
201 العدد 19 | خريف 2022 م 

Reports | تقارير

تقرير الورشة الدولية الثالثة في علم المخطوط 
والنشر النقدي للنصوص في موضوع:

المخطوطات مجهولة المؤلف في التراث العربي 

 Report of the Third International
Workshop on Manuscripts and 
in the subject of:Critical Publishing 
 of Texts 
Anonymous manuscripts Author in Arab 
Heritage

يوسف عكراش - زكرياء عريف

Zakaria Arif - Youssef Aakrache 



العدد 19 | خريف 2022 م دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 202

موضوع الورشة: 

المخطوطــات مجهولــة المؤلــف فــي التــراث 

العربــي.

الجهة المنظمة: 

فــي  واألبحــاث  للدراســات  روافــد  مركــز 

حضــارة المغــرب وتــراث المتوســط، بشــراكة مــع 

جامعــة برليــن الحــرة، معهــد الدراســات العربيــة 

والســامية.

تاريخ الورشة:

الموافــق 444)هـــ،  األول  ربيــع   17-18-19   

 لـ 16-15-14 أكتوبر))0)م.

انعقــدت برحــاب فنــدق ARENA بمدينــة فــاس 

الدوليــة  النــدوة  فعاليــات  المغربيــة  بالمملكــة 

الموســومة بـ: »المخطوطــات مجهولة المؤلف 

فــي التــراث العربــي«، التــي نّظمهــا مركــز روافــد 

للدراســات واألبحــاث فــي حضــارة المغــرب وتــراث 

الحــرة،  برليــن  جامعــة  مــع  بشــراكة  المتوســط، 

قســم  والســامية،  العربيــة  الدراســات  معهــد 

التاريــخ والدراســات الثقافيــة، وقــد شــارك فيهــا 

البلــد  داخــل  مــن  الباحثيــن  األســاتذة  مــن  نخبــة 

وخارجــه، كمــا أثثــت هــذه الفعاليــة الدوليــة ثلــة مــن 

الجهــات المنظمــة والداعمــة، وقــد انتظمــت هــذه 

ــة.  ــام متتالي ــة أي ــى مــدى ثالث ــة عل الفعالي

اليوم األول: 

الجمعــة )7)ربيــع األول 444) هـــ، الموافــق 

لـــ4) أكتوبــر ))1)م(

محمــد  الدكتــور  برئاســة:  األولــى  الجلســة 

لشــقر،  جامعــة مــوالي إســماعيل مكنــاس 

– المغــرب، وعضــو اللجنــة العلميــة لمركــز 

روافــد.

اســُتهلت هــذه الجلســة بكلمــة باســم مركــز 

الدكتــور  قدمهــا  واألبحــاث،  للدراســات  روافــد 

طفيل-المغــرب،  ابــن  )جامعــة  شــرع  أبــو  عزيــز 

ومديــر مركــز روافــد للدراســات واألبحــاث(، الــذي 

وعلــى  والمشــاركين  الحاضريــن  بــدوره  شــكر 

مديــر  بنبيــن  شــوقي  أحمــد  الدكتــور  رأســهم 

مخلــص  والدكتــور  بالربــاط،  الحســنية  الخزانــة 

المبــارك مديــر معهــد لنــدن للتدريــب والدكتــورة 

برليــن  جامعــة  مــن  وفريقهــا  كوندلــر  بياتريــس 

ســلطنة  مــن  مصلــح  أحمــد  والدكتــور  الحــرة، 

المغــرب  داخــل  مــن  المشــاركين  وكافــة  عمــان، 

العلميــة  اللجنــة  علــى  أثنــى  كمــا  خارجــه،  ومــن 

يأتــي  الــذي  الورشــة  لموضــوع  اختيارهــا  لحســن 

فــي ســياق اهتمــام المركــز بدراســات المخطــوط 

العربــي وعنايتــه بالتــراث، وخاصــة منــه المغربــي 

ا إلــى أن هــذه النــدوة فرصــة  واألندلســي، مشــيًر

ــة بيــن  ــرات العلمي ــة لتقاســم التجــارب والخب ثمين

العلمــاء والباحثيــن فــي ميــدان المخطوطــات عبــر 

العالــم، ثــم أشــاد بجهــوده مــن خــالل أنشــطته 

دوليــة  ورشــات  تنظيــم  فــي  المتمثلــة  العلميــة 
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فــي علــم المخطــوط والنشــر النقــدي للنصــوص، 

