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جتليات اهتوام املغرب باملخطوطات

:الملخص
 وذلتتا نتتابا متتن بنانتتة ا ققتتُت وامل تتُت ب ت ن،اهت املغتترب وزاتبال باملاطوطتتات وتتنيفا و ر يةتتا ودرا تتة وربقيقتتا
 والقتتي ال ارخييتتة،املاطوطتتات متتن زاواتتة الت ور التتملي طدات املاطوطتتات رت ا فتتاظ نلتتج ال تًتاث العل تتخي متتن ج تتة
 التغ وترو ن حيت نلت املاطتوط تملا ازه تام متن طتر املغترب، وا ضاراة والفكراة اليت اق م ا املاطوط لألمت
 ال ت هتتمل، والكت التتملي بئتتر بت ا تبابن واملك ةتتات املغربيتتة دليتتل هتتملا ازه تتام وازن نتتاا،دولتتة ونل تتاا وبتتاالُت
.الوربة ل ربز ذبليات ومظاهر ومعامل اه ام املغرب باملاطوطات
. املاطوط؛ ال حقيق؛ الًتاث؛ ال اراخ؛ ا ضارة:الكلمات المفاتيح
Article Summary:
Morocco is still interested in manuscripts classification, arrangement, study and
investigation, and this stems from the conviction of investigators and those
interested in manuscripts from the standpoint of the role that manuscripts play in
preserving scientific heritage on the one hand, and the historical, cultural and
intellectual values that the manuscript presents to nations. It is not surprising
that the knowledge of the manuscript is attained with this interest on the part of
Morocco, states, scholars and researchers. The number of Moroccan treasuries
and libraries is evidence of this concern and care. This paper comes to highlight
the manifestations and features of Morocco's interest in manuscripts.
Key words: manuscript; investigation; heritage; history; civilization.
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مقدمة:
ن د كلَت من املطرئُت وامل ُت بعل املاطوطات بال ور الةارز الملي لعة املاطوط العريب رت نقل اضارة
ا
وثقاالة اإلنسان العريب رت خم لف الةغد العربية واإل غمية ،وايث كان املغرب من برز همل ال ول اليت ذب ا ل ا
رصي م من الًتاث املاطوط ،وذلا ألن املغاربة كانوا مولعُت بالةحث وال نقيب نن الك ب ارالون من جل
ا وول نلي ا ،وار لون الةعلات بو اب ناب ا وا نسائ ا واز فادة من ا ،وكان ن يجة هملا اإلبةال ال ا
نلج الك اب ،وهملا ا رص نلج العلور نلج النسخ األصلية و الوحيحة املض ون و املوحوبة باإلجازات
والس انات ووَتها ،هخي ن املغرب حي ف اليوم برصي من املاطوطات دي از بنوادر ونفابس اكاد دييب نسةيا نن
األرص ة ا فوظة رت خم لف ئبانات الك ب رت العامل.
ب املغاربة من ئغل اه ام باملاطوط درا ة
من ئغل هملا املقال ود اإلجابة نن إشكالية ال ور الملي
وربقيقا ،وإىل ي ا ا طانوا ا فاظ نلج راث العل خي من ئغل هملا ازه ام والعنااة ،كل همل الفرضيات
ا د جوب ا بكل موضونية و مانة نل ية.
ما خبووص املن ج الق ان ت نلج الوج الغالب املن ج الوصفخي واملن ج ال ارخيخي واملن ج ال حليلخي ،ملا ق ا
طةيعة املوضوع العل ية.
المحور األول :رصيد المخطوطات بالمغرب:
"اع املغرب اليوم من ض ا بل ان الغرب اإل غمخي ثروة من املاطوطات ايث ق ر حبوايل مئيت لف خمطوط،
وزع بُت ن د كةَت من مراكب اف املاطوطات والوثابق ال ارخيية ،ونلج ر ا همل املك ةات ا بانة ا سنية
بالرباط ،اليت ض اوايل  10.951خمطوطا و 140.000وثيقة ارخيية ،واملك ةة الوطنية و ض
اوايل 11.334جمل ا و ض اوايل  30.000ننوانا ،وئبانة القرواُت بفاس و ض  3.823خمطوطا ،وئبانة
ابن او ف دبراكش ،و ض اوايل  2.400خمطوطا ،وا بانة العامة ب طوان ،و ض اوايل  2.407خمطوطا،
وئبانة اجلاما الكةَت دبكناس ،وئبانة زاواة امكروت ،و ض اوايل  4.200خمطوطا ،ما ا بانات ا اصة
اليوعب ا اث نن ا باملغرب الةعض ا ائ فج وبعض ا وَت معرو  ،وبعض ا ز ديكن الوصول إلي وبعض ا مت

