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 التزوير يف املخطوط العريب
 "أسبابه ودوافعه"

  حممود علي كعبور د.                                                               
 طرابلس جامعة - دابكليةاآل        

 :صلخم
ولون على قضية علمية وْتثية تتبعها األكان ا٢تدف من إعداد ىذه الورقة تسليط الضوء 

اليت تعترب  ,وذلك دفاعا وذودا عن الًتاث العريب اإلسالمي ا١تتمثل يف ا١تخطوطات,واحملدثون
ألنو ديثل انعكاسا دقيقا ١ترحلة مشرقة عاشتها أمتنا ,رصيدا علميا رصينا تفتخر بو األمة وتتباىى

فقد اعتورت  ,اإلسالمية.وبال شك أن ا١تخطوطات وىي من صنع اإلنسان ليس ٢تا الكمال
و٨تاول يف ورقتنا ىذه تتبع جانبا من اٞتوانب  أو خطأالعديد من ا٢تنات اليت تقع عمدا صناعتها 

وسيكون الًتكيز منصبا حول , السلبية يف إعداد ا١تخطوطات أال وىو التزوير يف ا١تخطوط العريب
حيث سيتم تناول عددا  ,سباب والدوافع اليت أدت إىل بروز ظاىرة التزوير يف ا١تخطوط العريباأل

عن فسنعرض ابٟتديث  ,من ا١توضوعات ذات الصلة الوثيقة ٔتوضوع التزوير يف ا١تخطوط العريب
عمدا مث لبائعي وٕتار ودالاليل الكتب ابعتبار أن جل التزويرات ورائها ىؤالء ت, لوراقة والوراقُتا

دت إىل اختالل أكما سنعرض إىل األسباب اليت ,  انحيأحيان كثَتة وخطأ يف بعض األ يف
وسنسوق عند , دى إىل توسع دائرة التزوير يف ا١تخطوطاتأ ٦تا,الضبط يف توثيق ا١تخطوط العريب

 ,اٟتديث عن كل ذلك الشواىد ا١تبينة لو ّتالء بعد الرجوع إىل تلك الكتب يف مظاهنا
 واالستعانة ٔتا كتبو ا١تتخصصون يف اجملال.

 :مقدمة 
قد يبدو للقارئ من الوىلة األوىل أن تزوير ا١تخطوطات ىو انتحا٢تا وبث معلومات 

وإن كان ىذا يعد قمة التزوير فإن ما نعنيو ىنا ىي ٕتاوزات النساخ والوراقُت , مغلوطة هبا
ن      راقو الو   عليها حرص اليت العلمية مانةاأل من الرغم علىف ,ووقوعهم يف ا٠تطأ قصدا أو عمدا

 للحركة ا١تضيئة الصورة نإف ,الصحيح الوجو على وأدائها العلمية الكتب ضبط يف والنساخ
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 الثقات من والنساخ الوراقُت كل يكن فلم,معتمة جوانب من ٗتلو تكن مل ا١تسلمُت عند العلمية
 .واالختالق والكذب اب١تبالغة يتصف من منهم كان وإمنا, والفضل العلم وأىل

 يف ٘تثلت,التوثيق الختالل عديدة صوراً  جيد العربية ا١تخطوطات مع يتعامل ومن
 والبشرية الطبيعية العوامل من تسلم مل هناأ إذ ,العربية ا١تخطوطات لبعض يةدا١تا ا١تالمح اختالل

 يف دوراً  ٢تا كان الطبيعية فالعوامل ,معاً  مشًتكةأم  منفردة كانتأ سواء ,اب١تخطوطات ا١تت اليت
 التعفن ىلإ تؤدي اليت كالرطوبة,  منها الكثَت وفقدان أوراقها وآتكل وتقادمها ا١تخطوطات تلف

, وتفتتها وتكسرىا ا١تخطوطات وراقأ جفاف ىلإ تؤدي اليت واٟترارة ,وفساده للورق الفطري
 تسبب اليت الثقوب من الكثَت يصيبو ٦تا, عليو وتتغذى الورق هتاجم اليت اٟتشرة وىي واألرضة

 الكثَت لو تعرضت اليت والغرق واٟترائق, الواحد النص يف والعبارات الكلمات من الكثَت ضياع يف
 أعداء قبل من ا٢تمجية والغارات ابٟتروب ا١تتعلقة وأ الطبيعية الكوارث بسبب ا١تكتبات من

  .اإلسالم
فقد , للمخطوط ا١تادية ا١تالمح اختالل يف ىو األخر أسهم الذي البشري العامل أما 

 التزوير فظاىرة, ةالعلمي الضوابط مراعاة دون ا١تهنة ىذه امتهنوا ٦تن, والوراقُت النساخ يف ٘تثل
 على اٟتصول يف النساخ رغبة إىل التزوير أسباب وتعود, الكتابة يف الورق استخدام قبل عرفت

 وازع من وذلك, مشهورين مؤلفُت إىل ونسبتها ا١تؤلفات بعض رواج طريق عن, ا١تادي الكسب
 وزىوىم الناس بعض عقول سادت حقبة ىناك ,ذلك على ساعد و٦تا ,والظهور الشهرة حب

 يف دور ٢تم كان ٦تن ا١تشهورين القدامى ا١تؤلفُت عظماء بكتب امتلئتقد  ا٠تاصة مكتباهتم نأب
, العربية ا١تخطوطات التزوير يف ظاىرة تفشي أسباب ومن .هبا للتباىي وذلك ,العلمية اٟتركة
 وكذلك, وطمسها والعناوين ا١تؤلفُت أٝتاء شطب بعد, مؤلفيها لغَت ا١تخطوطات بعض نسبة

 وأختام التملكات وطمس ,وشطبها ا١تخطوطات بعض يف النسخ واتريخ النساخ أٝتاء طمس
 .وغَتىا وا١تقابالت واإلجازات والقراءات والسماعات الوقف

تتبعها كثَت من الباحثُت  ,التزوير يف ا١تخطوطات العربية ظاىرة ملفتة للنظرلقد كان  
ْتيث حددوا مواطن تلك التزويرات يف ا١تخطوطات واآلاثر ا١تًتتبة  ,وا١تتخصصُت يف اجملال
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مركزين على األسباب  ,وعليو فإننا يف األسطر التالية ٨تاول إعادة طرح ىذه القضية, عليها
أن ىذه وتفشي تلك الظاىرة مبتدئُت اٟتديث عن الوراقة والوراقون ابعتبار  والدوافع حول نشوء

 برز العوامل يف ظهور التزوير يف ا١تخطوطات. أالصناعة وروادىا كانت من 
 :مشكلة الدراسة

يعترب التزوير يف ا١تخطوط العريب من القضااي اليت شغلت ا١تتخصصُت وا١تهتمُت بقضااي 
وىي ظاىرة قد تفشت يف عديد ا١تخطوطات ا١تنسوخة  ,العريب اإلسالميدراسة وٖتقيق الًتاث 

منها  وقد أخذ تزوير الًتاث صورا وأشكاال عدة وكثَتاً  ,يف حقب ٥تتلفة من اتريخ الًتاث العريب
وبعضها خطأ إال أن ا١تتخصصُت يؤكدون أهنا ظاىرة بلغت أوجها يف بعض األوقات  ,وقع عمداً 

واستمرت جهود ا٠تَتين قدديا وحديثا يف  , خطوط ونسبتو لغَت مؤلفوابنتحال كامل الكتاب ا١ت
وتبيان عوارىا رغبة يف تنقية وتصفية الًتاث العريب اإلسالمي ونسبة الكتب  ,كشف ىذه الظاىرة

الكشف عن ىذه الظاىرة شكال وزماان ومكاان أمال  الورقةا١تصنفة إىل أصحاهبا. و٨تاول يف ىذه 
 وسع ٢تذا ا١توضوع اٟتيوي ا٢تام.أصاءات يف قيام دراسات واستق
  :أمهية الدراسة