حيــث كانــت دورة هــذه الســنة هــي الثالثــة ضمــن 

هــذه الورشــات، متناولــة موضــوع المخطوطــات 

المؤلــف. المجهولــة 

ثــم تلتهــا كلمــة باســم جامعــة برليــن الحــرة، 

إلقــاء  الســامية مــن  العربيــة  الدراســات  معهــد 

Pr. Dr. Beatrice Grundler )رئيــس قســم اللغــة 

ــخ  ــة وآدابهــا، ورئيــس مشــروع دراســة تاري العربي

كليلــة ودمنــة، مــن خــالل المخطوطــات بجامعــة 

المنظمــة،  الجهــات  شــكر  حيــث  برلين-ألمانيــا(، 

ليبيــن بعدهــا دواعــي المشــاركة فــي هــذه الورشــة 

الدوليــة التــي تقاطــع موضوعهــا مــع اإلشــكاالت 

التــي واجههــا مشــروع دراســة تاريــخ كليلــة ودمنــة، 

ــة، كمــا كان  التــي تمثلــت فــي وجــود نســخ مجهول

أيضــا مــن دواعــي المشــاركة الرغبــة فــي تقاســم 

إلخــراج  واإلفــادة  واالســتفادة  المشــروع  هــذا 

النــص األصلــي لكتــاب كليلــة ودمنــة.

المحاضــرة االفتتاحيــة مــن تقديــم األســتاذ 

الخزانــة  مديــر  بنبيــن  شــوقي  أحمــد  الدكتــور 

المغــرب. بالربــاط-  الملكيــة 

»مــا  وســم  المحاضــرة  هــذه  حملــت  وقــد 

النشــر؟« حيــث اســتهل المحاضــر كالمــه مــوردا 

مفهــوم  علــى  الــواردة  اإلشــكاالت  مــن  عديــدا 

فقــد  اللغويــة  التحديــدات  مــن  منطلًقــا  النشــر 

يأتــي فــي اللغــة بمعنــى أذاعــه وقــد يأتــي بمعنــى 

اإلحيــاء وغيــر ذلــك، كمــا نبــه الدكتــور كذلــك إلــى 

جانــب مــن الوهــم والســقط الــذي يقــع فيــه كثيــر 

للطبــع  قســيًما  يجعلونــه  الذيــن  الباحثيــن  مــن 

تــارة وللتحقيــق تــارة أخــرى، وقــد عــرف المحاضــر 

بعــد ذلــك بمصطلــح النشــر عنــد الغربييــن منــذ 

القــرن الســابع عشــر ميــالدي لينتقــل بعــد ذلــك 

إلــى مصطلــح النشــر العلمــي فــي القــرن التاســع 

.lakhman مــع  ميــالدي  عشــر 

فتعنــي  ؛  للنشــر  االصطالحيــة  الداللــة  أمــا 

انتقــل  ثــم  الجماعــة،  إلــى  الفــرد  عمــل  إيصــال 

ــرز المحطــات التاريخيــة للنشــر  المحاضــر لبيــان أب

عنــد اليونــان ومــن تبعهــم حتــى العصــر الجاهلــي 

العصــر  إلــى  ومنــه  مثــًلا،  المعلقــات«  »نشــر 

النشــر  عمليــة  فيــه  امتــازت  الــذي  اإلســالمي 

درايــة  علــى  لحرفتهــم  متقنــون  أهلهــا  بكــون 

تامــة بالمنــوط بهــم، ومشــيًرا أيضــا إلــى ظاهــرة 

التنســيخ الجماعــي التــي ازدهــرت فــي أوروبــا فــي 

القــرن ))م فقــد كان لهــا دور كبيــر فــي نشــر الكتــب 

خاصــة لمــا كثــرت الحاجــة لذلــك فــي الجامعــات.

ُأفســَح  االفتتاحيــة  المحاضــرة  انتهــاء  وبعــد 

المجــال للمناقشــة واإلثــراء الــذي أضفــى حيويــة 

علــى هاتــه المداخــالت إمــا عــن طريــق التســاؤالت 

إضافــات وهكــذا  أو  بــآراء ومالحظــات  اإلدالء  أو 

ــع  ُوقِّ كمــا  علميــة،  جلســة  كل  نهايــة  فــي  أيضــا 

كتــاب فضيلــة الدكتــور أحمــد شــوقي بنيــن، والــذي 

حمــل عنــوان« »أمشــاج مــن التــراث«.
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مــراد  الدكتــور  برئاســة:  الثانيــة  الجلســة 

دراســات  معهــد  فــي  محاضــر  تدغــوت، 

جوتــه-  جامعــة  وديانتــه  اإلســام  ثقافــات 

ألمانيــا.

