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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 الفهرس املختار للنقد 
 " فهرس املخطوطات العربية يف جامعة ِبْرنْستون

 تعريب وحتقيق: حممد عايش
 

 لنقد يف هذه الدراسة تتنزل ابدي الرأي على الواضع األصلي للفهارس ال على املرتجم.أوجه ا ملحوظة هامة:
 

 عناصر تقييم فهارس جامعة ِبْرنْستون 
 

 بياانت الفهارس: أواًل:  •
 ( جملًدا، مقسمة كالتايل: 12صدرت النسخة العربية من هذه الفهارس يف ) 

 .: جمموعة جاريت2و  1اجمللد 
 ة يهودا.: جمموع8إىل  3اجمللد 
 : السلسلة اجلديدة. 10و  9اجمللد 
 : املستدرك. 11اجمللد 
 : الفهارس. 12اجمللد 

 :يف النسخة املعرَّبة وهذا بيان بعدد صفحات كل جملد
 صفحة.464)اجمللد الثاين(    صفحة464: )اجمللد األول( جمموعة جاريت

صفحة  )اجمللد السادس(  464صفحة )اجمللد اخلامس(  448( صفحة  )اجمللد الرابع432)اجمللد الثالث(  :  جمموعة يهودا
 صفحة. 400)اجمللد الثامن( صفحة  448صفحة  )اجمللد السابع( 431

 صفحة. 352)اجمللد العاشر( صفحة   352تاسع(  )اجمللد الالسلسلة اجلديدة: 

 صفحة. 447)اجمللد احلادي عشر( : املستدرك

 صفحة. 574)اجمللد الثاين عشر(: الفهارس

 على فرتات متعاقبة، لكن ابللُّغة اإلجنليزية. قامت جامعة "برنستون" أبمريكا إبصدار فهارس للمخطوطات لديهاقد و 
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، خزانة جامعة   ومْن أهمِّّ خزائنِّ املخطوطات يف أمريكا(: "4ص جاء يف مقّدمة التعريب للمجلد األول من الفهارس )
  يُقارب عشرة آالف خمطوٍط عربٍّ تقريًبا".، حيُث حتتوي على ما ، بوالية نيوجريسي  برنستون

 ( ذكر أمساء القائمني إبعداد الفهارس األصلية ابللُّغة اإلجنليزية:8-7جاء يف مقدِّمة )صو 
، إىل سنة   م1900سنة ، تصُف املخطوطات العربيَّة اجملتمعة لديها من  وقد أصدرْت جامعُة برنستون ثالثة فهارس"

 :  ، وهي م1983

، ونبيه أمني فارس، وبُطرس عبد امللك   :طوطات جمموعة جاريتفهرس خم  -  1 ، وطُبَع يف   وهَو من إعداد فيليب حّتِّّ
 م.  1938، سنة  ، ببريوت  املطبعة األمريكيَّة

خم  -  2 يهودا فهرس  قسم  اجلامعة  :طوطات  مبطبعة  نيوجريسي،  يف  وطُبَع  ماخ،  رودلف  إعداد  من  سنة   وهو   ،
 .   م1977

اجلديدة    فهرس خمطوطات  -  3 نيوجريسي،  السلسلة  وطُبَع يف  ماخ،  رودلف  إعداد:  من  وهو  برنستون،  جامعة  يف 
 م". 1987، سنة  مبطبعة اجلامعة

 العلمية مبهمة التعريب هلذه الفهارس، وتوىلَّ هذا العمل: حممد عايش.  الصفا سقيفة مؤسسةوقامت  قلت:

 املكتبات  فهرسة يف مسريهتا  تتابع أن  احلاضر  الوقت يف اعتمدت  قد  "واملؤسسة  وقد أابنوا عن منهجهم بقوهلم:
 اتصال وسيلة تكون  املكتبات، هلذه موثقة فهارس إخراج سبيل يف دؤوب  جبهد تعمل جلان عب  العامل، يف املهمة  اخلطية

 أخرى".  جهة من وكنوز ونفائس  نوادر من  حتويه هذه، وما وبني ، جهة من العلم وطالب  والباحثني العلماء بني معتمدة

لكن الظاهر أن الذي قام ابلرتمجة والتحقيق هلذه الفهارس واحد فقط، وهو حممد عايش، كما أابن هو عن   قلت:
 ( بصيغة املفرد، فلم يشر إىل وجود جلان تعمل معه!14منهجه يف العمل )ص 

o  :التعريف ببياانت جمموعة يهودا 

 (: 3/5الثالث، ما يلي كما يف )وجاء يف التعريف مبجموعة "يهودا" الّت تبدأ ابجمللد 

األمريكيَّة  املتَّحدة  الوالايت  يف  ونوعاً  األضخم كمَّاً  العربيَّة،  للمخطوطات  جاريت  جمموعة  تُعدُّ  هذه   "  وتتكوَُّن   ،
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 :   ، وُُها  اجملموعة كما هي اآلن من قسمني أساسيني