نقل من م انة إىل ئرى".1
نملكر ن "اب اا من القرن اللامن اهلجري وان ةارا لع ة نوامل ارخيية ن ا بانة املغربية ب بلغت وج طورها
وازدهارها رت اراخ املغرب اللقارت ،الإىل جانب "ا بانة امللكية" اليت ن ةا من ئغل ارخي ا مسَتة املاطوط رت
املغرب؛ ب ظ رت – وألول مرة – ئبانات ئرى لعةت دورا كةَتا رت طور اللقاالة ،ورت ا وول نلج الكلَت من
املاطوطات اليت ز بال ف ار ا مك ةا نا املعاصرة ،إهنا ئبانات املساج اجلامعة كالقرواُت بفاس وابن او ف
دبراكش وئبانات امل ارس الع يقة ،وئبانات البوااا اليت ان رت رت خم لف ج ات املغرب وز ابال بعض ا إىل اليوم
اض جم ونات نادرة ك لك اليت رب ف ا زاواة امكروت جبةال األطلس والباواة ا باواة جبةل ا ا ".2
ذب يا الًتاث املاطوط ب مي رت املغرب ،الاملغاربة ب وا ا ون ملا الًتاث منمل العور اإلدراسخي جي عون بكل
الو ابل امل ااة ،ورت القرن ال ا ا ن ر اين ا صةح املغرب الةل العريب واإل غمخي الواي قراةا الملي مل خيضا
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بع لغا غل الغريب ،ظل الةاالون وربيون وم اربة اع ق ون ن املغرب ملا كان اعر نن من وٌت حم واات
ئبانا واه ام نل اب وملوك و هل ن وما باملاطوطات هو الةل الملي ديكن ن جي وا الي ضال  ،و ن كل
خمطوط عملر العلور نلي رت ا بانات ال ربية والغربية ب اكون موونا رت املغرب.
اه امل اووون املغاربة بف ر ة املاطوط من ئغل ازه ام دبوادر املاطوطات وذب يع ا والةحث رت طرق
ربويل ا وم ار ة ائ غال ا.
"إن هملا الًتاث ا فوظ اليوم رت املغرب رت خم لف ئبانا اع رب شاه ا صرحيا نلج ان ماج بل الربابر رت ا ضارة
العربية منمل القرون اإل غمية األوىل ،ومل اكن من املوادالة رت شخيا العلور رت مسج ئبانة ببو وهخي م انة صغَتة
نلج جةال األطلس نلج النساة الواي ة رت العامل لك اب "الربصان والعرجان والع يان وا وزن"  3أليب نل ان
اجلاا .
اه ام املغاربة بالك اب وبالوربة املك وبة ب مي ونراق ،الغ ورابة إذن رت كون املغرب حي ضن ئبانات ض ه
األرص ة ا فوظة رت خم لف بل ان الغرب اإل غمخي ب ك ل .
وإذا ردنا ن نعطخي الكرة نن رصي الًتاث العريب املاطوط رت املغرب رت الوبت الراهن الغ ب من ا اث ولو
بائ وار نن االة هملا الرصي رت العوور السابقة ،ايث إن طةيعة املاطوطات رت املغرب رت العوور األوىل
واىت الع املرابطخي ز كاد زب لف نن طةيعة املاطوطات رت امل رق.
"كل املعلومات اليت مكن ا قاؤها – نلج ضآل ا – نةئ ب ن معظ الك ب كانت نةارة نن موااف برآنية
وك ب الق وا اث ،وا ل نلج هملا لك األئةار امل علقة باه ام مراا ال ولة املرابطية بالفق املالكخي ،ودنوة
الفق اا إىل وضا ك ب الفروع امل علقة ملا اململهب" .4
