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يف نشأة املخطوط العربي

حماضرات ألقاها

د .حممد مطيع احلافظ
يف الدورة التدريبية السادسة ملبعوثي الدول العربية
لدراسة شؤون املخطوطات العربية بدمشق
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يف نشأة املخطوط العربي

االفتتاحـيـة
الم عىل سيدنا حممد وعىل آله
والس ُ
الحمدُ هلل رب العاملنيَّ ،
والصال ُة َّ

وصحبه ،و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب  -إدارة

إصدارها اجلديد « :الجانب العلمي في نشأة المخطوط
ابلحوث » أن تقدِّ م
َ
العربــي » ،جلمهور القراء وطلبة العلم والســادة الباحثني واملتطلعني إىل
املعرفـة.
هذا الكتاب رحلة ممتعة مع املخطوط العــريب ،وتارخيه ،وصناعته،
وتوثيقــه والفنون املرتبطة به ،مع مبحث خاص بالســاعات املدونة عىل
املخطوطات والفوائــد املجتناة منها ،كل ذلك قدمــه الباحث املحقق يف
سلســلة حمارضات يف دمشــق ،ضمن الدورة التدريبية السادسة ملبعوثي
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الدول العربية لدراســة شــؤون املخطوطات العربية ،ثم تفضل بجمعها
وتوثيقها يف هذه السطور النافعة بإذن اهلل.
وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـــدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة
آل مكتــوم  -حفظها اهلل تعاىل  ،-التي حتــب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا

ُ
الشيخ
صاحب السمو
اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها
ُ

رئيس جملس
حممدُ ُ
بن راشد بن ســعيد آل مكتومُ ،
نائب رئيس الدولةُ ،

حاكم ديب ،الذي ُيشــيد جمتمع املعرفة ،و َيرعى البحث العلمي،
الوزراء،
ُ
و ُيشجع أصحابه ُ
وط ّلبه.

راجني العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.
ُ
مي
وآخر دعوانا َأ ِن احلمدُ هلل ِّ
رب العاملــنَ ،
بي األ ِّ
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

اخلا َت ِم ِ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

عادل مجعـة مطر

مدير إدارة البحوث
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيد املرسلني،

وعىل آله وصحبه أمجعني ،وبعــد:

ففي هذه الدراســة نص ألربع حمــارضات ألقيتها عىل مبعوثي

الدول العربية لدراســة شــؤون املخطوطات العربية بدمشــق سنة

1986م يف قاعــة املحــارضات باملكتبــة الوطنيــة ،وحــر هذه
املحــارضات من كل بلد عــريب مندوب حيمل شــهادة عليا ،وكان
احلارضون من املتخصصني يف شــؤون املكتبات عامة واملخطوطات

وحاض يف هذه الدورة التدريبية علامء وأساتذة يف عدة فروع
خاصة،
َ َ

من العلوم اإلنســانية :منهــم الدكتور عبد الكريــم اليايف والدكتور

شــاكر الفحام والدكتور حممد الزحييل واألستاذ عصام الشنطي ،...
وكان املرشف عىل هــذه الدورة :معهد املخطوطــات العربية التابع
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جلامعة الدول العربية ،وقــد أوكل إ ّيل التحدث عن اجلانب العلمي

للمخطوطات العربية.

ويتضمن اجلانب العلمي للمخطوط العريب األمور التالية:
 -التعريــف بالرتاث العــريب ،وأن املخطوطــات العربية متثل

اجلانب املكتوب هلذا الرتاث.

 -ولدراســة املخطوط العريب ال بد من معرفة نشأهتا وصناعتها

وعوامل تطورها وكيف وصلت إلينا وكتابتها واالصطالحات التي

حتتوهيا ،وطرق إخراج الكتاب وتطور اخلط وطرق التأليف واإلمالء،
وكتابة املخطوط والسامعات واإلجازات وصيانة املخطوط وحفظه.

هذا يتطلب منّا معرفة تطور الكتابة واخلط عند العرب يف اجلاهلية

واإلســام ،وكذلك بداية التأليف عندهم وطرقهــا تأليف ًا وإمالء.
واملنهج يف كتابة املخطوط وإخراجه موثق ًا ،وتسجيل السامعات التي

هي شهادات علمية للمؤلف والسامعني هلذا الكتاب ،وتوثيقه علمي ًا.
وبعــد :فهذه املحارضات تعطي صورة واضحة وموجزة لنشأة

املخطوط العريب من الناحية العلمية.
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أرجــو أن تكون هذه الدراســة مفيــدة ملن يعمل يف شــؤون

املخطوطات وتوثيقها وحتقيقها ،واهلل ويل التوفيق.

ديب .د .حممد مطيع احلافظ
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مقدمة عامة
عن املخطوطات العربية وأهمية الرتاث العربي
املخطوطات العربيــة هي الرتاث العريب املكتوب عىل شــكل

صحف ُض َّم بعضها إىل بعض .وهي متثــل عبقرية العرب وخربهتم

وثقافتهم املكتوبة ،ويشغل هذا الرتاث من نفوس كثري من املعارصين

منزلة عالية ،جعلتهم يعملون عىل حتديث الثقافة ،ألنه يكون منا نحن

وبالتايل نكون نحن املستقبل.

واإلمجاع منعقــد بني داريس النهضات عىل ّ
أن بذور املســتقبل

ال تنفصل عن تراث املايضّ ،
وأن النظرة إىل وراء إنام هي رشط لتصويب
النظرة إىل أمــام؛ وإن يف احلياة العربية املاضية من احلوافز والتجارب
واملبــادرات واإلبداعــات ما ال يمكن أن نســتغني عنــه يف تطلعنا

نحو اآليت.
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فال عجب إذن أن تشــغل هذه املخطوطــات  -التي متثل اجلزء

األكرب مــن تراثنا  -أذهــان املعارصيــن وأن يلتفتــوا إليها بالعني

الفاحصة ،وأن يقيموا بينها وبني حركتهم املعارصة هذه اجلسور التي

متر من فوقها األجيال القادمة يف طريقها إىل بناء املستقبل.

ولقد رأى املحبون هلذا الــراث بداية التعرف إىل الذات قاعدة

لالنطالق هبا إىل اإلســهام يف احلياة احلضاريــة املعارصة ،وإهنم لن
جيدوا دوافعهم املحركة إىل ذلك ،إال إذا استمدوا من تراثهم ما يؤكد
عندهم قدرهتم ،ويضع أمام أعينهم جتارهبم الســابقة ،فكان الرتاث
جواز دخوهلم إىل مركب احلضارة املعارصة ومشاركتهم فيها.

فالرتاث إذن ،واالهتامم بدراسة املخطوطات ليس عم ً
ال تارخيي ًا

ماضي ًا ،بقدر ما هو عمل حيايت مســتقبيل ،وال يمكن أن يبقى أمره يف

حدود الوفاء النظري له ،واإلشــادة العاطفية به ،وإنام هو كذلك ،أو

نوع من اإلعداد ،ولون من كســب الثقة
قبل ذلك يف اإلفادة منه .إنه ٌ
بالنفس ،والثقة بالنفس أشــد ما حتتاج إليه الشــعوب يف هذا التفجر
احلضاري املتسارع.

واإلفــادة من الرتاث ال تكــون إال يف التعــرف إليه من خالل
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خمطوطاتنا ،ومن خــال وثائقنا ،فام زلنا نعرف بعضها ونجهل كثري ًا
منها ،نجهل مواطنها ،كام نجهل بعضــ ًا من اصطالحاهتا ،واملراحل
التي صنعت فيها املخطوطات شك ً
ال وموضوع ًا.

وهلــذا كان من الواجــب التعريف هبــا ،وبيان مــا تضمه من

علــوم ،وكلك التعرف إىل أماكنها ،ومن ثم مجع هذه املخطوطات أو

مصوراهتا ،ثم العمل عىل حتقيق املفيد منها.

لقد بدأ االهتامم هبذه املخطوطات وما فيها من تراث مع بدايات

النهضــة ،ومل يكن هلذا االهتامم منهج واضــح ،وإنام بدأ كل قطر من

حيث اســتطاع أ ن يبدأ ،وهنضت حكومات ومؤسسات وأفراد مع
بداية الطباعة يف بالدنا العربية.
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مميزات تراثنا العربي
اختص هبا ،وأصبح خالد ًا دون
هذا وإن للرتاث العريب مميزات
َّ

سواه من تراث كثري من األمم ،ومن هذه املميزات الكثرية:

 )1القدم:
َّ
لعل املخطوطات العربية أقدم تراث فكري إنســاين وصل سامل ًا

إىل عرصنا هذا.

 )2الكثرة والتنوع:
َّ
لعل املخطوطــات العربية من الكثرة بحيــث فاقت يف عددها

وتنوع موضوعاهتا أي تراث فكري عاملي آخر.

 )2السعة والشمول:
فقد وزعت جهود علامء العرب يف شتى مناحي الفكر اإلنساين

حيث جالــت عبقرياهتم يف صنــدوق املعرفة اإلنســانية ،فكتبوا يف

الطب والفلــك واآلداب والرشيعة والنبات واحليــوان وامليكانيك
والرياضيات والفلســفة وغريها ،مما حدا بمــؤرخ حضاري أن يعد

فنون ما ألفوا فيها نيف ًا وثالث مئة فن.

يف نشأة املخطوط العربي
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 )4إنسانية الرتاث:
مل يعــرف تاريخ احلضارة حضارة اتســمت بالروح اإلنســانية

اخلالصة كاحلضــارة العربية ،فقــد قامت حضارهتــا ألجل خدمة

اإلنسان « ،الخَ ْل ُق ك ُّلهم ُ
عيال اهلل ،وأحبهم إليه أنف ُعهم لعياله ».

 )5املنهجية العلمية:

عرف علامء العرب املنهج العلمي ،حيث قاموا بإجراء التجارب

والكشوف واالســتقراء والبحوث العلمية بأنفسهم؛ فعلامء احليوان
بدء ًا من اجلاحظ وانتهاء بالدّ مريي ،كانوا َي ْألفون عامل احليوان عىل ما

فيه من خطر ،يف ســبيل الوقوف عىل تدويــن ما يذهبون إليه ،وليس

أدل عىل مــا نذهب إليه من معارشة اجلاحظ لألفاعي حين ًا من الدهر

يف الصحاري.

 )6خلوده:
هذه الصفات أكسبت الرتاث خلود ًا وعظمة ،فام زالت احلضارة

تســتمد منه ما هو نافع ،فهــذه األصالة التي متتع هبــا جعلته حيتفظ

بديمومة خالدة ،وهو ما ندعوه باملعارصة.
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املخطوط العربي صناعة
وال بد لدراسة املخطوطات العربية شك ً
ال ومضمون ًا من معرفة

نشــأهتا وصناعتها وعوامل تطورها ،وكيف وصلت إلينا ،والطريقة

التي كتبت هبا ،واالصطالحات التي حتتــوي عليها ،وطرق إخراج

الكتاب ،والوراقة والوراقني ،واحلرب وأدوات الكتابة ،وتطور اخلط،

وطرق التأليف واإلمالء ،وكتابة اخلطوط والســاعات واإلجازات
التي يف املخطوط ،وألوان الفن والتزيينات عليه ،وجتليده ،وصيانته،

وطــرق الرتميم ،ثــم املراجع التــي ُيعتمد عليهــا يف معرفة أماكن
املخطوطات وفهارســها واملنهج العلمــي يف حتقيقها وإخراجها ِمن

بعدُ للناس.

املخطوط العريب الذي ســنقوم بدراسته ،هو الكتاب املخطوط

ّ
بخط عريب ،ســواء أكان يف شــكل صحف ،ضــم بعضها إىل بعض
فصارت كتاب ًا ،أم ُجعل يف كراريس أو كان لفائف.

يف نشأة املخطوط العربي
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وهبذا خيرج من بحثنا هذا الوثائق والعهود والرسائل والصكوك

املختلفة والنقوش.

صناعة املخطوط:
ال بد من توفر ما يأيت يف صناعة املخطوط:
 )1مواد يكتب عليها كالرق واجللود والربدي والورق وغريه.
 )2أدوات يكتب هبا كالقلم واحلرب.
 )3كاتب يتقن الكتابة.
 )4علم حيرص العلامء عىل تدوينه ونرشه.

مواد الكتابة قبل صناعة الورق:
قبــل صناعة الورق عند العرب ت ِ
ُظهر بعــض اآلثار أن القدماء

كانوا يكتبون عــى قوالب يصنعوهنا من الطني يف حالة طراوته أوالً،
ُث َّم جتفف هذه القوالب أو األلواح يف الشمس أو تشوى بالنار .وهناك
طريقة احلفر عىل األحجار.

18

اجلانب العلمي

أ ّما ســكان مرص فكانوا يكتبون عــى القراطيس (ج قرطاس)،

وهو ورق الــردي ،وكان يصنع من حلاء الــردي الذي حتدث ابن
البيطار عن طريقة جتهيزه يف كتابه «اجلامع ملفردات األدوية واألغذية»

صف حلاء
( .)78/1ويمكــن تلخيص صنعــه بالطريقة التاليــةُ :ي ُّ
ويصمغ
الربدي صف ًا طولي ًا ،ثم تأيت طبقة أخرى فوق الطبقة األوىل،
ّ

جراء هــذه العملية ألواح مرنة،
اللحاء بصمــوغ نباتية ،فتتكون من ّ
تلف
وتقطع إىل قطع طويلة ،ويف عرض مناســب حسب احلاجةُ ،ث َّم ّ
هذه األلــواح بعد جفافها ل ّف ًا ،ولذلك اصطلح عليها باســم لفائف
الربدي ،أو القرطاس املرصي.

أ ّما يف اجلزيرة العربية ويف عرص البداوة فكانت املواد التي يكتبون

عليها مشــتقة من صميم البيئة الصحراوية ،ولذلك كانوا يكتبون يف
جاهليتهم عىل املواد التالية:

الســ ْعفة((( أو جريد النخل،
 )1ال ُع ُســب :مجع عســيب ،وهو َّ

وكانوا يكتبون عىل الطرف العريض منه.

الس َعف :جريد النخل أو ورقه ،وأكثر ما يقال إذا يبست (القاموس).
((( َّ

يف نشأة املخطوط العربي
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(((
السعفة (جريد النخل)
 )2الكرانيف :مجع كُرنافة  ،وهو أصل ّ

الغليظ امللتزق بجذع النخلة.

 )3ال ِّلخاف :مجع َلْفة ،وهي احلجارة البيض الرقاق.

 )4األكتاف :مجع كَتِف ،وهو العظــم العريض الذي للبعري أو

الشاة ،ويف احلديث النبوي« :إيتوين بكتف ودواة أكتب لكم كتاب ًا».

 )5األقتــاب :مجع َقتَب ،وهو إكاف البعري ،أي اخلشــب الذي

يوضع عىل ظهر البعري لريكب عليه.

