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ABSTRACT 

 
 The importance of manuscripts and their impact on science and human knowledge 
is a case study (West Africa). The manuscripts are the works of scholars and their 
works, which is an updated word after printing. Therefore, there is no mention of 
this word or manuscript in the words of the applicants. This was done after the entry 
of printing, so the books became two sections: manuscripts, and printings, some of 
which were written by hand, called a manuscript, God and peace be upon him, and 
the jurisprudence of the nation, And the nation, otherwise, is not a nation. There is 
no doubt that we are still in dire need of it today, but the more years we have 
progressed, the greater our need and the need of the nation in general. The duties 
of competencies, so that if it is estimated that no one did: sin is a reality for everyone. 
 Based on the interest of West Africa in highlighting the Islamic civilization and its 
effective role in all fields,especially with regard to science, the Manuscripts 
Department was established and entrusted with the task of collecting as much of the 
heritage of the Arab and Islamic nation as possible by acquiring or indexing original 
manuscripts, The catalog of manuscripts in the world classified by countries, and 
these catalogs are sources of information relied upon in the base of the Treasury of 
the heritage, which is a comprehensive exclusive of the Islamic manuscripts and 
places of existence in various parts of the world The section deals with these holdings 
in a scientific way codified, In terms of registration, cataloging, arrangement and 
display. The manuscripts are recorded in special records and numbered, and then 
entered into the computer, and arranged in their place inside the memorization hall 
specially designed for this purpose. They are equipped with controls in degrees of 
light, heat and humidity, Integrated, fire-fighting system. 
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 The importance of manuscripts in the West Africa region is due to the fact that field 
studies and studies have proved that this region is one of the richest areas in the 
western continent with valuable Arabic manuscripts. Some interested in this field 
mentioned that it exceeded tens, but hundreds of thousands of manuscript books 
and tens of thousands of letters, documents, contracts, It is not surprising that there 
has been an enormous accumulation of books in the region for many reasons. The 
book has enjoyed the greatest share of public and private interest in this region. Most 
of the vast wealth of manuscript books now in our hands is the result of the legacy 
of the ancestors For the children and grandchildren, which accumulated in that era, 
and the scientific families have retained most of this wealth in addition to the writings 
of scientists and local scholars, who influenced the local libraries, and African value 
and distinctive composition. 
 There is no doubt that the African manuscripts and documents in the region are 
more organized and accessible to the researchers, which is located in the Ahmad 
Baba Altembekti Center for Documents and Manuscripts, which includes thousands 
of them, in addition to the local libraries located in the city of Timbuktu itself, such 
as the Library of the Haiderh manuscripts, the library of Mahmoud Kaat, , The 
library of Sheikh Mohammed Mahmoud al-Arwani, the library of imams in the 
Jangkirir mosque, the Sankri mosque, the Sidi Yahya al-Tadli mosque, and some of 
the local libraries in the villages and the Madashar of Timbuktu. 
These are examples of some of the local libraries in the region, which are rich in 
thousands of manuscript books, rare historical documents and manuscripts, most of 
which are stored in iron and wood boxes. This is a bad method that often leads to 
serious damage to the manuscript and some of them are kept in vessels made of 
animal skins. 
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 الملخص
 

 ( أمهية املخطوطات وأثرها ىف العلوم واملعارف االنسانية دراسة حالة)غرب افريقيا عنوان) تأتى امهية الدراسة لتناوهلا 
 ومصنفاهتم، وهي لفظة حمدثة بعد حدوث الطباعة، هلذا ال جتد ذكرًا هلذه الكلمةاملخطوطات هي مؤلفات العلماء 

يف كالم املتقدمني، وإمنا حدثت هذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب  (املخطوطات) أو   (املخطوط)
ي خمطوطًا، وما طمبع منها ي مط قسمني: خمطوطات، ومطبوعات. فما كان منها مكتوبًا خبط اليد ُسم  بوًعا، متييزًا ُسم

أمهية املخطوطات كبرية جًدا، فعلم األمة مدون فيها، ومدون فيها الوحي وتفسريه؛ أحاديث النيب صلى اهلل عليه ، 
ال شك أننا و ، وسلم وشروحها، وفقه األمة، وعلم األئمة، وتارخيها، ولغتها، وغري ذلك، وأمة بغري ذلك ليست أمة

هلذا  حاجتنا وحاجة األمة عامة ة ماسة إليها، بل إنه كلما تقدمت بنا السنني ازدادتما زلنا حىت اليوم يف حاج
فاحلفاظ عليها متعني، وهو واجب على األمة، ومن فروض الكفايات، حبيث لو قدر أنه مل يقم به أحد: فاإلمثٌ واقع 

 .على اجلميع
تعلق رها الفاعل يف كافة اجملاالت، وخباصة فيما يإبراز احلضارة اإلسالمية ودو  غرب إفريقيا ىفانطالقًا من اهتمام 

بالعلوم، مت إنشاء قسم املخطوطات، وأنيطت به مهمة مجع اكرب قدر ممكن من تراث األمة العربية واإلسالمية، وذلك 
تضم قسمًا لفهارس املخطوطات املوجودة يف ،  باقتناء املخطوطات األصلية أو املصورة وفهرستها فهرسة متكاملة

امل مصنفة حسب الدول، وتعد هذه الفهارس من مصادر املعلومات اليت أعتمد عليها يف قاعدة خزانة الرتاث الع
والقسم يتعامل مع هذه ، .واليت تعترب حصرًا شاماًل للمخطوطات اإلسالمية وأماكن وجودها يف شىت بقاع العامل