وقد حملت محاضرة هذه الجلسة عنوان:

 A Traditio that has Become Anonyous: 

Manuscripts of kalila wa-Dimna

 Pr. Dr. Beatrice Grundler وكانــت مــن تقديــم

ورئيــس  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  )رئيــس قســم 

مشــروع دراســة تاريــخ كليلــة ودمنــة، مــن خــالل 

المخطوطــات بجامعــة برلين-ألمانيــا(، وفريقهــا 

العلمــي المكــون مــن الدكتــورة خلــود خلــف هللا 

وليــد  والباحــث  ودمنــة  كليلــة  مشــروع  منســقة 

الخطابــي، وقــد تمركــزت مداخــالت الفريــق حــول 

ــا للنســخ ومقارنتهــا  ــة جمًع ــة ودمن مشــروع كليل

ودراســتها.. فقــد تمكــن الفريــق لحــد الســاعة مــن 

جمــع 40) نســخة مــن مخطــوط كليلــة ودمنــة مــن 

مختلــف دول العالــم وبلغــات مختلفــة - والبحــث 

جــار عــن غيرهــا - ومحاولــة مقارنتهــا اعتمــاًدا علــى 

برامــج تقنيــة ترصــد كل االختالفــات بيــن النســخ 

غيــر  أمــر  وهــو  طبيعتهــا  حســب  وتصنيفهــا 

مســبوق.

ثــم تلــت هــذه المحاضــرة ورشــة حــول نــوادر 

تقديــم  مــن  القروييــن  خزانــة  فــي  المخطوطــات 

األســتاذ عبــد الفتــاح بوكشــوف )محافــظ خزانــة 

القروييــن(.

اليوم الثاني والثالث: 

الســبت واألحــد )1)-1) ربيــع األول 444) هـــ، 

الموافــق لـــ6)-5) أكتوبــر ))1)م(

الدكتــور  برئاســة:  الثانيــة  الجلســة 

المالــك  عبــد  جامعــة  الســعيدي،   مصطفــى 

المغــرب الســعدي- 

وســم الدكتــور إبراهيــم أزوغ، أســتاذ التعليــم 

هللا  عبــد  بــن  محمــد  ســيدي  بجامعــة  العالــي 

تعــرف  فــي  أوليــة  بعنــوان: »مبــادئ  محاضرتــه 

ممهــًدا  المؤلــف«؛  مجهولــة  المخطوطــات 

حديثــه باإلشــارة إلــى أهميــة االشــتغال فــي مجــال 

للســعادة،  موضوًعــا  باعتبــاره  المخطوطــات، 

مجهــول؛  مخطــوط  اكتشــاف  عنــد  خصوًصــا 

أخــًذا بعيــن االعتبــار مــا يتطلبــه ذلــك مــن جهــد 

موضــوع  أن  إال  ومشــاق،  كبيــرة  ومســؤولية 

الجهالــة فــي المخطوطــات هــو عيــن الســعادة؛ 

كلمــا  تســعد  يجعلــك  المجهــول  هــذا  ألن 

اكتشــفت شــيئا منــه، لذلــك يــرى الدكتــور أزوغ أنــه 

بالمحبــة  الشــعور  مــن  الشــباب  للباحثيــن  ُبــدَّ  ال 

تحقيــق  مجــال  فــي  الســير  عنــد  والســعادة 

ــة المؤلــف.  المخطوطــات، وخاصــة منهــا مجهول

مــن  مجموعــة  المحاضــر  عــرض  ذلــك،  بعــد 

المبــادئ األوليــة )القابلــة للمناقشــة والمذاكــرة 

كمــا ذكــر( فــي إطــار التعامــل مــع إشــكالية جهالــة 

الكتــب  كثــرة  إلــى  المحاضــر  فأشــار  المؤلــف؛ 

مجهولــة المؤلــف فــي الفهــارس والمكتبــات علــى 

ــل  ــك كــم هائ ــن بفــاس؛ فهنال ــة القرويي غــرار خزان
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مــن المخطوطــات التــي يحكــم عليهــا بالجهالــة، 

إبراهيــم  الدكتــور  بنظــر  الحكــم نســبي  هــذا  لكــن 

الذيــن أصــدروا  باعتبــار األشــخاص  أزوغ؛ ومقيــد 

ذلــك الحكــم، إذ ال ُبــّد مــن بــذل الجهــد إلزالة شــبهة 

الجهالــة قبــل إطــالق هــذا الحكــم عليهــا، ويرجــع 

ســبب هــذا الحكــم إلــى أن الكثيــر مــن المفهرســين 

باحثــون  موظفــون غيــر مؤهليــن، وقليــل منهــم 

فطاحــل  عــن  المعلومــة  تغيــب  وقــد  وعلمــاء، 

العلمــاء، مؤكــدا أن األمــر فــي المخطوطــات فتــح 

ربانــي يؤتيــه هللا مــن يشــاء...، وذلــك بعــد تقليــب 

النظــر فيهــا أكثــر مــن مــرة، كمــا أن ســبب الجهالــة 

األولــى  الورقــة  تلــف  هــو  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي 

