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 اللقاء الثاين على مجموعة مخطوطات السنة من سلسلة

 «حوارات تراثية»

ضايا المي، تت حيث نناقش موضوعات وق إلس وا بي  العر اث  لرت با عّلق 

لقاء ع   مدير ل  ومعنا يف هذا ال م من أعالم هذا الميدان الدكتور فيصل الحفيان 

طوطات العرب  ية.معهد المخ

ين:  حوار على جزأ  وقد تم ال

ل  الجزء األول: ل:وقد تناو حور األو وأهمّيته)الم ومه  فه ث م رتا تم ال (و

ءالموافق  بعا ق:هـ. 1439من ذي الحجة  19يوم األر لمواف من أغسطس  1 ، ا

 م.2018

)الجزء الثاين:  ين:  ل محور رتاثوقد تناو (، و )دور معهد العناية بال

مساء يوم قد تم  (، و خطوطات ق:  الم لمواف جمعة ا قعدة 9ال هـ 1440من ذي ال

ق مواف يوليو  12 ال 201من  9.  م

موعة  حوار بمج لى « مخطوطات السنة»وقد تم ال ساب»ع قد أعد «الوات ، و

بقوشي ه، شحات رجب ال وأجرا حوار  ة (1)ال ريغه، الدكتور ثم ، وساهم يف تف كل

يري مه جد ال ما اهلل خيًراعمر ال اهما  م، جز مد باس الشيخ مح قام ، و ، و

ه. هلل محمد الرهاوي نفع اهلل ب  بالمراجعة الشيخ عبد ا

                                                 

رناها بكلمة  (1)  .اإلعداد؛ تمييًزا لها عن األسئلة «وسئل»واألسئلة التي ساهم هبا المتابعون صد
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هذا عهدنا به  رمه بقبول طلبنا منه، و شكر له ك هلل -ويف البداية ن حفظه ا

. -تعالى ن حفيا ور فيصل ال لدكت  فمرحًبا بفضيلة ا

يم د. فيصل: حمن الرح هلل الر سم ا ء  ،ب قا هذا الل لى  أشكر المجموعة ع

وا في أتمنىو تجد ائدةأن  ض الف بع قد  ،ما أقول  ي كان  ء الذ قا بالل وه هنا  ن وأ

خي إياد الطباع لو(1)أجري من قبل مع أ ئلة ا، تفض سهالً.      ،باألس هالً و  أ

م.  بك هللمرحًبا  شاء ا إن  حوار من ثالثة محاور    .سيكون ال

 

العنوان منكم كثيًرا، فماذا  سمعنا هذا« المخطوط العربي كائن تاريخي. »1

 يعني؟ 

مصطلح  :د. فيصل جواب يخي»هذا ال تار أردت أن أشير إلى أن « كائن 

. نة ات متباي ر طو ة، وت فات مختلف وانعطا ة،  احل عديد ئن مّر بمر الكا ا   هذ

ياة كاملة، وهو جدير بأن نتتبع  هو كائن بمعنى: نه كائن كاإلنسان، له ح أ

احلها المختلف ة يف مر ه الحيا نفيد منه هذ رس  لد ضوًعا ل جعل منها مو ن ن وأ ة، 

 ونوظفه ونستثمره.

ظ  وتاريخي بمعنى: وهو ما أفاده لف حي،  ضي لكنه  ما أنه شيء من ال

ط الذي هو حقيقة الرتاث العالي  بير عن المخطو تي اخرتهتا للتع نة هذه ال الكينو

                                                 

 يوم السبتعلى الواتساب خالل المدة من  «مخطوطات السنة»بمجموعة تم الحوار  (1)

 .هـ(1439 من شعبان 15 – 1439 من شعبان 12 وحتى يوم الثالثاء )الموافق



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  7 بمجموعة م
سانية.   ضارة اإلن إسهامها يف الح فكرها وحضارهتا و ألمة و  الذي يمثل عقل ا

┈••✾•✿•✾••┈ 

مفهوم فضفاض، قد يدخل فيه « مفهوم التراث»أال ترى بأن وسئل: . 2

الغّث والّسمين، وما هو إسالمي، وما هو غير إسالمي، لو ُقّيد المحور بالتراث 

 اإلسالمي لكان أفضل، واهلل أعلم؟

قيقةد. فيصل جواب يف الح نها «اإلسالمي»كلمة  :  مسكوت ع ة  ال موجود

فعل رتاثمف»ن ؛ ألبال ل يف « هوم ال ين داخ اإلنسا ل  ه العق أنتج يعني: كل ما 

داللة الموضوع  الكتفاء عنه بداللة السياق و يمكن ا فهو قيد  فهوم الرتاث،  م

ى.  ومختلف األمور األخر

بد أن  ل، وال ج العق نه نتا ه؛ أل يف ذات ذلك يبقى قيمة  رتاث على الرغم من  وال

ث  ر نه إ ر إليه على أ تم، وأن ننظ جعله يف محل ُنعنى به وهن ن ن يستحق منّا أ

 اهتمامنا.

┈••✾•✿•✾••┈ 

 

ما حجم ما تّم تحقيقه من التراث من جملة الذخائر التراثية وسئل: . 3

 الموجودة يف المخازن ودور الكتب؟ 

فة د. فيصل جواب تى اآلن ليست معرو طة ح مخطو : الخريطة الرتاثية ال

خاصة هبا؛ ولذلك  ني –التضاريس ال نت إذا -يع  غير المخطوطة ريطةالخ كا

ما بالك فما معروفة، بع ب  .ُط

تي  لتقديرات التي يشير إليها بعض الباحثين، وال بعض ا ومع ذلك: هناك 

حقيقية التي تشير إلى مدى أو كم  بالعلم أو بالتفصيالت ال حكومة  هي غير م

ب.  الكت
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اث هي  الرت ع من كتب  المطبو ة  هّم من معرف ة األ القضي ي أن  قدير يف ت ثم 

.مسألة ال نفسها خطوطات  لى الم الً ع ّرف أص  تع

اسة أعد   ف»ها الدكتور هناك در صادر الرتاث »حول  «نصر عار م

لغاية، (1)«السياسي د ل ع من الرتاث هو محدو ر فيها أن ما نعرفه عن هذا النو ، ذك

مصر  لى مخطوطات مجال السياسة التي يف  وكانت الدراسة اعتمدت ع

ها،  ما ذكره أن ما عرفناه أوحد رتاث اإلسالمي ال وكان م خدمناه من ال و ما است

ل7يتجاوز  حقو بال معريف، فما بالك  ألخرى؟ % من الحقل ال   المعرفية ا

ه  ل أن يمكن القو هذا الشأن؛ إنما لذا  يف  إلمكان إطالق حكم واحد  ليس با

. معرفية حقول ال بال تعّلق  ر م  األم

نها كتب كثيرة، بسبب ا ة ُطبع م قواًل معرفي هبا، أنا أعتقد أن هناك ح الهتمام 

االهتمام. جد هذا  لم ت واًل معرفية أخرى  حق  وأن هناك 

ر فمثاًل أرى أ ك ما ُنش لذل الهتمام، و ّل يف ا ن أق لعلمي ربما كا ث ا رتا ال ن 

 منه أقل.

ا  ين مثلأم  م الد ني أو علو ث ،التفسير :الرتاث الدي  ،وعلوم القرآن ،والحدي

دب ،وعلوم اللغة ماًما أكرب، ،واأل جدت اهت رب ربما و ما طبع منها هو  ف

ر.  األكث

مي  تعميم غير العل ام يف هذا المجال هو من ال وعليه؛ فإن إطالق أحك

 الذي ال يمكن االعتماد عليه. 

