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21 أاد معتألا ابعتةريبنتسرمتألا ذاتاألا

الملخص

كتاب جوامع العلوم مخطوط ميّثل حلقة مهّمة من التطور يف مجال تصنيف العلوم.

ويوجـد مـن هـذا املخطـوط ثالث نسـخ، وقـد اهتم هـذا املخطـوط بالعلـوم وأحىص 

فروعهـا وعـرّف بشـكل مختـر بحـدود كل فـرع، وهو كام يبـدو اسـتوعب التآليف التي 

سـبقته يف هـذا املنهـج ويظهـر أّن مؤّلفـه قـد أّلفـه يف الوقـت نفسـه الـذي أّلـف فيه ابن 

النديـم فهرسـته وإن اختلـف املنهـج، فهـو كـام يبـدو مل يطّلـع عـى كتـاب ابـن النديـم، 

وتـدّل عـى ذلـك أبـواب الكتـاب، وإّنـه سـبقه زمنيـاً، وهـو مختلف عـن ابـن النديم من 

حيـث املـواد، والخـرة، والعمـق، فضاًل عن املفـردات التـي يذكرها ابن النديـم وخاصة ما 

يتعلـق بالجوانـب اإلدارية.

مل يصـل الباحثـون إىل رأي قاطـع يف تحديـد اسـم مؤّلـف املخطـوط، لذلـك فالبحـث 

ضـوء جديـد عـى مؤّلـف الكتاب وعـره، وقد توصلنـا إىل ذلك بعد الحصول عى نسـخة 

االسـكوريال التـي حـّددت االسـم يف آخـر الغالف وحسـمته بـن الباحثـن يف ذلك.



وبأر(مت)مءم(متٌعتو عراتج)رأوطتألذبرٌةتيدجتٌبءارق22

Abstract

The book of comprehensive of sciences is an illustrated manuscript 
representing an important link of development in the field of classifying 
sciences. There are three copies of this manuscript. This manuscript 
was interested in sciences and counted its branches and defined the 
limits of each branch briefly. It, as it seems, included the writings that 
preceded it in this approach. It seems that its author had written it at 
the same time that Ibn al-Nadim had written its indexing at even with 
a different approach. He, as it seems, hasn’t read Ibn al-Nadim’s book 
as the chapters of the book show, he preceded him chronologically. He 
is different from Ibn al-Nadim in terms of subjects, experience, and 
depth, as well as vocabulary mentioned by Ibn al-Nadim, especially 
with regard to administrative aspects. The researchers have not 
reached to a decisive opinion to identify the name of the author of 
the manuscript, so the research sheds light on the book›s author and 
his time. we have concluded that after obtaining a copy of Alascorellal 
which identified the name at the end of the cover Settling it among 
researchers.
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53 ادتصرييتصماد

الملخص 

إّن مخطـوط املوريسـي ألونسـو دي الكاسـتيو )1520ـ1610( »اسـتيعاب مـا بحمـراء 

غرناطـة مـن التواريـخ واألشـعار« يقـع يف 65 صفحـة، وهـو محفـوظ يف املكتبـة الوطنيـة 

مبدريـد )إسـبانيا( تحـت رقـم )745، وهـو عبارة عن نسـخ الكتابـات العربيـة يف غرناطة، 

وبالـذات التـي يف قـر الحمـراء، ومن ثـم ترجمتهـا إىل اللغة اإلسـبانية. 

املخطـوط كتبـه ألونسـو يف القرن السـادس عرش امليالدي، ويحتوي عـى 27 نصاً عربياً مع 

ترجامتها إىل اإلسـبانية باسـتثناء النّص األخر، وأغلب هذه النصوص املنقولة من جدران قر 

الحمـراء هـي للشـعراء: ابـن زمرك، وابـن الخطيب، وابن الجيـّـاب، وكذلك يحتـوي املخطوط 

عى شـواهد قبور، ونّص بشـأن مدرسـة غرناطة، وآخر بشـأن مستشـفى غرناطة.

إّن ترجمـة ألونسـو دي الكاسـتيو ترجمـة مقبولـة، ال تحتـوي إاّل عـى القليـل مـن 

األخطـاء. ومـاّم يزيـد مـن أهمية مخطوط ألونسـو هـو أّن بعض هذه النصـوص املحفورة 

عـى الجـدران التـي قـد نقلها ألونسـو، سـقطت مبـرور الزمـن واندثرت. 

