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"إرثنا المخطواافيازاا العاامالمشفمخاام"ا اش رااخ ااوالاامخاا  ا  ااف المخطواافيا

نظخماااااواعنظخااااامالممربةاااااماملم   زاااااماملمش ااااااف اامااااا   الا2022عااااا ر اا31لمشربااااا ا
"اب ممشاا مماعااماة عشااماعلاارام ش ااف املممعنفمفةةاا امال ااعاباا مبرلالم  عشااما"لألمساا ف

مهاافاا ااو ا ااف  ااظااة.اومااشعن  امعااماكمااأسامب نخاا اعناالاوماامخماموماامخمماب  خاا  ا
لمش خاااا خالمط اااارلخاملممهااااعا  المت ب اااامالمماااا افماااارب اباااا  ر المخطواااافيازاااا اهاااا  ا

مفرف ا الألمرل امرما.امالمم ااخارا تا ااا م.الم اف اعاماإاا يعاففلوامالأليملرالمخم ه
لمطرلبطامعا افخاراباوالألعما مالمشربةامامل مانعةماعامافي ارل امة ماةماملةمخ  ةاما
اعااماو اا   الماام  ك ا ملقملا يامامث  يةاامسافساا خملااخااك اإكلاعنااك ان ااتعاوا ااك ا اا نك

رل المخطوافيازاا ا اترالاامخاا  ازا المااعمرال انعا المخناافياباوااععااماها لالمماا
ع الما  اعنا ان عالاوماا افماا ارالمطرووامال انعةامابواعماعلاا  سامهافالمها

المشربةماب  زمايرة فت امفنفا فت  ا
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ااااامكالمخطوااافيالمشربااا اعااامالاهمخااا  ا عااامالامخااا  اإمااارالامخااا  سا  اااعماومك
مابا  ر ال انع اق  ل امعتخ اع مالألعرسازنا زل الاامخ  ا  اف المخطوافياو

المشربةمااعثك اااغنراانو االمخطوفياب منسبمام خمخس  ماب م يماملمتفوم
ا

لمط  ارابخرعازا–م عافس خ الألمم كالمععمفرالمرلالاعهخعازافل اةا هللاا ا
اامايمرال اان ازا اا-فه  قالممارل المشربا اب  عشاماعلارام ش اف املممعنفمفةةا 

الممشروفابإرثن المخطوفياز او رولالمخ ض  ا
لارلضاااة اااااماهااا لاا.مااا اهم اااعاهااا لال اااان المشربااا االماااعمرا  نخااا ا اااماو اااعك

ا  ٍخاا ف اعمالآلارالمط رة  اب خةمامم ب وام م ارموجاأل ك
قعا مش رضاع تعافطلة اواا  امنامخا  اب متفواماملم ياماملممارل املمش ا.ا
مه  المقة.الألصا  مالمما ا نسا ه المابش ازا اا ا.الان اي  اب مبهاةااامام خاما

عااامازعااارعالان ااا لاملمشخااالامل مااا  ياا ااارالمفلقااامالمخش صااار اممعااامابشاااعالمعاااة ا
اماع  سامعخ انسمعا اه  المقة.از الامخ افنا المعمرواما تا سالممخع راز الألعرا

نسمخساارامنش ااعالممخع اارازاا اع خاا  اهاا لالمماارل المكماا انل  االاعااماانمتاا الألزعاا را
بناا ازاا المساا  قامبخاا اااملماار واملمملاافرل المساا عةمالمماا الن   االاعااماوكهاا ماا خ 

وضا زفلامو اعافلامما.اا  أاز اعفنت.اقعالنخمهفلاا ارازتاٍ.اممارلثت.اوا اك از اعيملاما
ا نخل فلاعو  ك ااماقعاخت. 

