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رئيس جملس اإلدارة

أ. د. مصطىف الفيق

املرشف العام

د. حممد سليمان

رئيس اتلحرير

د. مدحت عيىس

هيئة اتلحرير
د. حسني سليمان

يلىل خوجة

مراجعة اللغة اإلجنلزيية

وجدان حسني

اتلصميم اجلرافييك
أمحد بهجت

ريم نعمان

دورية
 علوم املخطوط 

عن  تصدر  إلكرتوين(  موقٌع  )هلا  مطبوعٌة  مة  حمكَّ تراثيٌَّة  حويلة 
مركز املخطوطات بمكتبة اإلسكندرية، ختتص بنرش ما يتَّصل بعلوم 
املخطوطات، وادلراسات الرتاثية، واتلحقيقات، والرتمجات، باإلضافة 

بات وانلقود. إىل اتلعقُّ

اهليئة االستشارية
األستاذ ادلكتور إبراهيم شبوح )تونس(

األستاذ ادلكتور أمحد شويق بنبني )املغرب(

األستاذ ادلكتور أيمن فؤاد سيد )مرص(

األستاذ ادلكتور بشار عواد معروف )العراق/ األردن(

األستاذ ادلكتور بيرت بورمان )أملانيا(

األستاذ ادلكتور عبد الستار احللويج )مرص(

ادلكتور فرينر شفارتس )أملانيا(

األستاذ ادلكتور ماهر عبد القادر )مرص(

األستاذ ادلكتور حيىي بن جنيد )السعودية( 

شكر خاص ألصحاب اتلكوينات اخلطية املستخدمة يف غالف وترويسة ادلورية:
الفنان رعد احلسيين             أ. د. نصار منصور



قواعد النرش

- ترحب ادلورية بنرش ابلحوث اجليدة واجلديدة يف احلقول اآلتية: الكوديكولوجيا، دراسات 
بات ونقد  يف الرتاث العريب اإلساليم، حتقيقات، ترمجات نلصوص تراثية أو تلحقيقات، تعقُّ

للتحقيقات وادلراسات الرتاثية.

- أن يتسم ابلحث باألصالة واالبتاكر واملنهجية، وأن يكون ابلحث غري منشور من قبُل بأّي 
صورٍة من صور النرش، وغرَي مستلٍّ من كتاٍب منشور أو رسالة جامعية )ماجستري، دكتوراه(. 

- أال يزيد عدد لكمات ابلحث ىلع 10 آالف لكمة، وال يقل عن 5000 لكمة )للبحوث، وادلراسات، 
وانلصوص املحققة(، وال تقل عن 2000 لكمة )للنقود، واملراجعات، وعرض الكتب، والرتمجات(. 

ر لك حبث بملخص ال يزيد عن 150 لكمة، باللغتني العربية واإلجنلزيية. - يُصدَّ

عن  ة  معبرِّ ذاتيَّة  سريٍة  مع  للمجلَّة،  اإللكرتوين  البيد  عب  إلكرتونيًّا،  مكتوًبا  ابلحث  م  يقدَّ  -
صاحبه. وتوضع اهلوامش واإلحاالت يف أسفل الصفحة إلكرتونيًّا، وتُفصل خبط عن )املنت(. 
ويكون تسلسل أرقام اهلوامش متتايلًا متسلساًل يف ابلحث لكه. وتُثبت املصادر واملراجع يف 
آخر ابلحث، ويراىع يف ثبت املصادر واملراجع - وكذلك يف اهلامش السفيل للصفحات - أن 
ق أو املراِجع أو املرتِجم يف  ، فاسم املؤلف، يليه اسم املحقرِّ

ً
يكتب اسم املصدر أو املرجع أوال

حال وجوده، ثم دار النرش.. إلخ.

ابلحث  نرش  إجازة  وقرار  األكاديمية،  للمعايري  خيضع  أنموذٍج  ىلع  وُمَعدٌّ  رسّي،  اتلحكيم   -
اتلعديالت  بإجراء  ابلاحث  يلزتم  اتلعديل  نهايّئ. ويف حال اإلجازة مع  قراٌر  أو رفض نرشه 
املطلوبة - يف مدة حمددة - إذا اكن قرار هيئة اتلحكيم بإجازة نرش ابلحث مرشوًطا بذلك. 
أما يف حال الرفض فإن هيئة اتلحرير حتتفظ حبقها يف عدم إبداء األسباب، واستثناًء جيوز 
هليئة اتلحرير أن تزورِّد ابلاحث بامللحوظات واملقرتحات اليت يمكن أن يفيد منها يف إاعدة 

انلظر يف حبثه.
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أي  إجراء  اتلحرير  وهليئة  للنرش،  حبثه  صالحية  بنتيجة  ابلاحث  بإخطار  ادلورية  تلزتم   -
تعديالت شلكية تراها مناسبة لطبيعة ادلورية.

- املواد املنشورة يف ادلورية ال تعب بالرضورة عن مركز املخطوطات أو مكتبة اإلسكندرية، ويعد 
مه للنرش. ا ورد يف انلص اذلي قدَّ  عمَّ

ً
اكتب ابلحث مسؤوال

املراسالت:

توجه مجيع املراسالت عب البيد اإللكرتوين اخلاص بهيئة اتلحرير:

layla.khoga@bibalex.org أو manuscripts.center@bibalex.org 



الفهرس
َعوٌْد ىلع بَْدء

تقديم
افتتاحية العدد

دراسات كوديكولوجية
ُم اجلمال وعالقته بفنون الكتاب املخطوط: تطبيًقا ىلع نماذج جديدة منتقاة من 

ْ
1- ِعل

املخطوطات اإلسالمية - د. سامح فكري ابلنا
ميالدية   1450 سنة  حىت  األدىن  الرشق  يف  املستخدم  املائية  العالمة  ذي  غري  الورق   -2

مبري، ترمجة: د. حممد عبد السميع
ُ
)853 هجرية(: حماولة تصنيفية - أ. د. ُجنُفيَف أ

دراسات اتلحقيق والفهرسة
1- اجتاهات اتلأيلف يف علم حتقيق انلصوص الرتاثية يف اتلقايلد العربية املعارصة: دراسة 

استكشافية للخرائط املعرفية - أ. د. خادل فهيم
2- فهرسة املخطوطات العربية يف عرص الرقمنة: جتارب مانشسرت األخرية، واملواد اخلارجة 

عن انلص نموذًجا - أ. د. بيرت إ. بورمان، ود. محود عبيد
متابعات وانتقادات

1- كتاب املسالك واملمالك أليب عبيد ابلكري: بني نرشتني - أ. د. عبد اهلل يوسف الغنيم
دراسات منجز الشخصيات الرتاثية

1- جهود اإلمام الكوثري يف حتقيق الرتاث اإلساليم - د. عماد حسن مرزوق
2- آثار شمس ادلين ادليليم املخطوطة - خادل حممد عبده

دراسات بلغات أجنبية
1- اتلاريخ قبل اإلسالم: خمطوط البن خدلون - د. فرينر شفارتس
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فهرسة املخطوطات العربية يف عصر الرقمنة 
جتارب مانشسرت األخرية، واملواد اخلارجة عن انلص نموذًجا

أ. د. بيرت إ. بورمان
أستاذ ادلراسات العربية وايلونانية يف جامعة مانشسرت

ود. محود عبيد 
باحث وحمارض يف جامعة مانشسرت

ملخص ابلحث

هذه  وتزتامن  املخطوطات.  فهرسة  اعلم  يف  ثورة  بإحداث  يَِعُد  الرقميَة  اتلقنيات  انتشار  إن 
اثلورة مع حتول يف اهتمام ادلارسني اذلين غدوا يوجهون املزيد من اهتمامهم إىل اجلانب املادي 
وامللموس للمخطوطات؛ حبيث أصبح املخطوط بذاته ساحة لدلرس وانلقاش. وال ريب أن هذه 
اتلطورات سوف تؤثر يف جمال دراسات املخطوطات العربية، ولكنها يف الوقت نفسه تطرح ىلع 
الساحة حتديات وأسئلة عميقة. فعىل سبيل املثال، ما يه انلقاط األساسية اليت ينبيغ تضمينها يف 
مداخل الفهارس؟ وما يه معايري بيانات اتلعريف Metadata اليت جيب أن تُعتمد؟ وكيف نلا أن 

نضمن اتلوافق والقدرة ىلع العمل املشرتك بني املعايري واألنظمة الرقمية املختلفة؟

وحنن يف هذه املقالة نقدم رأينا يف هذه القضايا من خربتنا الشخصية يف السنوات األخرية، 
»الرشوح  دلراسة  يهدف  اكن  واذلي  لدلراسات  األوريب  املجلس  من  ل  املموَّ املرشوع  من  بدًءا 
املكتوبة  املخطوطات  لفهرسة  األويل  باملرشوع  وانتهاًء  ألبقراط«،  الفصول  كتاب  ىلع  العربية 
باألحرف العربية يف مكتبة بايليو يف جامعة ملبورن األسرتايلة. ويف هذا السياق نقدم ملخًصا 
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واملسىم  املخطوطات  فهارس  إنشاء  يف  احلديث  األسلوب  اعتماد  يف  اتبعناها  اليت  للطريقة 
بطرق  مقارنته  بعد  »منت«  املخترص  باالسم  عليه  اصطلحنا  ما  أو  انلصوص«  ترمزي  بـ»مبادرة 
الفهرسة الرقمية األخرى املوجودة ىلع الساحة. كما أننا نسلط الضوء ىلع قاعدة بيانات جديدة 
 ELEO خمتصة باملواد اخلارجة عن انلص يف املخطوطات العربية واإلسالمية، ويه قاعدة بيانات
اليت عمل ىلع إنشائها الربوفسور فريديريك بودان وفريقه يف جامعة يليج ابللجيكية. ويف اخلتام 
نتحدث يف نظرة مستقبلية عن كيفية االستفادة من هذه الفرص واتلقنيات احلديثة يف مشاريع 
نظٍر تدرُس  الطب« البن سينا من وجهة  »القانون يف  تراث كتاب  مستقبلية كمرشوٍع دلراسة 

انلص واملخطوطات يف آٍن واحد.



