعة االأولى، ١98٣م، �س٤١.
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لطالب  الّتحقيق  مو�شوع  اختيار  �شروط  اأهّم  فرحات  اأ.د.اأحمد ح�شن  وذكر 
َيُكوَن َعْن  الّدرا�شات العليا، فعّد تفّرد الّن�شخة من معّوقات االختيار، فقال:«اأال 
اأَْكرَث  ُوُجوَد  َيَتَطلَُّب  ِقَراَءِتِه  وُح�ْشَن  النَّ�سِّ  حْتِقيَق  اأَنَّ  َذِلَك  َواِحَدٍة،  ٍة  يَّ َخطِّ ِن�ْشَخٍة 

ٍة«)١).  يَّ ِمْن ُن�ْشَخٍة َخطِّ

وقد عّد اأ.د.عبد الّرزاق ح�شني اأهّم معّوقات الّتحقيق نق�س ن�شخة املخطوط 
الأّي �شبب كان هذا الّنق�س خا�شة اإْن كان له تاأثري مبا�شر يف ماّدة املخطوط)2).

ا د.عبد ال�ّشتار احللوجّي من اأهم عنا�شر تقييم املخطوط املراد  واعترب اأي�شً
اآخره  اأو  اأّوله  اأوراق من  منه  تنق�س  اّلذي  فاملخطوط  الّن�شخة،  اكتمال  حتقيقه 

يفقد كثرًيا من قيمته)٣).

وال �شّك باأّن غالب املخطوطات املجهولة الّن�شبة وحيدة الّن�شخة - فيما ُوقف 
ا غري مكتمل،  عليه يف هذا البحث-، ومنها -كما عرفنا �شابًقا- ما كان ناق�شً
ففي حال عّد جهالة ن�شبة املخطوط وتفّرده ونق�شه من معّوقات الّتحقيق، فاإّن 
ذلك ال يدفع املحّققني اإلى االإقبال على حتقيق املخطوطات املجهولة الّن�شبة، وال 

اإلى بذل اجلهد يف حماولة معرفة توثيق ا�شم املوؤّلف والعنوان .

طبيعة  ذو  فاملفهر�س  املفهر�شني،  على  �شلًبا  ينعك�س  بطبيعته  القول  وهذا 
من  الفهر�شة  عملّية  عند  ي�شتفيد  وهو  املحّقق،  عمل  هو  كما  حتليلّية  ال  و�شفّية 

الّر�شائل اجلامعّية-روؤية نقدّية-، بحث من�شور �شمن  اأ.د.اأحمد ح�شن فرحات، حتقيق املخطوطات يف   (١(
اإلى الّتجليد،  الدورة الّتدريبّية الّدولّية الّثانية بعنوان: �شناعة املخطوط العربّي االإ�شالمّي من الرّتميم 

مركز جمعة املاجد للّثقافة والرّتاث، االإمارات العربّية املّتحدة، 200١م، �س2١7.
والرّتاث، مركز  الّثقافة  اآفاق  املخطوطات �شرورة علمّية، جمّلة  الّرزاق ح�شني، حتقيق  اأ.د.عبد  ينظر:   (2(
�س١٣5،  20١2م،  والع�شرون،  ال�ّشابع  العدد  املّتحدة،  العربّية  االإمارات  والرّتاث،  للّثقافة  املاجد  جمعة 
الّطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  املخطوطات،  وحتقيق  العلمّي  البحث  كتابة  اأ�شول  املرع�شلي،  ود.يو�شف 

االأولى، 200٣م، �س2٤7.
االأولى،  الّطبعة  القاهرة،  القاهرة،  دار  عربّي،  خمطوطات  علم  نحو  احللوجّي،  ال�ّشتار  د.عبد  ينظر:   (٣(

200٤م، �س9٦.
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ففي حال  الّن�شبة،  املجهولة  املخطوطات  اأقبلوا على  اإْن  �شّيما  ال  املحّققني  عمل 
ا. اإهمالها من جانب املحّقق، فاإنها قد ُتهمل من جانب املفهر�س اأي�شً

عدم احلر�ض على جمع ن�صخ املخطوط املجهول الّن�صبة املراد حتقيقه:. 2

املتتّبع لقواعد الّتحقيق اّلتي و�شعها املهتمون بتحقيق الرّتاث العربّي يخل�س 
اإلى اأّن هناك جتاهال ملعاجلة املخطوط املجهول الّن�شبة من عّدة جوانب، اإذ جّل 
القواعد اّلتي و�شعوها مبنّية على املخطوط املعروف، اأو املخطوط اّلذي ُيعرف 
بعد جهالة، واملراد بهذه القواعد على وجه الّتحديد ما ذكروه حول جمع الّن�شخ 

وترتيبها بو�شفهما خطوتني هاّمتني قبل اخلو�س يف عملّية الّتحقيق)١).

وقع  اّلذي  املخطوط  عنوان  معرفة  بعد  اإال  ياأتيان  ال  وترتيبها  الّن�شخ  فجمع 
اختيار املحّقق عليه، مع اأّن اأقّل ما ميكن العمل فيه ملعاجلة هذا الّنوع من الرّتاث 
اإْن كانا  اأولى ملعرفة العنوان واملوؤّلف  العربّي هو جمع ن�شخ الكتاب، وهي خطوة 

جمهولني .

رابًعا: العوامل الخاّصة المتعّلقة بالمفهرس 
والمحّقق:

لقد نّوه كثري من املهتمني بالرّتاث العربّي على خطورة دور املفهر�س واملحّقق 
ة تخدم اإحياء الرّتاث العربّي  على حّد �شواء، فال بّد اأْن تتوّفر فيهما �شفات خا�شّ

املخطوط واالهتمام به فهر�شًة وحتقيًقا .

واملخطوط جمهول الّن�شبة له و�شع خا�ّس، فهو يحتاج اإلى بذل جهد اأكرب من 
املخطوط  بدرا�شة  يقوم  اأْن  عليه  يجب  فاملفهر�س  مًعا،  واملحّقق  املفهر�س  قبل 
قال:«وَبْعُد...،  حينما  ناجي  هالل  به  نادى  ما  وهذا  و�شفّية،  ال  داخلّية  درا�شة 

ينظر على �شبيل املثال: عبد ال�ّشالم حمّمد هارون، حتقيق الّن�شو�س ون�شرها، مكتبة ال�ّشنة، القاهرة،   (١(
الّطبعة اخلام�شة، ١٤١0هـ، �ض٣7 وما بعدها، ود.�شالح الّدين املنجد، قواعد حتقيق املخطوطات، دار 

الكتاب اجلديد، بريوت، الّطبعة ال�ّشابعة، ١987م، �س١2 وما بعدها.
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ِة َدَعْوُت فيَها  لَِّة امْلَْكَتَبِة اْلِعَراِقيَّ َفَقْد ُكْنُت َقْبَل اأَْعَواٍم ِطَواٍل َقْد َن�َشْرُت َمَقاَلًة يف جَمَ
َفْهَر�َشِتِه...،  َقَبَل  اِخِل  الدَّ ِمَن  امْلَْخُطوِط  َفْح�سِ  اإَِلى  امْلَْخُطوَطاِت  َفَهاِر�ِس  اَع  نَّ �شُ
ْفَحِة اْلُعْنَواِن  واْنَتَهْيُت اإَِلى اْلَقْوِل: َفَلْي�َس ِمَن اْلَفْهَر�َشِة يِف �َشْيٍء َنْقُل َما ُكِتَب َعَلى �شَ

ِه. وِتْعَداِد اأَْوَراِق امْلَْخُطوِط َوِقَيا�َشاِتِه وَنْوِع َخطِّ

وِل  اِخِل، وا�ْشِتْبَطاِنِه لْلُو�شُ ُة ال َتُقوُم ِبَغرْيِ ِدَرا�َشِة النَّ�سِّ ِمَن الدَّ الَفْهَر�َشُة اْلِعْلِميَّ
ِفِه َعَلى َوْجِه اْلَقْطِع واْلَيِقنِي«)١). نِّ اإَِلى ا�ْشِمِه وا�ْشِم ُم�شَ

وهذا عني ما نادى به د.حممود الّطناحّي حينما قال:«َعَلى اأَنَّ َهِذِه امْلَْخُطوَطاِت 
ْهِد مِلَُحاوَلِة  ُف َيْنَبِغي اأَْن ُتْغِرَي امْلَُفْهِر�َس ِبَبْذِل �َشْيٍء ِمَن اجْلُ امْلَْجُهوَلَة اْلُعْنَواُن وامْلُوؤَلِّ

ِف، اأو َتْقِريِب َزَمِنِه«)2). لِّ َمْعِرَفِة ا�ْشِم اْلِكَتاِب اأو ا�ْشِم امْلُوؤَ

املجهول  املخطوط  مع  الّتعامل  يف  اأكرب  جهًدا  املفهر�س  يبذل  اأْن  وجب  واإذا 
للمخطوط،  الّداخلّية  بالّدرا�شة  وذلك  فيه،  نتيجة مر�شية  اإلى  للو�شول  الّن�شبة 
اأو  فاإْن ذلك ال يتاأّتي اإال للمفهر�س العارف معرفة كبرية بالفّن املراد فهر�شته، 

�س يف املجال اّلذي يقوم بفهر�شته. الّدار�س املتخ�شّ

املجهولة  باملخطوطات  تعّج  املخطوطات  ففهار�س  ذلك،  بخالف  االأمر  ولكن 
دائرة  اإلى  املجهول  املخطوط  تقرب  املفهر�س  قبل  من  اإ�شافات  دون  الّن�شبة 
املراد فهر�شته  �شه يف املجال  املفهر�س وتخ�شّ ثقافة  اّلذي جعل  االأمر  املعرفة، 

من اأولى املطالب لت�شحيح عملّية الفهر�شة للرّتاث العربّي املخطوط)٣).

املورد،  جمّلة  موؤّلفه،  ا�شم  وحتقيق  املخطوط  عنوان  توثيق  العلمّي:  الّتحقيق  قواعد  من  ناجي،  هالل   (١(
اجلمهورّية العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد احلادي والع�شرون، العدد االأّول، ١99٣م، �س٤9.

د.حممود حمّمد الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١95.  (2(
العربّية، جمّلة املورد، اجلمهورّية  ينظر: عبد الكرمي االأمني، مالحظات يف قواعد فهر�شة املخطوطات   (٣(
١97٦م، �س١55، ود.حممود حمّمد الّطناحّي،  العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد اخلام�س، العدد االأّول، 
ثقافة املفهر�س، �س١9١، وعّزت يا�شني اأبو هيبة، املخطوطات العربّية فهار�شها وفهر�شتها ومواطنها يف 

جمهورّية م�شر العربّية، �س٣٤، ود.عبد ال�ّشتار احللوجّي، املخطوطات والرّتاث العربّي، �س٣7.
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اأّما املحّقق للرّتاث فاأمر حتقيقه للمخطوط املجهول الّن�شبة يتطّلب منه جهًدا 
م�شاعًفا عن جهده يف حتقيق املخطوط املعروف، اإذ البحث عن عنوان املخطوط 
اأو موؤّلفه اأمر لي�س بالي�شري املمّهد، وهذا ما مُيّثل اأبرز ال�شعوبات اّلتي تواجهه 
عند الّتحقيق، اإذا يحتاج حينئذ اإلى الّدرا�شة الفاح�شة للمخطوط بحًثا عن اأّي 

دليل يزيل اجلهالة عن املخطوط.

ُعوَبٌة َباِلَغٌة ِحنَي َتُكوُن امْلَْخُطوَطُة  َق �شُ ويف ذلك يقول هالل ناجي:«َوُتَواِجُه امْلَُحقِّ
ِفَها ِمْن ِجَهٍة اأُْخَرى، فال ُبدَّ اآَنَذاَك  َفِريَدٌة ِمْن ِجَهٍة، وُغْفاًل ِمْن ُعْنَواِنَها وا�ْشِم ُموؤَلِّ
اِئِع  ال�شّ امْلَْخُطوِط  ُعْنَواِن  الإِْثَباِت  ْقِليِّ  النَّ ِليِل  والدَّ اْلَعْقِليِّ  ِليِل  الدَّ َعْن  اْلَبْحِث  ِمَن 

ِفِه امْلَْجُهوِل«)١).  لِّ وا�ْشِم ُموؤَ

 وال �شّك باأّنه يف ظّل قّلة املحّققني املجّدين، ال�شّيما اإْن كان حتقيق املخطوطات 
الّن�شبة  املخطوط جمهول  فاإّن ظاهرة  م�شاعًفا،  يتطّلب جهًدا  الّن�شبة  جمهولة 
اإذ نفور هوؤالء املحّققني عنه، وتقاع�شهم  يف فهار�س املخطوطات �شتظّل باقية، 
عن انت�شاله من دائرة اجلهالة يعني بقاء هذه الظاهرة يف فهار�س املخطوطات.    

