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 الرتاث واملخطوط والتحقيقمتهيد يف تعريف 

ر  لا   أصل كلمة )الرتاث( يف اللُّغة من ماادة )ورث(  الات تادور معاايهاا  اوول  ملاوو املتالى  
والتاا  فيهاا منقللب اة  ان واول كالتُّخلماة  -امليب مادي أو معنوي ممَّان بابق   فاالرتاث: املا اث 

ة   : وهو كلُّ ما ُُيل  ف  الرجل لورثت .-والُوَخل
 
  
 
رتاث مبعناااال العااااخ: ماااا ىلَّفااا  لناااا أباااالفُنا مااان  قااااادل و لاااوخ ومعاااار   وثقافاااات  و اااادات والااا

اااا ات  و..ر  وفناااوم... عن  لكاااان ماااا يلعنينااااا يف هااا ا املقاااااخ هاااو الاااارتاث  وتقالياااد  وباااارربل وى 
اااااة الاااات  لف ةهاااااا التاااااريُخ كاملااااة  أو مبتاااااورة  فوصاااال   علينااااا ا الفكاااارمل  املتم   اااال يف او.ر املكتَو

أبشخاصها  وه ا الرتاُث ليس ل   دود اترُييَّة معيَّنة  فكلُّ ما ىلَّف  مؤل  ٌف من عاتاا  فكارمل 
َعد  يات  يُعدُّ ترا.  فكرايا  و لي  فهو: كلُّ ماا وصال عليناا مكتاو   يف أي   فارف مان فاروف العلاوخ 

 [.1واملعار ]
 
  



 
يااة  وااتااملف ماان ُرو هااا وتيَّارهااا رلاادر ا  َملاار  "ويتناااوو الاارتاُث العااريبُّ كاالَّ مااا ُكتااب  للُّغااة  العَر

اانس كاتباا   أو د يناا   أو م هباا ل فااَمَّ اإلبااالخ رااد جلاابَّ هاا ا التقسااي  ورلطلعاا  يف  النَّةاار  اان ج 
يااة الاات  مجيااا الوااعورب القدلااة الاات فتلحلهااا  وأشاااف اإلبااالُخ لُغااةل الااد  ين فيهااا  وهااي اللُّغااة العَر

فكااري   وا اد متعاد  د اف،ياا   هااو الف كار اإلباالمي  وهاو الف كاار لوَّاا  تلاا الواعورب َلاوم 
 [.2العريب"]

 
  
 

اا  أمَّا )املخطوط(  فهو يف اللُّغاة: "كالُّ ماا ُكتاب  ال   الياد  باوا  كاام كتاا   أو وثيقاة  أو اقو 
 لاا   جاار  ولكنَّاا  يف االصااطالع يقتملاار  لاا  الكتااارب املخطااوط  اال   اليااد... وهااو يُقاَ اال 

ُرَُّ ماا يتعلَّااُق 3املطباوف"] الكتاارب اا: "العلااوخ الات تلاد  [  وتُعارَّ   لااوخ املخطاوط اإلباالمي أب"َّ
فة ا وعات ة  واترُي ا"]  [.4 لكتارب اإلبالمي املخطوط  مادة  ومضموًن     

 
  
 

قلق   اُ  افمار  وأل   ادر   و" قَّق  احَّ  اقا  وص  تُاُ :  وأمَّاا )التحقياق(  فهاو يف اللُّغاة: التلكُّاد مان ص 
[  وهو يدور  وول معاين اإلثبات والتملديق  واإل كاخ والتملاحي،  5كنُ   ل  يقني من "]

اار  6ويف االصااطالع القاادا: "التحقيااق عثبااات املسااللة  َاادليلها"] [  أمَّااا يف االصااطالع املعاص 
اان أصاا ااُررُب م  ل  الاا ي  فهااو راارا ة الاانَّ  " لاا  الوجاا  الاا ي أرادلل  لياا  مؤل  ُفااُ   أو  لاا  وجاا   يالق 

ااا ل   هاااار الكتاااب 7كتبلااا   ليااا  مؤل  ُفااا "ل] ااارل و،با ت ااا   أو هاااو الع لااا  الااا ي "يُاع  ا لنو  [ متهياااد 
املخطو،اااة مطبو اااة  مضااابو،ة  ىالياااة املوُصاااها مااان التملاااحيف والتحرياااف  يف ُ لَّاااة روااايبة  

ااار ُباااُبلل االاتفااااف عاااا  وذلاااا  لااا  الملاااورة الااات أرادهاااا مؤل  فوهاااا  أو أراااررب ماااا تكااا وم عىل تُيس  
 [.8ذلا"]

 



ااا  كااام الكتااارُب رباالل  هااور الطبا ااة ُيكتلااب  اال   اليااد  لاا  الااورد  أو الاار  د  أو الاا دي  وُب مل
 لاااا  هيرااااة كرَّابااااات  ويُاعلاااادُّ املخطااااوط و ااااا   أمين ااااا  لف اااا ل تااااراثل ومعااااار ل  ضااااارة اإلبااااالخ 

اااااا وُمن جلما اااااا  وكتاااااا   صااااااددل ال اااااجالا ًنصاااااع ا لتجارع  تعبااااا   ااااان داااااو    قاا ااااادها العةيماااااة  وب 
 وشراا عها  ورفعة أىالر ها.