Cataloging Arabic Manuscripts in 
the Digital Age

The Manchester Experience and Paratextual Materials

Prof. Peter E. Pormann
Professor of Classics and Graeco-Arabic Studies, Manchester University

Dr. Hammood Obaid
Researcher and Lecturer at Manchester University

Abstract

The advent of digital technologies is revolutionizing cataloging at a time when 
scholars pay ever greater attention to manuscripts as physical objects worthy of study in 
their own right. These developments also affect the field of Arabic manuscript studies, but 
also pose significant challenges: what features should be captured in the catalog entries? 
what metadata standards should be adopted? and how can we ensure interoperability 
between different standards?

We offer a reflection on these issues by presenting our own recent experience, first 
in the ERC-funded project to study the ‘Arabic commentaries on the Hippocratic 
Aphorisms’ and second in a pilot project to catalog the manuscripts in Arabic script 
in the Baillieu Library at the University of Melbourne. In this context, we present our 
way of adopting the Text Encoding Initiative standard of manuscript description, whilst 
comparing it with other digital cataloging initiatives. We also raise awareness about a 
new database of paratextual materials, called Ex(-)Libris Ex Oriente (ELEO), set up by 
Frédéric Bauden and his team at the Université de Liège. Finally, we speculate about 
how the new opportunities could be used in future projects such as one to study the 
textual and manuscript tradition of Avicenna’s Canon of Medicine.





مقدمة
علوم  جديًدا يف  بابًا  تفتح  هذه  مقاتلنا  طياتها  بني  حتمل  اليت  املخطوط)  (علوم  دورية  إن 
عرص  ويف  أيًضا.  بانلهايات  وحافل  بابلدايات  حافل  زمن  يف  تأيت  ادلورية  فهذه  املخطوطات. 
االنتقال من الطباعة اتلقليدية إىل النرش اإللكرتوين قد خيطر للمتابع أحيانًا أن مستقبل الكتب 
واملجالت الورقية كما نعرفها أصبح موضًعا للشك، وأن جنمها شارف ىلع األفول. ولكن كما 
أن اخرتاع الطباعة لم يمُح من الوجود إنتاج املخطوطات ايلدوية(1) فإن من غري املحتمل أن حتل 
فظ وتنرش 

ُ
الوسائط الرقمية حمل املطبواعت بشلك اكمل. واملتوقع أن املزيد من املعلومات سوف حت

إلكرتونيًا، وأن هذه اثلورة اإللكرتونية لن تمر مرور الكرام بعالم املخطوطات، بل سوف تؤثر فيه 
كما أثَّرت يف غريه من املجاالت. ولكن الفهارس املطبوعة ال تزال تنرش دورًيا حىت يومنا هذا، 
فمثاًل ما زالت رابطة أوكسفورد ابليبليوجرافية Oxford Bibliographical Society تنرش فهارس 
 Corpus Christi College وأحباثًا ورقية جديدة بمعدل مرتني يف العام(2). أما مدرسة جسد املسيح
تأسيسها يف اعم 201٧م بإصدار  اتلابعة جلامعة أكسفورد فقد احتفت بمرور مخسمائة اعم ىلع 

ثالثة فهارس ورقية عن مقتنيات مكتبتها العريقة من املخطوطات انلادرة()).

(1) للمزيد حول هذه الفكرة راجع مقالة آن بلري:
Ann Blair, “Reflections on Technological Continuities: Manuscripts Copied from Printed Books”,
Bulletin of the John Rylands Library, (2015) issue 91, pp. 7-33.

(2) ىلع سبيل املثال يف السنوات األخرية:
 Peter Kidd (2011), A Descriptive Catalogue of the Medieval Manuscripts of the Queen’s College (2016);
 Ralph Hanna, David Rundle, A Descriptive Catalogue of the Western Manuscripts to c. 1600 in Christ
 Church, Oxford; Richard Gameson, The Medieval Manuscripts of Trinity College, Oxford: A Descriptive
Catalogue (2018).

())  وهذه الفهارس يه: 
 Nigel G. Wilson (2011), A Descriptive Catalogue of the Greek Manuscripts of Corpus Christi College,
Oxford;
 Rod M. Thomson, A Descriptive Catalogue of the Medieval Manuscripts of Corpus Christi College,
Oxford (2011);
Peter E. Pormann, A Descriptive Catalogue of the Hebrew Manuscripts of Corpus Christi College (2015).
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إال أننا ال نذيع رًسا إذا قلنا إن املستقبل يف يد النرش اإللكرتوين، وهذه حقيقة لن ترتك وراءها 
أي فهرس للمخطوطات يف العالم بأرسه. ونلنظر ىلع سبيل املثال إىل مكتبة كيمربدج الرقمية()) 
فيه حتوي عالوًة ىلع الفهارس تفريغاٍت نصيًة ملخطوطات بلغات خمتلفة من السنسكريتية إىل 
العربية وايلونانية، ويه تستكشف باستمرار طرقًا جديدة لالستفادة من اثلورة الرقمية يف أرشفة 
اعيلة  نسخًة  احلايل  2018م  مارس  يف  املكتبة  إصدار  الطرق  هذه  آخر  ومن  انلفيسة.  مقتنياتها 
ادلقة وثالثية األبعاد ألقدم مقتنيات املكتبة، وهو لوٌح ِمسَماريٌّ ُسومري يعود إىل العام 2200 قبل 
امليالد(5)، حبيث أصبح بإماكن أي شخص يف العالم االطالع ىلع هذا اللوح ودراسته عن قرب 
بطريقة لم تكن ممكنة من قبل. ويف يناير من 2018م اكنت املكتبة قد نرشت أكرث من مائة وصف 
حيوي  الطبقات  متعدد  حرد  فيها  بما  تمتلكها  اليت  القاهرية  (גניזה)  اجلنزيا  ملجموعة  وترمجة 
معلومات عن ماليك خمطوط »رشح سفر إشعياء« من اتلوراة تعود إىل العام (21)ه-0)10م). وهكذا 
الفهارس  أهمية  يليغ  ال  دورها  اكن  وإن  ومفتوح،  واسع  الرقمية  الفهارس  أمام  األفق  أن  نرى 

الورقية اتلقليدية.

صور  إىل  حتويلها  أي  املخطوطات«  بـ»رقمنة  يسىم  ما  إىل  األخريان  املثاالن  بنا  ويصل 
رقمية قابلة للنرش. فهذا املجال قد أتاح فرًصا جديدة لم تكن سابًقا يف احلسبان. فالكثري من 
املخطوطات اليت لم تكن تُلبلَغ يف املايض إال بشق األنفس غدت ايلوم يف متناول يد ابلاحثني 
جامعة  مكتبة  يف  أوسطية  الرشق  املخطوطات  جمموعة  عن  الحًقا  نتحدث  وسوف  يرٍُس.  بكل 
ملبورن األسرتايلة، واليت أصبحت بكاملها متاحة رقميًا منذ اعم 2012م، إال أن بوسع املرء أن 
يذكر الكثري غريها من مرشواعت الرقمنة اليت من بينها جمموعة املخطوطات الضخمة املوجودة 
ويلكوم  مع مؤسسة  باتلعاون  رقمنتها  املكتبة ىلع  واليت عملت  اإلسكندرية،  يف حوزة مكتبة 

Wellcome Trust الربيطانية.

 cudl.lib.cam.ac.uk/ :املكتبة موجودة ىلع هذا الرابط (()

cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-DOC-00829/1 :(5) يمكن االطالع ىلع هذا املرشوع ىلع الرابط اتلايل
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وفهرستها تكمن يف كونها  املخطوطات  رقمنة  املتبعة يف  الطرق  الكثري من  أن مشلكة  إال 
مرجتلة وغري ممنهجة، باإلضافة إىل كونها غري متوافقة مع املعايري احلديثة للنرش الرقيم. وهذه 
ويف  أيًضا.  الفهارس  حتويها  اليت  ابليانات  ىلع  تنطبق  كما  املنشورة  الصور  ىلع  تنطبق  املشلكة 
مسىًع حلل إشاكيلة اختالف أنظمة حفظ الصور، اتفقت جمموعة من كربى املكتبات يف العالم 
د ملعايري حفظ الصور ونرشها فيما ُسيم بـ»اإلطار ادلويل للعمل املشرتك ىلع  ىلع وضع إطار موحَّ
الصور« International Image Interoperability Framework أو IIIF (6). ويسىع هذا اإلطار إىل 
إعطاء ابلاحثني القدرة ىلع الوصول إىل عدد غري مسبوق من املصادر ابلرَصية املحفوظة يف اكفة 
أحناء العالم، وإىل وضع واجهات برجمية مشرتكة للتطبيقات اليت تتعامل مع الصور للسماح بمبدأ 
العمل املشرتك ىلع الصور، باإلضافة إىل تطوير وتوثيق تقنيات جديدة، تمنح املستخدم القدرة 
ىلع مشاهدة الصور، ومقارنتها، وتعديلها، واتلعليق عليها. وتضم هذه اتلقنيات اخلوادم اخلاصة 

بالصور والربجميات العاملة ىلع الشبكة العنكبوتية(٧).