ت ا بابن املغربية رت ا فاظ نلج ك هابل من املاطوطات ولعةت دورا ا يا رت ضبااة راث
لق
املاطوطات من الضياع ز ي ا ا بابن ا اصة ،ايث اوج باملغرب ثغثة صنا من ا بابن :ا بانة امللكية
وا بانة العامة وا بانة ا اصة" ،وب دئلت ا بانة ا اصة مرالة ارخيية م ة ،ك ا نرالت ربوز هاما بع
از قغل ،وباألئص ما ب ااة ن امللا ا سن اللاين رضب اهلل ،الملي شرع بوا ا لكاالة الةاالُت نلج
ائ غ م ار رو كوهنا مك ةة ئاصة ،الا فادوا من ا و لفوا املطلفات برمس ا ،مث ت مرالة ال طور رت ن
امللا حم السادس ا فظ اهلل ،الملي ار نلج هنج بي امللا ا سن اللاين رضب اهلل؛ إذ مل ا ئر و عا رت
ا فاظ نلج إرث همل األمة و ن ي ا وإوناب ا ،إما بالعنااة املةاشرة ،و نن طراق املط سات الوصية ،وذلا
ب جيا وربفيب صحاب ا بابن ا اصة للحفاظ نلج راث املغرب البائر الغٍت" .5
وب برز ن د من امل ُت با بابن املوونة لل اطوطات املغربية ذكر نلج ةيل امللال :العغمة حم بن نة
اهلادي املنوين رضب اهلل (امل وىف نام 1420هت) ،ل مقازت رت ا بابن وخمطوطاهتا "بةس من نطاا املاطوط
املغريب" ،والعغمة حم نة ا خي بن نة الكةَت الك اين رضب اهلل (امل وىف نام 1382هت) بك اب لف بعنوان
" اراخ املك ةات اإل غمية ،ومن لف رت الك ب حم املا ار بن نلخي السو خي رضب اهلل (امل وىف نام 1383هت)
من ئغل ك اب " وس العاملة" رب ث الي نن ا بابن ا اصة السو ية.
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وذب ر اإلشارة إىل ن بعض الك ب امهت ب ك ل العلخي رت ان ار املاطوطات اليت ابئر ا املغرب بع د من
بقاع العامل ،من ذلا ك اب "دزبل ا َتات" لسي ي احم بن لي ان اجلبويل ،ايث ظ ر رت كل من جنوب
الوحراا والسعوداة ومور و ركيا واليابان واهلن ووَتها ،مث هناك "ا ياة الع رانية ألهل بارك اهلل" لوااة حم
بن نة اهلل الةااري ،اعاجل هملا الك اب جم ا الةيضان من القرن السابا ن ر إىل القرن ال ا ا ن ر نرب
ا اث نن مآثر بةيلة "بارك اهلل" ومنطقة َتس وبغد القةلة ،ك ا اوضح هملا الةحث مهية املاطوط رت ةيان
كلَت من ا قابق الفكراة وازج انية والسيا ية.
إن اه ام املغرب الوا ا باملاطوطات ونيفا وربقيقا ارجا إىل صبلة نوامل ارخيية برزها" :روةة ا ققُت املغاربة
رت "ا فاظ نلج املَتاث الفكري من كي األن اا ،ك ا ن املغاربة كانوا مولعُت بالةحث وال نقيب نن الك ب رت
امل رق حي لوهنا إىل بغده كل ا ذهةوا إىل بيت اهلل ا رام ،وكانوا حيرصون نلج ن كون صحيحة املض ون
ال خيا الملي جعل كلَتا من النسخ املوجودة با بانات املغربية سب از إما دبقابل ا بنسخ صحيحة ،و حب ل ا
ملغاظات و عليقات ذبعل ا رت مس وى زبق ب هل العل واملعرالة".6
المحور الثاني :قيمة المخطوط المغربي وخصائصه:
 -قيمة المخطوط المغربي