 
  
 

ل أمَّااٌة ماان افماا    هاااد  دااااب  ن توااهد  "ورااد  ا تواادت  افمَّااة لتسااجيل  لومهااا ومعارفهااا يف ج 
تاف  َُقطار  ون تعرف   ثقافٌة مان ال قافاات  ون يقاف  ها ا ا هااد  نادل مملار  مان افمملاار  أو يلك 

 ىل كل   َلد ،الت   يُد اإلبالخ.من افرطار  َل امتدَّ ع
 
  
 

ااا  وأىاا  صااريُر  ون يكااد  ينتملااف القاارُم ال اااين ا جااريُّ  اال اااادفال العلمااا  يف التملاانيف وا لم 
أرالخ النُّساخ ُيسملا يف كل   مكام  وكلاَّ  صاوُت اوالت يف املطااَا  و مارت  لقااُت الادَّر َّ 

 ة  لتآليف يف شلَّ فروف العلوخ وال قافة. لطالَّرب  وزىرت املكتبات العامَّة واقاص
 
  
 

خ وتتسااا رُرعااُة الدولااة اإلبااالمية  ويالغ ااُمر التاالليف والتملاانيف  ومتاا ل املخطو،اااُت  ومتضااي افايَّ
ية مكتبات  الدايا شرر ا وغر     ال تةهارل املطبعاة يف القارم اقاامس  وار املايالدي   لا   العَر

ا كام ه ا االىرتاف العجياب خ(   1468يد جوتن   افملاين ) م ان  -اىارتاف الطبا اة  -وكلَّنَّ
ااارًن وتُراثناااا  ااال  ف ك  دوم غااا ًن مااان افمااا   فقاااد  دارت  املطااااَا هناااا وهناااا ل  -حنااان العااارربل  -ألج 

 [.9إلىرا    ل م نا من خمطو،ات حمدودة عىل أبفار مطبو ة..."]
 



  
 

والعلاااوخ التطبيقيَّاااة  والعلاااوخ اإلاساااااية تُضااا ُّ وهااا ا الااارتاث الف كاااري يتضااامَّن: العلاااوخ اإلاسااااايَّة 
العلااوخ الواار يَّة )الدينيااة(  والعلااوخ اللُّغويااة  وغ هااا كالتاااريخ واالجتماااف... عن  و اااهٌر أ يَّااة 
النقاال والتاادوينل أي: أ يَّااة املخطو،ااات   لنساابة للعلااوخ الواار يَّة  فااالقر.م الكاارا ُ ف اا  يف 

انَّة النبويَّاة املوارَّفة ُ فةا  ودو  اا  الكواغد  كماا ُ ف ا  يف الملُّا دور  واُقال عليناا  لتاواتُر   والسُّ
اانة  يف الكتااب  كمااا تنارلت هااا أفااوال الاارواة  وأمَّااا باااار العلااوخ الواار ية املنبنيااة  لاا  الكتااارب والسُّ

اارة  مااا  فهااي مؤلَّفلاااٌت عَدا يَّااة  كساااار عَاادا ات العااررب يف العلااوخ اإلاساااايَّة   ال غاا  واملفس  
 ل مَّة  ن أك رها  َل ال غ   للبورية  ن ك   منها.

 
  
 

ا     ع ني الملاايف  عىل اإلباالخ الملاحي، املعتادو  ورل  
ل
وال صالعل   ل افمَّة عالَّ  لعلو دة عىل امل

ل عماااخل دار ا جاارة مالااا َاان أاااس القاااال: "ال صااالع  اا ل افمَّااة عالَّ مبااا صلااُل،ل َاا  أوَُّ ااا"  وهاا 
اا د اوة للتمسُّاا مبنااَا الملاالع  الد وة للعودة للارتاث ليسا   د اوة  للتخلُّاف أو الرجعيَّاة  وعَّنَّ
افُوىل الت بادت  عا افمَُّة الدايا  واحملافةة  ل  العادات وافىالد القولة  ود وٌة للاتخلُّ  

 ك  العريب   السلي .من اقُرافات واقم بالت  واال تملاخ  لع ل  وال قافة  ومبنهجية التف
 
 
  
 
  
 
  
  



 فنوم التلليف العريب
 

"يكفي أم تُقل  بل ،رفلا يف أثنا  كتارب "كوف الةنوم  ان أباامي العلاوخ والفناوم"ل  ااجي 
يَّاااة   ىليفاااة  لتقااارأ أداااا ل حناااو مااااات   ل ااا  أو فااانل كع لااا  .دارب البحااا  واملناااا رة  واوالت ا َر

اط امليااااال  و  لااا  افوزام واملقااااادير  والبيااامرة  والبيطاااارة  وتاااادَ  واوالت الرَّصاااديَّة  و لاااا  اابسااا
املدينة  وتدَ  املنمو  وتركيب املداد  وا   واملقاَلة  وا  را ة  وا غرافيا  وا هاد  وا كمة  
والرمااااااي  والرايضااااااة  والسيابااااااة  والساااااايميا   والوااااااروط والسااااااجالت  والملاااااايدلة  والطاااااابخ  

كتاَااة  والكحالااة  والكيميااا   ومراكاام افثقاااو  واملاارااي احملررااة  واملسااا ة  والفتاااومل  ورااوااني ال
اارلل   ا ممَّااا أغفلااُ  ذ ك  واملعااادم  واملعماا   واملال ااة  والنبااات  وا ندبااة  وا يرااة... عىل ك اا  جاادا

وراد تكفَّاال  ااجي ىليفااة يف   -كماا يقولااوم   -ها ل َعاامس أداا   لااومه   وهاي راال  مان ك اار 
 [.10ي، مدلوال ا  وتقدا درابات ُموجلمة  نها"]كتاَ  َتوض

 
  
 
  
  

 َّناذ  ومفاىر
 

"عمَّ مؤر  ىي العلوخ يعموم عىل أبالف نا العررب اَتكارات  يف جماالت ا ندبة والط  ب  وا ساارب 
 وا    واملقاَلة والبملرايتل َل يف جماو التوريا واالجتماف  وفلسفة التاريخ  والنقد افديب:

 
ااان  ساااارب 672 ندباااة: ناااد ُامللااا  الاااد  ين الطُّوباااي )ففاااي ا ( الااا ي كاااام أوَّول ملااان جعااال م 

 امل لَّ ات   لم ا ىاصاا منةَّم ا.
 



