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الملّخص
تقـُف مجلـة )معهد المخطوطات العربيـة( في صدارة المجالت العلميَّـِة التي أََخَذْت 

ِقيَن منذ صدورها فـي القاهرة سـنة 1955م، فكانْت  علـى عاتقهـا ِخدَمـَة التـراِث والُمَحقِّ

لسـاَن حـال معهـد المخطوطـات العربيَّـة، ثـم انتقلـت إلى الكويـت، ثم عادت لتسـتقرَّ 

فـي القاهرة مـن جديد.

وهذا المقاُل عقدناُه في هذه الصحائف يبحُث في أهميَّة هذه المجلَّة، واسـتقطاب 

ِقيـَن للنَّشـر فيهـا، ودورهـا الكبير منذ تاريـخ صدورها حتى نهاية سـنة  الباحثيـن والُمَحقِّ

2017م، وبيـان مـا قامت به من أجِل رعايِة المخطوط ونَْشـرِه، ونَْقـِد ما يَصدُر من أعالِق 

ًقـا فيهـا، أو مكاٍن آخـر، وألقينا األضواء على منهجها، ثـمَّ وأبوابها التي  المخطوطـات ُمَحقَّ

تغيَّـَر بعُضهـا فـي خالل عمرهـا الطويل، ولكْن بقيِت األبواب الرئيسـة لهـا، وهي الخاصة 

بالتعريـف بالمخطـوط، وتحقيقـه، ونقده، وقـد عرَّفنا برؤسـاء تحريرها كلّهم، وسـنوات 

هْت لها . خدمتهـم لها، وبالنَّقدات التـي ُوجِّ

والحمُد للِه ربِّ العالمين  
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Abstract

The Arabic Manuscripts Institute Journal stands at the forefront of 
scientific journals that have taken upon itself the service of heritage 
and annotators since its publication in Cairo in 1955. It was the 
mouthpiece of the Arabic Manuscripts Institute , then moved to 
Kuwait, and then returned to settle in Cairo again.

The article, we have written in these papers, examines the 
importance of this journal to attract researchers and annotators for 
publication , and its great role since the date of issuance until the end 
of 2017, and what it did to sponsor and publish a manuscript, and 
criticizing what issues of the related annotated manuscripts or other 
place. We shed light on its approach then its sections, some of which 
change during its long life, but the main sections remained which is 
specific to the definition of the manuscript, and its annotation and 
criticism. We have identified all their editors and their years of service, 
and the criticisms they have been given. 
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المقدمة
ال يخَفـى أَمـُر إحياء التـراث العربيِّ عن طريق حفِظ مخطوطاتِـِه بتصويرها وتقديمها 

للباحثيـن والمحّققيـن ؛ لتحقيقهـا وجلوهـا علـى وفـق المنهـج العلمـيِّ فـي تحقيـِق 

المخطوطـات.

ُت العربيـُة فـي هذا المجـاِل ِبَنْشـِر نفائس النصـوص المحققة،  وقَـد أَسـَهَمِت الَمَجـالَّ

ـافات ألماكن احتجان المخطوطات، ومنها )لغة العرب(  مع دراسـات علمية رصينة، وكشَّ

و)المـورد( و)مركـز إحياء التراث العربي( في بغـداد، و)مخطوطاتنا( التي تصدرها العتبة 

ُق(  العلويـة المقدسـة، و)الخزانـة( التـي تصدر عـن العتبة العباسـية المقدسـة، و)المحقِّ

التـي تصـدر عـن العتبـة الحسـينية المقدسـة، و)تراثيـات( فـي القاهـرة، )مـرآة التراث( 

فـي المغرب،و)رفـوف( فـي الجزائـر، و)آفـاق الثقافـة والتـراث( و)األحمديـة( و)عيـدان 

الخيـل( فـي دبـي، و)عالم الكتـب( وملحقها )عالـم المخطوطات والنوادر( فـي الرياض، 

و)الذخائـر( فـي بيـروت، فضاًل عن المجالت التـي تصدرها المجامع العلميـة العربية في 

ـان، والعالمية في الهنـد، وغيرها. بغـداد والقاهـرة ودمشـق وعمَّ

وتقـُف مجلـة )معهـد المخطوطـات العربية( في صـدارة تلك المجـالت العلميَِّة التي 

ِقيَن. أََخـَذْت على عاتقهـا ِخدَمَة التـراِث والُمَحقِّ

أسباب اختيار موضوع البحث: 
كان من أسباب اختياري لموضوع البحث يتمثل في اآلتي: 

تعد من أوائل المجالت الصادرة على المسـتوى العربّي في االهتمام بالمخطوطات . 1

وفهرستها وتحقيقها ودراستها.

الَعـرب . 2 قيـن  الُمحقِّ ِمـَن  البـارزة  واألسـماء  األَكَْفـاء  األسـاتذة  كبـاَر  ـْت  ضمَّ أنهـا 

فيهـا. وبحوثهـم  مقاالتهـم  حبَّـروا  الذيـن  الـرواد  والمستشـرقين 

ًة في مجال . 3 مثَّلـِت المجلـُة َمصـدًرا ُمِهًما للباحثيـن في مختلف دوِل العالـم، خاصَّ

أماكـن المخطوطات والنصـوص المحّققة والكاديكولوجيا.
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اسـتمرار صدورهـا منـذ نحو سـتة عقود، ومـا مرَّ بها مـن أحداث وأجيـال وتاريخ . 4

طويل حافل بالنشـاط.

واعتمـدُت فـي هـذا البحـث على المنهـج الوصفـي والتاريخـي، وذلَك بالرجـوع إلى 

أجـزاء المجلـة مباشـرًة، وبعـض ما نُشـَر عنها.

معهد المخطوطات
أًنشـئ معهـد المخطوطـات العربيـة فـي القاهرة سـنة)1946م( بقـرار مـن مجلـس 

جامعـة الـدول العربيـة - وحمـل أواَل اسـم »معهـد إحيـاء المخطوطـات« - وكاَن تَاِبًعـا 

وقتـذاك إلـى اإلدارة الثقافيـة باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة، وهـذه اإلدارة 

بإشـراف د. طـه حسـين وأحمد أمين)1(، ثُـمَّ اسـتََقلَّ عنها سـنة 1955م، وأُلِحَق بالمنظمة 

ـبعينات، وقد َهَدَف المعهـُد إلى العناية  العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم في بدايِة السَّ

بالتـراث العربـيِّ المخطـوِط بمختلـِف أَصعَدتِـِه؛ َجمًعا وإتاحـًة، صيانًة وترميًما، فهرسـًة 

وتعريًفـا، دراسـًة وتوظيًفا.

