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 مقدمة:
والعامل ككل، حيث  اإلسالمية-صورة وذاكرة للمنطقة العربية على حتتوي العظمى العربيةاملخطوطات  ثروة    

 يف العرب كتب  زمان، حيث لكل املتطورة األفكار املخطوطات املواضيع، ومتثلشىت  من سطورها املئات بني تضم
 من جيسد تارخيها، لكننا يف املقابل جند اليوم اآلالف ذاته حد يف وكل اللغات من كبري املخطوطات بعدد

 ماسة حاجة وهي يف اإلسالمي، -الوطن العريب أحناء مجيع ويف املؤسسات واملنازل يف مهملة تكون املخطوطات
 جيعلها مما كبري من املخطوطات،  عددا متتلك اإلسالمي-واجلزائر كغريها من دول العامل العريب ،إىل احلفظ العلمي

 وختتفي التهديد حتت جندها املعرفة ائلة ال ي مجمعاهلهذه الثروة  ولكن العامل، يف املخطوطات لثروة مستودع أكرب
 رعاية تتطلب وكلها يدويا، القماش املصنوع النخيل، والورق جريد مثل على مواد توجد فهي طر،باخل ينذر مبعدل

 .عليها للمحافظة متخصصة
ومستودعات غنية عملت على نقل  إذ أن املخطوطات مبثابة أدوات حتمل يف طياهتا معلومات أي حضارة،    

والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية،  صور عصر من العصور حيث تظهر خصائصها التارخيية والدينية
والفنية، واللغة وحالة التكنولوجيا، فاملخطوطات مما ال شك فيه ممتلكات وقطع أثرية نادرة، حتتوي على معلومات 

ن ، هلذا كان لزاما على املؤسسات الثقافية والعلمية احلفاظ على صورة املخطوط ملا هلا مiنادرة وثرية ال تقدر بثمن
قيمة اتصالية بني احلضارات، إذ واجهت املكتبات ومؤسسات احلفاظ على الرتاث الثقايف خالل مطلع القرن 
الواحد والعشرين، واقعا جديدا يف الطريقة ال ي مت فيها مجع املعلومات البصرية ونشرها، على مدى عقود جند أن 

احتياجات املؤسسات ال ي حتتاج إىل ختزين املعلومات  التقنيات التناظرية مثل التصوير التقليدي وامليكروفيلم خدم
حيث نضجت بسرعة نتيجة اعتمادها  ،البصرية، ولكن تغري حنو امجاه التقنيات الرقمية لتخزين وتوزيع املعلومات

إذ على تكنولوجيا الكمبيوتر، جنبا إىل جنب مع ظهور شبكة اإلنرتنت كوسيلة اتصال واحلصول على املعلومات، 
جند كل عام آالف من حيث ، iiالوصول إىل املعلومات عن طريق موارد اإلنرتنتأرادوا الباحثون  كونملفهوم  تطور ا

الوثائق القدمية يتم حتويلها إىل شكل رقمي، جزء منها نكتشفه عن طريق املكتبات اإللكرتونية املوجودة على 
كتشف هبا الناس املعلومات وإجراء البحوث، ، فرقمنة جمموعات املكتبة هو حتويل الطرق ال ي يiiiشبكة اإلنرتنت



فاملكتبات مسؤولة على توفري الوصول العاملي إىل النظام الرقمي، فاإلنرتنت كسرت كل احلواجز التقليدية من 
خالل تقريب املساحات اجلغرافية، والباحثون أصبحوا اآلن أمام مصادر حبث متنوعة من نصوص وصور رقمية 

  .ivمتاحة بطرق جديدة
دير بالذكر ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة أيضا إىل داللة وعالمة املخطوطات وعالقتها بسيسيولوجيا اجلو     

اجملتمع واعتبارها جزءا أساسيا يف فاعلية األطر االجتماعية للمعرفة، وكذلك عملية التواصل االجتماعي عرب أجيال 
والشكل الثقايف واحلضاري الذي مييزه عن غريه من  خمتلفة، دون أن ننسى أمهية اخلط يف حتديد هوية اجملتمع

-كيف أن املكتبات اجلامعية األجنبية املرقمنة حافظت على املوروث العريبف اجملتمعات األخرى قدميا وحديثا.
بتلك املكتبات؟ وماهي أنواع  اإلسالمي-وجعلته متاحا للجميع، كيف هي إذا صورة املخطوط العريب اإلسالمي