(  وهاااو أوَُّو ملااان اباااتخدخ فتيلاااةل ا ااارع الااات ال تاااماو 321ويف الطاااب: ناااد أ  َكااار الااارازي )
ارين ا يااوام  وأوَُّو ملاان مساتخدمة  عىل اوم  وهااو الا ي اَتاادف ُصاانال اقياوط ا را يااة ماان مملا

 ابتخدخ الرَّصاص افَيمس يف املراه .
 
  
 

وأَااو  لااي ا ساان َاان بااينا رااايس اف،بااا   صااا ب كتااارب )القااااوم( الاا ي يُعاادُّ أهاا َّ مراجااا 
اا  الطب والعال   وهو ال ي ذلكلر أمَّ السابيل الو ياد للوافا  مان افوراخ اقبي اة )السار،ام( عَّنَّ

ة يف افدوار افوىل للمااارو  وأمَّ االبترملااااو ياااب أم يكاااوم  لااا  ا طااااد هاااو ا را اااة املبك  ااار 
 وابا   وُ م ق كب   ما العناية الوديدة َتعقي  املنطقة البارية َعدل االبترملاو.

 
  
 

ااا يلاا ُكروم أمَّ اَاان النفاايس ) ( كااام أوَّول ملاان اكتوااف الاادورة ا مايااة للاادخ َااني القلااب 698كمل
 والراتني.

 
  
 

فخاارٌة  ريضااة يف وضااا   لاا  ا اا  واملقاَلااة   لاا  يااد  العااان الكباا  حممااد َاان موباا  وللعااررب م
(ل فهو ال ي اَتد ل  ودَّاال  ووضاا مملاطلحات    وال ياماو ها ا االبا  العاريبُّ 232اقوارزمي )

 مسيطر ا  ل  مجيا لغات العانل.
 
  
 



ت  فنجد اَنل ا ي   اململريَّ ) دف اةارايت  الضَّاو    ويضاا يف ذلاا  ( يبت432وأمَّا  ل  البملرايَّ
كتارب )املنا ر( الا ي يُعادُّ الد اماةل افوىل يف َناا  ها ا الع لا   وراد شلارلع فيا  ااكساارل الضاو   

نيَّ كيف تت ُّ رؤية افشيا   وهو بلب ٌق  لمي كب .  َو
 
  
 

  وند ك لا ببقل العررب يف موبو ات الفق  اإلبالمي كمبسوط السرىسي  ومدواة مالاا
 [.11وكتب الفتاومل"]

 
  
 

"كما تُعدُّ )مقدمة اَن ىلدوم( لكتاَا  يف التااريخ كنام ا مان كناوز التفكا  االجتماا ي  بايةلُّ 
اااااارَّت   أصااااااال  للفلساااااافة االجتما يَّااااااة  وباااااايةلُّ مرجع ااااااا للداربااااااني  مهمااااااا ،الاااااا   افزمااااااام وكل

 [.12الدهور"]
 
  
 

الكبا  اَان فاارَّ م ان مفااىر التالليف العاريب  َال  "ويُعدُّ معج  )مقاييس اللغاة( للغاوي   العاريب   
يكاااد يكااوم الفاا َّ ماان او اا  ماان َااني املؤلَّفااات اللُّغويَّااة  عم ن يااا يف احملاايل اللغااوي العاااللمي  
فنحن ن اعل    ل اوم مؤلف ا لغوايا .ىر  اوو أم يدرَّ موادَّ اللُّغاة يف   ال   القيااَّ املطَّارد يف 

تطاف أم يبتادفل اةرياة  لُغويَّاة دريقاة تتم َّال يف عرجااف كال   ماادة لغوياة مان معةا  تلاا املاواد  وابا
مواد   املعاج  عىل أص ل أو أصالني  أو  ادة أصاوو معنويَّاة  وراد يكاوم يف املاادة الوا ادة مرااٌت 
اار كاالُّ كلمااة منهااا َتفساا  ىاااص ُيالاا  القااارمل  املطَّل ااا  ااا(  وتُفسَّ ماان الكلمااات  م اال مااادة )َر

ر اا  أم يالُردَّهااا عىل ثالثااة أصااوو  وهااي: ا اام  ماان  أشااتاات   خمتلفااة  ولكاان اَاان فااارَّ ابااتطافل     
عاة أشايا   واإلراماة  واإلشاالة والرفاا   لا   اني ناد اَانل منةاور يف "لساام العاررب" يتنااوو  أَر



مفااردات  هاا ل املاااادة وموااتقا ا يف َخاااسل  واارةل صاافحة كبااا ة  ُُييَّاال للبا ااا  فيهااا أمَّ هناااا  
 [.13ات  من الدالالت ملرات من افلفاظ"]مر
 
  
 

"واستطيا أيض اا أم االُعادَّ تاراث أيب   ماام  مارو َان  ار ا اا   يف رمَّاة التالليف يف املعاار  
اان جااا  َعاادل ماان العااررب وغاا ه    اال أمكاانل  العامَّااة  أو أم اقااوو: هااو الاا ي فااتل،ل البااارب ل مل

 Encyclopedia[14]ا ُيسمَّ  َداارة املعار : املؤلفني يف  ملورًن ا دي ة أم يُؤل  فوا م
 
 
  
 
  
 
  
  

