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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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رسالٌة يف تحقيق مسألة الوصيّة باملال من 

كتاب )إرشاد األذهان(

تأليف: الشيخ لطف الله بن عبد الكريم 

املييّس العامّي )ت1032هـ(

تحقيق: ضياء الشيخ عالء الكرباليّئ
الحوزة العلميّة/كربالء املقّدسة

العراق

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

421

الرِّْحلُة إىل الحبشة

أحمد  بن  الحسن  ين  الدِّ للقايض رشف 

الَحيْمي )1017-1071هـ/1607-1661م(

تحقيق: الدكتور مراد كامل

إثارات نقدية يف منهج التحقيق

الدكتورة نهى عبدالرازق الحفناوّي
كلية دار العلوم/ جامعة القاهرة

مرص

445

استدراكات وتصويبات عىل تحقيق 

)املواهب الوافية مبراد طالب الكافية(

للحسن بن أحمد الجالل )ت1048هـ(

تحقيق: د. أحمد عبد الله القايض

أبو  الدكتور صاحب جعفر  املتمرس  األستاذ 
جناح

كلية اآلداب/ الجامعة املستنرصية
العراق

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

495
ما كُتب يف املشَهد الُحسينّي الرشيف

)تصنيف و نسخ(

د عبيد الخفاجّي املدرس املساعد َحيدر محمَّ
مركز تراث الحلة/ العتبة العباسيّة املقّدسة

العراق

597

ببليوغرافيا مباحث 
العاّلمة الدكتور مصطفى جواد

)1323-1389هـ /1905-1969م(
القسم الثاين

حسن عريبي الخالدّي 
باحث ترايث

الدكتور عبدالله عبدالرحيم السودايّن
كلية املستقبل الجامعة

العراق

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الرتاث651
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َحْرُد الَمتْن
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دراسات عليا في علوم المخطوط العربّي وتحقيق التراث

معهد المخطوطات العربيّة

Colophon

By: Muhammad bin Midhat bin Saraya Al-Mutawi
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الملّخص

ا من عناصـر خوارج  تسـعى الدراسـة إلـى تعريـف )َحـرِْد الَمتْن( بوصفـه عنصـرًا مهمًّ

وحصـر  والعربيّـة،  االستشـراقيّة  األدبيّـات  عبـر  وذلـك  وأشـكاله؛  ومحتوياتـه،  النـّص، 

المخطوطـات المؤرّخـة، وبيـان عالقتـه بتحقيـق النصـوص، وأثـره فيـا ُحّقق مـن التراث. 
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Abstract

The study seeks to outline )Colophon( as an important element of 
the external elements of the text, its contents, and its forms. This will 
be accomplished through Orientalist and Arab literature, counting 
dated manuscripts, and stating its connection to the examination of 
texts and its impact on scientific heritage.
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المقدمة

الحمد الله الذى أكمل الدين فال نقصان فيه، وختمه برسـوله األمين وزينه به، والصالة 

والسالم على النبّي الكريم الذى جاء بالمتن الشريف خاتم المرسلين وإمام المتقين .

وبعد: 

»ِعلٌْم اَل يَُقاُل ِبِه كَكَْنٍز اَل يُْنَفُق ِمْنُه«)1(.

إّن علـم المخطـوط العربـّي )كوديكولوجيـا( يُعـّد مـن العلـوم الوليـدة حديثًـا التي 

ظهـرت لدارسـة األثر المـاّدي للكتاب المخطوط، وخـوارج النّص التي تمثّـل قيود البناء 

الجغرافـّي والزمانـّي للمخطوط،التـى تُنيـر الطريـق للمحّقـق والتراثّي فـي معرفة رحلة 

المخطـوط، وحسـن اختيـار الُنسـخ ِعبر قيـود السـماعات، والتملّـكات، والتاريخ ..إلخ

لذلك كان البّد من تسليط الضوء على هذا العلم ِعبر دراستنا في معهد المخطوطات 

العربيّـة وطـرح السـؤال المهـّم: هل هناك فائدة من دراسـة هذا العلـم ؟ وما أهمية حرد 

المتن لمحّقق التراث؟

وقـد خصصـت بحثي في قيٍد من قيود النسـاخة والوثاقة )َحـرُْد الَمتْن (؛ ألهميّته في 

توثيـق النسـخة الخطّيّـة للنـّص التراثـّي، والترجيح عند ترتيـب منازل الُنسـخ الخطّيّة في 

الدراسـة، وغير هذا مـن الفوائد األخرى.