إّن جميـع َمـن كتـب بشـأن كتابات قر الحمراء قـرؤوا مخطوط ألونسـو ونقلوا عنه، 

مثـل: لويـس مارمـول كرباخال )من القرن السـادس عرش(، وخوان بيالثكيـث اجيّرّيا )من 

القـرن الثامـن عـرش(، وبابلـو لوثانو سـيمون دي ارغـويت، واإلنكليـزي شيكسـبر، واألملاين 

جوزيـف ديرنبـرغ، واإلنكليزيـن اوين جونـس وجوليس غوري، واميليـو الفوينتي الكنتا، 

وانتونيـو املاغـرو )مـن القـرن التاسـع عـرش(، والفرنـيس ليفـي بروفنسـال، والجيـي أ. ر. 

نيـكل، وداريـو كبانيـالس، وانتونيـو فرنانـدث بويرتـاس، وماريـا خسـوس روبيـر ،واميليو 

غارثيـا غوميـث )مـن القـرن العرشيـن(، وخوسـيه ميغيـل بويرتـا بيلجيـث )مـن القـرن 

الحـادي والعرشين(. 



و عراتدملبا يجتألذبدينتلألدرمةينتلباروءن عتعلرةنرتالتأل مد ير54

Abstract

The manuscript was written by Alonso in the sixteenth century and 
contains 27 Arab texts with translation into Spanish with the exception 
of the last text. Most of those accepted texts are from the walls of the 
Alhambra castle which are written by the poets: ibn zamrak, Ibn al-
Khatib, and Ibn Jayyab. As well as the manuscript contains tombstones 
and text on Granada School, and another on hospital of Granada.

The translation of Alonso de Alcasteo is regarded an acceptable 
translation, containing only a few mistakes and thus increasing the 
importance of the manuscript of Alonso is that some of these texts 
carved on the walls that Alonso could move, and fell over time and 
disappeared. 

All of the authors, who compiled books about the writings of the 
Alhambra, read the manuscript of Alonso, they even took from him, 
such as: Luis Marmol Cirbekhal )sixteenth century(, Juan Balazquit 
Ajipraa )of the eighteenth century(, Pablo Othano Simone de Argota, 
the English poet Shakespeare, Germany›s Joseph Direnbag, and the 
British owens Jones and Jules Gurry, Amelo Lafuente Alcantara, 
Antonio Almagro )of the nineteenth century(, the French Levy 
Provencal, Algiki AR Nickel, Dario Kbanelas, Fernandt Antonio 
Puertas, Maria Jesús Robier, Emilio García Gómez )of the twentieth 
century( and José McGill Puerta Bhiljit )the atheist and the twentieth 
century(. 
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103 ءردهتألفمال

الملخص

مبـا أّن أغلـب املؤلَّفـات الخاصـة بالرواية البغداديـة الحقيقية قد ضـاع أو ُأتلف، فهذا 

النـّص املعثـور عليـه الـذي كتبه نيكپي بن مسـعود )أو سـعيد بن مسـعود الـكازروين كام 

ل غنيمـة علمية كبرة. نعتقـد(، والـذي ينتمـي إىل الرواية البغدادية يشـكِّ

فعـى الرغـم مـن تشـابه بعـض فقراتـه مـع مـا ورد لدى املـؤرِّخ املغـويل رشـيد الدين 

الهمـذاين الشـافعي )ت 718ه(، ومـع مـا ورد لـدى املـؤرِّخ ابـن العـري )ت 685ه(، 

ومـا ورد لـدى هندوشـاه النخجـواين )كان حيـاً 724ه(، إاّل أّنـه يعـّزز مـن متانـة الروايـة 

البغداديـة التـي اسـتند إليهـا هـؤالء جميعـاً، والتـي ُظِلَمت طويـاًل وآن لهـا أن توضع بن 

بنا مـن فهـم حقيقة ما جرى عـى أرض الواقـع من وقائع  أيـدي الباحثـن والقـرَّاء، وسـيقرِّ

ذلـك الغـزو، وليـس مـا كتبـه مؤرِّخـون متحاملـون لغايات غـر نبيلة.

سـقطت ورقـة غـالف هـذه املخطوطـة املحفوظـة يف املكتبـة الوطنيـة بباريـس فلـم 

نعـرف عنوانهـا، وأّمـا مؤّلفهـا فقد عرَّف نفسـه يف مقدمتهـا بقوله: <أفقُر خلـِق هللا الغنّي 

املعبـود، نيكپـي بـن مسـعود بـن محّمـد بـن مسـعود>. وهـي كتـاب ضخـم يف التأريـخ 

العـام، مكتـوب باللغـة الفارسـية، يقـع يف أكـر مـن 600 ورقـة، بدأ فيـه مؤّلفـه بالتأريخ 

األسـطوري إليـران، ثـم السـرة النبويـة الرشيفـة، وعـرَّج عـى دولـة الخلفـاء الراشـدين 

والدولـة األمويـة ثـم العباسـية حتـى آخـر خلفائهـا، وخـالل ذلـك تكّلـم عـى دويـالت 

الطوائـف التـي قامـت يف إيـران ومـا جاورهـا كدولـة الصفاريـن والسـامانين والغزنوين، 

كـام عـرَّج عـى دولـة جنكيزخـان حتـى وفاتـه سـنة 624ه/1227م.