يف سجالت  تيب والعرض؛ إذ تسجل املخطوطاتاملقتنيات بطريقة علمية مقننة، من حيث التسجيل والفهرسة والرت 
خاصة وترقم، مث يتم إدخال معلوماهتا يف احلاسب اآليل، وترتب يف أماكنها داخل قاعة حفظ املخطوطات اليت 
صممت خصيصاً هلذا الغرض؛ فهي مزودة بأجهزة حتكم يف درجات اإلنارة واحلرارة والرطوبة، إضافة إىل نظام أمين 

 ..فحة احلريقمتكامل، ونظام مكا
ترجع إىل أن الدراسات والبحوث امليدانية أثبتت أن هذه املنطقة تعد من  غرب افريقياإن أمهية خمطوطات منطقة 

أغىن املناطق يف غرب القارة باملخطوطات العربية القيمة ، وقد ذكر بعض املهتمني هبذا احلقل أهنا تتجاوز عشرات 
 لآلف من الرسائل والوثائق ، والعقود ، والصكوك القدمية ، وال غرابة بل مئات آالف الكتب املخطوطة وعشرات ا
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يف ذلك فقد حصل تراكم هائل للكتب يف املنطقة ألسباب كثرية ، فقد متتع الكتاب يف هنضة هذه املنطقة بالنصيب 

ملوجودة بني أيدينا وأغلب هذه الثروة الضخمة من الكتب املخطوطة ا. األوفر من اإلهتمام لدى العامة واخلاصـــــــة
اآلن هي نتيجة ملا تركه األجداد لألوالد واألحفاد مما تراكم يف تلك احلقبة الزاهرة، وقد احتفظت األسر العلمية 
بأغلب هذه الثروة باإلضافة إىل مؤلفات العلماء والفقهاء احملليني الذين أثروا بدورهم املكتبات احمللية ، واألفريقية 

 .بتأليف قيمة ومتميزة
أمحد  يف املنطقة أكثر املنظم منها واملتيسر للباحثني ذلك املوجود يف مركز فريقيةال شك أن املخطوطات والوثائق اال

بابا التمبكيت للوثائق واملخطوطات ، والذي يضم اآلالف منها ، باإلضافة إىل مكتبات أهلية موجودة مبدينة متبكتو 
د مكتبة آل حممود كعت ، ومكتبة الزاوية الكنتية ، ومكتبة الشيخ حممنفسها مثل مكتبة مما حيدره للمخطوطات ، و 

حممود األرواين ومكتبة األئمة يف مسجد جنقربري، ومسجد سنكري ، ومسجد سيدي حيي التاديل، وبعض املكتبات 
 .األهلية يف القرى واملداشر التابعة لتمبكتو

ية النادرة تزخر بآالف الكتب املخطوطة ، والوثائق التارخي هذه إذن مناذج لبعض املكتبات األهلية يف املنطقة اليت
وهذه املخطوطات أغلبها حمفوظ يف صناديق من احلديد واخلشب ، وهي طريقة سيئة تؤدي يف الغالب إىل إحلاق 

 .األضرار اجلسيمة باملخطوط وبعضهم حيتفظ مبخطوطاته يف أوعية مصنوعة من جلود األنعـــــــــام
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 أهداف الدراسة:

 التعرف علي مفهوم املخطوطات التارخيية بغرب افريقيا . -1
 ابراز دور املخطوطات ىف املعارف والعلوم االنسانية بغرب افريقيا. -2
 التعرف علي تاريخ املخطوطات بغرب افريقيا. -3
 تسليط الضوء على أمهية خمطوطات غرب افريقيا. -4

 مشكلة الدراسة:
 ة خمطوطات غرب افريقيا ىف املعارف والعلوم االنسانية ومدى أثرها العلمىتسعى الدراسة اىل تبيان أمهي

 والفكرى والثقاىف .
 منهج البحث وأدبياته:

 حتليلي واعتمد يف صياغته على أمهات املصادر واملراجع والدراسات غري املنشورة . –تارخيى 
 أسئلة البحث :

 التارخيية للمخطوطات يف غرب إفريقيا؟ماهي املعاهد واملراكز اليت شكلت اخللفية  -1
 ماهو الدور املعرىف واالنساىن للمخطوطات التارخيية بغرب افريقيا؟ -2
 هل للمخطوطات أثر ىف محل التعليم اإلسالمي يف العصر احلديث ؟ -3

 مشكالت الدراسة:
 عدم توفر املصادر واملراجع يف معظم مكتبات السودان ذات الصلة باملوضوع. -1
 ومراجع املوضوع ) غري منشورة (معظم مصادر  -2
 عدم وجود التمويل للبحث العلمي . -3
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 مقدمة:

لقد ازدهرت الثقافة العربية اإلسالمية يف إفريقيا وبلغت درجة عالية من الرقي و االنتشار وكان من آثار ذلك االزدهار  
سري حبيس املكتبات، و مل ينشر منه إال اليما ترك لنا أجدادنا من تراث خمطوط ميثل قمة احلضارة و الرقي، وما يزال 

ْبمْكتم املالية أهم مركز للمخطوطات العربية يف إفريقيا غرب الصحراء حيث  رغم أنه يواجه خماطر كبرية. وتعترب مدينة متم
 يقدر أن مكتباهتا تضم حوايل مائة ومثانني ألف خمطوط، أقل من عشرة يف املائة منها متت فهرستها وأكثر من مخسني

يف املائة مازالت خمزنة يف ظروف بالغة اخلطورة. وملا كانت هذه املخطوطات متثل مظهرا من مظاهر اإلشعاع الثقايف 
واحلضاري العريب اإلسالمي وكان العامل العريب اإلسالمي منشغال عنها إال يف حاالت نادرة، كان السباق حمموما يف 

نت. حىت إذا التفت العرب و املسلمون إىل تراثهم املخطوط إذا الغرب من أجل حتقيقها ونشرها على شبكة االنرت 
 بالغرب قد سبقهم فحاز الشرف و قصب السبق ونال حق االفتخار بنشر الرتاث الثقايف للعرب واملسلمني.