منهج البحث
قسمت البحث على مباحث عّدة.

)1( العلم: زهير بن حرب: 12/8.
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المبحـث األول: علـم المخطـوط )الكوديكولوجيـا()1(، المبحـث الثاني: خـوارج النّص 

المتـن فـي ضـوء األدبيّـات )االستشـراقيّة  الثالـث: تعريـف حـرد  المبحـث  وأهميّتهـا، 

والعربيّـة(، المبحـث الرابـع: محتويـات حـرد المتـن، المبحـث الخامـس: أشـكال حـرد 

المتـن، المبحـث السـادس: دراسـات حصـر المخطوطـات المؤرّخـة، المبحـث السـابع: 

عالقـة حـرد المتـن بتحقيـق النصـوص، المبحـث الثامـن: ملحق النمـاذج والـكالم عليها، 

الخاتمـة والمصـادر.

سائاًل المولى التوفيق والسداد 

)1( هذا المبحث لم أفّصل فيه الخالف في تعريف علم المخطوط بذكر كّل َمن تكلم فيه؛ ألّن الغرض 

من البحث دراسة خوارج النّص، وليس دراسة هذا العلم. 
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المبحث األول 
علم المخطوط )الكوديكولوجيا(

تعريفه: 
علـم المخطـوط بالمفهـوم الحديـث هـو دراسـة المخطـوط باعتبـاره قطعـًة ماّديّـة، 

والمصطلـح مـن َوضـع العالـم الفرنسـّي ألفونـس دان )A.Dain(، والكلمـة مركبـة مـن 

اللفظـة الالتينيّـة )كوديكـس(؛ أي: كتاب، ومـن اللفظة اليونانية )لوجـوس( بمعنى: علم، 

 )1()Codicologie( .دراسـة، وقـد دخلـت المعجـم الفرنسـّي سـنة 1959م

نشأته: 
إّن الكوديكولوجيـا علم يسـتمد أصوله ومقوماته من أعمال الفيلوجيّين الكالسـيكيّين 

الفرنسـيّين منذ القرن السـابع عشـر)2(، وقد نشـأ في فرنسـا، وتحديًدا في مدينة باريس 

أثنـاء العقَديـن الثالـث والرابـع مـن القـرن العشـرين، ويعود تأسيسـه إلى كلٍّ من شـارل 

ساماران )Charles Samaran(، وألفونس دان )Alphonse Dain( فابتكر األّول مصطلح 

كوديغرافيّـا )Codigraphie( بـدون أن يحّدد معناه بشـكٍل دقيق. 

أّما دان فابتكر المصطلح الثاني الكوديكولوجيا )Codicologie( )علم المخطوطات(؛ 

واسـتعمله أّول مـرّة سـنة 1944م، خـالل إعطائـه دروًسـا فـي مـاّدة علـم اللغـة اليونانيّة 

)Philologie grecque(، وبقـي المصطلـح غيـر متـداول إلـى سـنة 1949، حيـث نشـر 

كتابـه الشـهير الـذي حمل عنـوان )المخطوطـات manuscrits Les(، وأعلـن فيه ابتكاره 

لهـذا المصطلـح، وحـّدد معنى المصطلـح الجديد)3(.

)1( ينظر معجم مصطلحات المخطوط العربّي: أحمد شوقي بنبين: 302 . 

وهناك خالف بين بعض المنظّرين في المفهوم ذكره الدكتور الطوبّي في كتابه )من أجل دراسة 

حفريّة للمخطوطات العربية: 24-18(

)2( ينظر دراسات في علم المخطوطات: أحمد شوقي بنبين: 21.