.   ، ومن ُمراد بيك البارودي، ومن د هبولندا  ، الذي اشرتاُه على مراحل من دار بريل للنَّشر قسم جاريت األصلي  -1
، وقد تناولُتها ابلدِّراسة يف مقدِّمّت لتعريب   ، وغريها من املخطوطات الّت اشرُتيت من أماكن متفرِّقة ألبان ويدجريي 
 .   فهرس جاريت

( ، حيُث ابَعُه   م1951ـ 1877 ، أبراهام شالوم يهودا ) ، الذي كان يقتنيه قبل وصوله إىل برنستون قسم يهودا  -2

جاريت جاريت لروبرت  جون  وشقيقه  عام   ،  برنستون  جامعة  ملكتبة  وهباُه  اللَّذين  هذه (   1) م1942،  وتضمُّ   ،
على   عنوانً   5275اجملموعة   موزَّعة  يُقارب   خمطوطات   8604،  ملا  االسم  2089،  معروف  و  مؤلِّف   ،748  

 .   مؤلِّف جمهول

، فقد بيَعْت  ت العربيَّة واإلسالميَّة مبجموعة يهودا كافَّةوجتدُر اإلشارة أنَّ األخَوْين جاريت مل حيُصال على املخطوطا
الطبيَّة   للمكتبة  اجملموعة  هبذه  الطبِّّيَّة  األمريكيَّةاملخطوطات  املسلَّحة  عدُدها  ابلقوَّات  وبلَغ  طبِّّيَّة    1500،  خمطوطة 

 . (  2) معظمها ابللُّغة العربيَّة

، وُتشرُي تقارير غري ومكتبة اجلامعة العبيَّة ابلقدس،  ا ابملكتبة اليهوديَّة الوطنيَّةوأمَّا بقيَّة جمموعة يهودا، فقد متَّ إيداعه
 .  ُه من جمموعة يهودا األصليَّةراؤ ، متَّ ش من مكتبة تشسرتبيّت يف إيرلندامؤكَّدة أنَّ جزءاً كبرياً 

 (: 7-6/ 3وقال املعرِّب يف التعريف بفهرس جمموعة يهودا كما يف )

سنة   نيوجريسي  يف  وُنشَر  يهودا،  جمموعة  يف  املوجودة  العربيَّة  للمخطوطات  فهرس  إبعداد  ماخ  رودلف  "قام 
 ".اهـ، حيُث رتَـَّبُه حسب املوضوعات  م1977

o سلة اجلديدة: بياانت فهرس السلالتعريف ب 
 

1
 :   في المجموعة هذه عن موجزا   بحثا   حت ِّي فيليب.  د نشر   

Princeton University LibrAry ChronicLe VoL 3 june 1942 . pp 120 - 122 .  
2
ب قال   ". م1950 عام ، نيويورك في  الفهرس وطبع   ، سومر وفرانسيس ، شوليان  دورثي المجموعة هذه فهرس: "المعر ِّ
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(: "هذا تعريٌب للفهرس الثَّالث الذي أصدرتُه جامعة برنستون، بعد فهرس جاريت، ويهودا، والذي  2/ 9جاء يف )
، وقد ُعرفت هذه اجملموعة   م1982م وسنة  1955، جتمَّعْت لديها ما بني سنة   ( خمطوطة عربيَّة 1626 تصُف فيه ) 

لسلة اجلديدة    "....من املخطوطات ابلسِّّ

(: "وملخطوطات هذه اجملموعة قيمٌة عظيمٌة يف تراثنا، فهي متثُِّّل أعظَم جمموعة ُعرفْت خارج إيران  8-6/ 9اء يف )جو 
، كما ضمَّْت بني أعطافها مئات املخطوطات يف خمتلف ميادين املعرفة كعلوم  اشتملْت يف غالبيتها على مؤلَّفات شيعيَّة

 .   ، والفلسفة ، والرايضيَّات، واهلندسة ، والفلك  والطِّّب ،  ، والعلوم اإلسالميَّة اللُّغة وآداهبا

 ويتوزَُّع احلديُث عن نفاسة هذه اجملموعة إىل احملاور اآلتية:  

 : خمطوطات خبط املؤلف: تضمُّ اجملموعة ما يقارب ثالثني خمطوطة خبطوط مؤلِّفيها...  أوَّالً 

