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رئيس جملس اإلدارة
أ. د. مصطىف الفيق

املرشف العام

د. حممد سليمان

رئيس اتلحرير

د. مدحت عيىس

هيئة اتلحرير

د. حسني سليمان

يلىل خوجة

مراجعة اللغة اإلجنلزيية
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اتلصميم اجلرافييك

آمال عزت

دورية
 علوم املخطوط 

عن  تصدر  إلكرتوين(  موقٌع  )هلا  مطبوعٌة  مة  حمكَّ تراثيٌَّة  حويلة 
مركز املخطوطات بمكتبة اإلسكندرية، ختتص بنرش ما يتَّصل بعلوم 
باإلضافة  واتلحقيقات،  الرتاثية،  والرتمجات  وادلراسات  املخطوطات، 

بات وانلقود. إىل اتلعقُّ

اهليئة االستشارية
األستاذ ادلكتور إبراهيم شبوح )تونس(

األستاذ ادلكتور أمحد شويق بنبني )املغرب(

األستاذ ادلكتور أيمن فؤاد سيد )مرص(

األستاذ ادلكتور بشار عواد معروف )العراق/ األردن(

األستاذ ادلكتور بيرت بورمان )أملانيا(

األستاذ ادلكتور عبد الستار احللويج )مرص(

ادلكتور فرينر شفارتس )أملانيا(

األستاذ ادلكتور ماهر عبد القادر )مرص(

األستاذ ادلكتور حيىي بن جنيد )السعودية( 

شكر خاص لصاحبيَ اتلكوينات اخلطية املستخدمة يف غالف وترويسة ادلورية:

 أ. د. نصار منصورالفنان رعد احلسيين         



قواعد النرش

ترحب ادلورية بنرش ابلحوث اجليدة واجلديدة يف احلقول اآلتية: الكوديكولوجيا، دراسات   -
بات ونقد  يف الرتاث العريب اإلساليم، حتقيقات، ترمجات نلصوص تراثية أو تلحقيقات، تعقُّ

للتحقيقات وادلراسات الرتاثية.

من  منشور  غري  ابلحث  وأن يكون  واملنهجية،  واالبتاكر  باألصالة  ابلحث  يتسم  أن  جيب   -
قبُل بأّي صورٍة من صور النرش، وغرييَ مستلٍّ من كتاٍب منشور أو رسالة جامعية )ماجستري، 

دكتوراه(. 

)للبحوث،  لكمة   5000 عن  يقل  وال  لكمة،  آالف   10 ىلع  ابلحث  لكمات  عدد  يزيد  أال   -
وعرض  واملراجعات،  )للنقود،  لكمة   2000 عن  تقل  وال  املحققة(،  وانلصوص  وادلراسات، 

الكتب، والرتمجات(. 

ر لك حبث بملخص ال يزيد عن 150 لكمة، باللغتني العربية واإلجنلزيية. يُصدَّ  -

ة عن  ذاتيَّة معبرِّ للمجلَّة، مع سريٍة  اإللكرتوين  البيد  إلكرتونيًّا، عب  م ابلحث مكتوًبا  يقدَّ  -
صاحبه. وتوضع اهلوامش واإلحاالت يف أسفل الصفحة إلكرتونيًّا، وتُفصل خبط عن )املنت(. 
ويكون تسلسل أرقام اهلوامش متتايلًا متسلساًل يف ابلحث لكه. وتُثبت املصادر واملراجع يف 
آخر ابلحث، ويراىع يف ثبت املصادر واملراجع - وكذلك يف اهلامش السفيل للصفحات - أن 
ق أو املراِجع أو املرتِجم يف  ، فاسم املؤلف، يليه اسم املحقرِّ

ً
يكتب اسم املصدر أو املرجع أوال

حال وجوده، ثم دار النرش.. إلخ.

ابلحث  نرش  إجازة  وقرار  األكاديمية،  للمعايري  خيضع  أنموذٍج  ىلع  وُمعيَدٌّ  رسّي،  اتلحكيم   -
اتلعديالت  بإجراء  ابلاحث  يلزتم  اتلعديل  نهايّئ. ويف حال اإلجازة مع  قراٌر  أو رفض نرشه 
املطلوبة - يف مدة حمددة - إذا اكن قرار هيئة اتلحكيم بإجازة نرش ابلحث مرشوًطا بذلك. 
أما يف حال الرفض فإن هيئة اتلحرير حتتفظ حبقها يف عدم إبداء األسباب، واستثناًء جيوز 
هليئة اتلحرير أن تزورِّد ابلاحث بامللحوظات واملقرتحات اليت يمكن أن يفيد منها يف إاعدة 

انلظر يف حبثه.
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أي  إجراء  اتلحرير  وهليئة  للنرش،  حبثه  صالحية  بنتيجة  ابلاحث  بإخطار  ادلورية  تلزتم   -
تعديالت شلكية تراها مناسبة لطبيعة ادلورية.

أو مكتبة اإلسكندرية،  املنشورة يف ادلورية ال تعب بالرضورة عن مركز املخطوطات  املواد   -
مه للنرش. ا ورد يف انلص اذلي قدَّ  عمَّ

ً
ويعد اكتب ابلحث مسؤوال

املراسالت:

توجه مجيع املراسالت عب البيد اإللكرتوين اخلاص بهيئة اتلحرير:
 manuscripts.center@bibalex.org
layla.khoga@bibalex.org

الفهرس



دراسات اتلحقيق والفهرسة
ْسُطْرالب ألثري ادلين األبهري )ت 663ه(: 

يَ
 1-  رسالة يف علم العمل باأل

دراسة وحتقيق - أ. د. عباس حممد حسن سليمان
درِّ آي القرآن« للعالمة املقرئ الشيخ عبد الفتاح القايض:   2-  منظومة »الفرائد احلسان يف عيَ

دراسة نقدية مقارنة - د. بشري بن حسن احلمريي 
حتقيق  يف  الكيم  املنهج  استخدام  واتلحليل:  اتلحقيق  بني  الرتاجـم  كتب   -3
 انلصوص - خمطــوط »الضـــوء الالمع  ألهــل القــرن اتلاسـع« لشمس ادليـن 
أنموذًجــا    1327-1495م(  )831-902ه/  السخــاوي  الرحـمـن  عبد  بن   حممد 

 د. سوسـن الفاخري

متابعات وانتقادات
 1- كتاب احلقائق انلحوية للرسمينـي )ت 1255ه(: دراسة يف نقـد اتلحقيق

أ. د. خادل فهيم
دراسات منَجز الشخصيات الرتاثية 

1-   آثار اإلمام حيىي بن ُمْعِطي )ت 628ه( املخطوطة ورشوحها يف مكتبات العالم: ثيَبيٌَت ببليوجرايف
   سامح السعيد 

حبوث مرتمجة
 1-   كيف انتقلت املخطوطات العربية إىل املكتبات األملانية؟ 

 تيلمان زايدنشتيكر، ترمجة: د. أمحد عبد ابلاسط
 2-  ثالث نسخ خمطوطة من كتاب »رحلة ابن ُجبيَرْي« 

 إس. أ. بُونيباِكر، ترمجة: د. مراد تدغوت

صناعة املخطوط وصيانته
 1-  صيانة مصحف جامع عمرو بن العاص املحفوظ بدار الكتب املرصية

 فريق مجعية املكزن اإلساليم

الفهرس

315

289

255

187

159

115

69

19

9

11

13

تصدير

تقديم

افتتاحية العدد



أ. د. مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية

ورئيس جملس إدارة ادلورية

تصدير

ال ريب أن اإلسهامات العلمية للحضارة اإلسالمية اكنت ذات تأثري عظيم يف مسرية العلم 
والرشوح  والرتمجات  املؤلفات  فكرثت  باتلنوع؛  اإلسهامات  هذه  تمزيت  وقد  اعمًة،  اإلنساين 
مكتبة  سادت  اليت  العلمية  اتلقايلد  يعيد  املخطوطات  مركز  هو  وها  والفنون.  العلوم  شىت  يف 
اإلسكندرية القديمة وُمتحفها العليم من خالل اهتمام املركز بإصدار العدد اثلاين من دوريته 

مة )علوم املخطوط(. املحكَّ

وال شك أننا يف مكتبة اإلسكندرية يقع ىلع اعتقنا االهتمام بدراسة الرتاث املخطوط، نلقفيَ 
ىلع ملمٍح من مالمح احلضارة العربية اليت اكنت تموج بكل ما هو جديد ونافع، وكذلك نلؤكد 
تْه  بيَ رفضنا بلعض الفرضيات االسترشاقية اليت ترى احلضارة العربية واإلسالمية جمرد جرٍس عيَ

العلوُم ايلونانية إىل احلضارة الغربية احلديثة.

وأخرًيا، فإن اتلوجه ابلحيث اذلي تتبعه مكتبة اإلسكندرية، هلو ديلٌل ىلع املسار العليم اذلي 
تسري فيه متسلرِّحًة بأدوات العرص الرقيم، غري اغفلٍة عن الرتاث اإلنساين املخطوط اذلي قدمه 

السابقون، واذلي ما زال حملَّ ادلراسة واتلنقيب وابلحث.