)3( نسقُت هذا الكالم من محاضرة ) تقاليد المخطوط العربّي( بتصرُّف، بمعهد المخطوطات لعام 
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موضوعه: 

كان هـذا العلـم يُعنـى فـي أول األمر بدراسـة تاريـخ المكتبات والمجموعـات، إاّل أنَّه 

أصبـح بعد ذلك يُعنى -على األخّص- بدراسـة الشـكل المـاّدّي للكتاب المخطوط؛ بوصفه 

أثـرًا... حوامـل الكتـاب: )البـردي، والـرق، والكاغـد(، والمـواّد )اآلالت( المسـتخدمة فـي 

الكتابـة: )األقـالم، واألِمـّدة، واأللـوان، واألصبـاغ(، وشـكل الكراسـات وأحجامهـا وترتيبها، 

وشـكل الصفحـة وإخراجهـا...، والكوديكولوجيـا كذلك هي دراسـة كّل مـا ال يرتبط بالنّص 

األساسـّي للمخطوط الذي سـّجله المؤلّف ؛ وهو ما يتعلّق بـ)خوارج النّصEx-Libris (؛ 

كحـرود المتـن ...)1( وهـذا ما يخـّص بحثنا .

فضله: 
إّن الغايـة مـن دراسـة المخطـوط دراسـة كوديكولوجيّـة هـي خدمـة للنـّص الـذّي 

نحّققـه، والدراسـات المتخّصصـة فـي الجوانـب الماديـة للمخطـوط )صناعة الكراسـات، 

أنـواع الكتابـات، الزخـارف واأللـوان(.

إّن دراسـة المخطـوط العربـّي كقطعـة ماّديّـة سـتُمّكن الباحثين من اكتشـاف جانٍب 
مـن تاريـخ العرب الحضـارّي مـا زال مجهوالً)2(

بعض المؤلّفات في الكوديكولوجيا)3(: 

بمعهـد 	  الطبـع  تحـت  الطوبـّي،  ترجمـة:   ،Les manuscrits دان  ألفونـس 

العربيّـة. المخطوطـات 

مدخل إلى علم المخطوط، جاك لومير، ترجمة: الطوبّي، 2006 مراكش.	 

2018م / د. مراد تدغوت. 

)1( ينظر المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربّي: فرنسوا ديروش: )المقّدمة(: 2. 

)2( ينظر المخطوط العربّي وعلم المخطوط: عبد الستار الحلوجّي: 9-7.

)3( الكتاب العربّي المخطوط وعلم المخطوطات )المقّدمة(: أيمن فؤاد السيّد: 1-7 )ينظر فيه باقي 

المؤلَّفات(. 
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المدخـل إلـى علـم الكتـاب المخطـوط بالحـرف العربـّي، فرنسـوا ديـروش، 	 

ترجمـة: د. أيمـن فـؤاد السـيّد،2005م، الفرقـان.

مـراد 	  د.  ترجمـة:  جاسـك،  آدم  العربـّي،  المخطـوط  علـم  فـي  المرجـع 

العربيّـة. المخطوطـات  معهـد  تدغـوت،2016م، 

المخطوط العربّي، عبد الستار الحلوجّي، 2002م، المصريّة اللبنانيّة.	 

الكتـاب العربـّي المخطـوط و علم المخطوطـات، أيمن فؤاد السـيّد،1997م، 	 

المصريّـة اللبنانيّة.

الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشر الهجري، صالح الدين المنجد. 	 

دراسات في علم المخطوطات، أحمد شوقي بنبين،2004م، مراكش.	 
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المبحث الثاني 
خوارج النّص وأهمّيتها

هـي: البيانـات التـي تسـاعد على معرفـة تأريخ المخطـوط؛ مثل: التجليـد، والكتابة، 

والـورق، والرّق ...)1( 

والكوديكولوجيـا كذلـك هي دراسـة كّل مـا ال يرتبط بالنّص األساسـّي للمخطوط الذى 

ف؛ وهـو ما يُطلق عليـه )خوارج النّص(؛ كحـرود المتن)2( .  سـجلّه المؤلّـِ

وهي تنقسم إلى قيود الصناعة، قيود النساخة، قيود الوثاقة، قيود الفوائد.

قيود الصناعة: 

الخزم، المسطرة، التسطير، الحبك، ترقيم الكراسات، طي الصفحة، ترقيم الصفحة.

قيود النساخة: 

اإلمالء، الفراغ من النسخ.