ا   وطات اجملموعة من القرنني احلادي عشر والثَّاين عشر اهلجريني: نسخ قدمية: على الرَّغم من أنَّ معظم خمط اثنيَّاً  ، إالَّ أَّنَّ
   ...احتوت على العديد من املخطوطات القدمية

ا من أغىن اجملموعات ابألعمال الفلسفيَّة  اثلثَّاً   ... : املخطوطات الفلسفيَّة: متتاُز هذه اجملموعة أبَّنَّ

اجمل  رابعاً  ضمَّْت  الطبيَّة:  املخطوطات  الطِّّب:  يف  نفيسة  مؤَّلفاٍت  منها موعة  رسائل   ،  من  ومجيلة  فاخرة  نسخة   :
 .   ، وُنسخة ندرة من شرح تصريح القانون البن النَّفيس ، وُنسخة قدمية من التصريح البن مُجيع جالينوس 

،   لنُّسخ املزخرفة واملزيَّنة ، وعشرات ا : تضمُّ اجملموعة العديد من النُّسخ الّت عليها تقريظات وإجازات ومتلُّكات  خامساً 
 .   ، الّت كانت برسم خزانة السُّلطان قايتباي كنسخة حرية الفقهاء

؛   ، ولذلك  ، الّت جيهُل بوجودها الكثري من الباحثني  ، من اجملموعات النَّادرة ، فإنَّ السلسلة اجلديدةومهما يكْن من أمرٍ 
 ...".اهـ عريف احملقِّّقني هبا، وت ، أْن يتمَّ تعريبها كان من األُهيَّة مبكان 

، وهو أمني جمموعة   (: "وقد أوكلْت جامعة برنستون فهرسة هذه اجملموعة ووصَفها لرودلف ماخ3-2/ 9وجاء يف ) 
، حَّتَّ وفاته فجأًة سنة   ( ، وأستاُذ قسم الدراسات الشَّرقيَّة فيها أيضاً  م1977م  1955 الشَّرق األدىن فيها، من سنة )

 .   م1981
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، حيُث ساعدُه يف   م1980( للعمل معُه سنة   إريك أورمسيب ( قد أحسَّ بدنوِّ أجله، فدعا )  رودلف ماخ )  ولعلَّ 
. إحسان عبَّاس قد ساهَم يف   ( أنَّ د أورمسيب ، ويذكُر ) الفهرسة مخسة عشر شهرًا، مثَّ أكمَل عنُه الفهرسة بعد وفاته

التمه األوصاف  مئات  وقدَّم  املخطوطات،  هذه  وفاة  فهرسة  وبعد  اجملموعة،  هذه  يف  العربيَّة  املخطوطات  ملئات  يديَّة 
 .   . إحسان عبَّاس تنقيحُه للفهرس ( ، أكمل د  ماخ )

أوملان )مانفريد  ساهَم  عدَّة (كما  وقدَّم  الطبيَّة،  املخطوطات  أوصاف  مراجعة  يف  توبنجن،  جبامعة  أستاذ  وهو   ،
حوهلا واقرتاحات  وتصحيحات  سا مالحظات  وأيضاً  د،  وينرجر هم  )جيمس  األدىن  ( .  الشَّرق  جمموعة  أمني  وهو   ،

، يف تقدمي املالحظات واملراجعات حول   ( مدير برنمج برنستون يف دراسات الشَّرق األدىن ، و)كارل براون ببنستون
 ". الفهرس

 ويتبنيَّ لنا من هذا السرد أن الذين أعدوا فهرس "السلسلة اجلديدة" ثالثة:  قلت:

 . إحسان عباس.3. إريك أورمسيب.                2ماخ.            رودلف  .1

وينرجر   أوملان، وجيمس  مانفريد  وهم:  ملحوظات،  إببداء  اإلعداد  َمن شارك يف  هناك  الشَّرق  -وأن  أمني جمموعة 
 .-( مدير برنمج برنستون يف دراسات الشَّرق األدىن األدىن ببنستون، و)كارل براون

ة إىل هذا التفصيل يف التعريف بفهارس السلسلة اجلديدة يف مقّدمة اجمللد األول، حيث أشري إىل أن ومل يتم اإلشار 
 واضع الفهرس هو "رودلف ماخ" فقط، وهذا قصور يف البيان، وإن كان هو واضع األصل. 

 
 : حدود التغطية: اثنًيا •

املخطوطا أغلب  غطت  خمتلفني  أنس  قبل  من  املصنوعة  األصلية  وقد  الفهارس  برنستون،  جامعة  لدى  الكائنة  ت 
ُقسمت على سالسل ثالثة كما تقّدم آنًفا، لكنها مل تستوعب فهرسة كل املخطوطات، بل بقي بعض السالسل الّت 

 مل تفهرس، وهذا يعد قصورًا يف التغطية ال مبر له إال النسيان أو اإلُهال املتعمَّد.  
 

