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ABSTRACT 

 

 

It is the historical value of the country, because these manuscripts are the historical 

gateway to the country's heritage and authenticity, as well as the scientific value 

left by our forefathers of the nation's great scientists. This is why our study came 

in order to develop a number of mechanisms, controls and practical proposals for 

ways to advance the status of the manuscripts preserved in the Central Library of 

the Sunni Endowment in Iraq, because they include the rare manuscripts, which 

will contribute in a remarkable way to underlining the finest features of originality 

and sophistication. The importance of our research stems from the subject that he 

is talking about, as he talks about the practical steps of the mechanisms of caring 

for the nation's heritage. In particular, we are aware of the extent of the suffering 

that has afflicted Mesopotamia for decades, because of the repercussions of wars, 

occupation, scientific siege and cognitive decline. The purpose of the topic is clear 

in the general context of the title of the research, and we aim to reach full 

conviction through which the statement of practical efforts to promote the Iraqi 

manuscripts; and appropriate mechanisms to promote the Library of Waqf 

manuscripts, which played an important role in the service of cultural and 

intellectual life, A great cultural monument, to a country in which the first four 

civilizations of the world were born, through which culture and knowledge were 

spread throughout the globe. 
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 الملخص
 

 القيمة تعكس ألهنا ولوجها؛ من بد ال اليت املوضوعات، أهم من( العراقية باملخطوطات النهوض آليات) حبث يعد  
 العلمية القيمة كوهنا  عن فضلا  وأصالته، البلد لعراقة التارخيية البوابة تعد   املخطوطات تلك أن   بسبب للبلد، التارخيية

 والضوابط اآلليات من مجلة وضع أجل من دراستنا جاءت لذلك. األفذاذ األمة علماء من أجدادنا لنا خلفها اليت
 ؛(العراق يف السين الوقف لديوان املركزية املكتبة) يف احملفوظة املخطوطات بواقع النهوض لطرق   العملية واملقرتحات

 أمهية وتنبع. والرقي األصالة ملمح أروع تسطري يف رائع بشكل ستسهم اليت النادرة، املخطوطات أّمات تضم ألهنا
 سيما وال األمة؛ برتاث العناية آلليات العملية اخلطوات بيان إىل يتطرق كونه  عنه، يتحدث الذي املوضوع من حبثنا
 واحلصار واالحتلل احلروب تداعيات بسبب الزمن، من عقود منذ الرافدين بلد لفت اليت املعاناة حجم ندرك أننا

 إىل هندف أننا وذلك البحث، لعنوان العام اإلطار يف واضح املوضوع من اهلدف ولعل  . املعريف والرتاجع العلمي
 املناسبة واآلليات العراقية؛ باملخطوطات للنهوض العملية اجلهود بيان خلهلا من يتضح تامة قناعة إىل التوصل

 تعد   كانت  إذ والفكرية، الثقافية احلياة خدمة يف مهماا  دوراا  تؤدي كانت  اليت للمخطوطات، الوقف مبكتبة للنهوض
 أرجاء كل  إىل واملعرفة الثقافة ُصّدرت خلله ومن العامل، يف حضارات أربع أول فيه قامت لبلد   كبرياا،  ثقافياا  صرحاا 

 .املعمورة
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 مقدمة

 وصحبه أمجعني، أما بعد:احلمد هلل رب العاملني، والصلة والسلم على رسول اهلل األمني، وعلى آله 
فهذا هو حبثنا املتواضع املوسوم بــ)آليات النهوض باملخطوطات العراقية: خمطوطات "الوقف السين" يف العراق 
أمنوذجاا(، الذي نشارُك من خلله يف املؤمتر الدويل األول للمخطوطات يف ماليزيا، وقد تناولنا فيه عدداا من املوضوعات 

  التطرق إليها، لعلها تسهم يف إثراء جانب من أبرز اجلوانب الرتاثية لبلدنا العزيز )العراق(. اليت رأينا أمهية يف
 فكرُة الموضوع :  •

يعد  حبث )آليات النهوض باملخطوطات العراقية( من أهم املوضوعات، اليت ال بد من ولوجها؛ ألهنا تعكس القيمة 
املخطوطات تعد  البوابة التارخيية لعراقة البلد وأصالته، فضلا عن كوهنا القيمة العلمية التارخيية للبلد، بسبب أن  تلك 

 اليت خلفها لنا أجدادنا من علماء األمة األفذاذ.
ولذلك جاءت دراستنا من أجل وضع مجلة من اآلليات والضوابط واملقرتحات العملية لطرق  النهوض بواقع  

ة املركزية لديوان الوقف السين يف العراق(؛ ألهنا تضم أّمات املخطوطات النادرة، اليت املخطوطات احملفوظة يف )املكتب
 ستسهم بشكل رائع يف تسطري أروع ملمح األصالة والرقي.

 أهميُة الموضوع :  •
تنبع أمهية حبثنا من املوضوع الذي يتحدث عنه، وال شك أن  موضوع ))آليات النهوض باملخطوطات العراقية(( يعّد 
موضوعاا مهماا للغاية؛ ألنه يتطرق إىل بيان اخلطوات العملية آلليات العناية برتاث األمة؛ وال سيما أننا ندرك حجم 
املعاناة اليت لفت بلد الرافدين منذ عقود من الزمن، بسبب تداعيات احلروب واالحتلل واحلصار العلمي والرتاجع 

 املعريف.
 أهداُف الموضوع :  •

املوضوع واضح يف اإلطار العام لعنوان البحث، وذلك أننا هندف إىل التوصل إىل قناعة تامة يتضح  لعل  اهلدف من
من خلهلا بيان اجلهود العملية للنهوض باملخطوطات العراقية؛ واآلليات املناسبة للنهوض مبكتبة الوقف 

، إذ كانت تعد  صرحاا ثقافياا كبرياا، لبلد  للمخطوطات، اليت كانت تؤدي دوراا مهماا يف خدمة احلياة الثقافية والفكرية
 قامت فيه أول أربع حضارات يف العامل، ومن خلله ُصّدرت الثقافة واملعرفة إىل كل أرجاء املعمورة.
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 باب )اخلاء والطاء(. 4/137ينظر: العني، للفراهيدي  (1)
 مادة )خطط(. 3/1123ينظر: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية  (2)
(3) 1/244 . 

 
 تساؤالت الموضوع :  •

 هناك عدة تساؤالت للبحث، أمهها ما يأيت: 
 ما أمهية املخطوطات وصفحات الرتاث يف حياة األمة؟  (1)
 هل أسهمت مكتبات العراق )بلد الرافدين( بشكل إجيايب يف احلفاظ على تراث األمة؟  (2)
 ما أبرز اآلليات واخلطوات العملية للنهوض باملخطوطات العراقية؟  (3)
 حدود الموضوع :  •

ودراستها، وأمهيتها يف حياة األمة يعد  من املوضوعات املتشعبة، اليت حتتاج إىل من املعلوم أن  ما يتعلق باملخطوطات 
مزيد من اجلهد، ولذلك فإن  احلدود واألطر العامة احملددة لبحثنا ستكون مقتصرة على حبث اآلليات الكفيلة بالنهوض 

 ين يف العراق.بواقع املخطوطات العراقية، احملفوظة يف املكتبة املركزية لديوان الوقف الس
  المبحث األول :مخطوطات الوقف السني 

 التعريُف .. واألهميـــةُ 
 المطلب األول: التعريف باألساسيات

من املهم جداا قبل الولوج يف تفصيلت املوضوع وتشعباته التعريف باملصطلحات األساسية ملوضوع حبثنا، حىت تكون 
 املنشودة، والفكرة املقصودة من البحث، وذلك من خلل التعريفات اآلتية:مدخلا مناسباا للوصول إىل الغاية 

 الفرع األول: التعريف بالمخطوط
املخطوُط: اسم مفعول مأخوذ من )خطط(، واخلط : الكتابة وحنوها مما خُيط ، والتخطيُط كالتسطري ، تقول: خططُت 

: أي َكَتبَ (1)عليه ذنوبه: سطّرهتا  .(2). وخط  بالقلم 
: ))املخطوط: هو الكتاب املكتوب باخلط ال باملطبعة، ومجعه: خمطوطات، واملخطوطة: (3)وجاء يف "املعجم الوسيط"
 النسخة املكتوبة باليد((.
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 ، مادة )خطط(.665و  1/663ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة  (4)
 . 140ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وقواعد التحقيق، د. مهدي فضل اهلل، ص (5)