 )6األديم :وهو اجللد األمحر أو املدبوغ.
 )7القضيم :أي اجللد األبيض الذي يكتب عليه.
 )8املهــارق :مجع ُمهرق ،وهي الصحــف البيضاء من القامش،

معرب.
يصمغ ثم يكتب عليه ،وهو لفظ فاريس ّ
يصقل ثم ّ

وكان هذا النوع عزيز ًا يف اجلزيرة العربية ،ألنه ُيلب مع القوافل

التجارية ،ولذلــك كانوا ال يكتبون فيه إال ّ
كل أمــر مهم ،كاملواثيق

والعهود ،واألمانات.

ب تبقى يف ِ
((( الكرناف :بالكرس والضم أصول الك ََر ِ
الســعف
اجلذع بعد قطع َّ
(القاموس  -كرنف).
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وهذه املواد هي التي اســتعملت يف عهد الرسول ﷺ وصحابته

يف كتابة القرآن الكريم واألحاديث النبوية ،ففي حديث الزهريّ :
«أن

ُ
الرسول ﷺ ُقبض
والقرآن في ال ُع ُسب والقضم والكرانيف»((( .هذا

الرق.
وقد كتبت المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه على َّ

وحينام أصبحت الكتابة جزء ًا أساسي ًا من أعامل الدولة اإلسالمية

 فقد فتحت األمصار وأبرمت العهود واملواثيق وكثرت املراسالت،ودونت الدواويــن يف عهد عمر ريض اهلل عنــه  -كان من الطبيعي

وجود مواد تفي بحاجة الدولة والناس ،وكان الفتح اإلسالمي ملرص
تعرف العرب بمرص بشــكل واسع
فتح ًا يف تاريخ الكتابة العربية ،إذ َّ

ُسمى بال ُقباطي والتي سامها العرب
البدي ،وعىل األقمشة التي ت ّ
عىل ُ
املهارق والقراطيس(((.

البدي ّ
ألن
كانت املــادة التي اعتمد عليها العرب هــي أوراق ُ

احلصول عليها يســر ورخيــص ،وأصبحت الربدي مادة أساســية

للكتابــة العربية ،وبقيت كذلك يف عرص بنــي أمية وصدر دولة بني
العباس إىل جانب الرقوق.

((( الفائق يف غريب احلديث . 150/2

((( الفهرست البن النديم . 31
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صناعة الورق عند العرب:
الورق كثــر ًا يف الكتب القديمة ،لكــ ّن املتفق عليه هو ّ
ُ
أن
ُذكر

الصينيني أول من عرف صناعته .وقد عرف العرب الورق واستوردوه

واستعملوه يف الكتابة ،ولكنه مل ينترش بينهم إال بعد أن صنعوه بأيدهيم

وعىل أرضهم زمن الرشيد.

وبعــد أن فتحت ســمرقند ،وانترص زياد بن صالــح احلارثي

حاكمها عىل إخشــيد فرغانــة الذي كان ينارصه ملك الصني ســنة
 133هـ ،فقد عاد املســلمون إىل ســمرقند ومعهم العامل الصينيون
الذين يتقنون صناعة الورق ،وعىل يد هؤالء قامت صناعة الورق يف

ســمرقند ،ثم مل تلبث هذه الصناعة أن انتقلت إىل العامل العريب ،فأقام
الفضل بن حييى الربمكي وزير الرشــيد مصنع ًا يف بغداد ،واستعمل
الورق بدل الرقوق يف الدواوين(((.

كان الصينيــون يصنعــون الورق من نوع من أنــواع اخليش أو

من رشانق احلرير ،لك َّن العرب طوروا صناعته ،فاســتعملوا الكتان
((( انظر :مقدمة ابن خلدون  ،962واملخطوط العريب د .عبد الستار احللوجي ص.27
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والقطن ،ألنه أرخص سعر ًا من احلرير ولوجوده يف بالدهم ،وأخري ًا

جعلوا يصنعونه من النفايات واخلرق البالية.

وما لبثت تلك الصناعة أن انتقلت من بغداد إىل الشام وفلسطني

منذ منتصف القرن الرابع اهلجري ،وأصبحت صناعة الورق الشامي

تنافس نظريه يف ســمرقند .ومن الشــام انتقلت صناعته إىل املغرب
العريب ،وما لبثت أن انتقلت إىل صقليــة واألندلس ،ثم انتقلت بعد
فرتة إىل أوربا.

أ ّمــا مرص فلم تدخلها صناعة الــورق إال يف عرص متأخر ألهنم

تابعوا الكتابة عىل الربديات حتى القرن اخلامس اهلجري.

وبظهور الورق يف احلياة العربية يدخل املخطوط العريب مرحلة

نموه وتطوره ،وهي مرحلة متتــاز بكثرة اإلنتاج
جديدة عىل طريــق ّ

ووفرته وســهولة تداوله بني القارئني ،عىل أن ذلك مل يؤد إىل اختفاء

الرقوق والربدي هنائي ًا ،وبقي استعامهلا لألمور النفيسة جد ًا.
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هبذه الصناعــة اجليدة للــورق ،ومع انتقاهلا ألوربــا ،نجد أن

الفضل الكبري يعــود للعرب يف حفاظهم عىل تراث اإلنســانية قبل

اإلســام أوالً ،فكانت العربية هي الوعاء الــذي انتقلت فيه الثقافة
اليونانية إىل أمم الغرب ،كام كان هلم الفضل يف إدخال صناعة الورق
إىل أوربا من جهة أخرى ،ويعرتف فيليب حتّي ّ
بأن هذه الصناعة من

ّ
أجل اخلدمات التي أســداها اإلسالم إىل أوربا ،ولوالها ملا اخرتعت

اآللة الطابعة ،ولوال الورق واملطبعة ملا تيرس للعلم انتشــاره يف أوربا

هبذه الصورة العامة التي انترش هبا.

أنواع الورق:
للورق أنواع عديدة من أشهرها:
 )1الورق السليامين :نسبة إىل سليامن بن راشد عامل الرشيد عىل

خراج خراسان.

 )2الورق الطلحي :وينسب إىل طلحة بن طاهر ثاين أمراء الدولة

الطاهرية يف خراسان.

 )3الورق اجلعفري :وينسب إىل جعفر الربمكي وزير الرشيد.
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 )4الورق النوحي :نسبة إىل نوح الساماين.
 )5الورق الطاهري :نسبة إىل طاهر بن احلسني أحد أمراء الدولة

الطاهرية(((.

أدوات الكتابـة:
كان للبيئة الصحراوية أثر كبري يف استعامل أدوات الكتابة ،فقبل

أن يعرف العرب األقالم كانوا يســتعملون آالت حادة ينقشــون هبا

كلامهتم يف احلجارة أو عىل اخلشب ،وهناك دالئل تشري إىل أن العرب
يف جاهليتهم عرفوا القلم وكتبوا به.

والقرآن الكريم يورد لفظ القلــم بأكثر من موضع ،قال تعاىل:

﴿ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ [القلــم ،]1:وقــال أيضــ ًا ﴿ :ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [العلــق .]4 ،3:وكانت األقالم تصنع من
الســعف أو القصب ،ثم تطورت صناعة األقالم بما يناسب الورق

رق ًة وصق ً
ال (((.

((( صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  475/2وما بعدها.
((( املصدر السابق . 439-435/2
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وبعدها تفنن الصناع والفنانون بصناعة األقالم وأدوات الكتابة

المســاعدة ،كالدواة والســكين ،وزخرفت هذه األدوات بزخارف
ونقوش جميلة.

احلرب:
ّ
الخط،
ويقال له أيض ًا المداد ،وإنما سمي الحبر حبر ًا لتحسينه

حسنته.
من قولهم ح َّبرت الشيء تحبير ًا أي َّ

كان المداد يجلــب أوالً من الصين ،كمــا كان يصنع في بالد

العرب ،إ ّما من العفص أو الزاج والصمغ(((.

َّ
ولعل سائ ً
المفضل
ال يسأل :لماذا كان الســواد دائم ًا هو اللون
ّ

في الكتابة ؟

يعود ذلك إلى سببين:
أولهما :ما يوجده لون الحبر األسود على الصحيفة البيضاء من

تضاد يساعد على إظهار الكتابة في أوضح صورة ممكنة.
((( املصدر السابق . 466/2
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وثانيهما :هو ّ
أن صناعة الحبر األســود أيسر بكثير من صناعة

الحبر الملــون ،ألنها ال تحتاج إلى ألوان وأصباغ ،فالعفص والزاج
والصمغ مواد ال تحتاج إال إلى جهد قليل إلنتاج الحبر منها.

أ ّما الدواة فكانت تصنع في الجاهلية من الخشب أو الفخار ،ثم

تطور ذلك إلى المواد الزجاجية والمعدنية(((.

مما ســبق يتبني لنا أن مرحلــة الكتابة عىل العســب واألكتاف

واألقتاب سواء بآالت حادة أو بالفحم أو باحلرب كانت مرحلة سابقة

لنشأة املخطوط العريبّ ،
وأن الكتاب العريب املخطوط كان أول عهده

يكتب عىل الرق ،واختذ شــكل املصحف اشتقاق ًا من الصحف ،ثم مل
يلبث املخطوط أن وجــد يف أوراق الربدي لصناعة املخطوط ،وبقي

الرق والــردي مادتني للكتابــة حتى عرص صناعة الــورق عىل يد
العرب يف بغداد (((.

((( املخطوط العريب ،د .احللوجي ص . 42

((( اجلامع ألخالق الراوي والسامع . 257-252/1
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كتــب العرب خمطوطاهتــم باملداد واألقــام القصبية وغريها،

وكانت األقالم واملحابــر من أهم عتاد طلبة العلــم ،فقد أحصيت
حمابر احلارضين يف جملس أيب مســلم الكجي فبلغت أكثر من أربعني

ألف حمربة ،وكان الطلبة ربام اســتعملوا هذه املحابر ضد خصومهم
يف نزاعاهتم معهم؛ يروى أن ابن جرير الطربي حني قدم بغداد ســنة
 195هـــ رأى جمالس أصحــاب احلديث ومعهــم حمابرهم ،وقيل:

كانت ألوف ًا.
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الكتابة
وتطورها عند العرب
الكتابة ظاهرة إنسانية ومعلم من معامل احلضارة ،جعلها اإلنسان

العريب من بني حماوالته للوصول إىل هذه احلضارة ،ولقد كان العرب

عىل يشء ملحوظ مــن احلضارة ،التصاهلم باألمــم املتحرضة التي
جاورهتم يف الشــال الرشقــي للجزيــرة يف أرض الرافدين ،حيث
احلضارة التي وصلتهم عن طريق املناذرة ،ويف الشــال الغريب حيث
احلضارة التي وصلتهم عن طريق الغساسنة ،وما كان عليه النبطيون

من قبل ،ويف اجلنوب الغريب حيث حضارة اليمن.

والكتابــة عند أمة من األمم تبدأ وتوجــد حمصورة يف فئة قليلة

من الناس ،تأخــذ بعدها يف االزدياد مع الزمــن الذي قد يطول إىل

عــدة قرون قبل أن تشــيع يف النّاس وتصبح وعاء شــعبي ًا من أوعية
الثقافة واحلضارة.
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عرف العرب الكتابة يف جاهليتهم ،وأثبتت بعض املصادر أسامء

املعلمني يف اجلاهلية فمنهم :عمرو بن ُزرارة ،وكان يســمى الكاتب،

وغيالن بن سلمة جاهيل أسلم يوم الطائف ،والطائف أخرجت عدد ًا
من الكتّاب كان منهم من ساعد يف كتابة املصحف.

وكانت الكتابة يف اجلاهلية رشط ًا ال بد منه للعريب ليغدو ذا مكانة

يف قومه ويوصف وصف ًا خاص ًا .ذكر ابن ســعد ّ
أن من كان حيســن
العلوم والرمي والكتابة يسمى كامالً.

مرت الكتابة يف اجلاهلية بتطورات كثرية كان آخرها التحول من
َّ

الصورة النبطيــة إىل الصورة املتطورة خالل القرن اخلامس امليالدي،

ولكنها عــى الرغم من ذلك كانت وقف ًا عىل فئة قليلة من الناس ،ومل

تكن تســتعمل إال يف أضيق احلدود ،وربام كانت احلياة البدوية سبب ًا

مه ًام يف ذلك .وهناك سبب آخر هو تعذر الوصول بسهولة إىل أدوات
شك فيه هو ّ
الكتابة ووسائلها .لك ّن اليشء الذي ال َّ
أن العرب عرفوا

الكتابة واستعملوها يف جاهليتهم ،وهناك أخبار كثرية عن قوم كانوا

يعرفــون الكتابة يف اجلاهلية؛ فالبالذري((( يــروي عن العدوي :أن
((( فتوح البلدان . 583-580
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اإلســام دخل ويف قريش ســبعة عرش رج ً
ال كلهم يكتب .ويروي
أيض ًا عــن الواقدي ّ
أن :اإلســام جــاء ويف األوس واخلزرج عدة

يكتبون ،وقد أحصاهم فبلغوا أحد عرش رج ً
ال وعىل رأسهم سعد بن
عبادة ،واملنذر بن عمرو ،و ُأيب بن كعب ،وجتمع كتب الســرة النبوية

ّ
أن رســول اهلل ﷺ جعل فــداء أرسى قريش يف غزوة بــدر أن يع ّلم
الواحد منهم عرشة من صبيان املسلمني القراءة والكتابة (((.

أ ّمــا املوضوعات التي كتبها العــرب يف جاهليتهم فهي الكتب

الدينيــة والعهــود واملواثيــق واألحــاف والرســائل والصكوك

واملكاتبات .ومن أشــهر هذه العهــود واملواثيق صحيفة قريش التي
تعاقدوا فيها عىل بني هاشم وبني عبد املطلب عىل ّأل يزوجوهم وال

يتزوجوا منهم ،وال يبيعوا هلم وال يشــروا منهم ،ثم تعاهدوا وكتبوا

ذلك يف صحيفة كتبت وعلقت عىل باب الكعبة.

وكان بعض الشــعراء يكتبون قطع ًا من أشعارهم ويرسلوهنا إىل
((( طبقات ابن سعد .14/1/2
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قبائلهم حينام يكونون يف سفر أو َأ ْس ،فها هو النابغة يكتب اعتذارياته
إىل النعامن بن املنذر ويرسلها إليه قبل أن يصل إىل محاة.

و ُأثــر حول املعلقات جدل كثري ،وزعم قــوم أن املعلقات هي

سبع قصائد متخرية من الشعر القديم كتبت بامء الذهب يف ال ُقباطي،
وعلقت بني أســتار الكعبة ((( .ولو أهنم تنبهوا إىل املعنى املراد بكلمة

املعلقات ما جلأوا إىل هذا اخليال البعيد ،فلفظ املعلقات ليس مشــتق ًا
من التعليق ،وإنــا هو من مادة ِ
«ع ْلق» ،ومعناه اليشء النفيس ،وهبذا
فيقصد باملعلقات نفائس الشــعر العريب القديــم .وهناك أدلة كثرية

تشري إىل نفي تعليقها عىل أستار الكعبة:

وسمها املعلقات،
 -1محاد الراوية هو الذي مجع السبع الطوال ّ

وأراد االفتخــار هبــذا االختيار .ووصــف ابن الكلبــي بأنّه يروي
العجائب والغرائب ،فالرجالن متّه ًام يف هذه الرواية وتلك التسمية.