واألخيــرة مــن الكتــاب )إذ المألــوف ذكــر العنــوان 

واســم المؤلــف فــي أول الكتــاب بغــض النظــر عــن 

ترتيــب أحدهمــا عــن اآلخــر ومكانهمــا مــن الصفحــة 

البلــى  الجهالــة:  يســبب  ممــا  وكذلــك   ، األولــى( 

أو انقطــاع األوراق، أكل األرضــة.. واســوداد 

قــد  جــدا  أمــر خطيــر  إلــى  المحاضــر  نبــه  وقــد 

العاديــون، وهــو أن بعــض  النــاس  إليــه  ينتبــه  ال 

اضطــراب  ولكــن  تامــة،  تكــون  المخطوطــات 

الترتيــب فــي المخطــوط يجعلهــا ناقصــة، فلذلــك 

أول مــا يجــب علــى الباحــث أن يفعلــه هــو إعــادة 

الترتيــب الدقيــق للكتــاب، فــي هــذا الصــدد، ألمــع 

المحاضــر إلــى صعوبــة واجهتــه شــخصيا في كتاب 

فــي بعــض مخطوطاتــه،  الذهــب  تحصيــل عيــن 

وهــذا أمــر كثيــر جــًدا فــي المخطوطــات، لذلــك ال 

تبيــن  بعــد  إال  بالجهالــة  المخطــوط  علــى  يحكــم 

 أن المخطــوط مبتــور األول أو اآلخــر؛ إذ مــن بيــن 

مــا ينبغــي تعرفــه تمــام الكتــاب ونقصــه ووســائل 

تعــرف تمــام الكتــاب ونقصــه.

وقــد اســتعرض المحاضــر تجربتــه الشــخصية 

مجهولــة  المخطوطــات  مــع  تعاملــه  فــي 

المؤلــف، وتجربتــه مــع طلبتــه فــي ســلك الماســتر 

مــن  العديــد  علــى  اطلــع  بحيــث  )الماجســتير(؛ 

عامة)القروييــن(  مكتبــات  فــي  المخطوطــات 

منبًهــا  مثــًلا(،  دمنــات  خاصة)بمدينــة  ومكتبــات 

ميــدان  المجاهــل  فــي  البحــث  أن  إلــى  الطلبــة 

ــًدا عليــه  خصــب للباحثيــن؛ فمــن يريــد أن يجــد جدي

بارتيــاد المجاهــل، ومــن بيــن المخطوطــات التــي 

حققهــا طلبتــه: شــرح الجمــل إلبراهيــم الغافقــي، 

تحقيــق د. حســن العمــاري، واكتشــف لهــا نســخة 

أخــرى أعلــى مــن األولــى، والســفر الثانــي مــن كتــاب 

ألبــي  الجمــل  كتــاب  شــرح  فــي  األمــل  تحصيــل 

القاســم المزياطــي )تحقيــق د. إدريــس الســفاح(، 

ــة  وهــو مــن الكتــب التــي حكــم عليهــا أنهــا مجهول

فــي خزانــة القروييــن، واكتشــف المحقــق نســخة 

أخــرى لهــا فــي الخزانــة الحمزيــة.

مــع  التعامــل  أن  علــى  المحاضــر  أكــد  وقــد 

بــد  وال  مجهــودا،  تتطلــب  المخطوطــات،  هــذه 

المؤلــف  الكتشــاف  النســخ  بيــن  المقابلــة  مــن 

المجهــول؛ وهــو أمــر يقتضــي توظيــف ) أنــواع مــن 

النقــد: مناهــج 

أولًا، النقــد الداخلــي: ويتأتــى بنقــد المخطــوط 

مــن  إشــارات،  مــن  فيــه  ومــا  المخطــوط(  )ذات 

الــورق،  )أنــواع  الكتابــة:  أدوات  مــن  هوامــش، 

فــي  الخبــراء  واستشــارة  الخــط(،  أنــواع  المــداد، 
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هــذه العلــوم، كمــا ينبغــي الوقــوف عنــد اإلشــارات 