وصـدرت عـن المعهـد )مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة( عـام )1955م( فكانـْت 

لسـاَن حالـِه فـي رعايـِة المخطـوط ونَْشـرِه ونَْقـِد مـا يَصـدُر مـن أعـالِق المخطوطـات 

ًقـا، وبقيـْت هنـاك إلـى سـنة)1979م(، وآخـر مجلـد صـدر هـو مـج)26( بجزأيـِه  ُمَحقَّ

ٍد،  لسـنة)1401هـ/1980م(، ثُـمَّ انتَقلْت بعَدَهـا إلى تونـس، ولـم يصـدر منهـا أيُّ ُمجلّـَ

ى سـنَة)1990م(، إِذ اسـتؤنف إصدارهـا فـي كانـون  ثُـمَّ كانَـْت االنتقالـُة إلى الكويت حتّـَ

الثانـي)1982م(، وظهر تحت اسـمها عبارة “إصـدار جديد – الكويت”، ولكن بُِدئَ بترقيم 

جديـد خطـأً هـو “المجلـد األول – الجزء األول”، ثـمَّ ُعِدَل عن هذا، فـكان اإلصدار التالي 

يحمـل “المجلـد 26، الجـزء الثانـي”، وهـو خطـأ آخـر ؛ إْذ سـبَق أْن َصـَدَر هـذا الترقيـم 

للمجلـد 26 فـي القاهرة،فهـذا خلل فـي الترقيم والمتابعـة)2(، وتَتَابََعـِت المجلداُت حتى 

المجلـد 33 )1989م(، الـذي صـدر منـه الجـزء األول، لكـن لم يصدر الثاني بسـبب حرب 

الخليـج بدخـول الكويـت، ثـمَّ عاد المعهـد ومجلتُـُه إلى القاهرة عـام)1991م(، واسـتمرَّ 

الترقيـم ُمتسلسـاًل وكأنَّ الجـزَء المفقـوَد فـي الكويـت صادٌر! 

)1( في اللغة واألدب: 734/2.

)2( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج 59، ج 24،)1984م(، ص 878-877.
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وقد ظهر من المجلة حتى نهاية)2017م( واحٌد وستون ُمجلًَّدا)1(.

منهج المجلة وهدفها: 
تصدر المجلة مرتين في السنة بالحجم االعتيادي للكتاب، فهي نصف سنوية.

جـاء فـي فاتحـة الجزء األول منها »هـذه أوُل مجلة في البـالد العربية تخصص للبحث 

فـي المخطوطات وتاريخها«.

وجـاء فـي الترويسـة بعد اسـمها عبارة تعريفية هـي »مجلة ثقافية«، ثُـمَّ َصارْت هذه 

العبـارة فـي الثمانينـات »مجلـة علميـة محكَّمـة«، ولـذا اعتُِمـَدْت فـي بعـض الجامعـات 

ألغـراض الترقيـة العلمية)2(.

وجـاء أيًضـا فـي أوَّل صفحـٍة للتعريف بها: »تنشـر المجلة المـواد المتعلقة بالتعريف 

بالمخطوطـات العربيـة، والنصـوص المحّققـة، والدراسـات المباشـرة حولهـا، والمتابعـة 

النقديـة الموضوعيـة لها«.

ـدْت اإلداراُت المتعاقبـُة للمجلـِة قواعـَد فـي نشـر البحـوث الواصلـة لها، تمَّ  وقـد قعَّ

إثباتهـا فـي بدايـة كل جـزء منهـا، ثـم ُوِضَعْت فـي الختاِم.

أبواُب المجلَِّة: 
في بداية تأسيسها كانت أبوابها تُوضع في نهاية كلِّ جزٍء حيث )الفهرس(، وهي: 

1- المخطوطات العربية في العالم.

2- التعريف بالمخطوطات.

3- نقد الكتب.

4- نشاط معهد المخطوطات، ويعده مدير المعهد د. صالح الدين المنجد.

على  للحصول  ومؤسسات  ومستشرقين  ودارسين  وباحثين  علماء  من  طلبات  المعهد  )1( تلقَّى 

المجلدات السابقة النافدة، لذا بدأ المعهد من عام )1993م إلى عام 1997م( بإصدار طبعة ثانية 

للمجلدات السبعة عشر األولى )1955-1971م(.

ان. ينظر المخطوطات اإلخبارية، ع 150، 2016م، ص 3. )2( آخرها جامعة العلوم اإلسالمية في عمَّ
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5- أنباء وآراء.

ـا اشـتدَّ عودهـا وُعرفـْت فـي األوسـاط األكاديميـة تـمَّ إلغـاء البابيـن األخيريـن  ولمَّ

الخاصيـن بأخبـار المعهـد ونشـاطاته باسـتحداث نشـرة دوريـة تُعَنى بذلك وهي )نشـرة 

أخبـار التـراث العربـي( التي صـدر عددهـا األوَّل عام)1971م(، مـع َدْمِج البابيـن األولين 

فـي بـاٍب واحٍد.

ونتيجة لذلَك صارت عنوانات أبوابها: 

1- التعريف بالمخطوطات وفهرستها.

2- نصوص محّققة.

3- دراسات تراثية.

4- متابعات نقدية.

ولكـن في السـنين األخيرة لهـا وتحديًدا منذ إصدار الكويت عـام)1982م( تَمَّ اختصار 

كل باٍب إلى كلمـة واحدة، فصارت)1(: 

1- تعاريف.

2- نصوص.

3- دراسات.

4- متابعات.

واستُحدثَْت ثالثة محاور جديدة، وهي: 

1- ترجمات.

2- أعالم.

3- عروض.

)1( جاءت »محتويات العدد« خالية من أسماء األبواب في مج 28 )1984م(، ومج 29 )1985م(، و 

مج 30 )1986م(.