 -2مل يذكر أحد الرواة أو العلامء كاجلاحظ أو املربد أو األصبهاين

هذه التسمية ،بل ّ
املفضل الضبي كان يسميها السبع الطوال.
إن ّ
((( العقد الفريد . 269/5
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 -3مل يعرف العرب يف اجلاهلية الكتابة بامء الذهب ،ومل يتداول

العرب القباطي ،وهي األقمشــة التي كان أقباط مرص يصنعوهنا إال
بعد الفتح اإلســامي ،فكســوة الكعبة كانت مــن األنطاع واملعافر

فكســاها رســول اهلل ﷺ الثيــاب اليامنية ،ثم كســاها عمر وعثامن

ريض اهلل عنهام القباطي.

 -4االختــاف يف عدد تلك القصائد ،فبعضهم يعدُّ ها ســبع ًا،

وبعضهم اآلخر يعتربها عرش ًا.

 -5االختالف يف روايات أبياهتا ،ولو كتبت وعلقت عىل الكعبة

حلفظت نصوصها.

 -6ال نجــد يف هذه القصائد متجيــد ًا لألصنام ،وهل يمكن أن

تع ّلق مثل قصيدة امرئ القيس يف وصف إحدى صوحيباته متجردة ؟!
فقدسية الكعبة متنع من ذلك.

 -7لو أن هذه القصائد علقت عىل الكعبة لذكرهتا كتب التاريخ

والسرية النبوية عند احلديث عن فتح مكة وحتطيم األصنام.
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 -8يتعــذر كتابة هــذه القصائد ،ألن حجــم احلروف يف ذلك

احلني كان كبــر ًا ،وكتابة قصيدة هبذا العــدد الكثري من األبيات أمر
عسري املنال(((.

((( للتوســع يف قضية املعلقــات انظر :تاريخ األدب العريب العــر اجلاهيل للدكتور
شوقي ضيف ص . 140
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انتشار الكتابة
يف عصر الرسول  بفضل القرآن الكريم
بدأت الكتابة يف عرص النبوة تنترش انتشار ًا رسيع ًا واسع ًا .وأول
آيـة من القرآن الكريم نزلت تشيد بفضل القراءة والكتابــة ،وتعدمها
من ّ
أجل نعم اهلل عىل عبــاده ﴿ ،ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ﴾
[العلق .]5-1
هذا أمر إهلــي بالقراءة والكتابة ،ويف ذلــك مرحلة جديدة بعد
اجلاهلية ،وتطور كبري يف جمال الكتابة.
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كتبة الوحي:
اختذ الرســول ﷺ كُتاب ًا لكتابة القرآن الكريم ،والرســائل التي

يبعث هبا إىل امللوك ،وكان يف مقدمة هؤالء الكتّاب الصحابة األجالء:
يب بن كعب،
وعيل بن أيب طالب ،وزيد بن ثابت ،و ُأ ّ
عثــان بن ع ّفانّ ،
وغريهم  -ريض اهلل عنهم . -

وكان هنــاك نوع آخر من ال ُكتّاب لشــؤون املســلمني وأموال

الصدقات والغنائم وغريها.

هذا التخصص يف الكتابة دليل عىل انتشار الكتابة وكثرة الكُتاب،

حتى اختلف يف عددهم آنئذ فقيل :ستة وعرشون ،وقيل :بل أربعون.

وليس مســتغرب ًا يعد ذلك أن نجد الرسول ﷺ حيث الناس عىل

تع ّلــم الكتابة والقــراءة ،بل وحيث بعض أصحابه عــى أن يتعلموا

لغات أخرى غري العربية ،يروي البخــاري أن النبي ﷺ أمر زيد بن
ثابت ريض اهلل عنه أن يتعلم كتابــة اليهود حتى يكون عىل حذر من

دسائسهم وحتريفهم .ويف رواية أن زيد ًا تعلم الرسيانية أيض ًا يف سبعة

عرش يوم ًا (((.

((( العقد الفريد  ،144/2املخطوط العريب . 67-66
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وتُفتح البالد يف عهد اخللفاء الراشدين فتكثر الدواوين لتسجيل

موارد الدولة وأرزاق اجلنود والعطاء وخاصة يف عهد عمر ريض اهلل
وجعل هلا كتّاب خمصوصون.
عنه الذي دونت يف عهده الدواوينُ ،

مجع املصحف وكتابته:
نزل القــرآن الكريم منج ًام عىل مدى ثالثة وعرشين عام ًا ،وكان

كتبــة الوحي يكتبون ما نزل من اآليات تباعــ ًا ويضعونه حيث يأمر

الرســول ﷺ أن يوضع بني ما سبق نزوله من اآليات ،وكانت كتابته

عىل الرقــاع واألكتاف وال ُع ُســب ،وكان موز ًعــا يف أماكن متعددة

عند الرســول ﷺ والصحابة رضوان اهلل عليهم  .وكُتب كله يف عهد

رسول اهلل ﷺ ،لكنّه غري جمموع يف موضع واحد ،وال مرتب السور (((.

مجع املصحف يف عهد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه:
كان مجــع املصحف يف عهــد أيب بكر الصديــق ريض اهلل عنه

القراء يــوم الياممة يف العــام الثاين عرش من
حني
اســتحر القتــل يف ّ
ّ
((( اإلتقان . 181/1
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اهلجرة ،فقيل  :إنه قتل منهم يومها عدد كثري ربام وصل إىل ســبعامئة

قارئ  .وقيل :ســتون قارئ ًا ،ففزع عمر لذلــك واقرتح عىل أيب بكر

مجع القرآن خشــية ضياع بعض مــن آياته بمقتل محلتــه وحافظيه.
فــردد الصديق وخــاف القيام بعمــل مل يقم به رســول اهلل ﷺ،

فــر ّد عليه عمــر :هــو واهلل خري ،ومــا زال يراجعــه يف ذلك حتى

رشح اهلل صــدره فأرســل إىل زيد بن ثابــت ريض اهلل عنه وقال له:

« إنك رجل شــاب عاقــل ال نتهمــك ،وقد كنت تكتــب الوحي

لرسول اهلل ﷺ ،فتتبع القرآن فامجعه »  .ويقول زيد « :فواهلل لو كلفوين
عيل مما أمرين به من مجع القرآن » قال:
نقل جبل من اجلبال ،ما كان أثقل ّ
« فتتبعت القرآن أمجعه » (((.

وهكذا مجع القرآن الكريم يف صحائف ،مرتب اآليات والسور،

وبقيت تلك الصحف عند أيب بكر حيتفظ هبا حتي تو ّفاه اهلل ،فانتقلت
إىل خليفتــه عمر ،ثم آلت إىل ابنته حفصــة زوج النبي ﷺ بعد مقتله

فبقيت عندها حتى عهد عثامن ريض اهلل عنه .
((( صحيح البخاري رقم . 4071
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كتابته يف عهد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه:
وكان يف زمن عثامن ريض اهلل عنه فتح أرمينية وأذربيجان ،وكان

يف هذا الفتح شــاميون وعراقيون وحجازيون ،وجعل كل منهم يقرأ

بقراءته خيالف هبا غريه ،ومل يزل اخلالف يعظم بينهم يف القراءة حتى

كفر بعضهم بعض ًا .وملا رجع حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه إىل املدينة
ّ
من جهاده دخل عــى عثامن قبل أن يدخل بيته ،فوصف له ما حيصل

بني الناس ،وقال له « :أدرك هذه األمة يا أمري املؤمنني قبل أن خيتلفوا
يف الكتاب » .فأرســل عثامن إىل حفصة ريض اهلل عنها أن أرســي إ ّيل

الصحف ننســخها يف املصاحف ،ثم نردها إليك  .فأرسلت هبا إليه
فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن

ابن احلارث فنســخوها يف املصاحف  .وقال عثامن  « :إذا اختلفتم يف

يشء فاكتبوه بلســان قريش ،فإنه إنام نزل بلساهنم » ففعلوا حتى إذا
نسخوا الصحف يف املصاحف ور ّد عثامن الصحف إىل حفصة أرسل

إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بام سواه أن حيرق((( .

واختلف يف عدد املصاحف التي أرســلها عثامن ريض اهلل عنه .
((( صحيح البخاري رقم  ،4702اإلتقان يف علوم القرآن . 187/1
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فاملشــهور أهنا أربعة ،أرســل هبا إىل الكوفة والبرصة والشام ،وأبقى
راب ًعــا عنده باملدينة  .وقيل هي مخســة ،أرســل اخلامــس إىل مكة .

وذهب بعضهم إىل أهنا سبعة ،أرسل السادس إىل اليمن ،والسابع إىل
البحرين(((.

كام اختلف يف املواد التي كتبت عليها املصاحف هذه ،وأكرب الظن

الــر ِّق ،ألنه أفضل يشء كان موجــو ًدا ،وألن العرب
أهنــا كتبت عىل َّ
الر ِّق يف كتابة األمور ذات الشأن ،وبعد التتبع يف املكتبات
اســتعملت َّ
وما ذكر يف فهارسها من وجود مصاحف قديمة غري أننا ال نجد نسخة
نتمكن من دراية خطها ومدادها وورقها  .ولكننا نستطيع أن نؤكد أن
املصاحف التي كتبت يف عهد عثامن خالية من النقط والشكل .

ومجيع املصاحف التي تنســب اليوم إىل عثامن ســواء مصحف

جامع عمرو بن العاص أو مصحف طشــقند وغــره يف تركيا ،إنام

كتبت بفرتة متأخرة وبشــكل متقن وبطريقة ال يمكن أن ننســبها إىل

أهل القرن األول  .وأما ترتيب الســور فقال احلافظ ابن حجر  « :إنه

توقيفي مأخوذ عن النبي ﷺ » (((.
((( اإلتقان . 189/1

((( اإلتقان  ،197/2املصاحف البن أيب داود . 34
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كتابة احلديث الرشيف:
ال شــك أن كتابة احلديث الرشيف من أهم عوامل توثيقه إن مل

تكن أمهها ،وقد ابتدئ بالكتابــة يف احلديث الرشيف منذ عهد النبي
ﷺ  .وقد أثريت شــبه وقامــت اعرتاضات حــول كتابة احلديث

الرشيف يف زمن النبي ﷺ والصحابة والتابعني  .وزعم من أثار تلك
السنّة يف
الشــبه أن احلديث مل ينقل إال بالرواية الشفهية ،حتى دونت ُّ
السنّة
هناية القرن األول ،فأسهم احلفظ يف الذاكرة مع الكتابة يف توثيق ُّ

وصوهنا .

وأســاس هذا الزعم ما روي من هنــي النبي ﷺ عامة عن كتابة

احلديث خشــية اختالطه بالقرآن  .ومع هذا كتب كثري من الصحابة

بإذن الرســول ﷺ .روي عن أيب هريرة أنــه قال  « :ما من أصحاب
منــي إال ما كان من عبد اهلل به عمرو
النبــي ﷺ أحد أكثر حدي ًثا عنه
ّ

ريض اهلل عنهام فإنه كان يكتب وال أكتب ».

وهبــذا يظهر أن عبد اهلل بن عمــرو ريض اهلل عنه كتب صحيفة

وســاها الصادقة  .وكتب أبو بكر الصديق ألنس بن مالك فرائض
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الصدقة ،وتــوارث هذا الكتــاب أحفاد أنس  .وكتــب ابن عباس

ريض اهلل عنهــا احلديث النبــوي كذلك ،وكان يــأيت إىل الصحابة

يســأهلم عن غزوات النبي ﷺ وســرته ويكتبهــا  .وكتب تالميذ
أيب هريــرة أحاديث كثرية رووهــا عنه  .وكتب ســمرة بن جندب
بعضا
ريض اهلل عنه صحيفة مشهورة عند املحدثني وقد نقل البخاري ً
منها ،واشــتهرت صحيفة جابر بن عبد اهلل  .أما عبد اهلل بن عمر فقد

كان ينظر يف كتبه قبل أن حيدّ ث(((.

تبني مما قلنا ّ
أن الكراهة يف كتابة احلديث الرشيف كانت يف بعض

دائم  .وغري عجيــب أن تربز بعض الضوابط لكتابة
احلاالت وليس ً
األحاديــث عند الصحابة منهــا حفظ الكتاب حتــى ال متتد إليه يد

آثمة بالتغيري .

((( السنة قبل التدوين للدكتور حممد عجاج اخلطيب . 357 -343
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مراحل كتابة احلديث الرشيف :
 -1كتابة احلديث يف كراريس صغرية أطلق عليها اسم الصحيفة

عىل يد بعض الصحابة والتابعني .

 -2تدوين احلديــث ؛ وذلك بضم أحاديث من عدة صحابة يف

موضوع أو أكثر ،وكان ذلك يف الربع األخري من القرن األول .

 -3تصنيــف احلديث ؛ ورتبت األحاديــث فيه وفق مضموهنا

يف فصول وأبواب ،وقد بدأ هــذا التصنيف يف الربع الثاين من القرن
الثاين ،واســتمرت هذه الطريقة إىل أن ظهرت يف أواخر القرن الثاين

للهجــرة طريقة أخــرى لرتتيــب األحاديث وفق أســاء الصحابة
وسميت باملسند .ثم ظهرت يف القرن الثالث الكتب الستة املشهورة .

الكتابة يف العرص األموي:
دخلت الكتابة يف هذا العرص مرحلة جديدة هي مرحلة الشكل

واإلعجام  .فقد بدأ الشــكل بوضع نقط عىل أواخر الكلامت ثم امتد

إىل بعض احلروف ،ثم تطور إىل احلركات التي نعرفها اليوم .

وكان من أســباب شــكل املصاحف كام يقول الــداين يف كتابه
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املحكــم((( « :مــا شــاهده من أهــل عرصهم مع قرهبــم من زمن

الفصاحة ،ومشاهدة أهلها من فســاد ألسنتهم ،واختالف ألفاظهم،
خــواص الناس
وتغري طباعهــم ،ودخــول اللحن عىل كثــر من
ّ

وعوامهم ،وما خافوه مع مرور األيام وتطاول األزمان من تز ّيد ذلك

وتضاعفه فيمن يأيت بعدُ ممن هو ال شك يف العلم والفصاحة والفهم
والدراية دون من شاهدوه ممن عرض له الفساد ودخل عليه اللحن،

لكي ُيرجع إىل نقطها ويصاب إىل شكلها عند دخول الشكوك وعدم
املعرفة ،ويتحقق بذلك إعراب الكلمة وتُدرك به كيفية األلفاظ ».

ّأما من كان أول من نقط املصاحف نقط إعراب فقيل أبو األسود

الــدؤيل (ت69هـ) ،وقيل نرص بن عاصــم (ت89هـ) ،وحيتمل أن

يكون نرص قد ســار عىل خطا أيب األســود ،وربام استعملوا احلمرة

يف ذلك .