د. حممد سليمان
رئيس قطاع اتلواصل اثلقايف
واملرشف العام ىلع ادلورية

تقديم

بمكتبة  املخطوطات  مركز  يُصدرِها  اليت  املخطوط(  )علوم  دورية  من  اثلاين  العدد  هو  ها   
يتضمن  والكوديكولوجيا؛  العلوم  وتاريخ  باملخطوطات  املتصلة  بابلحوث  وتهتم  اإلسكندرية، 
اإلنسانية،  احلضارة  اإلساليم يف  العريب  الرتاث  إسهام  تؤكد  اليت  الرصينة  ابلحوث  من  جمموعًة 
وهو إسهاٌم ما زال حيتاج إىل مزيٍد من ابلحث؛ للكشف عن إضافاته يف تاريخ العلم. ومن ناحيٍة 
أخرى، فإن معرفتنا بما عرفه العرب من احلضارات السابقة عليهم، وحتققنا مما انتقل من تراثهم 
إىل أوروبا الالتينية؛ حلريٌّ بإلقاء الضوء ىلع إضافة العرب إىل العلم والفلسفة يف تاريخ الفكر 

اإلنساين.

وأخرًيا، فإن مركز املخطوطات بقطاع اتلواصل اثلقايف بما حيويه من كوادر برشية متخصصة 
يف احلقول الرتاثية املختلفة، وبراعيته للباحثني يف املخطوطات، عليه مسؤويلة كبرية جتاه حفظ 
حماولٍة  يف  واتلخصص؛  االهتمام  ذوي  للك  الرتاثية  املعرفة  وإتاحة  واإلساليم،  العريب   الرتاث 
كبرًيا  إسهاًما  أسهمت  العربية  احلضارة  وأن  عظيًما،  تارخًيا  هلم  بأن  يؤمنون  شبابنا  جلعل 

 

يف خدمة اإلنسانية.



احلمُد هلل املتفرِد يف جالهل وعظمته، والصالُة والسالُم ىلع حممٍد سيِد املرسلني، انلبرِّ املختاِر 
القارئ  إىل  نُنيه  أن  تعاىل  اهلل  نلا  يَرسَّ  ي فقد  بعُد،  أما  أمجعني.  بيته  وآل  صحابته  وىلع  األمني، 
املختصرِّ العدديَ اثلاين من هذه ادلورية اليت صدر عدُدها األول العام املايض حمتوًيا ىلع جمموعة 

ممزية من األحباث العربية واإلجنلزيية؛ يف علوم املخطوط املختلفة.

أما هذا العدد اذلي بني أيديكم فيحمل بني دفتيه تنواًع يف املوضواعت ذات الصلة بالرتاث 
املخطوط، فجميع ابلحوث املعروضة اتسمت باجلدة واألصالة، إذ يضيف لكُّ حبث يف بابه إضافًة 
ما؛ معرفيًة، أو من ناحية اتلناول وأسايلب ابلحث. باإلضافة إىل تمثيل ابلحوث لكثرٍي من ابلدلان 

العربية؛ مرص، ايلمن، األردن، املغرب. 

فيف القسم اخلاص بدراسات اتلحقيق والفهرسة، ضم العدد ثالثة حبوث؛ األول جاء بعنوان 
األستاذ  دراسة وحتقيق  األبهري )ت 663ه(«،  ادلين  ْسُطْرالب ألثري 

يَ
باأل العمل  »رسالة يف علم 

يوضح  ا علميًّا،  نصًّ ق  املحقَّ اتلحقيق من كون انلص  أهمية هذا  وتأيت  ادلكتور عباس سليمان. 
العالقة بني اتلقدم العليم الفليك عند العرب واملسلمني وبني آلة األسطرالب، وهو طرٌح مهم 
يؤكد اهتمام ادلورية بالرتاث العليم املخطوط، بعد أن امتألت دوريات الرتاث بنصوص العلوم 

اللغوية والرشعية. 

الشيخ  املقرئ  مة 
َّ

للعال القرآن(  آي  درِّ  عيَ يف  احلسان  )الفرائد  »منظومة  بعنوان  أىت  واثلاين 
 

ويهدف  احلمريي.  حسن  بن  بشري  لدلكتور  مقارنة  نقدية  دراسة  القايض«،  الفتاح   عبد 
ابلحث - من خالل املنهج االستقرايئ االستداليل انلقدي - إىل إرجاع األقوال يف العلوم انلقلية إىل 
 مصادرها عند األئمة، وبيان املواضع اليت خالف فيها القايض غريه، وأسباب تلك املخالفة، والرتجيح 

يف املواضع اليت خالف فيها غريه من املتقدمني. 

افتتاحية العدد
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أما ابلحث اثلالث، فُعنون بـ »كتب الرتاجم بني اتلحقيق واتلحليل: استخدام املنهج الكيم 
يف حتقيق املخطوطات - خمطوط الضوء الالمع ألهل القرن اتلاسع، ملؤلفه شمس ادلين حممد ابن 
عبد الرمحن السخاوي )831-902ه/ 1327-1495م( أنموذًجا«، لدلكتورة سوسن الفاخري. وابلحث 
يليق الضوء ىلع كيفية استغالل مادة املخطوطات اعمًة وكتب الرتاجم خاصًة ىلع الوجه األمثل، 
قة  املحقَّ املادة  إخضاع  خالل  من  املنهج  هذا  تطبيق  وآيله  الكيم،  املنهج  استخدام  خالل  من 
بكل مضامينها إىل جمموعة من الصيغ واجلداول اإلحصائية، ومن ثم اتلعامل مع نتاجئها بموجب 

قواعد ابلحث اتلارييخ توثيًقا ونقًدا وحتلياًل.

نقد  يف  مهمة  بدراسٍة  فهيم  خادل  ادلكتور  األستاذ  أسهم  واالنتقادات،  املتابعات  قسم  ويف 
اتلصحيحيَ  ابلحُث  استهدف  وقد  1255ه(«.  )ت  للرسميين  انلحوية  »احلقائق  لكتاب  اتلحقيق 
واتلقويميَ من جانٍب، وتقديميَ مثاٍل تطبييق دلراسات نقد اتلحقيق يمكن ابلناء عليها من جانب 

آخر. 

ز الشخصيات الرتاثية، اكن للباحث سامح السعيد ُسهمٌة يف »آثار اإلمام  ويف قسم دراسات منجيَ
 

حيىي بن ُمْعِطي )ت 628ه( املخطوطة ورشوحها يف مكتبات العالم: ثيَبيٌَت ببليوجرايف«. وقد حاول 
ابلاحُث حرصيَ اآلثار العلمية املخطوطة البن معطي يف مكتبات العالم، وكذا جهود العلماء حوهلا 
وابلبليوجرافيات  والطبقات،  الرتاجم  كتب  يف  الواردة  األخبار  تتبع  خالل  من  وتقريبًا؛  رشًحا 

املتنوعة، وفهارس املخطوطات العربية، وقواعد ابليانات.

أما ابلحوث املرتمجة، فقد حوت حبثني مهمني، هما:

ترمجة:  - زايدنشتيكر،  تيلمان  األملانية؟«  املكتبات  إىل  العربية  املخطوطات  انتقلت  »كيف 
ادلكتور أمحد عبد ابلاسط. وقد أرجعيَ املقاُل أسبابيَ انتقاِل كثرٍي من املخطوطاِت العربيَِّة إىل 
مكتباِت أملانيا، إىل املصالح االستعماريَِّة واتلجاريَّة، لكنَّ ثمةيَ أسبابًا أخرى، يطرُحها املرتِجم 
يف مقدمِته اليت جعلها بني يدي الرتمجة. وُيلحظ ىلع املقاِل دقُة اإلحصاءات واألرقام اليت 

ليَ عليها صاحبُه من مراجعيَ موثَّقة. حتصَّ
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افتتاحية العدد

د. مدحت عيىس
مدير مركز املخطوطات
ورئيس حترير ادلورية

مراد  - ادلكتور  ترمجة:  بُونيباِكر،  أ.  إس.  ُجبيَرْي(«  ابن  )رحلة  كتاب  من  نسخ خمطوطة  »ثالث 
تهمُّ  وكوديكولوجية  فيلولوجيَّة  مقاربات  تلقديم  مهمٌة  وقفاٌت  ابلحث  هذا  ويف  تدغوت. 

ه، وُتْعىن بالواعء املادي ومتعلرِّقاته. انلصَّ املعريفَّ وخوارجيَ

أما يف القسم األخري املعنون بصناعة املخطوط وصيانته، فعرضْت ادلوريُة ملرشوٍع ترمييمٍّ 
لصيانة مصحف جامع عمرو بن العاص املحفوظ بدار الكتب املرصية، من خالل فريق عمل 

مجعية املكزن اإلساليم.

وحنن إذ نلزتم بإصدار العدد اثلاين يف موعده، نؤكد الزتامنا باملعايري العلمية ادلقيقة يف حتكيم 
ابلحوث املنشورة، وكذلك الزتامنا بما رسمناه من طريٍق دلوريتنا جيمع بني انلصرِّ والواعء احلامل 
تهتم  املتنوعة،  الفهرسة  ونظم  واملتابعات  وانلقود  قة  املحقَّ بانلصوص  اهتمامنا  جانب  فإىل  هل، 

ادلورية بدراسات صناعة املخطوط وفنونه وصيانته. 
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بني يدي الرتمجة

واحدٌة ِمن القنااعت العلميَِّة أنَّ الكتاَب العريبَّ )املخطوط( لم يكن مقصوًرا ىلع حماريِب 
حياِة  رئيًسا يف  مظهًرا  اكَن  بل  فحسب،  واإلسالميَِّة  العربيَِّة  العواصم  يف  الورَّاقني  وُسوِق  العلِم 
، ورفيًقا محيًما ل يف ِحلِّه وتَرْحاِل، بل ويف مماتِه أيًضا؛ دلَّ ىلع ذلك ما وصَل إيلنا ِمن نَُسٍخ  العريبِّ

احلني والُعلماء. َمراء والصَّ
ُ
الطني واأل قرآنيٍة وغرِي قرآنية اكنت وقًفا ىلع تَُرِب السَّ

فـ»الكتاب«  الِكتَاب«؛  ُة  مَّ
ُ
»أ بأنَّها  ُة  مَّ

ُ
األ هذه  تُنعَت  أْن  الُمستغَرِب  ِمن  يكن  لم  ذللك 

 

ِل لكماٍت نََزلت ىلع رسوِلا: ﴿چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   مرت به يف أوَّ
ُ
هو الرسالُة وانلوُر اذلي أ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ﴾ ]العلق، اآليات 3-1[.