  ي متت رقمنتها؟ ومن أي جهة مت جلبها؟املخطوطات ال
 قناة اتصالية: اإلسالمي-صورة المخطوط العربي -1

علينا القول أن املخطوط أحد العالمات السيمائية انطالقا من كون السيمائية تدرس كل أنساق العالمات     
ة باعتبارها:" دعامة من عند مفهوم الصور  نقف،هذا ما جيعلنا vوالرموز ال ي بفضلها يتحقق التواصل بني الناس

دعائم االتصال، إذ تتميز بقدرة اتصالية فائقة،... فهي نظام حيمل يف الوقت نفسه املعىن واالتصال وميكن أن 
، إذ صنفت دراسات اإلعالم واالتصال الصورة مبفهومها احلديث إىل  viتعترب إشارة أو أداة وظيفتها نقل الرسائل"

، وإذا حتدثنا أيضا عن القدرة االتصالية للصورة جند أن برلسون viiالثابتة قسمني الصورة املتحركة والصورة
(Berelson)  وستاينر(Steiner)  قد جعلوا الصورة قناة لعملية نقل املعلومات والرغبات واملشاعر واملعرفة

رحلة إىل ، كما أهنا تنتقل عرب املكان أو الزمان أي من مviiiوالتجارب بقصد اإلقناع أو التأثري على السلوك
       .ixأخرى

تستوقفنا هنا صورته االتصالية كونه نواة  حيثفاملخطوط هو صورة عاملية فاجلميع يفهمها باختالف لغاهتم،     
معرفية، حاضرة بقوة يف هذا املضمار، وكقناة اتصالية لنقل املعلومة وخاصة املعلومات ذات البعد احلضاري 

واحملور األساسي الذي يتفرع منه احلوار الثقايف، وما ميكن قوله هو أن رقمنة  واإلنساين وال ي تشكل القيمة األكرب
ومن جهة  ،الرتاث املخطوط من طرف املكتبات اجلامعية األجنبية جعلها مصدرا حلماية ذلك الرتاث من جهة

، عليهأن جيده ويطلع  كن الباحثثانية جعلها تضم بني حمتوياهتا كنوز ثقافية يف شىت اجلوانب املعرفية، وهذا ما ميٌ 
بكل يسر وسهولة عرب مواقع املكتبات اإللكرتونية، وهذا حىت تعم الفائدة وتتحقق الغايات بإيصال املعرفة بشكل 
صحيح، واالستفادة من التقنيات احلديثة لبلوغ اهلدف العظيم، وعليه تسمو لغة احلوار الفكري والثقايف بني 

الراقية، مبا يتيح اجملال أمام األجيال املتعاقبة من بين البشر إلجياد  نسانيةالشمال واجلنوب، وتتأصل املعاين اإل
أرضية مشرتكة تنطلق منها حواراهتم وتتجانس فيها أفكارهم، متجاوزين حواجز اللغة والعرق واختالف 

 .xوتعدد األفكار األديان



اضطلعت هبذا الدور احملوري كوسيلة ال ي مية املكتبة اجلامعية الرق بفضلكما أنه اخرتق حدود الزمان واملكان      
نوعية من شأهنا تعزيز أوجه التقارب بني احلضارات والدفع بآفاق الرحب انطالقا من رسالتها يف نشر املعرفة من 

اإلسالمي -العريبخالل احملتوى الرقمي، مع العلم أن اجتهادات املستشرقني من هنا وهناك يف مجع الرتاث 
الذي كان  اإلسالمي-عدهم تكنولوجيا الرقمنة، كالمها ساعد يف الكشف عن صورة الرتاث العريبواحلفاظ عليه وب  

حبيس األرفف واخلزائن ومتداول على نطاق إقليمي، فتم وضعه يف قناة اتصالية والتعريف بصورته، كونه يزخر 
الساحة العاملية مببادئ هذا مبحتوى إنساين وديين وثقايف وحضاري، إذ أن املعطيات العصرية زادت من إثراء 