هذه املشلكة عينها تتكرر بشلك أكرث وضوًحا يف جمال ابليانات اليت حتويها الفهارس، واليت 
املعروف  من  وبات  مائة اعم خلت.  من  أكرث  إىل  بعضها  يعود  وفهارس  قوائم  من  معظمها  يأيت 
أن هناك عدًدا ال يُستهان به من املعايري املختلفة اليت تتعامل مع بيانات الفهارس. فمنها نظام 
MARC أو نظام الفهرسة للقراءة اآليلة MAchine-Readable Cataloging ابليبليوجرايف واذلي 

بدأ العمل به يف أمريكا يف الستينيات من القرن املايض، وأصبح حبلول اعم )1٩٧م انلظام املتبع 
اعمليًا. ثم تطور يف اعم 1٩٩٩م إىل ما يعرف بنظام MARC 21. وهذا انلظام رغم شيوعه يعاين من 
 Library مشكالت كبرية يف اتلوافق مع انلظم احلاسوبية احلديثة ما داع مكتبة جملس انلواب
of Congress األمريكية إىل إطالق مبادرة ضخمة يف اعم )201م الستبدال هذا انلظام والعمل 

ىلع إجياد بديل أكرث توافًقا مع اتلطور اتلقين، ولكن هذا ليس باألمر اليسري إذا علمنا أن هذا 

 http://iiif.io. :(6) يمكن االطالع ىلع املرشوع بزيارة هذا الرابط

 http://iiif.io/about/ :2018 (٧) املعلومات مستقاة من موقع املرشوع وخصوًصا هذه الصفحة بتاريخ 11 مارس
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انلظام مستخدم يف مليارات سجالت الكتب يف عرشات اآلالف من املكتبات يف شىت أصقاع 
املعمورة.

Encoded Archival Description وهو  املرّمز  األرشييف  الوصف  أو   EAD نظام  أيًضا  هناك 
واملكتبات  املتاحف  املوجودة يف  األرشيفية  املواد  لريكز ىلع  أنه مصمم  إال   MARC بنظام  شبيه 
األثرية، وهو رغم كونه مبنيًا ىلع لغة XML األكرث شيواًع (واليت سنتحدث عنها بتفصيل الحًقا) 
إال أنه صعب القياد، وال يتيح للباحثني القدرة ىلع الوصول إىل املعلومات اليت يبغونها بالسهولة 
 Text Encoding Initiative املطلوبة(8). وأخرًيا وليس آخًرا هناك انلظام األحدث واملعروف باسم
أو »مبادرة ترمزي انلصوص« واذلي سنتحدث عنه بإسهاب الحًقا. املشلكة إًذا يف ربط الفهارس 
القديمة بانلظم اجلديدة وختطي عقبات عدم اتلوافق لالستفادة من املعلومات اليت حتويها دون 

االضطرار إىل إنشائها من الصفر ملا يتضمنه عمل كهذا من جهود وإضاعة للوقت واملوارد.

ننتقل اآلن للحديث عن علم املخطوط العريب (أو الكوديكولوجيا العربية) واليت يمكن 
العهد نسبيًا، رغم أن دراسة املخطوطات العربية تعود إىل مئات السنني.  أن تعد علًما حديث 
فهذا العلم قد شهد يف السنوات األخرية قفزات كبرية، فأصبح أكرث نضًجا ودقًة يف الوقت ذاته. 
ويعملون جبد إلاعدة  املخطوط،  أيامهم يف درس حمتويات  يفنون  املايض  ادلارسون يف  فقد اكن 
بناء انلص بناًء نموذجيًا باستخدام أدوات انلقد انليص ىلع أساس خمطوطات متعددة. أما ايلوم 
فقد دخل املخطوط بوصفه اكئنًا ملموًسا يف حزي ادلراسة واتلمحيص، وقد غدت دراسة األختام، 
وامللكيات، واحلوايش، واهلوامش، واحلرود... إلخ، ويه ما نسميه يف حبثنا هذا بـ»املواد اخلارجة 
 مثرًيا جًدا لالهتمام، وهو ما سنستفيض يف الكالم عنه 

ً
عن انلص« Paratextual Material، جماال

الحًقا. فيه تسمح للباحث أن يعرف قصة حياة حامل انلص باإلضافة إىل انلص نفسه.

 M. Y. Eidson, “Describing Anything That Walks: The Problem Behind the Problem of EAD”, Journal of (8)
 Archival Organization 1, p. 5-28 2002).
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هذه  ويف  العربية،  املخطوطات  دراسات  عصور  من  مهم  عرص  يف  نعيش  أننا  نرى  وهكذا 
تتيحها  اليت  والفرص  اتلحديات  بعض  ىلع  الضوء  تسليط  هذه  مقاتلنا  حتاول  املفصلية  الفرتة 
نلا اتلقنيات احلديثة واألفاكر املبتكرة. وحتاول هذه املقالة حتقيق هذا اهلدف بأن تتحدث عن 
بتمويل من  الربيطانية،  السطور يف جامعة مانشسرت  فيه اكتبا هذه  الكبري اذلي ساهم  املرشوع 
جملس األحباث األوريب، واذلي عمل ىلع حتقيق لك الرشوح العربية ىلع كتاب الفصول ألبقراط. 
لة للمخطوطات املحتوية ىلع هذه الرشوح.  واكن أحد أهداف املرشوع أيًضا إصدار فهارس مفصَّ
ذلا تبدأ هذه املقالة بالكالم عن هذا املرشوع، وعن الطريقة اليت اتبعها يف فهرسة املخطوطات 
دراسة  اتلطورات يف  آخر  للحديث عن  املقالة  تنتقل  ثم  انلصوص«.  ترمزي  »مبادرة  وفًقا نلظام 
املواد اخلارجة عن انلص، ومن أهمها مبادرة ابلاحث ابللجييك األستاذ ادلكتور فريديريك بودان 
إلنشاء قاعدة بيانات هلذه املواد حتت مسىم Ex(-)Libris Ex Oriente أو ELEO. وألن مرشوع 
الرشوح العربية ىلع كتاب الفصول قد انتىه، فقد انتقل اكتبا املقال إىل العمل ىلع مرشوع جديد 
يهدف إىل فهرسة املخطوطات الرشق أوسطية يف جامعة ملبورن األسرتايلة، واذلي بدأ بدراسة 

أويلة انتهت تلوِّها.

ويشلكِّ احلديث عن هذا املرشوع القسم اتلايل من املقال، حيث نتحدث عن هذه اتلجربة، 
وعن ما تعلمناه منها. ويف ختام املقال نرغب أن ننيه كالمنا بمناقشة طريقة اتلعامل مع سؤال 
حبيث ضخم وهو: كيفية انتشار وطرق استخدام كتاب »القانون يف الطب« للشيخ الرئيس ابن 
سينا (٧0)-2٧) ـه٩80-٧)10م) فنحن نرى أن اجلمع بني دراسة انلص واخلارج عن انلص، ودراسة 
ابليانات ادلاخلية، وابليانات اخلارجية يه الطريقة األمثل دلراسة هذه املوسوعة الطبية اهلائلة، 
ىص من البرش يف الرتاث العريب، ناهيك عن 

ُ
ومعرفة تأثريها ابلالغ األهمية ىلع حياة أعداد ال حت

أثرها ىلع الرتاث الالتيين، والعربي، والفاريس.
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فهرسة خمطوطات الرشوح العربية ىلع كتاب الفصول ألبقراط

عمل املرشوع املسىم »الرشوح العربية ىلع كتاب الفصول ألبقراط« بني اعيم 2012م و201٧م 
ىلع دراسة اكمل اإلرث العريب املرافق للرشوح واتلعليقات العربية ىلع كتاب الفصول ألبقراط، 
واذلي يمتد بني القرنني اتلاسع والسادس عرش امليالديني (اثلالث والعارش اهلجريني). وكتاب 
»الفصول« هذا هو عبارة عن جمموعة من احِلَكم واألقوال املأثورة يف سبع مقاالت، فعىل سبيل 
املثال يبدأ الفصل األول من املقالة األوىل بقول أبقراط: »العمر قصري، والصناعة طويلة، والوقت 
ضيِّق، واتلجربة خطر، والقضاء َعسري«. ذلا يمكننا القول إن عنوان الكتاب »الفصول« يُقصد 
به احِلَكم. واكن هلذا الكتاب اذلائع الصيت أثر كبري يف أجيال من األطباء ىلع مر العصور، ولم 
اكنت  حيث  العامة  اثلقافة  إىل  يلصل  امتد  بل  وتطبيقاتها،  الطب  بنظرية  حمصوًرا  أثره  يكن 

لكماته معروفة ومتداولة دلى اعمة انلاس، ناهيك عن األطباء.

قد وضع رشًحا مفصاًل وطوياًل هلذه  (تويف حنو اعم 216م)  الشهري جايلنوس  الطبيب  واكن 
ايلونانية، والالتينية،  باللغات  املتطببني  املؤلفني  بعد ذلك عدد كبري من  الفصول وحذا حذوه 
والعربية، والعربية، وغريها. ويتمزي الرتاث الطيب العريب بغناه الكبري يف هذا اخلصوص، فقد بلغ 
عدد الرشوح املعروفة واملوجودة ىلع الفصول اثين عرش رشًحا وتعليًقا، ويه موجودة حايلًا فيما 
العربية ىلع كتاب الفصول ألبقراط« لك  يربو ىلع مائة خمطوط. وقد أصدر مرشوع »الرشوح 
هذه الرشوح يف نسخ حمققة حتقيًقا علميًا أويلًّا (وليس نقديًا). واكنت هذه الرشوح ساحاٍت مهمة 
لإلبداع واالخرتاع، ولم تكن جمرد نقاشات حمصورة بني العلماء تنقل علًما موجوًدا يف حينه، بل 
اكن هلا أثر ال يُستهان به ىلع املمارسة الطبية الفعلية، واكنت ذات شعبية واسعة دلرجة أن الطبيب 

واملريض اكنا حيفظانها عن ظهر قلب.