ودراســتها  النســخة  هوامــش  فــي  الــواردة 

ــن  دراســة كافيــة بحكــم أهميتهــا فــي جمــع القرائ

والمالحظــات، وثمــة جانــب آخــر مهــم هــو دراســة 

متــن الكتــاب )معانــي الكتــاب(؛ ليتحــدد نــوع الفــن 

الــذي ينتمــي إليــه، الزمــان، المــكان، مذهــب الكاتــب، 

مــن  فالباحــث  المؤلــف...؛  ومصــادر  الشــيوخ 

خــالل جمــع المالحظــات والقرائــن ودراســتها ثــم 

صياغــة الفرضيــات وإثباتهــا يحــاول حصــر الجهالــة 

المجهــول. لتقريــب  االســتطاعة  بقــدر 

بمســاءلة  ويتأتــى  الخارجــي:  النقــد  ثانًيــا، 

األمكنــة،  جميــع  فــي  المخطوطــات  فهــارس 

والبحــث فيهــا، ودراســة معاجــم وبيبليوغرافيــات 

الباحثيــن  دراســات  علــى  واالطــالع  الكتــب، 

الكتــاب،  الســابقين خاصــة فــي مجــال تخصــص 

بأســلوب  المتخصصيــن  درايــة  بحكــم  وذلــك 

للكتــب..  تبويبهــم  وطريقــة  المؤلفيــن 

فــي  بالبحــث  ويتأتــى  المقــارن:  النقــد  ثالثًــا، 

النســخ األخــرى إن ُوجــدت، أو األجــزاء األخــرى مــن 

صاحــب  اكتشــاف  يمكــن  إذ  ُوجــدت؛  إن  الكتــاب 

ــاب المعلومــة، أو  ــد دراســة أجــزاء الكت ــاب عن الكت

عنــد دراســة مؤلفــات الكاتــب المفتــرض؛ فعنــد 

مقارنــة مؤلفاتــه قــد تتبــدى طريقتــه للباحــث..

ختامــا، ذكــر المحاضــر مجموعــة مــن المبــادئ 

والمنطلقــات التــي ينبغــي للمحقــق اســتحضارها 

فــي إطــار تعاملــه مــع إشــكالية جهالــة المؤلــف، 

منهــا:

ــدَّ فيهــا  اســتحضار أن هــذا األمــر عبــادة، إذ ال ُب

االلمــام  مــن  ُبــدَّ  ال  واالحتســاب،  اإلخــالص  مــن 

بالعلــوم، ســؤال أهــل االختصــاص، الصبــر واألنــاة 

البحــث،  الهمــة والجلــد فــي  وعــدم االســتعجال، 

الذاكــرة القويــة، حــب العمــل، الحــذر مــن بعــض 

المتأخريــن  بعــض  يتوهمهــا  التــي  العناويــن 

المتأنــي  البحــث  وأصحابهــا،  المؤلفــات  لبعــض 

والمتقصــي.    

ثــم قــدم الدكتــور عبــد الحميــد العلمــي، أســتاذ 

العلمــي  والقيــم  القروييــن  بجامعــة  كرســي 

محاضــرة  المغــرب،  فــاس،  القروييــن،  لخزانــة 

ومخطوطاتهــا  القروييــن  »خزانــة  بعنــوان: 

بعــض  بالذكــر  فيهــا  تنــاول  المفهرســة«،  غيــر 

ومنهــا  المفهرســة،  غيــر  المخطوطــات 

ــات الوطنيــة  ــر لهــا فــي الخزان مخطوطــات ال نظي

أو الدوليــة، ومنهــا أيًضــا مخطوطــات لــم تفهــرس 

المجاهيــل.  فــي  وُصنفــت  بعــد 

نــوه المحاضــر أوًلا بجامعــة القروييــن وأدوارهــا 

إذ  رائــدة،  علميــة  مؤسســة  باعتبارهــا  العلميــة، 

مــا يناهــز مــن 90 فــي المائــة مــن مخطوطاتهــا 

واألغنيــاء،  والعلمــاء  الســالطين  مــن  موقوفــة 

خلــدون  ابــن  مقدمــة  مــن  نســخة  غــرار  علــى 

أوقفهــا هــذا األخيــر علــى طلبــة القروييــن، وهــذه 

اإلنســان،  األديــان،  بعلــوم:  ُتعنــى  المخطوطــات 

اللســان، البيــان، وهــي وقــف علــى طلبــة العلــم، 

اعترضتهــا  التــي  اآلفــات  بعــض  علــى  معرًجــا 

ــة؛ ومنهــا رمــي بعــض  ألســباب بشــرية أو طبيعي

الكتــب  لخــروم  للخزانــة  الســابقين   المحافظيــن 
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ومــن  عنهــا،  المتخلــى  المتروكــة  الكتــب  )وهــي 

ضمنهــا كتــب تامــة( فــي بهــو الخزانــة؛ بحيــث ُعِثــَر 

متوفــرة  غيــر  مخطوطــة   ((000 يناهــز  مــا  علــى 

إلــى  تحتــاج  الدوليــة  أو  الوطنيــة  المكتبــات  فــي 

مــن  مجموعــة  ســرد  ثــم  والفهرســة.  النظــر 

المخطوطــات النفســية التــي تتوفــر عليهــا خزانــة 

علــى  العلمــي  القيــم  ُيرجــح  وبعضهــا  القروييــن، 

الخزانــات  أنــه ال نظيــر لهــا فــي  القروييــن  خزانــة 

الوطنيــة والدوليــة، ومــن بيــن هــذه المخطوطــات: 

الوهــاب(؛  عبــد  )للقاضــي  التلقيــن  كتــاب 

النســخة المتوفــرة فــي خزانــة القروييــن متفــردة 

وليــس لهــا مثيــل؛ بحيــث تفــردت بتذييــل الكتــاب 

بالكتــاب الجامــع الــذي جــرت عــادة الفقهــاء على أن 

يعرضــوا فيــه بعــض القضايــا العقديــة )الكالميــة( 

والمنطقيــة..