الرتاث األصيل وقيمه وتفاصيله ال ي انطلق منها، إذا رقمنة اإلرث املعريف يدخل يف جمال عصرنة الفكر وتعميق 
انتشاره وتأثريه يف سبيل تعزيز هوية األمة العربية وإبراز مقوماهتا ومآثرها على الصعيد العاملي، إىل جانب تسليط 

  .xiة املضيئة من تارخيها اجمليد الزاهر بصنوف العلم واملعرفةالضوء على تلك الفرت 
إذ أن االنفصال عن املوروث يؤدي إىل انتكاس حضاري بينما يرتبط اإلحياء احلضاري بالتواصل مع الرتاث     

رتنت وتطويره واستكمال مباحثه، وميكن القول إن الثقافة املعاصرة مل تعد تقتصر على املادة املكتوبة ألن اإلن
  .xiiاستطاعت معاجلة الصور ونقلت الرتاث من النص إىل اخلطاب وارتقت بالعملية الرتاثية

وهنا البد من القول أيضا أن الدور الذي لعبته والزالت تلعبه اجلامعات العاملية داخل اجملتمعات املتحضرة     
الصطالح على تسميته حوار احلضارات واملتقدمة علميا وثقافيا وحضاريا وتكنولوجيا، يدخل يف إطار ما ميكن ا

أو تفاعل الثقافات أو االعرتاف بشرعية االختالف مع اآلخر، واالستفادة منه بل العالقة اإلنسانية واحلضارية بني 
 األنا واآلخر. 

 وإتاحته عبر الخط: اإلسالمي-المكتبة الجامعية ودورها في رقمنة وحفظ المخطوط العربي -2
ة فتحت منظورا جديدا، خصوصا مع بزوغ الشبكة العاملية ال ي أتاحت املاليني من املواقع  التكنولوجيا الرقمي    

كوهنا مكان للتسوق والبحث والتدريس والتعبري، نشر وإيصال املعلومات، واملكتبات اجلامعية هي من بني مقدمي 
الوصول إىل األصول الرقمية، هلذا  املعلومات األولية للمجتمع، باإلضافة إىل دورها البارز يف احلفاظ وتوفري سبل

 اإلسالمي -وباخلصوص االجنبية امجهت حنو رقمنة الرتاث العريب  جند أن عدد كبري من املكتبات اجلامعية
، املكتبة xiv، املكتبة الرقمية جلامعة اليبزيكxiiiوعرضته عرب الشبكة جند منها مثال املكتبة الرقمية جلامعة بلغراد

، املكتبة xvii، املكتبة الرقمية للجامعة األمريكية ببريوتxvi، املكتبة الرقمية جلامعة هارفردxvنالرقمية جلامعة برينستو 
، كون مشروع xx، املكتبة الرقمية جلامعة بنسلفانياxix، املكتبة الرقمية جلامعة ميلبورنxviiiالرقمية جلامعة ميشغان

ا حتسن الوصول إىل جمموعة حمددة،  كما أهن  ،الرقمنة هو نتيجة ارتفاع الطلب من مستخدمي املكتبة على املصدر
هذا من جهة ومن جانب آخر احلد من التداول للمخطوطات اهلشة واملهددة باالنقراض واحلفاظ على املادة 

  .xxiاألصلية وإنشاء نسخة احتياطية
غري  فالرقمنة إذا هلا دور مهم للحفاظ على حياة املخطوط من الشيخوخة والتدهور نتيجة البيئات الطبيعية    

املناسبة مثل الطقس واحلرائق واحلشرات، والتدخل البشري مما يهددها لالنقراض الدائم، هلذا ال بد من احلفاظ 



على األصول والكنوز الثقافية، من خالل نسخ املعلومات وتوفريها جمانا عن طريق الرقمنة، فالرقمنة ضمان آمن 
ة لالستعمال املتعدد من قبل املستخدمني يف أي وقت زيد من التدهور والضرر خاصامللسالمة املخطوطات من 

من األوقات، فالرقمنة هي حتويل وختزين وتوفري املعلومات يف شكل موحد ومنظم ميكن الوصول إليه من خالل 
أو هي حتويل وإنشاء  ،xxiiأجهزة الكمبيوتر، وهدفها إمكانية الوصول إىل القطع األثرية النادرة مثل املخطوطات

