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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ْوكل وأ

ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 أضواء على الدراسات الكيدوكلوجية لدى املستشرقني

 مهدي حممد علي كصبان 

17/9/2022 تأريخ القبول:       5/8/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

يهدف هذا البحث للوصول إلى الكشف عن عالقات الباحثين العرب مع         
والكوديكولوجيا علٌم يهتم ، (م المخطوطات أو )كوديكولوجياالمستشرقين؛ من خالل عل

المخطوط وثيقة أثرية ينبغي التعامل معها حسب ؛ أَلنَّ دراسة الجوانب المادية للمخطوطب
قواعد أخرى؛ غير تلك التي تهتمُّ بالبحث عن النصوص القديمة ودراستها تمهيدًا لطباعتها 

 ونشرها. 
ا لنشرها بعد للمخطوطات؛ تمهيدً الباحثون العرب بالمحتوى النصي  عتنىوقد ا       

 الدراسة المستفيضة للوصول إلى التحقيق الذي يندرج في علم تحقيق النصوص. 
النقل من تراثنا بادروا في دراسة الجانب الفيزيائي  عن اًل فضا المستشرقون فهم مَّ أَ       

 .المكون للمخطوط، مثل األحبار والوراق وكل مستلزمات الكتابة
 .نصوص، كتابة، كوديكولوجياحية: الكلمات المفتا       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 /امعة الموصل/جكلية اآلداب/وحدة االستشراقمدرس. 
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بدأها  الَّتييتناول البحث الخطوات األولى لعلم المخطوط )الكيدوكلوجيا(،          
المستشرق األلماني برجستراسر عندما ألقى محاضراته على الطلبة في جامعة القاهرة 

 ك شتريزرجوتهلف بر  برجستريسرتعد اللبنة األولى لعلم المخطوطات.و  الَّتي بمصر،
 (Gotthelf Bergstrasser ،)استعمل نولدكهستاذه المستشرق وأَ  مستشرق ألماني 

تتمثل في سوء  لى عواملا إ  منبهً في الدراسة والتحليل  اصارمً  اأدوات بحث جديدة، ومنهجً 
 .عن القصور والخلل في المنهج فضاًل توظيف األدوات البحثية على نحو مبيَّت، 

سى بهذا الصدد دور مدرسة نولدكه األلمانية في حقل ن ننوال يمكن أَ            
القرآنيات، وهي مدرسة اشتهرت َوبزَّت غيرها من المدارس األوروبية؛ حيث برز فيها ثالثة 

 ، وأوتوSchwally شفالييذ هرواد رابعهم شيخهم نولدكه الذي عهد إلى هؤالء التالم
 تاريخ النص القرآنيه يح كتابمهمة تنق Bergstrasser تراسرس، وبرجO.Pretzel برتزل

م، في حين تم 1919عندما تم إخراج جزأين منه عام  والتعليق عليه، وهو ما حصل فعاًل 
 .1926إصدار الجزء الثالث عام 

من  Plauenتستانت في مدينة بلون و وجده من قساوسة البر  برجستراسر كان أبو
وتعلم في جامعة  ،ونشأ بها (جوتهلف برجستراسروولد ) ،بألمانيا Sachsenأعمال زكسن

 األناضولوقام برحلة إلى الشرق، فزار  ،وأخذ العربية عن آوغست فيشر  Leipzigليبزيج
محاضرات في جامعة  األولى ةيملوألقى في أوائل الحرب العا ،وسورية وفلسطين ومصر

مدينة  ودرس في ،لعلوم اإلسالمية واللغات الساميةاآلستانة، ثم في جامعات ألمانيا، في ا
( في أثناء رحلة رياضية. لبألَ امترديا من قمة جبل من جبال ) ميونيخ إلى أن توفي

إلى أربعة أنواع : كتبه عن اللغة العربية وعلم اللغات السامية، برجستراسر  تنقسم مؤلفات
ولهجاتها. ومطبوعاته ومصنفاته في اآلداب العربية والعلوم  اآلراميةوأبحاث في 
غاية النهاية في طبقات ة التركية. ومما نشره بالعربية )االته عن علوم اللغاإلسالمية، ومق

( كما جاء في برجستراسر( أو )برجستريسر، جرى كتاب العربية على تسميته )(القراء
صدر طبقات القراء. ويلفظها األلمان ) برك شتريزر ( بكسر الباء وسكون الراء والكاف، 

ء مكسورة فزاي مفتوحة بعدها راء، وألقى محاضرات بالعربية في ثم شين وتاء ساكنتين فرا
ثم عن ( عن تطور النحو في اللغة العربية م1932و  1930معة المصرية ) سنة الجا

وتولى رئاسة تحرير المجلة االلمانية للعلوم السامية  ،اللهجات العامية في الموصل
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Philologie ( und Linguistik Beitragezurse1 .الحقيقة المتمثلة في د تجلت وق
استعمال نولدكه ألدوات بحث جديدة، ولمنهج صارم في الدراسة والتحليل ال يمكنها أن 
تحجبنا عن استبصار حقائق أخرى تتمثل في سوء توظيف تلك األدوات البحثية على نحو 

 المضطرب نوعًا ما.عن القصور والخلل في المنهج  فضاًل مبيَّت، 
تخصص في العهد و لشرقية في جامعات ماربورج وهاله وبرلين تعلم اللغات اوقد 

للغات السامية في جامعة  القديم، وعين قسيسًا للبروتستانت في رومانيا والقاهرة، وأستاذاً 
(، ونصوص سامرية )ليبزج 1937وله في دراسات العهد القديم: التوراة العبرية ) ،أكسفورد
(، والقرآن 1948والعربية )ذكرى جولدتسهير  القرآن :له في الدراسات القرآنيةو  ،م(1898

 (.1949)مجلة دراسات الشرق األدني 
 :G. Bergstrasser (1886-1933) برجستراسر

 جامعات أوروبيةودرَّسها في  تخصص في اللغات السامية والعلوم اإلسالمية
الجزء الثالث واشترك مع بريتسل في نشر  ةكبير  عنايةنية بالدراسات القرآ عتنىا ،عديدة

ه وهذا يوضح عالقته المباشرة بعمل نولدك ،نولدكه: ))تاريخ النص القرآني(( من كتاب
بالقرآن الكريم على  عنايةمن أكبر المستشرقين  دُّ وهو يع ،ومنهجه في دراسة القرآن الكريم

مستوى الدراسة العلمية، وعلى مستوى جمع المخطوطات. وقد قام بتدوين أصوات القرآن 
االستماع إلى القرآن الكريم بصوت قارئ مشهور بالقاهرة، وأنشأ للقرآن ب لنوتةالكريم با

الكريم متحفًا في ميونيخ أتمه من بعده المستشرق بريتسل الذي شاركه من قبل في نشر 
 الجزء الثالث من كتاب نولدكه.