 
واملخطوُط، مفرٌد، ومجعه )خمطوطات(، ومؤنث املخطوط )خمطوطة(، ومجعها )خمطوطات( أيضاا، وميكن تعريف 

 .(4)نص مكتوب باليد لـّما يطبعاملخطوط بأنه: كتاب أو وثيقة أو 
واملخطوطات: تطلُق كناية عن كتب  أو رسائَل مل تطبع بعد، وال تزال خبط مؤلفيها األصليني أو النّساخ. ويسمى 

 . (5)العلم الذي يهتم بدراسة هذه املخطوطات وحتقيقها بــ)علم دراسة املخطوطات(
 ومكتبتهالفرع الثاني: التعريف بالوقف السني 

 أواًل: التعريف بالوقف السني
الوقف السين، هو إحدى التشكيلت الرمسية، التابعة للحكومة العراقية، وهو امتداد لوزارة األوقاف والشؤون الدينية 

م، لتكون هذه املؤسسة 2003العراقية )سابقاا(، إذ ُفصلت األوقاف بعضها عن البعض اآلخر، بعيد غزو العراق عام 
 هتا واالهتمام بشؤوهنا وتفصيلهتا كافة. الواجهة الرمسية للعناية باألوقاف السنية وإدار 

 ثانياً: التعريف بالمكتبة 
 . تمهيد عام عن المكتبات:1

احلديث عن املكتبات له امتداد تارخيي يف اإلسلم، إذ نشأت املكتبات يف اإلسلم مع نشأة املساجد، ومل يكن 
ة واالجتماعية، ومركزاا إلدارة الدولة وتسيري أمورها، املسجد مكاناا خاصاا بالعبادة فحسب، بل كان مركزاا للحياة الثقافي

كما كان املسجد حمطاا ألنظار املسلمني، ومعداا حللقات العلم واجتماع العلماء، وتعليم ابناء املسلمني القرآن الكرمي 
 والعلوم اإلسلمية األخرى كافة.

وملا كان املسجد أوُل املعاهد يف صدر اإلسلم، كاَن ال خيلو من صحف القرآن الكرمي وتفسريه، وصحف احلديث 
إذ  كان جيمع فيه ما يّدونه كّتاب الوحي  وشرحه، ويسعنا القول هنا أن  أُوىل املكتبات كانت ببيت رسول اهلل 

مث ُحفظت عند عمر بن اخلطاب  إىل بيت أيب بكر  من التنزيل احلكيم، مث نقلت الصحف من بيت رسول اهلل 
  أيام خلفته، مث قام عثمان بن عفان   بنسخ املصاحف وإرساهلا إىل األقطار اإلسلمية. وإىل جانب ذلك 
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 . 217 -215ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، د. يوسف املرعشلي، ص (6)
 .  217ق املخطوطات، د. يوسف املرعشلي، صينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقي (7)
جعفر عبد اهلل القائم بأمر اهلل(. ينظر: البغداديون أخبارهم وجمالسهم،  من مدارس بغداد القدمية أنشأها الوزير نظام امللك يف زمن اخلليفة العباسي )أيبهي  (8)

 .   276م، ص1958تأليف: إبراهيم عبد الغين الدرويب، مطبعة الرابطة، بغداد، 
هجرية، على يد اخلليفة املستنصر باهلل، وكانت مركزاا علمياا وثقافياا مهماا. 1233املستنصرية: هي مدرسة عريقة، ُأسست يف زمن العباسيني يف بغداد عام  (9)

 .  233والدكتور أمحد سوسة، ص ،ينظر: دليل خارطة بغداد املفصل، تأليف: الدكتور مصطفى جواد
 . 369املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، صينظر: فهرس  (10)

 
كان لبعض الصحابة ما يشبه املكتبات يف بيوهتم، من أمثال: اإلمام علي بن أيب طالب، وسعد بن عبادة، وعبد اهلل 

 ( أمجعني. عود، وأيب هريرة، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، وعبد اهلل بن عباس )بن مس
وهكذا دواليك زاد اهتمام املسلمني جبمع الكتب، وكثرت املكتبات منذ أواخر القرن اهلجري الثاين، وأمّدها اخللفاء 

 . (6)ب، وغري ذلكواألمراء مبا حتتاج إليه من املوظفني واملواد الكتابية وما يلزم لتجليد الكت
وإذا أردنا ختصيص احلديث عن بلدنا )العراق(، فمما ال شك فيه أنه كان مهد العلم، وموطن اخللفة، ومركز العلم، 

 وقد ضم  على مر العصور والدهور أشهر املكتبات اإلسلمية، ولعل  من أمهها ما يــأيت:
الدار العلمية الشهرية اجلامعة ملختلف املؤلفات هو اخلليفة دار احلكمة، أو بيت احلكمة، وأول من أسس هذه  •

 )هارون الرشيد( يف بغداد.
 مكتبة ابن سوار بالبصرة، وقد أسس هذه املكتبة الضاربة يف أعماق التاريخ )أبو علي بن سوار الكاتب(. •
 575ملتوىف سنة خزانة كتب الوقف مبسجد الزيدي ببغداد، وقد أنشأها أبو احلسن علي بن أمحد الزيدي، ا •

 . (7)هــ
 ... وغريمها.(9)، واملدرسة املستنصرية(8)املكتبات التابعة للمدارس ، مثل: املدرسة النظامية •

 . التعريف بمكتـبة الوقف السني:2
، وحتتوي على عدد  كبري  من (10)هي مكتبٌة رمسيٌة مهمٌة؛ ملا تضّمه من نفائس املخطوطات ونوادر املطبوعات

صلية، وغري األصلية، وهي يف ضمن التشكيلت الرمسية لوزارة األوقاف العراقية سابقاا، وديوان الوقف املخطوطات األ
 السين حالياا.
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 أفادنا هبذه املعلومات األستاذ الدكتور عبد الرزاق احلريب. (11)
 .  369ينظر: فهرس املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، ص (12)
عهد  يف م، وكذلك1918سنة ان احلكم العثماين إىل بّ إاملصادر واملراجع واملخطوطات والصحف لكل الوزارات حتتوي دار الكتب والوثائق على أهم  (13)

م، فضلا عن وجود الكتب واملصادر اليت تعني الباحثني والدارسني 2003 -1958م، واجلمهورية العراقية 1932-1920 من سنة االنتداب الربيطاين
دمار شامل للمبىن وحرق الكتب وسلب بعض منها. فضلا عن إضرام لتعرضت الدار م 2003عام  االحتللوبعد  ،هتماب واملطالعني يف اختصاصاوالكتّ 

ر بثمن، أي أن  النار يف الدار واحلرق املتعمد للكثري من الكتب والوثائق والتجهيزات. وقد جنمت عن ذلك خسائر معرفية وثقافية فادحة ال تعوض وال تقد
وبعبارة أدق يواجه العراق اآلن كارثة ثقافية حقيقية سببها فقدان هذا البلد  ،% من املطبوعات25% من مواردها األرشيفية و60قارب الدار خسرت ما ي

 سكندر، املدير العام للدار. إسب ما أفاد بذلك الدكتور سعد بشري حبجلزء غري قليل من تراثه األرشيفي وذاكرته التارخيية املعاصرة، 

 
م، من لدن امللك فيصل 27/7/1928وقد أُسست املكتبة بعد جهود  بُذلت من جلنة من العلماء وافتتحت يف 

، وألقيت يف حفل االفتتاح كلمات وقصائد، من أشهرها األول، بعد أن فتح القفل الذهيب الذي كان بباب املكتبة
 . (11)قصيدة للشاعر الكبري معروف الرصايف

وتتصف خمطوطاهتا بالندرة والنفاسة؛ ألهنا متثل صفحة ناصعة من صفحات الرتاث اخلالد، إذ وصلت إلينا إما خبطوط 
 .(12)العريبمؤلفيها، وإما مقروءة عليهم، أو على مجهرة من أعلم الرتاث 

وتعد  مكتبة الوقف للمخطوطات من أهم املعامل الثقافية والفكرية واحلضارية املهمة اليت هلا تأريخ عريق، ودور رائد 
وفعال يف نشر الثقافة والرتاث العلمي واألديب والفين، من خلل تقدميها اخلدمات للمستفيدين من طلبة وباحثني 

قافية اليت تقيمها مع املؤسسات اإلقليمية والعاملية، أو عرب نشرها البيلوغرافيا وأكادمييني ومن خلل العلقات الث
 العراقية اليت طُورت، لتستوعب مجيع نواحي النتاج الفكري العراقي.  