الكتب واألعمال الفنية والوثائق التارخيية والصور واجملالت وغريها، يف متثيل إلكرتوين حبيث ميكن  واحلفاظ على
، فالرقمنة تسمح لنا بإكتشاف اجملموعات النادرة من خالل xxiiiالنظر إليها عن طريق الكمبيوتر واألجهزة األخرى

للرقمنة دور مهم يف عملية احلفظ ، xxivيةالوصول إليها، وبدوهنا تصبح املخطوطات جمموعات نادرة وغامضة وخمف
املادي للمخطوط وتسهل عملية إيصاله ألكرب عدد من الباحثني واألكادمييني املهتمني هبذا احلقل، إذ أهنا تعمل 

 :xxvعلى
 من االندثار والزوال.  اإلسالمي-محاية املخطوط العريب -
خاصة تلك املخطوطات املكتوبة كما أهنا تساعد املستفيدين على االطالع على املخطوط األصلي، و  -

 على حوامل قابلة للتلف السريع. 
 تساعد عملية الرقمنة على عرض املخطوط عرب اخلط. -
 خاصية االطالع املتعدد للمخطوط الواحد ويف نفس الوقت لعدد كبري من املستفيدين عرب اخلط. -
 به. املخطوط على مستوى العامل للتعريف  اإلسالمي-خاصية نشر الرتاث العريب -

 متثل املخطوطات صور النجاح، فمعظم لتحقيق مناسبة رقمنة اعتماد اسرتاتيجيات إىل حاجة هناك لكن    
وكثري منها ال تتحمل  الضرر، لتجنب متأنية معاجلة وتتطلب حساسة كون أغلبها الرقمنة، يف من التحديات عددا

يف عملية  ن منهجية الرقمنة متثل حال وسطاأي أ يف أيام امليكروفيلم(، املعتادة املمارسة) الزجاج حتت الضغط
اجلودة )صورة، لون الفضاء، عمق الشيء، وما إىل ذلك(، ضف إىل ذلك الكفاءة والتكلفة من أجل احلفاظ على 

، لكن املشكل يقع يف سهولة إتالف تلك الوثائق القدمية نتيجة آثار الرطوبة، تدرج محوضة احلرب، xxviاملخطوطات
تقلب لون الوثائق ومشاكل الشفافية يف الكتابة، هلذا فإننا جند أغلب وسائل معاجلة الصور حتتم  اخلطوط الرقية،

 .xxviiاالبتداء بعملية ترميم قبل الرتقيم
العاملية وباخلصوص األوروبية واألمريكية والدور الذي لعبته يف مسألة  مما سبق فإن ما قامت وفعلته اجلامعات     

اإلسالمي جلدير -جيا الرقمنة من أجل احلفاظ على تراث اإلنسانية، ومنه الرتاث العريباستعمال واستخدام تكنولو 
 باالهتمام وللدفع قدما من أجل االستفادة من تلك التجربة العلمية واملعرفية عرب تكنولوجيا املعلومات. 

وجيا املتقدمة والعاملية داخل ويف نفس السياق فإن أمهية الرقمنة العلمية واستعمال آخر ما وصلت إليه التكنول    
جامعاتنا ومكتباتنا من أجل احلفاظ على خمطوطاتنا وما حتمله من تراث فكري ومعريف وثقايف وديين، حندد به 

 هويتنا الثقافية واحلضارية، كوهنا مسألة ضرورية بل مسألة حضارية ال ميكن االستغناء عنها البتة. 



 كتبة جامعة كامبريدج الرقميةبم اإلسالمية-صورة المخطوطات العربية -3
(Cambridge Digital Library): 

اهلدف من رقمنة الرتاث الثقايف مثل املخطوطات القدمية يف األرشيفات الرقمية أو املكتبة الرقمية هو احلفاظ     
دون الذهاب جسديا إىل املكتبة، إذ جعلت املكتبات  يف متناول نطاق واسع للجمهور على هشاشتها وجعلها

، كما أن التحول الرقمي بالتأكيد هو إطالة xxviiiالرقمية الباحثني يعملون ويدرسون املخطوط مع البدائل الرقمية
يدج حيث ، وقد مجلى ذلك من خالل عدة مشروعات مثل املكتبة الرقمية جلامعة كامرب xxixعمر املخطوطات

حتتوي على رصيد ثري وغين ألعظم األفكار واالكتشافات على مدى ألفي عام، وهي تعمل على أن مجعل 
جمموعاهتا يف متناول أي شخص متعطش للمعرفة، ويف أي مكان من العامل من خالل اتصاله عرب شبكة 