129 خيخ يخليخدبمسخاملاخشحمدشأ

فصـارت للمجلـة سـبعُة أبـواب، األربعة األولى تظهر بشـكٍل رئيس تقريبًـا، أما الثالثة 

األخيـرة ففـي فتـرات متقطَِّعـٍة، علـى وفـق مـا يـرد إلـى المجلـة، ومـن خـالل متابعتنـا 

للمقـاالت والبحـوث رأينـا أنهـا كانـت ضمن )الدراسـات(. 

االهتمام بالمخطوطات: 
نالـت المخطوطـات أهميـة كبيـرة منـذ مجلداتهـا األولـى، بوجـود د. صـالح الديـن 

المنجـد، إْذ أرسـل المعهـد بعـض منتسـبيِه إلى عـدد من البلـدان العربية لتصويـر ما بها 

مـن مخطوطـات، ومن ذلَك بعثتُه إلى المملكة العربية السـعودية)1(، التي كانت برئاسـة 

المستشـار قاسـم الخطـاط، وصـوَّرْت )428(كتابًا من نـوادر المخطوطـات العربية.

وكانـت بعثـة المعهـد األولى إلـى لبنـان لتصويـر مخطوطاتـه)2(، واسـتَطاَعْت تَصويَر 

)336( مخطوطـة.

وبعثـة المعهـد الرابعـة إلـى المغـرب حيـث مخطوطـات الخزانـة الحسـنيَّة)3(، ثـم الخامسـة 

لتصويـر مخطوطـات عـالل الفاسـي في طنجة برئاسـة منسـق برامـج المعهد ورئيـس تحريرها)4(.

كمـا انتقلـت لتصويـر المخطوطات إلـى إيـران عـام)1960م( وزارت مكتباتها غير 

المفهرسـة)5(، واالمبروزيانا )إيطاليا()6(، وأفغانسـتان)7(، واالتحاد السـوفيتي السابق)8(. 

وفتحـت صفحاتهـا لفهـارس المخطوطـات فـي العـراق، إْذ كتَب كوركيس عـواد ثالث 

)1( مج 23، ج 1،)1977م(، ص 23-3.

)2( بقلم د. فيصل الحفيان )الجزء األول( مج 46، ج 2،)2002 م(، ص 7-53، و)الجزء الثاني( مج 47، 

ج 1،)2003م(، ص7- 52.

)3( مج 49،)2005 م(، ص 7-34، مج 50، ج 1و2،)2006 م(، ص 7-31، مج 51، ج 1و2،)2007م(، 

ص 7 – 84.

)4( بقلم فيصل الحفيان، مج 56، ج 2 )نوفمبر 2012م(، ص 7 – 68.

)5( مج 6،)مايو – نوفمبر 1960م( ص 332-325.

)6( مج 3، ج 1 )مايو 1957م( ص 182، ج 2، ص 348-345.

)7( مج 1، ج 2 )نوفمبر 1955م( ص 339.

)8( مج 23، ج 2 )نوفمبر 1977م( ص 135-140، مج 24، ج 2 )نوفمبر 1978م( ص 227-219.
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مقـاالت عـن )مخطوطات مكتبـة المتحف العراقّي ببغداد()1(، و)مدينـة البصرة: مكتباتها 

ومخطوطاتهـا( )2(، و)تطـور فهـرس المخطوطـات في العـراق()3(.

ونشـر د. حسـين علـي محفـوظ: )المخطوطـات العربيـة فـي العـراق()4(، و)فهـرس 

 ،)5( )الخزانـة الغرويـة بالنجـف في مشـهد أميـر المؤمنين اإلمـام علي بن أبـي طالب

و)خزانـة الدكتـور حسـين علـي محفـوظ بالكاظميـة في العـراق()6(.

وكتب محّمد حسين الحسينّي الجاللّي )التحف من مخطوطات النجف()7(.

أّمـا السـيّد سـلمان هـادي الطعمة فحبََّر مقااًل بشـأِن )المخطوطات العربيـة في خزائن 

كربـالء()8(.

وحـاول طـه محسـن أْن يَحصَر )مخطوطات الظـاء والضاد في مكتبـة المتحف العراقّي 

.)9( ببغداد( 

َقـِة على أصـول خطيَّة  وفـي مجـال تحقيـق المخطوطـات بلـغ عـدد النصـوص المحقَّ

ـا، بعضهـا جزء مـن مخطـوط، كأْن يكون فصاًل منـه)10(، أو  أو بطريـق الصنعـة )150( نصًّ

َق محّمـد جبار المعيبد: المقصور  ُمَقّدمـًة لـُه)11(، وكان للعراقييـن حضوٌر في ذلك، إذ َحقَّ

)1( مج 1، ج 1 )مايو-1955 م( ص 38-37.

)2( مج 1، ج 2 )نوفمبر – 1955م( ص 169-163.

)3( مج 26، ج 1 )مايو 1980م( ص 50-3.

)4( مج 4، ج 2 )نوفمبر 1985م( ص 195- 258.

)5( مج 5، ع 1 )مايو 1959م( ص 30-23.

)6( مج 6، ج 1 و 2 )مايو، نوفمبر 1960م( ص 58-15.

)7( مج 20، ج 1 )مايو 1974م( ص 50-3.

)8( مج 27، ج 2 )يوليو – ديسمبر 1983م( ص 547- 596.

)9( مج 28، ج 1 )يناير – يونيو 1984م( ص 310-291.

)10( الفتح األيوبي لليمن: نّص من مخطوط السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن، 

لبدر الدين محمد بن حاتم، تحقيق محمد عبد العال أحمد، مج 10، ج 1، )مايو 1964م( ص 

.166-137

)11( حول كتابين هامين: المورد األحلى في اختصار المحلى البن حزم، والقدح المعلى في إكمال 
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والممـدود المنسـوب إلـى أبي عمـر الزاهد محّمد بـن عبد الواحد )ت354هــ( )1(، وهي 

َح أنها ليسـْت لُه.  رسـالة قصيـرة، رجَّ

ونََشـَر د. نوري حّمودي القيسـيُّ َجمَعُه وتحقيَقه ألربعِة شـعراء أُمويِّين، وهم: مالك 

بن الريب)2(، والشـمردل اليربوعّي)3(، ومزاحم الُعَقيلّي)4(، واألشـهب بن رُميلة)5(.