قََصُب السبق يف دراسة هذه الرشوح دراسة مستفيضة، واكن من أوجه  وقد اكن للمرشوع 
اتلمزي يف طريقة ابلحث اتلعامل مع نصوص الرشوح ىلع أنها جممع لغوي أو Corpus. وقد جرى 
تأسيس هذا املجمع بوضع انلصوص فيه إلكرتونيًا، واكنت مقاربات ادلراسات اليت أجريت عليه 
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تمتاز بأنها اعبرة للتخصصات (أي أنها جتمع بني أكرث من ختصص واحد). وقد أصدرنا نسًخا 
اللغوي الضخم (اذلي  XML هلذه الرشوح. وقد درس مرشوعنا هذا املجمع  إلكرتونية بصيغة 
يضم ما يقارب مليون لكمة ونصف) باستخدام أحدث الطرق احلاسوبية املبتكرة لإلجابة عن 
جمموعة من املسائل املتعددة اتلخصصات مثل: انلقد انليص للمصادر ايلونانية، وتقنيات الرتمجة 
من ايلونانية إىل العربية، ومناهج االقتباس من األصل، وطرق اتلفسري واالستنتاج، وتطور انلظرية 
 يف 

ً
الطبية، واتلاريخ االجتمايع للطب. ويأمل املرشوع أن يكون حجمه وأسلوبه قد أحدثا حتوال

مفاهيم دراسة اثلقافة اتلفسريية يف اللغة العربية، وادلور اذلي لعبته اتلعليقات والرشوح يف نقل 
املعرفة العلمية وحتويلها عرب اثلقافات ونظم االعتقاد.

مجع املرشوع نسًخا خلمسة وثمانني خمطوًطا من املخطوطات اليت حتوي هذه الرشوح، واليت 
اكنت موجودة يف ثالثني مكتبة يف مخسة عرش بدًلا يف خمتلف أحناء العالم. وبذلك نكون قد 
اتلدقيق  وبعد  املهمة.  اتلارخيية  انلصوص  هذه  حتوي  اليت  املصادر  من  ممكن  قدر  أكرب  مجعنا 
واتلمحيص تم اختيار املخطوطات األساسية واألكرث موثوقية للك رشح من الرشوح يك تصبح 
األصل املعتمد يف حتويل انلصوص إىل النسخ املعتمدة واليت ضمّناها االختالفات بني املخطوطات 
املختلفة للرشح نفسه. وبهذه الطريقة نكون قد أنشأنا نسًخا مفتوحة للعموم وقابلة للبحث من 
هذه الرشوح املهمة اليت اكنت حىت اآلن موجودة يف أوراق قديمة مهرتئة، وعالوة ىلع ذلك فقد 

أضىح بإماكننا أن نفهم تاريخ انتقال هذه انلصوص فهًما أكرث عمًقا.

واكن أحد األهداف األصلية للمرشوع إصدار مداخل فهرسية للمخطوطات اخلمسة واثلمانني 
اليت حتتوي هذه الرشوح، وكنا ننوي إصدار دراسة تقليدية مثاًل ىلع شلك مقالة حتتوي فهارس 
تفصيلية للمخطوطات. ولكن ابلاحث األسايس للمرشوع، األستاذ ادلكتور بيرت إ. بورمان، عمل 
وقد  مانشسرت،  األثرية يف  رايالندز  املرشوع مع جمموعة من مفهريس مكتبة جون  بدايات  يف 
 Text Encoding »فه هؤالء الزمالء ىلع طريقة الفهرسة وفًقا ملبادئ »مبادرة ترمزي انلصوص عرَّ
Initiative ثم تعرف ىلع خبريين يعمالن يف جامعة كيمربدج وهما ياسمني فقييه، وهيو جونز، 



العدد األول  2018

262

والذلان اكنا يعمالن ىلع الفهرسة الرقمية يف مرشوع »فهرست« الربيطاين. ذلا قرر األستاذ بورمان 

اعتماد هذه اتلقنية احلديثة يف الفهرسة، ويه ما سنتحدث عنه تايلًا.

)TEI فهرسة املخطوطات بطريقة »مبادرة ترمزي انلصوص« )منت أو

فهارس مفصلة  الفصول ألبقراط« نرش  لكتاب  العربية  »الرشوح  أهداف مرشوع  اكن من 
للمخطوطات املستخدمة يف املرشوع بطريقة سهلة وميرسة، حبيث يتمكن ابلاحثون الالحقون 
نلا يف هذا املوضوع من الوصول إىل هذه الفهارس بمختلف الطرق، ومن منصات عمل خمتلفة. 
وقد وجد الفريق ابلحيث ضاتله يف نظام »مبادرة ترمزي انلصوص« اإللكرتوين اذلي يعتمد لغة 
XML الربجمية قاعدة هل. وتعد صيغة XML من أوسع اللغات الربجمية انتشاًرا يف جماالت النرش 

اإللكرتوين اكفة، فيه اللغة املستخدمة يف ترمزي صفحات الشبكة العنكبوتية. وتمتاز بأنها تنتج 
وثائق إلكرتونية تمكن قراءتها إلكرتونيًا وبرشًيا ىلع حٍد سواء.

:XML وهذا مثال بسيط عن شلك لغة

يف  تكمن  عنها  املنبثق  »منت«  ونظام   XML لغة  يف  األساسية  الفكرة  إن  القول  ويمكن 
اليت تكتب  انلصية  اتلعليمات  من  أو “tags” ويه جمموعة  بـ»العالمات«  يسىم  ما  استخدام 
ىلع  انلصوص  معاجلات  مستخديم  معظم  يعرف  فمثاًل  وبعدها.  انلص  من  معينة  عنارص  قبل 

<note>

<to>أمحد</to>

<from>خادل</from>

<heading>تذكري</heading>

<body>ال تنَس موعدنا ايلوم.</body>

</note>
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احلاسوب أن استخدام املفتاح ctrl مع حرف u يف أجهزة مايكروسوفت (أو زر cmd مع حرف 
u يف أجهزة ماكنتوش) يضع خًطا حتت انلص اذلي سوف يكتب بعد ذلك. ويضغط املستخدم 
هذين املفتاحني مرة أخرى يك يوقف وضع اخلط حتت انلص. وهذا مثال مشابه جًدا لطريقة عمل 
لغة XML فإذا أردَت وضَع خٍط حتت نص معني تُدِخل قبل انلص العالمة ابلادئة >u< وبعده 
العالمة اخلاتمة <u/> (الحظ رضورة استخدام رمز اخلط املائل العكيس »/«) وهكذا يعرف 

جهاز احلاسوب (أو معالج انلصوص) أن انلص املوجود بني العالمتني هو نص حتته خط.

ويف املثال السابق نالحظ مثاًل استخدام العالمة >to< اليت حتدد اجلهة املرسل إيلها والعالمة 
>from< واليت حتدد اجلهة املرسلة مع وضع نفس العالمة مسبوقة بإشارة (/) لدلاللة ىلع انتهاء 
العالمة. ونالحظ أيًضا وضع اكمل انلص بني عالمة >note< و >note/< لدلاللة ىلع أن لك ما 

بني العالمتني يقع ضمن نص املالحظة املزمع إرساهلا.

الوثائق  لرتمزي  طريقة  خلق  انلصوص«  ترمزي  »مبادرة  نظام  تطوير  من  اهلدف  اكن  وقد 
األكاديمية والعلمية تضمن الفصل بني انلص العليم واخلصائص املرافقة هل (اكتلبويبات وشلك 
اخلط واتلقسيم إىل صفحات) يك يصبح انلص وحدة مستقلة، ويصبح باتلايل سهل القراءة ىلع 
أجهزة خمتلفة، وباستخدام بيئات عمل خمتلفة، أي أن انلص يصبح قادًرا ىلع الصمود يف وجه 
اتلطور اتلقين. وهذه مشلكة ال شك أن لك مفهرس للوثائق واملخطوطات يف العالم قد اعىن منها. 
القديمة تعاين - وإن اكنت إلكرتونية - ويه أن األنظمة اجلديدة تواجه صعوبة يف  فالفهارس 
قراءتها أو أنها التقرؤها ىلع اإلطالق. وهنا يأيت دور نظام »منت« اذلي يضمن ترمزي ابليانات بلغة 

مبسطة وسهلة وقابلة للقراءة ىلع خمتلف األنظمة.

وحتوي النسخة الاكملة من نظام »مبادرة ترمزي انلصوص« حنو 50) عالمة (أو عنرًصا) خمتلًفا 
ي اكفة نوايح واحتياجات اتلأيلف العليم، ويه تمتد من عنارص أساسية اكتلعريف باملؤلف  تغطِّ
واسم العمل وماكن النرش وتارخيه، إىل عنارص تفصيلية كتنسيق انلص الاكمل حبذافريه، ووصف 
املادة اليت ُكتب انلص عليها (ورق، أو بردي، أو جدل... إلخ). ويمكن هلذه العنارص أن حتوي 
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عنارص فرعية ضمنها، ويمكن تعديلها وفق رشوط حمددة لتسهيل عملية الفهرسة واتلصنيف. 
وتتمزي هذه الطريقة أيًضا بدعمها الاكمل للغة العربية وبإماكنية استخدام أنظمة متعددة للتأريخ، 
القمري  اهلجري  واتلقويم  العالم)  بدلان  معظم  يف  (املعتمد  اجلرجيوري  امليالدي  اتلقويم  منها: 

أيًضا.