قامت وتؤدي مكتبة الوقف للمخطوطات دوراا مهماا يف خدمة احلياة الثقافية والفكرية إذ تُعد  صرحاا ثقافياا كبرياا لبلد 
 فيه أول أربع حضارات يف العامل، ومنه ُصدرت الثقافة والعلم واملعرفة اىل كل أرجاء املعمورة.

 وتنبع أمهية الدار ألهنا حتتفظ بعدد كبري من املخطوطات، من بينها جمموعة كبرية من املخطوطات النفيسة والنادرة. 
ري اخلطاطني من العرب واملسلمني, وقد ازدادت أمهية كما ضمت العديد من اللوحات والرقع اخلطية والزخارف ملشاه

؛ بسبب ما (13)مكتبة الوقف للمخطوطات بعد الرتاجع الكبري للدور الذي كان منوطاا بدار الكتب والوثائق العراقية
 م. 2003تعرض له العراق بفعل الغزو واالحتلل عام 
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 م.  26/12/2011مهية املخطوطات العراقية، للباحثة خولة حممد علي، دراسة منشورة على موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعلم، بتاريخ ينظر: أ (14)

 
يف حني كان عدد املخطوطات فيها قبل االحتلل  خمطوطاا( 3520وتضم مكتبة الوقف يف الوقت احلاضر قرابة )

خمطوطاا( ولكن بسبب الفوضى اليت عمت العراق بعيد االحتلل كانت سبباا يف هنب وحرق وإتلف  4730قرابة )
 خمطوط(، فل حول وال قوة إال باهلل. 1210ما يقرب من )

 ئها ف السني في إثراالمطلب الثاني : أهمية المخطوط في حياة المسلمين ودور مكتبة الوق
تعد  املخطوطات أوعية أمينة وتراث غين، ومتنوع، حفظ لنا النتاج الفكري والعلمي والفين، الذي أبدعه رواده من 

العرب واملسلمني ، ذلك الرتاث الذي كاد أن يكون هنباا للضياع والنسيان ولكنها احتوته، فأصبحت جزءاا أساسياا  
أنواع خمتلفة من العلوم واآلداب والفنون، وأحتفتنا بذخرية عظيمة ال من ذاكرة األمة العربية واإلسلمية، إذ أغنتها ب

تقدر بثمن، وقد أّدت املخطوطات دوراا مهماا يف حفظ هذا الرتاث ونقله جيلا بعد جيل، حىت وصل إلينا، على 
افة اإلنسانية مبا الرغم من الظروف العصيبة اليت مرت هبا أمتنا اإلسلمية عرب تارخيها الطويل، كما أهنا أغنت الثق

 تضمنته من كنوز، وحفظت لنا تراثاا إنسانياا غزيراا. 
ولقد وصلت إلينا هذه الثروة الثمينة واملنحة الغالية وال مغاالة يف ذلك، وهي اليوم أمانة بني أيدينا، الواجب حيتم 

ا، بل أكثر من ذلك، وهذا يتطلب علينا احملافظة عليها، ونقلها إىل األجيال اللحقة ساملة مصانة، مثلما وصلت إلين
رعاية ودعماا من لدن اجلهات املسؤولة، املؤمنة واحلريصة على تراثها املتميز، ليمتلك الدميومة ويكون شاهداا حياا على 
عظمة أمتنا، ومسامهتها الفعالة يف رفد احلضارات املتعاقبة بأنواع املعارف واآلداب والفنون والعلوم؛ إذ أدى إسهامها 

 باشر اىل إغناء وتطوير الثقافة العاملية. امل
وللمخطوطات أمهية استثنائية ومكانة مميزة يف التاريخ العريب واإلسلمي, فهي الوعاء الذي حفظ ونقل لنا النتاج 

ت العلمي والفكري والفين الذي أبدعه أولئك األجداد األفذاذ من العلماء واملفكرين والفنانني العرب واملسلمني واألقليا
األخرى. وقد كان هلا تأثرٌي اجيايٌب على احلضارات اإلنسانية اليت أعقبتها, وقد اعرتف هبذا التأثري الكثري من العلماء 

 . (14)واملستشرقني املنصفني
بسبب ما رافقها من مكملت  -مع األمهية الكامنة يف ذاهتا-واحلقيقة أن  املخطوطات العراقية قد اكتسبت أمهية بالغة 

 ت زادهتا رونقاا وإتقاناا، فمن املعلوم أن  اخلطوط تكتسب ق يماا مجاليةا جديدة على أْيدى الن س اخني والور اقني، وجممل
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  .24القاسم البغدادي  حكاية أيب (1)
 . 167و 51أمين فؤاد سيد، ص الدكتور الكتاب العريب املخطوط وعلم املخطوطات، (16)

 
حىت أصبحت بـَْغداد يف القرن الرابع اهلجري تُباهى مبن فيها من الوراقني والنس اخني، ولذلك يقول أبو القاسم 

ى عندكم من أرباب الصِّناعات وامل َهن مثل من أرى ببغداد من الَور اقني البغدادي مفاخراا أهل أصفهان: ))هل أر 
 .(15)واخلط اطني؟((

بيع أكسبتها فخامة مناسبة لتدوين  وكان للخط الكويف الذى نشأ يف العراق سللتان إحدامها هبا مسحة من الرت 
ت يف كتابة املصاحف الكربى طوال القرون الثلثة القرآن جتمع بني اجلفاف والليونة، أقرب إىل الرتبيع والزوايا استخدم

األوىل من اهلجرة واألخرى أخف وأكثر تدويراا استعملت يف األغراض الكتابية العامة دون القرآن، وهو ما عرف 
هو  بــ"احمَلق ق الَور اقي" أو "خّط الت حرير" الذي استخدمه الوراقون والنساخ يف نسخ الكتب؛ وهذا النوع من اخلطوط

 . (16)الذي نال جتويداا ظاهراا فيما بعد على يد كل  من ابن ُمْقَله، وعلي بن هلل البو اب
 دور مكتبة الوقف على وجه اخلصوص: •

من املعلوم أن  مكتبة الوقف تعد املكتبة األبرز يف مجع املخطوط اإلسلمي يف العراق، وكما ذكرنا سابقاا فإهنا تضم 
م، 2003خمطوطاا( قبل االحتلل عام  4730خمطوطاا(  بعد أن كانت قرابة ) 3520يف الوقت احلاضر قرابة )

 1210سبباا يف هنب وحرق وإتلف ما يقرب من ) ولكن بسبب الفوضى اليت عمت العراق بعيد االحتلل كانت
 خمطوط(. 

ولعل  مما يوضح دور مكتبة الوقف يف إثراء جانب املخطوطات، أن  مكتبة الوقف قد تألفت جبمع عدد من املكتبات 
 العامة واخلاصة، لتصبح مكتبة شاملة جامعة، وقد ضمت ما يأيت:  

 خمطوطاا(. 296م، بواقع )1962إىل مكتبة الوقف عام  . خزانة السيد حممد عاصم اجلليب، املهداة1
 خمطوطاا(. 77. خزانة السيد حممد سعيد الطبقجلي، وعدد املخطوطات فيها )2
 هــ.1217. خمطوطات املدرسة السليمانية، اليت بناها سليمان باشا عام 3
د نقلت إىل مكتبة األوقاف يف عام . خمطوطات املدرسة النعمانية، اليت كانت حمفوظة يف جامع مرجان ببغداد، وق4

 م.1928
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خبط حافظ ذكر األستاذ الدكتور عبد الرزاق احلريب أن  من أهم املخطوطات اليت كانت حمفوظة يف جامع اجلنيد البغدادي: نسخٌة من القرآن الكرمي  (17)

ها خبطها األصلي رشدي، وهي نسخةٌ نفيسٌة، وخّطها على قاعدة الثلث، وقام بإصلح بعض حروفها املتضررة اخلطاط الكبري هاشم حممد البغدادي، وقد طبعت
 (. 1205م، ورقم هذا املخطوط يف السجل العام للمكتبة هو )1953 سنةمديرية األوقاف العامة 