وديكن إٚتال األمهية يف النقاط  ,تنبع أمهية الدراسة من أمهية ا١توضوع الذي تطرقو
 ية:آلتا

التعريف بظاىرة التزوير تعريفا دقيقا لرفع أي لبس حول تداخل ا١تفهوم مع مفاىيم  .1
 .أخرى

 هبا. ُتوالقائم ,العريب ا١تخطوطب اتبيان مواطن التزوير يف الكت .2
 .الظاىرة وتفشيها الكشف عن األسباب اليت أدت إىل حدوث ىذه .3
  . يف كشف ظاىرة تزوير ا١تخطوطاتُتالتعريف ّتهود األئمة اٟتفاظ وا١تؤرخ .4

 :منهج الدراسة
وىو منهج علمي يتبع ا٠تطوات العلمية يف  ,تقوم ىذه الدراسة على ا١تنهج التارخيي 

وا١تادة التارخيية اليت يتتبعها ا١تنهج التارخيي ىي  وٕتميع ا١تعلومات األساسية عنها ,ا١تشكلةٖتديد 
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وليست حاضرة أمام الباحث  ,وىي قيد الواثئق والسجالت ا١تكتوبة ,مادة ٢تا ارتباط اب١تاضي
برز أومن , وعلى ىذا األساس فإن ا١تنهج التارخيي يقوم على النقد والتفسَت والتحليل

ىو متابعة تطور صناعة الكتاب العريب ا١تخطوط وكل  ,استخداماتو يف ٣تال ا١تكتبات وا١تعلومات
 الورقةومنها ظاىرة التزوير يف ا١تخطوطات اليت ٖتاول ىذه  ,سلبية ومايرتبط بو من أمور إجيابية أ
 إجالئها والتعريف ٔتسبباهتا.

 :مفهوم التزوير
وا١تعٌت العلمي لو ىو إحداث تغيَت يف  ,َت اٟتقيقةالتزوير ٔتعناه الواسع يهدف إىل تغي

والتزوير يف أرحب معانيو ىو تغيَت  ,الوثيقة أو ا١تخطوطة عن طريق الكشط أو الطمس أو احملو
وعلى ذلك ديكن أن ينضوي ٖتت ىذا التعريف كل تغيَت للحقيقة سواء أكان ابلقول  ,اٟتقيقة

 .(1)أم الكتابة
وتعترب مهنة الوراقة والقائمُت عليها ٦تن أطلق عليهم الوراقون من أكثر عوامل تفشي 

 : و٢تذا نفرد للحديث عن ظاىرة الوراقة والوراقون ضمن ا١تباحث اآلتية ,التزوير يف ا١تخطوطات
 :والوراقون الوراقة

 والتجليد والتصحيح ابالستنساخ الكتب معاانة))  أبهنا عرف ابن خلدون الوراقة 
 .))(2)  وغَتىا واٟترب والورق كاألقالم ابلكتب ا١تتعلقة الكتبية األمور وسائر

 كما والوراق .الوراقُت ابسم اإلسالمي الًتاث يف يعرفون الكتب بنسخ ا١تشتغلون وكان
 يبيع ١تن يقال وقد ,وغَتمها اٟتديث وكتب, ا١تصاحف يكتب من ىو بقولو السمعاين يعرفو
  .أيضا الوراق ببغداد الكاغد وىو الورق

                                                 

أكادديية انيف العربية للعلوم األمنية,  ,الرايض, التزوير واالنتحال يف ا١تخطوطات العربية ,عابد ا١تشوخي -1
 .12ص 2001

 دار ,القاىرة ,ومنقحة مزبدة, 3ط ,وايف الواحد عبد :ٖتقيق ا١تقدمة؛, خلدون بن دمحم بن الرٛتن عبد -2
 974. ص, 2ج, 1979, والنشر للطباعة مصر هنضة
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 ديكن وعليو .ابلوراقة ا١تؤلفُت بعض اشتعل كما ٢تم وراقُت ا١تؤلفُت بعض اٗتذ وقد
    :  فئات ىي ثالث إىل الوراقُت تقسيم

 عن, منها يرتزقون مهنة الوراقة من اٗتذوا الناس من ٚتاعة وىم :احملرتفون الوراقون ـ 1
, ه415 ت رزينألا دمحم بن حيِت :ىؤالء ومن ,كتابتها تولوا اليت الكتب من نسخ بيع طريق

       يكتب حىت ٣تلسو من يقوم فال ,ببغداد الكتب سوق إىل العصر وقت يف خيرج كان والذي
 ,ه428 ت العكربي شهاب بن اٟتسن أيضا ومنهم, (1)دينار بنصف يبيعو مث لثعلب الفصيح
 شًتيأ فكنت ,راضية درىم ألف وعشرين ٜتسة الوراقة يف كسبت : ))نفسو عن قال والذي
 ٔتائة واقلو ,درىم ٔتائيت وأبيعو ,ليال   ثالث يف ا١تتنيب ديوان فيو فأكتب, دراىم ٓتمسة كاغداً 

 .(2)(( ا١تطلوبة األدب كتب وكذلك, درمهاً  وٜتسُت
 بن سعيد ىلإ يوماً  ذىب نوأ فَتوي, الوراقُت ىؤالء من منيع بنت بن بوالقاسمأ وكان

, ليورقو ا١تؤرخ سحقإ ابن ألفو الذي,ا١تغازي كتاب من األول اٞتزء يسألو األموي سعيد بن حيِت
 عشرين إليو فدفع, الكتاب وأراه مغلس بن هلل عبدا أبيب وبدأ, بو القاسم أبو فطاف لو فأعطاه

 عشرين من أيخذ يزل فلم, يومو بقية بعده طاف مث, نسخة منو يل اكتب :لو وقال, ديناراً 
 نسخاً  فكتب, دينار مائتا اليوم ذلك يف معو حصل أن إىل, قلأو  وأكثر داننَت عشرة إىل ,ديناراً 

 ا١تتوىف ىموس بن دمحم عبدهللا بن دمحم الباقي وكان ستفضلاو  ذلك من يسَت بشي ألصحاهبا
 .3) )(( ابألجرة يّورق النقل صحيح ا٠تط ٚتيل ه ))329

 وكانوا, معينُت ١تؤلفُت الكتب ينسخون كانوا الوراقُت من فئة وىم: املؤلفني اقوور  ـ 2
 نوأ حىت, لو وراقاً  اٞتاحظ اٗتذه الذي حيي بن زكراي :الوراقُت ىؤالء ومن, أيديهم ٖتت يعملون

 يورقون كانوا الذين, وسلمويو, ونفطويو, حسنويو أيضا ومنهم, اٞتاحظ وراق ابسم عرف

                                                 

, اليازجي إبراىيم :راجعها ؛2ط ,معجم األدابء, الرومي هلل عبدا بن هللا عبد بوأ, اٟتموي ايقوت -1
 .35 34ص, 2ج, 1936, ا١تأمون دار ,القاىرة زيدان, جورجي, ٟتمصيا وقسطاس

 .329ص, 7ج, 1931, ا٠تا٧تي مكتبة ,القاىرة ,السالم مدينة أو, بغداد اتريخ, البغدادي ا٠تطيب 2-
 106. ص ,16ج ,سابق مصدر, األدابء معجم, اٟتموي ايقوت 3-
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, للمربد يورقان كاان اللذان ألشاشي دمحم بن وإبراىيم, الزجاجي ٛتدأ بن وإٝتاعيل, للكندي
 ترٚتاتو يف ,الطبيب إسحق بن ٟتنُت وراق األحول دينار بن اٟتسن بن دمحم العباس أبو وكان