 اإللام  لرتاث
 

ال مستقبل  وا  فاُظ  لا   تراُث أي   أمَّة هو اترُيُها وكيا"ا  وأمَّة َال ماو  أُمَّة َال  اضر  َو
دلًن الاارتاث و لاا  التاااريخ هااو ا  فاااظ  لاا  الكيااام وا ُويَّااة   لاا  اُقملوصاايَّة الاات منحت نااا وجااو 

ف نا أمَّة  هو ا فاظ  ل  السبيل ال ي يضمن ابتمرارلًن و"ضتلنا م ن غفوتنا.  َوص 
 
  
 



لإلاساام  نانُّ عليا  كلَّماا َالُعادل َا  املطااُ   -َعاد التو ياد  -"وكماا أمَّ الاو،ن هاو املهاد افوَّو 
ا  إل  ماز مهما أغرت ا  املغارايت  يف َالد    ويلوُعر يف ررارة افس    ب    وتفديت   ويلدين ل  أَد 

ني أرض   ضروراُت العلي ش  ك لا يُعدُّ الرتاث الفكريُّ هو املهدل افوَّو لتفك ل  و  دت  َين  َو
ُيلااق مناا  اماارأ  تتجاذَاا   -ولنفساا   وأيُّ اافكااا  َااني املاار    ود يناا  أو و،ناا   أو َااني املاار  وتُراثاا  

اااعور  أ،اااراُ  الضاااياف  وفقااادام الااانفس  وضاااياُف الااان اااا والتخلخااال  والوُّ فس ماااد اٌة عىل التفكُّ
 [.15 لبؤَّ وامل لة اللَّتلني  ال تطيب معهما ا ياة"]

 
 
  
 
  
 
  
  

 كيف تنهمس افم ؟
 

ا تقوخ  ل  أبابني:  م ن املعلوخ وال اَ  أمَّ "ضات  افم  عَّنَّ
 

 افوو: النةر فيما بلللف  ا م ن تراث  وع ياؤل.
 

ر ها واترُيها"] وال اين: اإلفادة من ر اقارجي  وابتملفا  ما يتنابب ما ف ك   [.16مناَ ا  الف ك 
 
  
 



جياالل البعاا  واإل يااا   فيقااوو: "هاا ا ا يااُل  -رمحاا     -ويملااف الاادكتور حممااود الطنااا ي 
االلا ضاارو   ُمضاانية   ياا  تملاادَّمل رجالُاا   الاا ي راااخ َعااب   ضلااخ    وا تماال  نااا    هة ااا  وبل

خ  ه أ سااانوا ررااتلااا   و اشاااوا يف  ااا ا الااارتاث املخ طاااوط  فاباااتنق ول مااان  اااوادي النااااَّ وافايَّ
 ملور أتليف  ومت َّلول  ه حتمَّلوا أمااةل أداا  وعضاات  وفهربت   فقدَّموا َ لا مادَّة حُملرَّرلة  راما   

اارَّر  وكاا  رأ ُحل
ي نااا  ليهااا دراباااُت الداربااني  فااال د رابااةل صااحيحة مااا غيااارب الاانَّ  الملااحي، امل

ااا اتكاالت   لاا  املااوص حُملرَّفااة وُممالااة  اان  اان درابااات ااتهاا   عىل اتاااايل غاا  صااحيحةل ف"َّ م 
هتها..."]  [.17ج 

 
  
 

ارًن وأدَناا  فُها  ن يتَّجهاوا عىل  هاوا عىل دراباة  ف ك  ه يقوو: "ورد فلط نل   ا املستور روم ال ين ابَّ
لوا يف ذلااااا ُجهاااااود ا  تلااااا الد  رابااااات عالَّ َعااااد أم أ ااااادُّوا مادَّ ااااا  وهااااي النُّملااااوص  وراااااد َلاااا ل

 [.18ُمضنيلة"]
 
  
 
  
 
  
 

 اااااااااااااااااااا
 
(  و"منااهي حتقياق الارتاث"ل 5 – 3[ ااةر: "الرتاث العاريب"ل لعبدالساالخ هااروم  )ص: 1]

 (.8د. رمضام  بدالتوارب  )ص: 
 



 (.7[ "الرتاث العريب" )ص: 2]
 
(  وااةااار: مقاااو "ماااا 9 بااد الساااتار ا لااوجي  )ص:  [ "حنااو  لااا  خمطو،ااات  اااريب"ل د.3]

 املخطوط؟ " د. أمحد شوري َنبني.
 
[ "حناااو  لااا  خمطو،اااات  اااريب"ل للحلاااوجي:  ااارو ومنارواااة  حمماااود حمماااد زكاااي  )ص: 4]

134.) 
 
 (.11/333[ "لسام العررب"ل الَن منةور  ) قق( )5]
 
 (.75[ "التعريفات"ل لعلي َن حممد ا رجاين  )ص: 6]
 
 (.5مناهي حتقيق الرتاث"ل للدكتور رمضام  بد التوارب  )ص: [ "7]
 
(  اقااال   ان: "روا اد حتقياق املخطو،ااات"ل 7[ "حتقياق املاوص الارتاث"ل للغارايين  )ص: 8]

(  وااةااار: "حماضااارات يف حتقياااق النملاااوص"ل د. أمحاااد حمماااد 403عايد ىالاااد الطبااااف  )ص: 
نااااي وهيااااب ا ب ااااوري  )ص: (  و"ماااانهي البحاااا  وحتقيااااق النملااااوص"ل د.9اقااااراط  )ص: 

127.) 
 