ّأما إعجــام احلروف وهو التنقيط فقد حــدث يف عهد بني أمية

أيضا ؛ وذلك عندما أمر احلجاج ُكتَّابه أن يصنعوا للحروف املتشاهبة
ً

يف الرســم عالمات متميزة بعضها عن بعض  .فقام نرص بن عاصم
((( املحكم يف نقط املصاحف للداين . 19 -18
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فوضع النقط عىل احلروف بنفس لون املــداد (احلرب) ،وكذلك فعل

حييى ابن يعمر  .ومع هنايــة القرن األول اهلجري نرى كتابات عربية
ذات نقطتني إحدامها بلون املــداد األصيل وهو اإلعجام ،واألخرى

بلون خمالف وهي للشــكل أو اإلعراب  .وتتجــى هذه الظاهرة يف
مصحف معروض بدار الكتب بالقاهرة .

ويف املرحلة الثانية قــام اخلليل بن أمحــد الفراهيدي يف العرص

العبايس األول بإبدال النقط التي وضعها أبو األســود بحركات أعىل

وأسفل احلرف  .يقول حممد بن يزيد « :فالشكل الذي يف الكتب من

عمل اخلليل ،وهو مأخوذ من صور احلروف  .فالضمة واو صغرية يف

أعىل احلرف لئال تلتبــس بالواو املكتوبة ؛والكرسة ياء حتت احلرف ؛
والفتحة ألف مبطوحة فوق احلرف »(((.

ومل يكتف اخلليل بالفتح والضم والكرس فحسب ،وإنام أضاف

إليها مخس عالمات أخرى هى السكون والشدة واملدة وعالمة الصلة
واهلمزة ،واصطلحوا عىل أن تكون عالمة السكون دائرة صغرية ،أما

((( املحكم . 7
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الشــدة فشــن صغرية ،وأما عالمة الصلة فقد رسموها صاد ًا لطيفة
إشارة إىل الوصل ،واختاروا للهمزة أعىل حرف العني(((.

حركة التأليف عند العرب:
منــذ منتصف القرن األول اهلجرى تقريبا ً بــدأ العلامء بإخراج

تآليفهم ؛ يروي ابن ســعد ىف طبقاته((( عن هشــام بن عروة أن أباه
عروة بن الزبري (ت  93هـ) أحرق يوم احلمرة ســنة  63هـ كتب فقه

كانت لــه ،وكان يقول :ألن تكون عندي أحب إ ّيل من أن يكون مثل

أهيل وولدي  .وكانت عند ابن عبــاس ريض اهلل عنهام كتب كثرية .
وقبل أن ينقيض القرن األول وضع نرص بن عاصم الليثي (ت89هـ)

كتا ًبــا يف العربية كام يذكر ياقوت  .ويف الربع األخري من القرن األول
اهلجري كثرت الكتب ووضعت يف خزائن خاصة هبا .

وال نكاد نصل إىل أوائل القرن الثاين اهلجري حتى نجد الكتب
((( صبح األعشى . 170 -164/3
((( طبقات ابن سعد . 133/5
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قد كثرت بني الناس وشاعت ،وابن شــهاب الزهري (ت124هـ)

كان إذا جلس يف بيته ،وضع كتبه حوله واشتغل هبا عن كل يشء من
أمور الدينا حتى قالت له امرأته ذات يوم  :واهلل هلذه الكتب أشدّ عيل
من ثالث رضائر (((.

عىل أنــه ينبغي أن نالحظ أن كتب القــرن األول وأوائل القرن

الثاين مل تكن يف أغلبها سوى مباحث مفردة ال يتجاوز كل منها حدود

املسألة  .ومثال ذلك مسائل نافع بن األزرق التي تنسب إىل ابن عباس

ريض اهلل عنهام .

وبظهور حلقــات الدرس وجمالس اإلمالء بــدأ التأليف الذي
يتجاوز حدوده القديمة ،وأصبح العالِ ُم ال يلتزم بموضوع حمدد وإنام

يتعرض ألكثر من موضوع  .وكان طبيع ًيا أن يبدأ التأليف يف احلديث
النص القرآين .
والتفسري واملغازي واللغة قبل غريها ألهنا ختدم ّ

ومل يلبث العرب أن أحسوا باحلاجة إىل تدوين تراثهم وتارخيهم،

فظهرت كتــب اللغة والشــعر والتاريخ متأثــرة أول أمرها بطريقة
((( وفيات األعيان . 317/3
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التأليف يف احلديث الرشيف بإيراد األســانيد التي تكشف عن مدى
الثقة باخلرب .

وهكذا نستطيع القول إن حركة التأليف الفعلية بدأت يف القرن

الثاين اهلجري ومل تلبث أن ازدهرت يف أواخره وأوائل القرن الثالث .
ونتيجة هلذا التطــور الرسيع يف حركة التأليف ظهرت يف أواخر

القرن الثاين أول مكتبة ضخمة يف تاريخ العرب هي بيت احلكمة التي
تنسب للرشــيد تارة ،وللمأمون تارة أخرى  .لكن األخبار تدل عىل

أهنا أنشئت يف عرص الرشــيد((( ،وازدهرت يف خالفة املأمون ،وكان

مركز هذه املكتبة ميدانًا للثقافة بأوسع معانيها ،وغدت منتدى للعلامء
وقاعة بحث للدارسني وموئ ً
ال لرتمجة الكتب ونسخها ونرشها .

ومنذ أوائل القــرن الرابع نرى خزائن الكتــب قد انترشت يف

ديار اإلســام ،ولعل أعظم املكتبات التي ظهرت يف تلك الفرتة مها
املكتبة امللحقة بقرص اخلالفة الفاطمية يف مرص ،واملكتبة امللحقة بقرص
اخلالفة األموية يف األندلس .

((( الفهرســت  . 382وانظر كتاب حركة التأليــف عند العرب للدكتور أجمد
الطرابليس ،طبع بدمشق.
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الرتمجــة
عرف العرب قبل اإلســام شي ًئا من النقل عن األمم املجاورة،

إذ كانت وفود العرب عىل كرسى وانتقال العرب بالتجارة بني فارس

والعراق واحلبشة وغريها يدل عىل نقل شفوي عىل األقل  .وإذا كان
الطب يف مدرسة جند نيسابور
احلارث بن كلدة وابنه النرض قد تعلام
ّ

يف فارس فال بد من أهنام كانا عىل معرفة باللغة الفارسية (((.
بواعث النقل يف اإلسالم :

 -1حاجة العرب إىل علوم لســيت عندهم ،كالطب والفلسفة

واحلساب والتوقيت .

 -2العلــم من توابع احلضــارة ،حينام تزدهر البــاد اقتصاد ًيا
((( طبقات األطباء واحلكامء . 65
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واجتامع ًيــا وعمران ًيا تتجــه النفوس إىل احلياة الفكرية والتوســع يف

طلب العلم .

 -3رعايــة اخللفاء للنقــل والنقلة  :فقــد كان اخللفاء يدفعون
للناقــل ثِ ْقل الكتاب املنقول ذه ًبا  .فاخلليفــة املأمون مجع الناقلني يف
بيت احلكمة وطلب منهم نقل الكتب الفلسفية خاصة .

 -4احتكاك العــرب بغريهم من األمم أطلعهــم عىل ثقافات

جديدة .

بدء النقل:
تذكر املصادر أن خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب ســفيان درس

الكيمياء ،وأمر بنقل بعض كتبها إىل اللغة العربية(((.

وأول نقــل يف الدولة العباســية قام به عبد اهلل بــن املق ّفع ،فقد

نقل عد ًدا من كتب الســلوك إىل اللغة العربيــة ،ووضع كليلة ودمنة
باالستناد إىل قصص فارسية وهندية .

ومنذ أيام أيب جعفر املنصور أصبح النقل يف رعاية الدولة وعىل
((( الفهرست . 498 - 497
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كثريا.
ذلك ســار هارون الرشيد وابنه املأمون ،ويف أيام املأمون اتسع ً
فأنشــأ املأمون بيت احلكمة ووقف عليها األموال للذين يريدون أن

ينقطعوا إىل ترمجة الكتب للعربية  .وملا انترص املأمون عىل الروم ســنة

215هـ طلب من ملكهــم أن يعطيه كتب الفلســفة املوجودة لديه

مقابــل الغرامة التي فرضها عليه  .فقبــل «توفيل» ملك الروم وعدّ ه

كبريا له ،أما املأمون فعدّ ذلك نعمة عظيمة عليه .
كس ًبا ً

وأول مــا بدأ املســلمون ترمجته هــو الكتب العلميــة العملية

كالرياضيات والفلك والطب ثم اجتهوا نحو كتب الفلسفة .

طريقتا النقل :
الطريقة اللفظية :وهي طريقة يوحنا بن البطريق ؛ وذلك أن يأيت

النص فينظر يف كل كلمة بمفردهــا ،ثم يصنع مرادفها يف
الناقــل إىل ّ

العربية ،و ُأخذ عىل هذه الطريقة مآخذ منها ّ
كبريا من الكلامت
أن عد ًدا ً

يف كل لغــة ليس له مــرادف حقيقي  .وأنّه ال يمكــن نقل املجازات
والتشــبيهات من لغة إىل أخــرى بالطريقة اللفظية  .ثــم ّ
إن يف هذه

الطريقة مشكلة أخرى وهي ّ
أن أصحاهبا كانوا أحيانًا ال جييدون اللغة

اليونانية كام كانوا أحيانًا أخرى ال جييدون العربية ،فكان أحدهم ينقل
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الكتاب من اليونانية إىل الرسيانية ثم يأيت آخر فينقله من الرسيانية إىل

العربية .

الطريقــة املعنوية :وهــي طريقة حنني بن إســحاق ؛ وذلك أن

فيحصل معناهــا يف ذهنه ،ثم يعرب عنها من اللغة
يأيت الناقل باجلملة
ّ

األخرى بجملة تطابقها يف املعنى .

طبقات الناقلني:
كان مجيــع الناقلني يف البداية من الرسيــان ،ألن اللغة الرسيانية

كانت هي اللغة الثانية السائدة يف الشام والعراق  .وكانوا ينتمون إىل

أرس معينــة كآل ثابت بن ّقرة وغريهــم  .ويف العرص العبايس بدأت
حركة النقل عــن اللغات األجنبية األخرى ،فنقلت كتب الفلك عن

الفارسية واهلندية واليونانية  .وكان من أقدم املرتمجني وأقدرهم حنني

ابن إسحاق وثابت بن ّقرة وقسطا بن لوقا وغريهم .

نتائج النقل:
 -1اتساع الثقافة العربية بام دخل عليها من ثقافات األمم .
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 -2اطالع العرب عىل علوم كانوا بحاجة إليها .
 -3ارتقاء احلضارة العربية يف احلياة العملية العامة .
 -4اتساع اللغة العربية باملصطلحات العلمية والتعابري الفلسفية،

مما ّ
دل عىل قدرة العربية .

 -5تطور األدب العــريب من ناحيتني :بام كان قد زاد من الفنون

واخلصائــص واملعاين باالطالع عــى احلياة والفكر عنــد األمم ،ثم
بترسب عدد من املدارك والتعابري الفلسفية إىل األدباء .

 -6االستفادة من املقاييس واملدارك يف معاجلة عدد من العلوم يف

املنهج املنطقي والرباهني .

وكان من ســيئات النقل ّ
أن الفلسفة اليونانية خاصة مل تصل إىل

العرب كام وصفها أصحاهبا ؛ ألسباب منها :

 -1ضعــف الناقلني عن اإلحاطــة باملوضوعــات التي كانوا

ينقلوهنا وخاصة من كان يتوىل عم ً
ال يف غري اختصاصه .

 -2ضعف الناقلني سواء يف اللغة املرتجم منها ،أو العربية .
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 -3قلة األمانة يف عدد من الناقلني .
 -4طمع الناقلني يف التكسب بالنقل حتى كانوا ينقلون الفصل

ويسمونه كتا ًبا ،ويبدلون أشياء يسرية يف كتاب منقول ثم يبيعونه عىل
أنه نقل جديد ،أو ينسبون كتا ًبا إىل غري صاحبه .
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الوراقة والو ّراقون
ِ
كانت الرواية الشفوية أول حماولة لنقل املعرفة والعلوم عند مجيع

الشعوب واحلضارات ،ولكن الرواية يف احلضارة العربية اإلسالمية
بشكل عام ،ورواية احلديث بشكل خاص اقرتنت منذ البداية باحلرص
الشــديد والدقة واألمانة ،ولقد كانت الكتابــة يف البداية قليلة ،ومع

ظهور حلقــات الدرس وجمالس اإلمالء بدأ التأليف يتجاوز حدوده
التقليدية ،وأصبح العلامء أوالً يلتزمون بموضوعات حمددة يسموهنا

ازدهارا
املسائل ،ومع انتشار جمالس اإلمالء ازدهرت حركة التأليف
ً

وشجع ذلك صناع ُة
واضحا خالل القرنني الثالث والرابع اهلجري،
ّ
ً

الورق وظهور حركة الوراقني .

عــرف ابن خلدون ِ
الوراقــة يف مقدمته (((بقولــه « :إهنا معاناة
ّ
((( مقدمة ابن خلدون . 962
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الكتب باالنتســاخ والتجليد وســائر األمور املكتبيــة والدواوين .
والوراقون هم  :الذين يعانون انتساخ الكتب وجتليدها وتصحيحها،
أيضا.
الوراق ً
وقد يقال ملن يبيع الــورق واألدوات الكتابية والكتب َّ

ويمكــن أن نقول إن حوانيت الوراقني كانــت تقوم مقام دور النرش
والتوزيع اليوم ،إضافة إىل أهنا تبيع الورق واألدوات الكتابية كاملداد
واألقالم ،وتعنى بصناعة التجليد .

بدأت صناعة الوراقة تزدهر بعد مجع عثامن ريض اهلل عنه للقرآن

الكريم ونســخه يف املصاحف  .ويف العرص األموي نجد معاوية يأمر
أيضا
ناسخيه بكتابة سري األولني  .وكان مالك بن دينار يف هذا العرص ً

(ت132هـ) ينســخ املصاحف بأجرة  .وكذلك خالد بن أيب اهلياج
الذي وصف بحسن ِّ
اخلط وإتقانه(((.

ومن الواضح  -كام يقول ابن خلدون  -أن تنترش هذه الصناعة

يف املدن الرئيســية ( األمصار العظيمة العمران ) ؛ ففي املدينة املنورة
انترش نسخ املصاحف أوالً ،ويف دمشــق كانت يف دار اخلالفة خزانة
أمر اخللفاء بنسخ الكتب ووضعها فيها .

((( الفهرست . 10
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ولكن حتديد بداية ظهور صناعة الوراقة بشكل متكامل ومتم ّيز

ال يمكــن أن نجدها إال مع وجود الورق وانتشــاره ورخص ثمنه،

وكان ذلك كام َم َّر معنا يف زمن الرشــيد  .ومن أجل ذلك ترتدد أخبار
الوراقــن يف بغداد فيذكر ياقوت أن عيل بن املغرية كان ورا ًقا يف عهد

الرشــيد ،وكان ّ
علن الشعويب ينسخ يف بيت احلكمة  .ونجد يف كالم

ابن النديم ّ
أن جودة اخلط ،وصحة النقل ودقة الضبط كانت رشو ًطا

أساسية للنجاح يف صناعة الوراقة .