ى القرآن أعمال برجستراسر التي طبق فيها منهج نولدكه ومدرسته عل برزومن أَ 
 ية:تعمال اآلاألَ   الكريم
، الطبعة الثامنة 1911حروف النفي في القرآن )رسالة دكتوراه من ليبزج  .1

1914.) 
 (.1912معجم قراء القرآن وتراجمهم )رسالته لألستاذية  .2
 (.1929تاريخ قراءات القرآن ) .3

                                                 

 .2/143األعالم: خيرالدين الزركلي، دار العلمللماليين، بيروت لبنان1
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 المعاونة في نشر: طبقات القراء البن الجزري. .4
 (.1926القرآن )إسالميكا  .5
القراءات الشاذة في كتاب المحتسب البن جني )منشورات المعجم البافاري  تحقيق .6

(1933.) 
 (.1933غاية النهاية في طبقات القراء البن الجزري في جزأين ) .7
، 1933، 7مختصر شواذ القراءات البن خالويه )المكتبة اإلسالمية، مجلد  .8

 ، وذلك بمعاونة بريتسل(.1935
المحققين معالم واضحة لعلم الكيدكيولوجيا ومع والواقع لم يكن في جهود أولئك 

شارات بل وأساليب تتعامل مع األسس األولى لهذا العلم.  ذلك نجد فيها بذورا وا 
 1978وذكر آدم جاسك في كتابه المرجع في علم المخطوط العربي؛ في عام          

دته من عوز ل مرة، وقد فاجأني ما وجبدأُت فيه التعرف على المخطوطات العربية ألوَّ 
شديد في المراجع المعتنية بالشقًّ العملي، الذي ينبغي أن ُيًوّجه للمبتدئين في مجال 
المخطوطات العربية، في حين َعَرَفت الدراسات المهتمة بالمخطوطات العبرية واليونانية 

عن  ميَّزةفات مقرأ مؤلَّ ه نَّ إ   وقال1والالتينية عددًا من المراجع المساعدة واألدلة الجيدة.
(، والخطوط 1929مخطوط العربي مثل: الكتاب اإلسالمي تأليف أرنولد وجروهمان )ال

(، والكتاب العربي لبيدرسن 1971-1967العربية القديمة )الباليوجرافيا( لجروهمان )
 ,(W. Wright)(. واطلع إلى عدد من اللوحات المختارة للكتابات العربية القديمة 1946)

(B. Moritz), (E.Tisserant), (A.J. Arberry),      (G. Vajda) وصالح ،
 الدين المنجد.
الكيدكولوجيا من لدن المستشرقين وبعض  لوضع بداية لعلمعديدة محاوالت ك هنا

 دما نظم المستشرق الفرنسي فرانسوسس قواعده عنالتطبيقات العملية له، وقد استقرت أُ 
رنسي للدراسات برعاية المعهد الف 1986ل مؤتمر عقد في استانبول وَّ ديروش أَ 

 األناضولية.

                                                 

راد تدغوت، القاهرة، معهد المخطوطات المرجع في علم المخطوط العربي: آدم جاسك، ترجمة م1
 .15، ص2016-1437 1العربيةط
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كتابا ضخما عن "الخطاطة  Bernard Moritzنشر المستشرق برنارد موريتزو        
ثمَّ كتاب جورج فايدا الذي قدم نماذج عن  ،ة" عرض فيه نماذج عن الخط العربيالعربي

ثم هناك الفهرس الذي  ،خطوطات المكتبة الوطنية في باريسالخط العربي من خالل م
زود كل  ذ؛ إ  لمخطوطات مكتبة شيستر بتي Arberryلمستشرق االنجليزي آربريأعده ا

جزء من أجزائه السبعة بنماذج لخطوط المؤلفين والعلماء الموجودة في المكتبة مع إشارات 
 على عوامل وأُسس تخص الدرس الكيدوكيلوجي. 

ل مجلة متخصصة في كوديكولوجيا المخطوطات الشرقية كانت مجلة وَّ وأَ 
Manuscripts of the Middle East شراف إ  م 1987صدر عددها األول عام  الَّتي

وهي مليئة باألبحاث المتخصصة عن التاريخ  Jan Just Wikamالمستشرق الهولندي 
 المادي للمخطوط العربي والشرقي على العموم.

 ها لندن منذ تأسيسها عاموقد كان لمؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي التي مقرَّ         
ودراسة وفهرسة  افي تشجيع البحث في مجال المخطوطات اإلسالمية رصدً  1989

من جوانب دراسة  امر علمي كلَّ سنتين يتناول جانبً وتحقيقًا ونشرًا. كما قامت بعقد مؤت
"  1993ل عام وَّ المخطوطات، حيث كان عنوان مؤتمرها الثاني الذي عقد في كانون األَ 

في  اجديدً  ااعتبارات الماّدة والبشر"، متناواًل موضوعً دراسة المخطوطات اإلسالمية بين 
 ذلك الوقت هو )الكوديكولوجيا( أو )علم المخطوطات(. 

ا في دراستها دراسة رً ا كبيوقد َوَجدت مخطوطات بعض المكتبات حظً          
كوديكولوجية، وعلى األخص مخطوطات مكتبات استانبول واألناضول ومخطوطات مكتبة 

خطوطات المكتبة الوطنية في باريس، بفضل المتخصصين الذين سبق شيستربيتي وم
سهامه في تطوير الدراسات ذكرهم. وهذه كلها توّصف عن البحث قي منهج ديروش وا   

 الكيدكولوجيا. 
ت مكتبال األمر بدراسة تاريخ الوَّ كان كيديكلوجيا المخطوطات ُيعنى في أَ           

د ذلك ُيعنى بدراسة الشكل المادي للمخطوط بع صاره نَّ لكومجموعات المخطوطات، 
وخواص  ،مكونة للمخطوط بغض النظر عن النصباعتباره أثرًا، أي دراسة العناصر ال

المواد  عن فضاًل هذا الكتاب المخطوط تتمثل بحوامل المخطوط من بردي وَرّق وكاغد، 
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ة وحبكها مع صفحة المستخدمة في الكتابة من أقالم وأمدة وألوان وأدوات تسطير الصفح
 أخره، وتزويق المخطوط وتذهيبه وقوالب الزخرفة، والتجليد والتسفير.   