 وقد يعجب القارئ من اأْن ين�شح اأحد املهتمني بتحقيق الرّتاث املحّققني اإْن مل 
ي�شلوا اإلى عنوان املخطوط اأو موؤّلفه باأْن يبتعدوا عنه بعد بذل اجلهد يف الك�شف 
عنهما، ويبحثوا عن كتاب خمطوط اآخر لتحقيقه كي ال ي�شّيعوا الوقت بال فائدة 
ترجى منه)2)، بدال من اأْن يحّث على حتقيقه، فلعّل االأيام تك�شف عن هذا عنوان 

املخطوط املجهول اأو عن موؤّلفه .

هالل ناجي، حما�شرات يف حتقيق الّن�شو�س، �س١0.  (١(
ينظر: عبد اهلل بن عبد اهلل احلوثي، الوايف يف اأ�ش�س وخطوات حتقيق ون�شر املخطوطات، 2/7٦٤.  (2(
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 المبحث الّثالث: 
مشــكالت الّتراث الّلغوّي المجهول الّنسبة في 

الّدرس الّلغوّي المعاصر 
الرّتاث الّلغوّي جمهول الّن�شبة ال يقّل اأهمّية عن غريه من اأنواع الرّتاث اّلذي 
ينبغي  ال  الغنّي  الرّتاث  هذا  من  جزء  وهو  يظهر،  مل  اّلذي  اأو  وُحّقق  منه  ظهر 
اإهماله باأّي حال من االأحوال، فهو يغطي �شائر فروع الّدر�س الّلغوّي- بح�شب ما 
ُوقف عليه يف هذا البحث-، ومل يقت�شر على فرع دون اآخر، واإْن كان هذا البحث 

قد جعل الّنحو وال�شرف مو�شوعيه اأمنوذجني .

االإقبال عليه  الّلغوّي يف فهار�س املخطوطات وعدم  الرّتاث  بقاء هذا  اأّن  غري 
ور اأّنه اأظهر كثرًيا من امل�شكالت يف در�شنا الّلغوّي املعا�شر،  حتقيًقا ودرا�شًة ُيت�شّ
ئ عن م�شتقبل الّدرا�شات الّلغوّية الغام�س، ومدى  �شّحة معاجلة ما  وهو ما ُينبِّ

مّت يف ال�ّشابق منها للرّتاث الّلغوّي .

ومن اأبرز امل�شكالت اّلتي ظهرت ب�شبب هذا الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة:

�لّن�صبة . ١ �ملجهول  �لّلغوّي  الرّتاث  حتقيق  �ملحّققني عن  �بتع�د كثري من 
بكونه جزًء� من الرّتاث:

العربّية  املكتبات  حبي�س  الّن�شبة  املجهول  الّلغوّي  املخطوط  الرّتاث  بقاء  اإّن 
املعنّية  والهيئات  املوؤ�ّش�شات  تدفع  مل  اإذ  م�شكلة،  يعّد  ذاته  بحّد  هو  واالأجنبّية 
هذا  حتقيق  على  العمل  اإلى  املحّققني  عموًما  املخطوط  العربّي  الرّتاث  بخدمة 

الرّتاث الّلغوّي املجهول، واالهتمام به فهر�شًة وحتقيًقا .

العليا مل  الّدرا�شات  الّتعليمّي فاجلامعات العربّية يف  فمن اجلانب االأكادميّي 
تعط هذا الّنوع من الرّتاث الّلغوّي اأّي اهتمام، بل املتتّبع ملا كتبه بع�س املر�شدين 
يحّفزون  اأّنهم  يجّد  الّتحقيق  يف  رغبة  لديه  مّمن  العليا  الّدرا�شات  لطالب 
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باأّن  �شّك  وال  عموًما،  الّن�شبة  املجهول  الرّتاث  حتقيق  عن  البعد  على  الّطالب 
الرّتاث الّلغوّي جزء منه .

اختيار  عند  العليا  الّدرا�شات  طالب  نا�شًحا  الُعَمِرّي  �شياء  د.اأكرم  يقول 
املخطوطات للّر�شائل اجلامعّية، �شارًبا مثاال من كتب احلديث ال�ّشريف:«فال ُبدَّ 
ِد ِمْن َعَداَلِتِه،  اأَكُّ ِف، والتَّ الِع َعَلى َحاِل امْلُوؤَلِّ ِديِث ِمَن االطِّ ُق ِكَتاًبا يف احْلَ مِلْن ُيَحقِّ

ُهوٍل َجَهاَلَة َعنْيٍ اأو َحاٍل«)١).  ٍف جَمْ ِعيٍف، وال مِلُوؤَلِّ ٍف �شَ ُق مِلُوؤَلِّ فال ُيَحقِّ

يريد  اّلذي  للمخطوط  الّطالب  الختيار  �شروًطا  املرع�شلي  د.يو�شف  وي�شع 
ِهَي  امْلَْخُطوَطُة  َتُكوَن  اأَْن  اأو  ِن�ْشَخٍة،  ِمْن  اأَْكرَثُ  َلُه  َر  َيَتَوفَّ حتقيقه، فيذكر منها:«اأَْن 
َكاِمَلًة  َقِدمَيًة  ُن�ْشَخًة  َتُكوَن  اأو  َحَها،  حَّ َو�شَ ِبَيِدِه  ُف  امْلُوؤَلِّ َكَتَبَها  ِتي  الَّ االأُمَّ  النُّ�ْشَخَة 

اِظ امْلُْتِقِننَي«)2). فَّ ِة احْلُ َحًة وَمْقُروَءًة َعَلى االأَِئمَّ حَّ ُبوَطًة وُم�شَ َم�شْ

وهذا ال�ّشرط يخرج بطبيعة احلال غالب املخطوطات املجهولة الّن�شبة، اإذ - 
العنوان غري  الأّن  ياأتي مفرًدا، ذلك  اأكرث هذه املخطوطات  �شابًقا -  كما ذكرنا 

معروف، فلي�س هناك اأمر جامع بني الّن�شخ.

فقدان كثري من الرّتاث الّلغوّي :. 2

نفور املحّققني والّدرا�شني عن حتقيق الرّتاث الّلغوّي جمهول الّن�شبة على وجه 
اخل�شو�س يوؤّدي-كنتيجة حتمّية- اإلى فقدان جزء هاّم من هذا الرّتاث، ذلك 

الأّن هذا الرّتاث املجهول الّن�شبة طال �شائر اأنواع املاّدة الّلغوّية الرّتاثّية.

د.اأكرم �شياء العمرّي، درا�شات تاريخّية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات، املجل�س العلمي،   (١(
�س٤١.وينظر  ١98٣م،  االأولى،  الّطبعة  املنّورة،  املدينة  االإ�شالمية،  اجلامعة  االإ�شالمّي،  الرّتاث  اإحياء 
حتقيق  فرحات،  ح�شن  اأ.د.اأحمد  الّن�شخة:  وحيد  كتاب  حتقيق  عن  البعد  على  الّطالب  حّث  يف  كذلك 

املخطوطات يف الّر�شائل اجلامعّية-روؤية نقدّية-، �س2١7.
د.يو�شف املرع�شلّي، اأ�شول كتابة البحث العلمّي وحتقيق املخطوطات، دار املعرفة، بريوت، الّطبعة االأولى،   (2(

200٣م، �س2٤7.
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ووفق منهج الّدرا�شة يف هذا البحث فاإّن الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة وقع يف 
متون نحوّية و�شرفّية �شواء اأكانت �شغرية اأم كبرية، ويف م�شائل جزئّية نحوّية اأو 
�شرفّية، ويف �شروح ملتون علمّية م�شهورة اأو مغمورة، ويف حوا�شي على م�شّنفات 

نحوّية اأو �شرفّية، ويف غريها من اأنواع الرّتاث الّلغوّي .

هي  اإذ  الّن�شبة،  املجهولة  املخطوطات  هذه  بع�س  مو�شوع  القارئ  يهول  وقد 
موؤّلفيها،  وعن  عناوينها  عن  بحًثا  بالّدرا�شة  جديرة  م�شهورة  لكتب  مو�شوعات 
ابن  األفّية  و�شرح  اجلمل)2)،  و�شرح  الع�شدّي)١)،  االإي�شاح  �شرح  ذلك:  فمن 
ل)٤)، و�شرح الّت�شهيل)5)، و�شرح المية االأفعال)٦)، و�شرح  مالك)٣)، و�شرح املف�شّ
الّت�شريف العّزّي)7)، و�شرح �شافية ابن احلاجب)8)، و�شرح امل�شباح يف الّنحو)9)، 

وغريها كثري ملن تتّبع فهار�س املخطوطات .

ينظر: فهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة ١925 )اجلزء الثاين(، �س١2٤.  (١(
الكبري مبكنا�س، �س٣0٦،  الرّباق، فهر�س املخطوطات املحفوظة يف خزانة اجلامع  ال�ّشالم  ينظر: عبد   (2(

. Derenbourg، H، Les manuscrits arabes de l’Escurial décrits،1: 22 و
باجلامعة  املركزّية  املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرين،  ومعّو�س  �شعيد  حمّمد  ينظر:   (٣(
االإ�شالمّية)العدد االأّول(، �س577، وفهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة ١925 

)اجلزء الثاين(، �س١22
ينظر: فهر�س املخطوطات العربّية يف جامعة برن�شتون)جمموعة يهودا ٦/٤)، �ض١77.  (٤(

ينظر: فهر�س الكتب العربّية املوجودة بالّدار لغاية �شهر �شبتمرب �شنة ١925 )اجلزء الثاين(، �س8١ .  (5(
ينظر: اأحمد وليد حمّمد يحيى، فهر�س خمطوطات �شنقيط وودان، �س٣٦9.  (٦(

�شنة  اإلى  االأزهرّية  باملكتبة  املوجودة  الكتب  فهر�س  النادرة،  اخلّطّية  املكتبات  فهار�س  �شل�شلة  ينظر:   (7(
١٣٦٦هـ-١9٤7م)اجلزء الّرابع(، �س78، و

Ahlwardt، W. (1894). Verzeichniss der arabischen handscrfiften der Königlichen 

bibliothek zu Berlin. Berlin: A. W. Schade’s buchdr. (L. Schade)، 6: 90.

اأ�شماء احلم�شّي، فهر�س خمطوطات دار الكتب الّظاهرّية)علوم الّلغة العربّية: اللغة-البالغة- ينظر:   (8(
رف(، �س 509. العرو�س- ال�شّ

ينظر:  (9(
Rrieu، C. (1894)” Supplement to the catalogue of Arabic Manuscripts in the British 

Museum”، London، page 605 ،and Ahlwardt، W.Verzeichniss der arabischen 

handscrfiften der Königlichen bibliothek zu Berlin، 6: 49 .
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ولعّل هذه الكتب حتمل وراءها موؤّلفني م�شهورين ذاعت م�شّنفاته يف الع�شور 
االأدب  )خزانة  كتاب  ذلك  ويوؤّكد  ع�شرنا،  يف  مفقودة  اأّنها  ُظّن  وقد  املتاأّخرة، 
ولّب لباب ل�شان العرب( لعبد القادر البغدادّي)١09٣هـ(، اإذ هو ينقل عن كثري 
من امل�شّنفات ملوؤّلفني م�شهورين مل تر النور يف الع�شر احلديث مع ن�شاط حركة 

الّتحقيق)١).

ق�صور بع�ض الّدرا�صات الّلغوّية املعا�صرة :. ٣

منهج  يتطّلب  الباحثني  من  جمموعة  بها  قام  الّلغوّية  الّدرا�شات  بع�س  هناك 
الّدرا�شة فيها التناول الكلّي جلمع من املوؤّلفات اّلتي يجمعها عن�شر اأو اأكرث من 
اأو  الكلّية  بالتناوالت  تُعنى  اّلتي  الّدرا�شات  تلك  وبالّتحديد  امل�شرتكة،  العنا�شر 

اجلزئّية ملجموعة من ال�شروح ملنت علمّي واحد م�شرتك.

واالأ�شول  الّلمع)2)،  �شروح  يف  الّنحوّي  اخلالف  م�شائل  الّدرا�شات:  هذه  فمن 
الّنحوّي  واخلالف  االألفّية)مناهجها  و�شروح  ل)٣)،  املف�شّ �شروح  يف  الّنحوّية 

فيها()٤)، واالعرتا�شات الّنحوّية ل�شّراح اجلمل على الّزّجاجّي)5).