ويف القــرن الثالث تصبــح الوراقة صناعة متم ّيــزة هلا أصوهلا

الوراقني ،يضم أكثر
وقواعدها ،ويقوم من أجلها سوق يعرف بسوق ّ

من مائة حانــوت  .ومل تكن تلك احلوانيت جمرد دور للنســخ ،وإنام

كانت جمالس للعلامء والشــعراء وملتقى الطبقــات العلمية ؛ وكان
الوراقني ويبيت فيها للنظر والقراءة والنقل.
اجلاحظ يكرتي دكاكن ّ

الوراقني.
وبعده بقرن تقري ًبا كان املتنبــي (ت354هـ) يكثر مالزمة ّ

الوراقني
كام كان أبــو الفرج األصبهاين (ت356هـ) يدخل ســوق ّ
كثريا منها  .ويف
وهي عامرة بالدكاكني مملوءة بالكتب فيشــري شي ًئا ً
هــذا دليل عىل أمهية الــدَّ ور الذي كانت تقوم بــه تلك احلوانيت يف
جمال الثقافة .
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وكان يقوم عىل ِ
الوراقة علامء أجــاء لعل من أبرزهم يف القرن

الرابع اهلجري حممد بن إســحاق النديم صاحب كتاب الفهرســت

الــذي يدل عىل مبلغ علمه ،وســعة اطالعه ،وإملامــه بام ُصنّف من
الكتــب العربية يف شــتى فروع املعرفــة ،وعم ُله ُيعــد أول عمل يف

أيضا أبو حيان
الوراقني يف القرن الرابع ً
تصنيف العلوم .ومن أشــهر ّ

التوحيدي الذي ترك بغداد ورحــل إىل الصاحب بن ع ّباد ليتخلص
من (حرفة الشؤم) عىل حد تعبريه (((.

كانت هذه الصناعة رائجة ،وســوقها نشــطة يف القرنني الثالث

والرابع اهلجريني وكان يفد إليها مجيع املشتغلني بالعلم بقصد الرشاء

الوراقني يسعون
أو االطالع أو النســخ أو االستنساخ  .وكان بعض ّ
إىل املؤلفــن حيصلون منهم عىل ما يمكن أن نســميه حقوق النرش يف
العرص احلديث ،ثم يعمدون إىل نسخها وبيعها لطالب العلم .

الوراقني يبــارشون أعامهلم يف دور العلامء ،وكان
وجعل بعض ّ

بعضهم موظفني عنــد علامء أو أثرياء ممن يرغبــون بجمع الكتب .

وراقون إىل
وراقون بعلامء معينني َيلزموهنــم ،وربام اضطر ّ
واختص ّ
((( معجم األدباء . 6/15
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املبيت عند املؤلفني يف فرتات التأليف ؛ فحينام بدأ يعقوب بن شــيبة

الســدويس (ت262هـ ) يف تصنيف مســنده ،كان يف منزله أربعون

الوراقني لتبييض املسند ونقله(((.
حلا ًفا أعدها ملن كان يبيت عنده من ّ
هذه صورة حلركة ِ
الوراقة منذ نشأهتا إىل أن بلغت قمة جمدها يف

القرن الرابع اهلجري ،وهي صورة مرشقة تدعو للفخر واإلعجاب،

ألهنا تعكس النشاط الفكري الكبري ،فقد كانت بغداد يف ذلك العهد

تتمتــع بغنى فكري منقطع النظري ،ولكن هذه الصورة املضيئة مل تكن

ختلو مــن جوانب مظلمة ،فلم يكــن ُّ
الوراقني من الثقات وأهل
كل ّ
الفضل والعلم ،وإنام كان من بني املحرتفني منهم من يتصف باملبالغة
والكذب واالختالق  .ومن املعلوم ّ
الوراقني زادوا يف معجم العني
أن ّ

وأفسدوه ،وقدّ م لنا السيوطي يف كتابه املزهر دراسة دقيقة لآلراء التي
وردت يف هذا الكتاب ومدى صحة نسبتها للخليل((( .

الوراقني جماالً واس ًعا للكسب يف كتب السحر
ولقد وجد بعض ّ

واخلرافات ألهنا كام يقول ابن النديم كانت مرغوبة يف أيام خلفاء بني

الوراقون وكذبوا وكان قسم
العباس وخاصة يف أيام املعتمد ،فصنف ّ
((( املخطوط العريب ص. 126

((( املزهر . 83- 82/1
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منهم ينســب كت ًبا إىل غري أهلها رغبة يف إشهار املؤلف أو الكتاب أو

موضوعه .

نستلخص فيام ميض أنه :

مل يكن باستطاعة أي إنسان أن حيرتف مهنة ( ِ
الوراقة ) إذ إن الرشط

األول والرئييس هلذه املهنة هو جودة اخلط ووضوحه وصحته ،وكان

الوراق عــى حظ من الثقافة واملعرفة ليفهم
من الرضوري أن يكون ّ
الوراق :األمانة فيام
ما ينسخ وال يكون نسخه آل ًّيا ،ومن أهم صفات ّ
ينقل وينســخ ،وأن يكون عىل معرفة تامة بعلــاء عرصه و َم ْن َق ْب َلهم

ويعرف منزلتهم العلمية  .وهذا ما نجده من أوصاف عند ابن النديم

الوراق املشهور .
ّ

للوراقني
ويف كتاب معجم األدباء لياقوت احلموي نامذج فريدة ّ

الوراقني يف كل مدينة كربى من
املشــهورين ،وقد انترشت أســواق ّ

الوراقني زمن ابن
مــدن العامل اإلســامي  ..ففي بغداد كان ســوق ّ

النديــم يف اجلانب الرشقي ،ويبدو أنه كان يف بغداد أكثر من ســوق،

(((
للوراقني سوق عظيمة وكذلك احلال كان
ويف فســطاط مرص كان ّ

يف دمشق وقرطبة.

((( اخلطط املقريزية . 195/2
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بداية التأليف
منذ منتصف القرن األول اهلجري تقريب ًا بدأت التآليف العربية

ختــرج إىل الناس ،حيدثنا ابن النديم أن عبيد بن رشية وفد عىل معاوية
فسأله عن األخبار املتقدمة وملوك العرب والعجم ،وكان استحرضه

يدون ذلك،
من صنعاء اليمن ،فأجابه إىل ما ســأل ،فأمــر معاوية أن ّ
ويروى ّ
أن لعروة بن الزبري كتب ًا يف الفقه .ورأينا كيف كان ابن ع ّباس

يكتب سرية الرسول ﷺ وغزواته .ويقالّ :
إن خالد بن يزيد بن معاوية

كان عىل علم بالطب والكيميــاء ،وهو أول من ترمجت له الكتب يف
هذين العلمــن .ويذكر ابن خلكان يف كتابه الوفيات أن خلالد ثالث
رسائل يف صنعة الكيمياء ،ولكن ابن خلدون يف مقدمته ينفي ذلك.

وكثرة التأليف يف ذلك العــر أ ّدت إىل وجود خزائن كتب يف

قصور اخللفــاء ،ويالحظ أن كتب القرن األول ال تتعدى مباحث يف
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حدود املسألة الواحدة ،والكتاب كان بمثابة فصل واحد من فصول

كتاب باملعنى املعارص.

ومع انتشــار احللقــات العلمية واملجالس يف القــرن الثاين بدأ

التأليف يتجاوز حدوده القديمة ،وأصبــح العامل ال يلتزم بموضوع
واحد ،وإنام يتناول أكثر من موضوع يف املجلس الواحد.

فاملفس مث ً
ال كان يــورد اآلية الكريمة ،ثم يــرح ألفاظها من
ّ

عما يناسب
احلديث الرشيف ،ومن الشعر والنثر واألمثال ،ويبحث ّ

ذلك يف اللغة ،واســتمرت هذه الطريقــة إىل وقت متأخر من وجود

جمالس اإلمالء.

ويصــف التوحيدي جملس حممد بن كيســان النحوي يف أواخر

القــرن الثالث فيقــول :كان يبدأ بالقرآن والقــراءات ،ثم بأحاديث

الرسول ﷺ ،ثم يتكلم عن املعاين اللغوية.

ويعود الســبب يف ذلك إىل أن املجالس مل تكن معدّ ة وال مكتوبة

وإنــا ختضع للمناســبات والظروف ،وكان ســائر األئمة يتكلمون

من حمفوظهم.
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وكان من الطبيعي أن يبدأ التأليف بالتفسري واحلديث واملغازي.
املبوبة ،وكذلك شــهد القرن الثاين
ثم ظهرت يف القرن الثاين الكتب ّ
بدايات التأليف يف النحو ،ثم ظهرت كتب اللغة والشــعر والتاريخ،

وفيها نجد طريقة اإلسناد التي تكشــف عن مدى الثقة واالطمئنان
يف الرواية.
ويف القرن الثالث نجد اإلمام حممد بن احلســن (ت204 :هـ)
تلميــذ أيب حنيفة يكثر من التأليف يف الفقه .ونقع عىل مؤلفات كثرية
يف علوم شــتى جلابر بن حيان (ت 200هـ) .وليس هناك شك يف أن

كثري ًا من هذه الكتب كان جمرد رســائل صغرية ،وللتوسع يف معرفة
ما أ ِّلــف يف تلك الفــرة إىل منتصف القرن الرابــع يرجع إىل كتاب

الفهرست البن النديم الذي انتهى من تأليفه سنة  377هـ.
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ومن دراستنا للمخطوطات العربية وحلركة التأليف عند العرب

نستطيع أن نتبني طريقني رئيسيني:

الطريــق األول :طريــق التأليف؛ وهــو أن يعكف املؤلف عىل

مجع مادة كتابه ،ومراجعتها ،وهتذيبها وتنقيحها ،واإلضافة إليهاُ ،ث َّم

خيرجها للنّاس(((.

والطريق الثاين :املســودات ،وقد عرفت عنــد املؤلفني العرب

منــذ عصــور التأليــف األوىل ،فابــن النديــم يذكر أن ابــن دريد
جيرده من املسودةّ ،
وأن
سمه أدب الكاتب ومل ّ
(ت  321هـ) أ ّلف كتاب ًا ّ

الرازي (ت  311هـ) أ ّلف كتاب احلاوي ولكنه تويف ومل يفسح له يف

األجل ليحرره(((.

وعند دراستنا للمخطوطات ينبغي أن ننتبه إىل هذه احلقيقة ،وأال

نقلل من شــأن خمطوطة يغلب عليها االضطراب واختالط السطور
فقد تكون مســودة املؤلف وبذلك تكون أوثق وأقوم من أي نسخة

أخرى متأخرة.

((( فقه اللغة للثعالبي ص . 271 ،24
((( املخطوط العريب للحلوجي .133
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وربام تراءى للمؤلف بعد تبييض كتابه وإخراجه أن يضيف إليه

جديد ًا بحيث يستغرق هذا اجلديد جملد ًا كام يف تتمة اليتيمة.

وكان بعض املؤلفني يعودون إىل كتبهم فيعيدون فيها النظر ،ثم

والتبي»
خيرجوهنا للناس مرة أخرى ،ويروي ياقوت أن كتاب «البيان
ّ
للجاحظ له نسختان أوىل وثانية ،والثانية أصح وأجود.

وقد يتوىف املؤلف قبل أن ينتهي إىل الصورة التي يرضاها لكتابه

فيكمله تالميذه من بعده ،فمعجم العني للخليل أكمله تلميذه الليث

ابن رافع ،وكتاب ســيبويه أخرجه األخفش األوسط ،وكتب اإلمام
الشافعي رواها تالميذه عنه ،وكتاب الصحاح للجوهري تويف مؤلفه

الوراق.
قبل أن يتم تبييضه ،فبيضه تلميذه إبراهيم بن صالح ّ

تُظهر هذه األمــور أن ما نجده يف الكتب من أخطاء وأوهام إنام

يكــون وقع فيها التالميذ ،وكذلك فربام كان االختالف بني النســخ
بســبب اختالف روايات الكتاب عن املؤلف؛ فكتاب املوطأ لإلمام

مالك له روايات كثرية أمهها :رواية حممد بن احلسن الشيباين ،ورواية
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حييى بن حييى الليثي .وديوان حسان بن ثابت منه نسخ برواية السكري
عن ابن حبيب ،ونســخ أخرى برواية األثرم تلميذ األصمعي ،وربام
للوراقني نصيبهم ،فقد كانوا يزيدون وينقصون يف الكتب .ومن
كان ّ

الكتب التي مل تسلم من عبثهم «معجم العني».
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األمالي وجمالس اإلمالء
ازدهرت جمالس اإلمالء يف القرنــن الثالث والرابع اهلجريني،
وبلغت مــن الكثرة بحيث ليظن أن اإلمــاء كان الطريقة الغالبة يف

التأليف بدليل ما يقوله ابن النديم عن احلســن بن عيسى الرماينّ :
إن
أكثر ما يصنفه يؤخذ عنه إمالء ،واإلمال ُء كام يقول حاجي خليفة(((:

«أن يقعد عــامل وحوله تالميذه باملحابر والقراطيس ،فيتكلم العامل بام
فتح اهلل ســبحانه وتعاىل عليه من العلم ،ويكتــب التالمذة ،فيصري

كتاب ًا ،ويســمونه اإلمالء واألمايل ،وكذلك كان السلف من الفقهاء
واملحدِّ ثني وأهل العربية وغريهم يف علومهم ».

((( كشف الظنون . 161/1
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ومل يكن يتصدى لإلمــاء إال من وثق بنفســه ووثق النّاس به

وشــهدوا له بالعلم والفضل ،فقد كان اإلمالء أعىل وظائف احلافظ

يف اللغــة ،كام ّ
أن احلفاظ من أهل احلديث أعظم وظائفهم اإلمالء كام

يقول السيوطي(((.

وكان لكل من يشرتك يف هذه املجالس جملس خاص به يف وقت

معني ،يعرف بمجلس اإلمالء ،حيرضه كل من له اهتامم بام ّدة ختصصه.
ّ
يســتهل عادة بتالوة آيات من القرآن الكريم ،ثم
وكان املجلس

يبدأ الشيخ يف اإلمالء ،وكان السامع يكتب يف أول كل جملس :جملس

أماله شيخنا فالن بجامع كذا يف يوم كذا ،ويذكر التاريخ ،ثم يورد ما
يسمع من الشيخ تفسري ًا كان أو حديث ًا أو نحو ًا أو لغة.

ونرى يف تاريــخ بغداد للخطيب البغــدادي((( صورة ملجالس

اإلمالء هذه ،وما وصلت إليــه جمالس احلديث خاصة من ضخامة،
فقد كان جملس الواشــجي (ت  224هـ) حيرضه أربعون ألف رجل،
فوجه رعاة
وبلغ
املعتصم كثر ُة مجوع احلارضيــن فأمر بحزر عددهم ّ
َ

((( املزهر . 313/2

((( تاريخ بغداد . 348/12
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الغنم فحــزروا املجلس عرشيــن ومائة ألــف ،وكان جملس جعفر

الفريايب (ت  301هـ) ببغداد حيرضه نحو ثالثني ألف ًا لسامع احلديث.
ولضخامــة هذه املجالس مل يكن صوت الشــيخ يســمع مجوع

احلارضين ،ومن أجل ذلك ظهرت يف املجالس فئة تعرف باملستملني،

وهم الذين يرددون كلامت األســتاذ حتى يســمع النّاس ،وربام أعاد
املستميل مرات كثرية حتى يسمع احلارضون .قال عاصم الواسطي:

حدثنا الليث بن ســعد ،وأن احلارضين كانوا يســألونه أن يعيد حتى

أعاد عليهم أربع عرشة مرة.