ومــن المخطوطــات غيــر المفهرســة بخزانــة 

القروييــن:

غريــب األحــكام الشــرعية، لعبد الحق اإلشــبيلي، 	 

بــن  محمــد  هللا  عبــد  أبــي  القاضــي  تصنيــف 

تحبيــس  حمــادو،  بــن  بكــر  أبــي  بــن  الحســن 

الســلطان أبــي حمــو موســى بــن يوســف، ُفــرغ 

مــن كتابتــه ســنة 00)ه، وهــو كتــاب كمــا يقــول 

ــات  ــه وجــوًدا فــي المكتب ــم ل د. العلمــي: )ال نعل

األخــرى وهــو تــام(.

منظومــة فــي شــرح غريــب القــرآن، ُوضــع لهــا 	 

ــة القروييــن. رقــم بخزان

وهــو 	  الجــد،  رشــد  البــن  والتقســيم  التقييــد 

ــاب فــي المذهــب المالكــي، وهــو كمــا يقــول  كت

د. العلمــي: )ال نعلــم لــه وجــوًدا فــي الخزانــات 

والدوليــة(. الوطنيــة 

الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع.	 

كتــاب فــي التصــوف بعنــوان: »أحــكام اآلخــرة 	 

والكشــف عــن األســرار الســاهرة«، البــن العربي 

القروييــن،  خزانــة  فــي  رقــم  لــه  المعافــري، 

لــه  نعلــم  ال  )كتــاب  بأنــه:  العلمــي  د.  ويقــول 

نظيــًرا(، ولــه كتــاب آخــر فــي الفقــه والعقيــدة 

فــي  موجــود  الطريقتيــن،  بتلخيــص  ســماه 

كمــا  التــام  قبيــل  مــن  ولعلــه  الخزانــة،  خــروم 

محاضرتــه. فــي  العلمــي  الدكتــور  أشــار 

ــر فــي فضــل الصــالة علــى البشــير 	  الفجــر المني

النذيــر، لصاحبــه اإلســكندري.

مشارق األنوار للقاضي عياض.	 

التقصي البن عبد البر.	 

غريب الحديث للخزاعي.	 

ــب 	  شــرح المنظومــة فــي أصــول الفقــه، البــن ُل

أبــي  اإلمــام  شــيخ  وهــو  باألســتاذ(،  )الملقــب 

إســحاق الشــاطبي، ورجــح األســتاذ العلمــي أنــه 

لــم ُيحقــق بعــد، وقــال: )ال نعلــم لــه نظيــًرا فــي 

المكتبــات(.

شرح ال إله إال هللا للهبطي.	 

للســيوطي، 	  المالئــك،  أخبــار  فــي  الحبائــك 

لــم يفهــرس بعــُد فــي خزانــة  لــه رقــم، ولكــن 

وييــن. لقر ا

المحصل في أصول الدين للفخر الرازي.	 

التذكرة في أمور اآلخرة للقرطبي.	 

حل الرموز للعز بن عبد السالم.	 
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الرعاية للمحاسبي.	 

روضة المناجي ووسيلة الناجي البن وهبون.	 

وصيــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لعلــي بــن 	 

أبــي طالــب.

سلوان المطاع في عدوان األتباع.	 

غالًبــا 	  وهــو  الخطيــب،  البــن  الكتــاب  ريحانــة 

موجــود.

ورقات في بناء مدينة فاس البن الخطيب.	 

البــن 	  ادريــس  المولــى  أوالد  فــي  ورقــات 

. لخطيــب ا

ورقــات فــي المدينــة الفاضلــة للفارابــي )نســخة 	 

مؤرخــة بتاريــخ 9))ه(، قصــة حــي بــن يقظــان 

)لــم تفهــرس بعــد فــي بــاب الخــروم(

قانون ابن سينا 	 

تركيب األدوية لجالينيوس.	 

كتاب التشريح لجالينيوس. 	 

الجبــر والمقابلــة لــه رقمــه ولــم يفهــرس بعــد 	 

)لمؤلــف مجهــول(.

)لمؤلــف 	  والرياضيــات  الحســاب  فــي  قطعــة 

مجهــول(.