 : كوديكولوجياال
هو العلم الذي يهتم بدراسة الجانب المادي للكتاب المخطوط وما يماثله من           

ين خاصة، لها قواعدها التي تبنى على عنصرين أساسيثرية حضارية وثيقة َأ بوصفهفنون 
غير تلك التي تهتمُّ بالبحث عن النصوص هما الوعاء المادي للمخطوط وطرق تكوينه، 

 القديمة ودراستها تمهيدًا لنشرها.
والكوديكولوجيا كذلك هي دراسة كل ما ال يرتبط بالنص األساسي للمخطوط           

 Colophonsالذي سجله المؤلف، وهو ما يطلق عليه خوارج النص، كحرود المتن 
على اسم الناسخ ومكان النسخ وتاريخه واإلشارة إلى النسخة المنقول منها، المشتملة 

ل على المخطوط من  والتملُّكات أو اسم مستكتب النسخة، وعالمات الوقف، وما سجِّ
توقيفات ومطالعات وفوائد، وكذلك الشهادات العلمية كالسّماعات والقراءات واإلجازات، 

 لمخطوط ورحلته والمكان الذي استقرَّ فيه. والتعرف على المصدر الذي جاء منه ا
التحقيق العلمي  حديثنا ودراستنا للمخطوطات اإلسالمية يندرج ضمن موضوع           

عتمد في هذه العملية على نفقد ؛ خطوطاتمللتراث العربي اإلسالمي وعالقته بعلم ال
أو إلى  األصلية صل إلى النسخةنلومقابلتها خطوط الواحد مسخ متعددة من الننسخة أو 

أن  ا ليس من شأنهاا وحاليً ق المتبعة سابقً ائإال أن عملية التحقيق والطر  ،صورة قريبة منها
النسخ  ا إلى أنّ من هذه العملية كنتائج. ويرجع السبب في ذلك أساسً  هتفضي إلى ما نتوخا

 المعتمدة.
ا لم تطبق في هنَّ أَ و  ،الدقيق يفي عملية التحقيق لم تخضع للبحث الفيلولوج            

 .بالكوديكولوجيا دراستها قواعد وأساليب علم المخطوطات الحديث أو ما يعرف
دراسة المخطوط اإلسالمي على ضوء معطيات علم المخطوطات الحديث  نَّ إ             

فعلى  ،معهد أو جامعة عنايةب ا لدينا ولم يحَض ا جديدً أو الكوديكولوجيا ال يزال موضوعً 
فإن  -باستثناء بعض اإلشارات العارضة  ا الجانبالرغم من عدم عناية القدماء بهذ

د، فرمان، لو نن أمثال بادرسون، توماس أر يالمحدثين من الفيلولوجيين وجلهم من األوربي
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لم يستطيعوا أن يسدوا هم موريتز وبعض المشارقة أمثال المنجد والحلوجي، هؤالء جميع
 هذا الفراغ وأن يكملوا ذلك النقص.

أهمية هذا العلم الذي يتناول بشيء من التفصيل دراسة المخطوط من هنا نلمس         
ن الباحثين من اكتشاف جانب من تاريخ الحضارة يمكِّ  مما ،اإلسالمي كقطعة مادية

 .اإلسالمية العريق
دراسة المخطوطات إلى شيئين أولهما: دراسة كل أثر بالكوديكولوجيا تهدف  نَّ إ           

أي يبحث في مصادر  ،المتن أو النص بالتعبير المعاصر تثناءللكتابة في المخطوط باس
والتمليكات والحواشي والتفسيرات واإلضافات وكل ما  وتاريخ المخطوطات وفي الوقفيات

، هسخنكه أو قرأه أو من تملّ بصاحبه وتاريخه و بيساعد للتعريف بالمخطوط و أن من شأنه 
 .لمخطوطلكل ماله عالقة بالمحيط التاريخي والجغرافي بو 
ادية للمخطوط أي كل ما هو خارج عن النص ونقصد ثانيهما: البحث في العناصر الم 

بهذا الوعاء وطريقة صناعته وتركيبه، كالبحث في نوع الجلد والورق وغيرها من الجوانب 
خطوط الغربي وحتى بالنسبة مالفيلولوجيا بالنسبة للالمادية والتقنية التي درسها علماء 

ري، في حين بقي المخطوط العربي يفتقر الى مثل هذا النوع من البحث العب خطوطملل
 متنه فقطواالستفادة من  للعناية ال الغبارعنه  ينفضمن و بشؤون التراث  والدراسة والنظر
ومادته  هن موضوععبصرف النظر  ،كقطعة مادية بدراستهولكن  فحسبومحتواه العلمي 

 العلمية.
ها مازالت تنتظر من العلماء الكثير من المعاناة الدراسات وغير  هذهمثل  نَّ إ    

ن الغاية من دراسة المخطوط دراسة كو  ،المتواصل لوالمثابرة والعم تصب في  يكولوجيةدوا 
 منه النظريات واألحكام. نحققه ونستخلصالنص الذي خدمة 

ا نصرً ع الَّ ن العناصر المكونة لهذا العلم إ  ال نتناول م الوجيزالعرض هذا ومن   
في  خاسّ ناخة والسأثر الن   :هوأال و ا من غيره بعملية التحقيق العلمي كثر ارتباطً أَ  نعده
قلت التي تنا ناألماكن والبلدا فختلمي فطوط اإلسالمي عبر تاريخه الطويل و خالم

 .ةفر حالهذه هم تممارس
ما ظهر هذا المصطلح نَّ هذه اللفظة لم تكن معروفة عند القدماء، وا   )المخطوط 

هو لفظ مشتق من الفعل الماضي خط أو في اللغة  ما يفارقه وهو)مطبوع((.عندما ظهر 
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ر اللفظ بحروف هجائية هو كل ما كتب بخط و  ،الفعل المضارع يخط، أي كتب أو صوَّ
هو الكتاب  اليد سواء كان كتابًا أو وثيقة أو نقشًا على حجر، ولكنه في االصطالح

ا الكتاب يتكون من عنصرين أساسيين المكتوب بخط اليد، ويحمل نصًا معرفيًا، وهذ
أولهما الوعاء وهو األثر المادي، وثانيهما المحتوى وهو النص المعرفي، ولهذا الوعاء 

    الفضل بوصول هذه المعرفة من جيل إلى جيل.
يقتصر على الكتاب المكتوب بخط اليد. وبذلك تستبعد الوثائق والنقوش والكتابة        

هذه األشكال من الكتابة تدخل  نَّ ألَ  ؛ألنسجة، وما في حكمهاعلى الجدران والُعمالت وا
علم المخطوط ينصب على  نَّ تحت علوم أخرى كعلم الوثائق وعلم اآلثار. ومعنى هذا َأ

 1الكتاب وال يتجاوزه إلى غيره من األشكال المخطوطة.
 تاريخ المستشرقين:

بحث في االستشراق تعبير يدل على االتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل ما ي
إجراء  الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في أمور

