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   تعلم فهرسة املخطوطا 

 امللخص 

ولالستفادة من هذا الرتاث الضخم وضع  ،  ا ونوعا كمّ   ما خّلفه علماؤان األوائلمن أعظم    اإلسالمي و الرتاث العريب  إّن  
من مثل    ؛األساسية عن املخطوطة  كتابة املعلوماتعبارة عن مجع و وهو    ،تعلم فهرسة املخطوطاواملختصون  الدارسون  

سطور صفحاهتا وقياسها، واسم  أرقام  و   ،راقها أو هلا وآخرها، وعدد أجزائها و أو سنة وفاته، و عصره، و مؤلفها و اسم  ، و عنواهنا 
وهو  ،  وضوعها، وغري ذلك ب   والتعريف وذكر التملكات والسماعات واإلجازات املثبتة عليها،  ،  انسخها، واتريخ نسخها 

لتحقيقها ودراستها وإبرازها للباحثني،  أبيسر السبل؛  املخطوطة اليت يبحث عنها  الوصول إىل    مهمة الباحث    علىيسهل    ما
فهارس املخطوطات وعاء آمن  ا يؤّكد أّن  مم،  أكرب استفادة منها، ال سيما إذا كانت من نوادر املخطوطات  الستخالص

 . ، وعليه ينبغي إنشاؤها واالعتناء هبا هلذا النوع من الرتاث وخزانة حمكمة 

 علم فهرسة املخطوطات. الرتاث، املخطوطة، فهرسة، فهارس املخطوطات،  الكلمات املفتاحية: 

Manuscript indexing 

Abstract 
The Arab and Islamic heritage is one of the greatest things left by our scholars in 

quantity and quality. To benefit from this great heritage, scientists and scholars have 

developed manuscript cataloguing, which is the achievement of the basic informations 

on the manuscript; Statement entitled, author, year of death, first and last, number of 

parts and papers; The lines of their pages and their measurement, the name of their 

copiers, the date of their copying. This makes it easier for researchers to access the 

manuscript they are looking for to investigate, study and present to researchers. to make 

the most of them, especially if they are scarce manuscripts and confirms that manuscript 

indexes are a safe way for this kind of heritage. 

Keywords: Manuscript, heritage, manuscript cataloguing, basic informations, 

manuscript indexes. 
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 املقدمة 

به اصحأخامت األنبياء واملرسلني وعلى آله و سيدان حممد  احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على  
  ، أمجعني

 أما بعد. 

أساتذة وطالاب ابلرتاث   الباحثني  اهتمام  توجه كل   العريب واإلسالميأييت  تنوعه وحسب  على 
هو قرب طريق إليه  ألعل  و   ، واحد أمال يف حتقيق رغبته العلمية ابلتزود مما تركه السابقون واحلصول عليه

 .سهلت لنا معرفة الكنوز العلميةاليت  و   واإلسالميةتزخر هبا املكتبات العربية    اليت املتنوعة  الفهارس  

العاملي جيد أن   بتدوين والناظر يف اتريخ الرتاث  أمة اإلسالم أتيت يف طليعة األمم ألهنا قامت 
وصل إلينا ، والذي  األوائل  نتاج علمائنا هو  كمًّا ونوعا  يف العلم والفكر  وأقدم تراث  أعظم أثر    عل ول  ، العلوم

ىل إا من الكتب على هنر دجلة ليمروا  التتار برتاث املسلمني يف بغداد حني صنعوا جسر   فعلة  ساملا رغم
 على عظمة تراث هذه األمة.   دليال   ، واليت ليست إالاجلهة األخرى

 ولكن، 

 ذي يساعدان يف ذلك؟ العلم الهو  كيف السبيل إىل االستفادة من كنوز تراثنا؟ وما  

  يت هذه املداخلة بعنوان: أت لإلجابة على هذا السؤال  

 ت"علم فهرسة املخطوطا " 
 :ةبحثية اآلتيالطة  اخلضمن    لكذو 

  خطة البحث:

 وتشمل املقدمة وثالثة مباحث واخلامتة وفهرس املصادر واملراجع كما يلي: 

 املقدمة. 

 وأمهيته  املخطوطات   تعريف علم فهرسة  : األول  بحثامل

 نشأة فهارس املخطوطات وأنواعها   الثاين:   بحثامل
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 منوذج تطبيقيمع   عناصر فهرسة املخطوطات  الثالث:  بحثامل

 اخلامتة.

 فهرس املصادر واملراجع. 

 . لو وأبدأ بتوفيق هللا تعاىل مع املبحث األ 

 وأمهيته  ل: تعريف علم فهرسة املخطوطاتو األ بحثامل
 للحديث عن مفهوم علم فهرسة املخطوطات وأمهية هذا العلم، قّسمت هذا املبحث إىل مطلبني:

 . املخطوطاتتعريف علم فهرسة    املطلب األول: 

 أمهية فهرسة املخطوطات.  املطلب الثاين:

 وأبدأ مع املطلب األول. 