وربــا كان يف املجلس أكثر من مســتمل ،قيل :إن يف جملس أيب

الكجي سبعة مستملني يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه،
مسلم
ّ

وكتب الناس عنه قيام ًا بأيدهيم املحابر ،وبلغ عدد من كان يف املجلس

نيف ًا وأربعني ألف حمربة سوى النظارة.

ولقد بلغ من أمهية هــذه املجالس أن اخلليفة كان حيرض بعضها

بنفســه ،وربام ســئل خليفة عن أمنياته فيقــول :أن أجلس وحويل
التالميذ ،ويقول املستميلَ :حدَّ َثنَا فالن.
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والظاهــرة التي تلفت النظر يف تلك املجالس أهنا كانت تتســم

بأمانة علمية منقطعة النظــر؛ فقد حكى الدارقطني أنّه حرض جملس

إمالء أيب بكر األنباري فســمعه يصحف اس ًام أورده يف إسناد حديث
فقال( :ح ّيان) بدل (حبان) ،يقول الدارقطني((( « :فل ّم فرغ من إمالئه

وعرفته صواب القول فيه وانرصفت،
تقدمت إليه فذكرت له ومهــه ّ
عرف
ثــم حرضت اجلمعة الثانية جملســه فقال أبو بكر للمســتميلّ :
احلارضين أنّا صحفنا االســم الفالين ملا أملينا حديث كذا يف اجلمعة

وعرف ذلك
املاضية ،ونبهنا ذلك
ّ
الشــاب عىل الصواب ،وهو كذاِّ ،

الشاب أنا رجعنا إىل األصل فوجدناه كام قال».
ّ

وهذه أرقى مراتب األمانة العلمية ،وأروع مظاهر اخللق العلمي

األصيل(((.

وأنتجت جمالس اإلمالء هذه كتب ًا كثرية ظهرت باســم األمايل،

وأفرد حاجي خليفة فص ً
ال خاص ًا هبا يف كتابه كشف الظنون.
((( معجم األدباء .308/18
((( املخطوط العريب . 140
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وأقدم األمايل هي أمايل أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري

تلميذ أيب حنيفة (ت  183هـ) ،وهي يف الفقه.

وبمــرور الزمن كثرت األمــايل وتنوعت؛ ففــي أواخر القرن

الثالث وأوائــل القرن الرابع خرجت األمايل كثرية ،أشــهرها أمايل

والز ّجــاج وابن دريد ،وأمايل أيب عيل القــايل التي أمالها من
ثعلب ّ
حفظه يف األمخســة (أي يف يوم اخلميس) بقرطبة ويف املسجد اجلامع
بالزهراء املباركة ،وأودعها فنون ًا من األخبار ورضوب ًا من األشــعار

وأنواع ًا من األمثال وغرائب من اللغات(((.

وقبــل هناية القرن الرابع ظهرت أمايل بديع الزمان اهلمذاين (ت

 398هـ).

عىل أن ظاهرة اإلمالء مل تســتمر بدرجة واحدة بالنســبة لشتى

فــروع املعرفة ،فقبل أن ينقيض القرن الرابــع كان إمالء اللغة قد بدأ
ينقطع ،بينام استمر إمالء احلديث بعد ذلك مئات السنني.

((( األمايل للثعالبي . 3/1
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يقول السيوطي « :وآخر من علمته أمىل عىل طريقة اللغويني أبو

القاســم الزجاجي ،له ٍ
أمال كثرية يف جملد ضخم ،وكانت وفاته سنة

تسع وثالثني وثالثامئة ،ومل أقف عىل ٍ
أمال ألحد بعده »(((.

أ ّما االختالف يف نسخ األمايل فيعود سببه إىل أن الكتاب الواحد

يتعرض للزيادة والنقصان إذا تكــرر إلقاؤه يف أكثر من جملس ،ومن
أمثلــة ذلك جمالس ثعلــب (ت 291هـ) ،واختالف نســخها زيادة

ونقصان ًا باختالف رواياهتا.

وهكــذا كانت األمايل تســتوي كتبــ ًا يف أيدي النّــاس ،وكان

الوراقون يقومون بام تقوم به دور النرش اليوم(((.
ّ

((( املزهر . 314/2

((( للتوســع انظــر :اجلامع ألخالق الراوي والســامع للخطيــب البغدادي
 ،38-25/2واإلملــاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد الســاع للقايض

عياض . 70-68
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كتابة املخطوط
عنوان املخطوط:
يف بدايــة صنع الكتاب العريب مل يكتب العرب يف صفحة عنوانه

اسم الكتاب وال اسم املؤلف ،فقد كانوا يرتكون هذه الصفحة بيضاء
خو ًفا من طمس الكلامت أو التلوث ،أو لتجليده أو لوضع الزخارف
عليها  .وكان الن ّّســاخون يضيفون عنوان الكتاب واسم املؤلف فيام

بعــد ،وكان بعضهم ينســخ الكتاب دون أن يذكر شــي ًئا يف صفحة
العنــوان  .ثم يأيت آخر فيضيف العنوان بخــط خمالف ومتأخر ،وقد

خيطئ يف التسمية أو نسبة الكتاب للمؤلف .

ونجد يف القرن اخلامس وما بعده خمطوطات كثرية بخط مؤلفيها

يذكرون اسم الكتاب ومؤلفه عىل صفحة العنوان.
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بداية املخطوط :
كان الكاتــب يبدأ عــادة بالبســملة واحلمدلــة والصالة عىل

النبي ﷺ ،ثم يذكر ســنده حتى يصل إىل املؤلــف ،مع ذكر التاريخ

الســنَد ،ثم ينتقل بعد ذلك إىل اســم الكتاب
يف كل ٍّ
تلــق عن رجال َّ
واملؤلف واملوضوع والغرض واملنهج مع براعة االســتهالل  .وهذه

املقدمة تفيدنا يف أمور منها :
 -1عنوان الكتاب .
 -2اسم املؤلف

 -3أبواب الكتاب وفهرسه .
 -4تقديم ملوضوع الكتاب بام يناسبه .

مالحظة:
وجيب التنبه إىل أن العــرب كانت تصنع فهارس الكتب يف أول

كل كتاب وليــس يف آخره كام يفعل الغربيون اليوم ،كام أهنم يضعون
خ ًطا فــوق الكلمة أو اجلملة التــي يراد التنبيــه إىل أمهيتها ال حتتها
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أيضا ،كذلك فإهنم مل يفرقــوا بنوع املداد واخلط
كام يفعــل الغربيون ً
لعنوانات الفصول يف البداية ،ثم يف املرحلة الثانية ّفرقوا يف ذلك .

حوايش املخطوط:
منذ بدأ العرب الكتابة عىل املخطوطات كانوا يرتكون مســاحة

بيضــاء حتيط باملســاحة املكتوبة من الصفحة ،وكانت تتناســب مع
مساحة الصفحة ،ولكنها كانت دو ًما بنسب متساوية  .وكانت أوائل
السطور وأواخرها متساوية  .وكوسيلة لذلك كانوا يستعملون املدّ يف

بعض الكلامت أو ّ
املط ،وذلك إلمتام سطر أو لتحسني كلمة ،عىل أن
ال يكثر ذلك يف الصفحة الواحدة ،وأال يستعمل إال يف أواخر السطور
وأواسطها ال يف أوائلها ،وال يكرروه يف سطرين متتاليني ،وأن يكون

ذلــك يف الكلامت التي عىل أربعة أحــرف  .لذلك نجد املخطوطات
متساوية السطور يف الطول ،متفقة يف نقطتي البدء والنهاية .

التسطري :
مل يستعمل العرب التسطري يف خمطوطاهتم ،وربام استعملوا ذلك

يف املصاحف والكتب الكبرية بوســاطة خيط أو غري ذلك  .وكانت
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هلم قواعد خاصة يف الكتابة حتى ال يكون فرق بني مسافات األسطر،
وذلك بأن تكتــب أعايل األلفــات والالمات والكافــات املنتصبة

والطــاءات متآزية عىل مقــدار واحد غري متفاضلة ،وجتعل أســافل
املعرفة كالصادات والســينات والنونات والياءات متساوية
احلروف ّ
بمقدار واحدّ ،
فإن األسطر بذلك تسلم من االعوجاج.

حسن الكتابة وأسلوهبا :
أوجب العلامء عىل الناســخ أن حيسن خطه وصحته ،وأن خيتار

له التحقيق دون املشق والتعليق  .واملشق :رسعة الكتابة  .والتعليق:
خلط احلروف التي ينبغي تفريغهــا ،وكرهوا اخلط الصغري إال أن ال

رحاالً حيتاج إىل تصغري اخلط ليخف
جيد يف الورق سعة ،أو أن يكون ّ

عليــه ُ
جممل الكتابة ،كــا كرهوا الفصل بني املضــاف واملضاف إليه

فال يكتب عبد يف ســطر ولفظ اجلاللة يف ســطر آخر أو اجلمل التي
كالصفـة واملوصوف (((.
يستحسن وصلها ِّ

((( للتوســع انظر مقدمة اجلزء األول من كتاب «الــوايف بالوفيات» للصالح
الصفدي.
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عالمات الرتقيم :
اســتعمل العرب منذ البداية النقطة ،أو ما يقوم مقامها كأداة

للفصــل بني اجلمل أو بني األحاديث  .ولذلك اســتعملوا الدائرة

يف املخطوطات األوىل ،ثم وضعوا نقطــة داخل الدائرة دلي ً
ال عىل
املراجعة أو البالغ يف السامع أو املقابلة  .كذلك استعملوا املصطلح:

«انتهى» عــى هناية القول املنقــول وخيترصوهنا باأللــف واهلاء:
«اهـ» .

ترقيم األوراق والصفحات:
وحتى عرص متأخــر مل ختضع املخطوطات ألي نوع من الرتقيم

للصفحات ،ولكي ال يضطرب ترتي ُبها ،أو ختتلط قبل التجليد كانوا

يكتبــون الكلمة األوىل من كل ورقة ُيــرى يف ذيل الورقة اليمنى .

أمــا الورقة اليمنى فال حاجــة لكتابة ذلك ألن الــكالم متصل بني
وجهي الورقة اليمنى وســيقلب القارئ الورقة ويقرأ ما عىل ظهرها،

وكانت هذه الكلامت التى توضع يف ذيول الصفحات اليمنى تســمى

(التعقيبات).
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هناية املخطوط :
ال بد من وجود عبارة تدل عىل هناية الكتاب أو إتباعه بأجزاء

تم اجلزء األول من كتاب
تم الكتــاب » أو « ّ
أخرى ،وذلك مثل « ّ

كــذا ،ويليه اجلزء الثــاين وأوله كذا » ،ثم يأيت من بعد ذلك اســم
الناسخ وتاريخ النسخ واملكان أحيانًا  .والتاريخ عادة حيدد بام مىض

من الشهر أو ما بقي منه ؛ فإن كان املايض أقل من نصف شهر قيل:
لكذا ليلة مضت من شــهر كــذا ،وإن كان الباقي أقل من النصف
قيل :لكذا ليلة بقيت من شهر كذا ،وحيسن التنبه من الكاتب إىل أن
الكتاب بخط املؤلف أو غريه  .وتأيت أمهية ذكر التاريخ حني حتديد

وفاة صاحــب الكتاب مث ً
ال  .وهذا ما فعله ياقوت حني مل يعثر عىل

تاريخ وفاة صاحب الصحاح :اجلوهري ،ولكنه وجد نســخة من
بخط اجلوهري نفسه ،كتبها سنة 396هـ ،فتبني له ّ
الكتاب ّ
أن وفاته

السنة  .وكذلك نقع عىل توثيق حلادثة تارخيية يؤرخ
كانت بعد هذه َّ
هبا الناســخ مثال فقد جاء يف هناية خمطوط رشح العقيدة الطحاوية

للعالمــة الغنيمي امليداين أنه انتهى مــن تأليفه عند خروج إبراهيم

باشا املرصي من بالد الشام .
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توثيق الكتاب املخطوط بعد كتابته
 -1املقابلة بني النسخ :
يقول العلموي يف كتابه املعيد يف أدب املفيد واملســتفيد  « :عىل

طالب العلم مقابلة كتابه بأصل صحيــح موثوق به » ،ولذلك قيل:
مــن كتب ومل يعارض ،أي مل يقابل ،فقد َّ
وقص  .وتكون املقابلة
أخل َّ

كلمة كلمة حتى يكون طالب العلم عىل ثقة ويقني(((  ..قال عروة بن
عرضت
الزبري البنه هشــام ريض اهلل عنه  :كتبت ؟ قال  :نعم  .قال:
َ

كتابك ؟ أي عىل أصل صحيح  .قال :ال ،قال :مل تكتب .

 -2إصالح اخلطأ :
بالنــص وعدم اإلقدام عىل تصحيح
أوجب األقدمون االلتزام
ّ
((( املعيد يف أدب املفيد واملستفيد للعلموي ص  ،208واإلملاع ص . 158
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ما فيه من اخلطــأ  .يقول القايض عياض يف اإلملاع  « :الذي اســتمر
عليه عمل أكثر األشــياخ نقل الرواية كام وصلت إليهم وسمعوها،
وال يغريوهــا يف كتبهــم حتى اطــردوا ذلك يف كلامت مــن القرآن
اســتمرت الرواية يف الكتب عليها بخالف التالوة املجمع عليها ،ومل

جيئ يف الشــا ّذ من ذلك يف املوطأ والصحيحني وغريمها محاية للباب،

لكن أهل املعرفة منهم ينبهون عىل خطئها عند الســاع والقراءة ويف
حوايش الكتب ويقرؤون ما يف األصــول عىل ما بلغهم  .ومنهم من

جيرس عىل اإلصالح ،وكان أجرأهم عــى هذا من املتأخرين القايض
أبو الوليد هشــام الكتاين الوقيش ،فإنه لكثرة مطالعته وتفنُّنه كان يف
اللغة وأخبار الناس وأســاء الرجال وأنساهبم وثقوب فهمه وحدة
ذهنه جرس عىل اإلصالح كثري ًا ،وربــا ن ّبه عىل وجه الصواب ،لكنه

ربام وهم وغلط يف أشياء من ذلك ،وحتكّم فيها بام ظهر له أو بام رآه يف

حديث آخــر ،وربام كان الذي أصلحه صواب ًا وربام غلط فيه وأصلح

الصواب باخلطأ »(((.

واجتــه البعض إىل وضــع رموز يف هذا الشــأن  .يقول القايض

أيضا « :من شأن احلذاق املتفنِّنني العناية بالتصحيح والتضبيب
عياض ً
((( اإلملاع . 185
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والتمريض ،أما التصحيح فهو كتابــة ( صح ) عىل الكالم أو عنده،

وال يفعــل ذلك إال فيام صح رواية ومعنى  .غــر أنه إن كان عرضة
ّ
للشــك أو اخلالف فيكتب عليه كلمة (صح ) ليعرف أنه مل يغفل عنه

وأنه قد ضبط وصح عىل ذلك الوجه »(((.