معخااا او اااعذاومااام كن الم   ااالالماااععمفراعخااا  اارزااا  ان تااا مانظروماااواغ ااارا
لمخسااا فقمامهااا انظرواااما"لم    ااافةرل "امارزنااا اعنتااا اعةااافافسااامعر المعمااا ابش ااات ا

 ساملألزعااا رابش ااات المااابش سااا اااعاومانسااامخ عاعاااماهااا  المشنقااا  المكمااا المااابش
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 ما ااا مالألاخااا  املمخااابمكخ م امبااا مالمعمااا الممااا افمشااا رضاعااامالعماااعك اا ااارالمزعااا
ابش ت المبش ساملمعم المم اف   اامابش ت المبش  

ا
ا

لالاممع اا  افاا ف اوهخةاامالمخطواافيازاا المرةاافذاإمااراع خااٍما ممعاا ا مهلااال
ٍ اعن فشسامعماان المبهةاملممن   ا م عك المب اةاموم عك اعشواوماعختفٍ اوماعن

المش . ا
 يد اإلعالم؟وماذا ُيف

ل ان اهن اعخ ع از الكم   المخطوفياملاامن خابوامبن  رووامعه قةو ا
معخ ع اوك راموك رامقلاومااشر اب مخشلاعةفةكمافرةخمالمخطوافيامةش اواعش صاركلا

اا.ز انت امالمخو  
لملاااا ما تاااا لالمماااارل ااومان واااامنعاااافماواااااعلخاونخساااان امقاااالاأا اااااإنناااا اا

لمخطوااافيامبط صاااماوماعااامانظااانت.اوااااعلخامنااا اهااا.اوك ااارالمنااا  الهمخ عااا ابهةااا لعا
اعطوفط فن الم عاخمالمم افشفيا ن اإمراومفاا  اوما زوع!

إنت.اا  شفماعلاةتعا    از ارصعالمخطوفطا  اوماةخشتا امزترمامت ا
قارلخعاماانانلفصت امعش م مانخ كةت انسطك اماامفرعةخت اماخظت ساث.از افه  ق

مخ اا نفت املماام نخاميفلع اات سامومن ممفنتاا اب معرلمااماملممه  االابه اا ااخاا ااخ ااما
اومافم خنواعماعش فع  اقعافخ عاومااافخ ع 

 وماذا ُيفيد التع يم؟
ع ةاامااا ااروقااف دايمناا ااهناا اوملممش ااة.اهاافان واامالانواان سامعاامالمخخ ااعا

ا ربطا  مالمم روخاملمه ضر؟ع رراا  ماع ررلفت ل ان ا فةعاملاععاعماع ة  ا



  
 
                                                  2022 يونيو عدد خاص  ( 2جلد )م                                                   ْصر ة جامعة م  مجل
 
 
ي زمِن العولم)                                                ةإلنساني  ا راسات  للد

 
نا المخطوط ف

ُ
 ( ةإْرث

 

 

 

 عبد الرحمن هاشم أ.                                  (اإلعالم والتراث العربي المخطوط) 
 
 318 

ا

إمالمخخ عاااامالمخمهااااععاف اااارراا ااااراطاااانهللاالملاااافالألم الم اااا نف اع  ااااعلا
مها لا اعمر ا   اراعسا ممالمخ  نامالمما ااهم تا افاعرو ااا روو نةا  إةب رو اامافا روخاا

 امماة المم روخازا المخ مخامالمشربا المخش صار اإناواملمافالم اع عاع اررلالامة روا
اإةب رو !

ق موالألمم كالمععمفراعخا  اارزا مان تا مامفناعراباوداااموممه راهن اع ا
   ااقابو ماا اةاا عش اومااش ااقازاا اكهنااواومالمشلاارالمخاا طخ اوقااع اعاامالمشلاارا

المخرافن امو م اكمأاز امرقمال ة بم!
ما نخااا ااسااامعا المو مااا امون ق اااوسايلراهااا لالمهااافلرالمااا  ااش ااا اا ماااما

اين دلممش ة.از ا ن
 لمشلرالمخ طخ اوم قاعمالمشلرالمخرافن ؟ا ا ن داعم َلاوما -

 نش.اومم ك   -

 ا ا ن داهلارو لالم  عمالأللهر؟ -

 نش.اومم ك   -

 مهلارو لالألهرلع  ؟ -

 نش.اومم ك   -

 ز  تخ اوقع از انظرك؟ -

اصخل  -
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ا

مإكلاع مالألمم كالمععمفراواخعازبلياب   الم  ابا اصاففوازا الماعافعاإمارا
ةمازا افا روخالمش ا.ا ارواوماهنا كافه ازكلاملضاهك ازا الاهمخا  امضماع ررل ايرلما