 .تعريف علم فهرسة املخطوطاتاملطلب األول: 
الفهرسة واملخطوطات من   علم فهرسة املخطوطات مركب إضايف، ولتعريفه أعرج على تعريف 

 . حيث اللغة واالصطالح

 ال: تعريف الفهرسة أو 

 الفهرسة لغة: -1

 . (1)ب"الكتاب الذي جتمع فيه الكت  هوالفهرس  "قال ابن منظور:  

 هو: س ابلكسر أمهله اجلوهري. وقال الليث  هر  الف  "قال الزبيدي:  وعن أصل اشتقاق هذه الكلمة  
 . الكتاب الذي جتمع فيه الكتب. قال: وليس بعريب حمض ولكنه معّرب 

 
   .167  /6العرب، لسان ( 1)
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و    ومجمُْع هو  وقال غريه:  فهرسة.  فهرس كتابه  فقالوا:  الفعل  منه  اشتقوا  وقد  ف ْهرست..  معرُب 
 .(1) "الفهرسة فهارس

الكلمة الفارسيف وتعين السجل الذي تكتب فيه أمساء   ،ة فهرستالفهرس كلمة مت تعربيها من 
   وأخذها العرب وطوروها حسب مقتضيات حاجتهم.  قائمة املواضيع،  أو قائمة الكتب    أو  الكتب

 الفهرسة اصطالحا:-2

  هو: الفهرسة اصطالحا    من معان أّن  لكتب ل الباحثني واملفهرسني  تكاد تتفق عبارات  

 . (2)"كتاب جُتمع فيه أمساء الكتب"

ترتيب ألفاظ معينة حسب ترتيب معني للداللة "كما أنه اتسعت مدلوالت هذه الكلمة لتشمل:  
 . (3)"د مدلوهلا يف كتاب معني أو مكتبة أو حنو ذلكو على مواضع ور 

اليت املادة  هو  الفهرس  أو  فيه  فالفهرسة  املؤلفني   اجُتمع  أو  العلوم  أو  الكتب    أمساء 
حبصر املعلومات واملواضيع واملسائل    حيث يقوم صانع الفهرس،  موضوع معنيو ألفاظ يف علم بعينه أو  أ

 بصور شىت، وترتيبها ترتيًبا خاًصا حىت يتمكن املرء من الوصول إليها عند اتباع املنهج اخلاص ابلفهرس. 

 هذا عن الفهرسة. 

 املخطوطات: تعريف اثنيا

 املخطوطات لغة: -1

 خطط، اسم مفعول من الفعل الثالثي هو  مؤنث خمطوط، و املخطوطات مجع خمطوطة، 

 قال ابن منظور: 

 ،  تمط يلُة يف  الشَّْيء  سْ اخلمطُّ: الطريقُة امل"

ًئا قال: الزمْم ذمل كم اخلمطَّ واخلمطُّ: الطريق، يُ   ،ومالم تمْظل ْم عمْنُه شميـْ

 
   .349  /16اتج العروس، ( 1)
  . 597ص، ، املنجد لُو يس ممْعُلوف( 2)
   .11ص ، حممد سليمان األشقر، املنجد( 3)
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. وخمطَّ   تـمبمُه ب قملمٍم    الشيءم َيمُطُّه خمطّاً:وخمطَّ القلمُم أمي كمتمبم   ، غمرْي ه  أو  كم

  ،طمت عملمْيه  ذنوبُه أمي ُسط ّرتوالتَّْخط يُط: التَّْسط رُي، تـمُقوُل: ُخط ّ 

  .(1)"واخلمطُّ: اْلك تمابمُة ومحنمُْوهما مم َّا َُيمطُّ 

 طّر. املخطوطة: كل ما ُكتب وسُ   أووعليه فاملخطوط  

 . الناحية اللغويةهذا من  

 املخطوطة اصطالحا: -2

 أنه:  أرجحهابعدة تعريفات،   املخطوطة اصطالحاأو  يعرف املخطوط 

 . (2) سم ملا يكتب يف العلوم قبل طبعه ونشره وحتقيقه"ا"

 اثلثا: تعريف علم فهرسة املخطوطات

  : هو  خطوطاتفهرسة امل  علممن خالل ما سبق، يتضح أّن 

هلا وآخرها، وعدد أو األساسية عن املخطوطة، كبيان امسها، ومؤلفها وسنة وفاته، و إجناز املادة  
و  وذكر أو أجزائها  اخلط،  ونوع  نسخها،  واتريخ  انسخها،  واسم  وقياسها،  صفحاهتا  وسطور  راقها 
اسم   التملكات  توثق  اليت  املصادر  موضوعها، وذكر  وبيان  عليها،  املثبتة  والسماعات واإلجازات 

 . املخطوطة وتنسبها لصاحبها، وغري ذلك من املعلومات

وهي الوصف الكامل للتعرف عليه،    األمهية البالغة   ه املعلومات عن أي خمطوط هلا و ذكر هذ 
ركان عند العمل على التحقيق ونصل إىل هذا الوصف الذي ال بد أن يتوافر يف النسخة اليت تكون أحد األ