وقد بلغِت المتابعات والنقدات )146( مادًة، وتشمل ما يأتي: 

االستدراك على دواوين منشورٍة فيها أو خارجها بأبياٍت أو قطعٍ أخلَّْت بها.. 1

مالحظات نقديَّة تخص الدواوين أو الكتب األدبية واللغوية والتاريخية األخر.. 2

وكان لكاتـب السـطور ثالثـة بحـوث فـي: نقـد كتـاب )مسـالك األبصـار( للعمـريِّ في 

جزئه)6(16، واالسـتدراك على ديوان أبي النجم العجلّي ونَقد نشـراته السـابقة مجتمعًة)7(، 

ومالحظـات نقديـة فاحصـة تخـصُّ كتاب )جلـوة المذاكرة( للصفـديِّ في نشـرتِه الصادرة 

فـي القاهـرة)8(، ورجوعـي إلـى أجزائهـا للبحث عـن الدواويـن أو االسـتدراكات عليها)9(.

ولـم تخـل من نقـٍد لبعِض موضوعاتها، خاصـًة التصويبات التي ذكرهـا عبد الله كنون 

ـامرَّائِيُّ من قـراءات ووقَفاٍت  د الَخاِمـس منهـا)10(، ومـا أَورََدُه د. إبراهيم السَّ ِبَشـأِْن الُمجلّـَ

المحلى البن خليل، لمحّمد بن إبراهيم الكتانّي، مج 4، ج 2 )نوفمبر 1958م( ص 309-344. وفيه 

وردت مقدمة )المورد األحلى( محّققًة. 

)1( مج 20، ج2 )نوفمبر 1974م( ص 17-47.)اسم الباب »التعريف بالمخطوطات«(. 

)2( مج 15، ج 1 )مايو 1969م( ص 53-114، بعنوان )ديوان...(.

)3( مج 18، ج 2 )نوفمبر 1972م( ص 330-265. 

)4( مع د. حاتم صالح الضامن، مج 22، ج 1، )مايو 1976م( ص 146-85. 

)5( مج 26، ج 1 )يناير 1982م( ص 179- 208، بعنوان )شاعر أموي مغمور: ...(. 

)6( مج 55، ج 2 )نوفمبر 2011م(، 193-246، ولم يتم نشر »المصادر والمراجع«، ربَّما لطول البحث.

)7( مج 60، ج 1 )مايو 2016م(، ص 241-221.

)8( مج 61، ج 2 )نوفمبر 2017م(، ص 263-202.

)9( ينظر كتابنا معجم الدواوين والمجاميع الشعرية 117، 120، 129، 143، 187، وغيرها.

)10( مج 5، ج 2 )نوفمبر 1959م( ص 396-394.
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َخـصَّ بهـا المجلََّديـن 26 و 31 )1(، وكان أَقَسـاها مـا كتَبَُه د. محّمد شـفيق البيطار، وذلَك 

رِها في نَْشـِر مقاٍل  فـي رسـالٍة كتبهـا إلـى رئيس تحريـر المجلَّة، ُمستفسـرًا فيهـا عـن تأخُّ

نقـديٍّ طويـٍل علـى عمـِل د. عـادل عطـا اللـه الفريجـات الموسـوم بــ )زهيـر بـن جناب 

ة لـم تُعلـم د. البيطـار  ـى مـن شـعره()2(، ويبـدو أنَّ إدارَة المجلّـَ الكلبـّي: أخبـاره ومـا تبقَّ

ِبوصولِـِه، فظـنَّ أنهـا تجاهلتـُه، فََنَشـرَُه فـي بيـروت )1999م()3(، مـن دون أْن يطَّلع على 

َمقالـِه منشـوًرا بالفعـل قبل سـنٍة واحدة فـي المجلَّة)4(.

ـَص للكتابة عن أحـد األعالم فـي التحقيق أو الفهرسـة،  وفـي بـاب )أعـالم( الـذي ُخصِّ

بـرز مقـال )ميخائيـل عـواد حياتـه وجهـوده العلميـة( )5( الـذي كتبـه د. جليـل العطيـة، 

ومقـال )السـيّد أحمـد صقـر العالـم المحّقـق( )6( بقلـم د. عـادل سـليمان جمال.

ـا الحظنـاُه أنَّ مقـاَل )إحسـان عبـاس وأولـى تجاربـه فـي التحقيـق()7( مكانُُه في  وممَّ

هـذا البـاب، ولكـن نُشـَر خطأً فـي باب )نصـوص(، أما بحـث )الُمخبَّل السـعدي... حياته 

ومـا تبقـى مـن شـعره( الذي كتبـه د. وليـد السـراقبيُّ فهو نقـد للمجموع الشـعريِّ الذي 

قـام بـه د. حاتـم صالـح الضامـن، وقـد نُِشـَر فـي بـاب )أعـالم( )8(، وكان مـن الصحيح أْن 

يُنشـر في بـاب )متابعات(.

أمـا الدراسـات عـن المخطـوط والـورق فهـي كثيرة، منهـا ما كتبتـه د. ظميـاء محّمد 

عبـاس عـن )الـورق: صيانتـه والحفاظ عليـه( )9(.

)1( نََشَر ذلك تِبَاًعا في مج 27، ج 1،)1982م(، ص 327- 357، ومج 32، ج 1،)1988م(، ص 143-

.160

)2( مج 38، ج 1-2 )يناير- يوليو 1994م( ص 129- 182.

)3( مج 42، ج 2 )نوفمبر 1998م( ص 261-195.

)4( ديوان زهير بن جناب الكلبّي ص 203-139.

)5( مج 43، ج 1 )مايو 1999م( ص 149- 164.

)6( مج 47، ج 2 )نوفمبر 2003م(، ص 141- 165.

)7( بقلم عصام محّمد الشنطّي، مج 49، ج 1و2 )نوفمبر 2005م(، ص 161-145. 

)8( مج 54، ج 2 )نوفمبر 2010م(، ص 293-261. 