 : التنظيم:  اثلثًا •
 : ( 2، 1)اجمللد   أواًل: جمموعة جاريت
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والتاريخ،   والبالغة،  والصرف،  والنحو  واألدب،  الشعر،  املواضيع:  على  الفهارس  بتقسيم  املفهرسون  والطبقات قام 
 والرتاجم، وعلم األخالق... إخل. 

 ما يلي: لكن يؤخذ عليهم يف هذا التقسيم
 ن أمثلة ذلك:ومأَّنم جعلوا أقساًما مستقلة ملسائل فرعية هي مندرجة حتت قسم رئيسي،  .1

 ندرج حتت قسم "التاريخ".األوىل به أن ي، -والذي احتوى على خمطوط واحد–قسم "اتريخ العصور القدمية" 
، األوىل به أن يندرج حتت قسم "التاريخ"، أو  -والذي احتوى على خمطوطتني فقط–وقسم "علم الكتاابت القدمية"  

 .-إن ُوجد–قسم "اخلط" 
فائدة منها، فمن يتأمل يف املخطوطات الّت أوردوها حتت هذه األقسام؛ جيد أَّنا أوىل   صنعوا أقساًما ال  أَّنم .2

 أبقسام أخر، ومن هذا:
بـ  (أ)  -وهذه تسمية غريبة ليست مطروقة عند واضعي الفهارس املسلمني–"الفولكلور"  خصَّصوا قسًما مسَّوه 

ريخ"، والبعض اآلخر يندرج حتت قسم وقد تضمن خمطوطات بعضها من املمكن أن يندرج حتت قسم "التا
 "األدب".

( هي: "الصادح والباغم"، و"نزهة  238/ 1أول ثالث خمطوطات يف قسم "الفولكلور" كما يف )   :ذلك  أمثلةومن  
ربيع   من  املنتخب  األخيار  و"روضة  الزَّبيدي،  الدين  لشهاب  األلباب"  ذوي  ونوادر  االتفاق  غرائب  يف  األحباب 

 ن األوىل هبا قسم األدب.األبرار" لألماسي؛ فإ
وخمطوطات "قصص األنبياء"، و"سرية امللك الظاهر البيبس"، و"سرية عنرتة"، و"سرية األسكندر ذي القرنني"، فإن  

 األوىل هبا قسم التاريخ. 
 
خصَّصوا قسًما بعنوان "املوسوعات" ال فائدة منه؛ حيث إن ما أوردوه فيه األوىل به أقسام أخر، وم أمثلة   (ب)

 ذلك:
 
قسم  ✓ به  األوىل  للتوقايت كالُها  العلوم"  "موضوعات  البلوي، وخمطوط  للطَّرسوسي  العلوم"  "أمنوذج  خمطوط 

 "التعليم".
 خمطوط "أساس االقتباس" الختيار الدين بن غيَّاث األوىل به قسم األدب. ✓

 
ميكن أن توزع على األقسام ( أغلب خمطوطاته  2/288قسم "املتفرقات" الذي جعله يف آخر األقسام يف ) (ت)

 األخرى، ومن أمثلة ذلك:
 األغريضّية" ألب العالء املعري، تندرج حتت قسم األدب.  "الرسالة ✓
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"النطق املفهوم من أهل الصمت املعلوم" البن اجلوزي، و"كتاب اآلداب وسلوك ذوي األلباب إىل اهلدى   ✓
 ."علم األخالق"قسم  حتت  يندرجان  كالُها،  وحسن املآب" البن خطيب دارايَّ 

الشاطي"،  ✓ و"إجازة  رشيد"،  أمحد  و"إجازة  األزمريي"،  و"إجازة  للرَّوداين،  السلف"  مبوصول  اخللف  "صلة 
بـ "اإلجازات" ، أو "األثبات والفهارس  وغريها من اإلجازات من املمكن أن يصنع هلا قسم خاص يسمى 

 .دارودلف ماخ هذا القسم يف قسم يهو واملشيخات"، وقد عقد 
 

لكن   .3 قسم،  داخل كل  يف  اهلجائي  الرتتيب  التزام  التتبع–عدم  يف   -مع  محيًدا  مسلًكا  سلكوا  أَّنم  نلحظ 
بلواحقه من نسخ أخرى أو شروح أو تلخيص  الداخلي يف كل قسم، أال هو: إحلاق كل خمطوط  الرتتيب 

 وحنو ذلك.
 من أمثلة ذلك:

 ـ "املعلَّقات السبع".أول ثالث خمطوطات يف قسم الشعر تتعلَّق ب (أ)
 ( يف قسم الشعر حول قصيدة "ابنت سعاد". 7  – 4املخطوطات ) (ب)
( يف قسم األدب: ثالث شروحات لـ"رسالة ابن زيدون"، وهي: "متام املتون شرح 192-190املخطوطات ) (ت)

زيدون" البن رسالة ابن زيدون" لصالح الدين خليل بن أيبك الصَفدي، و"سرح العيون يف شرح رسالة ابن  
 نباتة املصري، و"التحريرات النَّصرية على شرح الرسالة الزيدونية" لنصر بن نصر اهلوريين الوفائي. 