يف  الواردة  للكتب  هارون  ال�ّشالم  عبد  املحّققني  �شيخ  اأعّده  اّلذي  الفهر�س  امل�شّنفات  هذه  يف  ينظر   (١(
كتاب)خزانة االأدب(، وذلك عند حتقيقه لهذا الكتاب: عبد القادر البغدادّي)١09٣هـ(، خزانة االأدب 
ولّب لباب ل�شان العرب، حتقيق: عبد ال�ّشالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١98٦م، 

.١20 -5 /١٣
هي ر�شالة علمّية لنيل درجة املاج�شتري، اإعداد: عدوّي طه عبد الكرمي، اإ�شراف: اأ.د.حمّمد عبد العزيز   (2(

عبد الّدامي، كلّية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2009م.
هي ر�شالة علمّية لنيل درجة الدكتوراه، اإعداد: عبد اهلل علّي جوان، اإ�شراف: اأ.د.علّي حمّمد اأبو املكارم،   (٣(

كلّية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2009م.
ود.عبد  جطل،  د.م�شطفى  اإ�شراف:  جنيب،  حممود  اإعداد:  الدكتوراه،  درجة  لنيل  علمّية  ر�شالة  هي   (٤(

الّرحمن دركزللي، كلّية االآداب، جامعة حلب، ١999م.
حمّمد  اأ.د.حتّرر  اإ�شراف:  الوّهاب،  عبد  عادل  زينة  اإعداد:  املاج�شتري،  درجة  لنيل  علمّية  ر�شالة  هي   (5(

الّرفيعّي، كلّية االآداب، جامعة بغداد، 2005م.
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من  العديد  عليها  واجلمل(  مالك  ابن  واألفّية  ل  واملف�شّ املوؤّلفات)الّلمع  وهذه 
ال�شروح جمهولة الّن�شبة يف فهار�س املخطوطات)١) مّما يعني ق�شور الّدرا�شات 
لذلك  الباحثون،  اإليها  يتطّلع  اّلتي  االأهداف  اإلى  الو�شول  عن  الّذكر  ال�ّشالفة 
ماّدة  الحتواء  منها  جزء  اأو  املطبوعة،  ال�شروح  على  باالقت�شار  اأغلبهم  �شّرح 
الّدرا�شة، ولو كان هناك اهتمام باملخطوطات املجهولة الّن�شبة ملا راأينا مثل هذا 

الق�شور يف الّطرح يف هذه الّدرا�شات املعا�شرة .

عدم اجلزم ببع�ض �لآر�ء �لّنحوّية لفقد�ن امل�صادر املخالفة لهذه �لآر�ء:. ٤

كثرًيا  ي�شع  الّلغوّي  تراثنا  يف  حتقيق  دون  الّن�شبة  جمهولة  املخطوطات  بقاء 
من هذا الرّتاث يف حّيز الفقدان اأو االإهمال، وذلك عند عدم حتقيقه واإظهاره 

والك�شف عن �شاحبه وحمتواه.

اأْن ُيجزم بها على وجه القطع؛اإذ نرى  الّنحوّية ال ينبغي  االأراء  وهناك بع�س 
نقوال خمالفة لهذه االآراء عن كتب ُتن�شب اإلى اأ�شحاب هذه االآراء؛مّما يعني اأّن 
هذه الكتب اإّما اأْن تكون مفقودة بالفعل اأو اأّنها من �شمن املخطوطات املجهولة 
والّتقاع�س  االإهمال  لقيت  اّلتي  واالأجنبّية  العربّية  املكتبات  يف  املنت�شرة  الّن�شبة 

عن حتقيقها.

األغى  اأّنه  من  القرطبّي)592هـ(  م�شاء  ابن  عن   ُعرف  ما  االآراء  هذه  فمن 
العامل الّنحوّي املن�شوب اإلى االألفاظ كما هو م�شهور عنده يف كتابه )الّرّد على 
الّنحاة()2)، وهذا الّراأي يخالفه ما نقله عنه اأبو حّيان االأندل�شّي)7٤5هـ( وغريه 

جمهوال  �شرحان  فعليه  الّلمع  كتاب  اأّما   ،)90-78( ال�ّشابقة  احلوا�شي  يف  ال�شروح  هذه  بع�س  يف  ينظر   (١(
العربّي،  اأحدهما خمطوط يف مكتبة بايزيد رقم)١992(.ينظر: كارل بروكلمان، تاريخ االأدب  الّن�شبة، 

ترجمة: د.عبد احلليم الّنّجار، دار املعارف، القاهرة، الّطبعة الّرابعة، ١982م، 2٤7/2.
ينظر: اأحمد بن عبد الّرحمن بن م�شاء القرطبّي)592هـ(، الّرّد على الّنحاة، حتقيق: د.�شوقي �شيف،   (2(

دار املعارف، القاهرة، الّطبعة الّثالثة، ١988م، �س77 .

 



١٦١

المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

من الّنحوّيني يف م�شاألة اأخرى، وهي قوله اإّن ا�شم الفاعل اخلايل من )األ( يعمل 
اإْن كان مبعنى امل�شي)١).   

ا�شمه)امل�شرق يف  اآخر  له  كتاب  ابن م�شاء من  ينقل عن  حّيان  اأبا  اأّن  ويبدو 
رب()2). الّنحو(، فهو يذكر هذا الكتاب يف مو�شع اآخر من كتابه)ارت�شاف ال�شّ

يف  به  �شّرح  قد  كان  واإْن  العامل  يف  م�شاء  ابن  براأي  ُيجزم  ال  ذلك  وعلى 
يف  الراأي  هذا  عن  رجع  قد  يكون  اأْن  املحتمل  فمن  الّنحاة(،  على  كتابه)الّرّد 

كتابه )امل�شرق يف الّنحو(.

اإّن م�شادرها االأولّية مفقودة،  اّلتي قد قيل  ومثل هذا الّراأي غريه من االآراء 
فلو القت املخطوطات جمهولة الّن�شبة بجميع اأنواعها )الكاملة-القطع-املتون-
من  الأمكننا  املحّققني  قبل  من  كبرية  اهتمامات  ال�شروح-احلوا�شي-الر�شائل( 

الوقوف على ثروة نحوّية و�شرفّية جمزوم ب�شحتها ال حتتمل الرّتّدد.

رب من ل�شان العرب، حتقيق: د.رجب  ينظر يف هذا الّراأي: اأبو حّيان االأندل�شّي)7٤5هـ(، ارت�شاف ال�شّ  (١(
االأندل�شّي)7٤5هـ)،  حّيان  واأبو   ،2272/5 ١998م،  االأولى،  الّطبعة  القاهرة،  اخلاجنّي،  مكتبة  عثمان، 
االأولى،  الّطبعة  الّريا�س،  اإ�شبيليا،  الّت�شهيل، حتقيق: د.ح�شن هنداوّي، كنوز  الّتذييل والّتكميل يف �شرح 
20١٣م، ٣2٤/١0، واحل�شن بن اأّم القا�شم املرادّي)7٤9هـ(، �شرح الّت�شهيل، حتقيق: د.حمّمد عبد الّنبّي 
عقيل)7٦9هـ)،  بن  الّدين  وبهاء  �س٦70،  200٦م،  االأولى،  الّطبعة  املن�شورة،  االإميان،  مكتبة  حمّمد، 
امل�شاعد على ت�شهيل الفوائد، حتقيق: د.حمّمد كامل بركات، دار الفكر، دم�شق، الّطبعة االأولى، ١980م، 
١97/2، وخالد بن عبد اهلل االأزهرّي)905هـ(، �شرح الّت�شريح على الّتو�شيح، حتقيق: حمّمد با�شل عيون 
ال�ّشيوطّي)9١١هـ)،  الّدين  ١2/2، وجالل  2000م،  االأولى،  الّطبعة  العلمّية، بريوت،  الكتب  دار  ال�ّشود، 
همع الهوامع يف �شرح جمع اجلوامع، حتقيق: د.اأحمد �شم�س الّدين، دار الكتب العلمّية، بريوت، الّطبعة 

االأولى، ١998م، ٣/55.
رب من ل�شان العرب، 2١٤٤/٤. ينظر: اأبو حّيان االأندل�شّي)7٤5هـ(، ارت�شاف ال�شّ  (2(
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 المبحث الّرابع: 
الّتراث الّلغوّي المجهول الّنســبة في فهارس 

المخطوطات )دراسة إحصائّية( 
ُذكر �شابًقا اأّنه من القليل اأال يجد الباحث يف املخطوطات العربّية يف فهار�س 
اأنواع  من  نوع  اأّي  من  الّن�شبة  جمهول  خمطوط  من  خالًيا  فهر�ًشا  املخطوطات 
املخطوطات املجهولة الّن�شبة اّلتي تناولها املبحث االأّول من هذا البحث، فغالب 
املخطوطات  فيها  �شاعت  واالأجنبّية  العربّية  املكتبات  يف  املخطوطات  فهار�س 

املجهولة الّن�شبة ب�شورة بّينة .

والرّتاث الّلغوّي ك�شائر اأنواع الرّتاث العربّي جاءت يف فهار�س املخطوطات اّلتي 
املختلفة  باأنواعها  الّن�شبة  املجهولة  املخطوطات  ُعنيت بجمعه وفهر�شته ظاهرة 

منت�شرة يف اأق�شامه، كّل نوع من اأنواعه له ن�شيب وافر من هذه الظاهرة.

وتاأكيًدا على كل ما �شبق احلديث عنه، فاإّنه �شيتناول هذا املبحث مناذج من 
معيار  وفق  اختيارها  لي�س  واالأجنبّية،  العربّية  املكتبات  املخطوطات يف  فهار�س 
معنّي، واإْن كان اعتبار فيما الكرثة والقّلة يف عدد املخطوطات عموًما قد روعي 

عند اختيار الفهار�س.

ومّت تق�شيم هذه الّنماذج وفق معيار جغرافّية االأماكن اّلتي تكون فيها املكتبات 
اجلامعة لهذه املخطوطات؛فاإّنه اإْن و�شعت جميع هذه الفهار�س يف جدول واحد 
فاإّن ذلك قد يثقل على القارئ للبحث لكرثة االأرقام اّلتي حتتوي عليه الفهار�س، 
املّادة  وفق  الّن�شبة  املجهولة  املخطوط  نوع  الأعداد  اإح�شائّية  و�شع  مع  هذا 

رفّية( من املتون اأو ال�ّشروح واحلوا�شي. الّلغوّية)الّنحوّية وال�شّ
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�شبة اإلى 
اإجمايل عدد 
املخطوطات 
اللغوية )%)

اإجمايل عدد 
املخطوطات 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي املعلوم 

الن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�شبة

الفهر�س
املجموع

ال�شروح 
واحلوا�شي

املتون

١٤.00 50 ٤٣ 7 0 7
١-خمطوطات 
املكتبة البدرية

29.0٣ ٣١ 22 9 2 7
2- خمطوطات 
اجلامع الكبري 

مبكنا�س

9.78 92 8٣ 9 5 ٤
٣-خمطوطات 
مكتبة االأوقاف 

يف ال�شليمانية

9.70 ٣٣0 298 ٣2 ١5 ١7

٤- خمطوطات 
معهد 

املخطوطات 
العربية 

١2.82 7١0 ٦١9 9١ 58 ٣٣
5- خمطوطات 
املكتبة االأزهرية

١٤.07 80٣ ٦90 ١١٣ ٤٦ ٦7
٦- خمطوطات 

املكتبة الظاهرية

8.82 ٣٤ ٣١ ٣ ٣ 0
7- خمطوطات 
املجمع العلمي 

العراقي
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معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�شبة اإلى 
اإجمايل عدد 
املخطوطات 
اللغوية )%)

اإجمايل عدد 
املخطوطات 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي املعلوم 

الن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�شبة

الفهر�س
املجموع

ال�شروح 
واحلوا�شي

املتون

١5.٦5 952 80٣ ١٤9 ٦5 8٤
8- خمطوطات 

دار الكتب 
امل�شرية

١7.27 ١٣9 ١١5 2٤ ١2 ١2

9- املخطوطات 
االأ�شلية يف 

وزارة االأوقاف 
الكويتية

١١.25 80 7١ 9 2 8
١0- خمطوطات 

اخلزانة العامة 
بالرباط

١2.٦9 725 ٦٣٣ 92 ٣٣ 59

١١- خمطوطات 
اجلامعة 

االإ�شالمية يف 
املدينة املنورة

١9.08 ١52 ١2٣ 29 ١8 ١١
١2-خمطوطات 

مكتبة مكة 
املكرمة 

١١.0٣ ١٣٦ ١2١ ١5 5 ١0
١٣-خمطوطات 

دار الكتب 
القطرية

٤7.09 ١89 ١00 89 27 ٦2
١٤-خمطوطات 
مكتبة ب�شري اآغا
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�شبة اإلى 
اإجمايل عدد 
املخطوطات 
اللغوية )%)

اإجمايل عدد 
املخطوطات 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي املعلوم 

الن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�شبة

الفهر�س
املجموع

ال�شروح 
واحلوا�شي

املتون

١5.١7 ٤٤2٣ ٣752 ٦7١ 29١ ٣8١ املجموع

فهار�س  يف  لها  املئوية  والن�شبة  بنوعيها،  الن�شبة  املجهولة  رفّية(  وال�شّ الّلغوّية)الّنحوّية  املخطوطات  اأعداد 
املخطوطات يف املكتبات العربية 

معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�شبة اإلى 
اإجمايل عدد 
املخطوطات 
اللغوية )%)

اإجمايل عدد 
املخطوطات 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي 
املعلوم 
الن�سبة

املخطوط  اللغوي املجهول الن�شبة

الفهر�س
املجموع

ال�شروح 
واحلوا�شي

املتون

١0.٤5 ٦7 ٦0 7 5 2
١-خمطوطات 

ال�شليمانية املكتبة 

٦.88 ١٦0 ١٤9 ١١ ٦ 5
2-خمطوطات 

مكتبة دير الفاتيكان

2٤.٤٤ ٤5 ٣٤ ١١ 8 ٣
٣-خمطوطات 
املكتبة الوطنية 

االألبانية

١9.05 2١ ١7 ٤ ٣ ١
٤-خمطوطات 

مكتبة االأمربوزيانا
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٤.09 ١7١ ١٦٤ 7 ٤ ٣
5- خمطوطات 