أعَطْوا  اذلين  ادلولِة،  وأرباِب  والُوزراء  مراء 
ُ
واأل واخلُلفاِء  ِم  احلُكَّ ْمِر 

َ
أ ِمن  اكَن  ما  اكَن  ُثمَّ 

ْوقَافِهم العديدِة ىلع املساجد، واملدارِس، وابليمارستانات 
َ
للكتاِب نصيبًا ِمن أوقاتِهم، وأمواِلم، وأ

للعلماء  امللحوُظ  التشجيُع  َصاَحَب ذلك  والِقبـاب.  ب،  والرترُّ ُبط، واخلانقاوات،  والررُّ )املشـايف(، 
 ِمن 

ً
أبواِب اتلأيلف إال وأنتجوا فيه، وال جماال بابًا ِمن  وحثرُّهم ىلع اتلأيلِف والعطاِء، فما طرقوا 

جماالِت العلِم إال وأشبعوه تأيلًفا، ودراسًة، ونقًدا، وتمحيًصا، واكنت انلتيجُة مؤلَّفاٍت يف ما يزيُد 
ىلع )300( فرٍع ِمن فروِع املعرفة.

وأمٌر بديهٌّ أْن تروَج مع ذلك - أيًضا - ُسوق الوراقِة يف العواصِم العربيَِّة ملواكبِة هذا الزخم 
أقطاِر ابلقعة  النرُّسخ اخلطيَّة، موزَّعًة ىلع  لُة مالينَي  املؤلِّفون، فكنت املحصِّ يُؤلُِّفه  املعريفِّ يف ما 

العربية واإلسالمية آنذاك.

ويف أثناء ذلك وبعَده اكنت احلروُب والرصااعُت والفنُت املتكبلُة ىلع ادلولِة اإلسالمية رشقًا 
وْدت بكثرٍي ِمن تُراثِها املخطوط، لعلَّ أشهُرها تلك املحرقَة اليت أوقدها الصليبيون 

َ
وغرًبا، واليت أ

ار( عمَّ )بين  مكتبِة  ِمن  خمطوط  مليون  ِمن  حنًوا  روا  فدمَّ الجري،  اخلامس  القرن  أواخر  يف 
 

َرَمْوا  فقد  الجري،  السابع  القرن  منتصف  يف  بالعراق  اتلتاُر  فعله  ما  ثم  الشام.  طرابلس  يف 
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جرًسا   - املؤرِّخون  يذكره  ما  حبسب   - لكرثتِها  فكنت  الفرات،  حبر  يف  بغداد  مدارس  ُكتَب 

 

واِد! َ لوُن املاِء بمداِد الكتابِة إىل السَّ بًا ومشاًة، وتغريَّ ون عليه ُراكَّ يمررُّ

يِد الرببِر عند سقوِط قرطبة يف  قت املكتبُة الكبريُة يف قرطبة ىلع  ويف األندلِس نُهبت وُحرِّ
ِمن  كبرًيا  ا  كمًّ قروٍن  بأربعة  بعدها  اإلسباُن  ْحرَق 

َ
أ ُثمَّ   ، الجريِّ اخلامس  القرِن  مطلَع  أيديهم 

رَه بعُضهم بنحٍو ِمن ِمليون خمطوط، اكنت يف خزائن قرطبة وغرناطة بعد سقوط  املخطوطات، قدَّ
األندلس)1(.

ا تعرََّضت ل املخطوطات العربيَُّة قديًما وحديثًا ِمن تدمرٍي وحرٍق وإغراِق يف ظلِّ  وىلع الرغم ِممَّ
أتوِن تلك احلروب والرصااعت، فإنَّ قدًرا كبرًيا منها قد َسِلَم، احتفظت بالقليِل منه املكتبات 
تكاد  فال  منه؛  األكرب  انلصيِب  ىلع  )الغرب(  مكتباُت  واستحوذت  واخلاصة،  العامة  العربية 

توجد دولٌة ِمن دوِل إال وبها مئاٌت أو آالٌف ِمن املخطوطات العربية ىلع سبيِل اخلصوص.

ويبىق السؤال: ما السبُب الكمُن غرُي الُمعلن وراَء حرِص اآلخِر ىلع اقتناِء هذا الرتاِث املعريفِّ 
املخطوط، واالحتفاظ به يف مكتباتِه؟

هل السبب هو:

ٍة إنََّما هو  مَّ
ُ
ِة، ومعلوٌم أنَّ استالَب تُراِث أيِّ أ مَّ

ُ
رغبة املحتلِّ )القديم( يف استالِب تُراِث األ  -

ًة جوفاَء، تعصُف بها  ُة هشَّ مَّ
ُ
استالٌب لُهويَِّتها وأصوِلا وثقِتها يف نفِسها، وبدونه تُصبح األ

رياُح اآلخِر كيفما شاءت.

نيا ومقايلِد العلِم قرونًا  أْم أنَّه الولُع باحلضارِة العربيَّة اإلسالميَِّة اليت تربَّعت ىلع ُكريسِّ ادلرُّ  -
طويلًة، حىت قاَل ُمنِصُفهم: »املسلمون عباقرُة الرشِق يف القروِن الوسطى، لم مأثرٌة ُعظىم 

انظر ذلك تفصياًل يف ابلاب السادس عرش )رزايا الكتب واملكتبات( من كتاب الفيكنت فيليب دي طرازي: خزائن الكتب   )1(
العربية يف اخلافقني، بلنان: وزارة الرتبية والفنون اجلميلة، 1947م، ص965، وما بعدها؛ وتغريب الرتاث العريب، ملحمد عيىس 

صاحلية. بريوت: دار احلدثة، 1985م.
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بثَّ  اليت  احلضارة  هذه  م  تقدرُّ ، رسِّ  الرسِّ باستكشاِف  مهووسني  فجعلهم   - البرشية«  ىلع   
نيا وادلين عرَب هذا الرتاِث املعريفِّ املخطوط. مؤلِّفوها وعلماؤها علوَم ادلرُّ

العلِم  ميادين  اإلسالمية يف  العربية  احلضارة  ُمنَجِز  واتلعررُّف ىلع  العلُم فحسب،  أنَّه  أْم   -
ىلع  وتقييداتهم  الغرِب  ُعلماء  مشاهري  توقيعاِت  ِمن  رأيناه  ما  ذلك  وديلُل  املختلفة، 

خمطوطات احلسِن بن اليثم، وابن انلفيس، وابن سينا، وغريهم.

ول  أْم أنَّه حبرُّ االستحواِذ ذلاتِه جمرًَّدا ِمن أيَِّة أغراٍض أخرى؛ األمَر اذلي جعَل أرباَب ادلرُّ  -
يك  خمطوطاٍت؛  ِمن  نفيس  هو  َما  ُكِّ  برشاِء  َّارهم 

ُ
وت ومستعربيهم  ُسفرائهم  إىل  يُوعزون 

نوه خزائنَهم اخلاصَة اليت ُتَعدرُّ - حبسب ما يذهب إيله ابلحث - رمًزا ملكنتهم الرفيعِة. يضمِّ

الراجئة اليت وجدت لا سوقًا جيًِّدا يف أوساِط األوروبيني، فزبغت أسماٌء  أنَّه اتلجارُة  أْم   -
ِمن  املخطوطات  ِمن  الكثرَي  العرب، اكنوا جيمعون  بالد  أوروبا ويف  ار يف  اتلجرُّ ِمن  بعينها 
رَس العلميَِّة يف العواصم العربية بعد وفاة أصحابِها، وإقناِع 

ُ
خالل االتصال املبارش بُدور األ

الورثة ببَيِْع ما دليهم ِمن خمطوطاٍت؟

آالف  ِمن  الغرُب  عليه  َل  حتصَّ َما  خلَف  اكنت  منفردًة  أو  جمتمعًة  لكَّها  األسباب  هذه  لعلَّ 
الغربية  املكتبات  عدد  يه  غربيًة،  مكتبًة   )350( ِمن  حنٌو  بها  تزخُر  اليت  العربية،  املخطوطات 
خمطوٍط،   )10600( وفيها  الربيطاين،  املتحف  مثل:  مكتبات  منها  ملَع  عربيَّة،  خمطوطاٌت  بها  اليت 
وشيسرتبييت يف دبلن بإيرنلدا، وفيها )3118( خمطوًطا، واملكتبة الوطنية الفرنسية، وفيها )7200( 
، ومعهد ادلراسات الرشقية بسان بطرسبورغ الروسية، وفيها )5184( خمطوًطا عربيًّا،  خمطوط عريبٍّ
ومكتبة ادلولة األملانية بربلني، وفيها )7200( خمطوط، واملكتبة ابلافارية بأملانيا، وفيها )4169( 

خمطوًطا عربيًّا وإسالميًّا، ومكتبة جوتا األملانية، وفيها )2705( خمطوطات عربية .