 ( يف قسم األدب تتعلَّق بـ "مقامات احلريري".200-194املخطوطات ) (ث)
 اجلرجاين. ( يف قسم النحو والصرف تتعلَّق بـ "العوامل املائة" لعبدالقاهر323-311املخطوطات ) (ج)
 ( يف قسم السرية النبوية تتعلَّق بـ "الشمائل احملمدية" للرتمذي. 633-628املخطوطات ) (ح)

 
وضع "اجملاميع" "املتفرقات" رأًسا موضوعيًّا، وعدم توزيع خمطوطات اجملاميع على املواضيع، مع صنع شبكلة   .4

للربط، كما   املإحاالت  "الفهارس  يف  اجلوماين  ضامن  سعيد  جملة قال  يف  اإلسالمية"  للمكتبات  خطوطة 
عشر/ ص الرابع  )العدد  رأًسا  21"الرتاثيات"  ليس  صغرية(  ورسائل  شَّت،  ورسائل  )اجملاميع،  الرأس  "إن   :)

ووضع   موعة من األوعية يف موضوعات شَّت،موضوعًيا، وإمنا هو حتديد لشكل الوعاء، وهو ينضوي على جم
حد أمر مطلوب، لكن لالستفادة منها ابلشكل األمثل ال بد من اجملاميع متعددة املوضوعات يف مكان وا 

( العرب"  "املخطوط  )وانظر:  اإلحاالت".  من  بشبكة  وربطها  املوضوعات،  مقتنياهتا حسب  (  284توزيع 
 عبدالستار احللواجي(.

 
 اثنًيا: جمموعة يهودا: 
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 (: 3/3)حممد عايش( يف مقدمته على "جمموعة يهودا" )  قال
ماخ" رودلف  سنة    قام  نيوجريسي  يف  وُنشَر  يهودا،  جمموعة  يف  املوجودة  العربيَّة  للمخطوطات  فهرس  إبعداد 

التَّايل   م1977 املنهج  مستخدماً  املوضوعات،  حسب  رتَـَّبُه  حيُث  فيه–،  نقطة  أول  يف  اجملاميع -وذكر  حتليل  متَّ   :
 مستقلَّة، ُتصنَّف وتوزَّع حسب املوضوعات".والكتب املشتملة على أكثر من عنوان، والتَّعامل مع عناوينها كمؤلَّفات 

وتتنزل    قلت: جاريت،  جمموعة  فهارس  تنظيم  يف  سابقوه  سلكها  الّت  نفسها  الطريقة  ماخ  رودلف  سلك  وقد 
الّت ذكرهتا على جمموعة جاريت عليه   األعمّ –االنتقادات  األغلب  منهم يف    -يف  لكن رودلف ماخ كان أحسن حاالً 

 الذي يستحقه. إحلاق كل خمطوط ابلقسم

 ومما يُنَتقد عليه ما يلي:

أن    -وهو عرب مسلم –قسم "اجلفر والزَّايرجة والكهانة والنبوات"، ال دخل للنبوات فيه، وكان ينبغي على املعرِّب   .1
 يبنّي هذا.

م "السحر"؛  قسم "اجلفر والزَّايرجة والكهانة والنبوات"، وقسم "علم احلروف"، وقسم "اجملرَّابت والطالسم"، وقس  .2
كلها تنتظم حتت "السحر"، فكان األوىل أن يضمها قسم واحد، وكان الواجب على املعّرب أن يبني يف احلاشية  

 حكم الشرع يف السحر وعدم جواز االطالع على الكتاابت فيه. 