أصبحت واحدة من املكتبات اإلنرتنت، إذ على مدى ستة قرون منت جمموعات مكتبة جامعة كامربيدج إىل أن 
اجملالت، وهدف مكتبة  و الكربى يف العامل، من خالل تراكم عدد هائل من الكتب واخلرائط واملخطوطات 

كامربيدج هو جعل احملتوى من املكتبة الرقمية متاح حبرية لالستخدام يف التدريس والبحث، علما أن حقوق الطبع 
 .xxxريوالنشر والرتخيص ال تسمح باستعماله التجا

ولإلشارة اهلامة والضرورية، ويف هذا النطاق نقول إن ما قامت به مكتبة جامعة كامربدج الرقمية على سبيل     
-املثال ال احلصر، هو مثال ال بد وأن حيتذى به داخل الفضاء الثقايف والعلمي واألكادميي يف العامل العريب

 اإلسالمي ملسألتني مها:
 اإلسالمي من خالل استعمال التكنولوجيا املتقدمة. -عريبضرورة احلفاظ على الرتاث ال -
ضرورة معرفة تراث االمة والشعب وتارخيه االجتماعي والعلمي واملعريف والثقايف، قد يدفع هبا حتما إىل  -

 عملية التغيري حنو التقدم احلضاري واالمتثال مع العامل املصنع واملتحضر. 
اردة يف هذا النص لدليل على ما نريد أن نصل إليه وندعو إىل فعله واالقتداء به ولعل األمثلة املذكورة آنفا، والو     

 داخل مكتباتنا وجامعاتنا. 
 بالمكتبة: إسالمية-صور من مخطوطات عربية 3-1

لعب املستشرقون دور كبري يف عملية مجع املخطوطات املهمة والغنية والذهاب هبا ووضعها يف املكتبات     
احلفاظ عليها كممتلكات خاصة، وقد عملت املكتبة اجلامعية لكامربيدج على مجع جمموعة  واملتاحف أو حىت

م، عندما 1630هامة من املخطوطات العربية اإلسالمية تعود أصوهلا إىل املنح الدراسية العربية يف كامربيدج سنة 
بتقدمي  (william bedwell) تأسست اجلامعة على األستاذية يف اللغة العربية وقد قام حينها ويليام بيدويل

 .xxxiهبة ممثلة يف خمطوطة للقرآن الكرمي للمكتبة

http://cudl.lib.cam.ac.uk/


عمل، مبا يف ذلك  5000ومنذ ذلك احلني منت جمموعات املكتبة وتنوعت حىت وصلت إىل أكثر من     
 Jean Louis) لويس بركهارت ، وجون (Thomas erpenius)1جمموعات توماس إربينوس 

Burckhardt)2،  3  ري باملرإدوارد هنو(Edward Henry Palmer) 4 ادوارد براون،و(Edward 
Granville Brown )  ، حيث أوضحت صورة تلك املخطوطات عدة أوجه من العامل العريب واإلسالمي من

معتقدات وتعلم، إذ أصبحت املكتبة غنية بالعديد من املخطوطات على مدى قرون من خالل النشاط العلمي 
املهرة، حيث متيزت املخطوطات العربية بتنوع اخلط العريب والصفحات الزخرفية من األجبدية  أمناء املكتباتكذا و 

 .xxxiiالعربية املوجودة باجمللدات النفيسة والعناوين املزخرفة
حيث أثارت النهضة األوربية وانتشار الطباعة وتزايد املعاهد واجلامعات إىل االحتكاك بالشرق واالهتمام     

، إذ جند املستشرقون ذلك التيار الفكري الذي عمل على دراسة الشرق xxxiiiخيه وتراثه املخطوطجبغرافيته وتار 
اإلسالمي من حضارة وأديان وآداب ولغات وثقافة، نال نصيبه من الرتاث العريب املخطوط، وأمجه الغرب عامة إىل 

رهبان ومجار وجواسيس  مجع أعداد هائلة من املخطوطات عن طريق الشراء واإلهداء كما ُجند هلذا الغرض
ودبلوماسيني وسفراء ورحالة وسواح يف العامل العريب واإلسالمي كلفوا خصيصا هبذا العمل، ولكن يف املقابل 