وبعُد؛ فإنَّ هذا املقاَل يناقُش بكلِّ موضوعيٍَّة ظاهرَة انتقاِل املخطوطات العربية إىل مكتبات 
أوروبا، وقد اختَذ فيه صاحبُه )تيلمان زايدنشتيكر( عينًة شديدَة الوضوِح ىلع تلكم الظاهرة؛ 
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ست كرُّ واحدٍة منها يف ظلِّ ظروٍف  سِّ
ُ
َص احلديَث عن ثالِث مكتباٍت شهريٍة يف أملانيا، أ إذ خصَّ

ختتلُف فيه عن أخواتِها، ويه:

،Staatsbibliothek zu Berlin مكتبة والية برلني  -

،Bayerische Staatsbibliothek München مكتبة والية بافاريا  -

.Forschungsbibliothek Gotha مكتبة جوتا لألحباث  -

تاريَخ املجمواعت اخلطية املضمومِة  نواٍح عديدٍة؛ فهو يذكُر  ِمن  بادلقِة  يتسُم  وحديثُه عنها 
هذه  بأصحاِب  يُعرِّف  إنَّه  ُثمَّ  وطبيعتَها.  اقتناؤها،  تمَّ  وكيف  اتلحديد،  وجه  ىلع  وعدَدها  إيلها، 

لوا هم أنفُسهم ىلع هذه املخطوطات. املجمواعِت اخلطيَّة، وكيَف حتصَّ

ولعلَّ ما يلفت االنتباه يف هذا املقال هو تركزُي صاحِبه ىلع أمَريِْن اثنني، هما:

العثمانيني  حبوزة  اكنت  اليت  الغنائم  املخطوطاُت  به  وُيْقَصُد   ،Türkenbeute مصطلح  ) أ ( 
األوروبية  القوى  بني  انلاشبة  احلروب  نتيجَة  ذلك  بعد  الغرُب  عليها  َل  حتصَّ ُثمَّ   ،

ً
أوال

ٍة يف األوساِط األملانية، عند انلظِر  واإلمرباطوريَّة العثمانية. وهذا املصطلُح وجَد نفَسه بقوَّ
إىل الكثرِي ِمن املخطوطاِت )العربية وغري العربية( ذات األصول الرتكية، واليت حتتفُظ بها 
اآلن مكتباُت أملانيا. ومعلوٌم أنَّ ادلولَة العثمانية قد اتسعت رقعتُها يف القرنني امليالديني 
غرى، وأجزاء كبرية ِمن جنوب  السابع عرش واثلامن عرش، فخضعت لا اكمل آسيا الصرُّ

رشق أوروبا، وشمايل إفريقيا. 

فريى زايدنشتيكر أنَّه ينبيغ ىلع ابلاحثني إجراُء املزيد ِمن ادلراسات ابلحثية ىلع الغنائم   
الرتكية اليت حتتفُظ بها مكتبتا برلني وميونخ.
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 ىلع رحلِة انتقال »املخطوطات«، 
ً

ماِع، وفائدة ذلك يف اتلعررُّف أوال خوارُج انلصِّ وقُيوُد السَّ )ب( 
ُثمَّ  أملانيا،  إىل  العربية  انلصوص  استقبال  تاريخ  يف  ٍة  مهمَّ جوانَب  عن  الكشُف  َثمَّ  وِمن 
إمكنية إاعدِة بناء هذه املجمواعت اخلطيَّة املتناثرة يف مكتبات أوروبا املسيحية، بعد أْن 

َ مالُكها احلقيقيون. تغريَّ

األورويب االستحواذ  يف  الصارخة  األحداِث  بلعِض  املقاُل  يتعرَُّض  ذلك  أثناء  ويف 
 

يف  زيدان  املوىل  مكتبة  استقراِر  إىل  أدَّت  اليت  كتلك  العربية،  املخطوطات  ىلع  الالأخاليق 
خزانة )َديْر األسكوريال(، عند هجوِم قراصنِة ابلحِر ىلع السفينة اليت اكنت حتملها. أو َذيْنك 

 

تمَّ  وقد  املجرية،  )بودا(  مدينة  حصار  بعد  العلِم،  شيوِخ  أحِد  بدماِء  َخنْيِ  الُملطَّ املخطوَطنْيِ 

 

سحبُهما ِمن حتِت ُجثَِّته؛ فاستقرَّ أحدهما بمكتبة جوتا، واآلخر باملكتبة الوطنية انلمساوية!

إنَّ هذا املقاَل املهمَّ يستحثرُّ ِهَمَم ابلاحثني للكشِف عن أصوِل تلك املخطوطاِت، ِمن خالِل 
ِر،  خوارِج انلصوص املتناثرِة عليها، واملسؤولني العرب للمطابلة اجلادِة بعودِة ذلك الرتاث الُمهجَّ
بطـرٍق غرِي رشعيٍَّة وال أخالقيٍَّة، ومسـتنُدهم يف ذلك تلك الشهاداُت العلميَُّة اجلديرُة باملتابعِة 

واتلقدير.

 ،
ً

تني لألستاذ العزيز الربوفيسور زايدنشتيكر؛ لكتابِته هذا املقاِل املهمِّ أوال ختاًما، الشكُر مرَّ
ُثمَّ ملتابعِته وحرِصه ثانيًا ىلع مراجعِته وتنقيِحه بعد الرتمجة إىل العربية.





انلص الُمرَتَجم

إنَّ ابلاحثني اذلين يشتغلون باملخطوطات العربية - أو يتعاملون معها - يف أيٍّ ِمن املكتباِت 
ـ  َفظ هذه املخطوطاُت اآلن، ويف كثرٍي ِمن األحيان يعرفون 

ُ
األملانيِة ـ يعرفون باتلأكيِد أين حت

« املخطوطات أيًضا ـ املكَن األساَس اذلي نُِسَخت فيه؛ ألنَّ ذلك اعدًة يكوُن مقيًَّدا يف »َحرِْد َمنْتِ

 

.Colophon

لكنَّ معرفَة الرحلِة اليت قطعها املخطوُط ِمن مكنِه األصيل إىل املكتبة احلايلة اليت استقرَّ 
املوضوِع »رحلة  املعلومات حول هذا  أنَّ  ِمن  الرغم  ِمن ذلك، ىلع  أقلَّ شهرًة  ـ قد تكوُن  فيها 
َماع(  ِك، وهو ما يُعرف بـ )شهادات السَّ

َّ
اِء والُمال املخطوط« مذكورٌة اعدًة يف ملحوظاِت بعِض الُقرَّ

 

املخطوطات  فهارس  يف  نة  املدوَّ املكتبيِّني،  ملحوظات  يف  وأحيانًا   ،)2( Audition Certificates

املختلفة.

إنَّ الفحَص ادلقيَق للظروِف اليت ُجِلبَت فيها املخطوطات العربية إىل أملانيا بصفٍة خاصٍة، 
ة يف تاريِخ استقبال انلرُّصوص العربيَِّة بصفٍة اعمٍة.  يكشُف بوضوٍح عن بعِض اجلوانِب الُمهمَّ

موطنها  ِمن  العربية،  املخطوطات  لرحلة  األخريِة  املحطِة  عن  اعمًة  ملحًة  املقالُة  هذه  ُم  تُقدِّ
األصيلِّ إىل ثالِث مكتباٍت اعمٍة يف أملانيا، تمتلُك أكرَب رصيٍد ِمن جممواعِت املخطوطات الرشقيَِّة، 

ويه: 
،Staatsbibliothek zu Berlin مكتبة والية برلني  -

،Bayerische Staatsbibliothek München مكتبة والية بافاريا  -
.Forschungsbibliothek Gotha مكتبة جوتا لألحباث  -

.Seidensticker 2015 :يُنظر ، as-samāʿāt)ملزيد من املعلومات حول هذه الشهادات، واملعروفة باسم )السماع /السمااعت  )2(
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اتِهم األخريِة إىل هذه املكتبات اثلالث، يمكُن  فعن طريِق الرتكزِي - بشـلٍك خاصٍّ - ىلع حمطَّ
ِة - يف الوقت ذاته - بني  دِة اجلوانب واملتغريِّ للمرِء احلصوُل ىلع معلوماٍت حول تلك العالقة املتعدَّ

أوروبا، والرشق األوسط، وشمال إفريقيا.

سيُوقف  العربيِّة  املخطـوطاِت  ىلع  املكتبات  هذه  استحـواَذ  إنَّ  املثايلـة،  انلاحية  ِمن 

 

 تلك احلاالت االستثنائية السيئة املعروفِة يف ظاهرة 
َّ

دِة، امهلل إال بال شكٍّ حمطاِت انتقالا املتعدِّ
أملانيا  مكتباِت  يف  املخطوطات  شهدتها  اليت  انلقِل  عمليَّاُت  ذلك  ِمن  اثلقافية؛  املمتلكت  نقِل 
املمتلكت إىل  انتقـلت هذه  إذ  املناجم، واألديرة، والقـالع؛  الرشقية، وكذا تلك اليت اكنت يف 
قة يف السنوات األخرية ِمن احلرب العاملية اثلانيـة، اكن أكرثها ِمن نصـيب االحتاد  أماكن متفرِّ
السـوفييت. وقد تمَّ نقـُل عدٍد حمدوٍد فقط ِمن املخطوطات ِمن املكتبتَنْيِ الَمْعنيَّتَنْيِ هنا - برلني 

وجوتا - يف أعقاب احلرب العامليَِّة اثلانية.