وآدابه ولغاته  تشمل حضارته وأديانه الَّتيالدراسات المختلفة عن الشرق اإلسالمي، 
الشرق عامة وعن العالم  وثقافته. ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن

 للصراع الحضاري بينهما. خاصة، معبرا عن الخلفية الفكرية اإلسالمي بصورة
 : هوأبرز شخصياتلالستشراق التأسيس 

ام يَّ أَ  بعض المؤرخين يعودون به إلى نَّ إ  ذ إ   ؛ستشراقمن الصعب تحديد بداية لال
الدولة اإلسالمية في األندلس، في حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين، بينما يرجعه 

على يد نشط في الشام  هنَّ وأَ  ،األموية في القرن الثاني الهجري لدولةكثيرون إلى أيام ا
 :الراهب يوحنا الدمشقي في كتابين

 األول : حياة محمد. 
 المسلمين. إلى جدالوالثاني : حوار بين مسيحي ومسلم. وكان هدفه إرشاد النصارى 

 الغرب حركة االستشراق قد انطلقت بباعث ديني يستهدف خدمة وأيا كان األمر فإنَّ 
وقد بدأ االستشراق الالهوتي بشكل رسمي حين صدور  ،ونشر المسيحية موتسهيل عمله

                                                 

 .704المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات لمحمد الشامي ص  1
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م وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد 1312عام  قرار مجمع فيينا الكنسي
 وروبية.األُ  من الجامعات

ظهر   مع نهاية القرن الثامن عشر، فقدالَّ وروبا إ  لم يظهر مفهوم االستشراق في أُ 
األكاديمية  درج في قاموسأُ م كما 1799م، وفي فرنسا عام 1779 في إنجلترا عام أوال

 م.1838الفرنسية عام 
وقرأ  م( من الرهبانية البندكتية، قصد األندلس،1003-938) هربر دي أورلياك         

م 1003-999حبرا أعظم باسم سلفستر الثاني -بعد عودته  -على أساتذتها ثم انتخب 
 نسي.فكان بذلك أول بابا فر 

م فرنسي من الرهبانية البندكتية، رئيس دير 1156-1094 طرس المكرمب
كلوني، قام بتششكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن 

كان هو ذاته وراء أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الالتينية  اإلسالم. وقد
 .مالتي قام بها اإلنجليزي روبرت أوف كيتون1143

م إيطالي، قصد طليطلة وترجم ما ال يقل عن 1187-1114 جيرار دي كريمونا
الذين الرهبان الغربيين  وهو من مصنفا في الفلسفة والطب والفلك وضرب الرمل.87

قصدوا األندلس في أبان عظمتها ومجدها، وتثقفوا في مدارسها، وترجموا القرآن والكتب 
في الفلسفة  والسيَّماماء المسلمين في مختلف العلوم العربية إلى لغاتهم، وتتلمذوا على عل

والطب والرياضيات.
، وفى كل مرحلة كانت عديدة مراحللقد مرت مدرسة طليطلة ب :مدرسة طليطلة

تترجم المئات من الكتب والمخطوطات العربية إلى الالتينية، فمنذ استيالء )الفونسو الثالث 
م، أمر بترجمة 1085عرب المسلمين عام ال أيديملك قشتالة( على مدينة طليطلة من  -

كانت تحتوى على ماليين من المخطوطات والكتب األدبية  التيالخزائن  فيالمخطوطات 
كانت تحتوى على أكثر من  -وحدها  -فالمكتبة العامة لمدينة قرطبة  -والعلمية والطبية 

نَّ عربينصف مليون مخطوط  كثر من فهارس هذه المكتبة مألت مجلدين يحويان أ ، وا 
السيما أن الملك كان يحب الثقافة، مما شجع حركة الترجمة، لدرجة أن و  -صفحة  يألف

أقيمت، وألول مرة، ورشات الترجمة، وظهرت مفارز للترجمة، يتعلم أفرادها اللغة العربية 
ون بترجمة عدد من المخطوطات القيمة الشهيرة من العربية إلى اللغة العامية أأواًل، ثم يبد
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، وبعدها تجرى صياغة هذه الترجمة باللغة الالتينية ةلغة وسيطبوصفها لية القشتا
 1ها كانت اللغة الرسمية للعلم والكنيسة فى أوروبا.نَّ الفصحى، ألَ 

تميز بشغفه للعلم، مما شجع  الذيم حكم )ريمون( 1151 -م 1125ة ُمدَّ وفى ال
جمين مشهورين، على ترجمة المزيد من الكتب العربية إلى الالتينية، السيما أن ثمة متر 

 تولوا هذه المهمة، منهم :
يهودي متنصر ظهر في منتصف القرن الثاني عشر وعني  :يوحنا اإلشبيلي

 م وقد كان ذلك1133التنجيم، نقل إلى العربية أربعة كتب ألبي معشر البخلي  بعلم
من اللغة العربية إلى اللغة القشتالية العامية  كتبنقل  وقد بمعاونة إدلر أوف باث.

 لكاستيجا(.)ا
: تولى الترجمة من القشتالية العامية إلى اللغة الالتينية دومينيكو جونديسالفى
ة األخرى ة والعلميّ : كتب ابن سينا الطبيّ ترجمت التيالفصحى، ومن بعض الكتب 

 .ةوالفلسفيّ 
تولى ترجمة كتاب )جس النبض( لجالينوس، ولكن ليس عن  مرقص الطليطلى:

نما نقاًل عن ترجمة عربية سابقة لهذا الكتاب،  يالت ،لغة الكتاب األساسية هي اليونانية، وا 
 قام بها حنين بن إسحاق، وبهذا يكون فضل العرب مضاعًفا بهذه الحالة .