┈••✾•✿•✾••┈ 

                                                 

لرتاث السياسى اإلسالمى» (1)  –دراسة ىف إشكالية التعميم قبل االستقراءوالتأصيل  «مصادر ا

 م.1994 -المعهد العالمي للفكر اإلسالمي – نصر محمد عارف المؤلف:



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  9 بمجموعة م
وبين  -أقصد معهد المخطوطات-ال يتم تعاون فيما بينكم  م  ل   وسئل: -4 

لما سائر المكتبات، ويتم تبادل مخطوطات، وخاصة دار الكتب المصرية؛ 

نالقي فيها من تعنّت كبير، وشروط قاسية ومبالغ كبيرة من أجل الحصول على 

 مخطوط؟

يد  :جواب د. فيصل طوطات العربية والعد خ التعاون قائم بين معهد الم

ض  ب لهم بع ة الباحثين ونطل يف مساعد ول االستمرار  حن نحا من الجهات، ون

حها لهم، ول ألماكن ونتي خطوطات الموجودة يف بعض ا كن عندك حق يف الم

صورة التي ينبغي  بال لة يف حقل الرتاث ليس  لمؤسسات العام ين ا أن التعاون ب

تكون عليها.  أن 

خطوطات  صول على الم و الح خطوطات أ إن مشكلة الم ل، ف وعلى كل حا

مكتبات  ال لكثير من  تعلم أن ا ه، أنت  ت علي ما كان ة م ة بكثير أصبحت أقل حّد

نرتنت، لذلك لى اال هي متاحة ع قل  اليوم  نب اإلتاحة أصبح أ ب، جا هذا الجان

يها  وصول إل ال ريد، أو يمكن  طوطات متاحة لمن ي لمخ ة، وأصبحت ا حّد

ألول من القرن  ف ا و يف النص ضي أ رن الما ما كانت عليه يف الق بصورة أفضل م

 الماضي.

┈••✾•✿•✾••┈ 

لماذا ال تتاح مجلة معهد المخطوطات على الشبكة على موقع  وسئل: -5

 ا نجد من صعوبة يف تحصيلها؟ المعهد؟ لم

م جواب د. فيصل وعد خطوطات العربية  ص مجلة معهد الم صو : بخ

ءة  ا فرتض أن تكون متاحة على األقل للقر حق؛ ُي سؤال م هذا  إتاحتها؛ 

وسوف نعمل على هذا. ع؛   واالطال

تها أو  مجلة وأتاح ت هذه ال ضع بكة و لى الش لم أن هناك مراكز ع ونحن نع
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رص إ ضها، وسنح رئيس يف هذا أتاحت بع نكون المصدر ال لى أن  ن شاء اهلل ع

لعدد األول حتى  رغب هبا من ا لة لكل من ي وأن تتاح أعداد المج ع،  الموضو

ألعداد األخيرة إن شاء اهلل.  ا

┈••✾•✿•✾••┈ 

. أضّرت الكوارث بالتراث العربي واإلسالمي من خالل الحروب، ومع 6

حف ومكتبات دول الغرب، من المخطوطات محفوظة يف متا اذلك وجدنا كثيرً 

 هل كانت هذه حروب ضّد التراث أم حروب على التراث؟ 

ث  ا لرت لها ا ض  ثيرة تعّر ث ك ار ناك كو ث أضّرت، وه ر لكوا م ا اب: نع جو ال

واإلسالمي. بي   العر

تاريخ رف ال فنحن نع لكثير يف بغداد، ،  مغول عندما دّمروا ا ال تتار أو  ال

رت ال ق كثيرة تعّرض فيها  ًضا مناط ني وهناك أي ناطق أنفسهم يع اث، حتى أبناء الم

ه،  ا هبذا الرتاث بطرائق حفظ يف.وأضرو م الكا  بعدم االهتما

حن  ّنا ن من ك وريتانيا والي ناك مناطق كثيرة يف م حديث ه ال لعصر  -ويف ا

هذا الرتاث حاب  فظه أو  اجزءً  -أص م ح و عد ه أ وتخريب من إضاعة هذا الرتاث 

ه. م ب  االهتما

الرت هذا  و بيئته أما مسألة انتقال  ه أ اث أو هتجير هذا الرتاث من أماكن

قة،  لحقي بدأت من عّدة قرون يف ا فة  فهذه ظاهرة معرو ة،  ساسي األ األصلية أو 

هذا الرتاث؛ ألنه يمثل فكر هذه المنطقة،  لى  طابع العام لها االستيالء ع وال

نه. تعامل معه واإلفادة م فية ال ل ومعرفة كي هذا العق  ومن ثم الدخول يف تالفيف 

ًر  ر مؤخ صد ب  ناك كتا طات  الذلك، ه خطو حث حول الم ه بب ت في شارك

مهّجرة.   ال

إلى  رتاث  باحثين بأن انتقال هذا ال لى ألسنة كثير من ال هناك مقولة ترتدد ع



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  11 بمجموعة م
ه خير    ن في ب كا ر ن خيرً  ،الغ طعة، اأو كا يعني مقولة ليست قا يف الحقيقة  ه  وهذ  ،

وال ّم،  ندما ت ل ع فالنق العتماد عليها؛  مكن ا تمّ وال ي هدفه  ،تهجير عندما  ما كان 

ف أكثر يف ظرو ضعوه  و و فظوا عليه أ هنم حا وكو ه غير  أماًنا الخير،  هو خير، لكن

. د وغير مرا صود  وغير مق ّمد   متع

رتاث.  بيرة، إشكالية هتجير ال  يف الحقيقة هذه إشكالية ك

يها  جد ف التي تو المناطق  باستثناء  لعربية  حااًل يف بالدنا ا سن  اليوم أصبح أح

وغيرها من البلدان.ا راق  والع  آلن صراعات يف سوريا 

ر،  األمو هذه  رضة لمثل  ريخ كان ُع التا اث على مدى  لرت حال: ا على كّل 

خدمه  فادة منه وأن ن سرع باإل اث أن ُن رت ب هذا ال صحا حن أ ب علينا ن لواج وا

يد منه. ه وأن نف ظ علي نحاف  وأن 

┈••✾•✿•✾••┈ 

ت مع جميع البلدان، أقصد كم تمنينا اقتراح وعقد اجتماعا وسئل: -7

قسم خاص لفهرسة المخطوطات الكترونًيا بجميع إلنشاء المكتبات جميًعا، 

  فنونها، وبعد سنوات سنجد خيًرا عظيًما، وبهذا يستفيد الجميع.

ل  :جواب د. فيصل مسألة فهرسة المخطوطات التي أشير إليها يف السؤا

خطوة األ هي ال فهرسة  لى هي مسألة مهمة؛ ألن هذه ال التعّرف ع لى؛  و

سألة  هي م قت نفسه  ًضا يف الو هذه أي ولكن  يف هبا،  ر خطوطات أو التع الم

مل  تع سات  تعقيد واألهمية، وتحتاج إلى كوادر وإلى جهد وإلى مؤس شديدة ال

تها  هبا؛ رتاث مشكل ولذلك كل مؤسسة أو أي مؤسسة تعمل يف حقل ال

طاهتا. ف بمخطو تعري هي يف ال ية   األساس

ف ناك  ً ودائًما ه ال ًءا قلي ال جز ل إ رس ال تمث لفها هذه ا ر، لكن  صد س ت هار

ات جد   و آلن أد ؤسسة؛ إًذا هناك ا الم لمكتبة أو يف  وظ يف ا ف المح رصيد  ا من ال
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ولكّن  رسة  الفه ج وتطبيقات كلها تساعد على عملية  ام وسائل وبر وتقنيات و

في تو زيد من ال مؤسسات، وم مور تحتاج إلى مزيد من التنسيق خاصة بين ال ر األ

تي تحقق  ل بالصورة ال هذا العم و يتم  ر الكوادر لكي يتحقق أ توفي ل و الما

تي  طات العربية ال خطو بخريطة الم خاصة  راع يف عملية رسم التضاريس ال اإلس

 وصلت إلينا.