 
 . خمطوطات جامع الكهيا، الواقع حالياا يف منطقة امليدان ببغداد، وعددها قليل.5
 .(17). خمطوطات جامع اجلنيد البغدادي6
 . خمطوطات مسجد الرواس.7
 م.1962. خمطوطات جامع املصرِّف، وقد أهديت خمطوطات هذه اخلزانة عام 8
 م.1956د عبد احلليم اخلاقاين، وأهديت خمطوطاته عام . خزانة السي9

 م.1966خمطوطاا( أُهديت عام  154. خزانة السيد حسن األنكريل، وعدد خمطوطاهتا )10
 . خمطوطات جامع احليدر خانه.11
 . خمطوطات جامع اإلحسائي )التكية اخلالدية(. 12
 طوطات.. خمطوطات مسجد نائلة خاتون، وفيها عدد من نفائس املخ13
 خمطوطاا(. 44. خمطوطات جامع القبلنية، وعدد )14
 خمطوطاا(. 1413. خمطوطات مكتبة جامع اإلمام األعظم، وعدد )15
 . خمطوطات مكتبة مسجد عمر السهروردي.16
 . خمطوطات مكتبة الشيخ كمال الدين الطائي، وذلك بناءا على وصيته )رمحه اهلل(.17

 االهتمام بالمخطوط العراقي )الوقف السني أُنموذجاً(المطلب الثالث: دواعي 
لعل  مثة تساؤالا يَرُد يف إطار هذا اجلهد الذي يُركز من خلله على االعتناء باملخطوطات وضرورة االهتمام هبا، فحوى 

قية؟ واجلواب هذا التساؤل: ما األسباب أو الدواعي اليت تقف وراء االهتمام باملخطوطات، وال سيما املخطوطات العرا
 عن ذلك يُعرُف من خلل األمور اآلتية: 

 المخطوطاُت تراُث األمة : •
من أهم دواعي االهتمام باملخطوط: أنه ميثل تراث األمة، بل هو اجلزء األهم من ذلك الرتاث، ويعد املخطوط الوثيقة 

 إىل صيانة خمطوطاهتا  -ممكل األ-املهمة من وثائق وجودها احلضاري والقومي، ومن هذا املنطلق سعت األمم 
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 . 1حامت الضامن، صالدكتور ينظر: إسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث،  (18)
 .66 -57م، ص2006قومية يف القاهرة، العدد الثامن، يوليو ينظر: جملة تراثيات، مقالة لألستاذ أسامة النقشبندي، دار الكتب والوثائق ال (19)

 
والتفنن يف سبل هذه الصيانة؛ ذلك أن  اإلميان بالرتاث والعمل على إحيائه وحتليله ودراسته بروح علمية متزنة هو 
مظهر من مظاهر اإلميان باألمة ذاهتا، فهو يف حقيقته ميثُل إرادة األمة وعزمها ويقينها بقوة وجودها، وهو عامل ثقة 

 .(18)ورة وبناء أيضاا، شريطة حسن استعماله ودراسته يف هدي النظرة الصائبة والنهج املوضوعي امللتزمووحدة، وعامل ث
وللمخطوطات أمهية كبرية يف التاريخ اإلسلمي، فهي الوعاء الذي حفظ لنا العلوم واملعارف والفنون، واآلداب. 

ر فاعل يف التواصل احلضاري لألمة، ورفدها بأسباب وأخبار التاريخ وأحداثه، وكل نتاجات العقل العريب، وكان هلا دو 
النهوض يف كل العصور، كما كان هلا تأثري مهم يف تقّدم احلضارة اإلنسانية، زيادة على قوامها املادي املتمثل 

بية بصناعتها، من الورق والكتابة والتجليد والزخرفة والتزويق، فهي من اآلثار املنقولة اليت تفردت هبا احلضارة العر 
 .  (19)اإلسلمية

 المخطوطاُت تاريٌخ حافل : •
من أهم األسباب والدواعي الكامنة وراء ضرورة االهتمام باملخطوط ووجوب احملافظة عليه أنه يعد التاريخ احلافل 

طبقاا لدراسة ميدانية تناولت أوضاع -لألمة، فإننا إذا أردنا احلديث عن خمطوطات بغداد ]على سبيل احلصر[ فإنه 
قد تبني أن  من أهم خمطوطات العاصمة العراقية، خمطوطات )األب ماري أَن ْستاس الَكْرم ي(  -خطوطات يف العراقامل

( خمطوطة، وكذلك خمطوطات رشيد عايل الكيلين، وخمطوطات الشريف حازم األمني من األسرة 1300وعددها )
( خمطوطة، وخمطوطات صادق كمونة وعددها 3739املالكة العراقية، وخمطوطات املؤرخ عباس العزاوي وعددها )

( خمطوطة، وخمطوطات قاسم حممد الرجب صاحب 658( خمطوطة، وخمطوطات يعقوب سركيس وعددها )512)
( خمطوطة، وهناك أقدم بكثري من هذه املخطوطات، ويصل تاريخ بعضها إىل العهود 410مكتبة املثىن وعددها )

األوىل، وقد كانت حمفوظة يف املتحف العراقي، الذي تعرض للنهب والسلب بعد العراقية القدمية والعهود اإلسلمية 
 م. 2003اجتياح العراق عام 
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 م. 26/12/2011ينظر: أمهية املخطوطات العراقية، للباحثة خولة حممد علي، دراسة منشورة على موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعلم، بتاريخ  (20)
 . 66 -57م، ص2006 متوز -ائق القومية يف القاهرة، العدد الثامن، يوليوينظر: جملة تراثيات، مقالة لألستاذ أسامة النقشبندي، دار الكتب والوث (21)

 
 المخطوطات تاريٌخ مؤلم : •

مع األمهية البالغة اليت وضحنا بعض معاملها، فإن  مثة حقيقة ال ميكن التغافل عنها، وهي: أن  تاريخ املخطوطات اليوم 
)مؤمل(، ولذلك فإن  القيمة التارخيية واملعرفية للمخطوط تتعرض ملزيد من املكايد؛ ومن مَث  فإن  ذلك يُوجب يصّنف بأنه 

 على املهتمني إيلء العناية والرعاية للمخطوط من أجل احملافظة عليه والنهوض به.
ة، كما عانت الركود والرتاجع ارتبط تدفق املخطوطات وتطورها طردياا مع ازدهار احلضارة العربية اإلسلميوقد 

واإلمهال يف مراحل ضعف وتقهقر هذه احلضارة، فنجدها قد تعرضت للتدمري والعبث إبّان غزو املغول لبغداد سنة 
هـ، كما أصيبت ببلء النهب والسلب والتخريب يف حقب االحتلل األجنيب واالستعماري وآخرها احتلل 656

من نتائجه أن تعرضت مؤسساتنا الثقافية والعلمية والفنية إىل النهب واحلرق  م( الذي كان2003العراق يف نيسان )
 .  (20)والتدمري

لقد عرف الغزاة األجانب أمهية املخطوطات يف حياة األمة يف كل اجملاالت، ولذلك استهدفوها بشىت 
الوسائل، وتعرضت خزائنها للدمار والسرقة خلل الغزو األجنيب، على مر العصور والدهور، منذ أن دّمر طغرل بيك 

 كانت تضم مئات اآلالف من املخطوطات، السلجوقي العديد من خزائن املخطوطات وأحرق دار العلم يف بغداد اليت
( ألف 400م بتدمري وحرق خزائن املخطوطات، وسرقة أكثر من )656كما قام املغول عند احتلهلم بغداد سنة 

م، مما أدى إىل 1274ه/672خمطوط وهتريبها إىل مراغة بوساطة عميلهم اخلواجة نصري الدين الطوسي املتوىف سنة 
 والتآليف اليت مل تصل إلينا إال عناوينها. ضياع الكثري من األصول 

ومع ذلك ظل اهتمام األمة برتاثها قائماا ومل تكسل صناعة املخطوطات، وكانت خزائن الكتب تعمر بعد كل غزو 
وكارثة، ويتسابق الُغرّي من أبناء األمة إىل رفدها باملخطوطات من جديد لتستأنف دورها يف سند احلركة الفكرية 

 .(21)والثقافية
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 ترق، وفضلا عن ذلك حُ اا لكن مع هذه العناية إال أن  االعتداء على الرتاث مل يتوقف بشكل تام، بل كان هتريب وسرقة بعض املخطوطات النادرة قائم (22)