 صاحب سعد بن دمحم :وىو لو كاتباً  ا١تؤرخ الواقدي اٗتذ كما,  انسخا وكان األوائل علوم لكتب
      بن اثبت وكان .(1)الواقدي كاتب ابسم بعد فيما عرف والذي, الكربى الطبقات كتاب

 ,واألدب اٟتديث علماء كبار حدأ وىو سالم بن القاسم عبيد أليب يوّرق اللغوي العزيز عبد
 كثرأو أ وراقاً  يستدعي ه262 ت السدوسي شيبو بن يعقوب وكان، (2)ه224ت  واللغة

 من عنده يبيت كان ١تن ,ٟتافاً  أربعُت منزلو يف عدأ والذي, غَته وكتبأ كتبو حدأ لينسخ
 .(3) ونقلو ا١تسند كتابو لتبييض الوراقُت

 من غَتىم وكتب كتبهم ينسخون كانوا الذين ا١تؤلفون وىم :الوراقون املؤلفون ـ 3
 ويوّرق الكتب يبيع وراقاً  ا٢تجري الرابع القرن يف ا١تتوىف علي بن اٟتارث بوالقاسمأ فكان .ا١تؤلفُت
 الندمي ابن منها ذكر, ا١تعلومات وغزارة ابلضبط ٢تا مشهود جيدة وكتب ٤تكم أتليف ولو ,للناس
 ,والنسخ ابلتصنيف اشتغل ٦تن بقليل بعدىا أو ـى430 ت ا٢تيثم ابن اٟتسن وكان .كتب تسعة
 لبطليموس اجملسطي وكتاب, ا٢تندسة يف إقليدس كتاب سنة كل يف يكتب كان حيث

 سعدأ الدين منتخب وكان ,(4)توىف أن إىل اٟتالة ىذه على وعاش, ٙتنها من ويقتات, ويبيعهما

                                                 

 ببليومًتية؛, ببليوجرافية, بيوجرافية دراسة ,الفهرست, يعقوب بن سحقإ بن دمحم الفرج أبو, الندمي ابن -1
 529. ص, 1ج, 1991, والتوزيع للنشر العريب, القاىرة ,العوزة دمحم ووليد خليفة شعبان, ونشر ٖتقيق

 الفضل أبو دمحم :ٖتقيق والنحاة؛ اللغويُت طبقات يف الوعاة بغية, الرٛتن عبد الدين جالل, السيوطي -2
 .418ص, 1ج, 1964, اٟتليب عيسى مطبعة, ةالقاىر , 1ط ,إبراىيم

 .281 ص, 14ج, سابق مصدر, بغداد اتريخ, البغدادي ا٠تطيب -3
 : القاىرة, قاسم حشمت تقدمي  ؛اإلسالمي الًتاث يف العلمي االتصال, رمضان الرٛتن عبد دمحم انصر -4

    136. ص ,ت .د, والنشر للطباعة غريب دار
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 أيكل ال, والزىد ابلعلم ا١توصوفُت الفضالء الفقهاء من, ه600ت الشافعي لعجليا ٤تمود بن
 .(1)بو يتقوت ما ويبيع يوّرق وكان يده كسب من إال

 مث ,ويبيعو شعره يوّرق وأديبا شاعراً  ه360 ا١توصلي ت الرفاء ٛتدأ بن السري وكان
          الدين موفق خط من وجد ما إن: اصيبعة أيب ابن ويقول (2)ابألجرة لغَته الوراقة امتهن

 من كتب نوأ ْتيث, جداً  كثَتة أشياء, ه 629 ت اللباد اببن ا١تعروف البغدادي اللطيف عبد
 .(3)القدماء تصانيف من كثَتة كتباً  كتب قد أيضا وكان ,متعددة نسخاً  مصنفاتو

 الندمي ابن كان حيث ,النسخ على الصرب ٔتلكة ا١تؤلفُت ىؤالء بعض يتصف كان وقد
 من عدي: بن حيِت لو فقال ,ه 364ت الفيلسوف عدي بن حيِت نسخو ما كثرة من يتعجب

 الكرمي القرآن تفسَت من نسختُت ٓتطي نسخت وقد ,صربي من الوقت ىذا يف تعجب شئ أي
 ولعهدي ,حيصى ماال ا١تتكلمُت كتب من كتبت وقد ,األطراف ملوك إىل وٛتلتهما ,للطربي
 .(4)ورقة فآال ثالثة الطربي تفسَت وكان ,قلأو  ورقة مئة والليلة اليوم يف كتبأ وأان بنفسي

 تضم أمهية تقل ال رابعة فئة ىناك كانت السابق الثالث الفئات ىذه جانب ىلإو  
 لتزويد الكتب من النسخ ىي األساسية مهمتها كانت فئة وىي ,ا١تكتبات يف العاملُت الوراقُت

 يف ينسخ كان الذي ا٢تجري الثالث القرن يف ا١تتوىف الشعويب عاّلن ء:ىؤال ومن ,هبا ا١تكتبات

                                                 

        الدين ٤تي دمحم :ٖتقيق الزمان؛ أبناء وإنباء األعيان وفيات, دمحم بن ٛتدأ العباس أبو, خلكان ابن -1
 188. ص, 1ج, 1948, ا١تصرية النهضة مكتبة ,القاىرة, اٟتميد عبد
  194. ص, 1ج, سابق مصدر, بغداد اتريخ, البغدادي ا٠تطيب -2
 ,رضا نزار ٖتقيق األطباء؛ طبقات يف اإلنباء عيون, السعدي القاسم بن ٛتدأ العباس أبو, صيبعةأ أيب ابن -3

 .683ص, 1965, اٟتياة مكتبة دار ,بَتوت
   . 42ص, 18ج ,سابق مصدر, األدابء معجم, اٟتموي ايقوت 4-
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 ا٠تليفة ٔتكتبة الناسخ ,فاخر بن عبدا١تؤمن الدين وصفي, (1)وا١تأمون للرشيد اٟتكمة بيت
 .(2)ه 640-565ابهلل ا١تستعصم

 ابهلل الراضي ٔتكتبة اقتناؤىا يصعب اليت الكتب ينسخون كانوا الذين الوراقُت وٚتاعة
, اليوم عصران يف ا١تطابع ٔتهام تقوم كانت الوراقُت من الفئات وىذه ,(3)ه322-329

 كانوا الفئات ىذه إحدى إىل ينتمون الذين الوراقُت أبن نقطع أن نستطيع ال فإننا وابلطبع
 مثل مثلهم ,الوراقة من ا١تؤلفون يكتسب أن ا١تمكن فمن ,منها خيرجون وال حدودىا يف يعملون
 .وىكذا آخرين ألشخاص كتباً  ا١تؤلفُت وراقو ينسخ أن ا١تمكن من أنو كما ,احملًتفُت الوراقُت

 يتصفون جعلتهم الوراقون هبا يتحلى أن وجب صفات ىناك أن إيل ىنا نشَت أن وديكن
 الصفات ىذه وكانت ,النقل وصحة ,الضبط ودقة ,ا٠تط حسن :ومنها ٢تم شهرة وأعطت هبا

 وقد ىذا .الصفات هبذه ا١تتسمة الفئة ىذه نسختها اليت الكتب اقتناء على الناس إقبال يف سبباً 
 الكرماين موسى بن هلل عبدا بن دمحم :منهم نذكر ,الوراقُت ىؤالء من عددا الندمي ابن لنا ذكر

 اقتناء على يتهافتون الناس جعل ٦تا ,فائقة شهرة فنال النقل وصحة ,ا٠تط ْتسن يتصف الذي
 بن دمحم بن عبدهللا وكذلك ,ا٠تط ّتودة يشتهر سحقإ بن دمحم بن ٛتدأ هلل عبدا وكان .نُسخو
 .(4)يزداأل وداع