هذا المترجم بالذات كان نشيًطا لدرجة أنه قام  م(:1187جيرار الكرمونى)
الصيدلة والطب  يوسبعين كتاًبا فبالترجمة من اليونانية والعربية إلى اللغة الالتينية لنيٍف 

 والفلسفة وغيرها من العلوم، وعلى سبيل المثال نورد بعضها :
 .يعلم الصيدلة : ترجم كتاب )األدوية المركبة( للكند يف -
 علم الطب : ترجم كتاب )القانون( البن سينا . يف -

 إ ذ ؛م إنجليزي، تلقى علومه في أكسفورد وباريس1294-1214 روجر بيكون
 م.1521الدكتوراه في الالهوت، ترجم عن العربية كتاب مرآة الكيمياء نورمبرج  الن

م في تعلم 1275-1266م قضى تسع سنوات 1314-1235 رايموند لول
 العربيةودراسة القرآن وقصد بابا روما وطالبه بإنشاء جامعات تدرس العربية لتخريج

                                                 

  1/106الخالصة في فقه األقليات: علي بن نايف الشحود 1
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م تم 1312وفي مؤتمر فينا سنةووافقه البابا. ، شرقين قادرين على محاربة اإلسالممست
إنشاء كراس للغة العربية في خمس جامعات أوربية هي : باريس، اكسفورد، ويولونيا 

 جامعة البابوية فيروما. عن فضاًل سبانيا، إ  ب وسلمنكا بإيطاليا،
 قون:المستشر 

 قام المستشرقون بدراسات متعددة عن اإلسالم واللغة العربية والمجتمعات
اإلسالمية والتعرف  وظفوا خلفياتهم الثقافية وتدريبهم البحثي لدراسة الحضارةالمسلمة. و 

عدد من  اعتنىوقد  ،اض الغرب االستعمارية والتنصيريةعلى خباياها لتحقيق أغر 
يتعامل معها بموضوعية. وقد  المستشرقين اهتماما حقيقيا بالحضارة اإلسالمية وحاول أن

هؤالء الذين حاولوا أن ينصفوا اإلسالم  ولكن حتى نجح عدد قليل منهم في هذا المجال.
يستطيعوا أن ينفكوا من تأثير  لم (صلى اهلل عليه وسلم)ورسوله  )القرآن الكريم( وكتابه

ثقافاتهم وعقائدهم فصدر منهم ما ال يقبله المسلم. وهذا يعني أن أي تصنيف للمستشرقين 
د يصدر ممن عرف عن فق ،آلراءا إلى منصفين ومتعصبين هو أمر تختلف حوله

فتكون بعض آراء المتعصبين إنصافا  ا، وقد يحصل العكسا مرفوضً  أو رأيً االعتدال قوالً 
 جميال لإلسالم.

 مستشرقون منصفون : 
له  م أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولندا،1718ت هادريانريالند         

أوروبا  الكنيسة فيم، لكن 1705كتاب الديانة المحمدية في جزأين باللغة الالتينية 
أقدم ما ترجم إلى اللغة الفرنسية في  هولعل، ي قائمة الكتب المحرم تداولهاه فوضعت كتاب

المؤلف إلى تقديم عرض منصف لإلسالم، وقد نشر  قد سعىمجال السيرة النبوية و 
 .م1721الكتاب عام 
مستشرق  Johann Jacob Reiske: (م1774-1716) يوهان ج. رايسكه          

االطباء. ولد فيزربيجمن أعمال ساكس، وتعلم العربية في هاله )بألمانية( ألماني، من 
ونشر ، في ليبسيكى دراسته في ليدن. وعين فيها أستاذا للطب والعربية. وتوف واستكمل

مجلدات، ساعده فيها  خمسة بالعربية " تاريخ أبي الفداء " مع ترجمة إلى الالتينية، في
مصر من الخلفاء والسالطين  يَّ نفي تاريخ من ولي ونزهة الناظر Adlerالمستشرق أدلر

إلى الالتينية مقامات الحريري، ومعلقة طرفة، والرسالة الجدية  لمرعي بن يوسف. ونقل
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هو مستشرق و ، منتخبات من شعر المتنبي األلمانيةإلى نقل البنزيدون بشرح الصفدي، و 
ليه يرجعبالزندقة لموقفه اإليجابي من اإلسال ألماني جدير بالذكر، اتهم الفضل في  م، وا 

 1إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا.
اهتم باألدب والنحو مبتعدا عن الخوض  (م1838-1758)سلفستر دي ساسي:

ليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزا للدراسات العربية،  في الدراسات اإلسالمية، وا 
 فضاًل اللغات الشرقية  ىكان واسع االطالع علو ، ممن اتصل به رفاعة الطهطاوي وكان

ثم انقطع إلى العربية والفارسية، مع  ،وآدابهما في بيته واليونانية عن الغربية. تعلم الالتينية
ا للعربية في أستاذً  وكان ،ياته في التعليم والتأليف والنشروقضى ح ،العبريةبالتركية و  علمه

وهو  1813 سنة Baronبارون   ومنح لقب 1795مدرسة اللغات الشرقية بباريس سنة 
وعاش أيام االنقالبات السياسية  1814ل سنة وَّ األَ  أحد الذين عملوا على إسقاط نابليون

الجمعية 1832وفقد كل أمالكه. وأنشأ سنة  Beryنزويا في قرية بري م في عهد الثورة
 2واختير رئيسا لها. Remusatاآلسيوية مشتركا مع ريموزا

. إيفالد في فقه اللغة العربية تخصص هـ 1875-1803ألماني H.Ewald هـ. إيفالد
س مع المستشرق فاليشر على يد دي ساسي وُعين أستاذًا لفقه اللغة في جوتنجن، وأسُ 

س دراسة اللغة العربية في ألمانيا. واشتهر إيفالد أيضًا بتعمقه في الالهوت أسُ 
 3هوت.البروتستانتي فجمع بين التخصص في فقه اللغات السامية، ونقد العهد القديم، والال

تخصصات المستشرقين األلمان البروتستانت الذين اكتشفوا أهمية فقه اللغات  َأبرزوهي 
أعماله كتاب: قواعد  َأبرزالسامية في فهم الكتاب المقدس، والالهوت النصراني. ومن 

وفهرس المخطوطات الشرقية، والعروض العربية، ، اللغة العربية باأللمانية في مجلدين
(، وعدّي بن زيد )العدد 192، 2لب )الصحيفة الشرقية لفيينا العدد وشعر علي بن أبي طا

من الصحيفة نفسها(، وترجم )فتوح أرمينيا وبالد ما بين النهرين( للواقدي  54، 3
 (.1827)جوتنجن 

                                                 

 .8/206األعالم: خير الدين الزركلي، 1
 .2/26نفس المصدر 2
 .1980، دار المعارف، القاهرة، 365-2/364المستشرقون:نجيب العقيقي، 3
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الذي نقل  (الدعوة إلى اإلسالم)إنجليزي، له  (م1930-1864)توماس أرنولد
إلى إماتة الروح الجهادية عند المسلمين،  ابهكت ويهدف، واألردية والعربيةالتركية  إلى

نَّ  وبرهن بزعمه ما انتشر بالدعوة السلمية المتبرئة من على أن اإلسالم لم ينتشر بالسيف، وا 
) يرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب قبل كل شيء إلى ما .وكما يقول: كل قوة

لما عرف به من اإلدارة  البيزنطي،لقوه من ترحيب األهالي المسيحيين الذين كرهوا الحكم 
قبة الذين كانوا يكونون افإنَّ اليع الظالمة،وما أضمروه من حقد مرير على علماء الالهوت،