خزانة في�س اهلل 
اأفندي

١٤.٤٣ ١9٤ ١٦٦ 28 ١7 ١١

٦-خمطوطات 
جامعة 

برن�شتون)جمموعة 
جاريت(

١8.75 288 2٣٤ 5٤ 28 2٦

7-خمطوطات 
جامعة 

برن�شتون)جمموعة 
يهودا(

١٣.١٣ 99 8٦ ١٣ ٦ 7
8-خمطوطات 

ت�ش�شرتبيتي مكتبة 

١2.92 ١0٤5 9١0 ١٣5 77 58 املجموع

فهار�س  يف  لها  املئوية  والن�شبة  بنوعيها،  الن�شبة  املجهولة  رفّية(  وال�شّ الّلغوية)الّنحوّية  املخطوطات  اأعداد 
املخطوطات يف املكتبات االأجنبية

معدل 
املخطوط 
املجهول 

الن�شبة اإلى 
اإجمايل عدد 
املخطوطات 
اللغوية )%)

اإجمايل عدد 
املخطوطات 

اللغوية

املخطوط 
اللغوي املعلوم 

الن�سبة

املخطوط اللغوي املجهول الن�شبة

الفهر�س
املجموع

ال�شروح 
واحلوا�شي

املتون

١5.١7 ٤٤2٣ ٣752 ٦7١ 29١ ٣8١

فهار�س 
املخطوطات 
يف املكتبات 

العربية
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

١2.92 ١0٤5 9١0 ١٣5 77 58

فهار�س 
املخطوطات 
يف املكتبات 

االأجنبية

١٤.7٤ 5٤٦8 ٤٦٦2 80٦ ٣٦8 ٤٣9 االإجمايل

مقارنة بني فهار�س املخطوطات يف املكتبات العربّية واالأجنبّية

ملحوظات على الجداول الّسابقة:

يف . ١ املخطوطات  فهار�س  من  فهر�ًشا  وع�شرين  واحًدا  االإح�شائّية  تناولت 
املكتبات العربّية واالأجنبّية، بلغ عدُد فهار�س املكتبات العربّية منها اأربعة 

ع�شر فهر�ًشا، وعدُد فهار�س املكتبات االأجنبّية ثمانيُة فهار�س .

بلغت الّن�شبة املئوّية للمخطوطات الّلغوّية املجهولة الّن�شبة ١٤، 7٤%، وهي . 2
اأّنها ماأخوذة من عدد قليل  اإذا ما و�شعنا بعني االعتبار  ن�شبة غري قليلة 
من الفهار�س اّلتي عنيت بجمع املخطوطات العربّية وفهر�شتها، فال ميكن 

اإهمالها وتركها دون معاجلة.

من . ٣ خمطوط(   80٦( الّن�شبة  املجهولة  الّلغوّية  املخطوطات  عدد  بلغ 
جمموع املخطوطات الّلغوّية املعلومة واملجهولة مًعا اّلذي بلغ عدده )5٤٦8 

خمطوط(، وهذا عدد كبري من هذا الرّتاث الّلغوّي.

فهر�س . ٤ فاإّن  الفهر�س  ا�شم  اعتبار  وفق  االإح�شائّية  هذه  اإلى  ُنظر  اإن 
املخطوطات  احتواًء على  الفهار�س  اأكرث  امل�شرّية  الكتب  دار  خمطوطات 
اجلامعة  ثّم  الّظاهرّية،  املكتبة  فهر�س  ثّم  الّن�شبة،  املجهولة  الّلغوّية 
يف  العربّية  املخطوطات  فهار�س  اأّما  االأزهرّية،  املكتبة  ثّم  االإ�شالمّية، 
على هذه  احتواًء  اأكرثها  برن�شتون  فهر�س جامعة  فاإّن  االأجنبّية  املكتبات 
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الفاتيكان  دير  مكتبة  ثّم  ت�ش�شرتبيتي،  مكتبة  فهر�س  ثّم  املخطوطات، 
واملكتبة الوطنّية االألبانّية. 

زاد . 5 الفهر�س  يف  عموًما  الّلغوّية  املخطوطات  عدد  زاد  كّلما  الغالب  يف 
عدد املخطوطات املجهولة الّن�شبة فيها، ولكّن  هذه العمومّية لي�شت على 
اّطرادها كما هو وا�شح من اجلداول ال�شابقة، وذلك عند الّنظر اإلى عدد 
يف  الّلغوّية  للمخطوطات  االإجمايل  والعدد  الّن�شبة  املجهولة  املخطوطات 
بع�س فهار�س املخطوطات من مثل: خمطوطات اجلامع الكبري مبكنا�س، 
العاّمة  اخلزانة  وخمطوطات  ال�ّشليمانّية،  يف  االأوقاف  وخمطوطات 
الوطنّية  املكتبة  وخمطوطات  الفاتيكان،  دير  وخمطوطات  بالّرباط، 

االألبانّية .

واإجماال فاإّنه ال ينبغي جتاهل هذه االأعداد من املخطوطات املجهولة الّن�شبة-
بال�شرورة  املعلوم  من  قليلة-فاإّنه  مناذج  من  اأُخذت  قد  االإح�شائّية  كانت  واإْن 
اأْن  ا  جدًّ الع�شري  ومن  ا،  جدًّ �شعب  املخطوطات  فهار�س  بجميع  االإحاطة  اأّن 
العربّية  املخطوطات  فهار�س  جميع  يف  معّينة  ظاهرة  تتّبع  من  الباحثون  يقوم 
ة منها والعاّمة، فاالكتفاء بهذه الّنماذج  يف املكتبات العربّية واالأجنبّية، اخلا�شّ
يف  الّن�شبة  املجهولة  املخطوطات  ظاهرة  انت�شار  ملدى  وا�شحة  �شورة  لنا  ي�شع 

فهار�س املخطوطات.

 المبحث الخامس: 
دور الهيئات والمؤّسســات والجامعات 

والمهتميــن بالّتراث العربّي المخطوط في 
معالجة ظاهرة الّتراث الّلغوّي مجهول الّنســبة

الّلغوّي  الرّتاث  ة  الّن�شبة-وبخا�شّ جمهول  العربّي  الرّتاث  ظاهرة  تتّبع  عند 
العربّي  بالرّتاث  املهتمون  كتبه  وفيما  العربّية،  املخطوطات  فهار�س  يف  منه- 
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المخطــوط والتراث اللغوي
خدمــة التــراث اللغــوي المخطوط فــي مجال اللغة العربية بين الواقع والمأمول

وما  ال�ّشاأن،  بهذا  وندوات  ودرا�شات  واأبحاث  مقاالت  من  وفهر�شة  حتقيًقا 
دورات  من  املخطوط  بالرّتاث  املهتّمة  واجلامعات  والهيئات  املوؤ�ّش�شات  اأقامته 
وموؤمترات، ُيخل�س اإلى اأّن هناك جانب تق�شرٍي من اجلميع للّت�شّدي باملعاجلة 
لهذه الظاهرة؛اإذ الرّتاث املجهول الّن�شبة عموًما ينبغي اأْن يعالج ب�شورة م�شتقّلة 
مرّكزة ومطّبقة على اأر�س الواقع، فهي ال تعالج بحديث يحكي جتربة �شخ�شّية، 

وال بتناول جزئّي .

توثيق  تتناول جزئّية  الرّتاث املخطوط  بتحقيق  ُعنيت  اّلتي  الّدرا�شات  وغالب 
�شيخ  ذكره  ما  يذكر  وغالبهم  االإيجاز،  من  ب�شيء  املوؤّلف  وا�شم  الكتاب  عنوان 
اإيجاًزا  ون�شرها(  الّن�شو�س  كتابه)حتقيق  يف  هارون  ال�ّشالم  عبد  املحّققني 

و�شرًحا، مع اإ�شافات ي�شرية على ما ذكره .

وا�شم  العنوان  فقدان  اإلى  اأّدت  اّلتي  املحتملة  االأ�شباب  الغالب-  يف  فُتذكر- 
اّلتي فيها  االأخرية  اأو  االأولى من املخطوط  الورقة  املوؤّلف، وذلك من مثل: فقد 
وا�شم  العنوان  �شقوط  اأو  املوؤّلف،  وا�شم  العنوان  انطما�س  اأو  البيانات،  هذه 

املوؤّلف، اأو خلو الكتاب باالأ�شل منهما.

اأْن تذكر االأ�شباب املحتملة ت�شع بع�س احللول من خطوات ت�شاعد على  وبعد 
الكتب  اإلى  الرجوع  اأحدهما، وذلك من مثل:  اأو  املوؤّلف  اأو  العنوان  اإلى  الو�شول 
الكتاب  قراءة  اأو  والّطبقات،  الرّتاجم  كتب  اأو  واملوؤّلفني  باملوؤّلفات  ُعنيت  اّلتي 
قراءة واعّية بحًثا عنهما، فلعّله قد ُيذكر يف طّي �شفحاته، اأو البحث عن نقوالت 
اأو  الكتاب،  اأو  املوؤّلف  اإلى  النقوالت  ن�شبت هذه  اأخرى  كتب  الكتاب يف  من هذا 
الّتمر�س باأ�شلوب املوؤّلف اّلذي ُي�شاعد على الو�شول اإلى ا�شم الكتاب واملوؤّلف مًعا، 
اأو و�شع ن�شخة اأخرى للكتاب ومعرفة املو�شع ال�ّشاقط اّلذي فيه ا�شم الكتاب اأو 

ا�شم املوؤّلف يف حال انطما�س مو�شع العنوان اأو املوؤّلف من املخطوط)١).

حمّمد  ال�ّشالم  عبد  املثال:  �شبيل  على  االإيجاز  من  ب�شيء  املعاجلة  وخطوات  االأ�شباب  ذكر  فيمن  ينظر   (١(
�س١2٣-١٤0،  الرّتاث،  حتقيق  الف�شلّي،  الهادي  ود.عبد  �س٤٣،  ون�شرها،  الّن�شو�س  حتقيق  هارون، 
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بع�س  تناول  اجلامعّية،  العليا  للّدرا�شات  املنهجّية  الكتابات  �شعيد  وعلى 
بتحقيق  تتعّلق  اّلتي  اجلامعّية  الر�شائل  اختيار  يف  وال�شوابط  االأ�ش�س  االأ�شاتذة 
املخطوط من خطوات  بالرّتاث  املهتمون  ذكره  ما  على  فاالإ�شافة  املخطوطات، 
عن  باالبتعاد  الّطالب  ين�شح  بع�شهم  فكان  الّن�شبة،  املجهول  الرّتاث  ملعاجلة 
واملوؤّلف  الكتاب  اإلى عنوان  الو�شول  الطالب  اأعيا  اإْن  الّن�شبة  املجهول  املخطوط 
وجود  الّر�شالة  ت�شجيل  يف  ي�شرتط  كان  من  ومنهم  ال�ّشابقة،  اخلطوات  باّتباع 
اأكرث من ن�شخة، وغالب الرّتاث املجهول الّن�شبة ياأتي على ن�شخة واحدة)١)؛ الأّنه 

لي�س املعقول اأْن يبحث الّطالب عن ن�شخة لكتاب ال يعرف له عنواًنا وال موؤّلًفا.

ومع هذا الق�شور يف الّطرح ال ُينكر جهود بع�س الهيئات واالأ�شاتذة - واإن كان 
التناول جزئيًّا- يف االإ�شارة اإلى هذا الّنوع من الرّتاث، اأو و�شع خطوات رئي�شة 

متّكن املحّقق اأو املفهر�س من الو�شول اإلى العنوان وا�شم املوؤّلف.