أمنُي  )1902-1968م(   Max Weisweiler ڤايلر  ڤايس  ماكس  اكن  احلـرب  أثناء  فيف 
الربوسية  الوالية  مكتبة  آنذاك  تُسىمَّ  اكنت  واليت   - برلني  والية  بمكتبة  الرشقية  املخطوطات 

 

اتلوجيهاِت  تاهل  فقد  الُمقبلة)3(؛  األحداث  ِمن  بصريٍة  ىلع   -  Prussian State Library

 ،German Reich األملاين  الرايخ  من  الرشقية  األطراف  إىل  املخطوطات  يرسل  ولم  ل،  الُمعطاَة 
ڤورتمبريغ  والية  يف   Erzabtei Beuron َديْر  إىل  فأخذها   ،Deutsches Reich  باألملانية 
ن - أيًضا -  ن Hessen، وإىل قرٍص بوالية ِهسِّ Württemberg، وإىل منجم للبوتاس يف والية ِهسِّ

 .Oberfranken بفرانكونيا الُعليا Kloster Banz وإىل َديِْر بانتس ،Schloss Laubach َّيُسىم
وذلك ىلع عكِس الُكتب واملخطـوطات األخرى يف املكتبة نفِسـها؛ فإنَّ )56( خمطـوًطا رشقيًّا 
انتىه بها األمر إىل مكتبة جاغيلوسك Biblioteca Jagiellonska يف مدينة كراكوف )بونلدا(، 
خمطوًطا(   109( مجيعها  املخطوطات  هذه  ترحيل  تمَّ  فقد  ضاعت.  أنَّها  يُعتقد  خمطوًطا   و)53( 

إىل منطقة سيلزيا)4(.

 Breil 2013 ،208-209 ،229-230 ،249-250و Wiesmüller 2007 :بالنسبة لـ )ڤايس ڤايلر( انظر  )3(
.Schmieder-Jappe 2004 ،19-20 :انظر  )4(



كيف انتقلت املخطوطات العربية
إىل املكـتبات األملانية؟

267

خرَي  حبقٍّ  ُيَعدرُّ  فهو  لألحباِث،  جوتا  ملكتبة  اتلابعِة  الرشقيَِّة  املخطوطاِت  خمزوُن  ا  أمَّ
ال  الزمنية  احلقبة  تلك  يف  السوفييت  االحتاد  إىل  املخطوطاِت  َنْقَل  أنَّ  حقيقِة  ىلع  مثاِل 
 )3000( ِمن  أكرَث  تضمرُّ  اليت   - الكملة  املجموعة  هذه  نقُل  تمَّ  فقد  ضياَعها؛  بالرضورِة  يعين 

 

بعد  خسارٍة  أو  رضٍر  دون  اكملًة  ِعيدت 
ُ
وأ 1946م،  اعم  السوفييت  االحتاد  إىل   -  خمطوط 

وفاة ستالني)5( Иосиф Виссарионович Сталин بثالث سنوات، اعَم 1956م)6(. 

 ،) طلق عليه عملية )اختطاِف الكتاِب الفرنيسِّ
ُ
مثاٌل آخُر سابٌق ىلع تداعيَاِت احلرِب، وهو َما أ

 Hofbibliothek امللكيَّة  ِخَذ )15( خمطوًطا رشقيًّا ِمن مكتبة ميونخ 
ُ
أ 1800م؛ عندما  وذلك اعم 

ْخِذ خمطوطاٍت أخرى 
َ
أ أو  ِمن إاعدتها  بُدَّ  ڤيينا اعم 1815م اكن ال  باريس، وبعد عقد مؤتمر  إىل 

مكنَها يف حال ضياِعها. وهذا ما حدَث يف خمطوَطنْيِ نفيَسنْيِ اكنا حبوزة املكتبة الوطنية الفرنسية 

 

تملرُّك  خاتما  وعليهما  عوًضا،  ميونخ  إىل  فصارا   ،Bibliothèque nationale de France 

.)7( Owner’s Stamps ُكٍّ ِمن املكتبتَنْيِ

جوزيف ستالني )1878-1953م(، القائد اثلاين لالحتاد السوفييت. حكَم ِمن منتصف عرشينيات القرن العرشين، حىت وفاته   )5(
طلق عليه لقب )الرجل احلديدي(. ]املرتجم [. 

ُ
يف مارس اعم 1953م. ُعرف بقسوتِه واستبداده حىت أ

لُت ىلع هذه املعلومات ِمن خالل كورنيليا هوبف )Cornelia Hopf(، بمكتبة جوتا لألحباث، يف شهر نوفمرب 2012م. حتصَّ  )6(
يُنظر:  الكتب،  اختطاف  حول  املعلومات  ِمن  وملزيد   ، Rebhan 2010, nos. 5 and 33 :يف املخطوَطنْي  وصف  انظر   )7(

.Keunecke 1979و eadem,17-18
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)9( انظر: Rauch and Gonella 2013، ملزيد من املعلومات حول أبلوم الصور الشهري ملخطوطات قرص طوب قايب بمجموعة ديتس.
رة يف جمموعته. )10( انظر: Rauch 2015، ملزيد من املعلومات حول ڤيتسشتـاين، وكذا النسخ املصحفية املبكِّ

)11( انظر: Kurio 1981، ملزيد من املعلومات حول شربجنر جامع املخطوطات، وثالثة أقسام ِمن جمموعته اخلطية )اتلاريخ، واجلغرافيا، 
واحلديث انلبوي(.
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الصورة رقم )1(
فريدريك ڤيلهلم، أمري ناخب )حاكم( 

براندنبورغ  )1620-1688م( نقٌش حنايسٌّ 
من القرن السابع عرش.
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Mangold 2004, Marchand 2009, and Wokoeck 2009 :انظر
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السنِة  فيف  ابلداية؛  منذ  املكتبة  مقتنيات  ِمن  رًسا  نًا  مكوِّ الرشقية  املخطوطات  ت  لقد شكلَّ
ألربيشت  يوهان  اإلنسانيلَّاِت  اعلِم  مكتبِة  ىلع  احلصوُل  تملَّ  املكتبُة  فيها  ست  تأسلَّ اليت  نفِسها 

ڤيدمانشتيرت Johann Albrecht Widmanstetter )1506-1557م(. 

الُعلماء شهرًة يف عرِصه فحسب، بل اكن  لم يكن املسترشُق فيدمانشتيرت واحًدا ِمن أكرِث 
ا  يتمتلَُّع - أيًضا - بدوٍر بارٍز بوصفه دبلوماسيًّا يعمل يف خدمة رجال ادلين والسلطة ادلنيوية. أملَّ
رة للقرآن  صني يف ادلراسات العربية فقد ُعرِف - بشلك خاصٍّ - بطباعِته املبكِّ يف أوساط املتخصِّ

الكريم باللغة العربية)17(، وبعُض نفائِس املكتبِة يه نسٌخ قرآنيٌة ِمن جمموعِته اخلطيلَّة)11(.

لقد تعرلََّف ڤفيدمانشتيرت - يف أثناء حضورِه حفَل تتويِج اإلمرباطور اكرل اخلامس Karl V يف 
نَه هذا اتلعارُف ِمن رشاِء نوادِر  بولونيا - ىلع أسقِف مدينة بورجوس يف قشتالة Castile، ربما ِمكلَّ

املخطوطات اليت تعود أصوهلا إىل األندلس )إسبانيا اإلسالمية(، وشمال إفريقيا)19(.

وخالل القرنني السابع عرش واثلامن عرش امليالديني اكنت عمليلَّات االستحواذ اجلديدة، اليت 
َْت خمطوطاتها ِمن: قامت بها املكتبة امللكيلَّة، وقد تشكلَّ

غنائم  عن  عبارة  ويه  الرتكية(،  )املنهوبات  أدق  بمعىن  أو   :Türkenbeute الرتكية  الغنائم   -
احلروب انلاشبة بني القوى األوروبية واإلمرباطوريلَّة العثمانية، ونتحدث عنها الحًقا.

اكن  اليت  املخطوطات،  رصيد  زيادِة  وراء  قويًّا  سببًا  واكنت  1103م:  اعم  بعد  األديرة  َمنة 
ْ
َعل  -

بعُضها ذا قيمٍة اعيلٍة، مثل النسخة القرآنية اليت اكن يملكها »األب« الشزي Père Lachaise؛ 
اكهُن اعرتاِف confessor امللك لويس الرابع عرش )امللك الشمس()20(.

.Kulturkosmos 2008, no. 25 :انظر  )17(
.Rebhan 2010, nos. 1, 2 and 4 :انظر  )11(

انظر:Rebhan 2010, 15-18; Kulturkosmos 2008, 81-84 H. Rebhan ؛ وملزيد من املعلومات حول ڤيدمانشتيرت، وملعلومات   )19(
.Rebhan 2009 :عن مكتبته اخلاصة انظر

.Rebhan 2010, no. 3 :انظر  )20(
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مكتبة قرص مانهايم Hofbibliothek Mannheim: وذلك يف الوقت نفسه تقريبًا اذلي تملَّت   -
Karl-Theodor اذلي  تيـودور  ٌع ِمن األمـري انلـاخب اكرل  َمنـة األديرِة، ويه تربُّ

ْ
َعل فيـه 

وافته منيِّته اعم 1799م.