┈••✾•✿•✾••┈ 

هل كان للمستشرقين فضٌل على تراثنا، أم وجدوا فيه مائدة علمية  -8

 استفادوا منه؟ 

ال شك أن  «تشراق والرتاثاالس» :جواب د. فيصل ف،  صا نحن أمة اإلن

هذا  ع  ه نض نفس قت  يف الو ل، و مستشرقين كان لهم فض ض ال و بع المستشرقين أ

ل يف  حاب الحضارة أو كان المشع ضارية؛ هم أص ل يف إطار المنظومة الح الفض

وها من حضارة  ضة األوربية التي استمد ل: النه ضة )أقو نذ عصر النه يدهم م

شعل  والم سالم(  ءة اإل ه اإلضا ء الطريق، ومن هذ ضي عندما يكون يف اليد فإنه ي

ناك  ل إن ه نقو نستطيع إال أن  ه ال  ت نفس فاهتم إلى الرتاث، لكن يف الوق كان الت

اض  اكثيرً  ة أغر خدم ة ل ف ا موظ جهوًد ت  ن كان المستشرقو لها  التي بذ د  جهو ال من 

راض  وربما أغ مارية أو غيرها،  دون أن يغير نزيهةخاصة،  ذلك ، أو استع نفي 

بغض النظر  لم وطلب المعرفة  ضهم كان رائده الع راض  عنأن بع األغ

خاصة.  ال

ومن اإذً  صوص  لرتاث من ن مكن أن نفيد مما قدمة المستشرقون ل حن ي ؛ ن

هذا  وحتى  هذا شيء طبيعي،  ومساءلة، و قد  ل ن دراسات على أن يكون مح

ائًما ون د يك بد أن  ث منا أو من غيرنا ال رتا الذي ُبذل لل جهد  رس  ال ّل د مح

ير ه خ بعض ه المستشرقون:  قدم ه المعادلة: ما  نقد واستثمار، هذ جعة و  ،ومرا



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  13 بمجموعة م
ف  ية  ،وبعضه منص وافعه الحقيق قد ال تكون د و  كون كذلك، أ ال ي قد  ثره  وأك

 كذلك. 

┈••✾•✿•✾••┈ 

على كالم الدكتور فيصل فقال: ُفهم  من  مشاركينك بعض الااستدر -9

ب ٌع لهم، هل قصدتم كالمكم أن المستشرقين أصحاب فضل و سبق، ونحن ت 

 هذا؟

صوًصا  جواب د. فيصل: جوا لنا ن ل؛ أخر ض المستشرقين لهم فض بع

وا عنقه  ولو ك، وظفوا الرتاث  يسوا كذل بعضهم أو أكثرهم ل كانت غائبة، و

ًنا لتحقيق  هداف أحيا اث أو د  أ لرت بعضهم نشر ا صة، و قصد ر  خا سه ليس ب

دة نتيجة غير  فا جاءت اإل ر، إفادتنا، بل  آخ ًرا  لهدف أم نما كان ا صودة، إ مق

ومع  نحن نتعامل مع اآلخر  وعقلية المساءلة وإدراك أبعاد األمر مهمة اليوم، و

ى.  جهة أخر  تراثنا من 

بحكم أهنم التفتوا إلى  بدأواوأنا لم أقل إننا تبع لهم، لكن قلت: إهنم 

سا ربية صدرت يف فرن الع الكتب  ائل  رف أن أو حن نع ًرا، فن رتاث مبك ويف  ال

ولى من القرآن  ي، وحتى كتاب سيبويه والطبعات األ ب الراز إيطاليا ككت

نحن  م،  ع  له يعني أننا تب  هذا ال  لكتب ظهرت هناك، لكن  لكثير من ا ا م، و ري الك

رين  يف القرن العش وخاصة  صوص  مالنا ويف خدمتنا للرتاث وللن يف أع

فدنا منهم،  قد أ في أننا  ني أن نن ال يع هذا  ناهم، لكن  بًعا، تجاوز حن لسنا ت ن

قل يف مجال االلتفات لهذا  لى  األ ت، ع بذل د التي  جهو نا من ال ولكننا أفد

به.   الرتاث واالهتمام 

ا كثيرة هي من نتاج  ن أموًر ظن أ ث، ون رتا ال ع  ة م يع نعاين من قط فنحن كنا 

اث،  رت ال جهوًدا كبيرة محرتمة ومقّدرة من  بي، ثم اكتشفنا أن هناك  الغر العقل 
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وا ضايا  وأهنم أفاد يره من الق رتاث وتجاه غ يبنون نظرياهتم تجاه ال وهم  منها، 

بت معروفة. هي اليوم أصح تي  ضارية ال ية والح  الثقافية والعلم

┈••✾•✿•✾••┈ 

من  لتراثقد يراه البعض هو بيت القصيد من كثرة ما ُيقدم لهذا السؤال  -10

راث أن يرمى يف األولى بالتف ،فالبعض يرى أنه يف القرن الحادي والعشرين نقد،

ليستفاد منه، ورأي ثالث يقدس التراث،  ؛والبعض يرى ضرورة تنقيته ،البحر

كيف يرى الدكتور فيصل كل فريق منهم؟ وهل ُينظر للتراث بثنائية القديم 

 والجديد؟ 

تىجواب د. فيصل يف البحر فهذا ما ال يتأ ال ال ت   ،: أما الرمي  ه الرتاث و جا

ر ع فهذا عمل غي يره،  وغير إنساين.تجاه غ  اقل 

ل هذه  ه مث من تصدر عن رات، ف ل هذه العبا مد مث ال نعت و لم  ال نتك نحن 

ساين  فكير اإلن خارج دائرة الت يف، و قا ئرة التفكير الث بارات  هو خارج دا الع

 المنضبط.

ة  ألم وا ألمم،  تاج العقلي ألمة من ا ل: إن الرتاث جزء من اإلن نقو نحن 

ًثا عر ية أنتجت ترا سالم اإل ية و افنا العرب رت باع سًعا وثرًيا، ليس  ووا يًضا وكبيًرا 

ألخرى.   ألمم ا وغيرنا من ا رتاف اآلخر   وإنما باع

ل للنقد وقابل  شري قاب ء ب موقفنا من الرتاث هو أن هذا الرتاث شي

والسنة النبوية الصحيحة؛ ألن  رآن الكريم  بالضرورة الق لة، نستثني منه  للمسائ

اث لرت ًءا من ا ز يف رؤيتنا ليسا ج ين  نه هذ ه أ ت األساس في ما قل ألن الرتاث ك ؛ 

قد  ساءلة، أما القرآن والسنة فهما غير قابلين للن قد وقابل للم قابل للن

بالن التفسير نعم.  والمساءلة، يق

ل  فاص هذا الخط ال ضعنا  ين الوحيين وبين الرتاث، إذا ما و فهناك فرق ب



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  15 بمجموعة م
صل إلينا من التاريخ  ما و هذين النوعين م حدد والواضح  بين  ، فإننا والم