و عرلنت)مءم(تسجتألبلأءنتألرامأاءنتأل مصنتدملاالتألاارلعتلبذبأد104

Abstract

Since most of the novel compositions of the real Baghdadi novel 
has been lost or damaged. This text found somewhere which was 
written by Nikki bin Masood )or Saeed bin Msauj Alkazarona as we 
think( which belongs to Baghdadi novel is a great scientific booty:

Despite the similarity of some paragraphs with the statement that 
the Mughal Rashid al-Din Alhmzzati Shaf í i has mentioned )648-817 
AH( and with what has been stated by the historian Ibn Al-Ebry )623-
685 AH( and with what reported by Henducheh Alennkhjoine )he 
was alive in 724 AH(, but it enhances the durability of the Baghdadi 
novel cited by all of them, which had long been wronged and it is 
its time to be placed in the hands of researchers and readers. This 
will bring us closer to understanding the truth of what happened on 
the ground and the facts of that invasion, not what was written by 
historians prejudiced without nobility.

The cover sheet of this kept manuscript landed at the National 
Library in Paris. Thus, we did not know its title. As for the author, 
he has introduced himself in the forefront, as saying »the poorest 
of Allah’s creatures who is the richest, the one who is worthy to be 
worshipped, Nikki bin Masoud bin Mohammed bin Masoud« It is 
a huge book about history, written in Persian, it has more than 600 
paper. Its author started with the legendary history of Iran and the 
biography Prophet Muhammad. Then he turned to tackle the State of 
the caliphs and the state of the Umayyad and then the Abbasid until 
the last successors. During that period, he spoke about statelets of 
communities that have been established in Iran and its environs as a 
Elsafarien, Semites and Ghaznawids. He also discussed the State of 
Genghis Khan until his death in 624 AH / 1227 AD.



من إسهامات علماء الجزائر في إثراء التراث المخطوط 
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143 ٌدتٌدتوأيينتدردعبن

الملخص 

تعـّد الّزوايـا مـن املراكـز غـر الرسـمية يف الـدول، نظـراً للـدور الـذي تقوم بـه يف نرش 

العلـم بـن أوسـاط املجتمـع، فأصبحـت محطـة أساسـية وجوهريـة يف حيـاة األفـراد ملـا 

تضفيـه عليهـم مـن إثراء لغـوي وإسـالمي وتربوي، ونظـراً للمميـزات املتوافرة فيهـا أردنا 

عـرض تجربـة فريـدة مـن نوعها وهـي التحول الجـذري للزاوية إىل خدمـات أرقى وأفضل 

مـع حـدود اإلمكانـات قـد ال تتوافـر يف أرقـى املؤسسـات الوثائقية يف العر نفسـه.

وتكمـن هـذه الّتجربـة يف قيـام شـيخ الزاوية أو القّيـم عليها بعمل جبـار، وهو تأليف 

املخطوطـات، ثـم القيـام بتصنيفهـا وفهرسـتها، وبعـد ذلـك القيـام بطبعهـا يف دور الّنرش، 

هـذه الخدمـات حوّلـت القّيـم أو شـيخ الّزاويـة إىل رتبـة مؤّلـف واختصـايص املعلومـات؛ 

نظـراً للـدور الجّبـار الـذي ارتقـى بـه، فضاًل عـن القيـام بعمليـة تجميـع املخطوطات من 

العائـالت، وكذلـك احتـواء املكتبة عـى الرّصيـد املطبوع. 

ويف هـذه الورقـة العلمية سـنلقي الضوء عى تجربـة أو بعبارة أدق املبادرة واملسـاهمة 

الفرديـة اتجـاه املخطوطـات والرّصيـد املؤلَّـف واملعالَج من هـذه الّنفائس تعـّد إرًثا حضارًيا 

فريًدا مـن نوعه.

وقد وصلت هذه الدراسة إىل جملة من النتائج قمنا بتتويجها بجملة من الّتوصيات.



وجتجدفموماتسبامرتألإاأفبتٌعتجلبأرتأل بأاتألا عرا144

Abstract

The corners are deemed to be non-official centers in the states; on 
account of the role they play in the dissemination of science among the 
circles of society. They have become a fundamental and basic station 
in the life of individuals where it provides them with the linguistic, 
Islamic and educational enrichment. In consideration of the given 
features available therein, we wanted to offer a unique experience; 
namely, the essential turning of the corner to the highest and best 
services despite of potential limits, these services may not be available 
in the finest documentary institutions in the same era.