 وهو موضوع املطلب الثان من هذا املبحث األول.حني نفتح الفهارس اخلاصة ابملخطوطات،  

 املطلب الثاين: أمهية فهرسة املخطوطات 

 
 . 7/287لسان العرب، ( 1)
 . 64ص،  أمني حممد سالم املناسية، البيان يف قواعد البحث العلمي ومناهجه( 2)
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يسهل مهمة هو  دورا كبريا يف البحث العلمي، ف  أاي ما كان نوعهو   بشكل عام،   الفهرس  يؤدي
الباحث يف الوصول إىل املصادر واملراجع والكتب اليت يبحث عنها من أجل أن يغين البحث العلمي الذي 

 للكتاب املفهرس من جهة، ومن جهة اثنية أيضا يثبت املكانة العلمية   ، كما أنه يضفي قيمة علميةيقوم به
 . شري إىل مدى األمانة اليت يتحلى هبا الباحث يف أتليفه أو حتقيقه، وكذا يملا يكتبه الباحث

ما   فن  للباحث عن كتاب ما يف  نفسها  الوظيفة  املخطوط حيقق  فهارس   ،وفهرس  فيلجأ إىل 
ني إليها يف شىّت العلومالبحث فيها من أهم األدوات اليت تشتد حاجُة ال  ألن  ؛املخطوطات  فهي   ؛دَّارس 

  . الوعاء الذي حفظ لنا تراثم األمة وعلومها، وهبا يُعاد إحياء الرتاث من جديد 

أّن  و  املخطوطات  مع  إىل  الوصول  الغالب    يكونطريق  احليف  اخلزائن  فهارس  هلذه و اعرب  ية 
 ، ما تكون يف البيوت  كثريا اليت  و   ،من املخطوطات اليت مل يتم فهرستهاالكثري  هناك  إال أّن    ، املخطوطات

ابعتبارها   ؛ا إبظهارها حفاظا عليها يف ظنهمويف اخلزائن البعيدة ويف بعض الزوااي اليت ال يسمح أصحاهبُ 
ية لبعض و اويف بعض األحيان تكون الوالية على الز   ، ألنه وصية امليت خلليفته  ؛ ب التسرت عليهجي  مورواث 
طالع على مراده وربا بتوصية ليظفر ابال  ،وإن مسح فلواحد اضطرارا   ،أمام الباحثني  عائقا فتجده    الورثة

فهذا يدخل يف كتمان العلم وحنن نعلم   ؛ولكن ال ينبغي املبالغة حلد املنع   ، ويقتصر عليه، نعم ذلك جيد 
  .درجة اإلمث ملن كتمه ومنع االستفادة من هذا الرتاث حبجج كهذه ال يعضدها الصواب

 : (1) فإننا نؤكد على أمهية فهرسة املخطوطات من خالل النقاط اآلتيةوعليه،  

 . تسهيل الوصول إىل املخطوط .1
 . اختصار اجلهد والوقت .2
 . حتديد أماكن وجود املخطوطاتيساعد يف  .3
 . حلقة الوصل بني الباحث واملخطوطميثل   .4
 .املعلومات حول املخطوط  وتصحيح  جتميع .5
 . من خالل مقارنة بعضها ببعض  املعلومات حول املخطوط  تصحيح .6
 .حتديد أنواع املخطوطات املوجودة .7

 
،  البحث العلمي حقيقته، ومصادره، ومادته، ومناهجه،  الرمحن علي الربيعة  العزيز بن عبد  عبدينظر أمهية الفهارس بشكل عام:  (  1)

 .49-2/48وكتابته، وطباعته، ومناقشته، 
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، تستدعي احلرص على اقتنائها، بل وصناعتها، لشّد احلاجة إّن هذه األمهية لفهارس املخطوطات
أجل االستفادة إليها يف الوصول إىل كنوز الرتاث، وعيون املؤلفات، اليت أفىن فيها مؤّلفوها حياهتم من  

، وتنّوعها  املثلى ألجيال األمة على مّر العصور، هذه احلاجة اليت كانت السبب يف نشأة فهارس املخطوطات
 كما هو موضوع املبحث الثان.

 الثاين: نشأة فهارس املخطوطات وأنواعها  بحثامل
 يتفطنون إىل صناعة   علماءغزارة إنتاج املؤلفات عرب القرون لدى هذه األمة اإلسالمية جعل الإّن 

الفهارس كما فعل ابن الندمي يف الفهرست الذي مكننا من معرفة كم هائل من الكتب مسندة ألصحاهبا 
 وهو ما أدى إىل نشوء فهارس املخطوطات، وتنوعها. ،،  مصنفة حسب العلوم 

 وعليه جعلت هذا املبحث يف مطلبني: 

 . نشأة فهارس املخطوطات  املطلب األول: 

 أنواع فهارس املخطوطات.  املطلب الثاين:

 أبدأ مع املطلب األول. و  

 نشأة فهارس املخطوطاتاملطلب األول: 
جاءت احلمالت الغربية    وانتشاره يف خمتلف أحناء العامل،وتنوع الرتاث العريب واإلسالمي،    كثرةمع  