وأما التضبيب ويســمى التمريض فيجعــل عىل ما صح وروده

كذلك من جهة النقل ،غري أنه فاســد لف ًظا أو معنى لعدم جوازه من
حيث العربية ،أو يكون مصح ًفا فنضع فوقها مثل (صـ) وكأهنا صاد

كلمــة ( صح ) وذلك لتفريق بني التصحيــح والتمريض عىل أنه إذا

وقف عىل صحة ذلك أمتها فتُصبح ( صح ) (((.

واســتعمل بعضهم كالعلموي « كلمة ( كذا ) فوق الكلمة التي

ّ
شــك أي  :هكذا رأيته ،ويكتب يف احلاشــية ( صوابه كذا )
هي حمل
إن كان يتحققــه ،أو  ( :لعله كذا ) إن غلــب عىل ظنه أنه كذلك  .أو
يكتب عىل ما أشكل عليه ومل يظهر له وجهه ( ضبة ) وهي رأس صاد

مهملة » .وتعنى كلمة ( ضبة ) أن الكلمة مقفلة هبا ال تتجه لقراءة كام
الض ّبة مقفل هبا وهي خشبة تنزلق خلف الباب تقفله .
أن ّ

((( اإلملاع ص . 166

((( املعيد  ،210اإلملاع . 196
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 -3الشكل والتنقيط واإلعجام واإلمهال:

ذكروا أنه إنام ي ْشــك َُل ما ي ْش ِ
ــك ُل  .وأ ّما النَّقط فالبد منه  .وقال
ُ
ُ

آخرون جيب شكل ما أشكل وما مل ُيشكل وال سيام للمبتدئ يف العلم.

عىل ّ
أن أوىل األشياء بالضبط أسامء الرجال ألنه ال يدخله القياس .

وقد جرى أهل الضبط يف رسم هذه احلروف املشكلة إذا ضبطت

وصححت أن يرسموا ذلك احلرف املشكل مفر ًدا يف حاشية الكتاب

قبالة احلرف بإمهاله أو نقطه أو ضبطه ليستبني أمره ويرتفع اإلشكال
عنه (((.

ثم ال بد من تبيني املهمل بجعل عالمة اإلمهال حتته فيجعل حتت

احلاء حاء صغرية ،وكذلك حتت العــن عينًا صغرية وكذلك الصاد
والطــاء والدال والراء  .ومنهم من يضع عــى احلروف املهملة خ ًطا

صغريا فوقه شبه نصف نربة أو هالل صغري .
ً

النص والتنبيهات يف احلوايش :
 -4اإلحلاق للنقص يف ّ
سهوا ثم
النص يشء ً
اتفق العلامء عند كتابتهم أنه إذا ســقط من ّ
((( املعيد ص . 209
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أرادوا اســتدراكه أال يقحموه بني الســطور وإنام يكون بوضعه عىل
حاشــية الصفحة يف اإلشــارة إىل مكانه من النص بام يسمى ( عالمة

اإلحلــاق ) أو ( عالمة اإلحالة ) ،وهي خــط رأس مائل نحو اليمني
إذا كتب االســتدراك عىل احلاشــية اليرسى وتكون كتابة اللحق من
األسفل إىل األعىل ويكتب آخره « صح ».

وأ َّما كل مــا يكتب يف احلوايش من تنبيه أو تفســر أو اختالف

ضبط فال جيب أن ُي ََّرج إليه ،فإن ذلك ُيدخل يف ال ّل ْبس ويظن أنه من

األصل ،وربام جعل عىل الكلمة املراد بياهنا إشارة كالضمة أو غريها
ليدل عليها ((( .

 -5الزيادة يف النص وعالجها :
ختيوا فيها بني ثالثة أمور :
اعتاد القدماء أنّه إذا وقعت زيادة َّ
أ -الكشط  :وهو سلخ سطح الورق بسكني أو نحوها .
ب -املحو  :وهو اإلزالة بغري سلخ إن أمكن .
ت -الــرب عليه  :وهو أجود عندهم من الســابقني ويكون
((( اإلملاع للقايض عياض . 149
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ذلك بطرائق منها  :إما أن يصل الكلامت املرضوب عليها ،أو أن جيعل
سطرا فوق الكلامت منحر ًفا طرفاه كالباء املقلوبة هكذا (
ً

) ،أو أن

يكتب فوق أول الكلامت لفظة « ال » أو لفظة « من » عىل أوهلا ولفظة

« إىل » عــى آخرها  .ومعناه  :من هنا املحذوف إىل هنا أو يضع دائرة
يف أول الكلامت املحذوفة ودائرة فوق آخرها(((.

((( املعيد . 211
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السماعات على املخطوطات العربية
أهميتها وفوائدها
يطلق مصطلح (السامع) أو (الطباق) يف املخطوطات العربية عىل

النص الذي يكتب بعد االنتهاء من قراءة كتاب أو جزء عىل الشــيخ

مؤلف الكتاب أو عىل من يرويه بالسند إىل مؤلفه ،وهو بمثابة شهادة
من الشيخ للذين سمعوا عليه من الكبار الذين هم يف سن اخلامسة أو
أكثر ،أو حرضوا عليه من الصغار ،فيقولون للكبري (سمع) وللصغري

(حرض) .ويكون نص السامع يف آخر الكتاب ،أو عىل صفحة العنوان،
أو عىل الصفحات الداخلية إذا مل تتسع الكتابة آخر الكتاب أو أوله.

واستعمل العلامء مصطلح الســاع ليعني ما ابتكروه من وسيلة

مهمــة لضبط نقل املدونــات ،بعد أن أصبح االعتــاد يف النقل عىل
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املصنفــات الحتوائها أهم املعلومات التي كانت موزعة يف الصحف
مهة العلــاء إىل ضبط هذه املصنفات
واألجزاء والنســخ ،فانرصفت ّ

والتحرى يف نقلها ،واستخدمت جمالس اإلمالء والتلقي وذلك لبيان
َم ْن ُقرئ الكتاب عليــه أو تلقي عنه ،ومن توىل ضبط ذلك املجلس،

ومن شــارك فيه ،ومن توىل القراءة ،ومكان ذلــك وزمانه ،واملقدار
املقروء أو املســموع ،ومقدار املشــاركة إىل غري ذلك ممــا يعدّ وثيقة

النص املنقول ،وإثبات حق لألطراف املشاركة فيه .
تارخيية يف توثيق ّ

وهذه السامعات يف احلقيقة إنّام هي صورة من الصور التي عرفها

العلامء القدامى عن الشهادات العلمية التي ُتْن َُح اليوم ،يقول الدكتور
صالح الدين املنجدّ :
إن هذه الســاعات ظهــرت يف القرن اخلامس

اهلجري عند ظهور املدارس وانتشــارها يف العامل اإلســامي ،ففي

هذا القرن عمــدوا إىل ظاهرة جديدة هي أن يثبتوا يف آخر الكتاب أو
صدره أو يف ثناياه أسامء الذين سمعوه عىل مصنِّفه ،أو عىل عامل غريه،
فإذا نسخ الطالب نســخة من النسخ املحفوظة يف املدرسة أو املسجد

أيضا ما ثبت فيها من ســاعات  .ويالحظ ّ
أن هذه الســاعات
نقل ً

كانت تظهر وتنتقل مــع ظهور مراكز العلــم وانتقاهلا من مكان إىل
آخر ،ففي القرن اخلامس نجد السامعات يف بغداد ،ثم يف دمشق ،ويف
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القرن السادس نجد السامعات الكثرية يف دمشق يف كتب بني عساكر
واملقادســة ،ثم تزدهر يف القرن السابع حني تضعف يف بغداد ،وتبدأ

بالظهور يف القاهرة ،وقد كانت دمشق أسبق إىل تأسيس املدارس من
القاهرة (((.

نص السامع :
الرشوط التي جيب أن يتضمنها ّ
 -1اسم املسمع سواء كان املصنف أم غريه ،فإذا مل يكن املصنف،

ذكر املسمع سنده الذي قرأ عليه  .وقد يكون املسمع امرأة فينص عىل
كثريا من السامعات عىل نساء احلنابلة بدمشق .
اســمها ،ونحن نجد ً
وقد يكون املســمع ثالثة ال واحدً ا أي ثالثة من العلامء جيلسون م ًعا

و ُيقرأ عليهم كتاب ما ،وقد يتجاوز عدد املسمعني لكتاب ما العرشة

رجاالً ونساء(((.

 -2أسامء السامعني من الرجال والنساء والصغار وحتديد سني
((( إجازات السامعات يف املخطوطات العربية :جملة معهد املخطوطات العربية
سنة 1955م 2/1 ،ص .251-232

((( توجد أمثلة كثرية هلذه السامعات يف كتاب جامع احلنابلة للمؤلف يف فصل:
السامع اجلامعي.

88

اجلانب العلمي

الصغار وذكر أســاء الرقيق  .وتذكر أسامء الســامعني فر ًدا فر ًدا مع

أســاء آبائهم ،ويذكر اجلد األول واألعىل أحيانًا ويرافق االسم صفة
الســامع فيقال :القايض أو اخلطيب أو الفقيه مث ً
ال  ....وذكر أســاء

الصغار يف الســاعات يفيد عند من أجاز رواية الصغري  .وقد سمع
كثري من العلامء وهم يف ســ ّن مبكرة كابن عســاكر الذي سمع وهو

يف السادســة واحلميدي الذي سمع يف اخلامســة ،والضياء املقديس
يف الســابعة  .ويالحظ يف السامعات التي جرت يف مدارس دمشق يف
العرص األموي كثرة من حيرضها مــن الرقيق مما ّ
يدل عىل ّ
أن النهضة

وكثريا ما نجد اسم الفتيان أي
العلمية يومئذ شملت الطبقات كافة،
ً
العبيد فيقولون حرض فالن وفتاه فالن ،أو حرض فالن ومرضعته.

 -3النص عىل ما ســمعه احلارضون وما فاهتم ســاعه :وكانت

النص عىل ما ســمعه كل من احلارضين ،فقد
أمانة العلم تدفعهم إىل ّ

يتأخر أحدهم عن السامع فيفوته بعض الكتاب فيقولون  :سمعه مع

فوت  .وقد حيددون مبدأ الســاع ومنتهاه فيقولون  :ســمع من قوله
كــذا إىل آخر الكتاب  .وقد يضعون يف اهلامش عالمة تشــر إىل بدء

قراءة طالب ما بكلمة « بلغ » ،ومثال ذلك :أسامء السامعني لـ «سنن
الدارقطني» يف دار احلديث األرشفية بدمشق ،عىل احلافظ املزي سنة
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 727هـ ،ومدى الدقة يف عدد اجللســات التي استمع فيها كل واحد
من الطلبة(((.

 -4اســم القارئ :خيتار عادة ممن عرف بحسن قراءته فيقولون:

بقراءة فالن ،ويرد اســم القارئ غالب ًا يف أول نص الســاع قبل اسم

السامعني ،وقد يرد مع أســائهم ملناسبة ما ،كورود اسم أخيه أو ابن

عمه.
ّ

 -5النسخة التي قرئت فسمعها احلارضون :يف بعض السامعات

ذكرا للنســخة التي قرئت وســمعها احلــارضون فيقولون :
نجــد ً
والنســخة للحافظ ابن عساكر أو للحافظ عبد الغني مث ً
ال أو للموفق
أو للضياء  .وقد تكون نسخة املصنف أحيانًا  .وقد يذكر يف السامع أنه

كان عىل النسخة اجلديدة ،كام ورد يف سامع مؤرخ سنة 559هـ لتاريخ

ابن عساكر .

 -6كاتب السامع :يف آخر السامع يذكر اسم الكاتب ،ويرد اسمه

أيضا  :مثبت السامع
فيمن سمع ويردف به  :وهذا خطه ،وقد يسمى ً
أو كاتب الطبقة .واجلمع طباق  .وهذا يدل عىل ثقته وضبطه وحسن

((( دار احلديــث األرشفية بدمشــق ،تأليف حممد مطيع احلافــظ  -دار الفكر
بدمشق  1421هـ2001/م.
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خطه وأمانته  .وربام كان قارئ النســخة ومثبت السامع واحدً ا كام يف
كتب الضياء املقديس والقاسم الربزايل .

 -7ورود لفظ صح وثبت :البد من أن يكتب الشــيخ املســمع

لفظ « صح » أو « َث َبت » بعد ذكر أســاء الســامعني يف آخر السامع،

وبعد ذكر التاريخ .ومعنى ذلك ّ
أن الشــيخ توثق من صحة األســاء

وما قرأه كل من السامعني .

السامع :وينصون عىل املكان الذي سمع الكتاب فيه،
 -8مكان ّ

فقد يكون املســجد أو البيت أو البســتان  .والنص عىل املكان يفيد

يف معرفة أســاء األماكن وضبطها وحتديدها ،وهــذا يفيد يف معرفة
األماكــن التي جيتمع فيهــا العلامء وكذلك يف معرفــة املدارس ومن
درس فيها أو قرأ ،ويستفاد منها يف رحلة العامل وزماهنا.
ّ

 -9تاريخ السامع ومدَّ ته :و ُينهى السامع قبل التحميد أو الصالة

عىل النبي بذكر التاريخ  .ويذكرون يف التاريخ اليوم والشــهر والسنة
ويذكرون مدّ ة الســاع وعدد املجالس ،وقد يستعملون لفظ (نوبة)
فيقولــون ُســمع يف نوبتني مثــ ً
ا أو أكثر ،كام ورد يف ســاع لتاريخ

ابن عساكر .
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 -10قيمة السامع وفائدته:
أ -هو أنموذج من النموذجات يف التثبت العلمي املتبع .
ب -هــو وثيقة صحيحة تدل عىل ثقافــات العلامء املاضني وما

قرؤوه أو سمعوه من كتب.

ت -مصادر للرتاجم ،فالســاعات تتضمن أسامء أعالم كثريين

ذكرا يف كتب الرتاجم املعروفة ،وقد يرد اســم
ال نجــد هلم ترمجة أو ً
علم واحد يف ســاعات عديدة فيمكن صنع ترمجة له بذكر ما ســمع
من كتب ،وما لقي من شيوخ ،ومن عارص من رفاق يف طلب العلم،
وما زار من بلدان  .ولو ّ
أن باح ًثا انرصف إىل هذا األمر الستخرج من

السامعات أسامء مئات من العلامء مل تعرف ترامجهم(((.

د -وســيلة ملعرفة مراكز العلم وحركة التنقل لألفراد من بلدان

خمتلفة ،ففي ســاع عىل الربزايل يف تارخيه ســنة 662هــ يف مسجد
دمشــق نجد الصقيل واملــريس واحلجــازي والبعلبكــي واملعري
والبغدادي واهلمــذاين ،فهؤالء قد وردوا من بلــدان خمتلفة لينهلوا

العلم يف دمشق .

((( كتب املؤلف عىل هذه الطريقة كتاب ًا بعنوان« :التنويه والتبيني يف سرية حمدِّ ث

الشام احلافظ ضياء الدين املقديس» ،طبع يف دار البشائر اإلسالمية ببريوت.
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هـ  -وسيلة ملعرفة رحالت عامل ما من خالل مكتبته ،كام يف كتب

الضياء املقديس .