)9( مج 44، ج 1 )مايو 2000م(، ص 240-229. 
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أمـا قواعـد التحقيـق ونشـرها فكانـت فـي سلسـلة مقـاالت مهمـة، من أهمهـا مقال 

د. صـالح الديـن المنجـد )قواعـد تحقيـق النصـوص( )1( الـذي طُِبـَع كتابًا فيمـا بعد، وهو 

ثانـي أشـهر كتـاب عربـّي في هذا الفـن بعد كتاب عبد السـالم هـارون )تحقيق النصوص 

ونشـرها(، وتنـاول د. سـلمان قطايـة تحقيـق المخطوطات الطبية ونشـرها)2(.

وقـد تم نشـر مقاالت لبعض المستشـرقين، مثل كارل بتراشـك )3(، وجـون هانويك)4(، 

وديفيد كنج)5(، وسـتانفورد ج شو)6(.

وجميـع البحـوث والمقـاالت باللغـة العربيـة ما عدا بحثًـا واحًدا كان بالفرنسـية، ولم 

يُتَرَجـم، نُِشـَر فـي العدد الخـاص بالمخطـوط العربّي )7(.

َتنوُّع موضوعاتها: 
لـم يقتصـر اهتمـاُم المجلِة بالجانب األدبي أو اللغوّي، بل امتـدَّ الى العلوم التطبيقية 

األَُخـر، فكتبـت د. مهـا الشـعار )تقنيات تنقية المياه فـي المؤلفات الطبيـة العربية حتى 

نهايـة القـرن السـابع الهجـري( )8(، وكتـب د. مصطفـى مولـداي )مـن تـراث البوزجانـي 

ـَق د. داود مزبان الثامري  )ت388هــ( كتابـان نـادران في الرياضيـات التطبيقية( )9(، وحقَّ

)1( مج 1، ج 2 )نوفمبر 1955م( ص 337-317. 

)2( مج 29، ج 1 )يناير– يونيو 1985م( ص 284-273. 

)3( مج 6، )مايو – نوفمبر 1960م(، ص 3-14، مقال )المخطوطات العربية في تشكوسلوفاكيا(.

)4( مج 24، ج 1 )مايو 1978م(، ص 175-190، مقال )اللغة العربية ومظاهرها في غرب إفريقيا(.

)5( مج 25، )1979م(، ص 219-226، مقال )مشروع مؤسسة سميثونيان الخاص بتاريخ الفلك في 

العصور اإلسالمية األولى ن مركز البحوث األمريكي في مصر(.

)6( مج 2، ج 1 )مايو 1956م( ص 146- 161، مقال )الوثائق المصرية في العهد العثماني 1517-

1914م(.

 proportions remarquable dans« وهو   .238-227 ص  2011م(،  )مايو   1 ج   ،55 )7( مــج 

في  ملحوظة  »نسب  وترجمته   ،»des Manuscrits maghrébins du moyen-age au 19es

المخطوطات المغاربية من العصور الوسطى حتى القرن التاسع عشر«. 

)8( مج 56، ج 1 )2012م( ص 107- 135. 

)9( مج 48، ج 1-2 )2004م( ص 149-123. 
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)رسـالة فـي القولنج وتعديـد أصنافه وأسـبابه وعالماته( البن سـينا)1(.

شروط النشر: 
كانت شـروُط النشـر تُنشـُر في بداية كلِّ جزٍء، ولكن ِمَن المجلَِّد 33 )1989م( َصارَْت 

فـي نهايِة كُلِّ جزٍء.

فـي بدايتهـا لم يكـن هناك تحديٌد لعدد صفحاِت المادِة الُمرسـلة للنَّشـر، ولكن بدًءا 

مـن المجلـد المشـار إليِه اشـتُرَِط أاَلَّ تزيد على 35 صفحة كبيـرة )10 آالف كلمة(.

ومن الشروط أنها »تمنح صاحب المادة خمسين مستلة وال تعطي مكافآت ماديَّة«، وبدًءا 

من مج 59 )2015م( قرَّرت إداراتُها إعطاء مكافأة مادية مناسـبة، مع خمس نسـخ هدية.

ألقاب الباحثين: 
كانـِت المجلـُة - فـي بدايتهـا - تضـع الـدال للدكتـور وال تضـع شـيئًا لألسـتاذ؛ مما قد 

ـل علـى الدكتـوراه؛ لذلـك َعَمـَد رئيـُس التحريـر فـي  يُسـبب حرًجـا لـدى َمـن لـم يتحصَّ

عـام)2015م( إلـى َحـْذِف األلقـاِب حتَّى فـي صفحـة الهيئِة االستشـارية ورئيـس التحرير 

ومديـرِِه، علـى أن تُعـرَف الدرجـة العلميـة ِمـن الوظيفة غالبًـا)2(، ورأى أن يَبـدأ كلُّ بحٍث 

مـن جهـة اليميـن ال مـن جهـة اليسـار، على أن تحتـوي صفحتـه األولى من جهـة اليمين 

علـى اسـم البحـث واسـم صاحبـه ووظيفتـه وملخـٍص ال يزيُد عن عشـرة أسـطر، وهو ما 

ٍة)4(. ذكـرَُه لـي مديـر تحريرهـا د. أحمـد عبد الباسـط)3( فـي رسـالٍة خاصَّ

)1( مج 30، ج 1 )يناير – يونيو 1986م( ص 9 – 45، وج 2 )يوليو( 441- 500. 

)2( وهو ما قامْت به مجلَّة )عالم الكتب( وملحقها )عالم المخطوطات والنوادر( الصادران عن دار 

ثقيف بالرياض، ومجلة )جذور( الصادرة عن نادي جدة األدبّي. 

)3( ُولَِد في)1977م(. نال الماجستير في أصول النحو من كلية اآلداب بجامعة القاهرة عام)2008م(، 

والدكتوراه في الدراسات اللغوية )النحو( من الجامعة نفسها عام)2012م(. أصدَر خمسَة كُتٍب 

َقة، ولُه غيرها تحت الطبع، وأخرى في التأليف، ومقاالت في التعريف بالكتب ونقدها، مع  محقَّ

اهتمام خاص بفهارس المخطوطات والبرديات، ودورات تحقيق النصوص. )الترجمُة أرسلها لي د. 