املستخدمني ال  الكثري من  املطلوبة، وألن  بالسهولة  دائًما  اللغة ليست  بهذه  الكتابة  وألن 
يتقنون لغة XML فقد شاع استخدام برامج تسهِّل عملية الكتابة بهذه اللغة، حبيث تتأكد هذه 
 Oxygen XML Editor الربامج من موافقة امللف نلظام »منت« وانضباطه بقواعده. ويعترب برنامج
من أشهر هذه الربجميات، وهو يتمزي باحتوائه ضمنيًا ىلع أساسيات نظام »منت« وقواعده انلاظمة 

مما يمّكنه من اكتشاف األخطاء، واقرتاح تصويبات هلا.

نظام  ألبقراط«  الفصول  لكتاب  العربية  »الرشوح  مرشوع  يف  العمل  فريق  استخدم  وقد 
»منت« إلنتاج مداخل فهارس ملا يزيد عن 65 خمطوًطا عربيًا استُخدمت يف املرشوع، وقد نرُشت 
 fihrist.org.uk املخطوطات اإلسالمية  املعينِّ بنرش  الربيطاين  »فهرست«  املداخل ىلع موقع  هذه 
واذلي ترشف عليه جامعتا أوكسفورد، وكيمربدج. وتوىخ الفريق ادلقة يف توصيف املخطوطات 
واتلفصيل فيها قدر اإلماكن. وىلع سبيل املثال نورد املدخل اذلي أعّده الفريق ملخطوط رشح 

فصول أبقراط، البن قاسم الكيالين، واملوجود يف املكتبة ابلدلية يف مراغة بإيران.
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وهذه بعض املالحظات اليت تسرتيع االنتباه يف هذا املدخل:

املستخدمة   XML ونسخة  بامللف  تُعرِّف  اليت  العامة  ابليانات  من  بمجموعة  امللف  يبدأ 
»xml version« ونوع صفحة األنماط »stylesheet« ونموذج XML املستخدم »xml-model« ويه 
 XML معلومات ثابتة ال تتغري بتغري املخطوط أو امللف، ويمكن للربنامج املعالج للنصوص بلغة

أن يُدرج هذه املعلومات تلقائيًا يف لك ملف جديد.

بعد ذلك يبدأ العنرص املسىم »وصف امللف« أو >fileDesc< وفيه يتم إدراج ابليانات اليت 
يرغب املفهرس يف إدخاهلا عن املخطوط. وأهمها:

- ابليان األويل >titleStmt<: وهو حيوي معلومات عن املرشوع أو املجموعة اليت قامت ىلع 
إعداد امللف.

- بيان النرش >publicationStmt<: وهو حيوي معلومات عن نرش هذا امللف (وليس عن نرش 
املخطوط أو الكتاب).

- وصف املصدر >sourceDesc<: وهو حيوي وصف العمل املقصود (املخطوط أو الكتاب).
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عنارص  حيوي  بدوره  وهو  فقط،  للمخطوطات  خمصص  وهو   :>msDesc< املخطوط  وصف   -
فرعية كثرية ضمن ثالثة أقسام رئيسة ويه:

- اتلعريف باملخطوط >msIdentifier<: وفيه معلومات عن: املخطوط، ورقمه، وماكن وجوده.

- وصف حمتويات املخطوط >msContents<: وفيه تفاصيل عن مضمون املخطوط اكخلالصة 
>summary< واسم الاكتب، واسم املخطوط، والعمل، أو األعمال املوجودة فيه. ويمكن أيًضا 

تضمني اكمل نص املخطوط يف هذا القسم.

- الوصف املادي للمخطوط >physDesc<: وفيه املعلومات املادية أو امللموسة عن املخطوط 
كحجمه، وعدد صفحاته، وطريقة ترقيمه، وعدد السطور، ونوع اخلط، واحلرب، والورق … إلخ.

أو  املتضمنة  املعلومات  اكمل  عرض  اإللكرتونية  واملواقع  ابليانات  لقواعد  ويمكن 
املذكور  املخطوط  صفحة  إىل  نظرنا  إذا  فمثاًل  يناسبها.  اذلي  للنظام  وفًقا  فقط  بعضها  عرض 
http://www.fihrist.org.uk/profile/ الرابط  (ىلع  فهرست  موقع  ىلع   ((٧ رقم  (مراغة  أعاله 
سنة  عرض:  خيتار  املوقع  أن  جند   (manuscript/2b096965-ead1-48d6-bdd0-33ba881ac3b8

نسخ املخطوط، وملخًصا عنه، والوصف املادي للمخطوط، ونوع اخلط، واملكتبة اليت حتتفظ به 
فقط، رغم أن امللف املوضوع أعاله حيتوي معلومات أكرث (انظر الصورة أدناه).
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ولكن هذا ال يعين أن املعلومات ضائعة أو مفقودة، بل يمكن ألي قاعدة بيانات أو موقع 
العنارص  أهم  نبذة خمترصة عن  أن يستخدمها ويعرضها بطريقته. وكما ذكرنا سابًقا، فهذه  آخر 
نة للملف اذلي حيتوي ىلع الفهرسة بنظام »منت« وهناك الكثري من العنارص الفرعية اليت  املكوِّ

تغطي أدق تفاصيل فهرسة املخطوطات.

Paratextual Material االجتاهات احلديثة يف فهرسة املخطوطات: املواد اخلارجة عن انلص

يكاد ال خيلو خمطوط إساليم من معلومات أو مواد إضافية غري انلص األسايس اذلي حيتويه، 
واملقصود باملواد اإلضافية أو اخلارجة عن انلص  Paratextual Material  لك ما ال ينتيم إىل انلص 
بذاته اكألختام واتلواقيع، واهلوامش، واإلجازات، والوقفيات، واحلرود... إلخ، وال ختىف أهمية هذه 
املواد يف معرفة ماكن نسخ املخطوط، وكيفية تداوهل، وقراءته، وتعديله عرب العصور. وعالوة ىلع 
ذلك فإن تاريخ مضمون املخطوط (أي انلص) وتاريخ حامِل هذا املضمون (أي املخطوط كمادة 
طبيعية والعالمات اخلارجة عن انلص اليت حيملها) اغبًلا ما يكونان متداخلني تداخاًل شديًدا. 

ومن هنا تنبع أهمية دراسة هذه املواد دراسًة اعبرة للزمان واملاكن. 

اكن  وقد  وخمتلفة.  متنوعة  وأشاكل  أماكن  يف  حمفوظة  اغبًلا  تكون  املخطوطات  ولكن 
يذكرونها يف  وال  ابليانات  هذه  يهملون  القريب  املايض  أغلبهم حىت  واملحققون يف  املفهرسون 
قراءة انلص (امهلل  أهمية يف  تعترب غري ذات  للمخطوطات وحتقيقهم هلا؛ ألنها اكنت  تصنيفهم 
إال إذا اكنت تصويبًا هل أو تغيرًيا فيه). وقد بدأت بعض الفهارس احلديثة تأخذ هذه املواد بعني 
مكتبة  يف  الطبية  للمخطوطات  سافج-سميث  إيمييل  ابلاحثة  أعدته  اذلي  اكلفهرس  االعتبار 
بوديلان يف جامعة أوكسفورد(٩). إال أن هذه الفهارس ما زالت ال تتعامل مع األمر تعاماًل منهجيًا.

 A New Catalogue of Arabic Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, Volume 1: Medicine (Oxford: (٩)
Oxford University Press, 2011).
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وعالوة ىلع ذلك فإن اثلورة الرقمية وانتشار الفهارس اإللكرتونية القادرة ىلع احتواء كمٍّ 
كبرٍي من ابليانات يَعدان بتغيرٍي كبري يف هذا املجال، ويمكن ملن يتتبع األمور مالحظة وجود اجتاه 
جاد حنو تضمني املعلومات اخلارجة عن انلص يف الفهارس، ليس بهدف زيادة املعلومات املدونة 
عن املخطوط فحسب، بل ألنها أصبحت حبد ذاتها مصدًرا حبثيًا مهًما تعتمد عليه الكثري من 
ادلراسات. فعىل سبيل املثال نرش ابلاحث فلوريان شوارتز يف سنة 2010م حبثًا عن األرسة العلمية 
ز ابلاحث عمله  املعروفة باسم حسني آبادي، واليت ازدهرت يف إقليم صوران شمال أربيل(10). ويركِّ
ىلع أحد أهم مؤلفات هذه العائلة، وهو حاشية كتبها كبري العائلة املسىم أمحد بن حيدر احلسني 
»رشح  كتاب  ىلع  تعليًقا  بالـ»املحاكمات«  وعنَونها  حنو1080 ـه-16٧0م)  (تويف  الكردي  آبادي 
العقائد العضدية« جلالل ادلين ادلواين. وقد اكن الكتاب معروفًا ومستخدًما استخداًما واسًعا يف 
مدارس ذلك اإلقليم. وقد درس شوارتز عدًدا من املخطوطات املوجودة هلذا الكتاب يف مكتبات 
عن  اخلارجة  للمواد  دقيقة  مقارنة  أجرى  ثم  العمومية،  نيويورك  ومكتبة  وإسطنبول،  العراق، 
انلص املوجودة يف هذه املخطوطات وخصوًصا أختام امللكية، واحلرود، واتلواقيع، واحلوايش، وحىت 
اختالف خط النُّساخ. وتوصل إىل رسم خمطط مبديئ لنشاطات هذه العائلة ونشاطات األشخاص 
املتفاعلني معها ىلع مدى ثالثة أجيال متعاقبة؛ مستنتًجا أن أبناء أمحد بن حيدر استفادوا من 
اذلي  االكتشاف  وهذا  فيها.  الكتاب  ودرّسوا  الرشعية  املدارس  أسسوا  بأن  أبيهم  شيوع كتاب 
الزمان واملاكن لم  زاد معرفتنا باملناخ العليم والعالقات االجتماعية والعلمية السائدة يف ذلك 
 يكن ممكنًا لوال استخدام ابلاحث للمواد اخلارجة عن انلص وتوظيف ما حتويه من معلومات يف 

خدمة ابلحث.