قيود الوثاقة والفوائد: 

السـماع، المقابلـة، القـراءة، المطالعة، التملّـكات، اإلجازات، الحواشـي، التعليقات، 
االنتقـادات، التأمـالت، التلخيصـات، فوائد ال عالقة لهـا بالنص.)3(

أهميتها: 

خدمة محّقق التراث في ترتيب منازل النسخ، ومعرفة العالي والنازل منها .	 

زيادة التوثيق؛ ِعبر قيود الوثاقة، وقيد الفراغ .	 

معرفة رحلة المخطوط ومدى االهتمام به ِعبر تداوله .	 

)1( ينظر دراسات في علم المخطوطات: 23.

)2( ينظر المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربّي: 14. 

المخطوطات  العربّي بمعهد  المخطوط  الدكتور مراد تدغوت في دورة علم  التقسيم  )3( ذكر هذا 

عام2018م، محاضرات دبلوم علوم المخطوط بمعهد المخطوطات العربيّة . 
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المبحث الثالث 
تعريف َحْرِد الَمْتن عبر األدبّيات االستشراقّية والعربّية

حرد المتن في األدبّيات االستشراقّية: 
لـم يتوفـر لي ترجمة كتـاب ألفونس دان)1( كي أرجع إليه للوقـوف على تعريٍف دقيق 

لـ)حـرد المتـن(؛ وقد ذكر غيرُه مّمن لهم الشـأن هذا التعريـف في مؤلّفاتهم ومنهم: 

جـاك لوميـر فـي )مدخـل إلـى علـم المخطوطـات()2(، قـال: <قيـد الفـراغ هـو 	 

صياغـة نهائيّـة يذكـر فيهـا الناسـخ مـكان الُنسـخة، وَمـن هـذه األخيـرة، واسـمه 

الشـخصّي، أو أيضـاً اسـم المسـتكتب> .

فرنسـوا ديـروش فـي )المدخـل إلى علـم الكتاب المخطـوط بالحـرف العربّي()3(، 	 

قـال: »)حـرود المتـن ( كتابـة بعـض المعلومـات المتعلّقـة بالُنسـخة، يكـون في 

العمـوم فـي أحجـام صغيـرة، وال يخضـع لقواعـد ُمحـّددة، ويتضّمـن إذاً بيانـات 

تختلـف مـن مخطـوط إلـى آخـر، ممكـن أّن يُعـرِّف فيـه الناسـخ بنفسـه، وأن 

يسـّجل حسـب رغبتـه تأريـخ االنتهـاء مـن كتابـة النسـخة، أو المكان الـذى عمل 

فيـه، وأن يُعيّـن عنـد االقتضـاء مسـتكتب النسـخة«.

آدم جاسـك فـي )المرجـع فـي علـم المخطـوط العربـّي()4(، قـال: <حـرد المتـن 	 

هـو )قيـد التوقيـع (، وهـو لمسـة التتويج، ويُشـار إليه فـي بعض األحيان باسـم: 

)ذيـل النـّص(، ويقـوم بكتابـة حـرد المتـن المؤلّـف نفسـه أو الناسـخ، ونجـد 

مصطلحـات أخـرى فـي األدبيّـات ؛ نذكـر منهـا: ذيلـه، حـرد )جـرد( المتـن، قيـد 

الفـراغ، تختيمـة>.

)1( هو رهن النشر بمعهد المخطوطات العربية . 

)2( ص271.

)3( ص468.

)4( ص164.
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حرد المتن في األدبّيات العربّية: 
أحمـد شـوقي بنبيـن و مصطفـى الطوبـّي فـي )معجـم مصطلحـات المخطـوط 	 

العربـّي()1( قـاال فيـه: <تقيـد الفـراغ، ولفظـة حـرد نبطيّـة األصـل معربـة جـاءت 

مـن الُحرِديـة؛ وهـي صياحـة )حزام( الحظيرة تُشـّد علـى حائٍط مـن قصب عرضاً 

... وكأن حـرد المتـن بمثابـة حـزام واٍق ُجعـل فـي آخـر األصـل ليحميـه، ويشـعر 

بحـدوده ونهايتـه ...ويذهـب عصـام الشـنطّي إلـى أّن حـرد المتـن هـو تاريـخ 

النسـخ مـن الُنسـخة بعـد تمـام مـاّدة المؤلّـف>.