فمن هذه اجلهود ندوة اأقامها معهد املخطوطات العربّية بعنوان)فّن فهر�شة 
الّطناحّي  الّندوة د.حممود  اإذ حتّدث يف هذه  وق�شايا(،  املخطوطات - مدخل 
مبحور بعنوان)ثقافة املفهر�س( �شّدد فيه على �شرورة بذل اجلهد للو�شول اإلى 
عنوان املخطوط وا�شم املوؤّلف، م�شرًيا اإلى اأّنه يجب اأْن تغري املخطوطات جمهولة 

�س2٣5،  االأمثل،  والّنهج  الواقع  بني  املخطوطات  حتقيق  ع�شيالن،  الّرحيم  عبد  بن  اهلل  واأ.د.عبد 
ود.عبد املجيد دياب، حتقيق الرّتاث العربّي )منهجه وتطوره(، �س١٣5-١٣7، واأ.د.هادي نهر، حتقيق 

املخطوطات والّن�شو�س ودرا�شتها)املناهج والقواعد واالإجراءات(، �س١٣٦-١٣8
ل يف هذه اخلطوات د.عابد �شليمان امل�شوخي يف كتابه: املخطوطات العربّية)م�شكالت وحلول(،  وقد ف�شّ  
�ض١٤-١8، 2٣-2٦، و عّزت يا�شني اأبو هيبة يف كتاب: املخطوطات العربّية فهار�شها وفهر�شتها ومواطنها 
يف جمهورّية م�شر العربّية، �س7٤-79، وعبد اهلل بن عبد اهلل بن اأحمد احلوثّي، الوايف يف اأ�ش�س وخطوات 

حتقيق ون�شر املخطوطات، 7٦٣/2 وما بعدها.
ينظر يف هذه اال�شرتاطات: د.اأكرم �شياء العمرّي، درا�شات تاريخّية مع تعليقة يف منهج البحث وحتقيق   (١(
املخطوطات، �س٤١، اأ.د.اأحمد ح�شن فرحات، حتقيق املخطوطات يف الّر�شائل اجلامعّية-روؤية نقدّية-، 

�ض2١7، ود.يو�شف املرع�شلّي، اأ�شول كتابة البحث العلمّي وحتقيق املخطوطات، �س2٤7.
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واأ�شحابها،  عناوينها  عن  الك�شف  ملحاولة  واجلهد  اجلّد  اإلى  املفهر�َس  الّن�شبة 
�شارًبا اأمثلة على ذلك من جتاربه ال�ّشخ�شّية ومن جتارب املحّققني)١).

حتت  موؤمتًرا  اأقامت  اإذ  االإ�شالمّي،  للرّتاث  الفرقان  موؤ�ّش�شة  جهد  كذلك 
عنوان)درا�شة املخطوطات االإ�شالمّية بني اعتبارات املاّدة والب�شر( حتّدث فيه 
جمهولة  املخطوطات  عن)ظاهرة  حماورة  اأحد  يف  �شريفة  بن  حمّمد  االأ�شتاذ 
املوؤّلف: املخطوطات الّتاريخّية واجلغرافّية مثاال(، منّبًها على اأهمّية هذا الّنوع 
من الرّتاث املخطوط، ذاكًرا اأ�شباب وجودها، ممثال لها من جمموعة من كتب 

الّتاريخ واجلغرافيا، مبّيًنا كيفية الو�شول اإلى اأ�شماء موؤّلفيها)2).

اأ�شار  فقد  املخطوط،  بالرّتاث  للمهتمني  ال�ّشخ�شّية  الّتجارب  �شعيد  على  اأّما 
�شعوبات  اإلى  الرّتاث(  حتقيق  يف  كتابه)حما�شرات  يف  ناجّي  هالل  االأ�شتاذ 
الّتحقيق، م�شرًيا اإلى اأّنه حينما يكون املخطوط ُغْفاًل من العنوان وا�شم املوؤّلف، 

عوبة اّلتي متّر على املحّقق. فهو الغاية يف ال�شّ

وخارجّية  داخلّية  درا�شة  املخطوط  درا�شة  من  بّد  ال  اأّنه  اإلى  فيه  اأملح  وقد 
للو�شول اإليهما بحًثا عن اأدّلة عقلّية اأو نقلّية تقرب املحّقق منهما، ذاكًرا بع�س 

الّتجارب ال�ّشخ�شّية يف هذا املجال)٣).

وقريب من هذا الّطرح ما قام به د.م�شطفى جواد حينما تناول جزئّية)البحث 
اأهمّية  على  منّبًها  اأماليه،  يف  عدمهما(  عند  املوؤّلف  وا�شم  الكتاب  ا�شم  عن 

ينظر: حممود الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س ١9٤ وما بعدها.  (١(
ينظر: حمّمد اأبو �شريفة، ظاهرة املخطوطات جمهولة املوؤّلف)املخطوطات الّتاريخّية واجلغرافّية مثاال(،   (2(

�ض 222-207.
ينظر: هالل ناجي، حما�شرات يف حتقيق الّن�شو�س، �س 8 وما بعدها.  (٣(



١72

على  االأمثلة  بع�س  ذاكًرا  اإليهما،  الو�شول  يف  والّداخلّية  اخلارجّية  الّدرا�شة 
ذلك)١).

املجهول  املخطوط  اإلى  املنّجد  الّدين  د.�شالح  اأ�شار  الفهر�شة  جمال  ويف 
قبل  من  اجلهد  بذل  وجوب  اإلى  اجلزئّية  هذه  يف  نّبه  وقد  فهر�شته،  وطريقة 
اأو  املخطوط  مقّدمة  اإلى  بالّرجوع  وذلك  هوّيته،  معرفة  اإلى  للو�شول  املفهر�س 
اإلى  املخطوط  داخل  من  االإ�شارات  عن  البحث  اأو  وجودهما،  حال  يف  خامتته 
املوؤّلف اأو العنوان كالنقول اّلتي ينقلها املوؤّلف عن م�شادر اأخرى ميكن بوا�شطتها 

معرفة املوؤلف، اأو غريها من الّطرق اّلتي اأوجز فيها)2). 

وال �شّك اأّن هذه اجلهود هي خطوة غري منكورة للو�شول اإلى معاجلة حقيقّية 
لهذا الّنوع من الرّتاث، غري اأّن الق�شور يف الّطرح والّتناول واملعاجلة قد انعك�س 
عليه  ُوقف  ما  القّلة-بح�شب  من  اإذ  املفهر�شني،  وعلى  اأنف�شهم  املحّققني  على 
لتحقيق خمطوط جمهول  يت�شّدى  من  املحّققني  من  اأْن جند  البحث-  هذا  يف 
الّن�شبة، اأو حماولة معاجلة جهالة املوؤّلف اأو العنوان ب�شورة منهجّية من�شبطة، 
فهار�س  غالب  يف  الرّتاث  لهذا  �شورة  من  ظهر  فما  املفهر�شني،  جهة  من  اأّما 
ال�ّشلبّية  املعاجلة  حقيقة  يعك�س  واالأجنبّية  العربّية  املكتبات  يف  املخطوطات 
تفاوت كبري  اإذ هناك  واالأفراد،  الهيئات  بها  اّلتي قامت  للمخطوطات املجهولة 
من  الّثاين  املبحث  يف  ذكرنا  كما  املخطوط  بيانات  يف  الّتف�شيلّي  املقدار  يف 
حقيقّية  معاجلة  لي�شع  يكن  مل  املخطوطات  الفهر�شني  من  وكثري  البحث،  هذا 
اأو  العنوان  جمهولة  كونها  اإلى  باالإ�شارة  فقط  فيكتفي  املجهولة،  للمخطوطات 
املوؤّلف اأو كليهما مًعا دون اأْن ي�شع للقارئ بيانات اإ�شافّية قد ت�شاعده يف الو�شول 

اإلى العنوان اأو املوؤّلف. 

املورد، اجلمهورّية  الّن�شو�س، جمّلة  اأمايل م�شطفى جواد يف حتقيق  علّي،  الوّهاب حمّمد  ينظر: عبد   (١(
العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد ال�ّشاد�س، العدد االأّول، ١977م، �س١25 وما بعدها.

ينظر: د.�شالح الّدين املنّجد، قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، �س7٣- 7٤.  (2(
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 المبحث الّسادس: 
اقتراحات وحلول لمعالجة مشــكالت الّتراث 

الّلغوّي مجهول الّنسبة
اإال بت�شافر  اأْن تتحّقق  الّن�شبة ال ميكن  الّلغوّي جمهول  معاجلة م�شكة الرّتاث 
اجلهود اّلتي ينبغي اأْن ُتبذل من جميع اجلهات والهيئات املهتّمة بتحقيق الرّتاث 
والرّتاث  عموًما،  العربّي  بالرّتاث  ومهتّمني  حمّققني  من  االأفراد  ومن  العربّي، 

الّلغوّي منه على وجه اخل�شو�س .

ويف �شبيل معاجلة هذه امل�شكلة ُيقرتح االآتي:

• على اجلهات والهيئات �ملهتّمة بالرّتاث �لعربّي:	

ال �شّك اأّن املعّول الّرئي�س يف معاجلة هذه امل�شكلة يقع اجلزء االأكرب منه على 
املخطوطات  معهد  مثل:  من  وذلك  العربّي،  بالرّتاث  املهتّمة  والهيئات  اجلهات 
واملجمع  املاجد،  جمعة  مركز  االإ�شالمّي،  للرّتاث  الفرقان  وموؤ�ّش�شة  العربّية، 
العلمي يف دم�شق، واملجمع العلمي يف العراق، واملجمع العلمّي يف م�شر، واملجالت 

ة اّلتي ُتعنى ب�شاأن الرّتاث املخطوط . واملكتبات الوطنّية العاّمة واخلا�شّ

١- الّتنبيه على اأهمّية الرّتاث العربّي جمهول الّن�شبة، واأّنه جزء ال يتجّزاأ . ١
قبل  من  عليه  االإقبال  وعدم  واإهماله  جتاهله  ينبغي  ال  الرّتاث  هذا  من 
وفهر�شًة،  حتقيًقا  العربّي  الرّتاث  ك�شائر  يعامل  اأال  يجب  واأّنه  املحّققني، 
ة، تبداأ باإقامة ّدورات علمّية وندوات وموؤمترات  بل تكون له و�شعّية خا�شّ
اإلى  الو�شول  على  تعينهم  خطوات  و�شع  يف  واملفهر�شني  املحّققني  تخدم 

عناوين املخطوطات جمهولة الّن�شبة وموؤّلفيها.

اإعادة قراءة قواعد فهر�شة الرّتاث العربّي يف املكتبات العربّية واالأجنبّية . 2
فيه  مبا  عموًما  الّن�شبة  جمهول  العربّي  الرّتاث  معاجلة  تتطلّبه  ما  وفق 
الرّتاث-بحكم  فهر�شة  يف  الغالبة  الو�شفّية  فالفهر�شة  الّلغوّي،  الرّتاث 
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الرّتاث  فهر�شة  عند  جمدية  تكون  قد  املفهر�س-  ودور  الفهر�شة  غاية 
املخطوط �شوى الرّتاث املخطوط جمهول الّن�شبة، فهو يحتاج اإلى درا�شة 

ة بحًثا عن االأدلة اّلتي تفيد يف الك�شف عن عناوينها وموؤّلفيها. خا�شّ

قال:«َفَلْي�َس  حينما  طوال  �شنوات  منذ  ناجي  هالل  االأ�شتاذ  به  نادى  ما  وهذا 
ْوَراِق امْلَْخُطوِط  ْفَحِة اْلُعْنَواِن وِتْعَداِد اأَ ِمَن اْلَفْهَر�َشِة يِف �َشْيٍء َنْقُل َما ُكِتَب َعَلى �شَ

ِه. َوِقَيا�َشاِتِه وَنْوِع َخطِّ

وِل  اِخِل، وا�ْشِتْبَطاِنِه لْلُو�شُ ُة ال َتُقوُم ِبَغرْيِ ِدَرا�َشِة النَّ�سِّ ِمَن الدَّ الَفْهَر�َشُة اْلِعْلِميَّ
ِفِه َعَلى َوْجِه اْلَقْطِع واْلَيِقنِي«)١). نِّ اإَِلى ا�ْشِمِه وا�ْشِم ُم�شَ

الّن�شبة بح�شب ما ُوقف عليه من فهار�س يف هذا  وفهر�شة املخطوط املجهول 
البحث ودرا�شات واأبحاث متعّلقة بالفهر�شة قائمة على تبيان اأّن هذا املخطوط ال 
يحمل عنواًنا وال ا�شم موؤّلف)2)، وهي لي�شت قائمة على و�شع اأدّلة من املخطوط 

تفيد يف الو�شول اإليهما.

ومن املمكن اأْن جتمع املخطوطات جمهولة الّن�شبة يف فهر�س م�شتقل تعالج فيه 
م�شاألة اجلهالة منفردة عن الفهر�س االأ�شا�س، ذلك الأّن فهر�شتها ينبغي اأْن تكون 
تقّرب  قد  اّلتي  االأدّلة  بو�شع  وذلك  االأخرى،  املخطوطات  فهر�شة  عن  خمتلفة 
من العنوان اأو املوؤّلف مالحظاٍت اإ�شافّية، كاأْن تذكر �شيوًخا نقل عنهم، اأو كتًبا 

ا�شتقى منها ماّدة كتابه، اأو اآراء تفّرد بها اإلخ ... 

االأدّلة . ٣ ا�شتنباط  يف  يتمّر�شون  واملحّققني  املفهر�شني  من  عدد  تاأهيل 
�شوء  على  ثّم  املوؤّلف،  وا�شم  املجهول  املخطوط  عنوان  عن  تك�شف  اّلتي 

هالل ناجي، من قواعد الّتحقيق العلمّي: توثيق عنوان املخطوط وحتقيق ا�شم موؤّلفه، �س٤9.  (١(
مّر بنا �شابًقا ما ذكروه حول فهر�شة املخطوط املجهول، وُينظر مثال يف تف�شيل ُطرق فهر�شة املخطوطات   (2(

يف الفهار�س: عبد الكرمي االأمني، مالحظات يف قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، �س ١٤٦- ١57.
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هذه  عليها  م�شافة  الفهار�س اجلديدة  تو�شع  بيانات  من  اإليه  ينتهون  ما 
البيانات كمالحظاٍت اإ�شافّية على البيانات االأ�شا�شّية العاّمة للمخطوط.

