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رئيس جملس اإلدارة

أ. د. مصطىف الفيق

املرشف العام

د. حممد سليمان

رئيس اتلحرير

د. مدحت عيىس

هيئة اتلحرير
د. حسني سليمان

يلىل خوجة

مراجعة اللغة اإلجنلزيية

وجدان حسني

اتلصميم اجلرافييك
أمحد بهجت

ريم نعمان

دورية
 علوم املخطوط 

عن  تصدر  إلكرتوين(  موقٌع  )هلا  مطبوعٌة  مة  حمكَّ تراثيٌَّة  حويلة 
مركز املخطوطات بمكتبة اإلسكندرية، ختتص بنرش ما يتَّصل بعلوم 
املخطوطات، وادلراسات الرتاثية، واتلحقيقات، والرتمجات، باإلضافة 

بات وانلقود. إىل اتلعقُّ

اهليئة االستشارية
األستاذ ادلكتور إبراهيم شبوح )تونس(

األستاذ ادلكتور أمحد شويق بنبني )املغرب(

األستاذ ادلكتور أيمن فؤاد سيد )مرص(

األستاذ ادلكتور بشار عواد معروف )العراق/ األردن(

األستاذ ادلكتور بيرت بورمان )أملانيا(

األستاذ ادلكتور عبد الستار احللويج )مرص(

ادلكتور فرينر شفارتس )أملانيا(

األستاذ ادلكتور ماهر عبد القادر )مرص(

األستاذ ادلكتور حيىي بن جنيد )السعودية( 

شكر خاص ألصحاب اتلكوينات اخلطية املستخدمة يف غالف وترويسة ادلورية:
الفنان رعد احلسيين             أ. د. نصار منصور



قواعد النرش

- ترحب ادلورية بنرش ابلحوث اجليدة واجلديدة يف احلقول اآلتية: الكوديكولوجيا، دراسات 
بات ونقد  يف الرتاث العريب اإلساليم، حتقيقات، ترمجات نلصوص تراثية أو تلحقيقات، تعقُّ

للتحقيقات وادلراسات الرتاثية.

- أن يتسم ابلحث باألصالة واالبتاكر واملنهجية، وأن يكون ابلحث غري منشور من قبُل بأّي 
صورٍة من صور النرش، وغرَي مستلٍّ من كتاٍب منشور أو رسالة جامعية )ماجستري، دكتوراه(. 

- أال يزيد عدد لكمات ابلحث ىلع 10 آالف لكمة، وال يقل عن 5000 لكمة )للبحوث، وادلراسات، 
وانلصوص املحققة(، وال تقل عن 2000 لكمة )للنقود، واملراجعات، وعرض الكتب، والرتمجات(. 

ر لك حبث بملخص ال يزيد عن 150 لكمة، باللغتني العربية واإلجنلزيية. - يُصدَّ

عن  ة  معبرِّ ذاتيَّة  سريٍة  مع  للمجلَّة،  اإللكرتوين  البيد  عب  إلكرتونيًّا،  مكتوًبا  ابلحث  م  يقدَّ  -
صاحبه. وتوضع اهلوامش واإلحاالت يف أسفل الصفحة إلكرتونيًّا، وتُفصل خبط عن )املنت(. 
ويكون تسلسل أرقام اهلوامش متتايلًا متسلساًل يف ابلحث لكه. وتُثبت املصادر واملراجع يف 
آخر ابلحث، ويراىع يف ثبت املصادر واملراجع - وكذلك يف اهلامش السفيل للصفحات - أن 
ق أو املراِجع أو املرتِجم يف  ، فاسم املؤلف، يليه اسم املحقرِّ

ً
يكتب اسم املصدر أو املرجع أوال

حال وجوده، ثم دار النرش.. إلخ.