دراسته  يف   Frédéric Bauden بودان  فريديرك  ادلكتور  األستاذ  برز  آخر  مهم  جمال  ويف 
املواد اخلارجة عن انلص. ويتمزي أسلوب  للمقريزي باالعتماد ىلع  ملخطوطات كتاب »اخلطط« 

 Schwarz, Florian. 2010. “Writing in the Margins of Empires. The Ḥusaynābādī Family of Scholiasts in the (10)
 Ottoman-Ṣafawid Borderlands.” In Buchkultur im Nahen Osten des 17. und 18. Jahrhunderts, edited by
Tobias Heinzelmann and Henning Sievert, Bern: Peter Lang, p. 98-151.
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Holograph واذلي يعين النسخة املخطوطة بيد املؤلف  بودان برتكزيه ىلع مفهويم اهلولوجراف 
نفسه واألوتوجراف Autograph واذلي يعين النسخة اليت صادق عليها املؤلف بتوقيعه أو ختمه 
أو بنص مكتوب. وقد درس بودان خمطوطات عديدة من هذين انلوعني للتعرف ىلع طريقة عمل 

املقريزي ومنهج تصحيحه وتنقيحه للنسخ املتعددة، وكيفية تعامله مع املبيضات واملسودات.

اتلعرف  تمكنه من  املقريزي من وضع أسس  الطويلة يف دراسة  بودان خبربته  وقد تمكن 
ىلع خط املقريزي وحتديد النسخ اليت كتبها بيده أو وّقع عليها. وبلغ عدد النسخ املعروفة أنها 
هولوجرافات أو أوتوجرافات للمقريزي حنو )2 خمطوًطا، آخرها خمطوٌط اكتُشف يف مكتبة جامعة 
ميشيغان األمريكية يف اعم 2011م، وهو حيوي مبيضًة بيد املقريزي للمجدل اثلالث من كتاب 
اخلطط. ويف هذا املخطوط جمموعة من انلقاط املهمة اليت تسرتيع االنتباه. فقد الحظ ابلاحث 
 أن املقريزي ترك أرقام السنوات ادلالة ىلع بعض األحداث فارغة (ربما بنية أن يمألها الحًقا) 

ً
أوال

(وهو  لكتاب اخلطط  فؤاد سيد  أيمن  املعتمدة يف حتقيق  بالنسخة  الفرااغت  مقارنة هذه  وعند 
خمطوط آيا صوفيا 80))) وجد مطابقة اكملة بني الفرااغت، ووجد أن انلاسخ اكن قد اتبع بدقة 
لك تفاصيل خمطوط ميشيغان بما يف ذلك احلوايش، وقطع الورق امللصقة باملخطوط، يف مرحلة 
الحقة. وهكذا وبعد اتلأكد من كون هذا املخطوط أىلع رتبة من خمطوط آياصوفيا وكونه مكتوًبا 
بيد املقريزي نفسه يصبح دلينا النسخة الوحيدة يف العالم من املجدل اثلالث من كتاب اخلطط 
خبط املقريزي نفسه ما سيمكن ابلاحثني واملحققني من إصدار نسخ حمققة أكرث دقة وأصالة يف 

انتمائها إىل نص املقريزي ومقصده من عمله(11).

ونبىق مع نفس ابلاحث أ. د. بودان، فهو يعمل حايلًا باتلعاون مع ابلاحثة ابللجيكية إيليس 
الشبكة  ىلع  متاحة  إلكرتونية  بيانات  قاعدة  إلنشاء  مرشوع  ىلع   Élise Franssen فرانسن 
والفارسية،  العربية،  املخطوطات  يف  انلص  عن  اخلارجة  املعلومات  ىلع  حتتوي  العنكبوتية 

 Bauden, Frédéric, and Noah Gardiner 2011. “A Recently Discovered Holograph Fair Copy of al-Maqrīzī’s (11)
 al-Mawāʿiẓ wa-al-iʿtibār fī dhikr al-khiṭaṭ wa-al-āthār (Michigan Islamic MS 605).” Journal of Islamic
Manuscripts 2:123-131.
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والرتكية. ويهدف املرشوع املسىم Ex(-)Libris ex Oriente أو ELEO إىل تقيصِّ تأريخ تداول 
بنسخ  املهتمني  املمولني  وأسماء  والعامة،  اخلاصة  املكتبات  تأريخ  واستكشاف  الكتب،  وتناقل 
األفراد  السائدة بني  الكتب  قراءة  الكتب، واعدات  تداول  اجلغرايف ألماكن  واتلوزيع  الكتب، 
واملجتمعات يف منطقة الرشق األوسط. إضافًة إىل املعلومات اخلارجة عن انلص املذكورة أعاله 
(األختام واتلواقيع واهلوامش واإلجازات والوقفيات واحلرود) سوف حتتوي قاعدة ابليانات ىلع 
أسعار املخطوطات (إذا اكنت مذكورة يف املخطوط)، وصوًرا للتواقيع وأمثلة عن خط املؤلفني، 
بيانات  قاعدة  أنشأت  اليت  اإليرنلدية  بييت  تشسرت  مكتبة  بدأته  ما  تكمل  سوف  بذلك  ويه 

لألختام اإلسالمية املوجودة يف خمطوطاتها(12).

ويوضح املثال اتلايل طريقة عمل قاعدة ابليانات هذه. فاملخطوط رقم 5111 يف مكتبة جامعة 
ل إىل صناعة الرتسل« ملؤلفه  يليج يف بلجياك Université de Liège حيتوي ىلع كتاب »ُحسن اتلوسُّ
شهاب ادلين حممود احلليب (املتوىف سنة ٧25 ـه- 25)1م). ويف قاعدة بيانات ELEO مدخل حتت 
رقم 51 خاص بهذا املخطوط، وفيه خانات ملاكن وجوده، ورقمه، ومؤلفه، وناسخه، وعنوانه، ونوع 
الكتاب، وتأرخيه (اهلجري وامليالدي) واملراجع اليت ذكرته، باإلضافة إىل املعلومات اخلارجة عن 
انلص. ويف حالة هذا املخطوط اكن انلاسخ غري معروف، ولم يكن هناك ذكر هلذا املخطوط يف 
املعلومات  العمل ىلع  ELEO يف  بيانات  املعروفة. واكنت مزية قاعدة  الفهارس األخرى  أي من 
اخلارجة عن انلص، فقد وجد فريديريك بودان يف الصحيفة األوىل من املخطوط ما ال يقل عن 
أربع عالمات ملكية خمتلفة، وقد تم إدخاهلا إىل قاعدة ابليانات حتت األرقام 122، )12، )12، 125. 

ىلع  اهلل  نَِعم  »ِمن  ييل:  ما  إال  منه  يُقرأ  وال  واضح  غري  العالمات  هذه  من  األول 
 

عـ]ـبده ….[/ حممد الـ]...[«. واثلاين (رقم )12) فيه معلومات أكرث: »احلمد هلل انتقل إىل// نوبة 
سليمان جوهر؟/ اشرتاه؟ تونس يف سنة )111«.

انتقال امللكية: »دخل يف نوبة فقري رمحة ربه امللك  واثلالث (رقم )12) فيه معلومات عن 
ادليمويم/ عبده حممد بن حممود ادلكويم«.

 www.cbl.ie/islamicseals :(12) األختام اإلسالمية يف مكتبة تشسرت بييت
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أما الرابع (رقم 125) فهو األكرث إثارة لالهتمام فمنه نستطيع ربط املخطوط بمخطوطني آخرين 
وفيه: »احلمد هلل انتقل إىل نوبة الفقري/ حممد بن رجب ببوالق سنة 105٩«.

أي أن مالك املخطوط اكن يف اعم 105٩ ـه(٩)16م) يعيش يف بوالق يف مرص، وقد ورد اسم هذا 
املالك يف خمطوطني آخرين أحدهما يف مدينة تونس، واآلخر يف مدينة اجلزائر. وهذان املخطوطان 
وهو  فاألول   .ELEO بيانات  قاعدة  يف  حيويانها  اليت  امللكية  عالمات  مع  مسجالن  بدورهما 
املخطوط رقم 15٩٩ يف املكتبة الوطنية باجلزائر (وهو مسجل يف ELEO برقم )18) حيتوي ىلع 
اجلزء األول من كتاب »إنباء الغمر بأبناء العمر« ألمحد بن عيل بن حممد ابن حجر العسقالين 
(املدونة حتت رقم 1٧) يف  اتلايلة  العالمة  املخطوط جند  ()٧٧–852ه/ ٧2)1–٩))1م) ويف هذا 
قاعدة بيانات ELEO): »احلمد هلل، انتقل إىل نوبة الفقري حممد بن رجب بمرص القاهرة سنة 5٩«. 
وقد ذكر يف املخطوط أنه ابتيع من »مرص القاهرة« (يف اعم 5٩ أي 105٩ ـه-٩)16م). أما املخطوط 
اثلاين اذلي حيتوي ىلع عالمة ملكية باسم »حممد ابن رجب« فهو خمطوط دار الكتب الوطنية يف 
تونس رقم ٩5٩2، ويف هذا املخطوط جند عماًل باسم »كتاب احلاكيات« ملؤلف ُعرف باسم »كاليم 
رويم« وهو مؤلف اكن ناشًطا يف القرن احلادي عرش اهلجري (السابع عرش امليالدي) ويف هذا 

املخطوط جند امللكية اتلايلة: »منة من ربه ]؟[ ىلع عبده حممد بن رجب«.