لُوالة مرَص، هما:  القرن اتلاسع عرش امليالديِّ تربلَّع طبيبان شخصيلَّان  ويف وقٍت الحٍق ِمن 
املكتبة  إىل  الستِّني  الرشقية  بمخطوطاتهما   ،Pruner Bey بك  وبرونر   ،Clot Bey بك  لكوت 

امللكية.

عمليلَّات  ِمن  كبريَتنْيِ  عمليلَّتنَْي  سوى  يوجد  ال  امللكية  ميونخ  مكتبة  تاريخ  مدار  وىلع 
االستحواِذ ىلع املخطوطات، تُشبهان - إىل حدٍّ ما - ما تملَّ ِمن عمليلَّات ُكربى يف مكتبة والية 

برلني بني اعيم )1152-1117م(:
اكترمري  مارك  أتيني  الفرنيس  املسترشق  مكتبة  رشاء  عند  1152م،  اعم   أوالها 
Etienne-Marc Quatremère، األستاذ بـ»لكية فرنسا« Collège de France، اليت اكنت تُعرف 

ِمن  لم يكن  باريس.  École des langues orientales يف  الرشقية«  اللغات  بـ»مدرسة  آنذاك 
ر ثمنها بـ) 340,000( فرنك ذهيب - إال عن طريق بيِع  املمكن رشاء هذه املجموعة - اليت يُقدلَّ

عدٍد كبرٍي ِمن املطبواعت الُمقتناة باملكتبِة، عن طريق املزاد العلين.

إدوارد جالرس  ابتيعت من  ايلمن،  متمثِّلة يف ضمِّ )157( خمطوًطا عربيًّا من  واثلانية اكنت 
 

املخطوطات  من  خرينَيِ 
ُ
أ جمموعتَنْي  بيِع  عن   - أيًضا   -  

ً
مسؤوال اكَن  اذلي   ،Eduard Glaser

الربيطانية  املكتبة  اآلن  بها  حتتفُظ  خمطوًطا،   )321( من  نة  مكولَّ إحداهما   ايلمنية، 

الوطنية  املكتبة  بها  حتتفظ  خمطوًطا،   )212( ِمن  نة  مكولَّ واألخرى  نلدن،  يف   British Library

انلمساوية Österreichische National bibliothek يف ڤفيينا)21(.

وعن طريق املشاراكت الشخصية ألمييَنْ مكتبة ميونخ: إميل جراتزل Emil Gratzl، واكرل 

داكس Karl Dachs، تزايد عدُد املخطوطات الرشقية واإلسالمية يف انلصف اثلاين ِمن القرن 

يمكنك الوصول إىل )16( جمدًلا ِمن جمموعة جالرس يف شلك رقيم، ِمن خالل زيارة املعرض االفرتايض )باب ايلمن الرقيم(،   )21(
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/gQs9TMxJ:بمكتبة والية برلني، ىلع الرابط اإللكرتوين
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العرشين، فتملَّت إضافة )140( خمطوًطا رشقيًّا، و)1492( خمطوًطا إسالميًّا إىل رصيد املكتبة. إنلَّ 
؛ فقد استطاع رشاء  اهتمام داكس بالنسخ اخلطيلَّة القرآنية يستحقُّ اإلشارة إيله هنا بشلٍك خاصٍّ
نَه ِمن رشاء هذه األشياء انلفيسة بأسعاٍر اكنت يف  ة يف وقٍت مناسٍب َمكلَّ العديد ِمن النُّسخ الُمهملَّ
متناول ايلِد. حتتوي املكتبة حايلًّا ىلع )179( نسخة قرآنية، بعُضها اكمل، وابلعض اآلخر عبارة 

عن أجزاء ونُسخ غري مكتملة.

مكتبُة  بها  قامت  اليت  املخطوطات  ىلع  االستحواذ  عمليات  تاريخ  عن  احلديث  وقبل 
صغرية  مدينة  إنلَّها  )جوتا(.  ملدينة  اجلغرايف  املوقع  توضيُح   

ً
أوال يل  ينبيغ  لألحباث،  جوتا 

تورينجن  بوالية   ،Eisenach وأيسناخ   Erfurt إرفورت  مدينيت  بني  الطريق  منتصف  يف 
 - األوربيني(  انلبالء  )أنساب  ُكتيِّب  إىل  شهرتُها  تدين  وال  أملانيا.  بوسط   Thueringen 

جوتا  ساكسن  دلوقية  ا  مقرًّ اكنت  أنلَّهـا  إىل  بل  فحسب،   - هناك  مرٍة  ل  أولَّ نرُِش  اذلي 
 

األول  إرنست  لدلوق  اجلديُد  القرُص  1911م.واكن  إىل   1640 ِمن  املدة  خالل   ،Sachsen-Gotha

ا ملكتبِة  Ernst I ]الصورة رقم )3( [ - واكن يُسملَّ »قرص السالم« Schloss Friedenstein - مقرًّ

القرِص، منذ تأسيسه اعم 1647م.
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عملية  قبل   - جوتا  مكتبة  عليها  لت  حتصلَّ اليت  املخطوطات  من  القديمة  املقتنيات  إنلَّ 
االستحواذ الُكربى ِمن قِبَِل زيتسن - تبلغ )74( خمطوًطا رشقيًّا فقط، منها )14( خمطوًطا تشـرُي 
امللحوظات املدونة عليهـا بأنلَّها أصبحت يف حوزة أملانيــا بوصـفها غنيمًة. ويف تقـديري ربما 
ُر أنلَّ اثللَث من هذه املخطوطات أو انلصف يه ِمن الغنائم  يكون هذا الرقم أكرب بكثرٍي؛ أقدِّ

الرتكية. وهناك مثاالن ظاهران بوضوٍح، يدالن ىلع ما نقول:

املثال األول: خمطوط حيتوى ىلع مقتطفات ِمن القرآن ]الكريم[ واألدعية، حتتفظ به املكتبة 
ه: حتت رقم Ms. orient. A 517، ُكتبت ىلع ظهريلَِّته )ص2ظ( ما نصُّ

األخرية  حربِه  يف  عليها  واستوىل  املجر،  يف  )بودا(  املسييحُّ  اجليُش  حارَص  »عندما 
 

 von Köniz zu )ضد األتراك يف أغسطس 1616م، اكن اللورد )فون كونيتس تسو أونرت سيماو
Unter-Simau عضًوا يف سالح الفرسان. لقد اكن آنذاك برتبة مالزم ثان Cornet، لكنلَّه أصبح 

يف ما بعد عقيًدا Oberst وضابًطا قياديًّا يف حصن كوبورج Veste Coburg. أطلَق الرصاَص ذات 
 ِمن املال اذلي اكن يتوقع وجوده 

ً
مرٍة ىلع أحِد األتراِك، فوجَد هذا الكتاَب ُمعللًَّقا ىلع جسِده )بدال

معه(، فأخذه معه إىل منطقة كوبورج«.

«Als Ofenin Ungarn im vorigen Türkenkriege anno1686 im Aug 
[ust] von der Christlichen armee belägert und erobert worden, so ist 
unter der armee der Herr von Köniz zu UnterSimau, damals Cornet, 
nachgehends Oberster und Commendant auf der Vestung Coburg 
gewesen. Der hat einen Türken erschossen, und bei ihm dieses 
Buch gefunden (anstatt verhoften geldes) und hat solches mit in das 
Coburg[er] Land bracht»)25(.

ىلع  يشتمل  جمموٌع  وهو   ،Ms. orient. A 3 رقم  حتت  حمفوظ  خمطوط  اثلاين:  املثال 
بأنلَّ ربنا 

ُ
ت )ص1و(،  ظهريلَّته  ىلع  ملحوظٌة  ُكتبت  نبويلَّة.  أحاديث  أغلبها  عديدٍة،  نصوٍص 

 

املجرية،   Buda بودا  مدينة  يف  قُِتَل  بعدما  الُمفتني  أحد  ُجثلَِّة  حتِت  ِمن  سحبُه  تملَّ  املخطوط 

 

.Orientalische Buchkunst 1997, 25 :25( يمكن رؤية صورة هلذه امللحوظة يف(
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تم االستيالء عليه يف مدينة  ُدوِّنت ىلع خمطوٍط  توجد ملحوظة مماثلة  بادلماء)26(.  ًخا  واكَن ملطلَّ
وهو  1593م،  سنة   ،Stuhlweissenburg باألملانية:  املجرية   Székesfehérvár زيكيسفريفار 

اآلن حبوزة املكتبة الوطنية انلمساوية يف ڤيينا، وعليه - أيًضا - بقع دموية)27(.

األحداِث  ىلع  عياٍن  شاهَد  أوروبا  مكتباِت  يف  املحفوظُة  املخطوطاُت  ُتَعدُّ  اهلامش،  وىلع 
 : الشهرية يف تارخِيها العسكريِّ

ل )1529م( واثلاين )1613م( - اذلي اكن مثمًرا بشلٍك  فيه شاهُد عيان ىلع حصارَي ڤيينا: األولَّ  -
خاصٍّ للمكتبات - وحصار مدينة اسرتجوم Esztergom - باألملانية Gran - املجرية اعم 

1595م)21(.