دى املاطوط املغرب كةابخي املاطوطات ربقيق بي نل ية و ارخيية واضاراة وااة رت األمهية ،نملكر من ا ما الخي:
 بي ة نل ية :الق اع رب املاطوط املو ر الواي رت وحيح املعار واملعلومات ،اعاد إلي االة
ال ا.
 بي ة ارخيية :ايث سبلل املاطوطات بي ة ارخيية رت اياة األم بان ةار ما ا كل املاطوط من
نلج اراخ األمة ،اليكون الرصة للةاالُت رت ال نقيب نلج ا قب والفًتات ال ارخيية اليت
راث ا
سبيب كل مة نن وَتها.

 بي ة اضاراة والكراة :املاطوط هو ا اث نن الكر الة راة واضارهتا ،ال و وثيقة ثراة اضاراة،
وبال ايل ال و ا نلج اضارة األم من ايث إبقاؤها و اهنيارها.
الا ققون املغاربة كانوا مس حضران هلمل القي  ،شكلت دواالا اقيقية ملبا اه ام بعل
املاطوطات.
 خصائص المخطوط بالمغرب:لق ام از املغرب نن وَت من الةل ان العربية ب والر نلج خمطوطات نادرة جعل ا ةو الو ارة من ايث رصي
الًتاثخي ،ذكر من ذلا:

 املوحف العل اين الملي وصلت نساة من إىل األن لس ،ومن ا إىل املغرب ،اروي ابن ئل ون رت
"العرب" ن إا ى النسخ ا س من املوحف اإلمام ،اليت وزن ا ا ليفة نل ان رضخي اهلل نن نلج
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األموار ،ولعل ا نساة الكوالة ،ب ان ت إىل برطةة باألن لس ونلج ن

املوا ان ،آلت همل

النساة إىل مراكش الة من ال ق اس وازن ةار.

 املوااف الع يقة اليت ازدانت ا ئبابن الك ب رت املغرب ،موحف نسخ نام  47ه ت نن
املوحف العل اين ،الق بقخي حمفوظا رت املغرب إىل القرن اللاين ن ر لل جرة ،ايث وبف
السلطان امل وىل نة اهلل العلوي نلج امل انة املنورة ،ض ن جم ونة من الك ب ،وبالرو من
الق ان املغرب هلملان املوحفُت ال رافُت ،الإن ا بانة امللكية ما زالت رب ف دبوحف كورت
مك وب نلج الرق ،وارجا اسب املا وُت إىل ب ااة القرن اللاين لل جرة ،ك ا ن بعض
ا بابن ما زالت ف ار بقطا و جباا برآنية نسا ا نامل جم ونة من ا لفاا والسغطُت،
كاألجباا القرآنية اليت ك ة ا ا ليفة املوا ي ن ر املر ضج خبط ا .
 اك ا بسام من َتة ابن إ حاق (امل وىف نام  151هت) رت ئبانة القرواُت ،و ع رب اىت
اآلن النساة الواي ة رت العامل .وب دى إىل إمهاهلا من طر العل اا هتملاب ابن ه ام الملي
صةح م اوز رت اجمل ا اإل غمخي ،وب ن ل العامل الةاكس اين ضبي اهلل (امل وىف نام 2002
م) نلج ن رها رت ةعينيات القرن املاضخي.

 اك ا

النساة الواي ة من ك اب "الربصان والع يان والعرجان وا وزن" للجاا  .لق

ن ل الةاالان املوراان ا ويل ونة السغم هارون نلج ن رها كل نلج ا ة رت شبانينات القرن
املاضخي ،وما زالت املك ةة الوطنية بالرباط رب ف مل النساة النادرة.
 ا فاظ نلج خمطوطات باللغ ُت اليونانية والغ ينية مًتصبة إىل اللغة العربية ،وإن مل نقف اليوم
نلج همل النوادر ،الإن جم ونة من الةاالُت الغربيُت واملطرئُت رت القرن ال ا ا ن ر ،ملال
بوميخي ( ،)Beaumierوكودار ( ،)L. Godartوبنيو ( ،)G. Peignotشاروا إىل
وجودها رت املغرب ،واغلب نلج الظن هنا حمفوظة رت إا ى اجمل ونات ا اصة و الي ا مل
اف رس بع من خمطوطات املك ةات الع ومية .وإذا مل فلح بعلات وروبية رت الوبو نلج همل
الك ب ئغل القرن ال ا ا ن ر ،الإن الةحث نن ا مل ا وبف ،بل ا ر نل اا ومس ربون

خم وون رت الةحث نن ا ،ن غ ب ادة من ةق من العل اا بوجودها رت املغرب" .7
إن ما حيظج ب املاطوط باملغرب من ننااة نابا من ازه ام ب من طر امل اووُت وز و جيا ال ولة هل
ثانيا ،ايث ق م ربفيبات و جيعات لل با بازه ام هلملا النوع من العلوم  ،الفخي نة 2018م مت سلي