بعــد عــرض المحاضــر لبعــض المخطوطــات 

القروييــن  فــي خزانــة  المتوفــرة  المفهرســة  غيــر 

بفــاس، أشــار بعــد ذلــك إلــى أهــم مــا فــي هاتــه 

تبلــغ  التــي  الوثائــق  وهــي  الخروم)المتــروكات(، 

منهــا:  مختلفــة،  أنواعــا  تشــمل  قطعــة؛   (000

الحــواالت، حبوســات )أوقــاف(، أمــالك، مراســالت، 

بعــد(، وهــذه  تفتــح  لــم  )التــي  الرســائل  وبعــض 

وعالــم  المــؤرخ  يحتاجهــا  جــدا،  مهمــة  الوثائــق 

معينــة  تاريخيــة  لفتــرات  تــؤرخ  ألنهــا  االجتمــاع؛ 

المحاضــر. الدكتــور  تقديــر  بحســب 

العثــور  تــم  فقــد  القرآنيــة؛  المصاحــف  أمــا 

ــرق،  ــر مــن 400 قطعــة منســوخة علــى ال علــى أكث

ــر منقــوط ومشــكول وليســت  بالخــط الكوفــي غي

بــه عالمــات الوقــف، تعــود علــى األرجــح إلــى القــرن 

ترتيــب،  إلــى  حاجــة  فــي  وهــي  الهجــري،  الثالــث 

باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الموطــآت مكتوبــة 

علــى الــرق، وعليهــا تحبيســات، تحتــاج إلــى نظــر.

ومــن التحبيســات الســلطانية، وثيقــة ُصــدرت 

بعــد البســملة بتقييــد الكتــب التــي قبضهــا الناظــر 

عبــد هللا بــن منصــور مــن تحبيســات موالنــا اإلمــام 

المنصــور باللــه )أحمــد المنصــور الســعدي(، وهــي 

وثيقــة ترجــع إلــى عهــد الدولــة الســعدية فضــًلا 

للفقيــه  جــًدا  مهمــة  إضافيــة،  أخــرى  وثائــق  عــن 

وعالــم االجتمــاع والمــؤرخ، مــن ضمنهــا: 

ختاًمــا، أشــار الدكتــور عبــد الحميــد العلمــي إلــى 

وضــع اســتراتيجية ونهــج للوقــوف عنــد أصحــاب 

بعــض المخطوطــات مجهولــة المؤلف، من خالل 

جغرافيــة  النــص،  زمــان  النــص،  )تاريــخ  تحديــد: 

النــص..، لغــة النــص..(، علــى غــرار الوقــوف علــى 

بنــاء  التطيلــي،  أندلســي وهــو  مخطــوط صاحبــه 

علــى لغــة مخطوطــه.

ُأفســَح  المحاضرتيــن  مــن  كل  انتهــاء  وبعــد 

المجــال للمناقشــة واإلثــراء الــذي أضفــى حيويــة 

علــى هاتــه المداخــالت إمــا عــن طريــق التســاؤالت 

بــآراء ومالحظــات أو إضافــات. أو اإلدالء 
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محمــد  الدكتــور  برئاســة:  الثالثــة  الجلســة 

 - هللا  عبــد  بــن  محمــد  جامعــة  بلقــدم،  

ب لمغــر ا

وقــد افتتحــت هــذه الجلســة بمحاضــرة تحــت 

عنــوان: 

 Manuscripts of kalila wa-Dimna: their

وقــد   layout, script, and manuscript notes

 Pr. Dr. Beatrice Grundler تقديــم  مــن  كانــت 

ورئيــس  وآدابهــا،  العربيــة  اللغــة  )رئيــس قســم 

مشــروع دراســة تاريــخ كليلــة ودمنــة، مــن خــالل 

المخطوطــات بجامعــة برلين-ألمانيــا(، وفريقهــا 

العلمــي المكــون مــن الدكتــورة خلــود خلــف هللا 

وليــد  والباحــث  ودمنــة،  كليلــة  منســقة مشــروع 

حــول  المحاضــرة  هــذه  تمركــزت  وقــد  الخطابــي، 

دراســة بعــض النســخ من مخطــوط كليلة ودمنة، 

ــرة مــن  ــزت هــذه النســخ باختالفــات كثي حيــث تمي

فــي  منهــا  ُأخــذت  التــي  واألمكنــة  لغاتهــا  حيــث 

العالــم، لُتقــارن مــن خــالل ســياقاتها أوًلا وبعــض 

المالحظــات أو التعليقــات التــي قــد تكــون ُكتبــت 

عليهــا ثانًيــا، بغيــة معرفــة زمــن التأليــف بالضبــط.

ــة  ــم تلــت هــذه المحاضــرة الورشــة التطبيقي ث

اليــوم  وافتتــح  الثانــي،  اليــوم  نهايــة  فــي  األولــى 

الثالــث بالورشــة التطبيقيــة الثانيــة، حيــث كانــت 

كلتــا الورشــتين مــن تقديــم كل مــن الدكتــور محمــد 

ســعيد حنشــي )خبيــر فــي الخزانة الملكيــة بالرباط-

المغــرب(، والدكتــور عبــد المجيــد خيالــي )خبيــر فــي 

الخزانــة الملكيــة بالرباط-المغــرب(، والدكتــور مــراد 

تدغــوت )محاضــر فــي معهــد دراســات الثقافــات 

اإلســالم وديانتــه جامعــة جوته-ألمانيــا(، وتمركــزت 

كل هــذه الورشــات حــول الموضــوع العام للورشــة 

التــراث  فــي  المؤلــف  مجهولــة  –المخطوطــات 

ــي- فــكان كل مقــدم مــن مقدمــي الورشــات  العرب

نمــوذج  باختيــار  زاويتــه  مــن  الموضــوع  يتنــاول 

للمخطوطــات مجهولــة المؤلــف، ويســعى بعــد 

والمنهجيــة  العلميــة  الســبل  أهــم  إلبــراز  ذلــك 

لمعرفــة المؤلــف المجهــول.