ٍة(. أحمد برسالٍة َخاصَّ

)4( في 2018/3/30م.
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رؤساء التحرير: 
بقـي اسـم رئيـس التحريـر غيـر معروف مـدة اثنين وعشـرين عاًمـا في القاهـرة، من 

المجلـد األول 1955م حتـى آخر مجلد لهـا – وهو )26()1980م(، ولكن من خالل متابعة 

مـا نُِشـَر فيهـا يمكـُن القـول بوجود رئيَسـي تحريـٍر لهـا، وإْن لْم يَـرد اسـُمُهما َصرَاَحًة في 

هذا الَمنصـب، وهما: 

1- د. صـالح الديـن المنجـد)1(، الـذي شـغل منصـب مديـر المعهـد مدة سـتة أعوام، 

)1955 – 1962م( فهـو من دون شـك رئيـس تحرير المجلة، بدليل العبارة الواردة 

فـي صفحتهـا الداخليـة، وهـي: »المخابـرات والمقاالت ترسـل باسـم مدير معهد 

المخطوطـات بجامعـة الـدول العربيـة«، ومن الطبيعـي أن االتصـاالت والمقاالت 

تصـل إلـى رئيـس التحريـر، وكان أثره واضًحا فـي المجلدات التـي حملت مقاالته 

وتحقيقاتـه وتعقيباتـه فـي ذاك الوقـت، وقـد بلغـت نحـو )40( مـادة، فـي دأٍب 

مسـتمر، مـن غير كلـٍل أو ملل.

وبعد مغادرته لها توقفِت المجلُة عن الصدور عام)1964م( وما بعدها. 

2- توفيـق البكـرّي)2(. كاَن المديـُر المعهـد. وقـد وقفنـا علـى أرسـل أكثـر خطابَيـن 

أرسـلهما إلى الشـيخ شـريف مدير مكتبة اإلمام محّمد الحسـين آل كاشف الغطاء 

فـي النجف األشـرف: 

األوَّل مـؤرَّخ فـي)1968/1/22م(، وفيـه: »نود أن تتفضلوا بإرسـال نسـخة من الفهرس 

أو الفهـارس التـي تصدرهـا المكتبـة على سـبيل التبادل العلمي فيمـا بيننا«.

مئة  نحو  مؤلفاته  عدد  بلغ  باريس.  من جامعة  الدكتوراه  نال  عــام)1920م(.  دمشق  في  )1( ولد 

وخمسين كتاباً، ما بين نصوص تراثية محّققة، أو مؤلفات وكتب في القانون الدولي، والدبلوماسية 

في االِسالم، والتاريخ، واألدب واللغة وغيرها، ومنها: المنتقى من دراسات المستشرقين، ومعجم 

بيروت  إلى  وانتقل  الدمشقيين.  المؤّرخين  ومعجم  النساء،  ومعجم  الله،  رسول  عن  أُلِّف  ما 

ا اجتاحها حريٌق أثناء الحرب األهلية عام)  1975م( اضطرَّ  وأسس )دار الكتاب الجديد للنشر(، ولمَّ

تتمة األعالم  العربية  السعودية، وتُُوفَِّي هناك عام)2010م(  بالمملكة  الرياض  إلى  االنتقال  إلى 

.235-234/4

مة كتاب )الفهارس المفّصلة لمجلة معهد المخطوطات العربية(.  )2( لم يرد لُه أيُّ ِذكٍْر في مقدِّ



ِق6م1 ِقخشحَدشَز خشحجدلز  شلاِ خَاخشح مامق يقدا

واآلخُر في)1968/5/6م(، فيه: »يسرنا أن ننشر ما تودون نشره في مجلة المعهد>.

وفـي أواخـر عـام)1969م( عاد المعهُد إلى نشـاطِه، واسـتطاع أْن يصـدَر جميَع أعداد 

المتأخرة)1(. المجلة 

ا ُرَؤَساُء التَّحِريِر الذيَن َورََدْت أَسَماُؤُهم َصرَاَحًة في بدايِة األعداد التالية، فَُهم:  أمَّ

3- د. محّمـد مرسـي الخولـي)2(، الـذي عمـل بمعهـد المخطوطـات حتـى وفاتِـِه، إذ 

ـا، يجمع موادها، ويسـتكتب  َة، وكان »بمثابـة رئيـس تحريـر لهـا حقًّ رَعـى المجلّـَ

الباحثيـن«)3(.

4- د. خالـد عبـد الكريـم جمعة)4( )مدير المعهد في تلك المـدة بالكويت(، وهو أول 

رئيـس تحرير يثبت اسـمه، مدة سـتة أعـوام من)1982 إلـى 1987م(، من المجلد 

26 حتى المجلد 31.

5- عصـام محّمـد الشـنطّي)5(، الـذي شـغل منصـب مديـر المعهـد باإلنابـة، ورأس 

تحريرهـا مـدة عـام واحـد، هـو)1988م(، المجلـد 32.

)1( أخبار التراث العربّي، العدد 1،)1971م(، ص 6. 

»بهجة  التحقيقات  من  له  الدكتوراه.  ونال  األزهر،  في  َدرََس  سنة)1930م(.  القاهرة  في  )2( ولد 

المجالس« البن عبد البّر، و«البرصان والعرجان« للجاحظ. تُُوفَي سنة)1982م(. إتمام األعالم 268-

269، تتمة األعالم: 294-293/8.

)3( الفهارس المفصلة 16.

)4( خالد عبد الكريم جمعة الميعان. ُولَِد في الكويت سنة)1946م(. عضو هيئة تدريس سابق في 

العربية. مؤسس  المخطوطات  لمعهد  مدير سابق  وآدابها.  العربية  اللغة  الكويت. قسم  جامعة 

للفيروزأبادي،  العروس«  »تاج  من  وأجزاء  والتحف«،  »الذخائر  للنشر. حقق  العروبة  دار  مكتبة 

وله »التراث وقضية النشر«، و»مع ابن بابشاذ في شرحه للمقدمة النحوية«، و»شواهد الشعر في 

كتاب سيبويه«، وغيرها. توفي سنة 2013م. تتمة األعالم: 133-132/3.

)5( ُولَِد في قلقيلية بفلسطين سنة)1929م(، وانتقل إلى القاهرة، وحصل على الليسانس)1953م(، 

ثم حصل عام 1967 على دبلوم الدراسات العليا من مْعهد البحوث والدراسات العربيَّة. له اهتمام 

المقاالت  وعشرات  المصورة(،  المخطوطات  )فهرس  فيها  كتبه  وأشهر  بالمخطوطات،  خاص 

والمحاضرات والندوات واالجتماعات. تُُوفَي سنة)2012م(. 
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6- عبـد اللـه يوسـف الغنيم)1(، شـغل منصـب مدير المعهـد، لـذا َرأََس تحريرها لعام 

واحـد أيًضـا، هـو 1989م، المجلد 33.