آالف من املخطوطات يف املكتبات ، وهو ما يفسر وجود مئات بل  الكثري منها  ومتت سرقةلبالد اإلسالم  
 كما   ،قام كثريون منهم بصناعة فهارس هلذه الكتب املخطوطة   األوربية خاصة، ولضمان استفادهتم منها

)املكتبة   وابريس)املكتبة امللكية(  وبرلني    )املتحف الربيطان(   ولندن  )اسكورايل(   نراه يف مكتبات إسبانيا
املكتبات كثريالوطنية(   هذه  قيمتهاوه  وغري  مدركون  وهم  أخذوها  برتاثنا    حيث ،  م  مكتباهتم  امتألت 

واستفادوا منها أميا استفادة ولوال تراث هذه األمة ملا جاء الغرب وال راح وصرح بذلك كثري من املستشرقني 
املفكر ليوبولد فايس: "لسنا نبالغ إذ قلنا إن العصر العلمي احلديث الذي ه، حىت قال  كنهو  ومنهم زيغريد  

 .(1) "ولكن يف املراكز اإلسالمية يف دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة ،ربةأو مل يُدّشن يف مدن   ،يش فيهنع

 
 .  40ص  ، حممد أسد ، اإلسالم على مفرتق الطرقنقال عن كتاب:   (1)
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مصطفى بن ىل الفهارس اخلاصة ابملخطوطات على يد  أو ويف بالدان أعين بالد املسلمني ظهرت    
املش جليب  بــــــ"هو عبدهللا كاتب  خليفة  ر  الظنون  "  حاجي  والفنون سامي  أعن  يف كشف  الكتب 

وتوالت هذه الصناعة وانتشرت ويقرب أن مجع ما ألف يف املوضوع،  أفجاء كتابه من    ،(1) هـ(1067)ت
مركز مجعة و   .شران إليهاأتكون املخطوطات كلها قد متت فهرستها إال ما كان يف بعض البيوت والزوااي اليت  

لتصويرها وتصنيفها تسهيال  يف العامل املاجد للثقافة والرتاث يبذل جهدا مشكورا للوصول إىل كل خمطوطة 
 لطالب العلم والباحثني عموما. 

فناسب أن يتم فهرسة    ،غري ممكن احلدوث   أمر  وينبغي أن نعلم أن مجعها كلها يف مكان واحد   
لة و االسبب الذي دعا الكثريين من قدمٍي إىل حمهو  فكان هذا  ،  مكتبة يف مكاهناأو  ية  و اخمطوطات أي ز 

 .مجع مادة هذه الفهارس وترتيبها

فشارك األخوة الباحثون يف معرفة املخطوط اجلزائري  يصب يف هذا اجملال  لوملتقاان هذا جاء    
وما للجزائريني قدميا وحديثا من هذا   ،طوطاتمن خمراقهم وأفادوان با يف املكتبات والزوااي اجلزائرية  و أب

يتم فهرسة ما مل نصل إليه و   الرتاث، النسيان  هو  وآمل أن  الكتمان وليس  ربا و ال يزال مغمورا يف طي 
اجلزائري حيث يوجد وقمنا بتصوير أي أطلقنا مبادرة للحفاظ على املخطوط    وول  .اإلمهال إن صح التعبري

مبادرة إحياء وطنية ومسيناها  كان قطعة منه وضمه إىل فهرسة  و خمروم ولأو  مبتور  أو  انقص  أو  كامل    خمطوط
مركزا خاصا ختزن فيه كل   شيءوعلى مسمع من القائمني على اجلامعة أن نن  اجلزائرعلماء    خمطوطات 

لكانت خدمة جليلة نقدمها لألجيال   أي أن تتميز هذه الدار با كتبه علماء اجلزائر  (2)خمطوطات اجلزائريني
  . القادمة

اجلهة    وال أشك أن كل من سيقع بني يديه خمطوط لعامل جزائري أاي كان ختصصه سيوصله إىل
وإن على يقني أن بيوات كثرية على مستوى الرتاب   ، ا عليهيدهلأو     ((،مقر املبادرةأعين  ))  كلفة بذلك  امل

ن لتحقيق هذا و ا ستبادر إىل التعهبا خمطوطات  ه  يخارجامعات ومعاهد  جو مكتبات  أو  مراكز  أو  اجلزائري  
ولكن لتصويرها إن هم ملن كان واراث،  وحنن ال نطلب منهم تسليمنا ما عندهم فهذا مرياثهم  اهلدف النبيل،  

 
أبن "حاجي خليفة أول من وضع فهرس املخطوطات   40صالح الدين املنجد يف قواعد فهرسة املخطوطات ص األستاذ جيزم  (  1)

 . قواعد فهرست املخطوطات العربيةانظر:  .يف عاملنا اإلسالمي 
 . وال أبس أن يكون هناك جناح يذكر فيه النساخ اجلزائريون ملخطوطات غري اجلزائريني( 2)
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ومع تقدم األايم يتكون ونقدم هلم الطلب ذاته  يف اخلارج  وميكن التواصل مع املراكز واملكتبات    أبوا التسليم
ا يف الدولة وستخصص هلذا وستباركه اجلهات العلي  لنا بتوفيق هللا تعاىل مكتبة خاصة ابملخطوط اجلزائري