[ "دار العلااااوخ ومكا"ااااا يف البعاااا  واإل يااااا "ل د.حممااااود حممااااد الطنااااا ي  ضاااامن )اللغااااة 9]

 .2/825وافدرب.. درابات و وث(  دار الغررب اإلبالمي: 
 
 (.11 – 10[  ىتملار  ن: "الرتاث العريب" )ص: 10]
 
 ".13 – 12[ الساَق َتملر   )ص: 11]



 
 (.9ص: [ الساَق: )12]
 
( َتملاااار   ومقاااااو: "ماااان الاااارتاث اللغااااوي.. معجاااا  مقاااااييس 9 – 8[ الساااااَق )ص: 13]

 (.201اللغة"  ضمن )رطو  أدَية( لعبدالسالخ هاروم  )ص: 
 
 ( َتملر .10 – 9[ الساَق )ص: 14]
 
 ( َتملر  وزايدة.14[ "الرتاث العريب" )ص: 15]
 
 (.825[ "دار العلوخ ومكا"ا يف البع  واإل يا "ل )ص: 16]
 
 [ الساَق افس .17]
 
 (.826[ الساَق )ص: 18]
 

 (2/2الرتاث العريب: هوية املاضي وزاد املستقبل )
 حممود حممد زكي
 مقاالت للكاتب

 مقاالت ذات صلة
 هجري  15/9/1430 -ميالدي  05/09/2009اتريخ اإلضافة: 

       77زايرة: 
 

-------------------------------------------------
------------------------------- 



 
 الرتاث العلمي العريب شي  من املاضي أخ زاد لآليت؟

 
  
 
  
 

اابق شاايٌ  ماان أباابارب االهتماااخ مبخطو،ااات العلااوخ اإلاسااااية  ولكاان رااد يتساااال  وُضاا،ل ممَّااا بل
الااابعمُس  ااان جااادومل االهتمااااخ مبخطو،اااات العلاااوخ التطبيقيَّاااة يف  ملااارًن هااا ا َتطاااورُّل الع لماااي  

تقنيات  ا دي ة  وه ا ما  اوو أم ُييبل  لي  الدكتور أمحاد فاؤاد  شاا  أباتاذ العلاوخ  امعاة و 
اااني  لااارتاث الع لماااي العاااريب  يف   ااا  املااااتا: "الااارتاث العلماااي العاااريب   القااااهرة  وهاااو مااان املهتم  

 :-َتملر   -شيٌ  من املاضي أخ زاد لآليت؟"  ال ي اقتبس من  ما يلي 
 
  
 

ا َعلاوخ ا ضاارةشهدت  الع ار باني العاررب  قاوُد افىا ة اهتمام اا متماياد  يَّاة اإلباالميَّة مان الدَّ العَر
ي  ني   لااا   اااد   باااوا   ولكااان  ااان املستواااررني والفالبااافة  وماااؤر  ىي الع لااا  الغاااَر واملسااالمني  وم 
الاابعمس يتسااا لُو أ ياااًن   اان جاادومل البحاا   يف كتااب  ردلااة تعااوُد َنااا عىل الااورا  ألاافل  اااخ أو 

ااد املخطو،ااات ومجعهااا  وفهربااتها يميااد  وملاااذا اباا ُو كاالَّ هاا ل ا هااود املضااني ة يف  مليااة رلص 
ااخ ا وراارا ة و ااالا ملوااكال ا   ااها ومعا ااة َّناذجهااا  الس  ف ةهااا  ه يف حتقيااق املوص  وترميمهااا و  
اااااا لكاااان أم تتضاااامَّن  مااااان  وابااااتجال   لغوامضااااها  ه يف تناو ااااا  لد  راباااااة والتحلياااالل    ااااا  مَّ

 معلومات رد تُفيد أو ال تُفيد؟
 
  
 



اال يف التعامال ماا الارتاث العلماي  ه يُنكاروم املاضاي  - لا  ر لَّاته   -يقوو: وأاملاُر ه ا االب  
ار العاريب ملان يتبا َّ ها ا املورافل  متام ا  ويالم دلروم أيَّ حماولاة إل ياا  تراثا   ويوجاد يف باا ة الف ك 

ليال  قلاي درياق   ال الرافمس في   َرل َني التاريخ وا اضر   جة أا   ال يملمُد أمااخل أي   حت
فيماا يم ماوم  -وعم كام يُفياد يف اباتنهاو ا  ما  ورلف اا املعناوايت  فلايس يف التااريخ البواري 

أجماااٌد معنويااة تتحااوَّو عىل جاام  ماان )ا ينااات( املكو  اااة لوااعب  وتةاالُّ كامنااة يف أفااراد ل  لاا   -
 -متحق  ق ااا  َاال عمَّ هنااا   شااكل ابااتعداد للنُّهااوو ينتةاار اللحةااةل املناباابة لكااي يملااب،ل وارع ااا

لدتنا  -َكل   أبف  مان يُعلان صارا ة  أمَّ ع ياا   -حنن معورل العررب واملسلمني  -من أَنا  ج 
ا يكوم َقتل  .  الرتاث  عَّنَّ

 
  
 

ويُنبَُّ  عىل أمَّ رضية الد  فاف   ن الرتاث العلمي وأ يَّت  من القضااي الت تُ ار َني ا  ني وا اني يف 
وااادوات  امليَّااة  وأمَّ ا اادي ل  نهااا ماارتبٌل مببحاا  اتريااخ وفلساافة الع لاا   وأمَّ الغااررب  مااؤمترات

يرُصاااد اإلمكااياااات  وافماااواول وافورااااتل إل ياااا   الااارتاث الع لماااي الغاااريب  وضلااارلرب  لااا  ذلاااا 
أم لة ل منها: أ ماو  ان  الرايضيات )كوشي( ال ي ابتغرد عصداُرها أك رل من َخساني  ام اا  

 راوللي( ال ي تعاوا   يف عصدار أ مال   أك ُر من ببا دوو   لت  عىل االكتتارب العاخ.و)َ
 
  
 