 بعض املكتبات يف بداية تسعينيات القرن املاضي بسبب العدوان على العراق، وما أعقبه من تداعيات.
 م.4/9/2000هتددها، بتاريخ  اليت واألخطار العراق يف املخطوطات نفائس ( بعنوان:اجلزيرةعلى )لقاء ، يف أسامة النقشبنديأفاد هبذه املعلومات األستاذ  (23)

ومبناسبة احلديث عن النهضة، فإن  العراق قد شهد يف سبعينيات القرن املاضي )العشرين( وما بعده عناية فائقة 
، ورصدت لذلك املبالغ اللزمة، مجعت كمية كبرية املخطوطات، ومن املؤكد أن  عدد املخطوطات (22)باملخطوطات

أربعة آالف خمطوط، لتصبح أكثر من سبعة وأربعني ألف  اليت كان حيتفظ هبا العراق قبل السبعينيات ال تتجاوز
 .  (23)م2003خمطوط جملد حىت احتلل العراق عام 

 )مخطوطات الوقف السني أُنموذجاً( المبحث الثاني : آليات النهوض بالمخطوطات العراقية
ضرورية يف النهوض بواقع املخطوطات قبل البدء بوضع مجلة من املقرتحات والتصورات اليت نراها -من املناسب هنا 

أن نقول مرة أخرى ونؤكد على ضرورة إعادة فتح )مكتبة الوقف السين  -احملفوظة يف ديوان الوقف السين
للمخطوطات( بشكل رمسي؛ ألن  املعلومات املتوافرة لدينا تؤكد أهنا ال تزال غري مفتوحة أمام الباحثني والدارسني؛ 

 الفنية.بسبب الظروف األمنية، و 
وإن  املقرتح الوجيه هنا: هو العمل بشكل جاد بتأسيس )مركز املخطوطات وإحياء الرتاث يف الوقف السين( تكون 
املكتبة اخلاصة باملخطوطات إحدى تشكيلته، وتكون املهمة األساسية هلذا املركز: العمل بشكل دؤوب على توفري 

وحفظاا، وحتقيقاا، وإدامةا، فضلا عن العمل على حتقيق املخطوطات األجواء العلمية للعناية باملخطوطات، فهرسةا، 
اليت مل حتقق، وإخراجها إىل النور، من خلل اختيار خنبة من خرية طلب العلم، من املهتمني بشأن التحقيق واملتقنني 

 ألدواته. 
ن الوقف السين يف العراق؛ ألنه وال بأس أن يكون هذا التشكيل تابعاا ملركز البحوث والدراسات اإلسلمية يف ديوا

 املؤسسة الرمسية املعنية بشؤون البحث والتأليف.
وللزيادة  يف التفصيل، فإننا نستطيع أن نضع بعض املهمات التفصيلية املقرتحة لذلك املركز، من خلل السعي يف 

 حتقيق ما يأيت: 
 رستها، وتبويبها. ( مجُع املخطوطات، واحملافظة عليها، واالعتناء بدميومتها، وفه1)
 ( تقدمي اخلدمات العلمية كافة للباحثني والدارسني من خلل تصوير املخطوطات اللزمة؛ بغية االستفادة منها.2)
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فهرسة كاملة ألهم مقتنيات الدار تضمنت خمطوطات ملواضيع يف الفقه وأصوله والنحو  -دار املخطوطات العراقية–عامة لآلثار والرتاث أجنزت اهليئة ال (24)

 إىل خمترب املتحف. اا خمطوط 43بطاقة من بطاقات احليازة مع املصادر واملراجع، فضلا عن إعادة  120لى تدقيق زيادة عخمطوط,  3910بواقع  ،والتاريخ

 
( العمل الدؤوب على توفري األجهزة واملعدات احلديثة، اخلاصة بتصوير املخطوطات وصيانتها، وتقدمي مجيع 3)

 وسائل اإلدامة والرتميم.
 ركة الفاعلة يف الندوات وامللتقيات واملؤمترات العلمية داخل العراق وخارجه.( املشا4)
 ( متابعة وتدقيق املخطوطات اليت حبيازة املكتبات اخلاصة والعامة املوزعة يف احملافظات؛ لغرض توحيد اجلهود. 5)
ة بتحقيق الرتاث الذي مل حيقق، ( تأسيس فريق عمل من الباحثني واحملققني؛ لغرض البدء باملشاريع العلمية، اخلاص6)

 وإخراج الكنوز العلمية إىل النور.
 ( السعي إىل إقامة املعارض الدائمة، من خلل عرض نفائس املخطوطات ونوادرها اليت متلكها املكتبة.7)

 اآلليات المتعلقة بالمكتبة ونظامها: المطلب األول
، والقيام بدورها املنشود هو: العمل على وضع نظام حيدد رمبا من أهم اآلليات اليت تساعد على النهوض باملكتبة

آلية العمل يف تلك املكتبة، وطريقة التعامل مع الباحثني والدارسني والزائرين أيضاا، واحلقيقة أن  مثة تقدماا حاصلا يف 
أجل مواكبة التقدم  بعض املكتبات يف البلدان العربية واإلسلمية، إذ قطعت شوطاا ال بأس به جتاه هذا األمر، ومن

 العلمي احلاصل، وبغية االنتفاع منه يف هذا الصدد، فإننا نقرتُح هنا القيام باألمور اآلتية:
 أواًل: األرشفة اإللكترونية للمخطوطات

من املعلوم أن  طلب العلم اليوم يعتمدون بشكل أساسي على الشابكة )اإلنرتنت(، ففيها اختصار للجهد والزمن، 
مث  فإن  حماولة ربط املخطوطات ومعلوماهتا بتلك الشابكة أمر يف غاية األمهية. وديوان الوقف السين مدعو هنا ومن 

، إال أهنا تعد  اخلطوة األهم يف اخلطوات (24)إىل املباشرة بتلك الفكرة؛ وهي وإن كانت ال تعد األوىل من نوعها
 اث األمة وتارخيها.العملية إلفادة احملققني والباحثني واملهتمني برت 

فاملكتبة املركزية ملخطوطات الوقف حتتاج إىل فهرسة كاملة ألهم مقتنياهتا، على أن تُرتب حبسب العلوم، كالتفسري 
 واحلديث واللغة والفقه واألصول والتاريخ والثقافة والعلوم األخرى كافة.
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حضارهتا، من الواجب رعايتها وحماولة االستعانة إن  املخطوطات تعد وعاء إرث األمة، وسجلا حافلا لتارخيها و 

بالتقنية واألساليب العلمية احلديثة ألرشفتها عرب الشابكة )اإلنرتنت(، ليتمكن الباحث أو املواطن من التعرف إىل 
 إرث بلده. 

 ثانياً: مشروع التقّصي اإللكتروني 
ة ومتنوعة من املخطوطات، وهذه املخطوطات هلا مما ال شك فيه أن  مكتبة خمطوطات الوقف حتتوي على أعداد كبري 

أشباهها ونظائرها يف مكتبات متنوعة يف العامل، ومن هنا فإن  العمل على إقامة مشروع استقصائي لتوحيد أماكن 
وجود تلك املخطوطات املشرتكة مع خمطوطات الوقف يعد أمراا يف غاية األمهية؛ ألنه سيوفر لنا معرفة أماكن وجود 

ك املخطوطات عند اإلقدام على حتقيقها والعناية هبا، دومنا جهد أو عناء يف البحث أو التقصي عن مكان مثل تل
 وجود شبيهاهتا. 

ويف ضمن رؤية ورسالة مؤسسة دار الرتاث يف استثمار الفرص اليت تتيحها لنا ثورة تقنية املعلومات يف عصر العوملة 
وفري السرعة اللزمة للوصول إىل املبتغيات املطلوبة للمستفيدين النهائيني وتذليل الصعوبات وتقليل اجلهود والزمن وت

وال سيما احملققني املتخصصني خبدمة وإحياء الرتاث، وخباصة يف جمال املخطوطات، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس 
 أول مشروع إلكرتوين عراقي الستقصاء املخطوطات يف العامل.

ونياا، لضمان استخدامه واالعتماد عليه من لدن مجلة كبرية من الباحثني، إذ وهذا املشروع ينبغي أن يكون إلكرت 
 سيكون متاحاا جلميع الباحثني واملهتمني استخدامه واالستفادة من اخلدمة العلمية اليت يقدمها.  