د هلذه األمة د وزارة الثقافة إلحياء هذا املشروع الذي جي أو  املشروع فاصلة يف ميزانية وزارة الشؤون الدينية  
وألجيال املستقبل وظيفة احملافظة على هذا الرتاث وإكمال املسار ابلدراسة   ، صلتها باضيها وحاضرها

 . والتحقيق واالبتكار واالبداع

 وحني نطالع فهارس املخطوطات فإهنا تتنوع يف مناهجها وطرق توثيقها غري أن اهلدف واحد 
ل مجع املادة املذكورة يف هذه و امنشورٍة حت ضمن كتٍب ورقيَّةٍ   وان الواحد بعضها إىل بعض ضم النسخ للعن

اث العريب(، ومؤسسة الفهارس؛ كما فعل بروكلمان يف كتابه )اتريخ األدب العريب(، وسزكني يف )اتريخ الرت 
 منوذجا  سأرفقكما  ،  ألن ذلك مستحيل  ؛(1)،  آل البيت ابألردن يف )الفهرس الشامل للرتاث(، وغريهم كثري

معرفة عمدة الباحثني ودليل السالكني إىل  أ  ألنه أحد  ؛ابلتفصيللبيان منهج الفهرس الشامل آلل البيت  
 .الكتب املخطوطة وأماكن تواجدها وعدد النسخين  و اعلى عنشافية  إجابة  وفيه  املخطوطات  

ركز امللك فيصل وملإلكرتونية؛ كما فعل   ضمن قواعد بياانت  الفهرسة  ومن اخلطوات أيضا أن تتم
 برانجمه اإللكرتون الشهري )خزانة الرتاث(.  يف  إلكرتونية   ضمن قواعد بياانت  الفهرسةابلرايض  

 خبري املخطوطات بدار الكتب املصرية يف حواره مع موقع تفسري:   قال صاحل األزهري  

هذا التعدُّد سببه أن املخطوطات متناثرة ومبعثرة يف شىتَّ ربوع الدنيا، وما من ينبغي أن تعلم أن  و 
املخطوطات موّزعة على عّدة مكتبات، بل حىت املكتبة الواحدة تتعّدد بلٍد من بالد العامل إال وحوت آالف  

ة فـُْهر سمت  فإْن  ورود خمطوطات جديدة بعد صدور فهارسها،    : فهارسها املعرّ فة بحتوايهتا ألسباٍب عدَّة أمهها
خطوطات الفنّ  فهارس املكتبة الواحدة، بل تتعدد الفهارس املعرّ فة ب  تعدَّدتهذا اجلديد يف فهرٍس مستقلٍّ  

الباحثني يـُفمْهرمس وتُنشر فهارُسه وتـُتمْح يظّل خمتبًئا عن أعني  الواحدة، وإن مل  املكتبة  وال  ،الواحد ضمن 
 !(2) رهم الوصول إليههو يستطيع مج

 
  فهرسة املخطوطات العربية ماهيتها، أنواعها، واقعها ومدى جناعتها وقد قام الباحث الدكتور حسني بورمل يف حبثه بعنوان:      (1)

بذكر أهم     21عدد  1/6/2017بتاريخ    اإلجتماعيةو العلوم اإلنسانية  و جملة كلية اآلداب  مع ما بعدها، واملنشور يف    241ص
 مركزا دون ذكر للمكتبات اخلاصة ومل أذكر هذه املراكز.    108حفظ املخطوطات العربية احملفوظة يف العامل فأو صلها إىل  مراكز

انظر:  2)  )https://tafsir.net/interview/37/al-mkhtwtat-wfhars-ha-whajtu-ad-darsyn-
ilyha 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/108
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 املطلب الثاين: أنواع فهارس املخطوطات 
كما هو احلال يف زماننا هذا حيث يقع على الباحث فهرسة رسالته األكادميية بجموعة فهارس 
ترتب الرسالة أو الكتاب وهذا وفقا للدراسات احلديثة وجند هذا أيضا يف املكتبات أبنواعها يقوم موظفوها 

دأ هبا الباحث ويف إبعداد فهارس ورقية وإلكرتونية وإىل عهد قريب فهارس بطاقية توضع يف الرفوف يب
يبحث عنه من   الذي  املوضوع  الذي يضم  عليها واجب الرف  العمل  املخطوطات  العلوم وفهرسة  نوع 

أخالقي ومن األمهية بكان أن حتافظ على الرتاث البشري عامة والرتاث اإلسالمي خصوصا فهو حيفظ 
 ول أبهله هويتنا وثقافتنا ونزعتنا الدينية وانتماءان اجملتمعي والعلم رحم موص

 أنواع  أذكرها:   يف ثالثة  حصرها،  قاسم السامرائي    الدكتورفإن    عن أنظمة فهرسة املخطوطاتو  