وهكذا وبواسطة وضع هذه املداخل يف قاعدة ELEO يكون فريدريك بودان قد تمكن من 
تأكيد أن مالك هذه املخطوطات اثلالثة اكن شخًصا واحًدا. وبما أن املخطوطات اثلالثة مكتوبة 
القاهرة، إال أن  الراجح أن تكون قد نُسخت يف املغرب العريب، ونُقلت إىل  خبط مغريب، فمن 
املخطوطات اثلالثة اعدت أدراجها إىل املغرب بطريقة أو بأخرى، فمخطوط جامعة يليج ابتيع من 
تونس، واملخطوطان اآلخران موجودان يف املكتبة الوطنية باجلزائر، ودار الكتب الوطنية يف تونس.

املخطوط  هذا  انتقال  تاريخ  تقيصِّ  ىلع  ساعدتنا  قد   ELEO بيانات  قاعدة  تكون  وهكذا 
وقراءته. ويه تشهد ىلع تداول املخطوطات بني مرص الواقعة يف قلب العالم اإلساليم واملغرب 

العريب.
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انلص  اخلارجة عن  للمواد  املنهجية  ادلراسة  املعتمدة ىلع  الفريق  أحباث هذا  مثال من  ويف 
يف املخطوطات اإلسالمية، اكتشفت إيليس فرانسن أن املؤلف املشهور صالح ادلين خليل بن 
أيبك الصفدي (املتوىف سنة )٧6 ـه-62)1م) اذلي وضع أكرث من 50 مؤلًفا أشهرها كتاب »الوايف 
بالوفيات«، اكن هل ابٌن ورث مكتبة أبيه واحتفظ نلفسه بالكثري من كتبه، وقد توصلت ابلاحثة 
يف  بقيت  اليت  املخطوطات  ىلع  االبن  تركها  اليت  امللكية  عالمات  قراءة  من  املعلومة  هذه  إىل 
حوزته. ويف دراسة أخرى لـ50) خمطوًطا من العرص اململويك يف املكتبة السليمانية يف إسطنبول 
ظهر بشلك متكرر اسم جامٍع كبري للكتب اسمه الشريواين (تويف سنة 5)11 ـه-1٧22م) اكن موظًفا 

كبرًيا دلى ابلاب العايل العثماين()1).

وهذه االكتشافات ما يه إال أمثلة بسيطة ىلع هذا املجال ابلحيث املهم والزاخر باحتماالت 
االكتشافات اجلديدة وقد بدأت بعض املكتبات العاملية االهتمام شيئًا فشيئًا بإدخال بعض هذه 
 Staatsbibliothek املعلومات اخلارجة عن انلص إىل فهارسها. فقد بدأت املكتبة القومية يف برلني
والوقف،  وامللكية،  القراءة،  بيانات  من  الكثري  اإلسالمية  خمطوطاتها  إىل  تضيف   zu Berlin

واإلجازات، ويه لكها متاحة ىلع موقع املكتبة()1). وهذا مثال عن أحد املدخالت املوجودة ىلع 
املوقع، ويظهر فيه بيان ملكية املخطوط، وأن مالكه اكن يُعرف باسم عبد الرمحن بيازيد احلسيين.

()1)  للمزيد يمكن االطالع ىلع صفحة مرشوع »Ex(-)Libris ex Oriente« ىلع الرابط:
web.philo.ulg.ac.be/islamo/portfolio-item/ex-libris-ex-oriente 

()1)  ملعرفة املزيد يمكن زيارة الرابط: 
http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSSecentry_secentry_00001403 
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الرفاعية  بمكتبة األرسة  األملانية خيتص   Leipzig آخر جلامعة اليبتسيج  ويف مرشوع حبيث 
ادلمشقية جيري مجع معلومات تفصيلية واكملة عن خمطوطات هذه املكتبة اخلاصة ابلالغ عددها 
88) خمطوًطا. ويف صفحة خاصة ىلع املوقع(15) جند فهرًسا باإلضافات اثلانوية يف املخطوطات (أو 
ما اصُطِلح عليه يف مقانلا هذا باملواد اخلارجة عن انلص) وهو يضم اإلشارة إىل امليالد، واإلشارة 
إىل الوفاة، والرواية، والقراءة، واملقابلة، وامللكية، والوقف، إىل جانب مالحظات أخرى كما هو 

ظاهر يف الصورة اتلايلة:

 www.refaiya.uni-leipzig.de :(15) يمكن مطالعة هذه املعلومات ىلع الرابط
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علم  يف  واملهتمني  ابلاحثني  أمام  يفتح  أنه  اجلديد  ابلحيث  املنىح  هذا  يف  القول  وخالصة 
املخطوطات أبوابًا جديدة للبحث واتلمحيص، وهو ال شك سوف يؤدي بنا إىل فضاءات رحبة 
جديدة قد تُكتَشف فيها معلومات اكنت متعذرة فيما سبق. خاصًة إذا توفرت هل قاعدة كبرية 
من ابليانات. فابلاحثون املذكورون أعاله لم يأتوا بما لم تستطعه األوائل، ألن املعلومات اخلارجة 
العنكبوتية  الشبكة  عرص  نعيش  ايلوم  وألننا  ولكن  املايض،  يف  معروفة  اكنت  انلص  عن 
من  املستقاة  واملعلومات  ابليانات  ربط  املمكن  من  أصبح  فقد   Big data الضخمة  وابليانات 
مكتبات وخمطوطات متناثرة حول العالم خللق قواعد بيانات جامعة جديدة يلتمكن ابلاحثون 
مثاًل من دراسة لك املخطوطات اليت فيها وقفية معينة أو ختم ملكية معني فيستنتجون من ذلك 
كيف انتقلت املخطوطات اليت حتملها جغرافيًا وتأرخييًا، ومىت اكنت أعمال معينة أكرث شيواًع يف 

مناطق معينة دون مناطق أخرى، وغري ذلك الكثري.
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وال شك أن خري طريقة حلل مشلكة ابليانات املرتابطة استخدام معايري دويلة موحدة لفهرسة 
أن نظام »منت« يمكن أن يكون احلل هلذه املشلكة ومثيالتها. فعىل  املخطوطات، وحنن نرى 
سبيل املثال يستخدم أ. د. بودان يف عمله قواعد بيانات، ويستعمل إلدارتها ما يُعرف باسم لغة 
االستعالمات ابلنيوية أو SQL ويه لغة قادرة ىلع إدراج ابليانات وحذفها وحتديثها واستخراجها 
من قواعد ابليانات. ولكن قواعد ابليانات هذه قابلة للتصدير بسهولة إىل نظام »منت« وبذلك 
يصبح من املمكن ربطها بقواعد بيانات أو فهارس رقمية أخرى تستخدم هذا انلظام. وهذا هو 
الرشق  املخطوطات  لفهرسة  األويل  املرشوع  نظام »منت« يف  استعمال  إىل  بنا  اذلي حدا  السبب 

أوسطية يف مكتبة بايليو يف جامعة ملبورن األسرتايلة وهو موضوع القسم اتلايل من املقال.

مرشوع فهرسة خمطوطات مكتبة جامعة ملبورن األسرتايلة

قررت جامعتا مانشسرت الربيطانية وملبورن األسرتايلة زيادة حجم اتلعاون بينهما يف جماالت 
جامعة  من  بزمالء  ابلحيث  رايالندز  ملعهد جون  مديًرا  عندما اكن  بورمان  اتلىق  وقد  خمتلفة. 
انلقاط  أول  من  واكن  فيها،  تتعاونا  أن  للجامعتني  يمكن  اليت  انلوايح  معهم  ودرس  ملبورن 
 Baillieu بايليو  مكتبة  يف  ملبورن  جامعة  تقتنيها  اليت  املخطوطات  جمموعة  فهرسة  املطروحة 

Library واليت تعد صغرية حبجمها لكنها قيمة يف حمتواها. 

بالعربية والفارسية،  نادًرا معظمها  وحتتوي هذه املجموعة ىلع مائة وسبعة وثمانني خمطوًطا 
والعربية،  والرسيانية،  واإلثيوبية،  واألوردية،  الرتكية،  باللغات:  املخطوطات  بعض  إىل  باإلضافة 
والقرن  السابع  القرن  املخطوطات بني  تواريخ  واملنغويلة. وترتاوح  والبشتوية،  والسنسكريتية، 
اثلامن عرش امليالديني (القرن األول إىل القرن اثلالث عرش اهلجري). ويرجع أصل هذه املجموعة 
إىل املخطوطات اليت مجعها األستاذ ادلكتور جون بومان (1٩16–2006م) واذلي اكن يرأس ما اكن 
يسىم بقسم ادلراسات السامّية يف اجلامعة لفرتة عقد ونصف من الزمن (1٩5٩–)1٩٧م). واكنت 
فكرته من مجع هذه املخطوطات يه اتلعويض عن الفقر الشديد اذلي اكنت أسرتايلا (وال تزال) 
تعاين منه يف املخطوطات املكتوبة باألحرف العربية. وهكذا فقد عمل ىلع إنشاء هذه املجموعة 
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اليت غدت أهم جمموعة خمطوطات من نوعها يف انلصف اجلنويب للكرة األرضية. وحتوي املجموعة 
مصاحف مزينة تزيينا رائًعا، ورشوًحا، وكتبًا يف اتلاريخ، والشعر، والرتاجم، والفلك، والرياضيات، 

والطب، والفلسفة.

إىل  أوسطية  الرشق  املخطوطات  من  مقتنياتها  اكمل  بايليو  مكتبة  حّولت  2012م  اعم  ويف 
الصيغة الرقمية وجعلتها متاحة جمانًا ىلع الشبكة العنكبوتية(16). إال أن ابليانات املتوفرة عن هذه 
املخطوطات اكنت فقرية املحتوى إىل حد كبري. فقد تم نقلها ىلع عواهنها من معلومات أويلة 
موجودة يف بطاقات فهرسية وقوائم خمترصة وهكذا فرغم »رقمنة« هذه املجموعة برمتها لم تتوفر 

املصادر الاكفية لفهرستها بالشلك املناسب، ولم جيِر تدقيٌق لصحة ما يف بياناتها.

