
املسترشقون وحتقيق املخطوطات

حسن أحمد الهادي)*(

أو رسالة مكتوبة  املخطوط، وجمعه مخطوطات، عبارة عن كتاب 

الكتاب  املطبوع، وهو  ويقابله  بعد،  تطبع  أي مل  النّساخ،  أو  مؤلّفها األصيل  بخّط 

مشكلته  وتحقيقها،  املخطوطات  دراسة  يف  وللبحث  املطبَعة]1].  يف  املنسوخ 

وحقيقاته لناحية الرجوع إىل املصادر املخطوطة الذي ميثّل صعوبًة عند الكثريين؛ 

عليها  الحصول  ولتعّذر  أخرى،  أحيانًا  عليها  التعرّف  ولصعوبة  أحيانًا،  بها  لجهلهم 

ال  تحقيقه،  أو  لبحثه  ماّدة  املخطوطات  يتّخذ  الذي  الباحث  أنَّ  إىل  أضف  ثالثة. 

محاذير  دونه  تعامل  وهو  املخطوطات،  تلك  مع  املبارش  التعامل  من  له  مناص 

وصعوبات كثرية؛ ألنّه ال يستطيع أن يدرس املخطوطات إاّل إذا عرف أنواع الخطوط 

التي نشأ فيها أو انترش فيها كّل نوع منها، وأنواع األحبار التي  وتواريخها واألماكن 

كانت تستخدم وطرق صناعتها، وأنواع الورق، والسامت التي متيّز بها كّل عرص وكّل 

مكان من األماكن التي صنع فيها، يضاف إىل ذلك املعرفة بأمناط الفنون الزخرفيّة 

يف املخطوطات، وتسمية كّل شكل من أشكالها، والعرص الذي ظهر فيه، واملكان 

الذي انترش فيه ومتيّز به، واإلملام بخصائص التجليد يف مختلف العصور والبيئات 

وغريها من العنارص...

من  جزًءا  كونها  يف  بها-  املسترشقون  اهتّم  -التي  املخطوطات  أهميّة  وتتجىّل 

* ـ مدير التحرير.

]1]- مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة، المعجم الوسيط، القاهرة، 1972م, ط2، ص224. 
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التاث العريب واإلسلمي، الذي قامت عليه الحضارة العربيّة واإلسلميّة، ودراستها 

والتقّدم  والتطّور  قّوته،  وعنارص  وعوامله  النهوض  أسباب  عىل  التعرّف  إىل  تدفع 

واإلبداع عند العرب واملسلمي، ومعرفة الطريق الذي سار عليه األقدمون يف مسرية 

بنائهم الحضاري.

مبّكرًا يف حدود  بدأت  قد  وتحقيقها ونرشها  املخطوطات  دراسة  بأّن  وصحيح 

صناعة  األوىل  نشأتها  طور  يف  وكانت  أوروبا،  يف  امليلدي  عرش  الخامس  القرن 

تحتف للكسب املعييش، ثّم تحّولت من خلل ما مرّت به من تجارب عمليّة إىل 

علم له أصوله وقواعده، بدًءا من جمع نسخ املخطوط ومقابلتها، وصواًل إىل تدوين 

االختلفات بي النسخ يف الهوامش، إاّل أنّه من الواضح عندنا أنّه كان للسترشاق 

تحقيق  علم  إجراءات  ألّن  املجال؛  هذا  يف  التأسيس  سبق  ال  املامرسة  سبق 

املخطوطات معروفة يف تراثنا العريب واإلسلمي وعند علامء املسلمي منذ القدم، 

وقد عرف العلامء املسلمون القواعد املتعلّقة بعلم تحقيق املخطوطات مبّكرًا، إذ 

كانوا يتحّرون عن صّحة نسبة النّص إىل صاحبه، ويهتّمون بضبطه وتوثيقه، ويقابلون 

بي أوجه روايات النّص املختلفة، النتقاء أوثقها]1].

املسترشقي،  من  كبريًا  عدًدا  أّن  االسترشاق  تاريخ  يف  للمتتبّع  بوضوح  ويظهر 

العلميّة  لقيمتها  نظرًا  واستثنائيّة؛  خاّصة  عناية  املخطوطات  هذه  تحقيق  أوىل  قد 

والحضاريّة، فضًل عن كونها جزًءا مهامًّ من التاث العريب واإلسلمي العريق، فقد 

القرن  يف  وتحديًدا  اإلسلميّة،  املخطوطات  بجمع  االسترشاقيّة  الدراسات  عنيت 

بعضها  وتحقيق  وفهرستها،  بحفظها  والقيام  الغرب،  إىل  نقلها  وتّم  عرش،  السابع 

والرّحالة  املسترشقون  جاب  التي  املرحلة  أّن  التاريخيّة  الوقائع  وتسّجل  ونرشه. 