ابلحث  نرش  إجازة  وقرار  األكاديمية،  للمعايري  خيضع  أنموذٍج  ىلع  وُمَعدٌّ  رسّي،  اتلحكيم   -
اتلعديالت  بإجراء  ابلاحث  يلزتم  اتلعديل  نهايّئ. ويف حال اإلجازة مع  قراٌر  أو رفض نرشه 
املطلوبة - يف مدة حمددة - إذا اكن قرار هيئة اتلحكيم بإجازة نرش ابلحث مرشوًطا بذلك. 
أما يف حال الرفض فإن هيئة اتلحرير حتتفظ حبقها يف عدم إبداء األسباب، واستثناًء جيوز 
هليئة اتلحرير أن تزورِّد ابلاحث بامللحوظات واملقرتحات اليت يمكن أن يفيد منها يف إاعدة 

انلظر يف حبثه.
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أي  إجراء  اتلحرير  وهليئة  للنرش،  حبثه  صالحية  بنتيجة  ابلاحث  بإخطار  ادلورية  تلزتم   -
تعديالت شلكية تراها مناسبة لطبيعة ادلورية.

- املواد املنشورة يف ادلورية ال تعب بالرضورة عن مركز املخطوطات أو مكتبة اإلسكندرية، ويعد 
مه للنرش. ا ورد يف انلص اذلي قدَّ  عمَّ

ً
اكتب ابلحث مسؤوال

املراسالت:

توجه مجيع املراسالت عب البيد اإللكرتوين اخلاص بهيئة اتلحرير:

layla.khoga@bibalex.org أو manuscripts.center@bibalex.org 



الفهرس
َعوٌْد ىلع بَْدء

تقديم
افتتاحية العدد
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ْ
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املخطوطات اإلسالمية - د. سامح فكري ابلنا
ميالدية   1450 سنة  حىت  األدىن  الرشق  يف  املستخدم  املائية  العالمة  ذي  غري  الورق   -2
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)853 هجرية(: حماولة تصنيفية - أ. د. ُجنُفيَف أ

دراسات اتلحقيق والفهرسة
1- اجتاهات اتلأيلف يف علم حتقيق انلصوص الرتاثية يف اتلقايلد العربية املعارصة: دراسة 

استكشافية للخرائط املعرفية - أ. د. خادل فهيم
2- فهرسة املخطوطات العربية يف عرص الرقمنة: جتارب مانشسرت األخرية، واملواد اخلارجة 

عن انلص نموذًجا - أ. د. بيرت إ. بورمان، ود. محود عبيد
متابعات وانتقادات

1- كتاب املسالك واملمالك أليب عبيد ابلكري: بني نرشتني - أ. د. عبد اهلل يوسف الغنيم
دراسات منجز الشخصيات الرتاثية

1- جهود اإلمام الكوثري يف حتقيق الرتاث اإلساليم - د. عماد حسن مرزوق
2- آثار شمس ادلين ادليليم املخطوطة - خادل حممد عبده

دراسات بلغات أجنبية
1- اتلاريخ قبل اإلسالم: خمطوط البن خدلون - د. فرينر شفارتس
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عَوْدٌ على بَدْء
تستكمل مكتبة اإلسكندرية اجلديدة رسالة املكتبة القديمة يف صناعة ونرش املعرفة وكونها 
دلور   

ً
واستكماال املنطلق  هذا  ومن  واحلضارات.  الشعوب  بني  للتفاعل  وماكنًا  للتمزي،  مركًزا 

املكتبة القديمة حييي مركز املخطوطات بقطاع اتلواصل اثلقايف تقليًدا رئيًسا اكن متبًعا قديًما، 
حتقيٍق  بأول  القيام  القديمة  اإلسكندرية  مكتبة  علماء  إىل  ُعِهد  امليالد  قبل  اثلاين  القرن  فيف 
ة( وحذِف ما شاَبُهما من إضافات وأناشيد  عليمٍّ نلصوص ملحَميْت هومريوس )اإليلاذة واألوديسَّ
ورشوح ليست منهما. وها هو مركز املخطوطات باملكتبة اجلديدة يُعيد جمًدا تليًدا بإصداره دوريًة 
وترمجًة،  فهرسًة وحتقيًقا  املخطوط  بالرتاث  يتعلق  ما  تهتم بكل  املخطوط  متخصصة يف علوم 

باإلضافة إىل انلُّقود واتلعقبات اليت تتم ردًّا ىلع دراسات سابقة.