، كما xxxivجندهم عملوا على املخطوطات العربية من خالل صيانتها وترميمها وترمجتها وحتقيقها فهرستها ونشرها
خمطوطة  59، هلذا جند مبوقع املكتبة حوايل xxxvطرق املستشرقنيعين القرآن الكرمي بالبحث والدراسات من 

معروضة منها أجزاء من القرآن الكرمي واملكتوب خالل القرن الثاين والثالث اهلجري، وهبا أيضا خمطوطات لنفائس 
 الكتب مثل:

                                                 
 (Gorkum) ومنظمها في بالده. ولد في جوركم االستشرافية، يعد مؤسس النهضة هولندي مستشرق 1624نوفمبر  13/ 1584سبتمبر  11  توماس إربنيوس -1

وسافر الحقا  ،حيث درس اللغات الشرقية ،على درجة الماجستير في اآلدابم  1608 وحصل من جامعتها عام، ليدن بهولندا وتعلم في
 واللغاتمختصا باللغة العربية  جامعة ليدن كبروفيسور في م1613 إلى بلده لُيعين في فبراير م1612وبعد طول سفر عاد عام ، وألمانيا وإيطاليا وفرنسا إنجلترا إلى

أنظر  (Brill)بريل بمطبعة ليدن صارت أساس المطبعة العربية المعروفة اليوم في عربية الشرقية، باستثناء العبرية. وأنشأ في بيته مطبعة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3 

http://www.cosmovisions.com/Erpenius.htm  
م إلى االنتقال إلى لندن بعد احتالل االمبراطور الفرنسي نابليون لبالده، 1806م من أب سويسري وأم إنجليزية، واضطر سنة  1784 لد سنةو  لويس بركهارت جون  -2

وقد دون بركهارت جميع نتائج بحوثه  ، في أفريقيا والتحق بركهارت في الجمعية الملكية المعنية باالكتشافات الجغرافية، في لندن مهتماً بالعالم اإلسالميوكان الجو العام 
)مالحظات على البدو الوهابيين(. وفي الكتاب األخير يصف أتباع آل سعود من قبائل  في كتاب أسماه )رحالت في شبه الجزيرة العربية( وكتاب )تاريخ الوهابيين( ثم

أنظر  ويصف زعيم الوهابية بالرجل العادل والمانع للظلم ،العرب الوهابية
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%

D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA  
واالوردية على يدى "سيد عبد اهلل"  الفارسية ، تلقى أصول اللغتينوالالتينية اليونانية ، درس- إنجلترا - كامبريدج في مدينة 1840 ولد في أغسطس إدوارد هنري باملر -3

أنظر  .اللغة العربية ثم
A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1  
جامعة   فيحيث عين استاذ لهما  والعربية، بالفارسية ات الشرقية وكان يجيد التحدثي الدراسفإنجليزي. نال شهرة واسعة  مستشرق ،(1929 – 1862) ادوارد براون -4

لباب  اجزاء( و" الطب عند العرب "، كما نشر كتاب 4لفارس " في ) األدبيوعين استاذ فيها، ومن أهم آثاره "التاريخ  إسطنبول وسافر إلى الطب درس علم ،كمبردج
نظر أ .لعوفي األلباب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88
%D9%86  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1608
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1613
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://www.cosmovisions.com/Erpenius.htm
http://www.cosmovisions.com/Erpenius.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/1784
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1840
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86


 دالئل الخيرات وشوارق األنوار في ذكر الصالة على النبي المختار دالئل الخيرات، أومخطوطة  -
، مجع فيه الصلوات واألحاديث وأضاف إليها من صلوات العارفني، ومل ينس 5حملمد إبن سليمان اجلازويل

صفحة، وهي نسخة إفريقية متأخرة  554، حتتوي املخطوطة على xxxviنصيبه من الصالة على احلبيب
آسيا، حتتوي مت نسخ النص باليد يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي من مشال غرب إفريقيا إىل جنوب شرق 

فريقية، يقف شاهداً اإللغة اب املخطوط العريب صورة إن .xxxviiعلى العديد من الصور والرسوم التوضيحية
ويربز عمق العالقات  اهلوية،تارخيياً وحضارياً على عمق انتماء القارة للكيان اإلسالمي العريب ويؤكد هذه 