تباع المذهب امسيحيين عوملوا معاملة مجحفة من السواد األعظم من السكان ال
ن لم ينسهما الذين ألقوا في قلوبهم بذور السخط والحنق الذي   األرثوذكسي التابعين للبالط،

 .(أعقابهم حتى اليوم
 ا، جاءتمستشرق وفيلسوف مادي، ال يؤمن باألديان مطلقً  غوستاف لوبون:

إهماله  أبحاثه وكتبه الكثيرة متسمة بإنصاف الحضارة اإلسالمية مما دفع الغربيين إلى
ويعتبر الخط الكوفي أفضل أنواع الخطوط العربية للفن والزخرفة، وهذا ما ، وعدم تقديره

للخط العربي شأن كبير في الزخرفة،  يقول: )إنَّ  نَّ ألَ  ؛في كتابه )حضارة العرب( إليها دع
وال غرو فهو ذو انسجام عجيب مع النقوش العربية، ولم يستعمل في الزخرفة حتى القرن 

 .1التاسع الميالدي غير الخط الكوفي ومشتقاته كالقرمطي والكوفي القائم الزوايا(
العربية  ا باإلنصاف وذلك بإبرازها تأثير الحضارةاتسمت كتابته زيجريدهونكه:
وربا مدينة للعرب إن أُ " ،الشهير شمس العرب تسطع على الغربعلى الغرب في مؤلفها 

ن الدين الذي في عنق أوربا وسائر القارات للعرب كبير جدً  وكان  ،اوللحضارة العربية، وا 
التعصب واختالف العقيدة يتعين على أوربا أن تعترف بهذا الفضل منذ زمن بعيد، لكن 

ا ومئة، فال نجد فيها نا لنقرأ ثمانية وتسعين كتابً نَّ ا عليها غشاوة، حتى إ  أعميا عيوننا وتركً 
 تلك اإلشارة العابرة إلى الَّ إشارة إلى فضل العرب وما أسدوه إلينا من علم ومعرفة، اللهم إ  

 . 2غريقي"اإل ثراتأن دور العرب ال يتخطى دور ساعي البريد الذي نقل إلينا ال
 

                                                 

 .27/ 1، 2001رحلة الخط العربي: أحمد شوحان، اتحاد الخطاطين العرب، دمشق 1
 . 5/175: علي الشحود، موسوعة الدفاع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 2
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 ومن المعتدلين: 
 والدتور جرينيه وجوته األلماني. ورينيهجينو، جاك بيرك، أنا ماري شمل، وكاراليل،

م، وله التصوف صدر 1943أ.ج. أربري، من كتبه اإلسالم اليوم صدر  -
أنا ألّح على الرأي القائل بأن عماًل ويقول فيها:  م،وترجمة معاني القرآن الكريم1950
ه أمر لقرآن ال يمكن أن يفهم بصورة أحسن لو أخضعناه لتجربة النقد األدنى، إنَّ خالًدا كا

خارج عن الموضوع أن تتوقع أن المواضع المطروحة في السور المستقلة سوف تنظم بعد 
منطق الوحي ليس منطًقا  نَّ إ  ، عض الشيء لتشكل نموذًجا منطقيًّاعملية إحكام رياضي ب

، عند ما تكون )صلى اهلل عليه وسلم( د" في رسالة النبي، فليس هناك " قبل" وبعمدرسيًّا
الحقيقة الدائمة ال يمكن أن تحصر داخل إطار زمني أو مكاني،  هذه الرسالة صادقة فإنَّ 

 .1ولكن كل لحظة تعرض نفسها بشكل كلي مطلق
 :مستشرقون متعصبون -
سالمي، اإل م مجري يهودي، من كتبه تاريخ مذاهب التفسير1920-1850جولد زيهر  -

 منازع. زعيم اإلسالميات في أوروبا بال صاروالعقيدة والشريعة، ولقد 
 ة.جون ماينارد أمريكي، متعصب، من محرري مجلة الدراسات اإلسالميَّ  -
كتاب  ص م. زويمر مستشرق مبشر، مؤسس مجلة العالم اإلسالمي األمريكية، له -

مقاالت قدمت  ة عن مجموعةم، وله كتاب اإلسالم عبار 1908اإلسالم تحد لعقيدة صدر 
 بالهند. ةم في لكهن1911بشيري الثاني سنة للمؤتمر الت

عياد األَ  غ. فون. غرونباوم ألماني يهودي، درس في جامعات أمريكا، له كتاب -
 م.1954م ودراسات في تاريخ الثقافة اإلسالمية 1915المحمدية 

المعجم  م، وهو ناشر1932أ.ج. فينسينك عدو لإلسالم، له كتاب عقيدة اإلسالم  -
 المفهرس أللفاظ الحديث النبوي في لغته األولى.

 م.1956كينيث كراج أمريكي، متعصب، له كتاب دعوة المئذنة  -
لشؤون شمال  ةلوي ماسينيون فرنسي، مبشر، مستشارًا في وزارة المستعمرات الفرنسيَّ  -

 م.1922أفريقيا، له كتاب الحالج الصوفي شهيد اإلسالم 

                                                 

 الموسوعة العربية العالمية: دائرة المعارف العالمية.1
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والنظرية  دونالد أمريكي، متعصب مبشر، له كتاب تطور علم الكالم والفقهد.ب. ماك -
 م.1908م، وله الموقف الديني والحياة في اإلسالم 1930الدستورية 

 مايلز جرين سكرتير تحرير مجلة الشرق األوسط. -
 م إنجليزي، متعصب، من مدرسته طه حسين وأحمد1940-1885د.س. مرجليوث  -

اإلسالم  م، وله محمد ومطلع1913طورات المبكرة في اإلسالم صدر أمين، وله كتاب الت
 م.1912م وله الجامعة اإلسالمية صدر 1905صدر 

 بارون كارادي فو فرنسي، متعصب، من كبار محرري دائرة المعارف اإلسالمية. -
م إنجليزي، من كتبه المذهب المحمدي 1965-1895هـ. أ. ر. جب  -

عدم السمو اإلنساني، كتاب م.بالمادية و 1947اإلسالم  مواالتجاهات الحديثة في1947
 م.1930ألدب للعرب ا م تاريخ1910اإلسالم  متصوفو

 فرنسي، متعصب، له كتاب اإلسالم كتاب1937-1872اليسوعي  هنري المنس -
 الطائف، من محرري دائرة المعارف اإلسالمية.