عبـد السـتار الحلوجـّي فـي )المخطـوط العربـّي( لـم يذكـره صراحـًة لكـن ردفـه 	 

بمفهـوم نهايـة المخطـوط، قـال: <وكانـت نهايـة المخطـوط تُميّـز عـادًة بعبـارة 

باليـوم  تفيـد تمامـه... وبعـد ذلـك يأتـي اسـم الناسـخ وتاريـخ نَسـخه محـّدداً 

والشـهر والسـنة>.

قاسـم السـامرائّي فـي )علـم االكتنـاه العربـّي اإلسـالمّي()2( تقييـد الختـام، قـال: 	 

<اعتـاد المؤلِّفـون والُنّسـاخ علـى كتابـة عنـوان المخطـوط كامـاًل أو مختصـرًا، 
وتاريـخ نسـخها واسـم الناسـخ فـي نهايتهـا>.

شـعبان عبـد العزيـز خليفـة و محمـد عوض العايـدّي فـي )الفهرسـة الوصفية()3( 	 

قـاال: <حـرد المتـن أو الطـرة والصـرة هـو ختـام النـّص، وُسـّمي كذلـك ألنّـه كان 

يتّخـذ شـكل مثلـٍث مقلـوب، إّمـا بالكتابـة فقـط، أو داخـل إطـار مثلـث، أو كان 

يتخـذ شـكل الطرة>.

محّمد فتحي عبد الهادي في )الدليل اإلرشـادّي لفهرسـة المخطوطات العربيّة()4( 	 

قـال: <حـرد المتن الجـزء الموجود في آخر النـّص، والمتعلّق بالنسـاخة وبياناتها، 

أو العبـارة األخيـرة التي يذكر فيها الناسـخ مكان وزمان النسـاخة>.

)1( ص128.

)2( ص171.

)3( ص347.

)4( ص94.
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أيمـن فؤاد السـيّد في )الكتـاب العربّي المخطوط و علـم المخطوطات()1( أدرجه 	 

ضمـن مبحـث ) المخطوطـات المؤرّخـة ( قيد الفراغ، وجعله من األدلّة المباشـرة 

فـي تحديـد تاريخ النسـخة، وقال في )المدخـل إلى علم المخطـوط..()2(: <حرود 

المتـن المشـتملة علـى اسـم الناسـخ، ومـكان النسـخ، وتاريخـه، واإلشـارة إلـى 

الُنسـخة المنقول منها>.

)1( ص515.

)2( ص14.



سي ْتَمي140 ْاَ/شم

المبحث الرابع
محتويات حرد المتن

نـوع  علـى  تقتصـر  ال  عديـدة،  معلومـاٍت  نجـد  قـد  المثاليّـة  المتـن  حـرود  فـي 

النَّسـخ، بـل تتجاوزهـا إلـى منهـج المقابلـة؛ ومـن أمثلتهـا:  المؤلَّف)النـّص( وطريقـة 

بَُه.	  كَتَبَُه وَضبَطَُه وَذهَّ

وقع الفراغ من كَتِْبه و قراءتِه.	 

فرغ من نسخه وسماعه،...إلخ	 

وهناك معلومات أخرى مثل: 

عنوان الكتاب )عناوين الكتب(.	 

اسم المؤلِّف.	 

تاريخ التأليف و/أو النَّسخ)التواريخ والتأريخ(.	 

اسم الراعي )رعاية، مخطوط بتكليف من ...مخطوط من غير تكليف من..(.	 

اخ(.	  اسم الناسخ )الكتَبة والنُّسَّ

مكان النسخ )المدن والبلدان(.	 

الصيغـة األخيـرة. تعبيـرات تمهيديـة: التعبيـر عـن نهايـة النـّص وبدايـة حـرد 	 

المتـن فـي السـياق العربـّي تـمَّ ) تمـام ( 

صيـغ الختـم: يُشـار إلـى انتهـاء حـرد المتـن بالصيـغ اآلتيّـة: تتميـم، تأميـن، 	 

تفقيط،انتهـاء. 