وال شكَّ أن هذا اإلسهام العليم ملركز املخطوطات حمليًّا وإقليميًّا جيعله جديًرا باالضطالع 
يف  باملخطوطات  املختصني  مجيع  تلخاطب  لغة،  بغري  تصدر  حمّكمة  دورية  إصدار   بمهمة 

العالم لكه.

أ. د. مصطىف الفيق

مدير مكتبة اإلسكندرية
ورئيس جملس إدارة ادلورية





تقديم
استمر ىلع  املخطوطات  ملركز  تتوجيًا ملجهوٍد شاق، وعمل مضٍن  الرتاثية  احلويلة  تصدر هذه 
الرتاث املخطوط، وال خيىف  الكتاب املخطوط واحلفاظ ىلع  بعلوم  العمل  مدار سنوات عدة يف 
وأن  ادلقيق،  وابلحث  ادلراسة  إىل  حباجة  تزال  ال  العريب  املخطوط  علوم  أنَّ  املتخصصني  ىلع 
احلفاظ ىلع املخطوطات به من اجلهد واملشقة ما ال يُستهان به، وإننا ال ننكر أن الغرب قد خطا 
خطوات حثيثة وسابقة نلا يف هذا املجال سواء ىلع املستوى الكوديكوليج أو ابليبليوغرايف، وال 
ننكر بداءًة فضل املختصني العرب يف حماوالتهم اجلادة تلأسيس علم يتناسب مع طبيعة الكتاب 
دة تتناسب وخصوصيته، ونقرُّ أيًضا دوَر كثرٍي  املخطوط العريب، وكذلك إرساء مصطلحات موحَّ

من املؤسسات العلمية العربية والغربية يف عملية حفظ الرتاث وإاعدة إحيائه.

والرتاث العريب املخطوط يُعد واحًدا من أعظم الرتاثيات اإلنسانية، إذ يمتد جبذوره إىل ما قبل 
 إىل العصور اذلهبية يف كنف اإلسالم احلنيف، وقد أنتج نلا هذا الرتاث صنوفًا 

ً
اإلسالم، وصوال

الرتاث  األشهر هلذا  الواعء  أن  اإلنساين، وال خيىف  الرتاث  أثَرْت  اليت  والعلوم  اتلآيلف  شىت من 
العظيم اكن الكتاب املخطوط بكل تنواعته )َرّق، اكغد، ورق، بردي(، وقد ُكِتَب ىلع هذا الرتاث 
أن يتناثر بني َجنَبات العالم أمجع، فاكن البد من أن تبذل املؤسسات اجلهود جلمِعه واحلفاظ عليه 

ونرشه؛ خاصًة مع ما الحظناه من اهتمام كبري بمخطوطات العالم العريب واإلساليم. 

يف  كبري  جهد  املخطوطات  متحف  وتوأمه  األكادييم  املستوى  ىلع  املخطوطات  ملركز  واكن 
لسنواٍت  استمرت  عديدة  أعمال  خالل  من  املخطوط  الرتاث  ىلع  احلفاظ  عملية  يف  املساهمة 
عدة؛ بدًءا بالفهرسة واتلوثيق، ومروًرا بالرتمجة، واتلحقيق، والرتميم، واحلفظ، والعرض املتحيف. 
ولعل مركز املخطوطات وباحثيه اكن هلم باٌع كبري يف هذا املجال حبكم توافر جمموعة نادرة من 
املخطوطات األصلية واليت يربو عدد عناوينها ىلع ستة آالف عنوان، هذا باإلضافة إىل جمموعة 

مصورات املخطوطات اليت تزيد عن مائة ألف خمطوط.
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إطار  يف  طبييعٌّ  أمٌر  هلو  ونرشها،  املعرفة  بإنتاج  اإلسكندرية  مكتبة  اضطالع  أن  وال شك 
ابليئة العلمية واثلقافية املحيطة بباحيث املكتبة ومتخصصيها، إذ تعد املكتبة جامعة أكاديمية 
تشبه املوسيون العليم امللحق بمكتبة اإلسكندرية القديمة، واذلي اكن يمثل منصًة للك علماء 

ذلك العرص من لك اتلخصصات، يتناولون بادلرس واتلحليل القضايا الفلسفية والعلمية.

