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تراث عظيم يتعرض لإلهمال والنسيان

مخطوطات العرب ..بال محققين
«مضى زمانٌ كنا نرى فيه سدنة التراث
وجهابذة املخطوطات وجها ً لوجه في دار
الكتب املصرية وفي غيرها من خزانات
الكتب العربية فنأخذ منهم املنهج
والطريقة والهيام باملخطوط والصبر
في فض مغاليقه واالهتداء إلى مكنونه
ومعرفة أسراره وألغازه .واليوم يعاني
ابن األلفية الثالثة في قراءة املخطوطة بل
في معرفة اسمها أو حتى السماع بها .وال
أقول واألسى يعتصرني :في استخراج
دفائنها وم��ع��رف��ة أن��واع��ه��ا و ُن َسخها
و ِمدادها لغيبة شيوخ التحقيق الكبار
وان��ف��راط ِعقد م��درس��ة حتقيق التراث
العريقة التي من أعالمها الشوامخ:
أحمد زكي باشا شيخ العروبة وأحمد
تيمور باشا وعبدالسالم هارون ومحمد
ك��رد علي ومحمد أب��و الفضل ابراهيم
والسيد أحمد صقر وأحمد محمد شاكر
وم��ح��م��ود محمد ش��اك��ر وم��ح��م��د علي
البجاوي وحمد اجلاسر وحامد دنيا
ومصطفى السقا ومحمود اخلضيري
واألب ج��ورج شحاتة قنواتي واألب
أنستانس الكرملي والطاهر أحمد مكي
وم��ح��م��ود علي مكي واح��س��ان عباس
وناصر الدين األس��د ومصطفى جواد
وابراهيم شبوح وف��ؤاد سيد وصالح
ال��دي��ن املنجد ورم��ض��ان عبد ال��ت��واب
ومحمود الطناحي وعادل سليمان جمال
وعبد الفتاح احللو وراتب النفاخ وعبد
الله الغنيم ومجاهد توفيق اجلندي
وغيرهم».
هكذا ش� َّ
�خ��ص احملقق األردن���ي الكبير
عصام الشنطي «2012 - 1929م» أزمة
التراث التي جتتاح العالم العربي اآلن.
وه��ي أزم��ة ق � َّل فيها اخلبير بل انعدم.
وض��اع فيها علم التحقيق بل ان��درس.
وبات هناك مناذج ُتعد على أصابع اليد
الواحدة من البقية الصاحلة من أجيال
العماليق في هذا الفن الذي ص َدّره العرب
إلى الدنيا يو َم أن كانت لهم نهضة حت َدّث
عنها الشرق والغرب .ويوم أن كانت لهم
حضارة أظلَّت اإلنسانية مبكارم األخالق
وأنوار املعرفة وقبسات الفن.
ومن قبل ذلك ن��ادى احملقق الرائد عبد
السالم ه��ارون «1988 - 1909م» في
كتابه «ن��وادر املخطوطات» بضرورة

تدريس علم حتقيق املخطوطات ونشرها
في اجلامعات املصرية والعربية على
أي��دي كبار احملققني وشيوخهم فقال:
«وقد ناديتُ أن تلتزم كلياتنا اجلامعية
ذات الطابع الثقافي اإلسالمي بتكليف
طلبة ال��دراس��ات العالية أن يقوم ك ٌّل
منهم بتحقيق مخطوط ميت بصلة إلى
موضوع الرسالة التي يتقدم بها فقلتُ :
وانه مل ِ ّما ُيثلِج الصدر أن تتجه جامعاتنا
املصرية اجت��اه �ا ً ج��دي��دا ً ازاء طالبها
امل ُ َتق ِدّمني لالجازات العلمية الفائقة اذ
ُت ِّ
وجههم إلى أن ُيق ِدّموا مع رساالتهم
العلمية حتقيقا ً ملخطوط ميت بصلة إلى
موضوع الرسالة .وعسى أن يأتي اليوم
الذي يكون فيه هذا األمر ضريبة علمية ال
بد من أدائها».
َّ
لكن نصف نداء هارون هو ما حتقق في
أرض الواقع فبدالً من اسناد اجلامعات
املصرية والعربية تدريس فن التحقيق
إلى علماء املخطوطات الكبار وجدناها..
أسندته إلى أساتذة أكادمييني ال عالقة
لهم بالتراث وال بالتحقيق في كثير أو
قليل .ما أدى إلى كثرة الكم احملقق وقلة
النوعية والكفاءة وضياع ه��ذا العلم
اجلليل بني األحفاد.
وهذه شهادة الدكتور احملقق الراحل عبد
اللطيف عبد احلليم «أبو ه ّمام» «1945م
 2014م» في تقدميه للكتاب التذكاري«دراس��ات عربية وإسالمية مهداة إلى
عادل سليمان جمال» قال فيها واألسى
يعتصره« :وا ّني َليحزنني اآلن أن أرى
معالم ه��ذا العلم العظيم وق��د درس��تْ
ِّ
شواهده على يد
الصبية الصغار من
طالب الشهادات اجلامعية في التحقيق
اذ غدا -تقريبا ً إال َمن رحم ربك -مهنة
السؤر الباقي في مثل
َمن ال مهنة له ولوال ُّ
ع��ادل سليمان والنبوي شعالن وبقية
هذا الفريق الصابر احملتسب وهذا ِ
العلم
العسير فمن العجب أالَّ ُيع َتد به في نظام
الترقيات في اجلامعات املصرية في حني
يهتمون -بدالً من ال ُك ُتب املؤ َّلفة كما هو
احلال من أم ٍد قصير -ببحوث وأوراق
هي كا ِ
خل َرق البالية في أغلبها .وبعد
ّ
قلي ٍل جند أساتذة اجلامعات أو ُجلهم
وليس لواحد منهم كتاب مادام قد وصل
إلى األستاذية بخمسة بحوث ال خمسة