أشـكال مختصرة )هـ انتهى ؛ تمَّ - م م م /م، هـ هـ هـ هـ /هـ هـ/ هـ- فقط 	 
فقط فقـط تمام()1(

)1( ينظر: المرجع في علم المخطوط العربي: 167، و المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف 

العربّي: مراد تدغوت، المحاضرة الثانية 2018م، لدبلوم علوم المخطوطات.
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المبحث الخامس
أشكال ومكان حرد المتن

افترضـت السـطور السـابقة أنَّ حرد المتن يوجـد بطريقٍة منهجيّة في نهاية النُّسـخة، 

أو علـى األقـل فـي نهايـة مقطعٍ نّصّي ُمْنسـجم . ومع ذلـك، تُوجد دائًما اسـتثناءات لهذه 

القاعـدة؛ فنجـده يأتـي علـى رأس بعـض المخطوطـات؛ مثل: حالـة ُمصحـف مكتبة نور 

ُعثمانيّة بإسـطنبول رقم23.

واألكثـر أُلفـًة منـه يتخـُذ شـكل مثلث، وحـّل َمَحلَّ هـذا التجديد في كثيٍر مـن الحاالت 

هيأة على شـكل عمود سـطوره أضيق من سـطور النّص، أو أيًضا على هيأة تعاقب إطاراٍت 

مسـتطيلة ذوات عـرض مختلـف، واختار نُّسـاُخ آخرون إثبات حرد المتـن داخل دائرة.

واألكثـر اعتيـاًدا أن يُذكـر عنـوان الكتاب، وعادًة مـا يذكر عنوان الكتـاب عندما يختاُر 

الناسـُخ البدء بصيغـة )هذا آخر(.

وال يظهـر اسـم الناسـخ بانتظام؛ فقد يحـدث أن تُختصر الصيغة ويُكتفى بذكر السـنة 

التي أُنجزت فيها النسـخة .

يحـرُص آخـرون علـى ذكـر نسـبهم، ولقبهـم، وكنيتهـم، وغالبـاً مـا يذكـرون الوسـيلة 

(، )ببنـان(، )بقلـم(. الُمسـتخدمة؛ نحـو: )علـى يـد(، )بخـطَّ

قد تظهر كذلك في حرود المتن إيضاحاٌت تكميليّة عن مهنة الناسخ وتكوينه .

واألكثـر نُـدرة هـو ذكـر مكان النَّسـخ)1(، وقد تظهر معاناة الناسـخ في نسـخِه للكتاب 

ـودة  ـودة )البر والصلة( البن الجوزّي <قال الناسـخ: نسـخت من ُمسِّ مثـل مـا جـاء في ُمسِّ
المؤلـف وكانت في غاية السـقم كثيـرة الضروب ..>)2(

)1( ينظر المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربّي: 473-471.

)2( ينظر الكتاب العربّي المخطوط: 347



سي ْتَمي142 ْاَ/شم

لـم تكـن حـرود المتـن تُميَّـز دائمـاً عـن النـّص الرئيـس ؛ ذلك أنّهـا كانت تتشـّكل 

فـي أشـكاٍل وأحجـام مختلفـة ؛ مـن أمثـال المسـتطيالت والدوائـر، ولكـن منـذ نحـو 

القـرن 10هــ/16م صـارت تأخـذ شـكل مثلـٍث مقلـوب )مبتـور فـي بعـض األحيـان(، 

المفتـاح الحجـرّي ذي شـكل مقبـض لـوح أنسـاتا، فـي حواضـر  وربمـا سـاد تقليـد 

العالـم اإلسـالمّي.

ة حرود متـن ؛ كما هـو الحال فـي الكتاب  وقـد توجـد فـي المخطوطـة الواحـدة عـدَّ

ة أجزاء. المّكـون من عـدَّ

أحيانًا ما كانت حرود المتن تُصاغ شعرًا ؛ ومن ذلك على سبيل المثال: 

سلخ جمادى الثاني في يوم أحد وتـمَّ ذا النظـم بتيسـير الحـد 

للهجـرةِ)))من عـام اثنتيـن وسـبعين التي مئـٍة  ثمـان  بعـد 

بـدأت حـرود المتـن الفارسـيّة بالظهـور فـي القـرن 6هــ /12م، وجـرى التأكيـد على 

الطابـع الخـاّص لحـرد المتـن منـذ أوائـل القرن4هــ/10م ؛ وذلك باسـتخدام نمـٍط معيّن 