ة يحتتضن بعض مراكز تارخيية حكومية وغريها يف إفريقيا آالفا من املخطوطات النفيسة اليت حتتوي على العلوم العرب 
واإلسالمية وغريها من العلوم. ويذكر أن وجود املخطوطات يف إفريقيا الغربية يعود إىل دخول اإلسالم وانتشاره فيها، 
منذ فجر الدعوة اإلسالمية. وعلى سبيل املثال ال احلصر فإن يف بعض اإلمرباطوريات اإلسالمية يف غرب إفريقيا: 

العربية لغة  وكانت اللغة»و ، كانت اللغة العربية لغة التخاطب والعمل، إمرباطورية غانا ، وكامن برنو ، وخالفة صكت
الدين والثقافة واحلياة اإلدارية يف غرب إفريقيا، منذ أن رسخ قدم اإلسالم فيها، وأصبحت الثقافة اإلسالمية هي السائدة 

خطوط لوجود الد الرتاث العريب امليف اجملتمع، وخباصة يف عصور اإلمرباطوريات اإلسالمية املذكورة. ونتج عن ذلك مي
 (1حركة الكتابة وتشجيع السالطني التقليديني العلماء يف دفع عجلة اللغة العربية وثقافتها إىل األمام.)

 

 

                                                           
 . 171م، ص 1998، 1عبده بدوى، مع حركة االسالم ىف افريقيا، النهضة املصرية العامة للتأليف ،اخلرطوم ، ط - 1
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 المخطوطات في مالي

ال ميكن احلديث عن املخطوطات العربية يف إفريقيا دون التطرق إىل املخطوطات املوجودة يف مايل، وخاصة يف مدينة  
متبكتو، اليت حتتوي على جمموعة تقدر بعشرة آالف خمطوط، أكثرها بالعربية، وأخرى باللغات احمللية، وهي اليت يطلق 

 احث هبذه العجالة إلقاء الضوء على مجيع املخطوطات يف مايل، عليها اسم املخطوطات العجمية. وال يستطيع الب

وال بيان عددها بشكل حمدد لكثرهتا، وألهنا أيضا حماطة باألسطورة. أما فيما خيص وضعيتها، فإهنا مهددة بالعواصف 
ور البداية أو مبتالرملية، والنمل األبيض، وبعضها ممزق، وبعضها أيضا مهدد بآثار الرطوبة، أو متآكل األطراف، أو 

النهاية. وقد تعرضت بعض خمطوطات متبكتو للسرقة والنهب، وهدم آثار تارخيية من قبل اجملموعة اإلسالمية املسلحة 
 (2اليت تريد تطبيق الشريعة اإلسالمية يف مايل.)

احلفاظ على  كو يفويعد مركز أمحد بابا من أهم املراكز اليت تعتين باملخطوطات هناك، وقد سامهت منظمة اليونس   
خمطوطات مايل، وقامت جنوب إفريقيا ببناء املركز اجلديد الذي حيتوي على املخطوطات يف املركز ،أما مكتبة ماما 
حيدرا التذكارية، فإهنا حتتوي على آالف من املخطوطات، مت فهرسة اجلزء الكبري منها، بالتعاون مع مؤسسة الفرقان 

عة املاجد بديب بتزويد املكتبة بأحدث األجهزة للرتميم ورقمنة املخطوطات، كما فعلت للرتاث اإلسالمي. وقام مركز مج
 (3لبعض مراكز املخطوطات يف العامل.)

 المخطوطات وأثرها العلمى فى نيجيريا:

وث حتزخر مجهورية نيجرييا االحتادية باملكتبات اليت تشرف عليها احلكومة واملكتبات اخلاصة. ومن أبرزها: مركز الب   
م ملساعدة الباحثني والطلبة 1975ومجع املخطوطات جبامعة بايرو، ويسمى هذا املركز مبركز الوثائق، مت تأسيسه عام 

 يف مجع مواد حبوثهم وتنظيمها. ويبلغ عدد املخطوطات يف املركز حواىل ألف خمطوط يف التاريخ والعلوم وامللفات 

                                                           
 .5صعبد اهلل بن فوديو، تزيني الورقات ببعض ماىل من االبيات، خمطوط غري مصنف،جامعة افريقيا العاملية،  -2
 .6عبد اهلل بن فوديو ، مصدر سابق ، ص  - 3
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م، وبعضها مصور 1948م إىل 1899مرات الربيطانية، ما بني عام احلكومية، وجمموعة من مسجالت رئاسة املستع
 على ميكروفيلم. وتنوعت مضامني املخطوطات املوجودة يف خمزن املركز بني العلوم الشرعية والطب والتاريخ، وحبوث 