 للناس يوّرق كان ,النقل أمانة يف وثقة خطو ٚتال يف واسعة شهرة انل ٦تن وكان
 الوزراء كتاب صاحب اٞتهشياري عبدوس بن دمحم وراق ,الشافعي أخي بنأ ٛتدأ وكان .بدمشق

 .(5)ضبطو إلتقان وذلك ,خطهم من ابلنقل العلماء يفتخر الذين الوراقُت ومن ,والكتاب

                                                 

  188. ص, 1ج ,سابق مصدر, الفهرست, الندمي ابن -1
     ,ا١تصرية النهضة مكتبة ,القاىرة, اٟتميد عبد الدين ٤تي دمحم :ٖتقيق الوفيات؛ فوات, لكبيتا شاكر ابن -2
 .496, 1ج ,ت .د
 .137ص ,سابق مصدر, اإلسالمي الًتاث يف العلمي االتصال, رمضان الرٛتن عبد دمحم انصر -3
 .139, 137ص, 1ج ,سابق مصدر, الفهرست, الندمي ابن -4
 .238, 137ص, 4, 2ج ,سابق مصدر, األدابء معجم, اٟتموي ايقوت -5
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 خطو كانه  518 ت ا٠تازن اببن ا١تعروف الدينوري عبدا٠تالق بن دمحم بن ٛتدأ وكان 
 ٛتدأ بوالعباسأ وكذلك ,الناس أبيدي متداولة كانت كثَتة نسخاً  ا١تقامات من كتب ,حسن

 من كثَتاً  بيده نسخ ,الضبط حسن ,ا٠تط جيد ه 560الفاسي اللخمي ىشام بن عبدهللا بنا
 .(1)هبا للتربك فيها مرغوابً  ٓتطو توجد اليت الكتب وكانت ,وغَتىا األدب كتب

 ,النقل وأمانة ,الضبط ودقة ,ا٠تط ّتودة اتصفوا ٦تن الوراقُت ىؤالء حال ىذا كان وإذا
 ,اإلسالمية العربية ا١تخطوطات يف التوثيق اختالل يف أسهموا الوراقُت من عدد جانبهم إىل عاش

, نسخها بيع من والتكسب بيعها رواج هبدف ا١تؤلفُت ١تشاىَت وينحلوهنا ,الكتب يضعون فكانوا
 ,لو وشريك ىو ,الكبَت األغاين أخبار كتاب وضع الذي علي بن سندي :الوراقُت ىؤالء ومن

 .(2)ا١توصلي إبراىيم بن ألسحق ونسبو
 يف الدقة بقواعد التزامهم لعدم الوراقُت بعض فيها وقع اليت األخطاء جانب إىل ىذا 

 ابلتصحيف األخطاء ىذه تسمية على اصطلح وقد ,أخرى نسخة إىل الكتاب نسخة من النقل
  .ا٠تط صورة بقاء مع حركاهتا أو اٟتروف نقط يف التغيَت وىو

 :الكتب ابئعو -4
 نسخها اليت الكتب نسخ بيع يتولون والذين, الكتب نشر عملية يف الثالث الطرف ىم

 أبسواق اإلسالمي تراثنا يف عرفت أسواق يف تدور الكتب وشراء بيع أعمال وكانت, الوراقون
, ببغداد والوراقُت الكتب سوق, والوراقُت الكتب أسواق أشهر ومن.الوراقُت وأسواق الكتب
 الطولونيُت عهد على الفسطاط يف الوراقُت وسوق ,وقرطبة ابلبصرة الكتب وسوق

 .(3)واإلخشيديُت

                                                 

 .152, 131 ص, 1ج ,سابق مصدر, األعيان وفيات, خلكان ابن -1
 .260 ص, 1ج ست, مصدر سابق,الفهر , الندمي ابن -2
, 1987, والتوزيع للنشر العريب ,القاىرة, الببليوجرايف الضبط يف دراسات, ا٢تادي عبد فتحي دمحم -3

   .88ص
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 يؤمون الذين الوراقُت بينهم ومن والعلماء ا١تؤلفُت من الفكري ابإلنتاج ا١تهتمون وكان 
 رزيناأل دمحم بن حيِت أن بنا مر ولقد ,كتبهم لنسخ العلماء كسب يف ويتبارون ,األسواق ىذه

 بن اٟتسن بن دمحم وكان .يورقها اليت الكتب نسخ لبيع ببغداد الكتب سوق إىل خيرج كان الوراق
 على يقدمون ٦تن اللغوي لرايشيا علي بن الفرج بن والعباس ,اٞتمهرة كتاب صاحب دريد
 .(1)ابلبصرة الوراقُت سوق

 الكتب فيها ينسخون األسواق ىذه يف حوانيت يتخذون الوراقُت بعض وكان ىذا
 ,حانوت مئة من أكثر بغداد نواحي من واحدة انحية يف اٟتوانيت عدد وصل حىت ,ويبيعوهنا
 .للقراءة فيها ويبيت اٟتوانيت يستأجر كان مثالً  فاٞتاحظ

 حيتالون كانوا ,األسواق ىذه على ا١تًتددين بعض أن ىنا نذكر أن الطريف من نوأ غَت
    العطار اببن ا١تعروف البقاء أيب بن مسبحي فكان ,ٓتس بثمن حيتاجوهنا اليت الكتب لشراء

 لينقص خرمو فيو ا١تزايدة وخشي كتاب من نسخة يده يف وقعت إذا انو اشتهر, ه680 ت
  .(2)ويبتاعو قيمتو

 الكتب ٕتارة رواج يف سامهت الكتب داليل تسمى كانت بفئة األسواق ىذه واشتهرت
 طريق عن وذلك وا١تشًتين الكتب ابئع بُت اٞتمع مهمتهم وكانت, هبا ا١تستفيدين وإعالم
 بن سعد ابوا١تعايل فكان ,الكتب على والنداء الوراقة بُت الداللُت بعض ٚتع وقد ىذا .النداء
, الكتب دالل ابسم يعرف وراقاً  وكان, دبغدا أىل من وأديبا شاعراً ه 568 القاسم بن علي

 .(3)للباخرزي القصر دمية لكتاب ذيالً  جعلو الدىر زينة كتاب منها مؤلفات لو وكانت
 :املخطوطات توثيق يف االختالل أسباب

يعترب اختالل الضبط يف ا١تخطوطات العربية من أسباب نشوء وتفشي ظاىرة التزوير 
 أييت:برز أمناط وأشكال اختالالت الضبط ما أفيها ومن 

                                                 

 .95ص, 1ج, سابق مصدر, الفهرست, الندمي ابن -1
 140. ص سابق مصدر, اإلسالمي الًتاث يف العلمي االتصال, الرٛتن عبد دمحم انصر -2
 .122ص, 1989, دار العلم للماليُت, بَتوت, 8, طاألعالم, الزركلي الدين خَت -3
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 : واالحتيال التزوير : أمناطأوالا 
 يف والتزوير .العريب الًتاث فنون من فن كل يف التزوير وعمّ  التزييف خرب شاع لقد
 من بكثَت اإلسالمي التاريخ حفل فقد ,البشرية اتريخ يف جديداً  ليس والواثئق ا١تخطوطات

 حرص من الرغم على ,ا١تسلمُت عند العلمية للحركة ا١تضيئة الصورة شوىت اليت اال٨ترافات
 الوجو على وأدائها العلمية الكتب ضبط يف العلمية األمانة على والنّساخ الوراقُت من الكثَت

 .األكمل
 أية على كتبت وثيقة أية إنشاء وىو إليو ونقصد اليوم نعرفو الذي التزوير ومصطلح