أيًضا - خارَج أوربا؛ يُشري روبرت جونز  الغنائم من املخطوطات -  وبالطبع تواجدت هذه   -
Robert Jones إىل أنلَّ حصاَر اإلمرباطور اكرل اخلامس Karl V ملدينة تونس اعم 1535م، 

واملكتبات  املساجد  ِمن   - منها  القرآنية  وخصوًصا   - املخطوطات  َنْهَب   - أيًضا   - شمَل 
 ،Heidelberg هايدلربغ  إىل  طريَقها  القطِع  هذه  ِمن  واحدٌة  وجدت  باملدينة)29(.  املختلفة 
حيازة  يف  اكنت  1227م،  اعم  إشبيلية  يف  ُكتبت  نسخٌة  واثلانيُة   ،Vatican الفاتياكن  إىل  ُثملَّ 
وقطعٌة  بافاريا،  والية  مكتبة  رفوف  إىل  طريقها  َشقلَّت  ُثملَّ   ،Widmanstetter ڤيدمانشتيرت 
اإلسكوريال  عرب  هاجرت  أجزاِء،  ثمانية  أصل  ِمن  قرآنية  أجزاِء  ثالثِة  ِمن  نة  مكولَّ ثاثلٌة 

 

إىل املكتبة الوطنية الفرنسية يف باريس)30(.

انظر صورة هذه امللحوظة يف: Orientalische Buchkunst 1997, 22. ونصُّ امللحوظة بالالتينية هو:   )26(
«Budae sub Cadavere occisi Muffti extractum multo sanguine aspersum. A. Aveman. Budae post expugnationn [em]».   

Jones 1987, 100، واحلاشية السفلية رقم )42(.  )27(
.Jones 1987, 98, 100, 103 21( ينظر حول هذه األحداث واملخطوطات اليت تم االستيالء عليها يف تلك الوقائع(

.Jones 1987, 100 29(  انظر(
. Rebhan 2010, 16 and 30-31 :انظر BSB Munich, Cod. arab. 1 وبالنسبة لنسخة إشبيلية القرآنية Jones 1987, 100  )30(
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ة خمطوٌط آخر، ِمن املخطوطات اليت تملَّ االستيالء عليها يف تونس، يتضمُن نصوًصا سحريًة،  وثملَّ
Johann Andreas Bose ]1626-1674م[، وتملَّ  وقد وقع يف يدي املؤرِّخ يوهان أندرياس بوزه 

بيُعه ِمن قِبَِل أرملِته إىل جامعة ينا University of Jena اعم 1675م)31(.

حدَث  كما  وذلك  ابلحرية،  املعارك  عن  انلامجة  الغنائم  وجدنا   - أيًضا   - انلوِع  هذا  وِمن   -
 

: املسيحيلَِّة والعثمانيِة. انضملَّ حنٌو  َتنْيِ يف معركة يلبانتو Lepanto الشهرية، اعم 1571م، بني الُقولَّ
بينما وجَد  الشهري،  ِمن )20( خمطوًطا عربيًّا وتركيًّا وفارسيًّا إىل اإلسكوريال بعد ذلك ايلوم 

ك اإلسبان)32(. 
لَّ

خمطوٌط آخر طريَقه إىل مكتبة جامعِة يلدن عرب روما وأحِد الُمال
وإىل جانِب املعارك ابلحريلَّة، اكن ابلحُر - أيًضا - شاهًدا ىلع هجماِت القراصنِة، ومثل هذه   -
األعمال اجلريئة تعىن يف رأي روبرت جـونز Robert Jones أنلَّ املخطوطات اإلسالمية قد 

ِكها احلقيقيني، يقول: 
لَّ

ت أيدي ُمال تغريلَّ

»واكن احلدُث األكرث دراماتيكية ]ِمن هذا انلوع [ عندما أاغَر القراصنُة اإلسبان ىلع قارٍب 
استقللَّ  وعندما  1611م،  اعم  اإلسبانية  للمصادر  وفًقا  هذا  اكَن  للمغرِب،  الغريبِّ  الساحِل  قُبالَة 
لًة بشحنٍة ذات قيمٍة استثنائية يف شلِك ممتلاكت شخصية للسلطان  القراصنُة القارَب وجدوها حمملَّ
املوىل زيدان، شملت ضمن ما شملته مكتبته الاكملة، اليت تضمُّ ثالثة أو أربعة آالف خمطوٍط 
املكتبُة  مت  وقُدِّ حنة،  الشُّ تفريغ  وتملَّ  اإلسبانية،  املياه  إىل  أخرى  مرًة  القارُب  عيَد 

ُ
أ لقد   ! عريبٍّ

 

إىل امللك فيليب اثلالث، اذلي أودعها مكتبَة ادلير املليك يف سان لورنزو باإلسكوريال«)33(.

يمكُن  )الغنيمة(  املخطوطات  تلك  مصدر  حوَل  ابلحَث  أنلَّ  األمثلُة  هذه  أظهرت  لقد 
ِة  قصلَّ فهُم  يمكُن  ما  واغبًلا  احلقيقيني.  ِكها 

لَّ
ُمال تغريُّ  بعَد  لالهتماِم  مثريٍة  نتائَج  عن  يُْسِفَر  أْن 

انلصوص خوارج  طريق  عن  املسييح،  العالم  مكتباِت  يف  اندماجها  بعَد  املخطوطات،   هذه 

ِت املكتباِت املقتنية هلا. وِمن وجهة نظري، فإنلَّ اتلقييَم العايَل هلذه املخطوطاِت 
لَّ

Paratexts، وسجال
ِكها اجلُدِد هلو يف رأيي ظاهرٌة مذهلٌة للغاية.

لَّ
عند ُمال

.Sobieroj 2001, xiv and 70-72 31(  انظر(
.Jones 1987, 100 32(  انظر(

 )ERC( ٌّوهو مرشوع حبيث ،)SICLE(وبالنســـبة ملجمــوعة املــوىل زيدان فيه هدٌف رئيس لـ Jones 1987, 103 انظر  )33(
بإرشاف فرانسوا ديروش )François Déroche(. قارن حتت: https://sicle.hypotheses.org )يويلو 2019م(.
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ُكٍّ  بمقتنيات  يتعلق  ما  يف  باتلفصيل  الرتكية  الغنائم  خمطوطات  دراسة  تملَّت  اآلن،  وحىت 
ادلوقة  ومكتبة   ،Thüringer Universitäts-und Landesbibliothek Jena ينا  جامعة  ِمن: 
لألحباث   جوتا  ومكتبة  ڤايمار،  مدينة  يف   Herzogin Anna Amalia Bibliothek أمايلا  آنا 
 Universitätsbibliothek 34(. وكذلك مكتبة جامعة اليزبج(Forschungsbibliothek Gotha

Leipzig. يكتب بوريس يلربنس Boris Liebrenz عن مقتنيات اليزبج، فيقول: 

، وِمن َثملَّ الغوَص يف تلك احلياة اثلقافية للمدِن 
ً

»إنلَّ حتديَد جممواعت خمطوطات الغنائم أوال
املختلفة اليت تملَّ غزوُها، هو أحُد اغياِت العمل ابلحيث املمكنة، وهو هدٌف مهمٌّ يف حدِّ ذاتِه. ُتَعدُّ 
مكتبات ڤيينا ويلدن ودرسدن، وغريها ِمن املكتبات الصغرية األخرى، مصدًرا ممتاًزا للمعلومات 
األويللَّة اليت يمكن ِمن خالهلا دراسُة احلياة الفكرية، ووسائل انتقال املعرفة، وصناعة الكتاِب 
القديم، واالجتار به، وكذلك اتلعرُّف ىلع تاريخ املكتبات واألفراد يف جنوب رشق أوروبا خالل 
ة اليت يُظهرها نلا )حرد املنت(،  العرص العثماين. ويف احلقيقة، لم تُستغل بعُد تلك املعلومات الُمهملَّ

وقيود اتلملُّك وانللَّْهِب«.
«Die Rekonstruktion von Beutebeständen und somit eine 
Bestandsaufnahme des kulturellen Umfeldes einzelner Städte zur 
Zeit ihrer Eroberung bleibt ein möglicher und wichtiger Gegenstand 
der Forschung. Wien, Leiden, Dresden, aber auch viele kleinere 
Bibliotheken bieten eine ausgezeichnete Quellengrundlage zum 
Studium des intellektuellen Lebens, der Wissensvermittlung, von 
Buchproduktion und- handel, Bibliotheks-  und Personengeschichte 
des osmanischen Südosteuropas. Die Möglichkeiten, welche 
Stiftungs-, Besitzer- und Beuteeinträge hierzu bieten. sind noch nicht 
einmal ansatzweise ausgenutzt»)35(.

غري أنلَّه أصبَح لزاًما علينا القياُم بالكثرِي ِمن العمِل ابلحيثِّ بشأِن الغنائم الرتكية اليت حتتفُظ 
بها مكتبتا برلني وميونخ.