قد  ًضا ما  وفيه أي يفيد، أو أكثره يفيد،  رتاث فيه ما  ا ال هذ قول: إن  نستطيع أن ن

شر،  والن األولوية من حيث الدرس  جعله ليس يف سلم  ه و ء عن تغنا يمكن االس

بة العقل اإلنساين عرب التاريخ.  لكن على كل حال الرتاث هو جزء من تجر

ن يف وإذن يمكن اإلفادة منه يف انتصاراته ويف ا نجاحاته و كساراته، أو يف 

بة  ه؛ إهنا تجر ه لنفيد من وم التاريخ  بكل ما فيه، ندرس ندرس الي ه، كما  قات إخفا

ين عرب التاريخ.  العقل اإلنسا

يف  س وحًيا، لكننا  ألنه لي سه؛  قد وال ن البحر،  ث يف  ا لرت رمي ا نحن إذن ال ن

ة من عقول الناس، جربة إنسانية ونتاج صفو نه ت بالتالي  الوقت نفسه نرى أ

ء من الذاكرة  هذا الرتاث جز ع إليه ألن  ه ونرج يد من يمكن أن، أو البد أن نف

قد قمنا بمسح جزء من  مكن أن نستغني عنها وإال فنكون  تي ال ي ضارية ال الح

يع  ل يستط بذاكرة اإلنسان، ه هذا السياق  تشبيه يف  ويمكن ال ة،  ه الذاكر هذ

ه ي ذاكرته، إن تغني عن  و يس محو أ طفولة، ألنه اإلنسان أن ي لة ال رجع إلى مرح

مقايسة بينهما يف  ألمة كالفرد يف ال وا يصبح بال تجربة وبال رصيد وبال معرفة، 

ه. ا االتجا  هذ

ه  ي عرب عن ذلك الذ ع نقض الرتاث،  قد الرتاث، لكننا لسنا م ع ن نحن م

سؤال بالبحر ين يتحدثون عن الرتاث ، ال والفالسفة الذ ثير من النخبة  واليوم ك

لًحاويقولون:  صا يعد  لم  هذا الكالم ال يتفق مع العلم،  ،إنه  ل  خي، ك تاري نه  وأ

و ين ه أ فعون رايت هنم ير ن أ يّدعو الذي  مي  لعل ا التفكير  ع  ق م ه.اوال يتف  دون ب

ن نعتّز هبا،  لتي ينبغي أ الذاكرة ا اث جزء من  لرت ن ا ًما: إ ائ قول د ونحن ن

ل: إن لديها ت م تسعى لتقو يس لها تراث اليو تي ل ألمة ال  راث.وا

فاعل معه  مساءلته والت و رتاث  قدير ال وت ك، فمسألة احرتام الرتاث  ولذل
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بي  لعر لعقل ا صر ونتاج هذا ا الع ا  هذ بن  ه ا ليقول: إن ا  يًد ه يثمر شيًئا جد يجعل

نما  داخل الرتاث، إ نعيش باستمرار يف  حن ال  يوم؛ فن يعيش ال والمسلم الذي 

تى نستطيع أن نعو اخلنا ح يش د يع ًءا  اث جز لرت سك بزمام الحياة نجعل ا د ونم

يف العصر الذي نعيش فيه.  وبالمشاركة 
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ما دورنا لينال التراث حقه من االهتمام عند أهله الذي يلهثون وسئل:  -11

وراء الغرب وينخلعون من جذورهم وهل تقوم الجهات الرسمية بما ينبغي 

 عليها؟       

د. فيصل بد من الوعي بقيمة الرتاثجواب  يف : ال  ، فالوعي بقيمة الرتاث 

فعندما نؤمن  الهتمام بالرتاث،  نحو ا ة على الطريق  خطو هي أول  هتا  حد ذا

رتاث  مان–بال مة كلمة واإلي طي أن نستطيع -مه قدنا وإذا الرتاث، نع ام ف  االهتم

رتاث و بال ناك يكون لن به نؤمن لم أ ء ه  .عطا

ك ومن هنا يأيت دور بناء القاعدة األساسية من األجيال ال جديدة التي تدر

ا  ،وأن هذا الرتاث يستحق االهتمام ،أن هناك أمة لها تراث هذ ن كثيًرا من  وأ

. قها التي يستح لقراءة  تى اليوم ا رأ ح لم ُيق ًما منه  ًءا مه و جز ث أ رتا  ال

لمفهومات التي يرددها  وا والت  مق لة أن هناك طغياًنا للكثير من ال والمشك

ين هم يف ا و الذ ولئك الذين هم على السطح أ قافية، من أ يف حياتنا الث جهة  لوا

ناك يف  بد أن يكون ه ال، ال سؤ تعبير ال حد  لعوا من جذورهم على  الذين انخ

جذورهم يف الخصوص.   المقابل أناس يضربون ب

ه هذا الرتاث، أرى أن  جا يها ت مية بما ينبغي عل رس جهات ال هل تقوم ال

رب إلى:  تكون أق قد  جابة  نها إلى: «ال»اإل وأ«نعم»، م تقصيًرا ،  ا و وًر ك قص ن هنا

صعيد الكم، أي  لى  ختلفة؛ ع ة م صعد لى أ ه الجهات يف خدمة الرتاث ع هذ من 



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  17 بمجموعة م
 . اث لرت االنتقاء من ا يد  صع لى  اث، وع لرت ل يف خدمة ا لذي ُيبذ لجهد ا  كّم ا

ؤانا أو  ع ر فق م ه ما يتوا خذ من ه، فنأ و تصنيف لرتاث أ قاء من ا نحن ضد االنت

ون  التي تحكمنا وننفي أو ةاأليدولوجي اث كله البد أن يك لرت ق؛ فا بعد ما ال يّتف ُن

)أن  ضوعه،  ست قيمته يف مو ه ولي يف ذات ثي قيمته  والنص الرتا تحت العين، 

كون  ت بد أن  ل ال يف االختيار أو الدرس(، ب يس هو الحاكم  ه ل حد ع و الموضو

ير  ل إلى الرتاث حتى يسير أو تس ة فيها شمولية وتكام و نظر النظرة هنا شاملة، أ

موضو ُنهمل علوم ال ين فقط و الد لوم  ه إلى ع فال نتج لى جنب،  عات جنًبا إ

مام  بد من االهت لوم التاريخ، ال  ل ع لغة وهنم وال ين  م الد و نتجه إلى علو اللغة، أ

ه الجهات، وأن تتيح المعرفة  هذ تحت عين  وأن تكون  بكل النصوص الرتاثية، 

مخت وعندما تكون فيها الرؤى المتعددة ال لفة أمام األعين، عندما تكون متاحة، 

ينًا  تكو ون  يك المي س إلس لعربي وا م للعقل ا لذي سيت ين ا ك أن التكو فال ش

ما  ى ك وسنعود مرًة أخر ة،  سالمي إل ة وا لعربي حضارة ا ل لى استئناف ا يساعد ع

. ق ساب يف ال  كنّا 
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باركة موعة الم ضاء المج آل، السادة أع ما بعد عا حوارنا تقريًبا  ن و نستأنف 