 مادهتا بتلفيق وذلك ,فيو كتبت الذي الزمن غَت زمن إىل مادهتا مع الوثيقة ىذه ونسبة ,مادة
 ومن, لو أصل ال حق إلثبات الحقاً  وليس الوثيقة زمن على سابقاً  مؤلفاً  أو زمناً  ٨تلها مث ومن
 االصطالح يف يعرف ما يعٍت فأصبح" التزوير" لفظ يف ذكرت اليت ا١تعاين كل انصبت ىنا

 والفحص والدراسة للبحث الوثيقة إخضاع أي :الواثئق علم أوDiploma tics" " األورويب
 أو واختالقها وضعها على اٟتكم مث ومن ٕترحيو أو ,وفصلها أصلها توثيق إىل للوصول واالختبار
 .(1)ا٠تارجي والنقد الداخلي النقد أساس على ,أصالتها

 نظاماً  كان,  للهجرة التاسع القرن يف األوروبيون الواثئق علم خرباء اتبعو ما أن والطريف
 على ونصف قرون بثمانية ذلك قبلجيت كان  ,ا١تسلمُتمن  والتعديل اٞترح رجال عند معروفاً 
 النقد وىذا ,معاً  عليهما أو اإلسناد وعلى اٟتديث منت على الداخلي نقدىم طبقوا إذ ,األقل
 اٞتزية إسقاط كتاب يف يٍتواٞتو  وا١تاوردي البغدادي وا٠تطيب الطربي جرير بن دمحم طبقو الذي

 ,معاذ بن سعد وشهادة ,الفتح يوم اسلم سفيان أيب بن معاوية شهادة فيو وكان خيرب يهود عن
 .(2)ا٢تجرة من سبع يف كانت اليت خيرب غزوة قبل ٜتس سنة ا٠تندق عام توىف وقد

                                                 

, 2001, للبحوث فيصل ا١تلك مركز ,الرايض ,اإلسالمي العريب االكتناه علم ,السامرائي قاسم -1
 .354ص
 .18ص ,4,  جسابق مصدر, األدابء معجم, اٟتموي ايقوت 2-
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      اٞتوزية قيم ابن روى فقد ,ا١تزور العهد ىذا على أيضا تيمية ابن طبقو النقد وىذا
 يزفونو اليهود وحولو تيمية ابن اإلسالم شيخ يدي بُت حضرأ نفس الكتاب ىذا أنه 751 ت

 عدة من كذب ىذا :وقال عليو بزق وأتملو فتحو فلما ,والديباج ابٟترير غشي وقد ,وجيلونو
 .والّصغار ابلّذلّ  عنده من فقاموا ذكرىا أوجو

 طوب يف احملفوظة الشريف ا١تصحف من نسخة هناية يف ورد تقييد التزوير طرائف ومن
 وىذا الشافعي اإلمام ٓتط التقييد ىذا نأ على ه110ت  البصري للحسن منسوبة ,سراي قايب
 قدس البصري حسن الشيخ ابالستحقاق األقطاب وىدي فاقاال يف ا١تشايخ سلطان))  :نصو

 كتبت ,النبوية ا٢تجرة من وتسعُت تسع سنة الصب الفرد رجب عاشر يف ,العزيز سره هللا
 .(( وصحبو وآلو نبيو على ومصلياً  هللا حامداً  الشافعي إدريس بن دمحم أان وكملت

 سنة الشافعي ا١تولود عن تصدر أن ديكن ال النص لغة أن جيد النص ٢تذا وا١تتأمل
 ,ا١تتصوفة اصطالح نوإف (العزيز سره هللا قدس) :التعبَت اصةٓتو  ,ىـ204 سنة وا١تتوىف ىـ105
 .( 1)للهجرة ا٠تامس القرن قبل يعرف مل (األقطاب) مصطلح إىل إضافة

 حّسـنو ٔتعـٌت ,تزويـراً  الشـئ زور ابب مـن( الكـذب تـزيُت, يعـٍت لفـظ اللغـة يف والتزويـر
 الكـذب ,نـوأب التزويـر الفقهـاء بعـض وعـّرف وصـف وقـد .الكـذب الـزور لفـظ ويعـٍت ,وقومـو

 (ا١تكتوب
 فقـد ,الكتابـة يف الـورق اسـتخدام قبـل ا١تخطوطـات يف التزويـر ظـاىرة عرفـت وقـد ىـذا

 نأل,الكاغد يف إال الناس يكتب أبال أمر الرشيد ىارون العباسي ا٠تليفة أن إىل القلقشندى أشار
 نإو  ,فسـد منـو ٤تـي مـىت فإنـو الـورق ٓتـالف ,التزويـر فتقبـل واإلعـادة احملـو تقبـل و٨توىـا اٞتلـود
 .(2)كشطو ظهر كشط

                                                 

  . 375, 355, صسابق مصدر, اإلسالمي العريب االكتناه علم, السامرائي قاسم -1
 والطباعة والًتٚتة للتأليف العامة ا١تصرية ا١تؤسسة ,القاىرة ,اإلنشاء صناعة يف األعشى صبح, القلقشندي -2

    .486ص, 2ج, 1963, والنشر
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          حدثٍت :قال إذ اٞتوزي ابن رواه ما ,ا٠تط يف التزوير ,أيضا التزوير طرائف ومن
 يوم يف جالساً  ببغداد اٞتسر زوارق بعض على صديقاً  رأيت :قال القاضي عباس اٟتسن أبو

 أريد :فقال ,الوقت ىذا ويف ,ا١توضع ىذا يف وحيك :لو فقلت ,رقعة يكتب وىو ,الريح شديد
 ىذه يف اب١توج الزورق لتحرك ,ىنا اٞتلوس فتعمدت ,تساعدين ال ويدي ,مرتعش رجل على ازّور

 .(1)خطو فيشبو مرتعشاً  خطي فيجئ, الريح
 ا٠تط حسن كانه  769 ت ,لعدويا هللا فضل بن حيي بن علي أن حجر ابن ويروي

 وابن ,العجمي الدين ويل ٓتط القطع وينقل, واٟترب الورق يعتق فكان, الثلث والسيما ,جداً 
 خط انو ,ا١تنسوب ا٠تط كتاب من ذلك ينظر من يشك فال ,وأتخر تقدم ٦تن وغَتمها, البواب

(2)النادر الفرد إال ,منو نقلو من
. 

 خزانة يف وجد (ه413 ت ,ىالل بن علي البواب ابن أن ,األدابء معجم يف وذكر
 ابن ٓتط, القرآن من جزءاً  ثالثُت من جزءاً  وعشرين تسعة (ه403ت  البويهي الدولة هباء
 وعّتق ,وذىبو وكتبو, ما١تالئ الكاغد فجهز ,الناقص اٞتزء يكمل أن الدولة هباء منو فطلب, مقلة
 هباء على عرضو ١تا مث ,وعّتقو جلده قلع الذي اٞتزء وجّلد ,األجزاء حدأ ّتلد وجلده ,ذىبو

 انو إال ,النسبة تزييف بغرض ىذا يكن مل نإو  ,البواب ابن كتبو الذي اين يعرف مل الدولة
 األدلة يف ابلتغيَت اشتهروا الذين الوراقُت ومن .ا٠تطوط تقليد على الناسخ قدرة على بو يستدل
 الكذب ذلك يفتعل ٦تن فكان ,ه 385ت ,الندمي ابن قال, العطار وابن دالن ابن : والتزوير

 .(3)وٚتاعة العطار اببن يعرف وآلخر ,دالن بن اٛتد واٝتو ,دالن اببن يعرف رجل
 إتاه ,العربية ا١تخطوطات يف التزوير ظاىرة انتشار إىل دتأ اليت األسباب تعود وقد

 اليت ا١تؤلفات لبعض الًتويج طريق عن ,السريع ا١تادي الكسب على اٟتصول يف ورغبتهم النساخ

                                                 