مـن الخطـوط، على سـبيل المثال: أن حرد المتـن في القرنين 8هــ/14م و 9هـ/15م كان 

غالبًـا ما يُنسـخ بخّط التعليـق، وابتداء من القرن 9هـ/15م صار يُنسـخ بالرقاع )التوقيع(، 

والنسـتعليق، والشكسـتة، وبالمثل، فإّن حرود متن بعض المخطوطات العثمانيّة التركيّة 
نُسـخت بخّط اإلجازة.)2(

)1( ينظر المرجع في علم المخطوط العربّي: 166.

)2( -ينظر المرجع في علم المخطوط العربّي: 166.
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نوعية التأريخ: 
عـادةً  مـا يُعبر عن تأريخ النَّْسـخ بالحروف مسـبوقاً بكلمة )سـنة(، وأقـل ُّ نُدرٍة كلمة 

)عـام(، ومـع ذلـك فقـد يحـدث أن يُشـير إليهـا النُّسـاخ باألرقـام، ويسـتخدمون حسـاَب 

ـل )أبْجـد( اسـتثناء، وظهـرت في حقبـٍة متأخـرة الُموقَّتات والتأريـخ باأللغاز. الُجمَّ

واسم كل شهر يصبحه عادًة نعُت تقريظي )انظر الجداول ( . 

تقسيم الشهور: )العشر األُول، العشر الوسطى، العشر األُخر.

مصطلحات: اليوم األول: غرّة، ُمستهل، صدر.

الوسط: نصف، منتصف، أواسط.

النهاية: سلخ، انسالخ، آخر.)1(

حساب الجمُّل: 
جملـة قصيـرة تتألـف من حروف يُعطـى جمُع قيمتهـا العدديّة الرقم المقابل للسـنة 

الجاريـة، وتظهر فى الُنسـخ ذوات األصـل الصحراوّي .

علم  في  والمرجع   ،478-457 العربّي:  بالحرف  المخطوط  الكتاب  علم  إلى  المدخل  )1( ينظر: 

المخطوط العربّي: 175.



سي ْتَمي144 ْاَ/شم

حساب الكسور: 
أول من استخدمه ابن كمال باشا زاده )940هـ( .

مثـال: كان الفـراغ مـن تصنيفـه فـي العشـر السـادس مـن الثلـث األول مـن السـدس 

الثانـي مـن النصـف الثاني من العشـر السـادس من العشـر الثاني من السـبع السـابع من 

النصـف الثانـي مـن الهجـرة النبوية)1(.

)1( ينظر المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربّي: 481-480.
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المبحث السادس
دراسات حصر المخطوطات المؤّرخة

أمامنـا دراسـتان اهتمتـا بحصـر المخطوطات التـي كُتبت في القرون الخمسـة األولى 

للهجـرة؛ الدراسـة األولـى هـي كتـاب كوركيـس َعـّواد )أقـدم المخطوطـات العربيّـة فـي 

مكتبـات العالـم المكتوبـة منذ صدر اإلسـالم حتى سـنة500هـ /1006م(، بغداد 1982 م؛ 

إذ أحصـى فيهـا 529 كتابًـا مخطوطًـا إضافـة إلى 187 عنواناً تشـمل مصاحـف، وأناجيل، 

وأوراق بردي؛ والدراسـة الثانية مقال ُمطّول للباحث الفرنسـي فرانسـوا دي روش ترجمة 

عنوانـه: )المخطوطـات العربيّـة المؤرّخـة في القرن الثالـث الهجرّي / التاسـع الميالدّي(؛ 

أحصـى فيهـا أربعيـن مخطوطـاً تعـود إلـى القـرن الثالـث الهجـرّي، أغلبهـا محفـوظ في 

مكتبـات جامعـة ليـدن، ودار الكتب المصريّـة، والجامع الكبير بالقيـروان، ومتحف الفّن 

اإلسـالمّي بإسـطنبول، والقرويّيـن بفـاس، وشيسـتر بيتـى بدبلـن، والظاهريّـة بدمشـق، 

والوطنيّـة بباريس.