ثــم تلــت هــذه الورشــات التطبيقيــة المحاضــرة 

 Pr. Dr. إلقــاء  مــن  أيًضــا  كانــت  التــي  األخيــرة 

Beatrice Grundler )رئيــس قســم اللغــة العربيــة 

كليلــة  تاريــخ  دراســة  مشــروع  ورئيــس  وآدابهــا، 

ودمنــة، مــن خــالل المخطوطــات بجامعــة برليــن-

ألمانيــا(، وفريقهــا العلمــي المكــون مــن الدكتــورة 

خلــود خلــف هللا منســقة مشــروع كليلــة ودمنــة 

عنــوان:  حملــت  حيــث  الخطابــي،  وليــد  والباحــث 

 The creativity of Unknown Copyists and

Redactors -Rivals to al- Muqaffa وقــد همــت 

الجانــب النظــري لمشــروع تحقيــق كليلــة ودمنــة، 

كمــا خصــص شــق فــي هــذه المحاضــرة للحديــث 

للمؤلــف  والجمالــي  اإلبداعــي  الجانــب  عــن  فيــه 

نفســه »ابــن المقفــع« وللنســاخ الذيــن نســخوا 

التــي  االختالفــات  بعــض  رغــم  بعــده  مــن  كتابــه 

ســجلت بيــن النســخ إال أن الجانــب اإلبداعــي فيهــا 

ــا يتــم تبيئتــه حســب ســياقات  ظــل حاضــًرا وأحياًن

الثقافيــة  وحتــى  والمكانيــة  الزمانيــة  الناســخ 

والدينيــة.

ثــم بعدهــا أتــت الجلســة الختاميــة للورشــة، 

وقــد حملــت هــذه الجلســة كلمــة مديــر الورشــة 
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القروييــن- )جامعــة  شــاكر  المختــار  الدكتــور 

ليتــم  المشــاركين،  ممثــل  كلمــة  ثــم  المغــرب(، 

المحاضريــن  علــى  الشــواهد  توزيــع  بعدهــا 

ركين. والمشــا

النتائج والتوصيات:

وفــي ختــام هــذه الفعاليــة العلميــة –الورشــة 

لموضــوع  بمناقشــتها  تميــزت  التــي  الدوليــة- 

التــراث  فــي  المؤلــف  مجهولــة  المخطوطــات 

العربــي، تــم الوقــوف علــى عــدة نتائــج وتوصيــات 

باختصــار: أهمهــا  نــورد 

المؤلــف تشــكل  المجهولــة  المخطوطــات   -

ــة  ــرة مــن مجمــل المخطوطــات العربي نســبة كبي

قبــل  مــن  بهــا  العنايــة  وجــب  لــذا  اإلســالمية 

. لمختصيــن ا

- ضــرورة اإللمــام بقواعــد علــم التحقيــق نظرًيــا 

وعملًيــا قبــل اإلقــدام علــى تحقيــق النــص التراثــي، 

وبشــكل أخــص المخطــوط الــذي يجهــل مؤلفــه.

رأســهم  المحاضــرون وعلــى  الســادة  قــدم   -

مــن  مجموعــة  بنبيــن  شــوقي  أحمــد  الدكتــور 

القواعــد العلميــة التــي تعيــن علــى معرفــة المؤلف 

مــع  العمليــة  المجهــول، وكــذا بعــض تجاربهــم 

والتــي  المجهوليــن،  المؤلفيــن  بعــض  اكتشــاف 

ينبغــي العــودة لهــا واالســتفادة منهــا مــن لــدن 

المهتميــن.

- اســتمرار مركــز روافــد للدراســات واألبحــاث 

فــي  المتوســط  وتــراث  المغــرب  حضــارة  فــي 

مرموًقــا  علمًيــا  مركــًزا  باعتبــاره  بالتــراث  عنايتــه 

األمانــة. هــذه  بتحمــل  يليــق 

والتنســيق  التعــاون  علــى  الحــرص  ضــرورة 

المؤسســات  مختلــف  مــع  الخبــرات  لتبــادل 

أهــداف  مــع  رؤيتهــا  تتقاطــع  التــي  العلميــة 

القادمــة. الفعاليــات 
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