ه رحبا ب طات فم خطو ر معهد الم د فيصل الحفيان مدي ضله ، مع  ين له تف وشاكر

فهومه ، هبذا الوقت محور األول )الرتاث م ألسئلة فيما مضى يف ال وكانت ا

ين  وأهميته( حور الثا ع الم م م  والثالث من محاور اللقاء. واليو

ال يخفى على أحد االهتمام الكبير الذي يوجه من قبل الباحثين اآلن  -12

هل يرى الدكتور فيصل الحفيان أن التراث قد أخذ حقه من العناية فتجاه التراث، 

من حيث الفهرسة والتحقيق والرقمنة والترميم أم مازال هناك حاجة لمزيد من 

 العناية به؟

قد أن ال جواب د. فيصل: الهتمام يف السنوات أعت ظي بالكثير من ا رتاث ح

يرةاأل حاجة إلى تعميق ؛خ مام مازال ب هذا االهت يادة ،لكن  ألن  وتأكيد؛ وإلى ز

يد   رتاث رص جهد كبير   ال اج إلى  ألفراد فحسب ،ويحت يس   ،وإنما لمؤسسات ؛ل

هذا  م بخدمة  ها حتى نستطيع القيا ضد هنا وتعا د وتعاو جهو البد من تكاتف ال

ناك مجاالت كثيرة الرئيس فيها هوطب. الرتاث فهرسة: ًعا ه يق ،ال  ،والتحق

ع ،والرتميم ،والرقمنة الت األرب جا   :هناك جهود بذلت يف هذه الم

لى  ذ  مسألة الترميمهناك تركيز ينبغي أن يكون ع بما تعنيه من إنقا

خاصة يف البالد ذات األ خطوطات  ضاع الخاصةالم شهد  ،و خاصة التي ت

وصراعات  راق ،عني سورياأثورات  من ،والع ين ،وليبيا ،والي بالطبع  ،وفلسط



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  19 بمجموعة م
فة  ظ عليها بصور مختل فا طاهتا والح خطو ه إلى ترميم م ه البالد محتاج  ،هذ

الدويأيت يف هذا اإل ب  ،طار العناية واالهتمام بتأهيل الكوادر الموجودة يف هذه ال

موجودةأولفت  جهات المعنية أو السلطات ال تى يكون ؛نظار ال  الرتاث ح

ت  سلطا هذه ال جه  تي ينبغي أن تو االهتمامات ال حًدا من  مامهاإوا   .ليها اهت

لكثيرأالرقمنة  لى ا حاجة إ زال ب  .يًضا ما ت

فه التحقيق  ا  ل فيه جهد كبير ذاأم  جا يس بالمستوى المنهجي  ،الم ولكن ل

لأ رتياح لما يحص تاحين كل اال مكن أن يجعلنا مر مي الذي ي خاصة أن  ،و العل

حقيقخالء هناك دُ  لى صنعة الت حول  ، حتىكثيرين ع حقيق ت مكنالت  أن إلى ما ي

تصحيح غير الدقيق للنصوص هينسم   مفهومإو ،نوع من ال فهوم التحقيق ال  نما م

لي الذي ينبغي أن كاملة الك خدمة علمية مت نص  خدمة ال نى  ه بمع  .يكون علي

والتي ينبغي أن تكون بة  ة المطلو   .أظن أن هذا غير موجود بالصور

ل قواعد الب :هرسةالف صة من خال وخا يرة قد حصلت  د كب جهو ك  انات يهنا

راأالتي أنش يف م إلكت  وا ودية  سع يف معهد ز الرتاث خاصة يف ال مارات و

خطوطات العربية ك أيًضا جهود ولكن ما ؛الم ت هنا حظى  زال يرة ينبغي أن ت كث

رسة فه مام يف مجال ال هنا كما هو ؛باالهت م هيم أل رسة– علو فه ية البن -أي ال

رتاث ف على ال هو ،التحتية للتعر ة يظل  ذبدون  فهرس ال اًل ئً الرتاث شي ه  جهو  ؛ا م

لوم أنو ثالثة مع نا  رسة:  لدي تويات من الفه  مس

نات األساسية مستوى القوائم أو   .البيا

ية  .ومستوى الفهرسة الوصف

  .الفهرسة التحليلية ومستوى

قد أن   حلة أن حجم واعت لمر ه ا ي لدينا  الرتاث من ناحية يف هذ والكم الذ

ط أن  رسة البيانات األساسية بشر بدأ الفه ر م نعتمد أكث من الرتاث يتطلب ان 
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اي  ألن  ا  يتطلب طبًعا جهًد وهذا ما  صحيحة  ضبطة و ت من نا ه البيا ون هذ تك

ليها  خطأ من ف ع تعر ص وعدم ال نصو ه ال هذ ع  إلى ضيا قد يؤدي  نات  هذه البيا

ال نلتفت قد  جة أننا  خفائها إلى در نوان أو  وربما  يف الع حدث خطأ  يها غذا  إل

ليلية فهرسة التح حلة  النسبة إنما ال يف مر تكون  بع ولكن قد  بالط والوصفية مهمة 

ثم  الحقة رتاث  ال لهذا  لعامة  التضاريس ا ضة و العري طوط  الخ لى  واًل ع نتعرف ا

لفهرسة التحليلية ف ثم إلى ا ص لة التالية إلى الو حن األن  ننتقل يف المرح ون

ع من  نية أمامنو لكرتو بيانات والجهود اال ق قواعد  يد يربط عن طري فهرسة جد ال

يد األهمية حقيقة شد هذا  ص و قات النصو رسة بين عال ربط ، يف لفه ه ت ألن

تكامل. وتحقق لها الكثير من ال ضها  ية ببع معرفة الرتاث  ال
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 وسئل: ما الرقمنة؟ -13

خطوطات من : جواب د. فيصل رقمنة تحويل الم ة نعني بال الصور

بوعة  عاء  -المط لم به نمسك بالعين مرئي كتاب –وهو الو  أوالميكروفي

صورة لصورة إلى الضوئية وال يوم وهذ الرقمية، ا ألكثر عصرية ال ه هي الصورة ا

ثحيث ت امميز اوله ر خدمات عديدة للباح ناء  ،توف يعني االستغ هذا ال  و

يخية ه التار ألصلي يف صورت ط ا ع عن مخطو تى عن ،بالطب و ح الوعاء  أ

يها ظ عل فا ضي الح تي تقت ها ال فوائد مي لكل منها وظيفتها و  ؛الميكروفيل

وسيلة مهمة ه  رقمنة هذ ك ال صورته  ولذل يف  تى يكون الرتاث  م ح لوبة اليو ومط

نتشاًرا وًعا وا ة أكثر ذي خطوط اًل  ،الم صو باحثين.  ألوو  يدي ال
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م؟ وهل نحن وسأل: جهاد المرشدي: مسألة الترميم، هل هي عل -14

 الباحثون بحاجة لتعلمه؟ وهل له مواد كميائية أثناء الترميم؟



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  21 بمجموعة م
اته :جواب د. فيصل  له أدو م طبًعا و م عل لرتمي ليس  بالتأكيدوهو  ،نعم ا

ص النصو الباحثين يف  ني  ًبا من الباحثين، يع نهم المعرفة  ،مطلو ال يتطلب م

رتميم لى هبا محق ؛بال ض الثقافة التي يتح بع أس من  نه قد  ؛ق النصلكن ال ب أل

ضت  قد تعر وهي  طوطات(  صوص يف أوعيتها التاريخية )المخ يتعامل مع ن

يم ف بعض الكلماتإللرتم ذلك على إدراك    .نه قد يعينه 

ص  معنيين بشأن النصو بعد ما يكون عن اختصاص ال رتميم هو أ يعني ال

سات أكثر م مؤس رتبط بال وهو م رستها،  و فه طهذاهتا أ د ن ارتبا ته ووظيف ،باألفرا

لغاية ا ؛مهمة ل ي  ن يبقيه ح ويحاول أ ث  رتا ال لذي يحفظ لنا هذا  هو ا نه   .أل
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ررت كل المصطلحات هل علم التحقيق نضج؛ بمعنى: هل ُح  -15