 أسرة الفوديوية ىلاملؤمترات العاملية يف مواضيع خمتلفة وغريها من العلوم النافعة. وأغلب خمطوطات املركز فيه تنتمي إ
الشهرية بنشر العلم والثقافة اإلسالمية يف هذا اجلزء من نيجرييا االحتادية. ومركز التاريخ بوالية صكتو الذي أنشئ يف 

م، بغية إعادة الناس إىل تراثهم وتراث أجدادهم، 1906م بأمر من الوزير جنيد  بن حممد البخاري عام 1975عام 
صلة خبالفة صكتو، ونشره وتطويره وحفظ املخطوطات وصيانتها وترمجتها، واقتناء ويقوم مبهمة حفظ كل ما له 

املخطوطات األخرى، ناهيك عن تقوميها وتوجيه الطلبة يف البحث. وميتلك املركز آالف املخطوطات يف شىت ميادين 
امعة نيامي، و ة والعجمية جباملعرفة. وللقسم عالقة التعاون مع عدة مراكز يف إفريقيا، منها: قسم املخطوطات العربي

مركز أمحد بابا يف مجهورية مايل وغريها من املراكز اليت حتتضن املخطوطات. وتوجد يف املركز قائمة حتتوي على 
املخطوطات اليت يتصفحها الباحث عند قيامه بزيارة املركز. واملالحظ أن جل هذه املخطوطات تعاين من مشكلة 

اإلفريقية. واملركز بصدد إعداد فهرس للمخطوطات، بالتعاون مع مؤسسة الفرقان للرتاث احلفظ، كغريها من املخطوطات 
 (4اإلسالمي.)

كما يوجد قسم املخطوطات يف جامعة أمحد بلو بزاريا، وهو من أقدم املراكز املتخصصة يف حفظ الرتاث العريب   
مشال  طوطات قيمة ونفيسة، مجعت مناإلسالمي، حيث ساهم يف تأسيس العديد من املتخصصني. وحيتوي على خم

نيجرييا، ومت تصنيفها حسب األُساء ، أما فيما خيص املكتبات اإلسالمية اخلاصة، فإنه من الصعب حصرها، وحصر 
 (5عدد مقتنياهتا لكثرهتا، وهذا راجع إىل اهتمام أهل نيجرييا جبمع الكتب وتكوين املكتبات.)

 

                                                           
 م.197على يعقوب ، اسهام علماء االفارقة ىف الثقافة العربية واالسالمية، مطبعة تنمبول ،الغوس، نيجرييا، ص - 4
 .198نفس املرجع ، ص   - 5
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 االثر المعرفى للمخطوطات فى النيجر:

م، وجاءته 1974يف النيجر فإن أول من قام جبمع واقتناء هذه الكنوز هو بوبو مها، رئيس اجمللس الوطين النيجري عام 
فكرة مجع هذه النفائس انطالقا من أعماله يف التاريخ، وعلم االجتماع والساللة. حيث أدرك أمهية الرتاث العريب 

به ائل يف النيجر والدول اجملاورة. وكانت هذه املخطوطات يف مكتاملخطوط يف معرفة وإعادة كتابة تاريخ بعض القب
اخلاص باجمللس الوطين النيجري، قبل أن يتم نقلها إىل معهد األحباث يف العلوم اإلنسانية جبامعة نيامي، بعد االنقالب 

الذي كلف نيامي، و م. ويف هذا العام مت فتح قسم املخطوطات العربية والعجمية التابع جلامعة 1974العسكري عام 
 (6مبهمة املضي قدما يف اقتناء املخطوطات يف مجيع أحناء النيجر، واحملافظة عليها، والتحقيق وترمجة بعض النفائس منها.)

ويف إطار التعريف بكنوز املخطوطات املوجودة يف النيجر، قام الدكتور حسن موالي، رئيس قسم املخطوطات العربية  
ناجحة، متمثلة يف إعداد فهرس جلميع املخطوطات املوجودة يف املخزن، وبالتعاون مع مؤسسة الفرقان والعجمية مبحاولة 

للرتاث اإلسالمي املوجودة يف لندن، مت فهرسة هذه املخطوطات البالغ عددها ما يزيد على أربعة آالف خمطوطة، خمتلفة 
سة، منها قام القسم برتمجة وحتقيق بعض خمطوطات نفي األحجام يف مثانية جملدات. وبعد االنتهاء من عملية الفهرسة،

م بعنوان: 1817-هـ1233على سبيل املثال ال احلصر: حتقيق كتاب للشيخ عثمان بن حممد ابن فودي، املتوىف يف 
فتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظواهر حققه وعلق عليه الدكتور سيين موموين وسالو احلسن، وحتقيق »

، «خطوات أهل سندر»خر يف تاريخ قبائل زرما اليت تقطن منطقة تيالبريي، واجلزء الشمايل لدولة مايل بعنوان: خمطوط آ
للشيخ « ناطقتاريخ أبلغ وغريها من امل»حتقيق الدكتور أيوب لوايل وسالو احلسن، وترمجة خمطوط آخر إىل الفرنسية: 

خ ور حسن موالي، رئيس القسم، وحتقيق خمطوط آخر للشيعيسى بن منصور األغاليل، وترمجه إىل الفرنسية الدكت
، قام به الدكتور «أجوبة حمررة عن أسئلة مقررة يف جواب الشيخ شيصمص بن أمحد»عثمان بن حممد بن فودي بعنوان: 

 (7أيوب لوايل، وإعداد فهرس املخطوطات التارخيية املوجودة بقسم املخطوطات، من إعداد الدكتور حسن موالي.)