املحاذير  كّل  من  وبالرغم  املخطوطات.  عن  بحثًا  اإلسلميًة  الديار  الغربيّون 

نجد  ودراستها،  املخطوطات  تحقيق  عمليّة  تواجه  التي  والصعوبات  واملشكلت 

زمن  منذ  اهتّموا  قد  الجغرايف  وتوزّعهم  مشاربهم  اختلف  عىل  املسترشقي  بأّن 

وكان  اإلسلمي،  الرشق  بلد  يف  مكان  كّل  من  العربيّة  املخطوطات  بجمع  طويل 

يف  غنيًّا  تراثًا  تحمل  التي  املخطوطات  هذه  بقيمة  تاّم  وعي  عىل  مبنيًّا  العمل  هذا 

الدوحة  مطابع  الحضاري، ط.أولى، 1404ه،  والصراع  الفكريّة  والنهضة  االستشراق  زقزوق، محمود حمدي،   -[1[
بتصرّف. ص61،  الحديثة، 
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شتّى مجاالت العلوم. وكان بعض الحّكام يف أوروبا يفرضون عىل كّل سفينة تجاريّة 

تتعامل مع الرشق أن تحرض معها بعض املخطوطات، وقد ساعد الفيض الهائل من 

أوروبا  العربيّة يف  الدراسات  مهّمة  الرشق عىل تسهيل  املخطوطات املجلوبة من 

وتنشيطها. وكانت الجهات املعنيّة يف أوروبا ترسل مبعوثيها لرشاء املخطوطات من 

»ريتشارد  بروسيا  ملك  الرابع«  فيلهلم  »فريدريش  أرسل  املثال  فعىل سبيل  الرشق. 

الرشق  إىل  1825م  عام  بتمان«  »هيرنيش  و  1842م،  عام  مرص  إىل  ليبسيوس« 

لرشاء مخطوطات رشقيّة، وقد تّم جمع املخطوطات من الرشق بطرق مرشوعة وغري 

مرشوعة. وقد لقيت هذه املخطوطات يف أوروبا اهتامًما لناحية حفظها وصيانتها من 

التلف والعناية بها، وفهرستها فهرسة علميّة تصف املخطوط وصًفا دقيًقا، وتشري إىل 

ما يتضّمنه من موضوعات، وتذكر اسم املؤلِّف وتاريخ ميلده ووفاته وتاريخ تأليف 

الكتاب أو نسخه... إلخ. وبذلك وضعت تحت ترصّف الباحثي الراغبي يف االطّلع 

عليها يف مقّر وجودها أو طلب تصويرها بل روتي أو إجراءات معّقدة.

العربيّة يف مكتبة  ألوارد )Ahlwardt( بوضع فهرس للمخطوطات  وقد قام مثًل 

برلي يف عرشة مجلّدات، وقد صدر هذا الفهرس يف نهاية القرن املايض، واشتمل 

الجامعات  يف  املسترشقون  قام  وقد  مخطوط.  آالف  عرشة  لنحو  فهرس  عىل 

وتقدر  دقيقة،  فهرسة  العربيّة  املخطوطات  بفهرسة  كافّة  األوروبيّة  واملكتبات 

وهناك  اآلالف]1]،  بعرشات  أوروبا  مكتبات  يف  اإلسلميّة  العربيّة  املخطوطات 

دراسات للمسترشقي عن هذه املخطوطات يف مجاالت عديدة. وعىل سبيل املثال 

قامت باحثة من املسترشقي بإعداد بحث عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم يف 

أثناء حضوره  أن سمعه يف  بعد  الخويل  أمي  الشيخ  قال عنه  السادس عرش،  القرن 

مؤمتر املسترشقي الدويل الخامس والعرشين:«لقد قّدمت السيّدة كراتشكوفسيك 

بحثًا عن نوادر مخطوطات القرآن يف القرن السادس عرش امليلدي، وإيّن أشّك يف 

أّن الكثريين من أمئّة املسلمي يعرفون شيئًا عن هذه املخطوطات، وأظّن أّن هذه 

املسألة ال ميكن التساهل يف تقديرها«]2].

[1[-http://www.cairo.cybrarians.info/abstrcts18.html

.Fueck, op. cit. 189- 191:2]- راجع العقيقي 3/ 352 وما بعدها، وكذلك 3/ 598. راجع أيًضا[
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بل  بالظاهر،  تقييم جهود املسترشقي، يجب علينا أن النكتفي  نريد  ...وعندما 

األسئلة  من  العديد  ونطرح  ونرشوها،  حّققوها  التي  املخطوطات  ندرس  أن  علينا 

حولها، فهل كان تحقيقهم مبنيًّا عىل أسس علميّة؟ وما هي أهدافهم من هذه العمليّة 

العلميّة املعّقدة؟ وما املخطوطات التي قاموا بتحقيقها؟ وهل عنوا بتحقيق ما يظهر 

يخدم  ما  املخطوطات  من  حّققوا  أنّهم  أم  وعبقريّتهم،  ونبوغهم  املسلمي  تفّوق 

أغراضهم وأهدافهم االستعامريّة؟. 