ويؤك  ااد أمَّ اتريااخل الع لاا  افوريب نةلاا   هتماااخ متعااا    اليااوخل يف أور   ماان أجاال أتصاايل ال قافااة 
اااا جاااا  يف تقريااار  ااان اااادوة معنياااة أمَّ العلااا  و  يَّاااة  و،بق اااا ل مل التقنياااة ينةااار عليهماااا  الع لميَّاااة افوَر

كمكاو  ًنت أباباية للعاامَّة القوميَّاة  وراد ولصاافل التقرياُر الع لاا ل املعاصار أباَّا  "معرفااة َاال ذاكاارة"  
ووصفل العلما ل احملرومني من ال قافة التارُييَّة  واملنعملني  ن اُفُبس الت تقوخ  ليهاا  لاوُمه   

وُيضااا فوا أىطاا له   ورااد يلةلُّاوم داااارين يف  لقااات َكاو"   أك اارل ُ رضاة  فم  يلضاالُّوا ،اريقله  
عامُس  اا تُفضاي عىل "ااايت مسادودة  َو ابلق اكتواافُها مان ربال  واتَّضا، أ"َّ مفرغة  ومساارات بل



ااا عنااازاٌت ثوريَّااة وعَدا يَّاة غاا  مساابورة  رااد ال تكااوم يف  االكتواافات الاات تُقاادَّخ اليااوخ  لا  أ"َّ
مس اففكاااار القدلاااة الااات أُ   لااا  وغملرلهاااا النسااايام لسااانني ا قيقاااة باااومل ع اااادة تواااكيل لااابع

  ديدة.
 
  
 
  
 
 
 

 الرتاث العلمي العريب زاد للحاضر واملستقبل
 
 يُعد  د الدكتور فؤاد  شا َعمسل فوااد  االهتماخ َرتاثنا الع لميل درابة  وحتقيق ا: 
 
النقااادي  وال   قاااة  لااانفس لااادلمل عثاااراُ  املااادىل التاااارُيي   يف تااادريس العلاااوخ  وتنمياااة ا اااس    -1

 الناشرة  والورو   ل  ،بيعة التطوُّر الع لمي ومنهجية البح   والتفك  يف العلوخ املختلفة.
 
ااااف  اااااالت الغ ااااش   الفكااااري    والقرصاااانة الع لميَّااااة ماااان ر بلاااال َعاااامس املااااؤر  ىني والنقلااااة    -2 كو 

 واملستوررني يف  ق   تراثنا العريب واإلبالمي.
 
 صيل ا ي  د ملختلف فروف الع ل  املعاصر. التل -3
 
اان النةاارايت واالىرتا ااات املتقد  مااة يف الاارتاث اإلبااالمي  واسااود  -4 ااف  اان املميااد م  الكو 

م اال   ل  ذلا: روااني ا لرلكة وا اذَياة الات اكتوافلها اَان ملكاا البغاداديُّ  وا سان ا ماداين 
 ربلل ايوتن َعدَّة رروم.



 
املااااوص جي  ااادة يف أغااااراو التلصااايل ملنااااهي البحاااا  العلماااي    واةاااارايت  لكااان تو يااافُ  -5

فلساافة الع لاا  املعاصاارة  وماان أم لااة ذلااا: ُمقااد  متلا اَاان ا ياا   لكتاَياا  "املنااا ر"  و"يف الوااكو  
  ل  َطليموَّ".

 
تتضاامَّن خمطو،اااُت العلااوخ عفااادات  مباشاارة   وغاا  مباشاارة  تُغاام مااؤرىي ا ضااارة  م اااو  -6

تاارب اليوزجااين يف املناازو السابا  تضامَّن أددَّ البيااًنت  ان الضارااب  واةااخ اقارا   ذلا: ك
ار اإلشاابيلي    الا ي اشااتمل  وأ طياات العسااكر  وكتااارب "التيسا  يف صانا ة التاادَ "ل الَان زله 

. را ات والدبااس يف أبرة املراَطني  ما أاَّ  كتارب ، ب     ل  تفاصيلل مهمَّة  ن المل  
 
 اإلفادُة من الرتاث الع لمي العريب يف ميادين تطبيقيَّة  ديدة  منها:لكن  -7
 
َفضال املعلومااات ا يولوجيَّااة والتعدينياة الاات تضاامَّنها كتاارب )ا ااوهرتني( للهمااداين    اهتاادت  · 

 َع ة  لميَّة عىل اكتوا  العديد من املناج  املهمَّة  ليمن.
 
درياااق للهااامَّات الملماليَّاااة الااات تعرَّضااا   اااا البلاااداُم  جاااا  يف  ااادد مااان الكتاااب الرتاثيَّاااة وصااافٌ · 

اإلباالميَّة ىااالول القاروم املاضااية  ممَّاا يُاعلاادُّ االبرتشااد عاا ل املعلوماات ضاارورة  منهجيَّاة ومعرفيااة 
 في   درابات معاصرة أو مستقبلية  تتعلَّق  راال التوزيا الملمايل وتورعات ... عن.

 
اااُر الااارتاث اإلباااالم·  يُّ  لعدياااد مااان املؤلَّفاااات يف جمااااالت  لاااوخ النباااات وا ياااوام  والعلاااوخ يمىل

المرا ية  و ل  الر ي واملرا ي  والت لكن اإلفادُة منها يف حتديد العوامل افك ر أثر ا يف زل  ف 
ياااااة وعباااااالمية  ديااااادة  وأااااااواف النباااااات و روفااااا  يف هااااا ل  امللو اااااة وا فاااااا   لااااا  مناااااا،ق  َر

 املنا،ق... عن.
 