ف  هلاومانساة مااب  مايمماغ ره.ازإماعخ ااهزماا  كالمش مخ ا مرل المش خ خالميرا
هاا الماارملياألك ااراعااماثخ نةاامالمشربةاامال ماانعةمالمماا اااالاا خ  اافاا روخاا اا رفن 

امععنةم!امويب كاامزن كااقرمماطفل اا شفماا رالمش م.اا خ كا
فاا.الممشرواافابخبمخاا فت.امعطوفطاا فت.المخخ اافيعساومالمماا ااافاازل اب ااركلااهاال

ز اعظ نت المخطم خماب نه خاعمخرقماعمالمش م.ساامرافهظراب مبهةاملمعرلمماعاما
اةخفذالمب ا  مالمخش صروم؟

م كالماااععمفراواخاااعازااابلياب  ااا ا نااا ي ا فضاااماع اااررل اممااا روخاماالل الألمااا
مااة اموانهللااهاا  الم  عشا  المفقااف اا ارالألماا المش اف ازا الم  عشاا  المشربةاماف

لممااا اف اااف اا  تااا المش اااف الممااا ايرمااافه امعاااماثااا.النم ااا رالمختااا.المشخ اااقام خ ضااا ا
عااامالمش خااا املمم نااا ا  ااانت.از مطااار المفلااااعاعااانت.امهااافااهمااار افرلثاااوامو ااافماا ةاااوا

لمساااتلاإيرلكاومابشااا الاكم ااا ز  الممااا اف اااع الم اااف اا اااراونتااا اإن ااا لل اثفرواااما
غ اااراعسااا فقمساقاااعااافعااافمازااا المهقة ااامامااافواإاااا يعاف ااا  لامااابش اامإ عل ةااام

ا.لألزع رالم عاخمالمم اوهخ لامغخره المنسة مامسن مااع عع
إكمسالمخو اافهللاااوااماععرممااماممااعرو المماا روخامواانهللاال ااان اف ش تاا.ا
وك اارالهمخ عااك اباا ممرل المخطواافياانااعالمشاارهللااملمخساا خ مسامف ش تاا.ابشااعافطاارةت.ا

مخن ق ااماق اا ا اهاا لالمماارل املمم اارل اعساام   وسامع اافاااا ا ااوك اارالماامشعليلكا
اَ ماملمخسم رق م لمي المخعر املم رصنمالمش خةماعماق لابش المخبرا ماملمَن َا
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ماماااراففضاااماهااا  المخنااا هجامامااارا عرمااات الم  ااالالمهااا م سا نبيااا اا ااارا
المه فع  المشربةمامضمامة مماإانعةما  ع مسافنخا ه امما بلال اان المخ ارمخع

ملمخساااخفاماملمخربةااامسافمطااا اعفقااافالمخاااعلزمااااامالممااارل ابخااا افسااافقواا اااراومسااانما
بعاااعاوهخ ماااوامع  نماااوازااا ااة فنااا اا ااارلخاهااا لالممااارل اما خ باااواعاااماويماااماع نشاااماف

نشخاالاا اارارا  مااوااضاارمرعاوملمخش صاارعاملآلفةاامسامب مماا م اف ااعا.ارماا مماعخ يهاا ا
امل ز يعاعنواز اا ضرن امعسم   ن  

ألهخةمابخ  مالممين الم فرعالمرقخةماملمم نة  المهع  مازا امورواونواعمال
فو ت اعااماااان الألزاان اففث ااقالمخاافليالممرلثةاامساملمشخاالاا ااراإ رللهاا امن ااره امفساا

لممساا   ةمامزاامالم رليةااأاعاارمركلابإنماا  اعس ساان المساا رعالم لفةاامامش خاا خالمه اا رعا
وااافيسامف ماااة او ااافلهللاال مااانعةمالمااا  ماااااععفلالمب ااارومابإنمااا ةت.المش خااا المخط

ا صماب ممرل از الملاهفاملمخفلقاماملمخ ان افسامعم اا خا   املمخمطللا ما
 مة فااوامعترة ن فااوامعش رضااوايلااالالماافطمالمشرباا ايةااوامفن ااراواباا ر امفماا بمازش