This experience lies in that the Sheikh of the corner or trustee 
undertakes a prodigious job, which is compiling and editing 
manuscripts, then classifying and indexing it, after that printing it 
in publishing houses. Actually, these services transformed the trustee 
or Sheikh of the corner to the rank of an author and a specialist in 
information because of role that elevated him. In addition to the 
compilation of manuscripts from families, as well as the containment 
of the library on the balance printed.

In this scientific paper, we will shed light on experience or, in more 
precise meaning the individual initiative and contribution to the 
direction of the manuscripts as well as the compiling and processed 
materials. These treasures which considered a culturally unique legacy.

This study reached a number of results on which we crown a 
set of recommendations. This study has been attached with copy of 
manuscripts existed around the corner.
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الملخص 

مـام ال شـك فيـه أن الوثائـق التاريخية تحتـل أهمية بالغـة يف ميزان البحـث العلمّي؛ 

كونهـا تشـتمل عـى معلومـات مل تصـل إليهـا بعـُد يـد الكثـر مـن الباحثـن، ومل تتناولهـا 

أقالمهـم بالدراسـة والتحليـل، ومـن هنـا ُعـّدت هـذه الوثائـق أحـد أهـم املصـادر التـي 

يسـتقي منهـا املـؤّرخ أو الباحـث مادتـه التاريخية، وهو أمـر ليس بالغريـب؛ ألن الوثائق 

يف الغالـب ليسـت مبتنـاول الجميـع وال ميكـن الوصـول إليهـا بيرس.

وقـد تضّمـن هـذا البحـث عرضـاً وتعريفـاً بوثيقـة خاصة بالحـرب العامليـة األوىل، مع 

ملحـة تاريخيـة عـن الظـروف السياسـية والعسـكرية التي أوجبـت صدورها.

وهـذه الوثيقـة هـي ترجمـة التلغـراف الـوارد مـن وايل بغـداد جاويد باشـا إىل علامء 

الديـن يف مترفيـة كربـالء ُعرفـت بــ )سـفر برلـك( أو )النفـر العـام(، وعنوانهـا )ترجمة 

التلغـراف الـوارد مـن الواليـة الجليلـة ملتــرفية كربـالء(، صـدر ت يف 20 تــرشين األول 

1914م، أي بعـد أربعـة عـرش يومـاً من دخـول الريطانيـن إىل البرة، وقـد ُطبعت هذه 

الوثيقـة وقتئـذ وُوّزعـت عـى شـكل ُملَصـق جداري.



للي نتجسلقتأل عيبتألذمٌتٌعتألذبأدتسمٌت1914تجدعبتدبلثة174

Abstract

It is undeniable that the historical documents have essential 
importance in the criterion of scientific research, because they include 
information have not been reached, studied or analyzed yet by the pens 
of many researchers .Hence, these documents are among the most 
important sources from which the historian or researcher assumes 
historical materials, and it is not a surprise since documents are often 
not accessible to everyone and cannot easily be accessed.

This research included a presentation and definition of a special 
document of World War I with a historical overview of the political 
and military conditions that led to its issue.

This document is the translation of the telegraph sent by Baghdad 
administrator, Jawid Pasha to the religious scholars in Karbala 
governorate, which is known as the "Seferberlik" in Turkish or 
"Mobilization", and its title is )The translation of the Telegraph" was 
sent from the honorable governorate of Karbala(, which was written in 
1330 A.H.; October 20, 1914, i.e. fourteen days after the British troops 
had captured Basra. This document was then printed and distributed 
in form of posters.
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الملخص 

ـيد البطليـويس اللغوي  مـدار هـذا البحـث تعريـف موجـز بأيب محّمـد عبد هللا بن السِّ

النحـوي األديـب األندليس)تــ 521ه( وتحقيق )مسـألة عن أسـم هللا عّز وجـّل( أجاب بها 

أحـَد طلبـة العلـم الذين كانـوا ينهلون من علمـه ومعارفه، أو يسـتفتونه.

ـيد موفًيا عـى الغاية، فلم يـتك – وهللا أعلـم – زيادة  وقـد جـاء جـواب ابـن السِّ

ملسـتزيد؛ فقـد عرض الشـتقاق اسـم هللا تعـاىل أو ارتجالـه علاًم عى الـذات اإللهية، وفرش 

مسـائل الخـالف يف ذلـك موازناً، ومرجحـاً، ومفرًعا الحديث إىل فـروع، ومتلبًثا عند تأصيل 

هـذا االسـم، ومـورًدا مـا اختص به من خـواص، من ندائـه، أو اقتانه بــ)ال( التعريف، أو 

زيـادة امليـم يف آخـره، وغـر ذلك من قضايا ومسـائل.