يمىااار الااارتاث اإلباااالميُّ مبؤلَّفاااات ،اااب   اف واااارب  ممَّاااا يفااات، الباااارب للكواااف   ااان أدوياااة · 
جديدة ل مراو  يف الورا  الا ي يبحا  العلماا  يف كال   مكاام  يف أ مااد الغاا ت وريعاام 

 احمليطات   ن أ وارب ختل    البوريةل من افمراو الملعبة.
 
ية والتعلي   لتدريب  الطالَّرب  لا  ع اادة  تُفيد كتُب الرتاث العلمي والتقم ك   ا·  يف جماو الرَت

تركيااب َعاامس  افجهاامة واوالت البساايطة  وُيسااا  د  لاا  ذلااا الوااروُع واملخطَّطااات والربااوخ 
ُحااادلثني أ اااادوا َناااا ل العدياااد مااان الرتكيباااات 

املوضاااحة  ملخطو،اااات  َااال عمَّ َعااامس التقنياااني امل
 [.1ية املخطو،ة]واوالت تبع ا   ل املؤلَّفات الرتاث

 
  
 
  
 

 حنو ىطة  لمية لبع  افمة وع يااها
 

يضا الدكتور الواهد البوشيخي ُىطة    لميَّة شاملة إل ادة َع   افمَّة وع يااها  ها ل اقطاة 
 تقوخ:

 
 أوال :  ل  ع ملا  ممتلكات ال ات  ه تقوخ:

 
 لتخملُّملات  ه تقوخ:.اي ا:  ل  ابتيعارب ما لدمل اوىلر  من   ل   َعل   يف خمتلف ا

 
 .ل  ا:  ل  االررتاو ا ضاري َع ل    من ىار  ال ات   سبل  اجات ال ات.

 
  



 
 وذلا يعم صر  ل ا هد يف:

 
 جماو النَّ    الرتاثي   أوال ل فاَّ  جمل لل  ال ات  وىمَّام املمتلكات.

 
  
 

ااان ه جماااو درابااة لُغاااة  الاانَّ    .اي ااا  وال بااايَّما االصااطال يَّ  ااا املااادىل الو يااد للااتمكُّن م  ةل ف"َّ
 الفله   السلي  للمفاهي   ال ي  لي  يلنبم التقوُا السلي   فاالررتاو ا ضاري السلي .

 
  
 

ه جماااااو ماااانهي درابااااة الاااانَّ    مقام ااااا ومقاااااال  .ل  ااااال فاَّاااا  ا ااااادي عىل ابااااتنباط ا ُاااادلمل الااااالزخ 
 اجةل عىل اررتاو افمَّة ل  م ن ىار  ال ات.للحضور والوُّهود ا ضاري  ممَّا ال  

 
  
 

ه جماو الوافد م ن ىار  ال ات راَع اا  واباتيعاَ   نادل أهلا    لتخملُّا  فيا   َُلغاات أهل ا   ه 
َتتبُّااا ..رل فيناااا  لااادَّر َّ الع لماااي ال  قلااار صل فمَّ ذلااا الااا ي لنعناااا مااان أم الةل ااا  أو اُةللااا   

 [.2الناَّ  ق"] ويُؤه  لنا للوهادة  ل 
 
  
 

 ويقوو: 
 



 الرتاث ترا.م: 
 

 - ام وجال  -فهو موثٌَّق حمقٌَّق ُمكوَّاٌف  وها ا حنماد    -ورليل ما هو  -تراث معد   لمياا 
 أم منَّ   َ   لينا  واسلل  املميد.

 
  
 

 وتراث غُ  معد  وهو أيض ا ترا.م:
 

أو  -أرالُّ املوجاود  وكلُّا   - ا  يف الارتاث  سبل تقديرات  دد  من اق -تراث مطبوف: وهو 
 -نتاااا  عىل حتقياااق  ورليلُااا   -وعم ُكتاااب أاَّااا  حمقَّاااق  -حمتاااا  عىل تكوااايف  وأغلبااا   -يكااااد 

 التوثيق. - الوة  ل  ما تقدَّخ 
 
  
 

أك ُر املوجود  وكلُّا  حمتاا  عىل ،باا واوار   - سب تقديرات اق ا   -وتراث خمطوط: وهو 
ود ل يف العااان غااُ  حمملااورة  واملعلااوخ منهااا  اادٌد مناا  غاا  مفهاارَّ احملتااومل  واملفهاارَّ ومراكاُم وجاا

 [.3منها  دٌد من  غ  دريق املعلومات"]
 
  
 

 ه يقوو:
 

ع ااداد ا  لمياااا شااامال  اقاارتع املنهجيااة  -أي: غاا  املعااد    لمياااا ماان كتااب الاارتاث  -وإل اادادل 
 التالية:



 
ياااة يف العاااان  الفهرباااة: وتتطلَّاااب عنااااز -1 : معجااا  مفهااارلَّ للمطباااوف مااان املخطو،اااات العَر

الادليل  -لاو يكاوم  - اصر ل ملا ،ُبا  راَل بنوايا إل اد ما يُطبا  ويُعاني  ليا  أكا ل العاوم 
ية يف العانل.  السنوي للمطبو ات العَر

 
ياااااة يف العاااااان: العامَّاااااة منهاااااا واقاصاااااة ) ىاااااماان  ه معجااااا  مفهااااارلَّ ملراكااااام املخطو،اااااات العَر

ف  وزوااي... وغ  ذلا(.  ومساجد  وكنااس  ومتا  
 

ية احملفو ة َتلا املراكم.  ه معج  مفهرلَّ للمخطو،ات العَر
 
ياااة يف العاااانل مااان  -2 التملاااوير: ويتطلَّاااب تملاااويرل كااال   ماااا  ملعجااا  املفهااارلَّ للمخطو،اااات العَر

 أصول   دومل ااتقا  أو ابت نا .
 