أقـدم هذه المخطوطات )الرسـالة( للشـافعّي في دار الكتب المصريّـة برقم )41( أصول 
فقـه م، وكتـاب )المغـازى( لوهب بن منبه؛ وهو مكتوب على البردي مؤّرخ سـنة 229هـ.)1(

)1( ينظر الكتاب العربّي المخطوط: 401/400.



سي ْتَمي146 ْاَ/شم

المبحث السابع
عالقة حرد المتن بتحقيق النصوص

تربطـه عالقـة شـديدة بتحقيق النصـوص التراثيّة ؛ فهو المؤّشـر على تأريخ الُنسـخة، 

ـاخ: )مؤلّـف، أو عالـم، أو ناسـخ( واألماكـن العلميّة التي كان تُنسـخ  وبيـان خطـوط الُنسَّ

فيهـا الكتب، ومّدة النسـخ.

يقـدم خدمـات لمحّقـق التـراث العربـّي المخطوط أهّمهـا التوثيـق ؛ ألنّه جوهر 	 

عمليـة التحقيـق، وهـذا ِعبـر ذكـر اسـم الكتاب، واسـم المؤلّـف، وتاريخ النَّسـخ 

التأليف. أو 

ترتيـب منـازل الُنسـخ ِعبـر ذكـِر نـوع الُنسـخة التـي نُقل منهـا إن لم تكن نُسـخة 	 

. الدستور 

معرفة خطوط العلماء ونُسخ المؤلّفين .	 

تأريخ الُنسخة يُعدُّ مؤّشرًا لقرب أو بعد الُنسخة من صاحبها .	 
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الخاتمة 

إّن حـرد المتـن مـن أدلّـة المحّقق لتوثيـق النصـوص التراثيّة، واختيار الُنسـخ وترتيب 

. منازلها 

وهـو يُعبـر عن مظهر وسـمة من سـمات منهج التأليف عند القدمـاء، ومدى توثيقهم 

للمكتوب من تاريخ النسـخ، ومكان النسـخ، ومظاهر األدب في الدعاء للمؤلّف، والختام 

بالصالة والسـالم على النبّي الكريم.

لذلـك أُوصـي كّل باحـٍث أن يهتـّم بحـرد المتـن، ومـا يحملـه مـن معلومـاٍت توثيقية 

ّمة. ها

وأُوصـي بعمـل دراسـات عن حرد المتن لبيـان الفوائد البحثيّة من أشـكال حرد المتن 

عند القدماء، وأشـكال التواريخ، وكيفية كتابتها وحسـابها .

وصّل اللهم على محّمد وآله وصحبه المنتجبين وسلّم.



ملحق بالبحث
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وكتب أبو الجهم وهو يشهد أاّل إله إاّل اهلل وأّن 
محمًدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في شهر ربيع اآلخر من سنة ستين ومايتين

كتبه علي بن شاذان الرازي فّي شهر جمادى األول سنة ست وسبعين وثلثمائة
الحمد اهلل كفا أفضاله وصل اهلل على محّمد وآله
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 كمل بحمد اهلل التسع األول من كتاب البرهان في أسرار علم الميزان 
 -– لإلمام الجلدكي

حرد المتن على شكل هرم مقلوب 

تّم الكتاب بعون اهلل وحسن توفيقه والصالة والسالم على محّمد خاتم النبّيين 
تاريخ شهر  كثيًرا في  كثيًرا  أبًدا  دائًما  والطاهرين وسّلم تسليًما  الطّيبين  وآله 
األقدام  تراب  يد  على  الهجرية  وتسعماية  وستين  تسع  سنة  المبارك  رمضان 
محّمد التوام الكاتب الشيرازّي غفر اهلل ذنوبه وستر عيوبه برحمتك يا رب آمين
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حرد المتن على شكل مستطيل 

وكان الفراغ من كتابته صبيحة يوم األربعاء المبارك رابع شهر ربيع الثاني عام 
ثمانية وخمسين وثمانمئة على يد أحوج عبيد اهلل إلى رحمة ربه محّمد بن علي 

بن أحمد األقباعي سبط الجالوّي لطف اهلل به آمين
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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