ا وبني دول العامل اإلسالمي بصورة عامة، والعربية منها الدينية والعلمية والثقافية واالقتصادية واألخوية بينه
 .xxxviiiبصورة خاصة

، هبا رسوم توضيحية للثديات والطيور 6للقزويينمخطوطة عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات  -
 .xxxixصفحة 496واحلشرات حتتوي على 

   .xlصفحة 423، حتتوي املخطوطة على 7أبو منصور املاتريديكتاب التوحيد  -
تتكون من أربعة أعمال منفصلة ألقوال مجموعة من األطروحات الصوفية والالهوتية،  نوانخمطوطة بع -

  .xliصفحة 303الصوفية الشاذلية، حتتوي على 
قطب الدين حممود بن مسعود بن مصلح تعليق  حاشية على حل مشكالت اإلشارات والتنبيهات -

يق على خمطوطة شرح اإلشارات أما العمل فهو تعل ،صفحة 300، حتتوي املخطوطة على 8الشريازي
 .xliiوالتنبيهات ألستاذه نصر الدين الطوسي

                                                 
على  وصوفي ،مالكي ، وفقيهاألشاعرة على طريقة سني أبو عبد اهلل، عالم دين ( م 1465 - 1404هـ /  870 - 807) احلسين حممد بن سليمان اجلزويل الّسماليل -5

عاش في  ،في سهاللة جزولة إلى فاس هاجر أجداده من مدينة ،علي بن أبي طالب من ذرية إدريس بن عبد اهلل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن ة، الشاذلي طريقة
أنظر  .ن بوسط المسجد الذي كان قد أسسهودف هـ 870عام ربيع األول 16 في صالة الصبح القرن التاسع الهجري، وتوفي مسمومًا في

%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8
%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A  

 أنظر أبو عبد اهلل بن زكريا القزويني المولد اإليراني العربي العالم والجغرافي -6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84
%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8

(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)5%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_   
هو أبو منصور محمد بن محمد  ،العقيدةفي  المذهب الحنفي التي يتبعها غالبية أتباع الماتردية من علماء أهل السنة والجماعة، وهو إمام المدرسة أبو منصور املاتريدي -7

وقد لقب الماتريدي بـ"إمام الهدى" و"إمام المتكلمين" وغيره من  ،د فيما وراء النهربن محمود الماتريدي السمرقندي، والماتريدي نسبة إلى ماتريد، وهي محلة بسمرقن
ان المؤرخون الذين كتبوا عنه األلقاب وهي ألقاب تظهر مكانته في نفوس مسلمي عصره ومؤرخيه. ورغم ذيوع اسمه واشتهاره واشتهار فرقة الماتريدية المنسوبة إليه فقد ك

 أنظر.قلة
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%

D8%AF%D9%8AD9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%  
نصير يد  وتعلم الطب على يد والده وعمه، ثم تتلمذ على بإيران كازرون ولد في قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي الفارسي الطبيب المسلم العالم -8

والدبلوماسية حيث عين قاضيًا  القضاء ومارس الشيرازي إلى جانب نشاطه العلمي، ،ومصر وفارس والعراق خراسان وقد زار عددًا من البلدان، فذهب إلى ،الدين الطوسي
أنظر ، م1311 / هـ 710 سنة ، كانت وفاته ، ثم دخل في خدمة ملوكهافارس في إحدى مدن
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، تكمن أمهية هذه املخطوطة 9أليب زيد عبد الرمحن بن علي بن صاحل املكودي شرح ألفية ابن مالك -
   .xliiiصفحة 457حبفاظها على اهلوامش والتعليقات املكتوبة من قبل مالكها، حتتوي املخطوطة على 

 10وحشية بابن املعروف أيضا بو بكر أمحد بن علي، ألي معرفة القوة والخواصخالصة االختصاص ف -
وهو كيميائي وفلكي وعامل لغوي مسلم، إضافة إىل أنه من أشهر علماء النبات والزراعة قدميا،  النبطي

وهو أول من كتب عن الزراعة من العرب، وكتابه )الفالحة النبطية( من أهم الكتب يف الفالحة من 
 .xlivصفحة  265حتتوي املخطوطة على  موجودا،العريب اإلسالمي وما زال العهد 