كتب كما كان العهد املاضي».
وقبل ظهور املطبعة في العالم العربي
في العصر احلديث وما ص َدّرته مطبعة
ب��والق الشهيرة مبصر من مخطوطات
ومطبوعات في شتى التخصصات جابت
أقطار العالم ك��ان للمستشرقني فضل
السبق في نشر ال��ت��راث العربي وعن
هذا يقول العالّمة الدكتور الطاهر أحمد
مكي « »...-1924في كتابه «دراسة في
مصادر األدب» :نشر املستشرق الهولندي
توماس ارينيوس «1624 - 1584م»
كتاب «مجمع األمثال» للميداني ونشر
مواطنه يعقوب جوليوس «ت 1667م»
و«المية العجم للطغرائي» و«عجائب
املقدور» البن عربشاه ونشر دي خويه
«1909 - 1836م» طبعة نقدية لتاريخ
الطبري ..وح َّقق فان فلوتن «- 1866
1903م» كتاب «البخالء» للجاحظ ونشر
بيفان «1934 - 1859م» «نقائض جرير
وال��ف��رزدق» .ونشر االجنليزي ادوارد
بكوك «ت 1691م» «مختصر الدول» البن
العبري وح َّقق اليل «1920 - 1845م»
«شرح املفضليات» البن األنباري ونشر
الفرنسي سلفستر دي ساسي «1758
 1838م» «كليلة ودمنة» و«ألفية ابنمالك» و«رحلة عبد اللطيف البغدادي»
ون��ش��ر م��واط��ن��ه ك��وس��ان دي برسفال
«1871 - 1795م» «املعلقات السبع»
و«م��ق��ام��ات احل��ري��ري» ونشر كترمير
«1852 - 1782م» «مقدمة ابن خلدون»
و«الروضتني» ألبي شامة ونشر األملاني
فلوجل «1870 - 1803م» «كشف
الظنون» حلاجي خليفة /و«الفهرست»
للندمي و«م��ؤن��س الوحيد» للثعالبي
وح َّقق رودولف جاير «1929 - 1861م»
«ديوان األعشى».
ويضيف الدكتور الطاهر مكي قائالً« :ان
حتقيق ما قبل القرن التاسع عشر كان
متواضعا ً ساذجا ً وان ما َّ
مت خالله وما
توافرت للقائمني عليه
بعده كان جيدا ً فقد
ْ
وسائل املعارضة بني ال ُّن َسخ املختلفة
للكتاب الواحد والثقافة الواسعة والتمكن
وصححوا
من العربية فق َّوموا النص
َّ
َّ
ووض��ح��وا اش��ارات��ه وضبطوا
أخطاءه
أعالمه وأحلقوا بكل كتاب فهارس كاملة
ومنوعة».