فيه؟ أم مازالت متداخلة تداخالً يشوش أحياًنا على العاملين يف  المستخدمة

 التراث؟

فيه  قرر« قراءة النص»مؤخًرا  فمثالً: الدكتور فيصل الحفيان له كتاب صدر

أن القراءة قراءات تبدأ من القراءة االستكشافية للنص، والتحقيق مستوى متقدم 

من قراءة النص. فكيف تدرج هذا المفهوم من معناه اللغوي إلى معناه 

 االصطالحي الذي قررتموه؟

حقيق، حتى : جواب د. فيصل طلحات الت نعاين من فوضى يف مص نحن 

قيقعند المتخصص يات التح يف نظر يكتبون  ين  ما أأنا  ،ين والذ قد أن العلم إن عت

هيمهايُ  فا يد م حد ه وت مصطلحات ضحة  ؛قاس نضجه بنضج  حتى تكون وا

قوية ة واضحة و صور ضها ب ناك مجال يف  ،ومصيبة لغر ل ه حقيق مازا الت

يرة غير واضحة المعالم صلة  ،مصطلحات كث فا حدود  طلب منا وضع  هذا يت و



 22 مع الدكتور فيصل الحفيان
 

صطلحا نا قلت يف أوهنا يأيت دور التفكير النظري للتحقيق  ،تبين هذه الم

ة»كتابي  حقيق والقراء وصفه علًماأ «الت بعد ب لم ينضج  التحقيق  وأن األمر  ،ن 

اخلة  ؛من النظر ايتطلب مزيدً  تستخدم  مصطلحات متد حات التي  ألن المصطل

ألمر  ،مضطربة فا بعًضا،  رب بعضها  ًنا يض رإوأحيا   .ذن يحتاج إلى نظ

راء قر  ولذلك  الًما يف اإلج اآلن ك التحقيق حتى  رت أيًضا أن ما كتب يف 

تأصيل النظري يف وليس الكالم يرة ما زالت عالقة  ،ال نظرية كث وهناك قضايا 

ثإتحتاج  اًل  ،لى بح ثا ب م حدً ربما أضر و أن وا ه لك و لى ذ من كبار  ا ع

نقدرهم رتمهم  و ح ين ن ق ،األساتذة الذ ه :وله كتاب قال إن التحقي بط  غايت ض

فظ والمعنى هةجالنص من  ي وهو يعر   .الل هذا الذ يفه  حقيق ورأى يف تعر ف الت

لى رك   معنى»زنا فيه ع لفظ وال  .ضافة مهمةإرأى أهنا  «ضبط النص من حيث ال

هنا  فاظ  ،ضافة غير صحيحةإوالحقيقة أ ضبط -ألن التحقيق مهمته ضبط األل

ظ أللفا صورة ا فاظ  ين، المعا -هيئات األل معا لى قد تكون ين وليس ال معينة ع

ظ فا ق؛ لكن اضبط األل المحق هي المطلوبة من  ظ  لك أ ،أللفا ين فت معا ما ال

صل ضبطهاأمس مكن يف األ معاين كما يقولون تكون يف عقل  ؛لة ال ي ألن ال

ب يف فهم النصوص تأيتومن هنا  ،الكات  .االختالفات 
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يق ) النص لتحق 2017عقدتم بالمعهد دورات متخصصة عام   -16

يف ) النص  2018الحديثي( و )علوم القرآن( وعقدتم المنتدى التراثي األول لعام 

العلمي( فهل مفهوم التحقيق ومراحلة وأدواته تختلف باختالف نوع النص؟ وما 

 النقاط المشتركة يف تحقيق جميع األنواع؟

احًدا جواب د. فيصل: ن هناك منهًجا و شك أ قوب   ،ال   نية أساسية لتحقي



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  23 بمجموعة م
ي ،النصوص جميًعا  نص لغو أنت تتعامل مع  ،باعتبار أن النص يف مجملة هو 

ي ينتمي  ،اللغة ريف الذ مع حقل ال لب إلكن ال ه التي تتط صوصيت ه خ ص ل ه الن لي

محقق أن يكون مُ  هم  ل  من ال وف ومُ  ،ا ب شيء معر هذا  هل  س  و نى أن من  ،م ب بمع

ال ا  هذ ن قريًبا من  يكو قه البد أن  الف يف  ا  ق نص  عيحق وكذلك من يريد أن  ،موضو

يده  قال ومصطلحاته وت لعلم  ا يعرف لغة هذا  بد أن يكون قريًبا  اللغة ال يحقق يف 

ناها يف معهد  ،المعرفية لذلك دورات التحقيق الموضوعي التي  ابتكر

لى التعامل  و الراغبين ع ين أ تدرب تدريب الم خطوطات العربية الهدف منها  الم

بعينها صوص  سم إي أ ،مع ن نا نق يسين: ن إلى قسمين رئ  هذه الدورات 

به :القسم األول وكل ما يتصل   .الموضوع 

 الصنعة. :والقسم الثاين

ما م-ألن بعض النصوص  ؛ثم نحقق الربط بينه لو لها   -كما هو مع

صطلحاهتاو ،خصوصيتها من رموزها ما يف و ،من م ف رب يف التألي قها  يف طرائ

جها نقرهب ،مناه بكل هذا يفرض أن نتعامل معها و تدري بطها  ،ا  عن طريق ال ور

صوص باعتبارها نصوص لغوية ع الن ي يتعامل م م الذ هبذه  ،بالمنهج العا و

يقة يمكن  ض واحدأالطر يف غر  :ن نحقق غرضين  

لى الصنعة :أواًل   .نتعرف ع

موضوع :وثانًيا لى ال  ،نتعرف ع

ن  صوصيات التي ينبغي أ ه تلك الخ ضوع في سابنا أن هذا المو ونضع يف ح

نى أن هناك مثاًل  ،ةتكون حاضر لغً بمع با ًصا تحتاج ضبًطا م صو وهناك في ا ن ه، 

يها  ركز ف بد أن ن ه، هناك نصوص ال  ط المبالغ ب هذا الضب ج  ال تحتا نصوص قد 

حاهتا ومصطل هتا  الت خاصة ؛على لغا هب  ،ألن لها دال نذ يمكن أن  فإن لم ننتبه 

آخر حقل معريف  صطلح يف  اللة الم للغة المختل ،إلى د داللة ا ويظهر ذلك  ،فةأو 
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صوفة ضوح عند المت هم مثاًل  ،بو ند ب ع فالح لحات خاصة   نً فلهم مصط ه مع ى  ل