• على املفهر�صني واملحّققني والأفراد املهتّمني بالرّتاث العربّي:	

والهيئات  اجلهات  على  يقع  الّظاهرة  هذه  معاجلة  يف  االأكرب  الّدور  كان  اإْن 
املهتّمة بالرّتاث العربّي املخطوط، فاإّن هذا الدور قد اأتى بو�شفها هيئات م�شرفة 
وموّجهة، اأخذت على عاتقها االهتمام بالرّتاث العربّي، غري اأّن دور املفهر�شني 
اجلهات  دور  عن  اأهمّية  يقّل  ال  العربّي  بالرّتاث  املهتمني  واالأفراد  واملحّققني 
هذه  ت�شعها  اّلتي  للخّطط  املنّفذون  هم  الأّنهم  ذلك  بالرّتاث،  املهتّمة  والهيئات 

اجلهات والهيئات يف �شبيل معاجلة م�شكالت الرّتاث العربّي املخطوط  .

ي�شت�شعر املفهر�س واملحّقق واملهتّم بالرّتاث اأهمّية الرّتاث العربّي جمهول . ١
والّتحقيق؛مّما  الفهر�شة  عند  الرّتاث  اأنواع  ك�شائر  لي�س  واأّنه  الّن�شبة، 
اأو  الّنوع  هذا  فهر�شة  عند  الّدوؤوب  والعمل  اجلهد  م�شاعفة  ي�شتوجب 

حتقيقه.

ال مفّر من وجوب كون املفهر�س واملحّقق واملهتّم بالرّتاث اّلذين يت�شّدون . 2
�شني يف مو�شوع الكتاب املراد فهر�شته  للمخطوط املجهول الّن�شبة متخ�شّ
ملعاجلة  عن�شر  اأهم  هي  واملحقق  املفهر�س  ثقافة  الأّن  حتقيقه؛ذلك  اأو 
واملحّقق  املفهر�س  �س  تخ�شّ اأّن  �شّك  وال  الّن�شبة،  جمهولة  املخطوطات 
الّنوع  للّتعامل اخلا�ّس مع هذا  الّثقافة، وهو �شرورّي  جزء هاّم من هذه 

من الرّتاث العربّي املخطوط .

واملحّققني، منهم  االأ�شاتذة  كثري من  واملحقّق  املفهر�س  ثقافة  �شّدد على  وقد 
عند  ا�شرتطا  فقد  يا�شني،  واأ.عّزت  احللوجّي  ال�ّشتار  د.عبد  املثال  �شبيل  على 
ا يف املجال اّلذي يريد اأْن يفهر�شه اإ�شافة  �شً الفهر�شة اأْن يكون املفهر�س متخ�شّ
�شني هم  على كونه ذا ثقافة وا�شعة، فقد اأثبتت الّتجارب-كما ذكرا- اأّن املتخ�شّ
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اأكرث الّنا�س قدرة على الفهر�شة، ومنهم كذلك: د.حممود الّطناحّي، ود.عدنان 
دروي�س، فقد اأ�شارا اإلى �شرورة كون املفهر�س مثّقًفا ثقافًة وا�شعة)١).

ة على املحّقق،  واأّما د.عبد الهادي الف�شلّي فقد ا�شرتط �شروًطا عاّمة وخا�شّ
يكون  اأْن  ة  اخلا�شّ ال�ّشروط  ومن  املحّقق،  ثقافة  العاّمة  ال�ّشروط  من  فعّد 
لتحقيق  يت�شّدى  فمن  حتقيقه،  يريد  اّلذي  املخطوط  مو�شوع  يف  ا  �شً متخ�شِّ

خمطوط نحوّي، فعليه اأْن يكون نحويًّا)2).

ِق يف ِعْلٍم ِمَن  وهذا اّلذي ا�شرتطه د.م�شطفى جواد قبُل بقوله:«َيْنَبِغي ِلْلُمَحقِّ
َطَلَحاِتِه«)٣). �شْ ْن َيُكوَن َعامِلًا ِبِه، وَعاِرًفا مِبُ ْرٍب ِمَن االآَداِب اأَ اْلُعُلوِم اأْو �شَ

والّتجارب يف جمال توثيق عنوان خمطوط ما اأو موؤّلف اّلتي ذكرها لنا اأعالم 
الوا�شعة  الّثقافة  اأّن  لنا  ك�شفت  املخطوط  العربّي  بالرّتاث  واملهتّمني  املحّققني 
اإلى  للو�شول  االأمثل  ال�ّشبيل  يحّققه هما  اأْن  يريد  اّلذي  الفّن  للمحّقق وعلمه يف 

عنوان املخطوط وموؤّلفه.

ل اإلى عنوان خمطوط جمهول املوؤّلف  اأّنه تو�شّ فقد ذكر االأ�شتاذ هالل ناجي 
والعنوان بعد اأْن بذل اجلهد يف البحث، ومنه اأّنه وجد نقوالت للموؤّلف يف كتاب 
و د.زهري  اّلذي حّققه هو،   الكتاب  موؤلَّفه، وهذا  ا�شمه وعنوان  ن�ّس على  اآخر 

زاهد )األفّيةاالآثارّي اأوكفاية الغالم يف اإعراب الكالم (، )828هـ))٤).

ينظر: عبد ال�ّشتار احللوجّي، املخطوطات والرّتاث العربّي، �س٣7، وعزت يا�شني اأبو هيبة، املخطوطات   (١(
العربّية فهار�شها وفهر�شتها ومواطنها يف م�شر، �س٣٤، ود.حممود الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١9١، 

وتعقيب د.عدنان دروي�س على بحث د.حممود الّطناحّي، �س٣١2- ٣١٣.
ينظر: د.عبد الهادي الف�شلّي، حتقيق الرّتاث، �س٣7- ٣8.   (2(

ينظر: عبد الوّهاب حمّمد علّي، اأمايل م�شطفى جواد يف حتقيق الّن�شو�س، �س١2١.  (٣(
ينظر: هالل ناجي، حما�شرات يف حتقيق الّن�شو�س، �س8- 9.  (٤(

      وينظر يف هذه املحا�شرات اّلتي كتبها االأ�شتاذ الفا�شل اأمثلة كثرية ملحّققني اآخرين دّلّت ثقافتهم على عنوان 
املخطوط وا�شم املوؤّلف بعد اأْن كانا جمهولني اأو مزّيفني.
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عنوان  معرفة  اإلى  ل  تو�شّ اأّنه  وذلك  الّطناحّي،  د.حممود  به  قام  ما  ومثله 
خمطوط جمهول العنوان واملوؤّلف وا�شم موؤّلفه بعد اأْن اأخذ ن�شخة منه، وقارنها 
بياناته  وكانت  الّنحوّية،  امل�شّنفات  يف  الوا�شعة  ثقافته  بح�شب  اأخرى  بن�شخة 
اجلمل  �شروح  اأحد  ولعّله  والعنوان،  املوؤّلف  جمهول  الّنحو  يف  كتاب  االآتي: 

للّزجاجّي، وكان هذا الكتاب هو �شرح اجلمل البن ع�شفور)٦٦9هـ))١).

الفّن)الّنحو . ٣ حتديد  بعد  الّن�شبة  جمهول  املخطوط  نوع  حتديد  �شرورة 
االأّول  ُذكرا �شابًقا يف املبحث  اّللذين  رف(، وذلك وفق االعتبارين  وال�شّ

من هذا البحث، وهما:

اجلهالة، 	.  منها  اأتت  اّلتي  اجلهة  فُتحّدد  اجلهالة،  منحى  اعتبار 
وذلك من جهة العنوان اأو املوؤّلف اأو العنوان واملوؤّلف مًعا.

حتديد 	.  بعد  العلمّية  املاّدة  نوع  فيه  فُيحّدد  املخطوط،  نوع  اعتبار 
يف  متًنا  املخطوط  كونه  معرفة  وذلك  رف(،  وال�شّ )الّنحو  الفّن 
رف، اأو �شرًحا على منت، اأو حا�شية على �شرح اإلخ...،  الّنحو اأو ال�شّ

ثّم يحّدد متام هذا املخطوط من نق�شانه )قطع(.

ا عند الّتعر�س لهذا الّنوع من املخطوطات فهر�شًة  وهذا الّتحديد �شرورّي جدًّ
وحتقيًقا، فهو ي�شع للمت�شّدين للفهر�شة اأو الّتحقيق اخلطوة االأولى للبحث عنه، 

فال تكون دائرة البحث وا�شعة ي�شعب االإملام بجميع اأطرافها .

باأّنه  االأّول)اجلهالة(  االعتبار  وفق  املخطوط  نوع  ُحّدد  اإْن  املثال  �شبيل  فعلى 
جمهول،  العنوان  لكّن  معروف،  املوؤّلف  اأّن  اأي  املوؤّلف،  دون  العنوان  جمهول 
فبدهّي اأْن يقوم املحّقق اأو املفهر�س بالبحث يف كتب الرّتاجم اّلتي ترجمت لهذا 

ينظر: د.حممود الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١95.  (١(
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املوؤّلف اأو كتب املوؤّلفني واملوؤّلفات اإلخ...؛بحًثا عن عنوان الكتاب �شواء اأكان متًنا 
اأم �شرًحا اأم حا�شيًة، ويف الغالب ي�شل اإليه)١).

اأ�شعب  من  واملوؤّلف-وهو  العنوان  جمهول  باأّنه  نف�شه  االعتبار  وفق  ُحّدد  ولو 
- مثال -،  �شرح  باأّنه  املخطوط(  الّثاين)نوع  االعتبار  وفق  ُحّدد  ثّم  االأنواع-، 
فال بّد اأّوال من معرفة املنت امل�شروح، ثّم البحث يف كتب املوؤّلفات واملوؤّلفني عن 
ال�ّشروح، حّتى  اأ�شحاب هذه  وعن  املعروف،  املنت  اأُّلفت على هذا  اّلتي  ال�ّشروح 

ي�شل يف الّنهاية اإلى عنوان ال�ّشرح وموؤّلفه .  

يّتبعا . ٤ اأْن  �شواء  حّد  على  واملحّقق  املفهر�س  على  اأّنه  البحث  هذا  ُيظّن يف 
عند فهر�شة الرّتاث العربّي جمهول الّن�شبة اأو حتقيقه للك�شف عن عنوان 

املخطوط اأو ا�شم املوؤّلف ما ياأتي:

الّدرا�صة الّداخلّية للمخطوط)2):	. 

وفيها تتّم قراءة املخطوط قراءة واعّية بحًثا عن االأدّلة الّنقلّية اأو العقلّية اّلتي 
تعني على معرفة العنوان اأو املوؤّلف من قريب اأو بعيد، ثّم تدوين كّل ما قد يقّرب 
املوؤّلف عن  املوؤّلف يف بطاقات خارجّية، وذلك من مثل: نقوالت  اأو  العنوان  من 
�شيوخه، والكتب وامل�شّنفات اّلتي ينقل عنها اأو اّلتي يحيل اإليها من موؤّلفاته اأو 
يتبناها  اّلتي  اأو  املوؤّلف  يراها  اّلتي  رفّية  ال�شّ اأو  الّنحوّية  واالآراء  موؤّلفات غريه، 
وتوجيهات  اخلالفّية،  امل�شائل  يف  اأو  الّنحاة،  جمهور  فيها  يخالف  اّلتي  ة  خا�شّ

�س٤٣،  ون�شرها،  الّن�شو�س  حتقيق  هارون،  ال�ّشالم  عبد  اجلهالة:  من  احلالة  هذه  معاجلة  يف  ينظر   (١(
امل�شوحي،  �شليمان  ود.عابد  �س١٣٦،  ودرا�شتها،  والّن�شو�س  املخطوطات  حتقيق  نهر،  واأ.د.هادي 

املخطوطات العربّية)م�شكالت وحلول(، �س١9.
ينظر مثال يف هذه الّطرق للمعاجلة دون حتديد لنوع املخطوط متفّرقًة مع اإ�شافات ي�شرية للبحث: د.�شالح   (2(
الّدين املنّجد، قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، �س7٣-7٤، ود.عابد �شليمان امل�شوحي، املخطوطات 
العربّية)م�شكالت وحلول(، �س١5 وما بعدها، واأ.د.هادي نهر، حتقيق املخطوطات والّن�شو�س ودرا�شتها، 
�ض١٣7 وما بعدها، ود.عبد اهلل احلوثي، الوايف يف اأ�ش�س وخطوات حتقيق ون�شر املخطوطات، 2/7٦٤، 

وعزت يا�شني اأبو هيبة، املخطوطات العربّية فهار�شها وفهر�شتها ومواطنها يف م�شر، �س75.
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العرب  اأو كالم  �شريفة  اأحاديث  اأو  قراآنّية  قراءات  الّلغوّية من  لل�ّشواهد  املوؤّلف 
�شعًرا ونرًثا، وامل�شطلحات اّلتي يذكرها املوؤّلف، واالأ�شلوب اّلذي يّتبعه يف عر�س 
ماّدته العلمّية، و�شواهده اّلتي ا�شت�شهد بها على االآراء اّلتي يراها، وغريها كثري 

من هذه االأدّلة املتوّقعة اّلتي قد تو�شل اإلى معرفة املوؤّلف اأو ا�شم الكتاب.