ُصاااو  ر  وختمينااا  أب ااادث  الوبااااال يف "مركااام جااااما لملاااور التخااامين: ويتطلَّاااب  فااا  ماااا  -3

ياا في   مؤبساة   ا    ية يف العاان"   لا  أم يكاوم االاتفااف َا  ميسَّار ا  اباَو املخطو،ات العَر
  ل  وج  افرو.

 
التملنيف: ويتطلَّب تملانيفل ماا ُىام  م مان متخمل  ملاني  و ساب  اجاات التخملُّملاات   -4

 وموضو  ا...زماًن  ومكاًن  وعاساًن  
 
ااحَّة اسااابة مااا ُصااان  ف عىل صااا ب   ضااابط ا للعالرااات "خمتلفاااة  -5 التوثيااق: ويتطلَّااب عثبااااتل ص 

ااحَّة النساابة    لقاااال والساااما  والعملاار واململاار... عىل غاا  ذلااا ممااا لكاان أم يسااتفادل ماان ص 
 رُي ا ووارع ا".وتضبط  ص حَُّة الن  سبةل فيمل،َّ التملوُّر ل مور زماًن  ومكاًن  وعاساًن   ات

 



اااحَّة ملااا    ماااا ُوث  اااقل  كماااا صااادر  ااان صاااا ب   ،بق اااا لقوا ااادل  -6 التحقياااق: ويتطلَّاااب عثبااااتل ص 
و.دارب  معيَّنةل وذلا لضبل اف كاخ  واالبتفادة من النُّملوص  "ااطالر ا من  دود  بار ال 

اال  أو غا  ذلاا  لارالَّ يبام  لرالَّ يُاقلاوَّو رااال ماا ن يقال  فيقاوَّول َتقويلا   لملاٌر  أو مملاٌر  أو اب  
ااادل   م  َناااا لل  لااا  ماااا ن يملااا،َّ  َسااابب تملاااحيف   أو حترياااف   أو َلااارت    أو غااا  ذلاااا  فيُاف س 

 التاريخل والوارا مع ا".
 
ااافات حملتااوايت مااا ُ ق  ااقل أدااا   واقااوال   وموضااو ات   -7 التكواايف: ويتطلَّااب ع اادادل كوَّ

تها وباااعتها وك ااارة   طااهاااا ومملااطلحات  "وال بااايَّما اململااااد ر افمهااات الااات ُتواااب ُ  يف ىملااَو
الغا ت   فك  م ن َقااي كتب ري  ملة لعلما  أف اذ  لكن ابتخراجها من َطوم تلا افمهاات  
ااان  لاااوخ ومعاااار ل  وشاااواهدل ًندرة لعلاااوخ ومعاااار    وال يكواااف  نهاااا عالَّ التكوااايف  وكااا  م 

 تاا ليل  لقبااة  الع لاا  عااا عالَّ  لتكواايف  و اال اوم ن توجااد مطويَّااة يف أ وااااها  ال باابيلل عىل
 ُيكلوَّف من منوور الرتاث عالَّ َعمُس جوااب م ن َعمس افمهات".

 
اافل  ه توزيعلاا  توزيع اا وابااع ا  يُعااني أكاا ل العااوم  -8 النوار: ويتطلَّااب ،بااال مااا ُوث  اقل وُ ق  ااقل وُكو  

اان املااوص ُ ق  قاا  ون باا ااد  "فكاا  م  اان حمقَّقااات ،ُبعاا  ون بااد  لاا  مااا ُرمل  د ،اَع ااا  وكاا  م 
ُموز    ااا  وكاا  ماان مطبو ااات ُوز   اا  ون تكااد  باااوز أو ياااوز الع لااُ  َطبعهااا البلاادل الاا ي ،ُبعاا  

 [.4في  ..."]
 
  
 

وهاا ل القضاايُة حتتااا  عىل مميااد  اةاار  ومداربااة  .مااُل أم يُتاااعل فيمااا ُيسااتقبل  ولكاان لعلَّنااا  اات  
ااق َاارامي معهااد املخطو،ااات  -ور فيملاال ا فيااام َكاالخ  اااو  للاادكت ىبا  املخطو،ااات  ومنس  

ياة  عجاَااة   لاا  تساااؤو  ااوول كيفيااة أتكيااد ىملوصااية افمَّااة  أو صااياغة  - ياا  يقااوو  -العَر
: "اؤك  اادها أبم اسااتنبلل ماان هاا ا الاارتاث القضااااي الكاا مل  واإلنااازات  -ىطااارب  ًن،ااق  دهااا 

التحااوُّالت  العامَّااة الاات أ طاا    اا ا الاارتاث  ريمتلاا   ومنحت نااا حناان العةيمااةل  واضااال أيااديلنا  لاا  



وجودلًن َوصفنا أمَّةل مبعا : أم ُاوار    لا  ها ا الارتاث م ان أ لا   فينكواف لناا  واارال رؤياة  
شااملة  تبادو لنااا م ان ىال اا مااا يُور اف ويلسااتور ف  واتتبَّاا َوباا،ت ها التفملاايالت  َتالم   وتااؤدلة   

َينهاا  واساتخل ل منهاا عنااز ا ماا  أو  ااهرة  ماا  أو عضاافة  ماا  ه اُقاد  خ ذلاا فافسانا  لنؤل  افل 
اانا لنباامل  لياا   وافياادل مناا   ولآلىاارين ل يُاادركوا  اان ًن يااة أىاارملل فافس  ماان ًن يااة  ولآلىاارين م 

 [.5ريمةل عبهامنا  ودلو رًن الفا ل يف مس ة  ا ضارة"]
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