ف تي ال ،مختل بل  وكل علم فيه مصطلحاته الخاصة ال بد أن تراعى من ق

يًضا ،المحقق موًما ،كتب التفسير أ آن ع القر محقق أبد  ال ،وعلوم  ن يلتفت ال

بق سوقة  قد تكون م يات  حذر من أن بعض اآل كون  ،راءة معينةفيها وي ي وهو قد 

نصرف إلى القراءة الشائعة ة في ه القراء هن عن هذ رات  ،خالي الذ إذن دو

ع والصنعة. ط بين الموضو ورات التي تحقق الرب  التحقيق الموضوعي هي الد

ق  ورة يف التحقي معهد نعد لد م يف ال هذه االيا يف  وبالمناسبة نحن 

موضوعي تتعلق بتحقيق النصوص العلمية ال تصل Science)ـ ال وما ي ( الطب 

ما ،به لق هب وما يتع والهندسة  ورة  ،والرياضيات  قد هذه الد تع ومن المتوقع أن 

سطس و واخر أغ ل سبتمربأيف أ ورة مهمة ،(1)وائ هي د هو  ؛و مي  ألن الرتاث العل

جد   ظى جزء مهم  يح لون فيه  ،الكايف باالهتماما يف الرتاث الذي ال  يعم ين  والذ

لون من خارجه   .متخصصينبمعنى أهنم غير إنما يعم

لمي إم   لع اث ا رت رعية نحن يف مجال ال لى محقق لكن ثقافته ش و أا أن نقع ع

خية ي تار بالتعامل مع  أو ،لغوية أو أدبية أو  ق ال عالقة له  ق نقع على مح

رة ص وثقافته معاص قديًما ،النصو ب  يعرف الط ال  م و رف  ،يعرف طب اليو يع

ندسة ياضيات اله يعرف والر وم وال  قديمة الي رياضيات ال وال  .الهندسة 

صام  ه ُنعنىن أينبغي  -إذا صح التعبير-هذا الف ي نكو   ،ب ًس أ نا  ان أ

ية لغو وًصا  ها نص ة باعتبار لعلمي نصوص ا ل مع ال التعام ن  قت  ،يستطيعو يف الو و

ب من يعرفون العلم الحديث قديم  ؛نفسه نستقط ط بين ال ك لنحقق الرب وذل

ث حدي ع ،وال ي يض هو الذ ط  وم هذا الرب قها الي رتاثية يف سيا لمية ال  ،المعرفة الع

                                                 

 . م22/9/2019م، وانتهت األحد 2019/ 9/ 17بدأت الثالثاء  (1)



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  25 بمجموعة م
يح.  وظيف الصح  ويجعلنا أكثر قدرة على اإلفادة منها وتوظيفها الت
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لة  ت العائ نه بي إلى معهد المخطوطات العربية أ ينظر كثير من الباحثين 

لى رأس إدارة ال وأنت اآلن ع هلل نسأل–معهد لهم،  ق لكم ا  بعض لنا -التوفي

سارات ل بيتنا.ح االستف  و

المعهد أنشأته جامعة الدول لهدف رعاية التراث، فهل قام المعهد  -17

بدوره تجاه التراث عبر تاريخه؟ أم عرقلته اإلجراءات الروتينية والقنوات 

 الدبلوماسية عن القيام بدوره؟

نه ي جواب د. فيصل: ل بمعهد المخطوطات ت  هذا سؤال مهم؛ أل ص

وأرى أن   لذايت،  ا قد  ائًما أحب الن ولكن أنا د ية،  بدور مهم يف  العرب المعهد قام 

وًرا أو  نى أن هناك قص ه، بمع مح إلي لذي نط لدور ا ا اث، لكن ليس هو  لرت خدمة ا

. صورة مباشرة ول عنه ب ؤ هو المس ته  ته أو ذا بذا المعهد  ن  ال يكو قد   تقصيًرا 

معهد بمراحل  مر   ًنا ال وأحيا ر،  ة كان لها دو ًنا السياس مد وجزر، أحيا

مادية  م ظل  واإلمكانيات ال شكل عا لكن ب القتصاد،  مته  ا المعهد يؤدي مه

رى  هبا خيط معين ج بكل مرحلة من المراحل التي مر  ودوره وواجبه، وكان 

تي  هي ال معهد  هبية مر هبا ال لة ذ ناك مرح قد أن ه ه، ولعل فيما أعت رتكيز علي ال

يف ت  ام كان ي إنشاءه أ بداية  جد»$، و «يوسف العش»  ين المن  «صالح الد

يعة بين مصر والبالد العربية  $ ما بعد القط ناك مرحلة جزر كانت رب وأن ه

ت. «كامب ديفيد»عقب  معهد كان يف مصر، وكان يف الكوي  يف مصر؛ ألن ال

د أصاًل  نه ما عا لة جزر؛ أل ناك كان مرح ال شك أن ه ر   عندما كان يف مص



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  27 بمجموعة م
مام يف معهد تابعً   لوم، وكان هناك اهت ا للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والع

ة  تظل مسأل وًما  م لكن ع يت،  الكو ة يف  ء جيد ويت، عمل أشيا لك با خطوطات  الم

ل المعهد صاد لها دور يف عرقلة عم ومسألة االقت  .السياسة 

يرة انفتح  معهد يف السنوات األخ ف المتخصصون-اآلن ال ر على  -كما يع

نها: كثير م ية، م عمره الماض ال يف مراحل  بداياته و ت واردة يف  ن األمور ما كان

ب،  تدري لى التكنولوجيا، ومسألة ال ح ع منها: مسألة ومنها: مسألة االنفتا

يًما  قد لعمل  وجودة، كان ا نت م ور لم كا ألم ت، كل هذه ا وا والند ات  مؤتمر ال

تصوير المخطوطات، لى  ر، وع باش بحثي الم لى العمل ال ركز ع تى  هو ي ح

قمنا بعملية جمع  يف العقد األخير  قد األخير،  حن يف الع ن ر المخطوطات  تصوي

التي قل   ت  البعثا ق  التبادل، وعن طري طريق  طوطات كثيرة عن  نت لمخ ت عما كا

التي  طوطات  المخ وجيا أتاحت كثيًرا من  ول التكن لك بسبب أن  ن؛ وذ عليها زما

إلين هي  هاب إليها، أصبحت تصل  بد من الذ  تأيت إلينا.وا، كانت ال 

ه،  ى بعض وظيفت معهد أد ك أن ال وًما ال ش ل ووعم وبذ ه،  بعض مهام

جهد سات التي  ؛ال مؤس معهد، وأكرب من ال ه أكرب من ال قدر لكن الرتاث حجمه و

حقل.  هذا ال  تعمل يف 
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هي نافذة مفتوحة للشباب المهتم بالتراث واستجابة « تراثنا»مبادرة  -18

كن هل هي مرحلة ثالثة للكتاب العربي بعد )الكتاب جيدة لطموحهم، ول

المخطوط، الكتاب الورقي المحقق، الكتاب اإللكتروين المحقق(؟ وما مدى 

 استجابة الباحثين لهذه المبادرة؟

هي ب جواب د. فيصل: تراثنا  درة  أول مزاياه أهنا  ،رة مهمة الحقيقةادبا

لى الشباب ساعدتنا  ،للمتميزين منهم ن ننشر لهمأو ،مكنتنا أن ننفتح أكثر ع
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نشر  بالضرورة دية التي يتطلبها ال نات الما لة اإلمكا لى التغلب على مشك ع

قي ثير  ،الور طعنا من خاللها أن نشعر بالك واسعة است نت نافذة  درة كا يعني البا

ثي رضا عن النشر الرتا معهد شركاء لهؤالء الشباب  د  ع  نحن نُ  ،من ال أنفسنا يف ال

يا مختلفة ،يف نشر انتاجهم رتاث من زوا صة فيما يتصل بال النصوص  :خا

حققة فية الرتاثية ،الم قاالت الثقا ل  ،الم ألطروحاتوالرسائ جامعية وا تى  ،ال ح

يف السوق  ها  لعدم توافر نعيد طباعتها  سابقة النشر والتي نريد أن  الكتب ال

هي بادرة شديدة األهمية ،نستدعيها الحقيقة  بادرة تراثنا  قد نشرنا خال ،ف لها و

بعين كتاًبا حد أكثر من أر وا ذكرنا  ،يف عام  قد تنوعت هذه البادرة لتشمل كما  و

حات ص المحققة ،والكتب ،األطرو الت ،والنصو قا طبع  ،والم ة ال إعاد و

قديمة   .للكتب ال
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أشرتم لها من « المخطوطات المهجرة»وصلنا للسؤال قبل اآلخير:  -19