ـيد يف كل ذلـك يـورد اآلراء ويتعقبهـا مؤيـًدا حيًنـا، أومخالًفـا حينـاً آخـر يف  وابـن السِّ

نقـاش علمـي ينـم عن سـعة علم ورحابـة صدر، وامتـداد أفق، ورسـوخ قـدٍم فيام يعرض 

لـه مـن آراء وأقـوال، ويـديل بـه مـن حجـج، محـاواًل أال يغـادر املسـألة إال وقد كشـف ما 

اغتـمَّ ، وأوضـح مـا غمـض، وأراح السـائل مـن أيـة شـبهة قد تحـوك يف صـدره ، أو تلبس 

. عليه

 



ون لنتسجتأداتأاتساأتل)سأ200

Abstract

The axis of this research is a brief definition of Abi Muhammad 
Abdullah bin al-Seid al-Batliusi, who was a grammatical linguist and 
an Andalusian author )d. 521 A.H.(, and the )question about the 
name of Almighty Allah( review is answered by one of the learners 
who used to learn from his knowledge and acquaintances.

The answer of Ibn al-Seid )may Allah mercy him( came as an 
answer to the end, and he did not leave - and Allah knows best - 
an addition for the knowledge seekers; he presented a derive for the 
name of Allah or improvised the knowledge of the Divine Self, and he 
presented the controversial matters by making collation, preferences 
and branching the discourse into branches. Then he abides in rooting 
this Name referring to its own characteristics like vocative or its 
association with the article al )in Arabic(, or the suffix mim )Arabic 
letter( and other issues.       

Ibn al-Seid in all of that puts views forward then he regards them 
attentively. Sometimes he supports views over another in a scientific 
discussion that indicates spaciousness, extension of knowledge horizon 
and being well versed in views, thoughts and evidences making every 
effort to leave no issue without revealing the ambiguity and vagueness.
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الملخص

ِْسـيِل>، أليب عبد هللا الُحَمْيِدّي حبيس خزائن  ـِبيِل إىِل َتَعلُِّم التَّ بقي كتاب <َتْسـِهيُل السَّ

املخطوطـات، عـدا مصـورة نـرشت يف أملانيـا عـام 1985م عـن مخطوطة بإحـدى مكتبات 

تركيـا، ويف عـام 2014م نرشتـه دار الكتـب والوثائـق القوميَّـة بالقاهـرة بتحقيـق د. عبـد 

الحميـد شـعيب، و د. أحمـد مجاهـد، ولكـنَّ النرشة جاءت سـيئة املظهر واملخر، بسـبب 

مـا فيهـا مـن سـقطات تحقيقيـة بالغة، مـام حملني عـى قراءتهـا ومقابلتهـا باملخطوطة، 

َقْنِ أو غرهام  وإعـامل ِمْبضـع النقـد فيها، وكتابة هذا البحث ليكون شـعاًعا هادًيـا للُمَحقِّ

يف نـرشٍة الحقـٍة، فوقـع البحـث يف سـبعة مباحث، هي:

منهج التحقيق.. 1

2 .. قراءة النصَّ

الضبط.. 3

التعليق عىل النص.. 4

اإلمالء والرتقيم.. 5

الفهارس الفنيَّة.. 6

اإلخراج الفني.. 7
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Abstract

elaboration )Tarseel(, Abu Abdullah Hamidi keeper of manuscripts 
cabinets, except pictorial published in Germany in 1985 for a manuscript 
in one of the libraries of Turkey. In 2014, it was published by Books 
and National Documents House in Cairo verified by Dr. Abdel Hamid 
Shoaib, and Dr. Ahmed Mujahid, but the periodical came out in a bad 
form and content, because of containing serious verification lapses, 
which obliged me to read it in full and make a comparison between 
the two manuscripts, applying the tool of criticism in this script, along 
with the writing of this research to be a ray guiding verifiers or others 
at a later bulletin, thus the research came in seven themes as follows:

1. Approach of verification.

2. Reading the text.

3. Adjustment.

4. Commenting on the text.

5. Dictation and punctuation.

6. Technical indexes.

7. Artistic output.
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الباب الرابع 
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الملخص 

هـذا بحـٌث يسـّلُط الضـوء عـى مجموعـة مـن املخطوطـات املكتوبـة باللغـة التكّيـة 

سـة، والخاصة مبواضيـع األدب مثل: الدواوين  املحفوظـة يف ِخزانـة الرَّوضة العبَّاسـّية املقدَّ

الشـعرّية، واملجاميـع الشـعرية، والقصص املنظومة شـعرًا، والرسـائل األدبّيـة، وغرها ماّم 

يدخـل يف بـاب األدب التيّك.