                                                           
 .197،ص 20ذجا، جملة التواصل ، العدد، سالو احلسن ، الرتاث العرىب املخطوط ىف مجهورية النيجر ، مكتبة خمطوطات ابلغ منو  - 6
م، 2007سالو احلسن ، فهرست املخطوطات العربية ىف مدينة ابلغ، جبمهورية النيجر، حبث مقدم لدرجة املاجستري، جامعة عثمان دان فوديو،  - 7

 .85ص
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م، بغية إخراج هذه الكنوز 2012ند انعقاد املعرض األول للمخطوطات يف مدينة أغدس الواقعة يف مشال النيجر عام وع
من طي النسيان إىل عامل الوجود، أكد الدكتور سيين موموين، رئيس قسم املخطوطات على أن اآلالف من املخطوطات 

انيات وأخرى حبوزة مواطنني يف املكاتب األسرية، ال ميلكون اإلمكالنادرة والنفيسة، بعضها موجود يف املراكز احلكومية، 
املادية والتقنية احلديثة حلفظها من التآكل والظروف الطبيعية وغريها. وقال: إن عشرة يف املائة من هذه املخطوطات 

رُسية إلنقاذها من لمعرضة للخطر، بعضها به أثر الرطوبة، وبعضها مهدد لسوء احلفظ والصعوبات اليت تعرتض اجلهود ا
الضياع. وانطالقا من هذه األعمال اجلليلة يف خدمة الرتاث العريب اإلسالمي، فإننا نشري إىل أمهية هذه الكنوز، وضرورة 

 (8احلفاظ عليها بالوسائل احلديثة.)

ي بصدد تنفيذ جزء مهذا وإن قسم املخطوطات العربية والعجمية التابع ملعهد األحباث يف العلوم اإلنسانية جبامعة نيا 
من مشروع اقتناء املخطوطات املوجودة يف أيدي املواطنني يف مناطق النيجر، على الرغم من قلة اإلمكانات. حيث بدأ 
مبنطقيت مرادي وتيالبريي، ومت العثور على خمطوطات كثرية، مكنت القسم من مواصلة اجلزء التاسع من الفهرسة. وأجنز 

ذلك املشروع الذي سيشمل مجيع مناطق أخرى، القتناء وتزويد أصحاب املكاتب من  %20القسم ما يزيد على 
 (9األسرية خبربات، حلماية كنوزهم املخطوطة من االندثار، وعدم السماح ببيعها خارج النيجر.)

 أهمية المخطوطات وأثرها المعرفى واالنسانى بموريتانيا:
أما يف موريتانيا فتوجد أعداد كبرية من املخطوطات، وال يعرف إىل اليوم عددها بالتحديد ولعل خري دليل على ذلك،   

التباين الكبري بني األرقام املتداولة يف هذا اجملال و اليت تراوح بني ثالثني ألفا إىل مثانني ألف خمطوط. و لقد انتشرت 
 البالد و انتعاش الثقافة العربية اإلسالمية فيها على يد الرعيل األول من العلماءاملخطوطات بعد دخول اإلسالم إىل هذه 

الشناقطة. وتذكر الروايات التارخيية احمللية أن العلم انتشر يف ربوع موريتانيا على يد زمرة من العلماء الذين زاروا املنطقة 
وريتانية احله األوىل داخل ما يعرف اليوم باملدن التارخيية املأو أقاموا هبا يف عهود اإلسالم األوىل، وقد انتشر العلم يف مر 

 اليت مت تسجيلها يف الئحة الرتاث العاملي لإلنسانية نظرا ملا تضم من تراث حضاري و تارخيي ليس ملوريتانيا فحسب بل 
                                                           

 .88نفس املرجع، ص   - 8
 .112م، ،ص 1975، 1ابراهيم طرخان، امرباطورية الربنو االسالمية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط - 9
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انت متثل العلمية اليت كللبشرية مجعاء. فال غرو أن يكون انطالق اإلشعاع العلمي للشناقطة قد بدأ من تلك املدن 

 (10مبقاييسنا املعاصرة مدنا جامعية بكل ما يف الكلمة من معىن. وهذه املدن هي والته و شنقيط وودان وتيشيت.)
والته: ال يعرف تاريخ نشأهتا بالتحديد و قد يكون قبل ظهور اإلسالم أو بعده بقليل و تذكر بعض الروايات التارخيية  -

علم انتشر يف هذه املدينة على يد العامل املسمى حيىي الكامل. وقد أيد هذه الرواية الشيخ املختار بن املتداولة حمليا أن ال
حامد رمحه اهلل يف كتابه "حياة موريتانيا". ومهما يكن فإن اإلشعاع العلمي ملدينة والته بلغ أوجه خالل القرن الثالث 

صوص لعلماء الوالتيني يف تلك الفرتة ونذكر منهم على وجه اخلعشر اهلجري التاسع عشر امليالدي كما دل عليه عطاء ا
 العالمة الفقيه حممد حيىي الواليت.