 اثلثًا: السلسلة اجلديدة: 

إ انتهجا يف تنظيم قام رودلف ماخ أيًضا بفهرسة "السلسلة اجلديدة"، وساعده وأمتَّ عمله:  ريك أورمسيب، وقد 
ا، ويتميز تنظيمهما  فهارس هذه السلسلة َّنًجا خيالف السالسل السابقة، حيث رتّباه ترتيًبا هجائيًّا ليس موضوعيًّ 

 مبا يلي: 

يف مكان واحد، لكن ابلرقم نفسه مع وضع ترقيم فرعي  إذا كان املخطوط له أكثر من نسخة أوردوها متوالية .1
(، كانت له ست نسخ، فذكروها  39حنو: خمطوط "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوي )رقم     للنسخ،

 (. 6) 39( إىل 1) 39مرتبة من 
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ا ذلك خلف املخطوط األم بغض النظر عن إذا كان املخطوط له شرح أو اختصار أو ذيل وحنو ذلك، وضعَ  .2
"اآلج منت  خمطوط  ذلك:  أمثلة  ومن  اهلجائي،  )رقم  الرتتيب  لآلجرومية:  12رومية"  شرحني  بعده  ذكرا   ،)

 (. 14(، و"شرح اآلجرومية" )رقم 13"الدرة النحوية يف شرح اآلجرومية" )رقم  

 سهيل الوصول إىل املخطوط املطلوب بغري صعوبة.وقد أحسن املعرِّب بصنع كشَّافات للعناوين واملؤلّفني لت

 رابًعا: املستدرك: 

األو  اجمللد  مقدمة  املفهرسة يف جامعة  5ل )صوجاء يف  غري  العربية  املخطوطات  "فهرس  بصناعة:  قامت  اجلامعة  أن   )
الشابكة ) القوائم عب موقعها على  بنشر جمموعة من  تُعرُِّف ابملخطوطات  اإلنرتنت برنستون، حيث قامت اجلامعة   ،)

جاريت الثَّالثة  فهارسها  يف  سابًقا  املفهرسة  غري  ويهودا العربيَّة  والسِّّ  ،  اجلديدة،  َوفَق  لسلة  القوائم  هذه  وجاءْت   ،
 :   اجملموعات التَّالية 

لسلة الثَّالثة: وهي جمموعة من املخطوطات الّت حصلْت عليها اجلامعة سنة       - راء من  م1995السِّّ ، ابإلهداء والشِّّ
 .   ( 399-1 : ) ، وتشمل األرقام مصادر متعدِّدة

جمموعة         - وتضمُّ  البارودي:  جاريت سلسلة  فهرس  يف  فهرستها  أُهَِّلْت  الّت  املخطوطات  األرقام  من  وتشمُل   ،   :
 ( 400  -  405  )   . 

ُأُهَلْت فهرستها يف فهرس جاريت       - الّت  اجملاميع  ليتمان: وتضمُّ عشرات  ) سلسلة  األرقام    –  406 ، وتشمُل 
435  )   . 

من جمموعة جاريتْ         - اإلضافيَّة: وهي ابألصل  لسلة  سابقاً  السِّّ هبا  يُعرَّف  ومل  األرقام  ،  وتشمُل   ،  (  : 436  –  
441  )   . 

، وتشمُل  سلسلة يهودا: وهي جمموعة ضخمة من املخطوطات الّت أُهل رودلف ماخ فهرستها يف فهرس يهودا      -
 (".  818  – 442 : ) األرقام

وهو اجمللد احلادي –وأحلقها يف جملد مستقل  وهذه املخطوطات العربية غري املفهرسة، توىّل "حممد عايش" تعريبها    قلت:
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على حسب   -عشر إحلاقها  مع  موضوعيًّا  ترتيًبا  املخطوطات  هذه  برتتيب  يقوم  أن  نود  وكنا  "املستدرك"،  ومساه: 
، ونبيه أمني فارس، وبُطرس عبد امللك  جملموعة جاريت، ورودلف ماخ    موضوعها ابلفهارس الّت صنعها: فيليب حّتِّّ

 والسلسلة اجلديدة، وهبذا يكتمل العمل يف صورته العربية، ويتفوق على النسخة اإلجنليزية. جملموعة يهودا 

 

 رابًعا: الوصف:  •
( يهودا"  "جمموعة  على  مقدمته  يف  عايش(  )حممد  توصيف    ( 3/3قال  يف  الفهارس  واضعي  بطريقة  التعريف  يف 

 :املخطوطات التوصيف املادي
املخ .1 اإلمكان يف وصف  قدر  للتَّعريف  طوطات وحتليلهااإلجياز  إضافيَّة  معلومات  زايدة  بداايهتا، وعدم  وذكر   ،

 . ، لكارل بروكلمان ، أو خمطوطاٍت ُعرِّفت يف اتريخ األدب العرب مبخطوطات مشهورة

 .   ُكتبْت عناوين املخطوطات وأمساء املؤلِّفني حبروٍف التينيَّة، مع احملافظة على شكلها كما ورَد يف املخطوط .2

 .  أمَّا املخطوطات جمهولة العناوين، فقد أُعطيْت يف الفهرس عناويَن وصفيًَّة قصرية ما بني معقوفتني .3