 فقه اإلسالمي.دوزيف شاخت ألماني متعصب ضد اإلسالم، له كتاب أصول ال -
 والمسلمين. بالشير : كان يعمل في وزارة الخارجية الفرنسية كخبير في شؤون العرب -
 .ألفردجيوم إنجليزي، متعصب ضد اإلسالم من كتبه اإلسالم. األفكار والمعتقدات -

 :أهداف االستشراق
 الهدف الديني: -

 لطويلة، وهومراحله افي وقد صاحبه نشأة االستشراق،  كان هذا الهدف وراء          
 يتمثل في :

ما نَّ النبوي إ   ( التشكيك في صحة رسالة النبي صلى اهلل عليه وسلم، والزعم بأن الحديث1
من وراء ذلك هو  القرون الثالثة األولى، والهدف الخبيث فيهو من عمل المسلمين 

التطبيقية الحقيقية ألحكام  محاربة السنة بهدف إسقاطها حتى يفقد المسلمون الصورة
 يفقد اإلسالم أكبر عناصر قوته. الم ولحياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وبذلكاإلس
على  قاءب( التشكيك في صحة القرآن والطعن فيه، حتى ينصرف المسلمون عن اإل2

القرآن  هدف واحد يجمعهم ويكون مصدر قوته وتنأى بهم اللهجات القومية عن وحي
 ل من حكيم حميد(.المصدر األساسي لهذا الدين )تنزي بوصفه
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 ( التقليل من قيمة الفقه اإلسالمي واعتباره مستمدا من الفقه الروماني.3
وتكريس دراسة  ( النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطور4

 اللهجات لتحل محل العربية الفصحى.
اإلسالم  ابه بين من إرجاع التش( إرجاع اإلسالم إلى مصادر يهودية ونصرانية بدالً 5

 وهاتين الديانتين إلى وحدة المصدر.
 ( العمل على تنصير المسلمين.6
آرائهم وبناء  ( االعتماد على األحاديث الضعيفة واألخبار الموضوعة في سبيل تدعيم7

 .نظرياتهم
حماية أوروبا  ( لقد كان الهدف االستراتيجي الديني من حملة التشويه ضد اإلسالم هو8

 الصليبية. م بعد أن عجزت عن القضاء عليه من خالل الحروبمن قبول اإلسال
 :الهدف التجاري -

 لقد كانت المؤسسات والشركات الكبرى، والملوك كذلك، يدفعون المال الوفير          
جليا في  للباحثين، من أجل معرفة البالد اإلسالمية وكتابة تقارير عنها، وقد كان ذلك

 والعشرين.عشر  اإلسالمي في القرنين التاسععصر ما قبل االستعمار الغربي للعالم 
 الهدف السياسي يهدف إلى : -
 عليهم. ( إضعاف روح اإلخاء بين المسلمين والعمل على فرقتهم إلحكام السيطرة1
 المجتمعات المسلمة. ( العناية باللهجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وحدة2
ودراسة آدابها  ستعمرات إلى تعلم لغات تلك البالد( كانوا يوجهون موظفيهم في هذه الم3

 سونها ويحكمونها.يودينها ليعرفوا كيف يس
 ة:اإلسالمي اتطوطخساخ في المنة والخسانأثر ال

أحدث تناقل المخطوطات ونسخها عبر العصور الكثير من االضافات والحذف 
الذي  ءخری، الشيا أُ أحيانً  کاماًل والتغيير والتبديل مما شوه النصوص أحيانا وّغيرها تغييرًا 

 ،جعل من علم المخطوطات أداة أساسية لتاريخ النصوص ومرحلة هامة في عملية نقدها
ليست هي النصوص  يقرؤونها الَّتيخاصة عندما شعر العلماء بأن النصوص القديمة 

ها. إن مشاكل النساخة والنساخ المتباينة على ظهور المخطوطات على و التي تركها مؤلف
جازات الرواية والسماع وكذا وجود عبارات في الوقفيات من شأنها أن تصنع نسخ غرار إ
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ت التي اتخذها طاوهي بذلك تشكل دليال وشاهدا حيا على االحتيا ،المخطوط وتحميه
ها ظالحنإلى ظاهرة االستطراد التي  دفعهم تاونفس هذه االحتياط ،القدامى إزاء النساخ

ألن الحواشي تكون غالبا  تنتبون كل شيء في المحيث كانوا يك ،في النصوص القديمة
مما يحدث اضطرابا في نص  عرضة لإلقحامأو  النساخ لدنمن  فلحذلعرضة 
اس بالحاجة إلى الحواشي نمن القرن الثامن الهجري حيث شعر ال بدًءاا ذوه ،المخطوط

 .حاشية -ليق تع -فائدة  -والهوامش فكانوا يميزون هذه اإلضافة واالستطراد بقولهم تنبيه 
الحاجة لوجود  نلمسملموسة في هذا المجال، ومن هنا ج ائنتإن البحوث النظرية ال تقدم 

ها نعلي دراستها كالتفتيش ع عالم بالمخطوطات متعود على التعامل معها والمتمرن
أدوات الكتابة واألدوات المكتوب عليها من  والبحث في مصادرها األصلية والبحث في

أو ما يعرف  الكاغدداد، ودراسة عالمة مالفيزيائي والكيمائي الوعاء والخالل التحليل 
ما دراسة خطوطها وتاريخ لوكذا  ،لمقارنة الخطوط ؛رافياجتريو بالبويعبر عنها  فراغيليفبال
ساح نم بالنساخ علي غرار تلكم التي وضعت بالنسبة لئرخ منها ثم وضع قواؤ ي لم 

تي تفصل القول في كل ناسخ وفي كل ما نسخه من المخطوطات اإلغريقية والالتينية ال
خضاعهم حسب اإلمكان لما يسمى لنساخ مخطوطات ثم البحث في حياة ا وسلوكهم وا 

أهمية هذه  جحنرِّ  نانَّ وا   ، يستنسخونا لتأكد ممَّ لثين بنظرية الجرح والتعديل عند المحدّ 
ولكننا  ،يق العلميقبل االهتمام بعملية التحق ،ؤكد على ضرورة القيام بها علميانالعملية و 

 .مثل هذه الدراسات والبحوثلنأسف الفتقار تراثنا العربي 
يرد قول القاضي عياض في كتابة اإللماع على معرفة أصول  الصددوفي هذا          

من األصل  هختنسفليقابل  خ:سنالرواية وتقييد السماع حيث يقول المؤلف عن عملية ال
خدع في ينوال  .ن معارضتها أو مطابقتهاا حتى يكون على ثقة ويقين ما حرفً حرفً  بنفسه

، فإن الفكر ححما لم يقابل ويصوال نعم ب ،االعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة
 1 .والقلم يطغی غزيييذهب، والقلب يسهو، والنظر 