أمساء املؤلفني حسب ما يرمسه لنفسه يف منهج أو  هرسة أمساء الكتب  فأي    م: نظام فهرسة القوائ .1
 . العمل

إثبات عنوان الكتاب واسم املؤلف على الوصف البيبليوغرايف من  تعتمد    : نظام الفهرسة الوصفية
األ وعدد  النسخ  واتريخ  الكامل و ووفاته  املادي  والوصف  واخلارجي،  الداخلي  الورقة  ومقاس  راق 

 .للمخطوطة
كل خمطوطة   :هتتم بتصنيف املخطوطات حسب التخصص مثال ذلك  وضوعية:نظام الفهرسة امل .2

املوجود يف غالب هو  وهذا   يف علم القراءات تصنف على حده وخمطوطات التفسري أيضا مثل ذلك
ولذلك حني تزور املكتبات بغرض البحث عن خمطوطة يف التفسري  ،الفهارس اخلاصة ابملخطوطات 

 يرشدك القائم على املخطوطات إىل قسم املخطوطات يف التفسري. 

 ضرورة حتلي املفهرس بصفتني مهمتني:   نّبه إىل و 

 . احلب العميق للمخطوطات وللرتاث بصفة عامة -
والصرب، خاصة يف فهرسة اجملاميع؛ إذ على املفهرس قراءة اجملموع من أوله إىل  -

املفهرس وعلمه إىل سعة إطالع  إضافة  ورقة، وكلمة كلمة، هذا  . آخره، ورقة 
ويضع األستاُذ أمامم املفهرس قاعدة ال ينبغي له أن حييد عنها وهي: أن يشك أو 

وعنو  املؤلف  اسم  من  فيتأكد  اثنيا،  ويوثق  فإذا ال  أتليفه،  وعصر  الكتاب،  ان 
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أركان   البحث يف معرفةخمرومة األول واآلخر، فعليه    كانت املخطوطة انقصة أو
صافه وأنواعه، عرفة الورق واترَيه وأقطاره وأو بعلم  صناعة املخطوط ويكون على  

واألحبار وأنواعها وما إىل ذلك، وجيب عليه أن يكون حريصا وأال يتعجل يف 
 .عمله

ين و ا تتعدد العنكتب الرتاجم والطبقات وأمساء الرجال حني  :  ا يساعد على الوصول إىل املرادومم
ر واسم املؤلف هو تتشابه أمساء املؤلفني، فيستعني هبا للتأكد من العنوان املشأو  لكتاب واحد يف املصادر  

ملن يشتغل على أو  للباحث    الكامل وسنة وفاته واملصادر اليت ترمجته، ويدخل يف هذه الكتب املساعدة
  .(1)بروكلمان وحاجي خليفة وسزكني والزركلي وكحالة  تصنيف فهارس املخطوطات مثل: كتاب

  :من الفهرسة الغاية املرجوةوإن  

ركان حىت ال يتيه الباحث وصف متكامل األاحلفاظ على املخطوط بعد تقدميه يف   -
 إذا ما كان العمل والوصف صحيحا مطابقا للمخطوط. 

عية املعلومات اليت حتتويها املكتبة إعدادا فنيا لتكون يف أو "هي عملية إعداد  أو -
 .(2) يسر جهد يف أقل وقت ممكن"ل القارئ أبو امتن

 ؟ املخطوط لتحقيق أكرب استفادة ممكنة: ما هي عناصر فهرسة  الذي يطرحوالسؤال  

 هذا ما يتطرق إليه املبحث الثالث من هذه املداخلة. 

   الثالث بحثامل

 منوذج تطبيقيمع  عناصر فهرسة املخطوطات

 
   فهرسة املخطوطات العربية ، مركز الدراسات واألحباث وإحياء الرتاث ( انظر:1)

49: املخطوطات العربية فهرستها علميا وعمليا ص( انظر2)  
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الكتب عموما وفهارس املخطوطات خصوصا بعرض معلومات دقيقة حول كل  تتمّيز فهارس 
 طوط، وتسهل الوصول إليه. على التعّرف إىل املخخمطوط، هذه العناصر تساعد 

ويف هذا املبحث سأعرض إىل عناصر فهرسة املخطوطات، مع منوذج تطبيقي لذلك وهو الفهرس  
 الشامل للرتاث العريب اإلسالمي للمخطوط، من خالل مطلبني اثنني:

 . عناصر فهرسة املخطوطات  : املطلب األول

 الفهرس الشامل(. لفهرسة املخطوطات ) منوذج تطبيقي   املطلب الثاين:

 . عناصر فهرسة املخطوطاتاملطلب األول: 
وصًفا دقيًقا ووافًيا، فيظهر متيُّز هذه تصف املخطوط  أساسية  عناصرم  ينبغي أن يكون للفهرسة  

   ر. وقد اتفق املفهرسون على تلك العناص املخطوطة عن غريها

 :وهذه العناصر هي

 .واألفضُل أن يقدَّم العنوان على اسم املؤلف عنوان املخطوطة،   -1
 .اسم املؤلف كامالً، واتريخ وفاته إن ُوجد  -2
 .ل املخطوطة، فاحتُتهاأو  -3
 .آخر املخطوطة، خامتتها -4
 . راق، عدد األسطر، قياس الصفحاتو عدد األ  -5
 .وع اخلط، وألوان احلربن -6
 .اسم الناسخ، واتريخ النسخ، ومكانه إن ُوجد  -7
 .التجليد   -الغالف  -8
 .مصدر املخطوط -9

 .مالحظات عامة، وذ كر التملُّكات، والسماعات واإلجازات -10
 .مصادر عن املؤلف، واملخطوطة -11

املفهرسون كلها أو يف معظمها وهذه األوصاف للمخطوط غالبا ما يتفق عليها   -
 للمخطوطات. 