وعند انتقال المعهد إلى القاهرة كان للمجلة رئيسا تحرير هما: 

ا ُمَسـاِعًدا لقطـاع الثقافة في المنظمة  7- عبـد الوهـاب بوحديبة)2(، بوصفه مديرًا عامًّ

العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، وقـد ظهَر اسـُمُه فـي ُمجلٍَّد واحـد فقط، هو 

34،)1990م(.

8- فيصـل الحفيـان)3(، عمل سـكرتيرًا لتحرير المجلَّة أثناء وجـوده في الكويت)1982 

– 1990م(، ثـم رئيًسـا للتحريـر لهـا بدًءا من مج 35،)1991م(، حتـى اآلن، أي إِنَّ 

خبرتَـُه فـي إدارِة المجلـة ورعايِتها تبلُغ أكثر مـن نصف عمرها.

ة:  األعداد الخاصَّ
ـّص الجـزء األول مـن مـج 55 الصـادر مايو فـي)2011م( عـن )صناعـة المخطوط  ُخصِّ

العربي(.

وقـاَل د. فيصـل الحفيـان فـي نهايـة مقدمـِة األخيـر: »نأمـل أن نجعـل مـن »العـدد 

الخـاص« تقليـًدا نحـرص عليـه فـي مسـتقبل األيـام«، ص 8.  

)1( ولد في الكويت سنة)1947م(. متخصص في الجغرافيا. نال الدكتوراه من جامعة القاهرة)1976م(. 

شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي، وعميد كلية اآلداب بجامعة الكويت، ورأس تحرير 

عدد من المجالت في الكويت. تتمة األعالم: 130/6.

)2( عبدالوهاب بوحديبة . ولَِد في تونس سنة)1932م(، شغل منصب أستاذ علم االجتماع بجامعة 

تونس، ورئيس المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون )بيت الحكمة(، وهو عضو في المجمع 

ولية  الدُّ الشارقة  سنة)2004م(جائزَة  اليونسكو  إليِه  أسندْت  والفنون.  واآلداب  للعلوم  األوروبي 

https: // للثقافة العربية. من مؤلفاته )اإلسالم والجنس(، و)ثقافة القرآن(. موقع ويكي الجندر

/genderation.xyz/wiki

)3( فيصل عبد السالم الحفيان. ُولَِد في حمص في)1959/1/1م(. نال الماجستير في اللغويات كلية 

معهد  مدير  نفسها)1988م(.  الجامعة  من  والدكتوراه  األزهــر،1999م،  بجامعة  العربية،  اللُّغة 

في  مراسل  وعضو  العربية،  والدراسات  البحوث  لمعهد  المكلف  العربية والمدير  المخطوطات 

مجمع اللغة العربية بدمشق، لُه كتٌب في التراث والكشافات، ومحاضراٌت في تحقيق النصوص.
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فهارس المجلة: 
فـي بداياتهـا كان لـكل مجلد منها فهـارس خاصة به ابتداًء مـن المجلد األول)1955م( 

حتـى المجلـد 32 )1988م( - مـا عدا سـتة منهـا)1( - ثم توقَّف ذلَك، حتـى ظهرَت للمجلة 

ثـالث فهارس خاصـة بها، وهي: 

األوَّل: الكشـاف التحليلـي لمجلة معهد المخطوطات العربيـة )القاهرة( مايو)1955م 

- نوفمبـر 1980م(، مـج 1 - مـج 26: إعـداد محّمـد نصـر محّمـد، إشـراف محّمـد بـن 

إبراهيـم الشـيباني، مركز المخطوطات والتـراث والوثائـق، الكويت،)1409هـ/ 1989م(. 

ووقـع فـي)107(ص، وضمَّ كشـًفا لسـتة وعشـرين مجلًدا، وجـاء ُمرتَّبًا علـى وفق مداخل 

المؤلفيـن والباحثيـن والنقاد.

الثانـي: )كشـاف مجلـة معهد المخطوطـات العربية(، وقد خصَّ ِبـه خمَس مجلدات 

منهـا فقـط )مـج 26، 1982م إلـى مـج 30، 1986م(، أي معظـم مـا صـدر منهـا فـي 

الكويـت، قـام به راشـد بن سـعد بن راشـد القحطاني)2(، إذ قـام هذا الباحُث بتكشـيف 

مقـاالت المجلـة، وإعـداد المداخـل التـي تربـط المحتـوى الداللـي لمقاالتهـا على وفق 

أسـماء كُتَّابها.

األخيـر: )الفهـارس المفصلـة لمجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة 1955- 2000م(، 

صنعـة د. محّمـد فتحـي عبد الهـادي و د. فيصل الحفيـان، القاهرة،)1422هــ/ 2001م(. 

ووقـع فـي )271( صحيفـة، وضـمَّ عشـرة فهـارس دقيقة لسـتة وأربعيـن مجلًدا.

َهُة ِإلى الَمَجلَِّة:  النََّقَداُت الُمَوجَّ
تخلل تاريخ المجلة بعض الثغرات، ومنها: 

1- مجلدات حملت أجزاء مزدوجة: 

كلَّ مجلـد مـن مجلـدات المجلة يضم جزأين يصدران منفرَدين، ولكن حدَث أنَّ سـتة 

ًدا منهـا جـاءت مزدوجـًة، إْذ إنَّ كُلَّ ُجزأيـِن منها ظهـرَا في مجلـٍد واحٍد، وجاء  عشـَر مجلّـَ

)1( هي المجلدات: 8، 11، 12، 14، 16، 24.

)2( مجلة )عالم الكتب(، مج 11، ع 3، )1990م(، ص 408-400.
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بصيغتين:  هذا 

ة،  اًل: نَْشـُر َعَمـٍل خـاصٍّ يأخـُذ المجلـَد كاِمـاًل، إْذ تمَّ نشـر أربعة كتـب محّققة تامَّ أوَّ

بـدًءا مـن عـام 1962م، وانتهاء بعـام 1971م، وهي: 

)تحديـد نهايـات األماكـن لتصحيح مسـافات المسـاكن(، ألبي الريحـان محّمد بن 

أحمـد البيرونـي الخوارزمـّي )ت440هــ(، حققـه د. ب. بولجاكـوف، وراجعـه د. 