فاإّنه  ال�ّشابقة،  االأدّلة  هذه  من  دليل  املفهر�س  اأو  املحّقق  يدي  بني  وقع  فاإذا 
رفّية  ال�شّ اأو  الّنحوّية  الكتب  يف  يبحث  �شّية  الّتخ�شّ ودرا�شاته  خربته  بح�شب 
اّلتي  االأدّلة  بهذه  له �شلة  واملوؤّلفات عّما  واملوؤّلفني  والّطبقات  الرّتاجم  ويف كتب 
اأو ين�ّس على  اأو توجيه له يف كتاب ما،  دّونها، كاأن يجد عاملًا ينقل راأي املوؤّلف 
الرّتاجم  كتب  يف  يجد  اأو  عنوانه،  عن  ُيبحث  اّلذي  كتابه  وعنوان  للموؤّلف  قول 
والّطبقات واملوؤّلفات واملوؤّلفني الكتَب اّلتي اأحال اإليها املوؤّلف املجهول، اأو ال�ّشيوخ 

اّلذين اأخذ عنهم اإلخ...)١).

يف  فاإّنه  املوؤّلف(،  اأو  اأحدهما)العنوان  اإلى  الو�شول  من  املحّقق  متّكن  فاإذا 
ُق َعَلى ا�ْشِم  الغالب قد ي�شل اإلى االآخر، يقول د.م�شطفى جواد: »َفاإَِذا َعرَثَ امْلَُحقِّ
االأَْمُر  َيُكوُن  ْحَياًنا  َواأَ ِف،  امْلُوؤَلِّ ا�ْشِم  اإَِلى  اْلَبْحِث  ِبَطِبيَعِة  يِه  ُيوؤَدِّ َذِلَك  َفاإِنَّ  اْلِكَتاِب، 
َلى  ِة ا�ْشَم امْلُوؤَِلِف، َفُهَو َيْهَتِدي ِبَذِلَك اإِ اِخِليَّ َرا�َشِة الدَّ باْلَعْك�ِس، اأَْعِني: اإَِذا َوَجَد بالدِّ

ا�ْشِم اْلِكَتاِب«)2).

�لّدر��سة اخلارجّية للمخطوط:	. 

من  وذلك  موؤّلفه،  كتبه  اّلذي  متنه  غري  باملخطوط  �شلة  له  ما  بها  واملراد 
والّتعليقات  والهوام�س  واحلوا�شي  املخطوط  وعمر  والّنا�شخ  الّن�شخ  تاريخ  مثل 
املراد  بالّن�شخة  �شلة  لها  اّلتي  االأخرى  الّن�شخ  وجمع  والّتمّلكات  وال�ّشماعات 

من اأمثلة اّتباع هذه االأدّلة للو�شول اإلى عنوان خمطوط جمهول الّن�شبة وموؤّلفه ما قام ال�ّشيخ حمد اجلا�شر   (١(
ل اإلى معرفة عنوان كتاب)الّدرة الثمينة( لالأبيوردّي، واالأ�شتاذ هالل ناجي يف حتقيقه الألفّية  حينما تو�شّ

االآثارّي.ينظر: هالل ناجي، حما�شرات يف حتقيق الّن�شو�س، �س8- 9، ١٣- ١٤.
ينظر: عبد الوّهاب حمّمد علّي، اأمايل م�شطفى جواد يف حتقيق الّن�شو�س، �س١2٦.  (2(
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معرفة عنوان الّتاأليف فيها وا�شم املوؤّلف، كاأْن يجمع ن�شًخا من �شروح اأو حوا�شي 
جمهولة الّن�شبة على كتاب ما، اأو يجمع كتًبا معلومة العنوان واملوؤّلف �شواء اأكانت 
اأّنها �شرح على  الّن�شبة يف  اأم مطبوعة ت�شرتك مع املخطوط املجهول  خمطوطة 
ُدّون فيها، ويف مقارنة امل�شّنفات ذات املو�شوع  تتّبع ما  فاإّن يف  كتاب ما مثال، 

الواحد بع�شها ببع�س  اأهمّيًة كربى قد تر�شد اإلى العنوان اأو املوؤّلف)١).

فقد مّر بنا كيف اأّن د.حممود الّطناحّي قد تو�شل اإلى عنوان خمطوط جمهول 
الّن�شبة واإلى ا�شم موؤّلفه عن طريق املقارنة بني ن�شختني من ن�شخ �شرح اجلمل 
موؤّلفه،  وا�شم  عنوانه  معرفة  املراد  وهو  جمهول،  اأحدهما  للّزجاجّي)٣٣7هـ(، 

واالآخر معلوم، وهو �شرح اجلمل البن ع�شفور)٦٦9هـ))2).

الكرمي  القراآن  )اإعراب  واملوؤّلف  العنوان  جمهول  كتاًبا  وجد  حينما  كذلك 
ملجهول(، وبعد مقارنة بكتاب معلوم ي�شرتك معه يف املو�شوع، وهو م�شكل اإعراب 

القراآن ملكّي القي�شّي)٤٣7هـ(، وجد اأّنه هو هو)٣).

ولُيعلم اأّن احلديث يف طرق معاجلة املخطوط املجهول الّن�شبة اأكرث مّما ُذكر، 
بالّتجارب  الّتمثيل  اأوجز هنا خا�شة من جانب  اأكرب مّما  اإلى ب�شط  وهو يحتاج 
الّتحقيقّية للمحّققني واملهتمني بتحقيق  الرّتاث الّلغوّي جمهول الن�شبة حتديًدا 
باإ�شارات  املعاجلة  طرق  اإلى  ي�شري  اأْن  البحث  هذا  ح�شب  ولكن  وبفهر�شته، 
ورة  فال�شّ والّتجارب،  بالّتمثيل  االإطالة  عن  يغني  ما  فيها  لعّل  وجمملة  موجزة 
درا�شات  من  عليه  وقف  ما  بح�شب  متوّقع  اأمر  البحث  و�شعها  اّلتي  الّنظرّية 

امل�شوحي،  �شليمان  د.عابد  للبحث:  ي�شرية  اإ�شافات  مع  متفرقًة  للمعاجلة  الّطرق  هذه  يف  مثال  ينظر   (١(
والّن�شو�س  املخطوطات  حتقيق  نهر،  واأ.د.هادي  �س١٤،  وحلول(،  العربّية)م�شكالت  املخطوطات 

ودرا�شتها، �س١٣7، ود.عبد اهلل احلوثي، الوايف يف اأ�ش�س وخطوات حتقيق ون�شر املخطوطات، 2/7٦٦.
ينظر: د.حممود الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، �س١95.  (2(

ينظر: ال�ّشابق.  (٣(
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علمي  يف  والّتجارب  الّدرا�شات  هذه  اأكانت  �شواء  وحمّققني  الأ�شاتذة  وجتارب 
رف اأم يف غريهما من العلوم.   الّنحو وال�شّ

الخاتمة:
وبعُد ..

فقد وقف هذا البحث على ظاهرة الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة يف فهار�س 
الرّتاث  هذا  اأنواع  حمّدًدا  واالأجنبّية،  العربّية  املكتبات  يف  العربّية  املخطوطات 
هذه  انت�شار  على  �شاعدت  اّلتي  العوامل  اأهم  اإلى  م�شرًيا  املجهول،  الّلغوّي 
ًزا اأهم م�شكالته، مبّيًنا دور الهيئات واملوؤ�ّش�شات واالأفراد املهتمني  الّظاهرة، ُمرْبِ
الّظاهرة، م�شتقرًئا جمموعة  بالرّتاث العربّي حتقيًقا وفهر�شًة يف معاجلة هذه 
من الفهار�س الإح�شاء الرّتاث الّلغوّي املجهول الّن�شبة فيها، وا�شًعا اأهم احللول 

يف �شبيل معاجلة هذه الظاهرة .

وُيظّن اأّن هذا البحث قد خل�س اإلى عّدة نتائج، لعّل من اأهمها:

بل . ١ واحد،  باعتبار  الّن�شبة  جمهول  الّلغوّي  الرّتاث  اإلى  الّنظر  ميكن  ال 
عند  �شرورّية  االأنواع  هذه  ومعرفة  اأنواع،  ثالثة  اإلى  ينق�شم  الرّتاث  هذا 

املعاجلة .

املجهول . 2 الّلغوي  الرّتاث  ظاهرة  انت�شار  على  �شاعدت  عوامل  هناك 
الّن�شبة يف فهار�س املخطوطات العربّية، منها ما يتعّلق بالقواعد املنهجّية 
عموًما،  املخطوط  بالرّتاث  املهتمون  و�شعهما  الّلتني  والتحقيق  للفهر�شة 

ومنها ما يتعّلق بالو�شع املادّي للمخطوط نف�شه .

الّلغوّي . ٣ در�شنا  كبري يف  اأثر  لها  الّن�شبة  املجهول  الّلغوي  الرّتاث  م�شكالت 
علوم  يف  والباحثني  املحّققني  من  كثري  عزوف  منها  وح�شبك  املعا�شر، 

الّلغة عن حتقيق هذا الرّتاث الّلغوّي .
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بالرّتاث . ٤ املهتّمة  والهيئات  للموؤ�ّش�شات  اأكرب  دور  هناك  يكون  اأْن  بّد  ال 
ولالأفراد من مفهر�شني وحمّققني ومهتّمني بالرّتاث للّت�شّدى ملعاجلة هذه 
الّتعاطي مع  يدّل على وجود ق�شور يف  ُوقف عليه يف هذا  الّظاهرة، فما 

هذه امل�شكلة مع وجود جهود جزئّية مبذولة للمعاجلة .

الرّتاث . 5 عموم  من  كبرية  ن�شبة  الّن�شبة  املجهول  الّلغوّي  الرّتاث  ي�شكّل 
الّلغوّي.

عموًما . ٦ بالرّتاث  املهتّمة  واملوؤ�ّش�شات  الهيئات  على  االأكرب  العبء  يقع 
م�شرفة  جهات  لكونها  الّن�شبة  املجهولة  املخطوطات  ظاهرة  ملعاجلة 
ومهتّمة بالرّتاث، ولعّل من اأهم طرق املعاجلة اّلتي ينبغي العمل بها هي 
للمخطوطات  خمت�ّس  فهر�س  و�شع  اأو  املخطوطات  فهار�س  عمل  اإعادة 
املجهولة الّن�شبة فيها جمموعة من االإ�شارات اّلتي تقرب العنوان اأو املوؤّلف 

املجهولني من املحّقق.

املفهر�شون واملحّققون واملهتّمون بالرّتاث دورهم ال يقّل عن دور الهيئات . 7
خطط  من  الهيئات  هذه  ت�شعه  ملا  منّفذين  بو�شفهم  بالرّتاث  املهتّمة 
الّن�شبة  املجهول  املخطوط  باأّن  يوقنوا  اأْن  �شيء  كّل  قبل  عالجّية، وعليهم 
لي�س ك�شائر اأنواع الرّتاث العربّي املخطوط، فهو يحتاج اإلى جهد م�شاعف 
ودءوب وفق ما ُو�شع يف هذا البحث من طرق عالجية ت�شاعد على الو�شول 

اإلى العنوان اأو املوؤّلف املجهولني.

االإخال�ُس  عمٍل   يف  العلم  وق�شور  والوقت  اجلهد  به  �شمح  ما  هذا  وختاًما، 
خلدمة الرّتاث العربّي، وال�ّشعور بامل�شوؤولّية جتاهه دافعاه الّرئي�شان.

واهلل املوّفق والهادي اإلى ما فيه خري و�شالح وفالح لهذه االأّمة.
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• الّتا�شع 	 القرن  يف  العربّي  املخطوط  يف  الّتوثيق  اأمناط  امل�شوخي،  �شليمان  عابد 
الهجرّي، مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّريا�س، الّطبعة االأولى، ١99٤م.

• عبد ال�ّشتار احللوجّي وحبيب اهلل عظيمي، فهر�س املخطوطات االإ�شالمّية باملكتبة 	
الوطنّية االألبانّية يف تريانا، موؤ�ّش�شة الفرقان، لندن، الّطبعة االأولى، ١997م.

• الّلبنانّية، 	 امل�شرّية  الّدار  العربّي،  والرّتاث  املخطوطات  احللوجّي،  ال�ّشتار  عبد 
القاهرة، الّطبعة االأولى، 2002م.

• عبد ال�ّشتار احللوجّي، نحو علم خمطوطات عربّي، دار القاهرة، القاهرة، الّطبعة 	
االأولى، 200٤م.

• الكبري 	 اجلامع  خزانة  يف  املحفوظة  املخطوطات  فهر�س  الرّباق،  ال�ّشالم  عبد 
الّطبعة  املغربّية،  اململكة  املناهل،  دار  مطبعة  الّثقافة،  وزارة  من�شورات  مبكنا�س، 

االأولى، 200٤م.