اما رةو 
مواساا اوماهاا  المفماا بلااخ ااماوماف ااف ا ااعمراع  اارازاا الماا ميااااماهاا لا

لممااعع رابخاا افسااامب واعاامااخ ةاا  اففث اااقالمماارل اماخ  مااواعاامالمسااارقماملممزوةاافاما
اب ملف اململفرع 

ةمالممارل اإكمالمخت  المخ عفمماعماملضش المطومال انعةماب منسبمام  ا
لمن اااراا–لممفث اااقاا–اخفعااا امل ر المخطوااافياالفصااا افمخ ااالازااا ا لممشروااافا
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لماااعز ذوسامبخااا اا اااع اعنااامجاإانعااا اعمخ ااازاك االفصاااةماز اااناااااماعط طباااما
امفصف اب ممف ةمالممرلثةماإمراوك را روهماعمالم خ ه ر ةخةمالمخئ  امل

ملفمامونبي اا راعلامم  ماإانعةمامطنةماوماا فماضخماع يره اعط
زااا اع ااا  الممااارل اب نفلااااوساامااارافعااافمالمخااا يعالمخورمااااماي ة ااامكازااا اعهمفلهااا سا

اص يقماز اع خفنت  
لكزاماا نبيااا اومااخففناااا المهااااع ةاااااامايمرال ااااان ازاااا الممشرواااافاباااا مخرا

لممش ةخةااماملمبه ةاامالمخمطللاامازاا المماارل المخطواافياميمرهاا المع  اارازاا المهخاا  ا
لمعرلماااةمالممااا افيوااا اةخةاااماةفلنباااوسامطبااامالمعرلمااا  اا ةاااواعااامااااان ااومتااا ا

لمخمش  مابوساومافرةخماع اعم اانوساومالافل  اب لاعماموالهمخ  ابواعماوةلا
لمخ ااا رعمازااا المخشااا رضاافبااا ي المخش فعااا  سامكماااأاعااامااااان اا اااعالمناااعمل ساوم

المط رةةماملمخس ب   الم   يةمالمع رو 
عو فهللااعمافيوةماإانعةماع يةام ااه  المخرلكزاملمخش هعام.افهَمابخ اهف

ملمخ عف اعا مأاياا.اإنما  اوزان امبارلعجاف خزوفنةامامإكل ةاماعاماوةالان ارالمافا ا
 تااا اعااامابخااا افهمفواااواع مبااا  المشااا م.اعاااماعنااافلالمخطوفطااا  المشربةاااماملممشروااافا

ا.ان الم رلعجالمفث بقةمالمخمطللم
فيا مهام.اومافعافماإمالمشنقمالم  بخما  مال ان املممرل المشرب المخطو

انقمافخ ا ةماعمب يممااطع اعلاعنتخا الآلاارسامونبيا اومااسامخ عالمان الممرلثا ا
بخااا ااهخااالاعاااماوزعااا راعااامال اااان ازااا المفصاااف اب ااا لاومماااماإمااارالم خااا ه را
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زاا اااا مااساامخ عاعنااوال ااان ازاا المهلااف اا ااراعناامجاإانعاا املممشرواافابااوسا
ا.ةخ ه رو كاعمخ انعخ زامك االفصةما   راإ ب اكاملهمخ ع كا

وامةخةاااامامزااا المطماااا  ساويااااافاعنظخاااامالممربةااااماملم   زااااماملمش ااااف ا لألمساااا ف
لمخش هاااعاملمخرلكاااازالمخشنةاااما مه  ااااقالمماااارل امإاة باااوازاااا المااافطمالمشرباااا املمشاااا م.ا

يااااافه.ا اواااا خالنونقاااامااقةقةااااما ااااان اعمطلاااا ااطااااع اهاااا لال ماااانع ساو
لمماااارل ساعااااماااااان اف ناااا اإانع اااا مامإاااااعليه.اب مااااعمرل المخ  نةااااماملمااااع  فع  ا

ساموو  فمالم رلعجالمم المخ  نةماامراا فنفلاعمطلل ما نخشفمافرلثت.ااماا .
ناااوافااافا الألةةااا  ابقةخاااماهااا لالممااارل المينااا المخمنااافذساملممااا افااا ميااناااوامفاااعزماا

ا ملازمرلخل الم  ت  ا
ا