 .   وضعْت عالمة النَّجمة جبانب العناوين غري املوجودة يف اتريخ األدب العرب .4

 .   عنواَّنا ال يكفي لوصفهامتَّ إضافة وصف موجز حملتوى بعض املخطوطات، الّت مل يعرفها بروكلمان، أو أنَّ  .5

عندهُ  .6 توجد  مل  ويف حني  فقط،  بروكلمان  من خالل  العناوين  البيلوغرافيا  توثيق  خالل كتب  من  توثيقها  يتم   ،
 .   األخرى

، ابإلضافة إىل قياس   ، ومقاس الصَّفحة(   3) يذكر رمز احلفظ لكل عنوان، وإىل جانبهِّ عدد األوراق أو األجزاء .7
، كما يشري إىل مشكالت  فال يذكر إالَّ ما كتَب خبطٍّ مغرب،   ، وأمَّا نوع اخلط  السطح املكتوب عليه يف الورقة

 . ملخطوط من بياٍض أو برتٍ ا

 

3
ن  المخطوط  نكا  إذا  ، األوراق  عدد  ماخ  يذكر    ال  الحاالت  بعض  في     ،  1155  ، 372  ، 343:   األرقام  الحصر  ال  المثال  سبيل   على  انظر  ، أجزاء  عدَّة  من  يتكوَّ

2163 ، 611   . 
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 : »أمحد بن حممَّد«".  يذكر اتريخ النَّسخ واسم النَّاسخ، ويتجاهل أمساء النسَّاخ غري احملدَّدة مثل .8

إريك ( بعد أن ذكر أن واضع أصل الفهارس هو رودلف ماخ، وأن  9/5وجاء يف مقدمة "السلسلة اجلديدة" )
 : متامهايف إ -بعد موته–أورمسيب هو الذي خَلَفه 

ويذكُر )إريك أورمسيب( يف مقدمته للفهرس أنَُّه انتهَج َّنجاً واضحاً سهالً يف الفهرسة والرتتيب، فالفهرس يف نظرهِّ  "
هجائيَّاً   ترتيباً  الفهرس  يف  املخطوطات  يرتُِّب  نراُه  ولذلك  اجملموعة،  عن  وضروريَّة  خمتصرة  معلومات  تقدمي  إىل  يهدُف 

 ظر عن موضوعاهتا.  حسب عناوينها، بغضِّّ النَّ 

ويورُد عنوان املخطوط مثَّ اسم املؤلِّف، مثَّ التوثيق البيبليوغرايف، مثَّ بداية املخطوط وأحيانً َّنايته، مثَّ رمز حفظه وعدد 
نسخه واسم  ُوجد  إْن  نسخه  واتريخ  املخطوط أوراقه  موضوع  يذكر  مثَّ  بداية   ،  عدا  اإلجنليزيَّة  ابللغة  ذلك  وكلُّ   ،

 .   فهو يوردها إبجياٍز كما وردتْ  املخطوط،

( خمطوطة، ابإلضافة إىل أنَُّه ال يورُد   479 ومن املالحظ أنَّ الفهرس قد أخلَّ بذكر عدد األوراق ملا يقارب ) 
يف   ضعٍف  نقطة  يُعدُّ  ذلك  أنَّ  يف  شكٍّ  من  وما  يهودا،  فهرس  يف  الواردة  للمخطوطات  املخطوط  بداية 

 ة كبرية على الباحثني".اهـ الفهرسة، ممَّا يضيُِّع فائد 
 

 وينتقد على طريقة هؤالء يف التوصيف ما يلي:قلت: 
 تقدمي بيانت الوصف املادي على بيانت النسخ.  .1
 »أمحد بن حممَّد«". جتاهل أمساء النُّسَّاخ الّت مل متيز، حنو  .2
 "مكان النسخ".   االكتفاء بذكر "الناسخ"، و"اتريخ النسخ" فقط دون بقية عناصر النسخ، حنو .3
جتاهل ، و إالَّ ما كتَب خبطٍّ مغرب  ذكر بقية عناصر الوصف املادي، حنو: نوع مادة املخطوط، ونوع اخلط  إغفال .4

 اإليضاحيات.ذكر 
 . -يف الغالب األعم– ذكر طرف من خامتة املخطوط إغفال .5
وذكر احلالة املادية إذا كانت    الزايدات،  والتعليقات أو   األخرى، حنو: التملكات أو الوقفيات،  إغفال التبصرات  .6

 متدنية أو ال. 
للببليوجرافيات األخرى،   .7 العناوين، مع عدم الرجوع  االكتفاء بكتاب "اتريخ األدب العرب" لبوكلمان يف توثيق 

ى إال  حنو كشف الظنون، يف الوقت نفسه للوصول إىل أدق توثيق للعنوان، بل مل يرجعوا إىل الببليوجرافيات األخر 
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التوثيق. يف  قصور  وهذا  بروكلمان،  يف كتاب  العنوان  وجود  عدم  إىل عند  ابلرجوع  هذا  تدارك  "املعّرب"  ولكن 
 "كشف الظنون"، و"هدية العارفني"، و"معجم املؤلّفني". 