إمـام إبراهيـم أحمد، مـج 8 )1962م(. 

ثُـمَّ ظََهـرَْت ثالثـة دواويـن عنـي بتحقيقهـا وشـرحها والتعليـق عليِها حسـن كامل 

الصيرفـّي، وهـي )ديـوان عمـرو بـن قَِميئَـة( فـي مـج 11 )1965م(، و)ديـوان 

شـعر المتلمـس الضبعـي، روايـة األثـرم وأبـي عبيـدة عـن األصمعّي( فـي مج 14 

)1968م(، و)ديـوان شـعر المثقـب العبـدي(، فـي مـج 16،)1971م(.

وقـد انتقـد د. علي جـواد الطاهر هذا المنهج – وهو يتنـاول الديوان األول، ورأى 

أنَّ هـذا الديـواَن الـذي لم يُحقَّق “فََقـَد مكانَُه كتابًا كما فََقـَدُه َمَجلًَّة”)1(، في حين 

رأى د. فيصـل الحفيـان أنَّ في هذا خيرًا)2(.

ثانًيا: بسبب ضغط النفقات، وأسباٍب أُخر، وهذا يتمثَُّل في اثني عشَر ُمجلًدا)3(.

)1( مجلة )العرب(، مج 5، ع 6،)1971م(، ص 578، وأعاده في كتابه فوات المحّققين: 376-369. 

)2( الفهارس المفّصلة لمجلة معهد المخطوطات العربية: 14. 

)3( هي بالترتيب التاريخي لصدورها: 

مج 6، )ذو القعدة 1379- جمادى األولى 1380هـ/مايو – نوفمبر 1960م(. 387 صحيفة. 

مج 18، )ربيع الثاني 1392هـ/مايو 1972م. 433 صحيفة.

مج 25، )جمادى األولى- ذو الحجة، 1399هـ/نوفمبر -مايو 1979م(. 236 صحيفة.

مج 34، )جمادى اآلخرة- ذو الحجة 1410هـ/ يناير- يوليو1990م(. 240 صحيفة.

مج 35، )جمادى اآلخرة- ذو الحجة 1411هـ/ يناير- يوليو1991م(. 278 صحيفة.

مج 36، )جمادى اآلخرة- ذو الحجة 1412هـ/ يناير- يوليو1992م(. 288 صحيفة.

مج 37، )رجب - محرم 1413هـ/ يناير- يوليو1993(. 298 صحيفة.

مج 38، )رجب 1414هـ - محرم 1415هـ/ يناير – يوليو 1994م(. 340 صحيفة.

مج 48، )ربيع األول- رمضان 1425هـ/ مايو- نوفمبر 2004م(. 218 صحيفة.



ِق140 ِقخشحَدشَز خشحجدلز  شلاِ خَاخشح مامق يقدا

ين محّققين:   ا نصَّ 2- ظهر منها جزءان ضمَّ

- مـج 7، ع 1،)1961م(: )المرشـد أو الفصول مـع نصوص طبية مختارة( ألبي بكر 

محّمـد بـن زكريا الرازي، تقديم وتحقيق ألبير زكي إسـكندر.

- مـج 12، ج 1، مايـو،)1966م(: )الكافـي فـي العـروض والقوافـي(، ألبـي زكريـا 

يحيَـى بـن علـّي التبريـزي، تحقيق الحسـاني حسـن عبـد الله.

وقضيـُة َدْمـِج األجـزاِء لـم تحـدْث طيلة صدورهـا في الكويـت؛ نتيجًة للدعـم الماديِّ 

الـذي قدمتـه الحكومة الكويتيـة للمجلة.

مج 49، )ربيع اآلخر – شوال 1426هـ/مايو – نوفمبر 2005م(. 160 صحيفة.

مج 50، )ربيع اآلخر – شوال 1427هـ/مايو – نوفمبر 2006م(. 200 صحيفة.

مج 51، )ربيع اآلخر – شوال 1428هـ/مايو – نوفمبر 2007م(. 260 صحيفة.

مج 52، )ربيع اآلخر – شوال 1429هـ/مايو – نوفمبر 2008م(. 254 صحيفة.
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التوصيات والخاتمة: 
العمل على عقد اتفاقية تعاون للنشر المشترك مع المجلة.

تشجيع الباحثين والمحّققين على النشر فيها.

االشتراك السنوي للمؤسسات والجامعات وتوزيعها في المكتبات.

اإلفادة من خبراتها الفنية والبحثية.

ع  وتبقـى مجلـة معهـد المخطوطـات العربيـة عالمـة مضيئة في سـعة انتشـارَِها وتنوُّ

صهـا الدقيق، فكانت منهاًل عذبًا يرتادُه عاشـقو المخطوط، فيزدحُموَن على  كتَّابهـا وتخصُّ

أَبَواِبَهـا، والمنهُل العـذُب كثير الزحام.

والحمد لله ربِّ العالمين.
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مختارات من الوثائق العثمانيّة 

الشاهدة على عمارة العتبة العبّاسيّة المقّدسة

للمّدة من )1304 – 1317 هجرّي/ 1303 – 1315 رومّي( 

الباحث

حسني جعفر عبد الحسني املوسوّي
العتبة العباسيّة المقّدسة/العراق

A selection of Ottoman documents on the 
architecturing of  Al-Abbas holy shrine
(1304 – 1317 AH/ 1303- 1315 AD)

مختارات من الوثائق العثمانّية  الشاهدة على 
عمارة العتبة العّباسّية المقّدسة للمّدة من 

(١٣٠٤ – ١٣١٧ هجرّي/ ١٣٠٣ – ١٣١٥ رومّي) 

Hussein Jafar Abdul Hussein Al-Mousawi

Al-Abbas holy shrine

Iraq

الباحث

� ا�وسوّي � جعفر عبد ا�س�� حس��

سة
ّ

العتبة العباسّية ا�قد

العراق
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1436هـ/2015م.
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1438هـ/2018م.

الدوريات: 
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الوثائق: 
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