• القاهرة، 	 ال�ّشنة،  مكتبة  ون�شرها،  الّن�شو�س  حتقيق  هارون،  حمّمد  ال�ّشالم  عبد 
الّطبعة اخلام�شة، ١٤١0هـ.

• حتقيق: 	 العرب،  ل�شان  لباب  ولّب  االأدب  خزانة  البغدادّي)١09٣هـ(،  القادر  عبد 
عبد ال�ّشالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١98٦م.

• عبد اهلل بن عبد الّرحيم ع�شيالن، حتقيق املخطوطات بني الواقع والّنهج االأمثل، 	
مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّريا�س، الّطبعة االأولى، ١99٤م.

• ون�شر 	 حتقيق  وخطوات  اأ�ش�س  يف  الوايف  احلوثّي،  اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد 
الّطبعة  اليمنّية،  اجلمهورّية  وال�ّشياحة،  الّثقافة  وزارة  من�شورات  املخطوطات، 

االأولى، 200٤م.

• عبد املجيد دياب، حتقيق الرّتاث العربّي )منهجه وتطوره(، دار املعارف، القاهرة، 	
الّطبعة االأولى، ١99٣م.

• ود.يو�شف 	 �س١2،  وتطوره(،  )منهجه  العربّي  الرّتاث  حتقيق  دياب،  املجيد  عبد 
الّطبعة  االأمني،  دار  املخطوطات(،  عامل  على  املجهول)اإطاللة  الرّتاث  زيدان، 

الّثانية، القاهرة، ١997م.

• عبد الهادي الف�شلّي، حتقيق الرّتاث، مكتبة العلم، جّدة، الطبعة االأولى، ١982م.	
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• عبد الوّهاب اإبراهيم اأبو �شليمان واآخرون، فهر�س خمطوطات مكتبة مّكة املكّرمة، 	
مكتبة امللك فهد الوطنّية، الّريا�س، الّطبعة االأولى، ١997م .

• يف 	 ومواطنها  وفهر�شتها  فهار�شها  العربّية  املخطوطات  هيبة،  اأبو  يا�شني  عّزت 
االأولى،  الّطبعة  القاهرة،  للكتاب،  العاّمة  الهيئة امل�شرّية  العربّية،  جمهورّية م�شر 

١989م.

• املخطوطات 	 امل�شّورة)الّنحو(، معهد  املخطوطات  فهر�س  ال�ّشنطّي،  ع�شام حمّمد 
االأولى،  الّطبعة  القاهرة،  والعلوم(،  والّثقافة  للرّتبية  العربّية  العربّية)املنّظمة 

١997م.

• )اجلزء 	 �شنة١925  �شبتمرب  �شهر  لغاية  بالّدار  املوجودة  العربّية  الكتب  فهر�س 
الثاين(، مطبعة دار الكتب امل�شرّية، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١92٦م.

• ١٣٦٦هـ-١9٤7م)اجلزء 	 �شنة  اإلى  االأزهرّية  باملكتبة  املوجودة  الكتب  فهر�س 
الّرابع(، مطبعة االأزهر، القاهرة، الّطبعة االأولى، ١9٤8م.

• املخطوطات 	 اإدارة  مطبوعات  الثالث(،  )اجلزء  االأ�شلّية  املخطوطات  فهر�س 
الّطبعة  الكويت،  االإ�شالمّية،  وال�ّشوؤون  االأوقاف  وزارة  يف  االإ�شالمّية  واملكتبات 

االأولى، 2009م .

• 2/١(، حتقيق: 	 برن�شتون)جمموعة جاريت  العربّية يف جامعة  املخطوطات  فهر�س 
فا العلمّية، لبنان، الّطبعة االأولى، 20١١م. حمّمد عاي�س، �شقيفة ال�شّ

• حتقيق: 	  ،)٦/٤ يهودا  برن�شتون)جمموعة  جامعة  يف  العربّية  املخطوطات  فهر�س 
فا العلمّية، لبنان، الّطبعة االأولى، 20١١م. حمّمد عاي�س، �شقيفة ال�شّ

• جول 	 مطبعة  �شنب،  اأبي  ابن  حتقيق:  اجلمل،  )٣٣7هـ(،  الّزجاجّي  القا�شم  اأبو 
كربونل، اجلزائر، الّطبعة االأولى، ١92٦م.

• كارل بروكلمان، تاريخ االأدب العربّي، ترجمة: د.عبد احلليم الّنّجار، دار املعارف، 	
القاهرة، الّطبعة الّرابعة، ١982م.

• املركزّية 	 املكتبة  ملخطوطات  الببليوجرافّية  الّن�شرة  واآخرون،  معّو�س  �شعيد  حمّمد 
املنّورة،  املدينة  االإ�شالمّية،  اجلامعة  مطابع  االأّول(،  االإ�شالمّية)العدد  باجلامعة 

الّطبعة االأولى، ١98٣م.
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• حمّمد بن مكرم بن منظور االأن�شارّي)7١١هـ(، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، 	
الّطبعة الّثالثة، ١٤١٤هـ .

• يف 	 املركزّية  االأوقاف  مكتبة  خمطوطات  فهر�س  حمّمد،  اأحمد  حممود 
ال�ّشليمانّية)اجلزء الثاين(، مطبعة بغداد، العراق، الّطبعة االأولى، ١98٣م.

• املكتبة 	 والفار�شّية يف  والرّتكّية  العربّية  الّدغيم، فهر�س املخطوطات  ال�ّشّيد  حممود 
ال�ّشليمانّية، موؤ�ّش�شة ال�ّشقيفة العلمّية، جّدة، الّطبعة االأولى، 20١0م.

• حممود جنيب، �شروح االألفّية)مناهجها واخلالف الّنحوّي فيها(، ر�شالة دكتوراه، 	
اإ�شراف: د.م�شطفى جطل، ود.عبد الّرحمن دركزللي، كلّية االآداب، جامعة حلب، 

١999م.

• اإعداد فريق من باحثي مركز بحوث 	 اآغا باملدينة املنّورة،  خمطوطات مكتبة ب�شري 
املنّورةاملدينة  املدينة  ودرا�شات  بحوث  مركز  مطبوعات  املنّورة،  املدينة  ودرا�شات 

املنّورة، الّطبعة االأولى، 200١م.

• مرت�شى حمّمد بن حمّمد الّزبيدّي)١205هـ(، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، 	
دار الفكر، بريوت، الّطبعة االأولى، ١٤١٤هـ.

• مطبعة 	 وفهر�شة(،  العراقّي)درا�شة  العلمّي  املجمع  خمطوطات  عّواد،  ميخائيل 
املجمع العلمّي العراقّي، اجلمهورّية العراقّية، الّطبعة االأولى، ١979م.

• و�شحاح 	 الّلغة  تاج  حاح  ال�شّ اجلوهرّي)٣9٣هـ(،  حّماد  بن  اإ�شماعيل  ن�شر  اأبو 
الّطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عّطار،  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق:  العربّية، 

الّرابعة، ١987م.

• والقواعد 	 ودرا�شتها)املناهج  والّن�شو�س  املخطوطات  حتقيق  نهر،  هادي 
واالإجراءات(، دار االأمل، االأردن، الّطبعة االأولى، 2005م.

• بريوت، 	 االإ�شالمّي،  الغرب  دار  الّن�شو�س،  حتقيق  يف  حما�شرات  ناجي،  هالل 
الّطبعة االأولى، ١99٤م.

• ي�س عّلو�س وعبد اهلل الّرجراجّي، فهر�س املخطوطات العربّية املحفوظة يف اخلزانة 	
١92١-١95٣م(، من�شورات اخلزانة العاّمة للكتب  العاّمة بالّرباط)الق�شم الّثاين: 

والوثائق، الّرباط، الّطبعة الّثانية، 200١م .
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• املعرفة، 	 دار  املخطوطات،  وحتقيق  العلمّي  البحث  كتابة  اأ�شول  املرع�شلّي،  يو�شف 
بريوت، الّطبعة االأولى، 200٣م.

ثانيا: الرسائل الجامعية:

• زينة عادل عبد الوهاب، االعرتا�شات الّنحوّية ل�شّراح اجلمل على الّزّجاجّي، ر�شالة 	
ماج�شتري، اإ�شراف: اأ.د.حتّرر حمّمد الّرفيعّي، كلّية االآداب، جامعة بغداد، 2005م.

• ل، ر�شالة دكتوراه، اإ�شراف: 	 عبد اهلل علي جوان، االأ�شول الّنحوّية يف �شروح املف�شّ
اأ.د.علّي حمّمد اأبو املكارم، كلّية دار العلوم، جامعة القاهرة، 2009م.

• عدوّي طه عبد الكرمي، م�شائل اخلالف الّنحوّي يف �شروح الّلمع، ر�شالة ماج�شتري، 	
القاهرة،  جامعة  العلوم،  دار  كلّية  الّدامي،  عبد  العزيز  عبد  اأ.د.حمّمد  اإ�شراف: 

2009م.

ثالثا: المجالت والدوريات:

• حميد جميد هدو، املخطوطات العربّية يف املكتبة الوطنّية باإ�شتانبول، جملة املورد، 	
وزارة االإعالم، اجلمهورّية العراقّية، املجلد الّثامن، العدد االأّول، ١979م.

• االإعالم، 	 وزارة  املورد،  جملة  املخطوط،  فهر�شة  بعنوان:  بحث  اإبراهيم،  زاهدة 
اجلمهورّية العراقّية، املجلد اخلام�س، العدد االأّول، ١97٦م.

• الّثقافة 	 اآفاق  جمّلة  علمّية،  �شرورة  املخطوطات  حتقيق  ح�شني،  الّرزاق  عبد 
العدد  املّتحدة،  العربّية  االإمارات  والرّتاث،  للّثقافة  املاجد  جمعة  مركز  والرّتاث، 

ال�ّشابع والع�شرون، 20١2م.

• عبد الكرمي االأمني، مالحظات يف قواعد فهر�شة املخطوطات العربّية، جمّلة املورد، 	
اجلمهورّية العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد اخلام�س، العدد االأّول، ١97٦م.

• حتقيق 	 فّن  يف  جواد  م�شطفى  اأمايل  بعنوان:  بحث  علّي،  حمّمد  الوّهاب  عبد 
ال�ّشاد�س،  املجلد  العراقّية،  اجلمهورّية  االإعالم،  وزارة  املورد،  جملة  الّن�شو�س، 

العدد االأّول، ١977م.
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• هالل ناجي، من قواعد الّتحقيق العلمّي: توثيق عنوان املخطوط وحتقيق ا�شم موؤّلفه، 	
جمّلة املورد، اجلمهورّية العراقّية، وزارة االإعالم، املجّلد احلادي والع�شرون، العدد 

االأّول، ١99٣م.

رابعا: المؤتمرات والمحاضرات :

• نقدّية-، 	 اجلامعّية-روؤية  الّر�شائل  يف  املخطوطات  حتقيق  فرحات،  ح�شن  اأحمد 
املخطوط  �شناعة  بعنوان:  الّثانية  الّدولّية  الّتدريبّية  الّدورة  �شمن  من�شور  بحث 
والرّتاث،  للّثقافة  املاجد  الّتجليد، مركز جمعة  اإلى  الرّتميم  االإ�شالمّي من  العربّي 

االإمارات العربّية املّتحدة، 200١م.

• ندوة 	 �شمن  من�شور  بحث  املخطوطات،  بعلم  الفهر�شة  عالقة  بنبني،  �شوقي  اأحمد 
تن�شيق  وق�شايا،  مدخل  املخطوطات  فهر�شة  فن  بعنوان:  املخطوطات)2(،  ق�شايا 

وحترير: د.في�شل احلفيان، معهد املخطوطات العربّية، القاهرة، ١999م .

• حمّمد اأبو �شريفة، بحث بعنوان: ظاهرة املخطوطات جمهولة املوؤّلف )املخطوطات 	
ملوؤ�ش�ّشة  الّثاين  املوؤمتر  اأعمال  �شمن  من�شور  وهو  مثاال(،  واجلغرافّية  الّتاريخّية 
املخطوطات  بعنوان)درا�شة  ١99٣م(  االإ�شالمّي)دي�شمرب  للرّتاث  الفرقان 
االإ�شالمّية بني اعتبارات املاّدة والب�شر(، موؤ�ّش�شة الفرقان للرّتاث االإ�شالمّي، لندن، 

الّطبعة االأولى، ١997م.

• حممود الّطناحّي، ثقافة املفهر�س، بحث من�شور �شمن ندوة ق�شايا املخطوطات)2)، 	
بعنوان: فن فهر�شة املخطوطات مدخل وق�شايا، تن�شيق وحترير: د.في�شل احلفيان، 

معهد املخطوطات العربّية، القاهرة، ١999م.

• ق�شايا 	 ندوة  �شمن  من�شور  بحث  واملوؤّلف،  العنوان  توثيق  م�شكالت  زيدان،  يو�شف 
املخطوطات)2(، بعنوان: فن فهر�شة املخطوطات مدخل وق�شايا، تن�شيق وحترير: 

د.في�شل احلفيان، معهد املخطوطات العربّية، القاهرة، ١999م.
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