 .  374, صسابق مصدر, االسالمي العريب االكتناه علم, السامرائي قاسم 1-
 دائرة ٣تلس, ا٢تند, أابد حيدر ا١تعيد عبد دمحم :ٖتقيق الثامنة؛ ا١تائة أعيان يف الكافية الدرر, حجر ابن -2

 183. ص, 3ج, 1972, العثمانية ا١تعارف
 .124, 122 ص, 15ج, سابق مصدر, األدابء معجم, اٟتموي ايقوت -3



 التزوير يف املخطوط العريب                                           اخلامس     العدد -جملة كلية اآلداب 
___________________________________________________________ 

111 

 

 الذين ا١تؤلفُت بعض وإرضاء ,شرائها على الناس إلقبال نتيجة ,مشهورين ١تؤلفُت نسبتها تعود
 على الناس إقبال وكذلك ,كتبهم بنسخ لالستئثار إليهم ابلتقرب وذلك ,عالية بشهرة ديتازون
 يف القدامى ا١تؤلفُت ٢تؤالء كتب أبكثر حيض من على ويتسلقون, ا١تفخرة جلأ من كتبهم اقتناء

 واٟتقد اٟتسد صبغة لديهم ,ا١تخطوطة الكتب وانقلي النساخ بعض أن كما ,مكتباهتم
 بعض جير ٦تا ,التزوير يف ويتفننون ينتحلون جيعلهم ٦تا لرأي أو ١تذىب والتعصب ,والضغينة

 ,ساقطة تكون قد أخرى نسخة عن للنقل أو ٞتهلهم النقل خطأ يف الوقوع إىل والوراقُت النساخ
  .العقوبة من للخوف أو للمحاابة اٟتقائق وتغيَت للتزوير يلجاؤون النساخ بعض أن كما

 ذلك يف وساعدىم ,العربية ا١تخطوطات يف التوثيق اضطراب يف النساخ سهمأ وقد
 الغلو يف األجور تتفاوت إذ ,ا١تؤلفات بكتابة يقومون ٦تن للنساخ تدفع كانت اليت ا١تالية األجور

 وتنقص تزيد كما ,والضبط النقل مضمون وصحة وحسنها األقالم ابختالف وٗتتلف والرخص
 النسخ سرعة نتيجة أيضا غلت ورٔتا ,ابلدراىم الداننَت وصرف النقود قيم بتغيَت األجور نسبة
 الظاىرة ىذه وابنتشار ,الواحد للشخص ا١تكتوبة النسخ أعداد ذلك على ترتب ٦تا ,وبطئو
 على اٟتصول يف يتعجل بعضهم جعل ,النساخ بُت والتنافس ,الوراقة مهنة وانتشار ,فيها والغلو
 ,النص توثيق اختالل على ساعد ٦تا وىذا .األخطاء يف الوقوع إىل ذلك فيؤدي ,معُت كتاب
 انتشار إىل أدت اليت واألسباب الدوافع ىذه ومن ,النساخ بعض من العلمية ا١تادة ضبط وعدم
 .التزوير يف الوقوع عملية فسهل ,لنسخها الكتب من كربأ أعداد على للحصول اٞتشع ظاىرة

, رالتزوي ظاىرة انتشار يف مهماً  عمالً  كان ,ا١تادي الكسب جلأ من السريع فالتنافس
 الغالء بُت تتفاوت وىي ,ا١تؤلفات كتابة على يتقاضون أجوراً  كانوا ,األوىل القرون منذ فالنساخ
 ,الكتاب لطلب السوق وحاجة ,والنقل الضبط حيث من ,النسخ وضع حسب ,والرخص
 ضبط إمهال إىل دفعتهم ,سريعة طرق النساخ بعض تباعا إىل أدى ,الكتب على الناس فتهافت
 من الكسب وحب ,مدة اقصر يف ا١تادي كسبال جلأ من السريع فالنسخ ,وشكلها الكتابة
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 منو الطمع على حرصا تالمذتو بعض استكتبو كتاب بيع أراد إذا كان نوأ وزعموا ,وجهو غَت
 دمحم الفقيو أن قيل فقد .الًتاجم كتب ذكرهتا طريفة غرائب ذلك يف و٢تم ,اٝتو آخره يف وكتب

 ينشئ وكان ,كراسة عشرة ست الواحد اليوم يف يكتب كانه  643ت  الكاتب ٦تالذ بنا
 .(1)النقل سرعة يف لإلفراط نتيجة ابلبسملة وخيتم ابٟتمدلة يبدأ ,معكوسة الرسالة

 كتبت :قال نوأ بلغنا, ه814ت  اٟتليب إٝتاعيل بن دمحم إن :السخاوي ويقول 
 ,وستُت ٜتس سنة األزىر اٞتامع يف بلياليها يوماً  عشر ٙتانية يف العثماين الرسم على مصحفاً 

 ما كتابة إىل ابإلضافة ,العثماين الرسم على ,وربعة مصحف مابُت وٙتانُت وأربعة مائة ونسخ
 دمحم بن ٛتدأ بن دمحم عن السخاوي ذكر كما .الربدة قصيدة من نسخة ٜتسمائة على يزيد

 بعض يف نقل ْتيث ,والشهادة النقل يف التحري قليل ,العجلة كثَت نوأ رواق اببن ا١تعروف
 الروضة كالم كشط وقد ,فمضى شيخو فيو ومهو ,كالماً  الروضة عن قاسم ابن شيخو دروس
 اٟتضور من وامتنع ومقتو عليو فحط ,صنيعو شيخو فعرف بو وحضر ,فيو وىم ما موضعو وكتب
 .(2)مدة لذلك عنده

 مهنة ديتهن ٦تن غَتىم وجهل النساخ بعض ٞتهل نتيجة ,الساقطة النسخ عن النقل أما 
 عن الناسخ ينقل إذ ,يعرفها ال من والنسخ الكتابة مهنة يف ودخل ا٠ترق اتسع فقد ,الوراقة
 مواطن يدرك نأ دون ,ا١تخطوط يف جاء ما كل فينقل ,سقط وهبا انقصة تكون قد نسخة
 البن التذىيب تقريب :بعنوان ا١تخطوط الكتاب يف ورد ما ذلك ومثال ,النقص أو السقط
 السطر بعد (82) الورقة يف كلمات ست ٔتقدار سقط هبا يوجد حيث ,العسقالين حجر

                                                 

 أ١تانيا ن,وآخرو , ريًت ىلموت ٖتقيق ابلوفيات؛ الوايف, الفدي ايبك بن خليل الدين صالح, الفدي 1-
  63.  ص, 5ج, 1980, شتاير فراتز ,فيسيادن  ,الغربية

, 7ج, ت.د, اٟتياة مكتبة دار ,بَتوت ,التاسع القرن ألىل الالمع الضوء, الرٛتن عبد بن دمحم, السخاوي -2
 .144, 143, 90ص
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 النسخة وىذه ,للنسخة كتابتو يف واستمر ,إليو ينتبو ومل عنو سخاالن غفل إذ, والعشرين ا٠تامس
 : (1961). رقم ٖتمل اإلسالمية سعود ابن دمحم اإلمام ّتامعة ٤تفوظة

ه 80 ت مالك البن" األنوار مشارق شرح يف األزىار مبارق" ٥تطوط يف ورد كما 
        أخرى نسخة من ا١تخطوط بنسخ الناسخ قام فقد ,ا٢تجري التاسع القرن يف وا١تؤرخ
 النقص ىذا دركستُ او  ,النقص ٢تذا االنتباه دون الكتابة يف واستمر, (ورقة 32) ٔتقدار انقصة

 مكان يف ووضعها الناقص ابٞتزء ا٠تاصة األوراق آخر ٥تطوط من فأخذ آخر شخص قبل من
 .القددية األرقام على وشطب ,األوراق ترقيم أعاد مث ,السقط