.Sobieroj 2001 :34( انظر(
 اتلقييدات املختلفة املدونة يف املخطوطات العربية املحفوظة بمكتبة جوتا لألحباث، عن طريق 

ٰ
)35( لقد أصبَح ممكنًا الوصول إىل

 www.manuscripts-gotha.unijena.de/content/index.xml :انظر ذلك حتت .Liebrenz 2008, 26 صنيع بوريس يلربنس
 .Manuskriptvermerke :حتت عنوان
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اشرتاه  خمطوطاتها  ِمن  األسِد  نصيب  أنلَّ   - قليٍل  منذ   - عرفنا  فلقد  جوتا،  مكتبة  إىل  عوٌد 
.Ulrich Jasper Seetzen أولريخ ياسرب زيتسن

الرشقية  فريزالند  يف   Jever ييفر  مدينة  ِمن  بالقرب  1767م  اعم  الرجُل  هذا  ُودِلَ 
 

)36(، فدرَس الطبلَّ واتلاريَخ الطبييع )أي: العلوم الطبيعية املختلفة(،  Ostfriesland ملزارٍع ثريٍّ

بلَغ اثلاثلة  ا  الوطين، واتلكنولوجيا. ولملَّ وأللَّف مؤللَّفاٍت مهمًة يف جماالٍت عديدٍة، منها االقتصاد 
واثلالثني ِمن عمره عزَم ىلع القياِم برحلٍة إىل الرشِق األوسِط، وربما عزَم - أيًضا - ىلع عبوِر 
إفريقيا ِمن رشقِها إىل غربِها، اكَن ذلك بتكفة جزئية ِمن نفقِته اخلاصة، وابلقية بإاعنٍة سنوية 
تمنُحها السيادة امللكية)37(. وبينما اكن يف طريقه إىل ڤفيينا اعم 1102م إذ تلقلَّ خطابًا يُعلمه بأنلَّ 
وريث دوق جوتا )إميل أوغست( Emil August سيدفُع هل مبلًغا سنويًّا قيمتُه )100( راخيستالر 
Reichstaler، مقابَل رشاِء مقتنياٍت متنوعٍة تُوَدع يف متحف ادلوقية أو خزانة اتلحِف واملقتنيات.

ودمشق،  حلب،  ِمن:  كٍّ  زيارة  إىل  وإزمري  القسطنطينية  عرب  تلك  رحلته  قادته  لقد 
الطرود  كُّ  تصل  ولم  وايلمن.  واملدينة،  ومكة،  سيناء،  جزيرة  وشبه  والقاهرة،  والقدس، 
احلصول  تملَّ  اذلي  منها  القليل  فقط  جوتا،  إىل  زيتسن  أرسلها  اليت  باملخطوطات  لة  الُمحملَّ
 .Schloss Friedenstein فريدنشتاين  قرص  إىل  وصل  اذلي  هو  القاهرة  ِمن   عليه 

ُثملَّ اغدَر زيتسن بعدها إىل شبه اجلزيرة العربية اعم 1109م.

عرب  ايلمن  داخِل  إىل  ه  اتلوجُّ يف  نِيلَِّته  عن  أبلَغ  حمفوًظة،  زالت  ال  اليت  األخرية  رساتله  ويف 
أنلَّ  إال  بعرٍي،  محَل  عرَش  سبعَة  ىلع  ومتعللَّقاتِه  مقتنياتِه  كلَّ  معه  حاماًل   ،Mokha املخاء   ميناء 
أنلَّه  الشائعاِت  بعُض  تذكُر  هذا.  وقتنا  حىت  يشٌء  عنه  يُعلم  ولم  ذلك،  بعد  اختفت  آثارَه 

 

اكَن  َما  اعدًة  زيتسن  أنلَّ  ِمن  الرغم  وىلع  آنذاك.  صنعاِء  إماِم  ِمن  بإيعاٍز  تعز  ِمن  بالقرب  ُسملَّ 

.Nebes, 1997; Henze 2002; Stein 1995; Schienerl 2000 :عن زيتسن يُنظر  )36(
كما أنلَّ ييفر )Jever( اكنت تتبُع آنذاك روسيا، فكذلك اكن  زيتسن مرؤوَس  القيرص. وحقيقًة اكنت ييفر حتت إدارة األمرية   )37(
.Schienerl 2000, 14 :انظر .Anhalt-Zerbst من آنهالت سريبست ،Friederike Sophie Auguste صويف فريدريكه أوغسته
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املخطوطاِت  تلك  ِمن  أيًّا  فإنلَّ  يشرتيها)31(،  اليت  الكتب  يف  االستحواِذ  معلوماِت  بعَض  يُقيِّد 
 

اليت محلها معه يف رحلِته تلك املشؤومة إىل ايلمِن لم تظهر بعُد.

قيمٍة وأهميٍة كبرية، وخصوًصا تلك األوراق  اليت وصلت إىل جوتا ذاُت  بعُض املخطوطات 
ٌن ِمن اثنيت عرشة ورقًة  الرقيلَّة من نسٍخ قرآنية قادمٍة ِمن القاهرِة. وأشهُر هذه األوراُق جزٌء مكولَّ
 - النسخة  ، ومن هذه  العـاص[(                  ]بن  )نسخـة عمـرو  باسم  ُعرَِف   ِمن خمطوٍط 

وحتتفظ  1130م،  اعم  منذ  باريس  يف  الوطنية  املكتبة  حوزة  يف  ورقًة  وأربعون  ستٌّ   - أيًضا 
 

النسخُة  هذه  ُكتبت  ربما  أيًضا)39(.  منها  ورقة   )570( بـ  املرصية  الوطنية  املكتبة   اآلن 
ة  فثملَّ اهلجري[؛  اثلاين  القرن  ]أوائل  امليالدي  اثلامن  القرن  ِمن  ل  األولَّ انلصف  يف 

 

النسخِة  وأوراُق  ر،  الُمبكِّ احلجازيِّ  واخلطِّ  املكتوِب  انلصِّ  بني  التشابِه  بعُض 

 

مستطيلٌة، يبلُغ عرُضها 62سم. يُذكر زيتسن يف مذكراتِه كملَّ الصعوباِت اليت واجهته عند رشائه 
هلذه األوراق)40(.

فقد  العايلِة،  القيمِة  ذاِت  القرآنيِة  النسِخ  ِمن  وغريها  عمرو(،  )نسخة  عن  انلظر  وبغضِّ 
اذلي جعَل من )جوتا(  األمَر  املخطوطاِت؛  نوادِر  ِمن  العديِد  أيًضا - رشاَء   - زيتسن  استطاع 

 

قبلًة وماكنًا معروفًا ملختلف املستعربني.

بعد  ا  بطيئًة جدًّ املخطوطاِت يف جوتا اكنت  نموِّ  فإنلَّ حركة  رقم)3(،  اجلدول  يبدو يف   وكما 
أعداٌد  وَجَدْت  وقد  اثلانية،  العاملية  احلرب  نهاية  حىت  زيتسن،  خمطوطات  إضافة 

 

يكن  لم  الواقع،  احلني.يف  ذلك  منذ  املكتبِة  إىل  طريَقها  الرشقيلَِّة  املخطوطات  ِمن  قليلٌة 
 

األساِس  يف  هو  املكتبِة  ِمن  اجلزَء  هذا  أنلَّ  يعين  ا  مملَّ اآلن؛  حىت  إضافاٍت  ثالث  سوى  جوتا  يف 
 

عبارٌة عن جمموعٍة مغلقٍة.

.Stein 1997, 27-33 :31( انظر(
قيلَُّة ِمن هذا العدد )340( ورقة َرقيلَّة فقط، بينما استُْكِمَل انلصُّ القرآين خبطِّ النسِخ احلديث ىلع ورٍق )اكغٍد(،  تشغُل األوراُق الرلَّ  )39( 

يف عهد األرسة العلوية بمرص، يف القرن اتلاسع عرش امليالدي. ]املرتجم [.
)40( انظر: von Bothmer 1997.، ملزيد ِمن املعلومات حول هذه النسخة القرآنية الشهرية، وتلك األوراق املحفوظة جبوتا. 
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ِمن  الكثرَي  تُنفق  األملانية  املكتبات  جعلت  اليت  احلقيقية  األسباِب  عن  لإلجابِة  وبالنسبة 
الوقِت واجلهِد يف سبيل احلصول ىلع املخطوطات العربية )أو بشلك اعم »الرشقية«( - فقد أصبَح 
مكتبة  مقتنيات  ِمن  األوىل  املرحلِة  دوًرا يف  لعبت  واتلجاريَة  االستعماريَة  املصالَح  أنلَّ  واضًحا 

برلني يف القرن السابع عرش امليالدي.

قت املخطوطاُت الُمشرتاُة هذه األغراض؟ هذا سؤاٌل آخُر. يف حالة ميونخ  فإىل أيِّ درجٍة حقلَّ
يف منتصف القرن السادس عرش امليالدي لعبت هذه املصالح ادلنيوية دوًرا أقللَّ بروًزا، ىلع الرغم 

ِمن أنلَّه ربما ال يوجد يشٌء مثل الفضول العليم ابلحت)41(. 

ة زيتسن لرشاِء املخطوطاِت ومجيع أنواِع املقتنيات األثرية األخرى مثل األدوات  لكنلَّ َمهملَّ
أو املومياوات، لم تكن مدعومًة بإرادة دوقات جوتا إلنشاء مستعمراٍت يف شبه اجلزيرِة العربية 
أو يف إفريقيا. خبالف ذلك، اكنوا يتنافسون ببساطٍة مع أصحاِب السادِة والسموِّ يف أملانيا يف حماولة 

بناِء مكتباٍت وخزاناٍت خاصٍة ُتَعدُّ رمًزا للماكنة الرفيعِة.

.Rebhan 2009, 113 :س مكتبة ميونخ، انظر )41(  ملعرفة املزيد عن السياسة اثلقافية أللربخت اخلامس Albrecht V، مؤسِّ
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