ويتكّون البحث من مقدمة وقسمن، تعرضت رسيعاً يف املقدمة إىل تاريخ ِخزانة الرَّوضة 

العّباسّية املقّدسة، أّما القسم األّول فقد تضمن عنوان: )األدب التيّك النشأة والتطور(. 

وأّمـا القسـم الثـاين فهو محـور البحث، ويتناول قسـاًم من مخطوطـات األدب التيّك 

بالفهرسـة والتحليـل والوصـف الدقيـق، ويتلخـص املنهج املتبع يف فهرسـة النسـخ باآليت: 

<الرقـم التسلسـيل، عنـوان املخطـوط ويقابلـه رقـم الثبـت يف الِخزانـة، اسـم املؤّلـف أو 
الشـارح أو املتجـم مـع موجـز مـن سـرته الذاتّيـة إن أمكـن يف الهامـش، أول النسـخة 

النسـخة،  )مواصفـات  وتضـّم:  واملالحظـات  النسـخة،  عـن  تعريفّيـة  نبـذة  وآخرهـا، 

واألرضار والحـوايش أو الـرشوح، والتعليقـات، واإلمضـاءات، والتمّلـكات(، ثـّم تعـداد 

النسـخ األخـرى للمخطـوط املوجـودة يف مكتبـات العامل، ثم اإلشـارة إىل كـون املخطوط 

مطبوًعـا إن أمكـن، ثـم خصائـص النسـخة وتشـمل: )نـوع الخـط، والناسـخ، وتاريـخ 

النسـخ، ومـكان النسـخ، وعـدد األوراق، والقياسـات، ونـوع الغـالف(، ثّم املصـادر التي 

النسـخة>. ذكرت 



ٌفبعتو عرلماتأْااطتأل أبرعأ314

Abstract

This research sheds light on agroup of Turkish manuscripts 
preserved in Al-Abbas holy shrine strong-room. It is relatedwith 
literature topics, like collection of poems, poetry works, fiction, stories 
in poems’ construction and order, literary letters, and other works 
which are associated with Turkish literature.

The research is divided into two chapters preceded by preface 
titled: )A glimpse in the history of Al-Abbas holy shrine strong-
room(. Then the first chapter contains two parts, the first is titled: 
)The Turkish literatureorigin and development( in the second part 
comes the indexing of all Turkish manuscripts that was preserved in 
Al-Abbas holy shrine strong-room according to the topics.

The second chapter is the axis of theresearch; it deals with analyzing 
and describing carefully the Turkish literature manuscripts. The 
manner follows in indexing the transcriptscan be summarizedby the 
following method )sequence number, manuscript’s title, author’s name, 
annotatoror translator with a short summary of his life as possible. 
The first versionand the last one have, the copyist’s name and the date 
of copying, a short definition about the transcript mentioning the 
references which the definition is depended on, a hint about the printed 
version as possible, font and explanations, clarifications, adornments 
andannotations, total number of the pages, total number of lines, size 
and measurement of the transcript and thecataloguenumber in which 
the transcript is kept in the strong-room(.



355 صيموترم اتألإررول

جهود العتبات المقّدسة في العراق في نشر التراث المخطوط

)دراسة ببليوغرافية ميدانية(

)2008 -2016م(

حيدر كاظم الجبوري

The Efforts of the Holy Shrines in Iraq in 
Publishing the Manuscript Heritage 

(2008-2016 AD)
Bibliographical Field Study

Haidar Kadhim Al-Jubouri

Bibliographic expert researcher

Iraq

جهود العتبات املقّدسة واملزارات الشريفة يف 
العراق يف نشر التراث املخطوط (٢٠٠٨-٢٠١٦م)

دراسة ببليوغرافية ميدانية

بوري  حيدر �ظم ا��

� متخّصص
�


حث ببليوغرا ��

العراق



357 صيموترم اتألإررول

الملخص 

شـهدت العتبـات املقّدسـة واملـزارات الرشيفـة يف العـراق نشـاطاً متنامياً بعد سـقوط 

النظـام الظـامل عـام )200م، وأخـذ هـذا النشـاط يـزداد ويتسـع عامـاً بعـد عـام، وشـمل 

نواحـي عـّدة، فـكان النشـاط الثقـايف والفكـري مـن أبرزها.

وبعـد تعاقـب األيـام وتـوايل السـنن كان محصلـة هـذا النشـاط رصيـداً علميـاً زاخراً، 

شـمل أغلـب فـروع املعرفـة اإلسـالمية عـى شـكل كتـب وكتّيبـات، ونـرشات ودوريـات، 

أجـزاء وموسـوعات، وكان للـتاث املخطـوط والدراسـات املتعلقـة بـه نصيـٌب مميـٌز مـن 

بـن هـذا النتـاج الفكـري. ومـن هنا كانـت الحاجـة إىل جهد بيبلوغـرايف يوثق هـذا النتاج 

بعناوينـه، ويضعـه بـن يـدي الباحثـن والقـّراء ليكـون لهـم َمعينـاً وُمعيناً.