وفي مطلع القرن العشرين كانت النهضة
املصرية ف��ي عنفوانها «تناضل على
كل اجلبهات وتتقدم كل امليادين وكان
من نصيب الثقافة إل��ى جانب العناية
بالتعليم احياء التراث وحتقيق ذخائره
ون��ش��ره��ا على أُس���س علمية محتذية
مناهج املستشرقني وطرائقهم وأول
خطوة في ه��ذا الطريق يرجع فضلها
إل��ى أحمد زك��ي باشا فقد ق��ام بتحقيق
مخطوطتي «أنساب اخليل» و«األصنام»
الب��ن الكلبي ع��ام 1914م ف��ي مطبعة
بوالق .وكان عمله فاحتة تقدم لم تعهده
مصر في مجال التحقيق األدبي من تقدمي
النص وضبطه والتعليق عليه وشرح
غامضه واحلاق الفهارس التحليلية به
واستخدام عالمات الترقيم احلديثة في
ونشرت دار ال ُك ُتب
الفصل بني ُج َمله.
ْ
املصرية «صبح األعشى» للقلقشندي
ُمح َّققا ً في « »14مجلدا ً عام 1920م ثم
«نهاية األرب» عام 1923م ثم تب َّنتْ كتاب
«األغاني» ألبي الفرج األصفهاني »..كما
يقول العالَمة الطاهر مكي.
ويكفي أن ن��ع��رف أن شيخ احملققني
العالّمة عبد السالم هارون قام مبفرده
بتحقيق « »115مخطوطاً .كانت آية
ون��ب��راس�ا ً وع�لام��ة دال��ة على عبقريته
وتفرده في هذا اللون الصعب من العلم
والفن.
ومب���رور ال��زم��ن رح��ل عباقرة حتقيق
التراث الواحد تلو اآلخر فأحدث غيابهم
جرحا ً غائرا ً في اخلاصرة العربية لم
يندمل بعد في حقل الثقافة والتراث.
وأدى ذل��ك إل��ى اق��ت��ح��ام البعض لهذا
البحر الهائج «التحقيق» وهو ال ميتلك
األدوات وال الثقافة وال املوسوعية
فكانت الكارثة التي نحياها اليوم من
احمليط إل��ى اخلليج .فكم من الرسائل
األكادميية التي ُتعطي في املاجستير
والدكتوراه في حتقيق التراث واظهار
املخطوطات إال أن الكيف رديء لألسف
الشديد وال��ب��ون شاسع بني حتقيقات
األجداد واآلباء املاهرين وبني حتقيقات
احلفدة العاجزين .فالعجلة والتسرع
واالكتفاء بدراسة التحقيق نظريا ً فقط
وعدم التتلمذ على أيدي شيوخ التحقيق
تطبيقيا ً وارادة احلصول على االجازة

العلمية بأي وسيلة كانت كل ذلك أدى
إلى عدم اتقان اجليل اجلديد لقواعد فن
التحقيق وضوابطه على الصورة التي
وضعها رادة هذا الفن اجلليل وشيوخه
العظام.
ومن هنا كانت األخطاء القاتلة وسوء
االختيار والتكرار وكثرة املعروض من
عناوين التحقيق وقلة الزاد والفائدة من
قبل ومن بعد.
فهل -يا ُت��رى -ماتت مدرسة التحقيق
العربية التي أرس��ى دعائمها فطاحل
احملققني؟
وم��ا هو السبيل ملعاودتها إل��ى احلياة
من جديد؟ وأي��ن القائمون على التراث
ف��ي امل��ج��ام��ع ال��ل��غ��وي��ة وك��ل��ي��ات :دار
العلوم واللغة العربية واآلداب ومعهد
املخطوطات العربية من هذه الظاهرة
اخلطيرة؟
وكيف ميكن االرت��ق��اء بالتحقيق مرة
أخرى خصوصا ً أن ما هو دفني ومحجوب
وخبيء من املخطوطات أكثر بكثير مما
ّ
مت اخراجه حتى اآلن؟
ومتى تعود للمحقق كرامته ومكانته
ودوره احل��ي��وي ف��ي املجتمع؟ وكيف
جنذب أبناءنا إلى حب التراث في عصر
يتيه عُ جبا ً وخيالء بعشق ما هو أجنبي.
وي��ت��ن��در م��ن ك��ل م��ا ه��و ع��رب��ي الوجه
واللسان واملكان.
ِ
َ
ولك
فلك الله ..يا مخطوطات العرب.
الله ..يا تراثنا الذي أ ُ ْغرِم به َمن ليسوا
م ّنا فساحوا في بالدنا يبذلون كل نفيس
وغال من أجل نشره وذيوعه بني الناس.
أم��ا نحن ف���وراء ك��رة ال��ق��دم والتمثيل
والطرب كان شغلنا ويا ليت ك ّنا فيها
األوائ��ل بل األواخ��ر وال فخر .بل صار
فن أُم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد
احلليم حافظ وفريد األطرش وأسمهان
وفيروز والسنباطي والقصبجي وزكريا
أحمد وسعاد محمد وفايزة أحمد وشادية
وصباح وغيرهم متروكا ً على قارعة
الطرقات بعد أن صار النشاز مشهورا ً
مطلوبا ً بني العرب األعاريب األغاريب.
فقد بِتنا صغارا ً صغارا ً في الرياضة
والفن والعلم واألدب .بعد أن كنا كبار
الدنيا وسادتها ..في يوم ما.
وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.