 حي لنـايـو  هنَّـكما أَ  ،اا حرفً أن هذا الحديث يجعلنا عن قرب من أهمية المقابلة حرفً 
يقــوم  ؛ إ ذلعربيــة باإلضــافة إلــى المشــافهةة اخســانانــت شــائعة فــي المعاينــة طريقــة كال نَّ بــأَ 

                                                 

 .159وتقييد السماع للقاضي عياض اإللماع إلى معرفة أصول الرواية 1
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فقـــد دعـــا العالمـــة نفســـه  الصــددوفـــي ب عنـــه النســـاخ فـــي حــين يكتـــمـــالء بعمليـــة اإل يخشــلا
م إلى ضرورة االنتباه فـي تحليـل لوالمتطفلين بهذا الع Desrousseuxسورو ي يولوجي دفال

التـي تحـدث فـي نفـس المعـاين،  خاسـنال فعـلفـي  عمليـاتأربع  إلىعملية النسخ سيكولوجيا 
، اإلمـالء الـداخلي ،حفـظ الـنصالـنص، ة ءراقـتوقـع ممارسـتها فـي الخطـة وهـي  مما  الوقت

 الكتابة.
لـل وبوضـوح الحالـة السـيكولوجية لعمـل عهذه العمليـات فـي نفـس الوقـت ي اعلتفإن         

المرحلـة  أثنـاء دثمعظـم األخطـاء تحـ نَّ أَ  ،مؤلـفكمـا يؤكـد ال أطـخه فـي العـالتي توق خاسنال
الحديثـــة توصـــلت إلـــى أن  ثابحــنجـــد أن األ ذاهـــ عـــن فضــاًل  –الـــداخلي  ءالمـــاإل -ة ثــالثال
لقـراءة  خمينـهفي حـين يسـتخدم حدسـه وت واحد من الكلمة جزءفي قراءته على  يعتمد قارئال

في االعتمـاد علـى  ينخدعكد القاضي عياض بقوله: وال ؤ وي نفسها، الكلمةالجزء اآلخر من 
، أسـليمة ال يسـلم مـن الوقـوع فـي الخطـيـة النال اذ خي بمعنى أن الناسأ ،المعارف الثقةنسخ 

 1 قصد. حرف يدونب خطأه يفإنَّ  ا بلغ حرصه مهمو 
 نقــدنســخ، مــا ينتبــه إليهــا العلمــاء والمتمثلــة فــي تــاريخ الا قلَّ أيًضــ مميَّــزةهنــاك نقطــة 

هــــا نَّ  أَ الَّ إ   ا؛ًخــــتاريالكثيــــر مــــن المخطوطــــات ال تحمــــل  نَّ التــــاريخ والعمــــل الميــــداني أَ  ثبــــتأَ 
ا وكــم مــن مخطــوط مــؤرخ تاريًخــ ،علميــة بتــواريخ مثبتــة علــى ظهورهــا خزانــاتفــي  محفوظــة

تصــديرها حتــى و يجــب االحتيــاط كيفمــا كانـت طبيعــة النســخة  لهـذاقـديما وهــو منســوخ حــديثا 
 .اهمبين نميزه ال يمكن أن نأ

 جيــةوالكوديكولو  ببلوغافيــةي مثــل هــذه الحــاالت يصــبح البحــث فــي العناصــر الوفــ
الخــط أو الــورق،  تــاريخالتحليــل والتـدقيق  مــن بشــيءحيــث تتنـاول  ؛را ضــروريامــأ للمخطـوط

إلـى الوقـوع  الناسـخ دعـتاألسـباب التـي  واكتشاف ،ادية المكونة لهلما العناصروغيرها من 
باالعتمــــاد علــــى النســــخ الخطيــــة التــــي نجــــت مــــن التصــــويب  . وذلــــكفــــي هــــذه األخطــــاء

 إلـىمـن الوصـول  النصـوصرخ ؤ مـ نتـي بواسـطتها يـتمكالباألخطـاء واحتفظـت  ،واإلصالح
تغييــر النظــرة التقليديــة التــي حظيــت بهــا   الضــروريمــن  صــار مصــادر األخطــاء ومــن ثــمّ 

ذا ب ديــــدةالج نســــخةهــــا بالبة وتلقيديــــدالنســــخة الج فــــي المعجــــم  ديــــدةالنســــخة الجفــــي  حثنــــاوا 
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ــــوجي تــــم  التــــي تلكــــمت باألخطــــاء ولــــيس فظــــنتحــــدث عــــن النســــخة التــــي احت فإننــــا الفيلول
المهتمـين بشـؤون المخطوطـات وكـل الـذين  سسـيحهذه الدراسة تهدف إلـى ت إنَّ ، تصحيحها

 لهم غيرة على هذا التراث بأن المخطوطات اإلسالمية وتاريخها
ــــة  نَّ ا   و  ،ا برــــرً زالــــت حقــــاًل ومــــا  البحــــث فــــي عناصــــر الكوديكولوجيــــا يمثــــل المرحل

 يسء معاهـد لدراسـة وتـدر إنشـا من الضروري صاركما  .وصنصال نقد األساسية في عملية
تكـوين مختصـين فـي هـذا العلـم يكونـون   لـك تهـدف إلـىالكويكولوجيا وكو  اتطو طعلم المخ

المهتمـــين  تقيدهـــذه البحـــوث والدراســـات العلميـــة والتقنيـــة ســـ نَّ أَ و  .العنايـــة بـــهقـــادرين علـــى 
حتــى  التــي اعتمــدتالمخطوطــة  صــوصكنهــا أن تعطــي صــورة جديــدة للنمي نبــالتحقيق وكــا

صــدار األحكــام دون ال اآلن متســببة والبحــث فــي الــدوافع ال تعمــقعلــى اســتخالص النتــائج وا 
كـون مـن ال نا أن نـملفي هذا الخلل أو محاولـة تعليلهـا بأسـباب منطقيـة وتاريخيـة محضـة وأَ 
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Lights on Codicologic Studies of Orientalists 

Mahdi Muhammad Ali Kasban 

  

Abstract 

         This research aims at reaching the disclosure of the relations 

of Arab researchers with orientalists, through codicology science. 

Codicology is that science which is concerned with studying the          

physical aspects of the manuscript, given that the manuscript is an 

archaeological document that should be dealt with according to 

other rules, other than those which are interested in searching for 

and studying ancient texts in preparation for printing and publishing 

them. 

      Arab researchers have been interested in the textual content of 

the manuscripts, in preparation for publication after extensive study 

to reach the investigation that falls within the science of text 

verification. 

        As for the orientalists, they, in addition to transferring from our 

heritage, took the initiative to study the physical aspect of the 

manuscript, such as inks, papers, and all other writing supplies. 

   Keywords: texts, writing, codec. 

        Key words: features, economics, laws of offices, Ibn 

Mamati. 
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