العرب"، .8 للجودة ذكرها كلٌّ من: د. عبدالستَّار احللوجي يف "املخطوطات والرتاث  له معايري  العناوين  أو    ضبط 
 "فهرسة املخطوطات العربية". عابد سليمان املشوخي يف  د.، و "حنو علم خمطوطات عرب"

وقد مجع حممد حلمي إبراهيم يف مقال: "فهرسة املخطوطة العربية بني النظرية والتطبيق .. جتربة مكتبة األوقاف املصرية"  
، الفوائد من كال الكتابني يف بيان أُهية تطبيق معايري اجلودة يف فهرسة املخطوط يف كل  (4)  )تراثيات/العدد اخلامس عشر(

 وأهم هذه العناصر وأخطرها يف حتديد هوية املخطوط: "اسم املؤلف والعنوان".  عناصر فهرسة املخطوط،
 تعلَّق ابسم املؤلف والعنوان. وقد ذكر ثالثة وعشرين عنصرًا يف معايري اجلودة فيما ي 

عشر/   يف "الفهارس املخطوطة للمكتبات اإلسالمية" يف جملة "الرتاثيات" )العدد الرابع  أيًضا  قال سعيد ضامن اجلوماين و 
على  23ص دليل  وهذا  حمتوايهتا،  عناوين  صياغة  يف  شكل  من  أكثر  اعتمدت  أَّنا  على  الفهارس  مجيع  "واتفقت   :)

 تذبذب املنهجية املّتبعة يف تسجيل هذا البيان". 
 لكن األمر حيتاج إىل الرجوع إىل املخطوطات األصلية؛ كي نتوثق من التزام املفهرسني هبذه املعايري. 

 
 كشافات:  الخامًسا:  •

 ( فقط. كشاف العناوين  -اف املؤلفني كش  صنع كشَّافني: )
 مل يصنع كشافًا أبمساء النساخ.  -
 
 سادًسا: اإلخراج:  •

 خرجت الفهارس يف صورة كتاب )جملدات ذات طباعة فاخرة، وإخراج فين متميز(.  .1
 ملحق ابلكتاب: قرص حاسب آيل عليه الفهارس كاملة. .2

 
 ملحوظات عامة:  ✓
 عدم ذكر اسم املؤلِّف احلقيقي )مؤلِّف النسخة اإلجنليزية( على الغالف.  .1
 ". ... إخل (: "اجلفر، والزايرجة، والكهانة 8/5عدم توضيح بعض األلفاظ املشكلة: مثل ) .2
خمطوط .3 خاّصًة  السنة،  ألهل  املخالفة  الفرق  إىل  املنسوبة  املخطوطات  على  ابلتعليق  احملقِّّق  يقوم  أن  ات أقرتح 

 

(، وشاركه يف إعداده: أمحد هبجت أمحد، وايمسني  1433/2012فسه )طبعة مكتبة اإلمام البخاري/الطبعة األوىل سنة  مث طُبِّع كتاب له ابلعنوان ن(   1)
 حسن حممد، وقدَّمه وراجعه أ.د. عبدالسّتار احللوجي 
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الرافضة واملعتزلة ملا حتتويه من أمور خطرية تؤدي إىل تدمري العقيدة اإلسالمية وتشويه عقيدة السلف الصاحل من 
؛ حيث إن بعض -الذين محلوا إلينا الدين الصايف–أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم والتابعني هلم إبحسان  

وتك سبٍّ  صرحية يف  عبارات  على  حتتوي  قد  املخطوطات  يف  هذه  الطعن  ويف  الصاحل،  والسلف  الصحابة  فري 
 عرض أمهات املؤمنني رضي هللا عنهم أمجعني.

وهذا من ابب البيان املفروض شرًعا؛ حيث إن الباحث ينبغي أن يكون صادق النيَّة يف فهرسته؛ ألَّنا أمانة سوف ُيسأل 
 اخلري كفاعله؛ إال أن يُبنّي، وُيبئ ذّمته. عنها بني يدي هللا عز وجل، والدال على الشر كفاعله، كما أن الدال على 

 
 هذا ما تيَّسر يف تقييم فهارس خمطوطات جامعة "برنستون". 

 
 وصلى هللا على حممَّد وعلى آله وأصحابه وسلِ م

 
 وكتب 

 املصري  خالد بن حممد بن عثمان 
 
 
 

 