املخطوطات  هذه  من  15 خمطوًطا  تبلغ  عينة خمتارة  فهرسة  السطور ىلع  هذه  اكتبا  ذلا عمل 
باستخدام نظام »منت« آنف اذلكر. كما عمل فريق آخر ىلع قسم آخر من املرشوع لن نتطرق هل 
للحفاظ   Grimwade إن زمالءنا يف مركز جريمويد  املخطوطات، حيث  هنا، وهو صيانة بعض 
ىلع املواد اثلقافية اختاروا اثين عرش خمطوًطا دلراسة صيانتها وجتريب تقنيات جديدة حلفظها 

لألجيال القادمة.

وقد اكنت نتائج هذه ادلراسة األويلة مذهلة، فرغم كون العينة املختارة صغرية احلجم فإننا 
اكتشفنا فيها حقائق لم تكن معروفة من قبل، فعىل سبيل املثال اكن املدخل الاكمل (أو ما وصف 
بأنه مدخل اكمل) ألحد املخطوطات يذكر اتلايل فقط: »رسالة الشفاء« دون ذكر أي معلومات 
أخرى عن املؤلف، وال عن انلص نفسه. وبعد فحص املخطوط وجدنا أنه اكن يف احلقيقة جزًءا 

مقتطًعا من كتاب »اكمل الصناعة الطبية« للمجويس (املتوىف حنو اعم 80) ـه-٩٩0م).

 https://digitised-collections.unimelb.edu.au/handle/11343/151 :(16) يمكن الوصول إىل هذه املجموعة ىلع الرابط
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هلا عنوانًا من عنده  املفهرس  الرتتيب وضع  أوراق خمتلطة  هناك عدة  آخر اكنت  مثال  ويف 
الشهري  »اخلطط«  كتاب  من  صفحات  أنها  وجدنا  اتلحقق  ودلى  مرص«  يف  »األعياد  فسماها 
للمقريزي. ودلى التشاور مع أ. د. فريدريك بودان اذلي قارن الصفحات مع النسخة املحققة من 
قبل د. أيمن فؤاد سيد الحظنا وجود نقص يف نص املخطوط يف مواضع، وزيادة يف مواضع أخرى، 
ويغلب الظن أن هذه الصفحات منسوخة من عمٍل الحٍق وضَعه اكتٌب آخر وأضاف عليه بعض 
املعلومات من مصادر أخرى غري »اخلطط« ولكن هذا ابلاب ال يزال مفتوًحا لدلرس وانلقاش.

خاتمة ونظرة إىل املستقبل
ال شك أن كتابة تاريخ املخطوط العريب لن تكون ممكنة إال باجلمع بني دراسة املادة احلاملة 
للنص ودراسة انلص بعينه. ذلا فإن انلص ولواحقه (أي املواد اخلارجة عن انلص كما اصطلحنا 
عليها) جيب أن يُدرسا سويًّا، فهذه يه الطريقة الوحيدة لإلحاطة بتاريخ انلص، وتاريخ نسخه، 
وقراءته، واستخدامه عرب العصور إىل أن وصل إيلنا يف عرصنا احلايل، يك ندرسه حنن بدورنا. ويف 
 مهًما تلطبيق هذه الطريقة املزدوجة 

ً
 آخر نعتقد أنه سيكون جماال

ً
ختام هذا املقال نود أن نورد مثاال

وموجزاته،  ورشوحه،  الطب«  يف  »القانون  األشهر  سينا  ابن  كتاب  هو  املجال  وهذا  ابلحث.  يف 
واحلوايش ىلع رشوحه، وهو الكتاب اذلي يوجد منه ايلوم أكرث من مخسمائة خمطوط. ورغم كون 
كتاب »القانون« من أهم كتب الطب يف اتلاريخ أو ىلع األقل يف العصور الوسطى (إن لم يكن 
أهمها)، إال أن القليل جًدا من ادلراسات قد تناولت موضوع طرق استخدامه، وقراءته، ورشحه، 

ونسخه واالقتباس منه يف الرتاث العريب ما بعد أوج العرص العبايس(1٧).

(1٧) هناك عدد من ادلراسات اليت تركز ىلع تراث الرشوح واتلعليقات ىلع »القانون« ومنها دراسات د. نهيان فانيس عن ابن سينا 
ودراسة د. اكمران كريم اهلل عن فخر ادلين الرازي. وهذه ادلراسات رغم كونها قائمة ىلع قراءات جديدة للمخطوطات إال أنها 

ال تقارب تراث املخطوطات حبد ذاته كموضوع للبحث، بل ترى فيه ناقاًل لدلالئل انلصية بشلك رئيس 6.
Nahyan Fancy, Science and Religion in Mamluk Egypt: Ibn al-Nafīs, Pulmonary Transit and Bodily 
Resurrection (New York: Routledge, 2013).
“Medical Commentaries: A Preliminary Examination of Ibn al-Nafīs’s Shurūḥ, the Mūjaz and 
Commentaries on the Mūjaz,” Oriens 41 (2013): 525–545.=
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الفهارس  كربى  يف  »القانون«  لكتاب  املوجودة  املخطوطات  عن  مبدئية  دراسة  أجرينا  وقد 
اإلسالمية يف العالم، فوصلنا إىل قائمة تضم حنو مائيت خمطوط اكمل أو جزيئ. وقد توزعت هذه 
املخطوطات ىلع بقاع األرض اكفة، مع تركز اعٍل يف املكتبات األوربية اليت احتوت مائة وسبعة 
من هذه املخطوطات. فيما احتوت املكتبات املوجودة يف الرشق األوسط، وشمال إفريقيا، ودول 
آسيا، ىلع كمية خمطوطات كبرية أيًضا. ومعظم هذه املخطوطات غري اكملة إذ إن كتاب »القانون« 
يتبعه  نسًخا ورشًحا  الكتب  هذه  أكرث  هو  بـ»اللكيات«  املعروف  وأوهلا  كتب،  إىل مخسة  م  مقسَّ
الكتاب اثلاين: »املفردات« واثلالث: »األمراض اجلزئية«. وباإلضافة إىل ذلك هناك املخطوطات 
املأخوذة من »القانون« بشلك غري مبارش، ويه الرشوح، واملوجزات، واحلوايش، واليت يبلغ عددها 
ثالثمائة خمطوط، ويه تشلكِّ حبد ذاتها إرثًا غنيًا من احلوارات وانلقاشات الطبية والفلسفية بني 
كتابها ومؤلفيها. وهذه األعمال مصدر مهم للشهادات انلصية ىلع تناقل كتاب »القانون« ألنها 

تستشهد به وتنقل عنه.

وهكذا فدلينا حالة معقدة جًدا نلص واحد وهو كتاب القانون البن سينا بسبب وجود أكرث 
من مائيت خمطوط مبارش للكتاب وأكرث من ثالثمائة مصدر غري مبارش للنص نفسه. وبإجراء 
مقابلة بني عينات خمتارة من انلص من مصادر خمتلفة من هذا اإلرث الضخم، يمكن الوصول 
Metadata هلذه  إىل ما يشبه شجرة العائلة للنص. كما يمكن عن طريق وضع بيانات تعريف 

املخطوطات الوصول إىل روابط تصل بني العنارص امللموسة فيها.

تتكئ ىلع  أن  »القانون« جيب  كتاب  الرثي ملخطوطات  للرتاث  ناجحة  دراسة  أي  فإن  ذلا، 
أسايلب الفهرسة الرقمية اكليت حتدثنا عنها يف مقاتلنا هذه. وما هذه الساحة ابلحثية إال واحدة 
 من ساحات عديدة تفتحها اتلقنيات اجلديدة أمام ابلاحثني يف جمال دراسات علوم املخطوط. 

“Post-Avicennan Physics in the Medical Commentaries of the Mamluk Period,” Intellectual History of the 
Islamicate World 6 (55-88) 2018.
Kamran Karimullah, “The Emergence of Verification (taḥqīq) in Islamic Medicine: The Exegetical Legacy 
of Faḫr al-Dīn ar-Rāzī’s (d. 1210) Commentary on Avicenna’s (d. 1037) Canon of Medicine,” Oriens 46 
(Forthcoming, fall 2018). 

=
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وال يسعنا إال أن نأمل أن نرى يف املستقبل املزيد من املكتبات واملجمواعت الرتاثية تعتمد ُنُظم 
ابليانات.  تبادل  ل  وتسهِّ املشرتك،  العمل  توافقية  تضمن  بطريقة  اإللكرتونية  والفهرسة  النرش 
مئات  تعدادها  يبلغ  اليت  املخطوطات اإلسالمية  يسري من  ُطبِّق ذلك ىلع جزء  لو  ولكن حىت 
بايلوم اذلي  يفتح ابلاب ىلع احتماالت حبثية ال عد هلا.  وحنن حنلم  اآلالف، فإن ذلك سوف 
يصبح يف متناول ابلاحث أن يتقىّص تاريخ ملكية خمطوٍط ما عرب األزمنة والعصور بغضِّ انلظر 
عن ماكن وجود النسخ املتناثرة من هذا املخطوط سواًء اكن ذلك يف أقايص أسرتايلا أو يف شبه 
القارة اهلندية، أو يف قلب العالم اإلساليم، أو يف إفريقيا، أو أوروبا أو أمريكا. ولعل هذا العدد 

األول من هذه املجلة الغراء يكون فاحتة لعرص جديد يف دراسات املخطوط العريب واإلساليم.
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