وتم تقسيم هذا البحث إىل خمسة محاور:

األعامل التحقيقية.  -1

األعامل املطبوعة طبقاً ألصولها املخطوطة )الفاكسميل(.   -2

فهارس املخطوطات.   -(

البحوث والدراسات التاثية.   -4

األعامل قيد اإلنجاز.  -5
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Abstract

The holy shrines in Iraq have witnessed a growing activity after 
the fall of the unjust regime in 2003. This activity is increasing and 
expanding year after year, covering several aspects; the most prominent 
of which is the cultural and intellectual activity.

After the accumulation of days and successive years, the outcome 
of this activity was a rich scientific asset, including most Islamic 
disciplines in the form of books, booklets, bulletins, periodicals, 
volumes and encyclopedias. The manuscript and related studies had 
a distinctive share of this intellectual product. Hence, the need has 
come to light for a bibliographic effort documenting this product with 
its titles, and providing it in the hands of researchers and readers to be 
a source and assistance for them.

The research is divided into five axes:

1. Reviewing works.

2. Printed works in accordance with its original manuscripts 
)facsimiles(.

3. Manuscript indexes.

4. Heritage researches and studies.

5. Works in progress.
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الملخص

َمـن يقّلـب صفحـات تاريـخ أمتنا اإلسـالمية قدمياً وحديثـاً يجد أّنـه يف كّل حقبة من 

حقبـه كان هنـاك رجـال نـذروا أنفسـهم لخدمـة العلـم والديـن، وشـّمروا عـن سـواعد 

الجـد وواصلـوا الليـل بالنهـار بحثـاً وتدوينـاً، مخّلفـن وراءهـم آثـاراً مبختلـف العلـوم 

والفنـون، شـّكلت مبجموعهـا تـراث هـذه األمـة التـي تفتخـر بـه عـى غرهـا مـن األمم 

ونوعاً. كـاًم 

فتسـليط الضـوء عـى هـؤالء األعـالم وعـرض طـرٍف مـن حياتهـم وأخبارهـم ونتاجهم 

العلمـي هـو ال شـك إحياٌء لهـم وتخليٌد لذكراهم، وهو حـّق علينا يجب اإليفـاء به عرفاناً 

بجميـل صنعهم، وسـبق فضلهم.

واألسـتاذ الدكتـور حسـن عـيل محفوظ )شـيخ بغـداد( هو أحد هـؤالء األعـالم، ورائد 

مـن رّواد الثقافـة والـتاث يف تاريخنـا املعـارص، وعى الرغـم من طول مسـرته العلمية يف 

املجـال األكادميـي إاّل أن هـذه الصفحـات القليلـة اقتـرت عـى جهـوده يف إحيـاء التاث 

ونـرشه والتـي اسـتوعبت أكـر مـن علم وفـن، وما هـذا البحـث املتواضع إاّل ملحـٌة لبعض 

جوانـب حياتـه، وعرٌض يسـٌر لجانـب من نتاجـه التايث.



ونتأاد معتألمر روتصنيجتسبعتومعروتل)فراذتٌعتيمونتأل بأا452 ألذلأ

Abstract

Anyone who turns the history pages of our Islamic nation in the 
past and present, will find that in every era there were men who had 
dedicated themselves to serve science and religion and were continuing 
night by day searching and writing, leaving behind traces of various 
sciences and arts, which collectively constituted the heritage of this 
nation that we do proud of it. 

Focusing on those prominent men and presenting a side of their 
lives, accounts and their scientific works is undoubtedly a revival and 
commemoration of their memory. Thus, we must acknowledge and 
appreciate their great favor and deeds. 

Prof. Dr. Husayn Ali Mahfouz )Sheikh Baghdad( is one of the 
culture and heritage pioneers in our contemporary history. Despite his 
long career in the academic field, these few pages were a brief of his 
efforts in reviving and publishing the heritage, which compromised 
more than a science and art. This simple research is only a glimpse 
of some aspects of his life, and a brief presentation of a part of his 
heritage work.
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الملخص 

يهتـم هـذا البـاب مبتابعـة نشـاط املؤسسـات والشـخصيات العلمية املهتمـة بالتاث 

اإلسـالمي، فضـاًل عـن توثيـق مـا يقـع تحـت اليد مـن أخبـار الُكتـب املحّققـة والبحوث 

التاثّيـة الخاصـة باملخطوطـات فهرسـًة وترميـاًم وتحقيقـاً يف داخـل العـراق وخارجـه, 

والتـي صـدرت خـالل العـام الـذي يصـدر بـه العـدد مـن مجلَّتنـا هـذه, ونقـّدم هـذه 

املـادة بـن يـدّي القـارئ والباحـث الكريـم؛ ليكـون عـى اّطـالع واسـع بالجديـد واملهّم 

املؤسسـات  ونشـاط  املخطـوط،  اإلسـالمّي  العـريّب  بتاثنـا  الخاصـة  اإلصـدارات  مـن 

واملحّققـن العـرب وغرهـم.