خصصها أبو التي  غني في تدبير االمراض ومعرفه العلل واالعراضالمُ في الطبابة أو  غنيالمُ  خمطوطة -
ه/ 487، للخليفة املقتدي بأمر اهلل )املتوىف 11احلسن سعيد بن هبه اهلل بن حسن طبيب بغدادي

 . xlvصفحة 261املخطوطة على  م(، حيث حتتوي1094

 خاتمة: 
ال بد على اجلهات الوصية توفري اجلهد والدعم الالزم من حيث توفري األموال الكافية واملورد البشري املاهر     

لصيانة املخطوطات ودعم البنية التحتية اخلاصة هبم للحفاظ عليها، مع توفري مساحات كافية ومناسبة لعرضها 
نتكاتف مجيعا مع إشراك أصحاب املصلحة لكشف املستور من ثروة املخطوطات، كما  واستخدامها، جيب ان

ينبغي بذل جهد من طرف العلماء والباحثني من خالل احملاضرات والندوات وورش العمل واملعارض والربامج ال ي 
اجلامعي لالستثمار ، على مدى العقود القليلة املاضية، حتول التعليم xlviمن شأهنا أن تغطي املؤسسات التعليمية

يف البنية التحتية اإللكرتونية وهذا لتعزيز جودة التعليم العايل، واملكتبات اجلامعية هي جزء مهم من هذا التحول 
، هذا إذا علمنا أن الرتاث xlviiحيث تعزز استخدامها، إذ أهنا توفر جسر بني احملتوى الرقمي واملستخدم النهائي

ضياع خصوصا يف إفريقيا عامة، على الرغم من كثرته وتنوعه وعلو قيمته، العريب اإلسالمي يعيش حالة من ال
فمستقبل املخطوطات العربية يف إفريقيا يتوقف على اختاذ التدابري الالزمة يف صيانتها وترميمها وتصوريها رقميا 

  .xlviiiوإنشاء مكتبة إلكرتونية لتحقيق االستفادة منها

                                                 
ي مكود، وهي إحدى قبائل هوارة الذين مستقرهم إمام النحاة في زمانه، وأعلمهم باللغة، ينسب إلى قبيلة بن أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي الفاسي، -9

، ويعتبر شرحه هذا من بين ابن مالك بمدرسة العطارين، وبعد خبرته الطويلة في التدريس، شرح ألفية سيبويه العربي، إذ درس كتاب بالنحو ، كان ملماوتازة فاس فيما بين
 أنظرهجري.  807توفي سنة  .الكتب الخالدة مذ زمانه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A  
وال وفاته على وجه الدقة، ولكنه عاش في  ابن وحشية هو أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم، كلداني األصل، نبطي، وال يعرف تاريخ مولده -10

وقد ترك ابن وحشية أكثر من خمسين مؤلفًا موزعة على اغلب االختصاصات العلمية كما ذكرت في كتب التراجم وأشار إليها  الهجري،النصف الثاني من القرن الثالث 
 أنظرجري، هـ296ويرجح أنه توفي عام  .ابن النديم في الفهرست

-//menoflostglory.wordpress.com/2014/07/16/%D8%A7%D8%A8%D9%86https:
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%B7%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%A9
-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA/  
11-

  http://alminhaj.com/book.aspx?id=92 أنظر  هـ( 495- 436)لفيلسوف أبي الحسن سعيد بن هبة اهلل بن الحسين ابن العشاب البغدادي العالم ا 
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أثرها على املخطوطات العربية، كون  (open networks)ة حيث أصبح لشبكات املعلومات املفتوح    
تلك الشبكات متيزت بسرعة ودقة توفري خدمات املعلومات املطلوبة للمستفيدين، فهي وسيلة إلتاحة الرتاث 
العريب املخطوط، ومعرفة حجم هذا الرتاث املتناثر الذي تعرض لعمليات النهب والسرقة والتخريب على مر 
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Alfīyah Ibn Mālik (Mm.6.23)]on line[http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-MM-00006-00023/1 
(consulted in 16/02/2015).   

45. 
1 -

 University of Cambridge. Cambridge digital Library. Islamic Manuscripts : 
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line[http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-OR-01011/1 (consulted in 16/02/2015).   
xliii -

 University of Cambridge. Cambridge digital Library. Islamic Manuscripts : Sharḥ 
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