كون متاحاا ويلتحُق هبذا املقرتح أمر آخر، وهو: العمل اجلاد إلنشاء موقع إلكرتوين على الشابكة )اإلنرتنت(، ي
للجميع، ترفُع عليه األرشفة اإللكرتونية، حبيث ميكن للباحث االستفادة منه يف التعرف إىل اسم املخطوط، وملخص 

 عنه، واملواصفات الفنية له، والنسخ املتوافرة عنه، مع اإلشارة إىل حتقيقه من قبل أو عدم حتقيقه.
 ثالثاً: االستفادة من الخبرات األخرى

ية نود تأكيد أمرين، األول: أن  مكتبة الوقف حباجة إىل كتابة نظام جديد حيكُم عملها، وذلك بالنص يف هذه اجلزئ
على التشريعات وطبيعة النشاطات، ولكن ينبغي أن تكون تلك األنظمة والتشريعات مواكبة للميادين الثقافية 

 ية اليت مل يعد سائغاا االستغناء عنها على اإلطلق.واملعرفية، فضلا عن ضرورة االعتماد على اآلالت والربامج اإللكرتون
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إسكندر، وهو منشور على املوقع الرمسي لدار الكتب  بشري والوثائق د. سعد استفدنا هذه املعلومات من لقاء إعلمي ُأجرَي مع مدير عام دار الكتب (25)

 والوثائق.
حيدث التعفن، وإذا  65فإن  الرطوبة إذا ارتفعت أكثر من  ؛لذلك يقال: إن الورق يتنفس، وحيتاج إىل هواء، كما حيتاج إىل الرطوبة أيضاا؛ لكي ال يتلف (26)

 درجة مئوية من أجل احملافظة املطلوبة. 25 لىتعرض إىل اجلفاف أقل من أربعني يظهر تكسر، وكذلك درجة احلرارة جيب أال تزيد ع

 
واألمر الثاين: أن  هناك ضرورة الستفادة مكتبة الوقف من خربات وإمكانات املكتبات العراقية األخرى، اليت تعتين 

ر احلياة باملخطوط والرتاث، ال سيما )دار الكتب والوثائق(، فإن  هلا باعاا طويلا يف العمل، وهي تسعى إىل تطوي
سواء أكان يف -الثقافية والعلمية يف العراق. وتسعى دار الكتب إىل إنشاء مكتبة رقمية ميكن للباحث من خلهلا 

الوصول اىل ما يوجد يف الدار من مطبوعات ومنشورات للستفادة منها، وتعمل أيضاا  -داخل العراق أم خارجه
وهو عبارة عن جمموعة مكتبات  -د يكون يف الشرق األوسطبل ق-على إنشاء مشروع ريادي ألول مرة يف العراق 

وأرشيف لشخصيات عراقية أّدت دوراا مشهوداا يف بناء العراق احلديث ويف أي جمال كان، فضلا عن قيامها بإنشاء 
خمازن حديثة لألرشيف، وإنشاء خمتربات، اهلدُف منها فصل األرشيف عن املكتبة وتوفري فضاءات جديدة للمطبوعات 

 .(25)األرشيفية واألقسام اليت ستستحدث مستقبلا 
 اآلليات المتعلقة بالعناية بالمخطوط: المطلب الثاني

سبق احلديث عن بعض املقرتحات الفنية اليت حتكم عمل مكتبة املخطوطات بوصفها مؤسسة تُعىن بتقدمي اخلدمات 
للرواد من طلب العلم املهتمني، ونريُد اآلن تقدمي بعض اآلليات واملقرتحات اليت ُتسهُم يف العناية باملخطوط نفسه، 

 وذلك على وفق اآليت: 
 :والتصويرأواًل: تأسيس وحدة الترميم 

مما ال خيفى أن  املخطوطات تعد  من النفائس واجلواهر الثمينة اليت ينبغي احملافظة عليها، كما أن  مثل تلك النفائس 
بفعل تقادم الزمن، فقد تتعرض للتمزيق والتلف، أو ما شابه ذلك، لذا من الواجب توفري اجلو  -بل شك–تتأثر 

 .(26)املناسب للمخطوط
فإن  من املناسب تأسيس وحدة نقرتح تسميتها بـ)وحدة الصيانة والرتميم(. ومهمة الوحدة: العمل على ترميم ومن مث  

 وصيانة ومعاجلة املخطوطات العراقية، وال سيما خمطوطات الوقف.
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 . 233ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، ص (27)

 
حة وحبسب املعلومات املعلن عنها فأنه قد افتتح )املشفى اإليطايل للمخطوطات( يف ضمن تشكيلت وزارة السيا

م، وهو سيسهم يف 1920واآلثار العراقية، وهو يعد األول من نوعه منذ تأسيس اهليئة العامة لآلثار والرتاث عام 
 إدامة ومعاجلة وصيانة املخطوطات وبعض القطع األثرية أيضاا. 

يت متتلك ونقرتح هنا التنسيق مع اجلهات ذات العلقة والتخصص، من املراكز اليت هتتم بصيانة املخطوطات، وال
-اخلربات اللزمة لذلك، وحبسب معلوماتنا فإن  مركز )مجعة املاجد( يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قد أهدى 

 بعض األجهزة واملعدات اليت ستسهم بشكل كبري يف إثراء جانب العناية باملخطوطات وإدامتها. -مشكوراا 
االستغناء عنه يف هذا الزمن، وميكن للمكتبة تصوير املخطوطات لغرض وأما التصوير فهو أمر ضروري، ال ميكن 

االستخدام من لدن املهتمني والباحثني، وميكن التصوير عن تلك املصورات ملن حيتاج إليها؛ ألن  امتهان املخطوط 
إىل احملافظة على األصلي سيتلفه وسيعرضه للضياع، وجنُد أن  كربيات املكتبات قد اتبعت هذه الطريقة، فهي تسعى 

املخطوط الورقي األصلي، ويف سبيل احملافظة عليها قامت بتصويرها على أفلم )ميكروفيلم( أو )ميكروفيش( مصغرة 
جداا، وتقوم بالتصوير منها ملن يطلب نسخة، وُحفظت النسخ األصلية بأساليب احلفظ املعاصرة وصيانتها من 

 .(27)االبتذال واأليدي الكثرية
 الجة سوء الخزن :ثانياً: مع

حتتفظ مكتبة الوقف للمخطوطات جبملة كبرية من املخطوطات الثمينة والكنوز الرائعة، ومعلوٌم أن  مثل تلك الكنوز 
العلمية حتتاج إىل أماكن مناسبة خلزهنا، وعلى القائمني على تلك املخطوطات تبديد كل املخاوف اليت تراود املهتمني 

 نتيجة سوء اخلزن.
غي على إدارة مكتبة الوقف أن توفر خمازن، أو قاعات، أو متحفاا يليق بأمهية هذه املخطوطات اليت متثل لذلك ينب

 إرثاا مهماا، ونقرتح هنا: القيام بوضع اخلطط اللزمة لبناء مركز املخطوطات، الذي يكون مكاناا حلفظ تلك الكنوز.
 ثالثاً: أثر الفهرسة في خدمة المخطوط : 

أهم اآلليات واخلطوات اليت ميكن من خلهلا االعتناء باملخطوط والنهوض به؛ ألن  الفهرسة هي  تعد الفهرسة من
 السبيل األمثل، والطريق املستقيم للوصول إىل املخطوط.
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  . 12ص الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي، ة،املدخل إىل علم الفهرس (28)
 . 14ينظر: أسس الفهرسة والتصنيف، د. رحبي مصطفى عليان، ص (29)
 .  369ينظر: فهرس املخطوطات العلمية يف مكتبة األوقاف العامة، د. عبد اهلل اجلبوري، ص (30)

 
ويعّرف الفهرس بأنه: ))قائمة بالكتب واملخطوطات وغريها من املواد املكتبية، مرتبة وفق نظام معني، أو قائمة تسجل 

 .  (28)وتكشف مقتنيات جمموعة معينة أو مكتبة معينة أو جمموعة من املكتبات(( وتصّنف
فهي عملية إعداد فين ألوعية  ومصادر املعلومات من خمطوطات وكتب ودوريات ومواد مسعية وبصرية ومصغرات 

املستفيدين من املكتبة  فلمية... إخل، واهلدف من ذلك أن تكون هذه األوعية أو املواد املكتبية أو املصادر يف متناول
، ويف أقل وقت  وجهد  ممكنني.  بأيسر الطرق 