ل يمكن أن تعود لديارها األصيلة ولو بصورة قبل، ما دور المعهد تجاهها، وه

 رقمية؟

رة طبًعا جواب د. فيصل: المهجرة قضية كبي وطات  ط حن أث   ،المخ ها ون رنا

يرة العام  يف الدورة األخ بي  ط العر يوم المخطو حالي2019يف   ،م العام ال

وايا عديدة ها من ز يا قانونية :وعالجنا يخية ،زوا وايا تار يا ،وز هي  ،وعدة زوا و

يرة  حقيقة ودة » ،«عودة المخطوطات» ،«عودة المخطوطات»قضية كب ع

خطوطات هجرة بأعياهنا  «الم م وعيتها التاريخية-هذه ال كون تقد  -أقصد بأ

ةيعمل ة رقمية؛ الصعوبة ة شديد صور إعادهتا ب نطمح إلى  حن  ك ن آلن  ،لذل وا

والحمد هلل شابكة  خطوطات على ال ثير من هذه الم  .أصبح ك

ذاهتا قض يخيةوالقضية يف  حن ننظر إل ،ية تار ة يهاون تعدد يا م وا  ،من ز



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  29 بمجموعة م
ك   هد فيها أن هنا رتاث يرى أن الخير كان يف هتجير  بعضالشا ء ال الناس من أبنا

ه .هذا الرتاث لى إطالق طوطات ينبغي أن  ،وهذا ليس صحيًحا ع مخ هذه ال

يخية تار وعيتها ال حاهبا بأعياهنا وأ هنا جزء من عقل   ؛تكون بين يدي أص أل

جهاصاحبها ا ي أنت ل  ،لذ تقو خارجإوالمسوغات التي  يف ال فظت  وكان  ،هنا ح

خطوطات رت الم ه هج  ،يمكن أن تضيع فهذا ليس هو السبب الذي من أجل

طوطات من  ذ المخ مخطوطات ما كان هدفهم انقا فالغربيين لما أخذوا ال

هي فيها يف البالد العربية تي  ضاع ال هي  ،األو وفة  ضهم معر انت أغرا إنما ك

ء كبير منهلق أو االستعراض االستشرا يف جز ي  مار توظيف السياسي واالستع  ،ل

ضهم علمية أو  را ضهم وهم قلة كانت أع في أن بع لكن  اقتصادية؛نحن ال نن

أل بي واالسالمي ا ل العر ل يف العق فها الدخو ياسية هد ت س ض األساسية كان غرا

ري خي والحضا فادة من هذا النتاج العقلي التاري نحن ال يم ،واال كن أن لذلك 

لها  تبنىن نظر أن نق وجهة  نكم أمسألة من  لعلكم أ و هتجيرها كان خيًرا، و

هجرة  استخدمنا الم ل)تالحظون أننا  فعي مهاجرة (صيغة ت يس ال هنا  ،ول أل

ًبا حاهبا غال ضا أص ور ها  خرج برضا لم ت ًجا و ت إخرا بعض  ،أخرج نعم هناك 

لى  وافقوا ع ين  حاهبا الذ يف المالإأص بة  راجها رغ نها لكن الج ؛خ األعظم م ء  ز

ات خابر والم سة  اًجا عن طريق السيا لذلك كانت هناك وفود تأيت  ؛أخرج إخر

لعال   لى ا جمع إ تاجرولجان ت لسياسي وال وا والقنصل  ضابط  ه  ،م وال هذ تنقل 

ج خار لوم موجود يف ال زء كبير من تراثنا كما هو مع خطوطات ولذلك ج  ،الم

ير  هذا خ ضها  لى بع ظ ع يف الحفا صودالخير الذي تحقق  لم  ،غير مق نع حن  ون

حدث لها ما  يس ب صدها ول قا وم ل بنياهتا  ألعما   .أن ا

صعًبا ا  ن أمًر ة إلينا ربما كا مهجر طات ال خطو ك عودة الم مهم اآلن  ،ولذل ال

ل نقو نقلب المسألة و خطوطات الموجودة اآل :أن  يجب الم ن نحافظ عليها أن 
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ر لها هتج خطوطات ألن جزء كبير من الدراسات المتعلقة بعل ؛وال نجع م الم

م بعيًدا ( )دراسات الكوديكولوجيا تقو هعن ال يمكن أن  نفس خي   :الوعاء التاري

لد  ،والحرب ،الورق م-والج لو ية إهذا باإلضافة  -كما هو مع لك لى أهنا م

اإلنسان له ملكية خاصة يف بيته وأساسه ،حضارية ما أن  ني ك خرهإ ...يع آ  ،لى 

ية لألمة التي أنت ضارية ملك لكية ح هذا الرتاثهناك م  .جت هذا الفكر و

┈••✾•✿•✾••┈ 
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ه،  رد د. فيصل: ررت ب قاء الذي س ؤكد يف الحقيقة يف ختام هذا الل نا اآلن أ أ

مخطوطات،  إلى ال ة إلى الرتاث، و جديد يال ال ظار األج ورة لفت أن أؤكد ضر

وال منف  وإلى أن  يس شيًئا صعًبا  اث ل لرت ضاًل هذا ا ًضا أو ًرا، ف ون مبغو يك  عن أن 

ق،  اإلطال ح  ا ما ص لذاكرة إذ هو ا اكرة، أو  لذ زء من ا ث ج رتا ال ا  هذ وًها،  مكر

يسية  ل أن ننتهي من العمليات التأس وأن نسرع أو نحاو ه،  ت إلي وعلينا أن نلتف

ب فهرسة، و حقيق؛ ألن هناك عمالاألولى المتصلة بال هذه اًل ت  كثيًرا ينتظر أبناء 

له  ندخ نا نستطيع أن  معنى أن دراسة عميقة، ب رتاث  هذا ال دراسة  جهة  األمة من 

في أن  يك يعني ال  ه،  يشها، ونوظفه ونبني علي قافية التي نع يف نسيج الحياة الث

رس  لد درًسا قريًبا، ال بد من ا حقيًقا و ة وت رس ص فه بالن ائرين أو مشغولين  نظل د

عميق، أو الد جديدة ال نظريات  اث أساًسا لبناء  لرت هذا ا يجعل  البعيد الذي  رس 

تى  ه ح ويف الفق ويف التاريخ،  دب،  لغة، ويف األ ل المعرفية، يف ال ل الحقو يف ك

حن  ة-نشكل ن بعد  -أي: األجيال الجديد ناؤنا فيما  ا عندما يأيت أب يًد جد اًثا  تر

راثً  قون ت ساب اًثا كما ترك لنا ال ر ركنا لهم ت ون أننا ت .ويجد  ا

راث  ل الرتاث ت الذي علينا أن نقوم به حتى ال يظ معريف  هذا هو الرتاكم ال



قاء الثاين  خطوطات السنة الل  31 بمجموعة م
نا  تمر  أباء ن يستمر، تس بد أ ال  اث  لرت ث، ا ا حن تر نا، إنما لنا أيًضا ن جداد وأ

قب  حدث فجوة أو ث يرة عندما ت ومشكلة كب صناعة الرتاث؛ ألن الرتاث صناعة 

قل بير يف الع ح التع  .إذا ما ص

 
 