 يؤدي وىذا مفروطة وأوراقها ,مفككة تكون أخرى نسخ عن ينقلون قد النساخ وبعض
  .بعضها يف األوراق تداخل نتيجة األوراق بعض نسخ تكرار يف الوقوع إىل

 أو العناوين بعض لكتابة النص داخل الفراغات من ٚتلة النساخ يًتك ما وعادة 
 وقد يًتك ,ألخر أو لسبب ,ذلك عن يغفل نوأ إال آخر ٔتداد أو عريض ٓتط ا١تهمة الكلمات

 نسخة من ا١تخطوطة الستكمال أوراق عدة إىل أحياان تصل قد متعددة مواضع يف فراغاً  الناسخ
 . بيضاء يًتكها انو إال السقط ىذا مقدار يقدر أن دون النسخة يف وقع سقط بسبب أخرى
            الناظم ابن ,هلل عبدا بن دمحم بن حملمد (األلفية شرح) :٥تطوط يف ورد ما ذلك ومثال

 (144ورقة ) بُت ما الواقعة األوراق الناسخ ترك حيث ((ه869 سنة يف وا١تؤرخ (ه686ت
 األوراق ىذه وترك ,انقصة أخرى ٥تطوطة من ينسخ كان ولعلو ,كتابة بدون فارغة  154)ىلإ

 .(1)أخرى ٥تطوطة من بعد فيما الستكما٢تا
 على األصلية ا١تخطوطات من السماع طبقات بنقل النساخ بعض يقوم وقد 

, الواحد ا١تخطوط نسخ مقدمات يف اختالف ٕتد كما ,ذلك على ينبو نأ دون اٟتديثة النسخة
 من ومنهم, النص يف اٟتاشية يدخل من فمنهم ,النص يف وتدخلهم النساخ بعض تصرف نتيجة

 .ذلك إىل ينبو أن دون والشروح التعليقات بعض عنده من يضيف
                                                 

, الوطنية فهد ا١تلك مكتبة ,الرايض, 1ط ,العريب ا١تخطوط يف التوثيق أمناط, ا١تشوخي سليمان عابد -1
     .                   188ص, 1994
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 دون وإما عمداً  إما ,مؤلفو غَت إىل ا١تخطوط نسبة يف النساخ من التزوير يكون وقد
 ومل .ا١تادي الكسب لغرض والفهارس الًتاجم كتب يف مشهور التزوير من النوع وىذا ,قصد

 وزوروا زيفوا بل ,مؤلفيها وأٝتاء ا١تخطوطات عناوين على والوراقُت النساخ بعض عبث يقتصر
 من الظنون كشف يف خليفة حاجي ذكر فقد ,النص مضمون يف وغَتوا وبّدلوا وحذفوا وأضافوا

  .القوجري مصطفى الدين مصلح بن دمحم ,التأويل وأسرار التنزيل أنوار على حاشية :مؤلف أن
 تصرف بنوع اثنياً  استأنفها مث ,٣تلدات ٙتانية يف للمبتدئ والبيان اإليضاح سبيل على أوال كتبها

 التفريق ديكن ال حىت النساخ أيدي هبما وتالعبت النسختان فانتشرت ,عليو وزايدة فيو
 .(1)بينهما

 للتغيَت أن ,الكتب ونشر النصوص نقد أصول: كتابو يف برجسًتاسر ذكر وقد ىذا 
 فيكتب ويغفل يسهوا قد الناسخ فإن ,واضح التقسيم ىذا ومعٌت .واتفاقي ,تعمدي :جنسان

 ٢تذا فيكتب ,إصالحا مايضنو ىلإو  ,اإليضاح إىل يتقدم ورٔتا ,ا١تخطوط منت يف وارد ىو ما غَت
 إذا وذلك, واحد موضع يف ا٠تطأ ىذا من اٞتنسان يشًتك ورٔتا .األصل يف موجود ىو ما غَت

 ,إا٠تط إصالح يف واجتهد اثن انسخ وجاء ,مفهوم غَت النص فصار سها قد األول الناسخ كان
 .(2)كثَتاً  األصل عن أبعد كتبو ما كان يوفق مل نإو  ,ضرر فال وفق فإن

 كانوا النساخ بعض أن ,النص داخل األخطاء وقوع إىل أدت اليت األسباب ومن 
  .معناىا عنده يصح حسبما انسخ كل فيقرؤىا اٟتروف مهملة ٥تطوطات عن ينقلون

 على اٟتفاظ سبيل يف كبَتة جهوداً  بذلوا والوراقُت والنساخ العلماء نأ من الرغم وعلى
 فوجدت ,التوثيق اختالل يف سببا كانت اليت ا١تظاىر بعض بقيت نوأ إال ,وضبطو النص توثيق

 عمر مصداقية يف سهمأ ٦تا النسخ تواريخ يف أخطاء ووجدت ,مؤلفيها لغَت منسوبة ٥تطوطات

                                                 

, 18ج, ت .د, اٟتديثة العلوم دار, بَتوت, والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف,  خليفة حاجي -1
 188. ص
 دار ,الرايض, 2ط, البكري ٛتدي دمحم :وتقدمي إعداد ؛الكتب ونشر النصوص نقد أصول, براجسًتاسر -2

  75.  ص, 1982, للنشر ا١تريخ
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 مالمح يف اضطراب وجد كما ,ا١تضمون نقل يف الدقة عدم ذلك على وترتب ا١تخطوط
 الكسب على ٟترصهم ,ابلتعمد النساخ بعض جهل بُت ٥تتلفة ألسباب وذلك ,ا١تادية ا١تخطوط

 .وتنافس عداء من ا١تختلفة ا١تذاىب بُت كان ما ىلإ ,السريع ا١تادي
 ٦تا ,وا١تفهرسُت الباحثُت لدى األخطاء بعض حدوث إىل أدت العوامل ىذه وكل

 يف عنها كتب ما وتتبع ,للمخطوط ا١تادية ا١تالمح واستقاء والتدقيق الفحص ضرورة يتطلب
 لصون اٞتهد وبذل وتوضيحها ا١تعلومات حقيقة على للوقوف الكتب وفهارس ا١تصنفات كتب

 .عليها واٟتفاظ وضبطها العلمية النصوص
 :املخطوط نسبة اختالف: اثنيا
 أحياان مقصودة وغَت ,أحياان أخالقية غَت ٦تارسات والوراقُت النساخ بعض يتبع ما كثَتاً 

 العلمية للحركة ا١تضيئة الصورة أبن اٟتلوجي الدكتور وصفها قد ا١تمارسات ىذه أن إذ ,أخرى
 وأىل الثقات من والنساخ الوراقُت كل يكن فلم ,معتمة جوانب من ٗتلو تكن مل ا١تسلمُت عند
 ىذه وجدت ولقد ,واالختالق والكذب اب١تبالغة يتصف من منهم كان وإمنا ,والفضل العلم
 عهد يف شائعة كانت اليت وا٠ترافات األٝتار كتب يف للكسب واسعاً  ٣تاالً  الوراقُت من الفئة

 .(1)ا١تقتدر ا٠تليفة أايم يف سيما وال ,العباس بٍت خلفاء
 من الكثَت زخرت فقد ,الًتاث كتب ٥تتلف يف الظاىرة ىذه وجود ينفي ال ىذا أن إال

 ,النساخ من جهالً  ,مؤلفيها غَت إىل معزوه ا١تخطوطات نفائس من ابلعديد ا١تخطوطات خزائن
 ا١تخطوط حقيقة تبديل إىل النساخ بعض يعمد فقد .ا١تال كسب جلأ من تسرعاً  أو ,سهواً  أو

 ابلقصد وضع :يف متمثلة اٟتيل من الكثَت استخدموا وقد ,عال   سعر   على اٟتصول جلأ من
 يف يتفنن النساخ وبعض ,ا١تؤلف أو األصلي ابلكتاب صلة لو ليس آخر لكتاب عنوان صفحة