وللفهرسة مكانة مهمة ومتميزة يف علوم املكتبات والتوثيق واملعلومات؛ وذلك ألن  هدفها األساسي السيطرة على 
 .(29)اجملاالتاملعرفة اإلنسانية وتقدميها موصوفة ومنظمة للدارسني والباحثني للستفادة منها يف خمتلف 

وملا كان ال ميكُن ألي مكتبة أو مركز للمعلومات االستغناء عن الفهرسة، وخباصة يف هذا العصر الذي يوصف بأنه: 
وحنن نريد النهوض مبكتبة -عصر انفجار املعلومات، أو ثورة املعلومات... نقوُل: ملا كان األمر كذلك، فإنه ال ينبغي 

نهض بنفسها، وأن يسعى القائمون عليها إىل القيام برتتيب مقتنياهتا، وإعداد فهرس إال أن ت -الوقف السين العراقية
جديد، حيتوي على مجيع التفصيلت املتعلقة بكل خمطوط، ووضعه بني يدي طلب العلم من املهتمني بتحقيق 

 الرتاث ونشره. 
طلس )رمحه اهلل(، مث ما قام به الدكتور وقد بدأت أوىل بوادر عملية الفهرسة مبا قام به العامل السوري حممد أسعد 

عبد اهلل اجلبوري )رمحه اهلل(، الذي أصدر فهرساا رائعاا يف أربعة جملدات، عند توليه إدارة املكتبة، وتنيف صفحاته 
 . (30)م(1973 -1971صفحة(، وطبع يف بغداد ما بني سنيت ) 3500على )

اهلل( قد أسهم إسهاماا كبرياا يف صناعة الفهارس اخلاصة مبخطوطات  وإذا كان األستاذ الدكتور عبد اهلل اجلبوري )رمحه
من فوضى االحتلل وما خلفه من تداعيات، زيادة على نقل املكتبة -الوقف؛ فإنه ال ميكن واحلالة اليت مر هبا العراق 

من  1210من )من مكاهنا السابق إىل مكان آخر أكثر أمناا، بعد أن أصاهبا اخلطر احملدق، وفقدان ما يقرب 
 إال العمل على إعادة ترتيب تلك الكنوز؛ ألن  ذلك أمراا ضرورياا، وال بد أن يرافق ذلك الرتتيب  -املخطوطات(

 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 118 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           
 الكتاب من إعداد: هدى محيد عبد الكرمي، وحميي الدين حسني.  (31)
 . 161، صاهلمشري ورحبي عليان ينظر: أساسيات علم املكتبات والتوثيق واملعلومات، عمر (32)
 .29ا، األستاذ عبد السلم هارون، صحتقيق النصوص ونشرهينظر:  (33)
 . 5ص ،مصطفى جواد ، الدكتورأصول حتقيق النصوصينظر:  (34)

 
فهرسة شاملة ودقيقة، مع مراعاة املستجدات اليت ال ميكن لطالب العلم االستغناء عنها، مبا يف ذلك: اإلشارة إىل ما 

 خمطوطاا منها.حقق من تلك املخطوطات، وما زال 
وقد اطلعنا على جهد قام به مركز املخطوطات والوثائق يف ديوان الوقف السين، صدر يف كتابني متوسطي احلجم، 

فيه فهرس للمخطوطات اليت متلكها  (31)بعنوان )فهرس املخطوطات املصورة احملفوظة يف مركز املخطوطات والوثائق(
يد من العناية والتفصيل؛ ألنه اقتصر على ذكر عنوان املخطوط، ومؤلفه، مكتبة الوقف حالياا، غري أنه حيتاج إىل مز 

وما يتعلق بوصفه، ومل يركز على املوضوع األهم يف اإلشارة إىل كونه ما يزال خمطوطاا أم مطبوعاا، ولو مت فيه اتباع 
 الطريقة اليت مشى عليها الدكتور عبد اهلل اجلبوري لكان أفضل.

العناية بالفهرسة؛ ألهنا اإلطار العملي لتحديد املسؤولية عن وجود املادة املكتبية، وبيان  ولعل  سبب تأكيدنا على
امللمح املادية والفكرية له، وإعداد السجلت اليدوية وااللكرتونية، وترتيبها على وفق نظام معني؛ حىت يسهل على 

 .(32)الباحث الوصول إىل املعلومة اليت يريد بيسر  وسهولة  
 اآلليات المتعلقة بالمحقق والباحث: الثالثالمطلب 

يعد احملقق من أهم الركائز اليت يستنُد إليها التحقيق؛ ذلك ألن  احملقق هو األداة الفاعلة يف إخراج الكنوز إىل النور، 
عملية العناية ولذلك فإن  العناية باحملقق سيمثل دفعة قوية يف النهوض بواقع املخطوطات، وسيسهم بشكل فاعل يف 

هبا؛ كيف ال واحملقق هو الذي يصحح النص وحيكمه، وهو الذي يصحح عنوان املخطوط، واسم مؤلفه، ونسبة 
 .(33)الكتاب إليه، حىت يكون متنه أقرب إىل الصورة اليت تركها عليه مؤلفه

يف النشر كما وضعها صاحبها  واحملقُق كما وصفه بعض اخلرباء بأنه اجملتهد يف جعل النصوص احملققة مطابقة حلقيقتها
 .(34)ومؤلفها من حيث اخلط  واللفُظ واملعىن

 ومن هنا فإن  مثة ضرورة يف ذكر بعض اآلليات واملقرتحات يف هذا الصدد، وذلك من خلل اآليت:
 



Journal of manuscripts & libraries Specialized Research (JMLSR) Vol: 3, No: 1, 2019 

 
 119 

Journal of manuscripts & libraries Specialized Research   

 

                                                           
 . 231صالدكتور يوسف املرعشلي، ينظر: أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات،  (35)
 . 140صالدكتور مهدي فضل اهلل، ينظر: أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق،  (36)

 
 أواًل: تأليُف فريق بحثي 

الرصني، فإهنا بل شك حتتاج إىل فريق عمل كل مكتبة  أو مركز  أو مؤسسة  تريد االنطلق يف فضاء البحث العملي 
متكامل، وال سيما إذا كانت مهمة هذا املركز أو تلك املكتبة العناية بالرتاث وحتقيقه، ومن هنا صار من املناسب 
جداا العمل اجلاد على تكوين فريق عمل من الباحثني واحملققني الذي ُتسند إليهم مهمة حتقيق الرتاث، والعناية 

 ، وإخراج الضروري منه إىل النور ليستفيد منه طلب العلم.باملخطوط
ولكن مما جيب التنبيه عليه، أن  الفريق البحثي أو فريق العمل املقرتح ال بد أن يكون متمتعاا بالدراية واخلربة، ومبا أن  

ق، وأمهها: املعرفة باللغة عمله األساس سيكون حتقيق النصوص فل بد من إتقاهنم الشروط اليت ينبغي توافرها يف احملق
العربية، والتمتع بالثقافة اإلسلمية، والعلم بأنواع اخلطوط وأطوارها التارخيية، فضلا عن الدراية بعلم املكتبات 

 .(35))خمطوطها ومطبوعها(، واملعرفة التامة بقواعد التحقيق وأصول النشر
 ثانياً: التعاون مع المؤسسات العلمية

لعراق مؤسسات علمية، وجامعات وكليات أكادميية، وميكن التعاون معها يف رفد املكتبة باحملققني ال شك يف أن  يف ا
اجمليدين للصنعة، ممن ميتلكون اخلربة يف هذا اجملال، وذلك من خلل االتفاق مع إدارة تلك املؤسسات واجلامعات 

-نور، كأن خيصص بعض الطلب الناهبني والكليات للمشاركة يف حتقيق بعض املخطوطات املهمة وإخراجها إىل ال
 للقيام هبذه املهمة. -ممن يرغبون بإعداد أطارحيهم ورسائلهم يف التحقيق

وهنا ال بد من وضع دراسة واقعية لتشجيع الطلب الراغبني يف أن تكون موضوعات رسائلهم حتقيق بعض 
لمي يعّد قمة العمل األكادميي الصرف، مما املخطوطات؛ لنشر هذا الكنز املخبوء من الرتاث، ولكون التحقيق الع

 .(36)ُيسهم يف تقدم ركب احلضارة يف العلوم واملعارف املختلفة
وباملناسبة، فإن  بعض تلك املؤسسات العلمية تتبع )ديوان الوقف السين( إدارياا، مثل: كلية اإلمام األعظم اجلامعة، 