جاببة ا سن اللاين لل اطوطات رت نسا ا  39لع د من امل اووُت 8رت اجملال ،لقج نلج ضوب ا ربيس
ا كومة كل ة ربفيباة ك من ئغهلا نلج ن " ازه ام باملاطوطات اع مسطولية اجل يا بان ةارها كل
جباا من الًتاث الغمادي لل غرب وجب ازا فاا ب وازن ناا ب  ،مطك ا ن جاببة ا سن اللاين لل اطوطات
بامت منمل  39نة ب ور كةَت رت ا فاظ نلج هملا الًتاث واك اال و ل ين  ،و ضا ن الفضل اعود للجاببة
رت اك ا

ن د من النوادر اليت طرخ للًتاث الغمادي شعرا والنا ونادات و قالي وكل و ابل ال عةَت اإلنساين،
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مع ربا ان ززال هناك الكلَت من املاطوطات اليت ديكن اك اال ا مس قةغ واا رت م ارس ن يقة و مك ةات

شاوية رت خم لف امل ن" .9
ما وزار اللقاالة الق شبن دورة جابرة ا سن اللاين لل اطوطات بابغ" :إن جاببة ا سن اللاين لل اطوطات
اللقارت املغريب ،بالنظر إىل دورها اهلام رت ال عراف بالًتاث املاطوط البائر بالكنوز
ضحت بي ة ثاب ة رت امل
املعرالية و ل ين  ،ورت الك ف نن ن د م من اإلن اجات الفكراة املغربية ا فوظة" .10
وب ارص املغرب ار ةاطا ملا املوضوع نلج رمي املك ةات املغربية اليت ربوي املاطوطات منمل ن
وذلا من ئغل ال ر ة كل مك ةة نلج ا ة ،وذلا ألجل ربقيق األه ا ال الية:

بعي ،

 صيانة املوروث اللقارت ا ةس.

 إن اد ال رس ضابط لل وجود باملك ةة.
 ال عراف باملوجود ،وسبكُت الةاالُت من ال عر نلج حم واات املك ةة.
 انقاذ امل ضرر من  :بالًتمي وازصغح وال ووار نلج امليكرواليل والرب خي.
 " يسَت ةل از فادة من همل الك ب جل يا الةاالُت وامل ُت دبجال الك اب الًتاثخي املاطوط
وبطراقة لي ة" .11
اربز ا ه ام املغرب باملاطوط كمللا إا اث بنا معطيات ئاص باملاطوطات الًتاثية باملغرب ،ايث شرنت
وزارة اللقاالة واز وال (بطاع اللقاالة) رت ازباذ ابَت إجرابية روم مُت ا ااة القانونية لل اطوطات ،وذلا
نرب ئلق بنا لل عطيات ا ل ابر نواع املاطوطات واق م نن ا إاواا دبيقا ،ك ا ا ض ن بيانات وصفية
من ش هنا يسَت ازطغع نلج مض وهنا من طر القراا وامل ُت والةاالُت رت اجملال.
وااة الوزارة من هملا اإلجراا ك ا شارت الوزارة إىل هنا هت  ،من ئغل هملا اإلجراا ،إىل عباب از وال
املس ر بُت اجلامعات و ابر املط سات العل ية باملراكب ال وثيقية وا بابن العامة ،وز ي ا بسام املاطوطات،
ما دن طةا وإئراج ما مت ربقيق من هملا الًتاث ،الضغ نن اث الةاالُت نلج وظيف النص العل خي الًتاثخي
رت جمال املوطلح العل خي ا اث ،وذلا بوضا معاج م اووة رت موضونات العلوم ،وكملا وظيف إجنازاهت
رت اقول الًتاث رت خم لف جمازت ال ن ية ازج انية واللقاالية ،ئووصا لا املر ةطة جب الية املاطوط املغريب،
من ايث بي ا طية والبئرالة الفنية .12
خاتمة وتوصيات:

املغرب بل املاطوطات بام ياز حيظج وزابال باه ام الةاالُت واملطرئُت ،ايث اع بةلة لع د من ال ول نقيةا
نن راث املغرب العل خي بع د من ا بانات ،واعود ذلا ك ا لف الملكر إىل العنااة والرنااة اليت ول ا ال ولة
منمل الق م لل اطوطات صونا من ال لف والضياع ،وإن كان ارى الةعض ب ن املغرب هبال من ايث ن د

املاطوطات اليت ا والر نلي ا ،وَت إن همل املعلومات رب اج إىل إثةات ودليل ،نلج ان ةار األربام اليت وردهتا
لفا ايث نفخي ذلا.
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إن اه ام املغرب باملاطوطات نابا من بنان العل ية بال ور الطغبعخي الملي طدا املاطوطات ز ي ا رت
جمال وثيق املعلومة ،الكان لباما ن وان ما وبا رت ا ي امل اووُت و نال الرنااة الغزمة.
ونلي ؛ ئلص إىل بعض ال وصيات اليت راها ب طع هملا املوضوع و جا نلج املبا من الةحث وال را ة:

 ال نوة إىل مبا من الةحوث وال را ة لل اطوط باملغرب.

 زبويص مادة مس قلة لعل املاطوط باجلامعة املغربية ،وإن اا ما ًت ا

ملا اللون من ال را ة.

 دنوة املطرئُت املغاربة إىل إا اث شراكة ما املا وُت رت نل املاطوط نلج املس وى العريب وال ويل.

الهوامش:
 1املاطوطات رت الغرب اإل غمخي :املركب اللقارت املغريب ،الن ار املورا اين ،مارس 2015م.

 2املاطوطات باملغرب خمطوطات ا بانة ا سنية منوذجا :ضب شوبخي بنةُت الع د  364ذو ا جة /1422الرباار 2002م.
3اقق ان ادا نلج همل النساة الي ي ة ال ك ور حم مر خي ا ويل ون ر نام 1972م ،ط .اللانية 1981م .والنساة الواي ة حمفوظة خببانة
جاما القرواُت.
 4ال ر ة املاطوطات العربية رت املغرب ،ضب شوبخي بنةُت ،موبا م اه  11 ،24اونيو 2015م.
ت ئبابن املاطوطات ا اصة رت إوناا الًتاث املغريب نرب ال اراخ :او ف زهار ،موبا ال ار 13 ،األا دجنرب 2020م.
 5هكملا
6وابا املاطوط املغريب بُت الف ر ة وال حقيق والرب نة -الغااة واملن ج :حم الوارت ،ص  ،16جملة كان ال ارخيية ،الع د  ،43مارس 2019م.
7الك اب العريب املاطوط رت مشايل إالراقيا وجنويب الوحراا :ضب شوبخي بنةُت ،مط سة حم السادس للعل اا األالاربة ،األربعاا  15اوليو 2020م.
8الاز باجلاببة ال جيعية األوىل هلمل ال ورة كل من صبيلة املا اري (اجل ا ة) وموطفج ال رباوي (الرباط) ومنية حنون (وج ة) وناصر نرابخي
(مكناس) و ناا ئربوش (الاس) و ضب الناهخي ( طات) وإمسانيل نرابخي (القنيطرة) وان اد مقران ( طوان) واةابة نرابخي (ال ار الةيضاا) ونةواة
الناصري (بٍت مغل) .ما اجلاببة ال جيعية اللانية الق الاز ا كل من ب رى الناصري (اجل ا ة) وئليل الناصري (الرباط) وحم

بنعلخي (وج ة) وحم

رشي نرابخي (الاس) ،وحم

نياض الناصري ( طات) ،و ضب الة َت ض اين (كل ي ) ،وثوراة ول( طوان) ،و مينة اليبا ي (ال ار الةيضاا) ،وإشراق

الناصري (بٍت مغل) ،وحم

الناصري ( كادار).

 9سلي جاببة ا سن اللاين لل اطوطات بر

نة  ،2018الةوابة الوطنية ،اجل عة  14دجنرب2018 ،م.

10املرجا السابق.
 11ئبابن الًتاث املغربية مك ةة الباواة ا باة العياشية «منوذجاً»  ،موبا األنةاا ،األا  28 -من ربيا اآلئر  13 - 1442داس رب - 2020
الع د.16038 :
 .12إا اث بنا معطيات ئاص باملاطوطات الًتاثية باملغرب  ،اجلرا ة  24،16الرباار 2019م.
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