و -وســيلة كذلك ملعرفة الكتب التي كانت تدرس وتؤ ّلف يف

فرتة من الفرتات .

ز -الســاع املثبت عىل كتاب دليل عىل صحته ونسبته إىل مؤلفه

بنصها عند نرش
وتارخيه وضبطه  .لذلك كان البد من نرش السامعات ّ

أي كتاب خطي .

حـ -القارئ للكتاب أو اجلزء ،والكاتب للسامع ،خيتاره الشيخ

حلسن قراءته وحســن خطه ،وهذا األمر يفيدنا يف معرفة الناهبني من

طالب العلم الذين ال نجد هلم ترمجة يف كتب الرتاجم .

ط -معرفة كثري مــن الكتب أو األجزاء التــي كانت متداولة،

ثم انقطــع خربها .وهذا ما نجده يف ســاعات احلافــظ ابن طولون
يف مدارس دمشــق((( ،التي قرأها عىل شــيوخه ،ثــم ضاعت هذه

((( وهو مســموعات احلافظ ابن طولون يف مدارس دمشــق (خمطوط بمكتبة
استخرجت املستفاد منه وأقوم بنرشه
شسرتبيتي) ،يقول حممد مطيع :وقد
ُ
تباع ًا عىل موقع (األلوكة).
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املؤلفــات ،وكذلــك يف كتاب فهــرس الكتب لإلمام يوســف ابن
عبد اهلادي(((.

ي -مشــاركة املرأة يف تلقي العلم :أخــذ ًا وعطاء ،وهذا نجده

بشكل كبري يف خمطوطات القرن السابع والثامن باملكتبة الظاهرية .

ك -الزمــن الذي كان يقضيــه طالب العلــم يف الرحلة وعدد

رحالته .

ل -يمكننا معرفة تاريخ تأليف الكتاب أو اجلزء ،بالرجوع إىل تاريخ

نص عىل تاريخ التأليف ،وكثرة السامعات
أول ســاع عىل املؤلف إذا مل ُي َّ
ّ
تدل عىل مدى االهتامم هبذا الكتاب :ومن املؤلف وبعد وفاته .
مالحظة :سامع الصغري وصحة سامعه :
قال القايض عياض ((( :أما صحة سامعه ،فمتى ضبط ما سمعه

صح ســاعه ،وال خالف يف هذا  .وصح األخذ عنه بعد بلوغه  .وقد

حدد العلامء عمر الصغري الذي يصح سامعه بخمس سنني  .ولعلهم
أن هذا الســ ّن ّ
إنام رأوا ّ
أقــل ما حيصل به الضبط  ،و َع َق َل ما يســمع

((( حققه الشيخ حممد خالد اخلرسة بدمشق بدار البريويت  1417هـ1996/م.
((( اإلملاع ص . 67-62
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وحفظــه ،وإال فمرجوع ذلك للعادة والطبع والفطرة  .فقال بعضهم

يكمل عقل الغالم لعرشين ألهنا جمتمع العقل  .وقال بعضهم :الرواية
من العرشين والدراية من األربعني .

أنواع األخذ وأصول الرواية:
 -1الســاع من لفظ األســتاذ  :وهو أرفــع الدرجات يف أنواع

الرواية عند األكثرين  .واصطلح فيها أن يقال  :حدثنا ،أو ســمعت
فالنًا ،أو قال لنا فالن ،أو ذكر لنا فالن .

 -2القراءة عىل األستاذ  :سواء كان القارئ صاحب الكتاب أو

غريه وهو يسمع والشيخ يســمع وهو ما يسمى َع ْر ًضا ؛ ّ
ألن القارئ

يعرض ما يقرؤه عىل الشــيخ  .وربام اســتعملوا لفظ ( :أخربنا) هلذه
شــفاها:
الطريقة يف التلقي ،وما عرضه عىل األســتاذ وأجاز روايته
ً

(أنبأنا).

 -3املناولة :وهي أن يدفع األســتاذ كتابه الذي رواه أو كتبه إىل

تلميذ له ويقول له :اروها عني .

 -4الكتابة  :أن يكتب األستاذ إىل طالب شيئ ًا من تأليفه ويرسله

إليه .
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 -5اإلجازة  :إما مشافهة أو كتابة بأن يأذن له أن يروي كتا ًبا من

كتبه أو تأليفه أو مروياته .

 -6الوصية  :أن يويص األستاذ بكتبه لتلميذه عند سفره أو موته.
 -7اإلعالم  :هو إعالم األســتاذ الطالب بمروياته ومسموعاته

وإجازاته أو يقول له الطالب  :هل تأذن يل برواية ما ترويه ؟

 -8اخلط  :هو الوقوف عىل كتاب ّ
بخط حمدّ ث مشــهور يعرف

خطه ،وإن مل يتلق عنه أو يلقه .
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نامذج من الســاعات عىل احلافظ الضياء حممد بــن عبد الواحد املقديس املتوىف

سنة  643هـ لكتابه (املصافحة) بتحقيق ،وتاريخ هذه السامعات 624 :هـ633 ،هـ،

حمرم  ،635صفر  637 ،635هـ 639 ،هـ 640 ،هـ 641 ،هـ 642 ،هـ .
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الفن يف املخطوطات
الصور والرسوم والزخارف والتذهيب
كان الكاتب عند كتابة املخطوط يرتك فرا ًغا للصور والرســوم

ل ُي ّ
أخريا كمظهر
حل بالصور والرسوم والزخارف ،ثم يأيت التذهيب ً
من مظاهر الرقي الفني عند العرب .

واختلف الفقهاء يف حتريم الصور ،ومنهم من أباح الصور التي

ال ّ
ظل هلا  .عىل أننا نجــد الصور عىل النقود منذ عرص عبد امللك بن

مــروان  .أ ّما الرســوم التزيينية للنباتات أو املبــاين فقد وجدت عىل

فسيفســاء اجلامع األموي ،ومل تكن الرســوم عىل جــدران القصور

والدور يف األندلس ومــر تقل روعة ومجاالً عن نظائرها يف قصور

اخلالفة العباسية يف العراق.

ولقد كانت العنارص الفارســية تظهر جليــة يف احلياة الثقافية يف
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العرص العبــايس ،ومن الطبيعي أن يأخذ العــرب عنهم فكرة تزيني
الكتب بالصور والرســوم ،وال شك أن كتاب كليلة ودمنة عىل رأس

الكتب املزخرفة واملزوقة بالصور والرســوم والذي نقله العرب إىل

لغتهم .

ويبدو أن عرص أيب جعفر املنصور كان عرص هنضة فنية للكتاب

العريب ،ومنذ ذلك احلــن نجد االهتامم برســوم اخلرائط اجلغرافية
فيقال :إن األرض رسمت للرشيد ،و ُعمل للمعز الفاطمي مقطع من

احلرير فيه صورة أقاليم األرض وجباهلا وأهنارها وبحارها .

ودخلت الصور كتب اهلندسة وعلم اآلالت والطب والكيمياء

أي دخلت الرســوم عامل املخطوطــات العربيــة أول األمر لتخدم
أغراضها العلمية ،ثم تطورت لتصبح مجالية فنية (((.

الزخارف :
ونعني بذلك كل رســم ّ
حيل به املخطوط ملجرد القيمة اجلاملية،

وكان موضعهــا عىل صفحة العنوان وصفحــة أو صفحتني من أول
الكتاب ،وأوائل الفصول ،وهناية الكتاب ،وجداول يف الصفحات.
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واضحا
وكان وجــود الزخارف الفنية الذهبية عــى املصاحف
ً

بسبب القدس ّية ،وكانت املصاحف ميدانًا رح ًبا لفن الزخرفة العربية .
حترجوا من اســتعامل أشكال إنســانية أو حيوانية
ون ًظرا ألهنم ّ

يف فنهم فقد توســعوا يف استعامل األشــكال اهلندسية ومل يرتددوا يف
اســتخدام الذهب ومعظم األلوان املعروفة ،وتأثروا بام وجدوه من

فنون عند األمم املجاورة ،ثم بعد ذلك تطوروا وتوســعوا ،ثم أعطوا

غريهم كام أخذوا  .وانفرد العرب بنوع من الزخارف مل يســبقوا إليه
وخاصة زخارف اخلطوط التي قامت عىل أساس االستفادة من طبيعة

وتفوق
احلروف العربية فجعلوا منها أشكاالً هندسية ونباتية مجيلة ّ .

هذا الفن عىل غريه من الفنون .

التذهيب:
مذهبني كانوا معارصين له،
يذكر ابن النديم يف الفهرست((( أسامء ِّ

وبعضهم كان قبل ذلك  .وكانت الصفحات األوىل من املخطوطات
هي املجال األول لفن التذهيــب ،يليها بعد ذلك اهلوامش وبدايات
يذهبون الصفحة األخرية إلجياد نوع من
الفصول والعناوين ،وأحيان ًا ِّ

((( الفهرست . 14
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التشــابه أو التقابل  .ومل يقتــر التذهيب عىل الصفحات األوىل من
املخطوط وإنام جتاوزها إىل اجللود وجوانب الكتاب .

وكان فن التذهيب كام يقول ســفندال أول الفنــون التي نقلها

اإليطاليون قبل كل يشء عن أساتذهتم املسلمني .

التجليد :
ُيعدُّ األقباط واألحباش أول من استخدم اجللد يف جتليد الكتب،

فقــد وصل إلينا غالف جلدي يرجع إىل القرن الرابع اهلجري  .ومن

دراسة هذه األغلفة نرى أنه استخدم مادة اجللد أساس ًا لتغليف ألواح
اخلشب وصفائح الربدي التي تغلف الكتب .

وانترشت أساليب هذه الصناعة إىل سائر أنحاء الرشق األوسط

وخاصة بالد فارس واقتىض نسخ املصاحف يف عهد عثامن إىل جتليده،

وأغلب الظــن أهنم نقلوه عن األقبــاط أو األحباش وأن املصاحف

واملخطوطات األوىل كانت مغلفة بلوحات من اخلشــب قد ُط ِّعمت
بقطع من العظم والعاج أو غلفت بالقامش واجللد .

وحتــى منتصف القرن الثاين اهلجري مل يكن لدى العرب كتاب

يمكن أن جي ّلد غري املصحف ثم بدأت املصنفات تتخذ شكل كراسات
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أو مالزم  .ومنذ ذلك التاريخ بدأ ميدان التجليد يتسع ويزدهر ،ففي

ذكرا لســبعة من املج ِّلدين كام قــال ابن النديم يف
بيت احلكمة نجد ً
الفهرســت  .ومنذ ذلك الوقت بدأ اجللــد يدخل يف صناعة التجليد

بعد أن كان اخلشب هو املستعمل ،ثم استبدل باخلشب أوراق الربدي
املقوى  .وأخري ًا اجللد مع الزخارف .

وكانــت صناعة اجللود متقدمــة يف مناطــق متفرقة من أرض

العرب ،واســتطاع فنانــو العرب أن يتفوقوا عىل مــا صنعه َم ْن كان

قبلهم وخاصة يف العرب واألندلس  .ثم تقدم يف صناعتها أهل الشام،
وتفنّنوا يف صنع ما يعرف باللسان وهو امتداد يف اجللدة اليرسى .

ودخلت الزخــارف النباتية ميــدان جلــود املخطوطات ،ثم

تطــورت إىل الزخارف اهلندســية ،ثم تطــورت إىل الوجه الداخيل
للغالف  .وكان صنعها بطريقة اخلتم والضغط .

ومازال املج ِّلــدون العرب يتقنون ويتفنّنــون حتى وصلوا إىل

مرحلة عالية مــن الفن والزخرفة فأدى بالطبع هــذا إىل انتقال هذه
الصناعة إىل أوربا عن طريق األندلس .
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أقدم املخطوطات يف العامل
 -1املصاحف :
 مصحف منســوب إىل اإلمام عىل بن أيب طالب  .تاريخ كتابتهسنة 29هـ  .حمفوظ يف استانبول بمتحف طوبقابورساي .
 مصحف يف دار الكتب بالقاهرة  -تاريخ نسخه 119هـ . مصحــف منســوب إىل اإلمام جعفر الصــادق  -حمفوظ يفطهران.
 -مصحف منسوب للخليفة عثامن بن عفان يف طشقند .
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 -2الكتب:
* يف القاهرة يف دار الكتب املرصية :
 -رسالة اإلمام الشافعي  .وهي نسخة الربيع بن سليامن  .تاريخ

نسخها 199هـ .

 االنتصار البن اخلياط  .كتب سنة 347هـ . رس النحو للزجاج  .كتب قبل سنة  351هـ . مشكل القرآن البن قتيبة  .كتب سنة 379هـ . أخبار سيبويه املرصي البن زوالق  .كتب قبل سنة 386هـ* يف دمشق يف خمطوطات دار الكتب الظاهرية:
 -مسائل اإلمام أمحد بن حنبل ،كتبت سنة  266هـ بخط تلميذه

املشهور أيب داود السجستاين.
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املصادر واملراجع

 اإلتقــان يف علوم القــرآن ( ،)2-1جــال الدين الســيوطي ،حتقيقد .مصطفى البغا ،دمشق  1407هـ 1987 -م.

 األعــام ( ،)8-1خري الديــن الزركيل ،بــروت 1980م ،دار العلمللماليني.

 إجازات السامع يف املخطوطات العربية ،مقال يف جملة معهد املخطوطاتالعربية ،القاهرة ،املجلد األول ،اجلزء الثاين ،ســنة  1955ص -232

.251

 اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد الســاع ،القايض عياض ،حتقيقالسيد أمحد صقر ،القاهرة ،دار الرتاث 1398هـ1978/م.

 تذكرة الســامع واملتكلم يف أدب العــامل واملتعلم ،ابن مجاعة ،حيدر أباد 1353هـ.
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 اجلامع ألخالق الراوي والســامع ( ،)2-1اخلطيب البغدادي ،حتقيقد .حممود الطحان ،مكتبة املعارف ،الرياض  1403هـ1983-م.

 حركة الوراقــن يف احلضارة العربية اإلســامية ،د .حييى عليان ،جملةجممع اللغة العربية األردين ،العدد  ،41عام 1992م.

 -السنة قبل التدوين ،د .حممد عجاج اخلطيب ،القاهرة 1383هـ.

 صبح األعشــى يف كتابــة اإلنشــا ،للقلقشــندي ،دار الكتب املرصية1918-1913م.

 العالمــات والرموز عند املؤلفني العرب قدي ًام وحديث ًا ،د .حســن عيلحمفوظ 1944م.

 الفهرست ،ابن النديم ،القاهرة ،املكتبة التجارية  1348هـ. كشف الظنون ( ،)2-1حاجي خليفة ،استانبول 1942م. املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،السيوطي ،القاهرة. معجم األدباء ،ياقوت احلموي ،القاهرة 1922م1938-م. املعيد يف أدب املفيد واملســتفيد للعلموي (خمترص الدر النضيد للغزي)،بتحقيق د .سميح احلسيني ،دمشق ،دار العصامء  1434هـ2014 /م.
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