 اليت متتلك فروعاا عديدة يف العراق. 
  هذا الصدد عدم إغفال أمرين مهمني للغاية، نؤكدمها من باب تقومينا لتجربة سابقة، ومها:ولكن ينبغي يف
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. أن يكون اختيار الطلب قائماا على أسس صحيحة، وذلك من خلل الرتكيز على اختيار النبهاء والفامهني، 1

 وانتقائهم بعناية فائقة، ويُفّضل أن يكونوا متمرسني بالتحقيق.
مهمة اإلشراف على عملهم إىل األساتذة األكفاء من أصحاب اخلربة والدراية؛ ألن  التحقيق له أصوله، . أن ُتسند 2

وال يُتقنه إال من غاص يف دقائقه ونكته، مع ضرورة أن يكون منهج اإلشراف موحداا بني مجيع املشرفني، حبيث يتم 
 عليها الطلب مجيعاا، حىت خيرج العمل متكاملا، االتفاق على طريقة واحدة يف التحقيق أو العزو أو التخريج يسري

 ال تكدره التناقضات واالختلفات.
 المقترحات و  الخاتمة

بعد هذه اجلولة املباركة، وبعد ما تقدم من توضيح لبعض اآلليات اليت رأيناها مناسبة للتكامل املعريف، جنُد أن  من 
واضح يف االرتقاء والنهوض بواقع املخطوطات، وسيمهدان الطريق املناسب هنا تأكيد مقرتحني، سيسهمان بشكل 

 يف السري خبطى ثابتة لتحقيق اهلدف الذي نصبو إليه مجيعاا، فنقرتُح ما يأيت:
 املقرتُح األول: امللتقى العلمي األول

ي األول للعناية نقرتُح هنا آلية مناسبة جلمع الكفاءات، وذلك من خلل العمل الدؤوب على إقامة )امللتقى العلم
 باملخطوطات العراقية(، وتكون األهداف العامة هلذا امللتقى ما يأيت:

 ( مد جسور التواصل بني الباحثني العراقيني.1)
 ( تبادل اخلربات بني املهتمني واحملققني.2)
 ( اكتشاف القابليات وجتميع الكفاءات مبا يعود بالنفع على مراكز البحوث.3)
 لكبرية لرواد مدارس التحقيق العراقيني.( إظهار اجلهود ا4)
 ( دراسة العوائق وتوضيح احللول املناسبة هلا. 5)
( مواكبة عجلة التطّور وااللتحاق بركب املكتبات العاملية وأنظمتها حبسب النظم والسياقات املّتبعة يف املكتبات 6)

 العاملية. 
 املقرتُح الثاين: املدرسة العراقية يف التحقيق
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بيان طريقته يف للدكتور حامت صاحل الضامن )رمحه اهلل( منهجه اخلاص، ويعد حبثه الرائع )املنهج األمثل يف حتقيق املخطوطات( اخلطوة العلمية املثلى ل (37)

  .التحقيق، وهو كراس صغري وض ح فيه أبرز وأهم اخلطوات يف حتقيق املخطوطات
واها يف ر بشار عواد معروف ال ختفى جهوده ومشاريعه على املطلعني واملشتغلني هبذا الفن، وله طريقته وآراؤه يف التحقيق، ميكن االطلع على فحالدكتو  (38)

 وما بعدها. 5كتابه: ضبط النص والتعليق عليه، ص
 .، وله كتاب يف أصول حتقيق النصوصةالدكتور حميي هلل السرحان يعّد من الرواد الكبار، مّتعه اهلل بالصحة والعافي (39)
 الذين ذاع صيتهم عاملياا، وال ميكن االستغناء عن خربته ودرايته. البارعني يعّد الدكتور جنم عبد الرمحن خلف من العلماء (40)
 الدكتور أكرم العمري ممن خدم الرتاث، وله باع طويل يف خدمة العلوم الشرعية.  (41)
 الدكتور احلريب، من اخلرباء يف التحقيق، ويدير مركز املخطوطات والوثائق يف العراق. (42)
 الدكتور اللهييب من أبرز اجملازين من قبل العلمة الدكتور حامت الضامن. (43)

 
حىت نربز قيمة اإلسهامات العراقية يف تأصيل املنهج العلمي املتبع يف حتقيق الرتاث، فإننا ندعو إىل العمل اجلاد على 

 االتفاق على منهج موحد لرواد التحقيق العراقيني، ممن أسهموا يف خدمة هذا الفن، وغاصوا يف حباره.
 صاحل الضامن( توضح السمات واخلصائص اليت متيز الطريقة ولعل  مثة ملحظات ذكرها األستاذ الكبري )الدكتور حامت

العراقية يف التحقيق من غريها من الطرائق، يف حبثه املوسوم بـ)إسهامات العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث( وهو 
 .(37)م، ونشره بعد ذلك1989حبث أعده وألقاه يف ملتقى ابن باديس الثالث، بالقسنطينة، يف اجلزائر عام 

ولكي ميكن لنا االتفاق على رؤية موحدة، فإن  ما يعضد هذا املقرتح ميكن أن يتم من خلل اجتماع كبار احملققني 
العراقيني يف )ملتقى علمي( لغرض االتفاق على املنهج العراقي املوحد لتحقيق النصوص والعناية بالرتاث، ومن أهم 

 األمساء املقرتحة اليت تقف يف املقدمة:
 .(39). الدكتـــــــــــــــــور حميي هـــلل السرحان2.                          (38)الدكتور بّشار عواد معروف. 1
 .(41). الدكتور أكــــــــــــــــــرم ضياء العمري4.                (40). الدكتور جنم عبد الرمحن خلف3
 .(43). الدكتور صاحل حممد زكي اللهييب6          .                  (42). الدكتور عبد الرزاق احلريب5
وغريهم من العلماء العراقيني الكبار، الذين أسهموا بشكل فاعل يف إثراء هذا اجلانب املهم، والدعوة قائمة هنا إىل  

احية توحيد مناهجهم، والكتابة عن سريهم وإسهاماهتم وفكرهم؛ ألن  الكتابة عن هؤالء األعلم ليست مفيدة من الن
العلمية فحسب، بل هي دافع لطلبة العلم إىل أن حيذوا حذوهم ويتحملوا الصعاب اجلسام من أجل حتصيل العلوم، 

 ويتحملوا ما حتملته هذه  الُنخبة املباركة من العلماء.
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اث يف مؤلف وأخرياا.. فمن املمكن توجيه أحد الباحثني أو عدد منهم إىل مجع جهود اجلامعات العراقية يف حتقيق الرت 

 مفرد، وكذلك مجع جهود اجلهات البحثية األخرى يف حتقيق الرتاث؛ كي تظهر لنا جهود العراقيني يف خدمة الرتاث.
 المصادر والمراجع

أساسيات علم املكتبات والتوثيق واملعلومات، عمر اهلمشري ورحبي عليان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
 م.1997

يف، د. رحبي مصطفى عليان، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، أسس الفهرسة والتصن (2)
 م.1999

 إسهام العراقيني املعاصرين يف حتقيق الرتاث، د. حامت الضامن، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد. (3)
وحتقيقاٌت(، أصول حتقيق النصوص د. مصطفى جواد، نشره حممد علي احلسيين ضمن كتابه )دراساٌت  (4)

 م.1974
 م.2003دار املعرفة، بريوت، أصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات، د. يوسف املرعشلي،  (5)
 أصول كتابة البحث العلمي وقواعد التحقيق، د. مهدي فضل اهلل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت. (6)
أمهية املخطوطات العراقية، للباحثة خولة حممد علي، دراسة منشورة على موقع مؤسسة النور للثقافة واإلعلم،  (7)

 م.  26/12/2011بتاريخ 
 م. 1958البغداديون أخبارهم وجمالسهم، تأليف: إبراهيم عبد الغين الدرويب، مطبعة الرابطة، بغداد،  (8)
 م.1998هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة السابعة، حتقيق النصوص ونشرها، األستاذ عبد السلم  (9)
دليل خارطة بغداد املفصل، تأليف: الدكتور مصطفى جواد والدكتور أمحد سوسة، مطبعة اجملمع العلمي  (10)

 م. 1958العراقي، 
دار أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية،  (11)

 م.1978العلم للمليني، بريوت، 
 م.1982لبنان،  -ضبط النص والتعليق عليه، د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت (12)
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العني، للفراهيدي أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، احملقق: د.مهدي  (13)
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