وبنظرة أوليّة نجد بأّن النقد املوّجه لهذه األعامل كان يف األعم األغلب ضمن 

اتجاهي، فقد عمد أصحاب االتجاه األّول إىل نقد النتائج واآلراء الفكريّة للمحّقق 

مقّدمة  يف  مثبتة  ظاهرة  اآلراء  هذه  تكون  ما  وعادة  املخطوط،  للنّص  معالجته  يف 

التحقيق، بحيث يعرّب عنها املحّقق مبارشة موضًحا رأيه يف تلك القضايا التي يعالجها 

التحقيقيّة  املعالجة  من  مستنبطة  اآلراء  هذه  تكون  األحيان  بعض  ويف  املخطوط، 

للنّص املخطوط، وتظهر أكرث ما تظهر يف هامش التحقيق، حيث تعليقات املحّقق 

من  املسترشقون  أنتجه  ما  يشمل  النقد  يف  االتجاه  وهذا  وترجيحاته.  النّص  عىل 

تحقيقات أو معالجات للنّص املخطوط، ولهذا فقد تعرَّضْت اآلراء الفكريّة التي أثبتها 

املسترشقون يف مقّدمات تحقيقاتهم لردود كثرية، من خلالملقدمات التي كُتبت من 

من  املسترشق  نرشه  الذي  املخطوط  تحقيق  أعادوا  الذين  العرب،  املحّققي  ِقبل 

قبُل، وهذا املنحى من النقد يفرض عىل الناقد لعمليّة التحقيق أن يكون متخّصًصا 

يف املنت موطن الدراسة؛ ليفهم أّواًل مقصد املحّقق من كلمه، ثّم يتمّكن ثانيًا من 

الرّد عليه ونقد آرائه الفكريّة.

املنهج  نقد  أو  التحقيق،  إجراءات  نقد  إىل  الثاين  االتجاه  أصحاب  ذهب  بينام 

اتَّبعه املسترشقون يف إخراج املخطوط ونرشه، وهو اتجاه نقدي يدور حول  الذي 

املنهج املتّبع من قبل املسترشق يف عمليّة املعالجة التحقيقيّة للنّص املخطوط، 

للنصِّ يف  الدخول مع املسترشق املحّقق  ذاته دون  النّص  ينبثق من  وهذا االتجاه 

سجال فكري حول آرائه التي حاول أن يبثَّها من خلل معالجته للنّص املخطوط. 

ويحاول هؤالء اإلجابة عىل سؤال: هل استوفت املعالجة التحقيقيّة للمخطوط من 

قبل املسترشق إجراءات علم التحقيق؟.
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ويف كل الحالتي إنَّ الجهود التي بُذلت إىل زماننا املعارص مل ترتِق إىل املستوى 

الذي يليق بتاث نهبه الغرب وتفّرغ لدراسته مئات الباحثي واملحّققي؛ بحثًا وتحقيًقا 

مضامي  جعل  من  ليتمّكنوا  واإلسلمي؛  العريب  بالتاث  يتعلّق  ما  كّل  يف  وتنقيبًا 

الدراسات واملؤّسسات  الباحثي ومراكز  هذا التاث ماّدة مرجعيّة دسمة بي أيدي 

والحضاريّة  والتنمويّة  العلميّة  املجاالت  يف  استثامره  ويتّم  العالية...،  التعليميّة 

اّدعت  طاملا  التي  الغربيّة  واملجتمعات  البلدان  خدمة  يف  املجاالت،  من  وغريها 

التطّور والتقّدم والرقّي والحضارة، إىل جانب فهمهم لواقع بلداننا ومجتمعاتنا وتراثنا 

يك تكون لقمة يسهل تناولها برضا وتعاون أهلها وأصحابها.

 وهنا تكمن الخطورة والضعف والوهن عند الكثري من الباحثي واملحققي يف 

من  واملفّكرين  العلامء  كّل  إىل  مخلًصا  خطابًا  نوّجه  يجعلنا  ما  وهو  العرص،  هذا 

العرب واملسلمي الستثامر كّل الطاقات العلميّة، وتسخري املوارد النفيسة يف خدمة 

يتّم  األفكار املشّوهة عنه، وهذا ال  كّل  منه، ودفع  ما ُسلب  التاث واستنقاذ  إحياء 

العايل  التعليم  أولويّات  رسم  وإعادة  الكبرية،  العلميّة  واملؤّسسات  باملشاريع  إاّل 

والبحث العلمي يف الجامعات ومراكز البحث يف عاملنا اإلسلمي... 

مدير التحرير
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