شنقيط: بنيت حسب الروايات التقليدية املتداولة خالل القرن السادس اهلجري الثالث عشر امليالدي. و بلغت من  -
ذه املدينة نقيط و ما ذلك إال بسبب اإلشعاع العلمي هلالشهرة درجة أن املوريتانيني ُسوا الشناقطة و ُسيت البالد بالد ش

 اليت كانت املنطلق السنوي لقافلة احلجاج إىل بني اهلل احلرام.
تيشيت: وهي مدينة قدمية أيضا وقد أنشأت حبسب احلوليات خالل القرن اخلامس اهلجري الثاين عشر امليالدي و  -

 ؤمن.انتشر فيها العلم على يد العامل املسمى عبد امل
 للهجرة و قد انتشر فيها العلم على يد العامل املسمى احلاج عثمان. 542للميالد املوافق  1147وادان: بنيت عام 

 للهجرة. 544للميالد املوافق  1149و هذين العاملني كانا تلميذين للقاضي عياض املتوىف سنة 
ىل حلقات نشأة مكتبات املخطوطات كانت مع ظهور أو وتأسيسا على هذه املعطيات التارخيية ميكننا أن نعترب أن بداية 

 (11العلم على يد الرعيل األول من العلماء.)
وأقدم املخطوطات اليت عثر عليها حىت اآلن تعود للقرن اخلامس اهلجري، و عليه ميكننا اعتبار القرن اخلامس اهلجري     

ية اإلسالمية. لبدوية اليت تدرس فيها خمتلف العلوم العرببداية لتأسيس املكتبات و احملاظر )مجع حمظرة( و هي اجلامعة ا
ومن هذا املنطلق تكون مكتبات املخطوطات قد نشأت يف احلواضر و املدن القدمية. لكن هذه املكتبات القدمية 

 تعرضت للكثري من الضرر مما أدى إىل تلف أو ضياع كميات كبرية من تلك املخطوطات. وميكننا القول إن عصر 
                                                           

 . 211م، ص1964حممد بيلو بن الشيخ عثمان دان فوديو، انفاق امليسور ىف تاريخ بالد التكرور، وزارة االوقاف، القاهرة،  - 10
عنه من  الشيوخ، خمطوط غري مصنف ، نسخة جبامعة اخلرطوم، معهد الدراسات االفريقية  عبد اهلل بن فوديو، ايداع النسوخ فيما أخذت - 11

 .9واالسيوية،ص 
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تنساخ اليدوي للمخطوطات قد انتهى منذ مخسينيات القرن املاضي. ألن اهلدف من تلك العملية كان هو إعادة  االس

كتب معينة بنسخها يدويا إما بغرض احلصول على نسخة مزيدة أو منقحة من نص أصلي أو هبدف استبدال خمطوط 
ىن، كان وسيلة فاستنساخ املخطوطات، هبذا املع قدمي تعرض للتلف لدرجة متنع من استعماله يف ظروف الدراسة العادية.

متكن من حفظها من الضياع. و هبذا املعىن خترج من دائرة االهتمام و احلفظ و الصيانة املخطوطات اليت ال متثل مصدر 
اهتمام ملالكها إما ألسباب علمية حبتة أو ألهنا تعرضت للتلف. فهذا النوع من النصوص يكون غالبا ضحية للحال 

 (12يت ذكرنا آنفا, و بالتايل يتم "حفظه" يف ظروف ال تتالءم مع طبيعته و ال توفر الشروط الالزمة حلفظ املخطوطات.)ال
أما يف عصرنا احلاضر فإن أغلب مكتبات املخطوطات تعود يف تأسيسها إىل القرنني الثالث عشر والرابع عشر      

دم اندثر تقريبا بشكل هنائي. ولعل من أسباب هذه الظاهرة التق اهلجريني. كما أن االستنساخ اليدوي للمخطوطات قد
احلاصل يف جمال الطباعة و التصوير اآليل وما اجنر عنه من سرعة و سهولة وبساطة يف توفر و توفري النصوص املكتوبة. 

ساسية من و دعامة أومن املعلوم ضرورة أن الرتاث الثقايف املوريتاين املخطوط هو أحد أهم مصادر تاريخ هذه البالد 
 (13دعائم تنمية اجملتمع املوريتاين بصفته وسيلة من وسائل فهم ماضي و حاضر هذا اجملتمع.)

وبالتايل فإن حفظ الرتاث املخطوط يعترب اليوم من أوىل األولويات نظرا للوضعية املزرية اليت تعيشها املخطوطات سواء 
 هتمام باملخطوطات بجب أن يتم دون أن تتأثر طبيعة املخطوطاتيف املكتبات العمومية أو اخلصوصية. لكن هذا اال

 (14وحالتها األصلية ألن ذلك قد ينتقص من قيمتها التارخيية.)
 الوضعية الحالية للمكتبات و المخطوطات:

مكتبات املخطوطات املوريتانية هي مؤسسات تقليدية أنشأها العلماء و كبار املشايخ لغرض علمي حبت و لتكون 
اس املرجعي للمحظرة أو اجلامعة العلمية البدوية اليت سبق أن عرفنا هبا. وتوجد هذه املكتبات موزعة يف شىت أحناء األس

من اجملموع. و قد عانت  % 80البلد و يقدر خمزوهنا من املخطوطات حسب املعهد املوريتاين للبحث العلمي بنسبة 
ف الناس عنها حتت تأثري الكتب املطبوعة و تراجع االهتمام هذه املكتبات من اإلمهال لعقود من الزمن بسبب عزو 

 بالعلوم التقليدية الذي تزامن مع ظهور الدولة احلديثة. فساءت ظروف حفظها بشكل مفاجئ وتركت عرضة لسوء 
                                                           