 وذلك ,ىو نسخو اتريخ يضع ومل ,ينقلها اليت النسخة نسخ اتريخ يضع إذ ,النسخ اتريخ وضع
 تدل اليت األدلة و٤تو للكشط عدة وسائل النساخ بعض يتبع كما ,زمنها من ابعد زمناً  ليعطيها

                                                 

 .133, 132ص, 2011, اللبنانية ا١تصرية الدار , القاىرة,3ط العريب ا١تخطوط, اٟتلوجي الستار عبد 1-
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 ابختيارىم ,مؤلفيها غَت ىلإ الكتب بعض تنسب وقد .نسخو اتريخ وأ ,الكتاب نسبة على
  .وا١تعرفة ابلعلم ٢تم مشهود علماء ٝتاءأ

 اختالف يف سبباً  ا١تؤلف يكون قدف, النساخ من الكثَت فيو برع فقد ا٠تط تزوير اام  
 يؤلف حيث ,االىداء بدافع يكون أنإما, لنفسو الكتاب نسبة ا١تؤلف بًتك وذلك ,كتابو نسبة

 وىناك ,نسبتو يف مضطرابً  فيصَت ,لو ينسبوأن  وأ ,آخر لشخص يهديو مث كتاابً  اٟتقيقي ا١تؤلف
 يبأو  (ه429 ت) الثعاليب بُت ا١تًتدد ا١تنتحل كتاب) فمثالً  الًتاث كتب يف من ذلكالكثَت 

 ,البغل برأس ا١تلقب عبدربو بن دمحم لفوأ الذي البستان وكتاب (ه436 ت) ا١تيكايل الفضل
 .(1)ىداءاإل سبيل على خاقان بن للفتح ونسبو

, وا١تنظومة ا١تنثورة ا١تالحم كتب يف ىذا ظهر فقد ,اٟتظوة وطلب ا١تادي الطمع أما 
 إعالن من ا٠توف وكذلك .منها الكثَت تيمية ابن عصر يف وا١تشايخ القضاة بعض ألف اليت

 نأ دون ينشرىا نأ وحيب, اعوائله من خياف أفكار على حيتوي ألنو,لنفسو الكتاب نسبة
 .(2)ٝتاعيلياإل الشيعي الفكر ٖتمل اليت ,الصفا خوانإ رسائل : ذلك على وا١تثال ,لو تنسب
 يكون ,آلخر الكتاب نسبة ىلإ والوراقون النساخ بعض فيعمد ,اٟتقيقي ا١تؤلف ذكر وٜتول

 المية شرح يف العلم نشر ٥تطوط ذلك مثل ,٣تزية أبسعار وبيعو الكتاب ترويج يف للرغبة مشهوراً 
 الوقت يف ,التأليف بكثرة وا١تعروف ,الصيت الذائع للسيوطي ٥تطوطتو يف نسب الذي العجم
 نسبتو من والغرض, حيرق بن عمر بن حملمد نسبتو الظنون كشف كتاب صاحب أكد الذي

 .(3)تروجيو يف الرغبة جلأ من للسيوطي
 فقد ,آخرين مع نسبتو أو لقبو أو كنيتو أو اٟتقيقي ا١تؤلف اسم تشابو شائعاً  كان وقد 

 ٦تا, كامالً  اٝتو ال ٖتمل ىأ ,كنيتو أو ,لقبو إال ا١تؤلف اسم من الٖتمل ا١تخطوطات بعض أتيت
 يف إا٠تط ىلإ مدعاة ذلك فيكون ,نفسها الكنية وأ ,نفسو اللقب حيملون ٔتن االلتباس ىلإ يؤدي

                                                 

  .130, صسابق مصدر, الفهرست, الندمي ابن -1
 14. ص, 2007يناير, 15979ع, اٟتياة جريدة, العو١تي إبراىيم -2
 .169ص ,مصدر سابق ,العريب ا١تخطوط يف التوثيق أمناط ,ا١تشوخي سليمان عابد -3



 التزوير يف املخطوط العريب                                           اخلامس     العدد -جملة كلية اآلداب 
___________________________________________________________ 

111 

 

 كثَتة التشابو ىذا على مثلةواأل, منهم شهرلأل ينسب حيث ,تثبت دون حدىمأ ىلإ نسبتو
(    ا١تعري ا١ترشد بوأو  (ه449 ت) ا١تعري العالء بوأ (:اثنان فا١تعري :منها بعض ذكر ديكن

 (ا١تغريب التازي بري وابن (ىـ582 ت) النحوي ا١تصري بري ابن (:اثنان ,بري وابن (ىـ492 ت
 طاىر الطيب بوأو  (ه310 ت) الطربي جرير بن دمحم جعفر بوأ) :ثالثة والطربي (ىـ730 ت

 خوةأ ثالثة ثَتاأل وابن (ه615 ت) الطربي الدين و٤تب (ه450 ت) الطربي عبدهللا بنا
 ) دمحم بن علي اٟتسن بوأ الدين )وعز ه606 ت) دمحم بن ا١تبارك السعادات بوأ ٣تدالدين (:ىم
 الدين تقي :وىم ثالثة والسبكي ىـ637ت) دمحم بن هلل نصرا بوالفتحأ الدين وضياء (ىـ630 ت
 ىـ.771 ت الدين ىـ واتج763 ت الدين وهباء ىـ756 ت

 يلقبان اثنُت بُت نسبتو يف اختلف, ةاٞتراكس نسب بذكر العابسة الوجوه قهر فكتاب 
 لألول نسبو وقد) الصفدي الدين ىـ و)شهاب764 ت ومها)صالح الدين الصفدي( ابلصفدي

 الكتاب ىذا بصحة اٞتزم ستطيعاالنسبة ال ىذه على معلقاً  نبهان عبد اإللو وقال, عواد سركيس
 الدين شهاب عن سركيس قالو ما أن مث ,ذكره مًتٚتيو من حداً أر أ فلم, الصالح الصفدي إىل

 .والشهاب الصالح بُت لبساً  احدث نوأ إيل خيّيل الصفدي
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 اخلالصة:
يعترب تزوير ا١تخطوطات العربية من الظواىر السلبية اليت انتشرت فيها ألغراض شىت 

سهمت عوامل عدة يف بروز أوقد  ,انتحال ا١تادة العلمية يف كثَت من ا١تخطوطاتتسببت يف 
وكان النتشار الوراقة والوراقُت إسهام ابرز يف تفشي ظاىرة التزوير يف , ىذه الظاىرة وتفشيها

هموا يف سأولذا عمل هبا خلق كثَت  ,فقد صارت يف يوم من األايم حرفة ٣تزية ,ا١تخطوط العريب
 ,ألجل التكسب واالرتزاق ,التزوير خطأ حينا لقلة خربة الناسخ وعمدا يف أحايُت أخرىانتشار 

اخ ابنتساخ س  إضافة إىل قيام الن ,وقد ساىم ىذا التزوير يف نسبة ا١تؤلفات لغَت مصنفيها
األمر الذي أدى إىل انتشار ا١تعلومات ا١تغلوطة  ,ا١تخطوطات دون التأكد من صحة ماينسخونو

همت يف الوقوف على كل مالبسات سألعلماء واحملققُت قدديا وحديثا أن دقة وفطنة ا إال, فيها
٦تا قد يشوبو  ,وبينوا مواطنو وأسبابو ألجل تنقية الًتاث العريب اإلسالمي ,التزوير يف ا١تخطوطات

وقد وضعوا لذلك مناىج دقيقة كان ٢تا الفضل يف الوقوف على كل أمناط  ,من افًتاء وٖتريف
  .إىل يومنا ىذا ثُتحاوأصبحت قواعد يسَت عليها احملققُت والب ,ر يف ا١تخطوطاتالتزوي
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