14 
 

كما جاء يف كتاب     حتديدا  ستة أنواع  وهي  عدة أنواع  املخطوطاتهذا وجتدر اإلشارة إىل أّن  
 :(1)   املخطوطات العربية، فهرستها علميا وعمليا 

األم:  -1 املؤلف   ما  املخطوط  اخلالفة   كتب خبط  دار  النسخة يف  توضع هذه  ما  وعادة 
 للمراجعة والنسخ عليها. 

املنسوب -2 املؤلف    : املخطوط  نسخة  من  عليهاملنسوخ  مصداقية   واملقابل  النوع  وهلذا 
  كاألصل.

املعيب وغري موثوق يف صحته وقد أو  ويسمى ابملخطوط املقطوع    املخطوط املبهم: -3
ىل لعدم وجود اسم املؤلف والعنوان وعيوب أخرى و يكون فيه النقص من جهة الورقة األ

 . كالتقدمي والتأخري، وطريقه تصحيحه املقابلة مع األصل
ه احلالة وهذ يضيف شيئا،    أوعلى مراحل وينشر مث يزيد  ؤلف  يما    :املخطوط املرحلي -4

 .برازة الثانيةونسمي األخرى ابإل ،ىلو ىل منها اإلبرازة األو ميكن أن نسمي األ
وخربة فنية ملعرفة ما حتتويه   ا النوع حيتاج إىل معرفة ودراية ابلتصويرهذ   املخطوط املصور: -5

 الصور من ملسات فنية وتغيريات كتابية.
ا النوع موجود بكثرة يف املكتبات ويسمى ابجملاميع هذ :  املخطوط على شكل جماميع -6

يف ذهذ   ويتوافر  املخطوطات  من  جمموعة  النوع  األا  القليلة  و ات  من أو  راق  أجزاء 
فيه يتوافر  ولكن  اسم صاحبه  قد ال حيمل  منها  والبعض  معلومات عن   املخطوطات 

    .وصف كل جزء يف هذا اجملموع

ما     وهو  بثال،  يتضح  املقال  هذا  يف اولعّل  املخطوطات، كما  لفهرسة  تطبيقيا  منوذجا  خرتته 
 املطلب الثان من هذا املبحث الثالث واألخري. 

 لفهرسة املخطوطات )الفهرس الشامل(. منوذج تطبيقياملطلب الثاين:  

 
للمؤلفمني: فضل مجيل كليب، وفؤاد حممد خليل عبيد. ، من الكتاب املذكور وهو 32-31يف ص  انظر هذا التفسيم( 1)  
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نفتح أو  نطالع  بعده ونتصفح    حني  املؤلف ومن  نتعجب من صنيع  املخطوطات  خمطوطا من 
 يف املخطوط.   تستعمل الوراق واملواد اليت  

كر ويذ   ، يف هناية الكتابأو   املقدمة     ضمن   عنوان الكتاب أما املؤلف فيبدأ كتابه بقدمة ويذكر  
 ين مما جيعلها كنص واحد ال متييز بني و االعنو ليف ويسري يف عمله جامعا بني الفصول  أالتالغرض من هدا 

وإذا كانت الكتابة  ، التعليقات يف حواشي املخطوطوجتد  ، اخلطوط وال األحبار اليت يكتب هبا إال قليال
يف عدد األسطر يف وحجما متفقا عليه    شكال وحجما معينا يف اخلطوطيف وقتنا هذا أتخذ يف الغالب  

فلربا يكون يف اللوحة الواحدة أكثر من مخسني سطرا ويف   ، ا موجودا يف املخطوطاتالصفحات فليس هذ 
اليت مل تكون يف املخطوطات وجتد   عالمات الرتقيم وتوافر يف عصران يف كتابة الكتب    ، سطرأأخرى عشرة  

ا ذ مدرس هل أو   من عامل  أو   يف املخطوطات وقد تكون من صاحب املخطوط    التصحيحات والتصويبات 
غالبا ما تكون على يسار كل لوحة    وطريقة ترقيم الصفحات وأحياان بني السطور    ،املخطوط يف احلواشي

 . والصفحة الواحدة هي عبارة عن لوحة  ،وهذا يكون برتقيم الورقة من صفحتني

الناسخ هلا،   أو فإنك تقرأ هذه اخلامتة فتعرف اسم مؤلفها    ه خامتتومن أهم ما مييز املخطوط    
تلميذه أو   وهذا مهم يعطي القيمة هلذا املخطوط كأن تكون للمؤلف  نسخها  أو   واتريخ  الفراغ من كتابتها  