 .5عبد اهلل بن فوديو، ضياء السند، خمطوط مصور لدى الباحث، ص - 12
 .24م، ص2012سيىت موىن ، حتقيق خمطوط، فتح البصائر لتحقيق وضع البواطن والظواهر، مطبعة الشريف،  - 13
 .26نفس املرحج ، ص  - 14
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ا وجد منها ملاألحوال اجلوية والعوامل الطبيعية املختلفة فتالشى منها الكثري. و لوال القيمة العاطفية هلذه املخطوطات 

إال القليل لكن حبكم كوهنا مرياثا عائليا فقد ساعد ذلك يف احملافظة عليها. و هذا ما جعل مالك املخطوط يدعه عرضة 
 للتلف بسبب عجزه عن توفري ظروف حفظ مالئمة و امتناعه عن إيداعه لدى مؤسسة توفر احلفظ املالئم.

 (15ى أثرا من القيمة العلمية.)و بعبارة فقد كانت القيمة الرمزية للمخطوط أقو 
ومع بداية الثمانينات من القرن املاضي وبسبب احلمالت اليت قيم هبا من طرف اهليئات العمومية املختصة )املعهد  

املوريتاين للبحث العلمي ، املعايل للدراسات والبحوث اإلسالمية( باإلضافة إىل الباحثني املختصني تولد وعي مجاعي 
م باملخطوطات و تغريت النظرة الضيقة الىت كان ينظر هبا إىل املخطوط، فلم يعد هو ذلك اإلرث العائلي بضرورة االهتما

بل اكتسب قيمة علمية و جتارية حقيقية. فكان ذلك هو املنطلق األول إلعادة االعتبار ملكتبات املخطوطات. فتم يف 
ملكتبات تبات اليت استافدت من هذه الوضعية نذكر اخضم تلك التفاعالت جتديد و صيانة عدة مكتبات ومن أوىل املك

 التالية:
 مكتبة هارون بن الشيخ سيدي يف مدينة أىب تلميت

 مكتبة أهل حبت يف مدينة شنقيط التارخيية
 مكتبة اهل الطالب حممد يف مدينة جتكجه
 هيأة أهل الشيخ حممد املامي يف نواكشوط
سن واهبا موصدة يف وجوه الزوار و صارت املخطوطات يف ظروف حفظ أحوقد تغري احلال يف هذه املكتبات فلم تعد أب

. و تغريت عقلية مالك املخطوطات و ازداد محاسهم و رغبتهم يف احملافظة عل هذا الرتاث القيم الذي يتوقع أن يعود 
 (16بالنفع املادي و املعنوي على صاحبه.)

إن الوضعية انية أو املنظمات الدولية أو جبهود فردية أو مجاعية خصوصية، فرغم اجلهود الكبرية اليت بذلتها الدولة املوريتو  
احلالية للمخطوطات وضعية حساسة و تتطلب حال عاجل ألن الغالبية العظمى من املكتبات مل تستفد من مساعدة 

 و يف هتأخذ يف عني االعتبار احلاجات احلقيقية للمكتبة. و لعل السبب يف تأخر احلل ملعضل املخطوطات 

                                                           
 .27املرجع نفسه، ص   - 15
 .223حممد بيلو ، مصدر سابق،ص - 16
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عدم وجود سياسة واضحة و إطار قانوين مناسب ينظم و يسري الرتاث املوريتاين املخطوط. فالقانون الوحيد الذي حيمي 

 (17.) 1972/  31/06بتاريخ  72160الرتاث الثقايف املوريتاين هو القانون رقم 
ا أن عمال من هذا القبيل يتطلب وعيكما أن األمر حيتاج أوال إىل القيام جبرد إحصائي شامل للمخطوطات. و الشك 

مجاعيا رُسيا و شعبيا بأمهية الرتاث املخطوط، و تفكريا جادا و معمقا يف أجنع السبل لتاليف هذا الرتاث قبل اندثاره. 
فقد تعرضت مكتبات املخطوطات املوريتانية للكثري من الضرر بسبب سوء األحوال املناخية و خاصة خالل فرتة اجلفاف 

بت البالد مع بداية السبعينات من القرن املاضي و تسببت يف نزوح أعداد كبرية من املواطنني عن القرى و اليت ضر 
األرياف إىل املدن الكربى تاركة وراءها أعدادا كبرية من املخطوطات يف مهب الريح و حتت وطأة األمطار و العواصف 

خطوطات ألن سكان البوادي كانوا يف ترحال مستمر و احلشرات. كما مل تساعد ظروف احلياة البدوية يف حفظ امل
طلبا للماء و الكأل، فغالبا ما يرتكون ما ثقل محله وقلت احلاجة إليه يف أوقات الشدة و اجلفاف. وهكذا فقد تركت 
أعداد كبرية من املخطوطات بني املقابر و اخلرائب و على طرق القوافل. و ما مت االحتفاظ به كان يف ظروف حفظ 

 (18ئة.)سي
ومن هنا تكمن احلاجة يف انتشال هذه املخطوطات ذات القيمة الكبرية ليس فقط ملوريتانيا بل ألهنا تشكل امتدادا  

طبيعيا للثقافة العربية اإلسالمية يف دول املغرب العريب و يف األندلس. و هلذه املخطوطات قيمتها اجلمالية اليت ال ميكنا 
نوع ذات اخلط اجلميل واملزخرفة بأسلوب قدمي واحملبوكة حبكا حيتاج إىل الصيانة. فهذا ال إغفاهلا:  فمنها الكتب القدمية