وجتعيرموتأل بأا518

Abstract

This section is concerned with the follow-up of the activities of 
scientific institutions and personalities interested in the Islamic 
heritage, as well as documenting what is under our hands like the 
accounts of the reviewed books and heritage researches of manuscripts 
including cataloging, restoration and reviewing inside and outside 
Iraq, which was issued during the year of issuing of our journal. We 
have presented this material in the hands of the readers and scholars 
in order to be widely acquainted with the new and important issues 
of our Arab Islamic manuscript heritage and the activity of the 
institutions and Arab reviewers and others.
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Abstract
The word ‘manuscript’ is derived from the Medieval Latin term ‘manu-

scriptum’ that means hand written documents. Manuscripts are the richest 
collection of written documents that provide information on the existence 
of different civilizations and the cultural affluence of the nation. Written 
in different languages, these manuscripts are spread all over the world in-
different monasteries, temples, libraries, museums, with individuals and in 
several private institutions.

Our documentary heritage is preserved in the form of Rocks, Slab of 
Stones, Clay Tablet, Parchment, Metal Plaque, Wooden Panel, Barks of 
Tree and Leaves, Cloth, Glass, Ivory, Bone, and Paper. In the early period, 
the documentary heritage was in the form of rock paintings and inscrip-
tions, the stone slabs and clay tablets are housed at various museums, but 
these materials were very heavy and un-transferable hence, before the 3rd 
and 2ndCentury B.C., Birch bark and Palm leaves and Parchment were 
used as writing substance. Later The Ivory, Bones, Glass and Metal Sheet, 
Textile and Paper were used as writing substances. The Manuscript and 
archival heritage are mostly preserved in Libraries, Archives, Museums 
and Shrine. The most of the Archival Heritage is deteriorated due to dust, 
biological factors, atmospheric pollution, temperature, relative humidity, 
light, insects, micro-organism, improper care, human vandalism and neg-
ligence. The main cause of deterioration is lack of awareness in custodians 
and readers. 
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امللخص
 manuscriptum مشـتّقة مـن املصطلح الالتيني Manuscript إنَّ كلمة املخطوطة

الـذي يعنـي الوثائـق املدونـة باليـد. تُعـد املخطوطـات أغنى مجموعـة وثائـق مدّونة؛ إذ 

تـؤّرخ معلومـات عـن وجـود حضـارات مختلفـة، ووجود نتـاج ثقـايف لألُّمة. وقـد انترشت 

هـذه املخطوطـات املدّونـة بلغـات مختلفـة يف كافّـة أنحـاء العـامل، يف كنائـس ومعابـد 

ومكتبـات ومتاحـف مختلفـة منفـردة، ويف عـّدة جمعيـات خاّصة. 

ُحفـظ تراثنـا املوثّـق عـىل صخـور، وأحجـار، وألـواح طينية وخشـبية، وأوراق أشـجار، 

وقـامش، وزجـاج، وعـاج، وعظـام، وورق.

تُحفـظ املخطوطـات والـرتاث املؤرَشـف يف املكتبـات وأقسـام األرشـفة، واملتاحـف، 

والعتبـات. وقـد تدهـور معظـم الرتاث املؤرَشـف بسـبب الغبـار، والعوامـل البيولوجية، 

والتلـّوث الجـّوي، والحـرارة، والضـوء، والحـرشات، واألحيـاء املجهريـة، وقلّـة االهتـامم، 

واإلهـامل. والسـبب الرئيـس وراء تدهـور الـرتاث الخطـي هـو قلّـة الوعـي. ولهـذا فـإّن 

أن  والغبـار ميكـن  الحـرارة،  ودرجـات  النسـبية،  والرطوبـة  الجـّوي،  بالتلـّوث  التحّكـم 

يتـم بتهويـة املخـزن واسـتخدام تنظيـف ميكانيـيك للمخطوطـات. إنَّ هـذا االسـتعامل 

يحفـظ املخطوطـات مـن الدمـار الذي تسـببه الحرشات واألحيـاء املجهرية. كـام أنَّ من 

الـرضوري التحّكـم مبصـدر الضوء؛ ألّن أشـّعة الضوء ميكن أن تكون مؤذيـة للمخطوطات 

العضويّة. واملـواد 
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