 قريب من عصر املؤلف إىل غري ذلك. أو   

ذلك   إىل  والسماعاتيضاف  واإلجازات  من    التملكات  املخطوط  على  وصور وما   رسوم 
 ،املصحفهو  ل كتاب مت جتليده و أو   القرن الثان للهجرة يف  يف  للمخطوط وظهر هذا    وزخرفة وجتليد 

 .(1) ل كتاب يصنع على شكل دفرت أو   ألنه كان 

والوراق يقوم بنفس العمل ألن واجبه نسخ ما بني يديه وابلتايل عمله أشبه آبالت التصوير يف 
وقتنا سوى ما تعلق بذكر امسه واتريخ نسخ املخطوط واالنتهاء منه وغالبا ما تكون عبارته وكان الفراغ من 
نسخه بتاريخ كذا ويذكر الشهر والسنة ويذكر أحياان املكان وكل ذلك هو من التوثيق املهم والذي به 

 تظهر قيمة املخطوط زماان. 

 
 . 41املخطوطات العربية، فهرستها علميا وعمليا ص( انظر: 1)
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بن أيب احلريش جيلد يف خزانة احلكمة ا  وكان  : جمللدينعند ذكر أمساء ا  قال ابن الندمي يف الفهرست
 .(1). انتهىللمأمون 

س الشامل للرتاث العريب اإلسالمي للمخطوط، وهو من صنع مؤسسة آل ولدى النظر يف الفهر 
العمل بنهاج  مصّدرا  جنده  مث  البيت،  املستخدمة،  والرموز  املخطوطات املختصرات  ذكر  يف  يبدأ  مث   ،

 يف الصور اآلتية:وعناصرها كما 
  

 
 .21الفهرست البن الندمي ص( انظر: 1)
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 اخلامتة 
 ، نصل إىل بعض النتائج والتوصيات كما يلي: يف ختام هذا البحث

 أوال: النتائج 

 من النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث: 

 أمهية ابلغة يف الداللة على املخطوطات.  فهرسة املخطوطات ل

 حمكمة للمخطوطات. فهارس املخطوطات وعاء آمن وخزانة   .1
 ينبغي للمفهرس أن يكون على دراية بعناصر فهرسة املخطوطات. .2
 مع جتدد الرتاث املخطوط. تتجدد احلاجة إىل إنشاء فهارس املخطوطات .3

 اثنيا: التوصيات 

 وأمجلها يف ثالث توصيات، هي:

 . الدعوة إىل إنشاء فهارس فردية ألماكن وجود املخطوطات اجلزائرية .1
 . فهارس املخطوطات اجلزائرية يف فهرس شاملجتميع   .2
 .إطالق مبادرة فهرسة شاملة للمخطوط اجلزائري .3

 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملي 
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 فهرس املصادر واملراجع

 ين الكتب و ا حبسب عن  على حروف املعجم مرتبة  

 املطبوعة ال: الكتب  أو 

العزيز    عبد، وكتابته، وطباعته، ومناقشته،  البحث العلمي حقيقته، ومصادره، ومادته، ومناهجه .1
 م. 2012  -هـ 1433،  6مكتبة العبيكان، الرايض، ط ، الرمحن علي الربيعة  بن عبد 

البيان يف قواعد البحث العلمي ومناهجه، أمني حممد سالم املناسية، األكادمييون للنشر والتوزيع،  .2
 . 2015األردن،    -عمان 

 .هـ(، دار اهلداية1205اتج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزَّبيدي )ت .3
 الفهرست البن الندمي  .4
 -  ، الكويت دار البحوث العلمية  ي، حممد سليمان األشقر، ية والرتتيب املعجمئجارسة اهلهالف .5

 م. 1972  - هـ 1392، 1، بريوت، ط ميةل الدار الع
 – 1396 -1ط    دار الكتاب اجلديد  صالح الدين املنجد   قواعد فهرسة املخطوطات العربية .6

1976 . 
 ، دار صادر. بريوت (،  711 )ت  بن منظورلسان العرب، حممد بن مكرم   .7
 . بريوت  ،الكاثوليكيةاملطبعة  املنجد، لويس معلوف،   .8

 لكرتونيةاثنيا: املقاالت واملواقع اإل

 جملة كلية    ،حسني بورمل،  فهرسة املخطوطات العربية ماهيتها، أنواعها، واقعها ومدى جناعتها  
 21العدد    11جمللد  ا،جتماعيةاالو العلوم اإلنسانية  و اآلداب  

إليها الدارسني  وحاجُة  وفهارسها،  أمنوذًجا،  املخطوطات  القرآنية  الدراسات   ، خمطوطات 
تفسير :إعداد موقع  احلوار،  فريق  األزهري :ضيف   صالح 

https://tafsir.net/interview/37/al-mkhtwtat-wfhars-ha-whajtu-
ad-darsyn-ilyha) 
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