من املخطوطات يشكل لوحة فنية تستحق العرض يف املتاحف. ومنها كتب نادرة ملؤلفني معروفني يف العامل العريب 
و العامل  تلفة كاألندلس و بالد فارساإلسالمي مل يعثر على نسخ منها يف أي مكان يف العامل وقد وصلت من أماكن خم

العريب. و منها مؤلفات حملية تشكل مسامهة علمية من مؤلفني حمليني يف اإلنتاج العلمي للبلد. ومنها الوثائق الكثرية 
اليت متثل أرشيفا حيا مبا تقدمه من معلمات تارخيية تتجاوز حدود الدولة املوريتانية احلديثة لتشمل منطقة الساحل و 

صحراء. منها التعليقات على هوامش الكتب ، السجالت اليت حتوي األحكام الفقهية و النوازل و الفتاوى و العقود. ال
 و منها احلوليات اليت تدون بشكل دقيق األحداث و الوقائع يف حيز زماين و مكاين معني. ومنها سجالت املعلومات 

                                                           
 .30سيىت موىن ، مرجع سابق ،ص  - 17
 .200على يعقوب، مرجع سابق،  - 18
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دم معلومات قيمة اجلغرافية والنباتية و املناخية ومنها كتب الرحالت اليت تق الفنية املتعلقة بالتنمية احليوانية و الزراعية و

عن البلدان املزورة و من أمهها رحالت احلج إىل بيت اهلل احلرام بطرق و مسالك خمتلفة. وغالبا ما تضم يف طياهتا 
حممد حيىي  ا رحلة العالمة الفقيهاملساجالت العلمية وفتاوى ومؤلفات العامل جالل رحلة احلج. ومن أبرز األمثلة عليه

 الواليت.
 ومنها أيضا املراسالت بني رجاالت العلم والسياسة و اجلاه. وهي كثرية ومنتشرة.

 وفوق كل ذلك توجد نسخ كثرية من القرآن الكرمي و كتب احلديث الشريف و املتون الفقهية املختلفة.
رب باه إىل قيمتها الكوديكولوجية ) دراسة الورق و اخلط واحلفهذه املخطوطات كلها تستدعي من الباحث املهتم االنت

 (19واحلبك و هلم جرا()

 مخطوطات بوركينا فاسو:

يوجد العديد من املخطوطات يف بوركينا فاسو، يف مكتبات خاصة، كتبها جهابذة العلماء، منهم العالمة احلاج حممد  
قام الباحث كبري حسن من النيجر بإعداد رسالة املاجستري  خمطوطا يف شىت العلوم. وقد 50مرحبا الذي ألف أكثر من 

يف جامعة عثمان بن حممد بن فودي حول إحدى خمطوطات اإلمام حممد مرحبا يف الصرف. وميتلك قسم املخطوطات 
 (20العربية والعجمية جبامعة نيامي أغلب خمطوطات اإلمام.)

 الخاتمة:

طة يف إفريقيا ، وتوصلت الدراسة من إلقاء الضوء على جانب من من خالل هذا العرض السريع حول الكنوز املخطو 
الرتاث العريب اإلسالمي، الذي تعج به تلك القارة، وأماكن وجودها، وحاالهتا املادية، وبيان أن هذه املقتنيات متثل 

 هدهتا بعض الدول اإلفريقية ش مبحتوياهتا املعرفية الثروة الثمينة اليت تعد شاهدا ناطقا على النهضة الفكرية والثقافية اليت

                                                           
 .90سالو احلسن ، مرجع سابق، ص - 19
 .55م، ص،1990ستري غري منشورة، جامعة مايدوقرى، ابوالبشر أدم، الشيخ عبد اهلل بن فوديو، جهوده النحوية ىف البحر احمليط ، رسالة ماج - 20
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على مر العصور، كما تعكس هذه املخطوطات مهارة علماء األفارقة، وإبداعاهتم يف شىت فنون املعرفة. فبناء على كون 
  هذا الرتاث اإلنساين جزءا ال يتجزأ من تراث األمة اإلسالمية.

 النتائج:

 غرب افريقيا تضم أكرب خمطوطة كنوز فكرية وثقافية. -1
 أشتهرة  غرب أفريقيا مبهارة  وابداع علمائها ىف تنظيم املخطوطات االسالمية. -2
 خمطوطات غرب افريقيا ذات أثر معرىف وانساىن. -3
 خمطوطات غرب افريقيا تراث انساىن ال يتجزء من تراث االمة االسالمية. -4
 خمطوطات غرب افريقيا ثقلت العلماء مبعارف انسانية متجددة -5
 أغىن املناطق باملخطوطات العربية واالسالمية.غرب افريقيا تعد من  -6

 التوصيات:

 مجع خمطوطات غرب افريقيا ىف أرشيف واحد. -1
 أجراء مزيد من الدراسات املعمقة حول خمطوطات غرب افريقيا . -2
 انشاء مكتبات بالعامل االسالمى تضم خمطوطات غرب افريقيا االسالمية -3
 مجع خمطوطات غرب افريقيا.توفري دعم ماىل من املؤسسات احلكومية بغرض  -4

 المصادر والمراجع:
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سالو احلسن، الرتاث العريب املخطوط يف مجهورية النيجر، مكتبة خمطوطات أبلغ منوذجا، جملة التواصل، العدد   -3
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