ومثلما أدت املكتبة القديمة دورها يف احلفاظ ىلع العلوم اإلنسانية ونقلها من املعني ايلوناين 
واملرصي القديم إىل الوافد العريب، تقوم املكتبة اجلديدة بدورها املعارص يف ضمان جودة املعرفة 
مة بهيئتها االستشارية املمزية  اليت تنرش ورقيًّا وإلكرتونيًّا، وال شك أن هذه ادلورية الرتاثية املحكَّ
بني  املتناَولة  ابلحوث  املكتبة؛ تضمن جودة  تتيحها  اليت  واألدوات  اخلبة،  ذات  وهيئة حتريرها 
طياتها، تلكون نقلًة نوعيًة حقيقيًة يف جمال ادلوريات الرتاثية. وأظن أن القارئ سيستقبل هذا 
العدد استقبال العرب القدماء مليالد شاعر جديد يفخر بهم ويدافع عنهم؛ خاصًة وأن ادلورية 
ستصدر بأكرث من لغة، وهو ما حتتاجه ابلدلان العربية؛ يلكون نافذة للغرب ىلع الرتاث العريب 
واإلساليم، فال شك يف أن تعدد سبل اتلواصل عب لغات خمتلفة يضمن نواًع من اتلفاهم بني 

احلضارات املتنوعة.

وجديٌر باذلكر أنه ما اكن لدلورية أن تشق طريقها لوال ادلعم الكبري من مدير املكتبة املفكر 
واهلوية  الرتاث  خيدم  أن  شأنه  من  ما  لكَّ  يشجع  اذلي  الفيق  مصطىف  ادلكتور  األستاذ  املرصي 
يرثي  بما  العلمية،  املسرية  مواصلة  املخطوطات ىلع  مركز  باحيث  يعني  أن  نسأل  واهلل  العربية. 

ابلحث العليم ويضيف جديًدا يف حقل ادلراسات الرتاثية، فهو األكرث مشقًة واألقل شهرًة.

د. حممد سليمان
رئيس قطاع اتلواصل اثلقايف
واملرشف العام ىلع ادلورية



افتتاحية العدد
كِر بُصنِعه، املعنِي ىلع أداِء شكِره، وُمسبِغ انّلعماِء  احلمُد هلل ُموِجِب احلمِد بنعِمه، وُملزِم الشُّ
ِقه، وجنيِبه 

ْ
ومستحقرِّ الشكِر واثلَّناء؛ محًدا ينتيه إىل رضاه.. والصالُة والسالُم ىلع ِخريتِه من َخل

من بَِريَّته، املختاِر من رسِله أصدَق صالٍة وتسليم.

إيله  يعود  مرجعيًّا  مركًزا  تكون  أن  ىلع  بقدرتها  تُقاس  العلمية  املؤسسة  ماكنة  فإنَّ  وبعُد، 
ابلاحثون يف األمور ابلحثية املعروضة ىلع الساحة األكاديمية، وهذا األمر يتجلَّ يف أفضل صورِه 
واالكتشافات  ابلحثية  اإلشاكالت  تعرض ألهم  مة،  علميٌة حمكَّ دوريٌة  للمؤسسِة  أن يكون  يف 
هة إىل حبوٍث سابقة، ما  احلديثة يف جماالتها املتخصصة، باإلضافة إىل عرِض ما جِيدُّ من نقوٍد موجَّ

يؤكد أن العلم ينبين ىلع استمرار انلظر واتلدقيق؛ بعد إقامة احلجة والبهان.

اإلسكندرية،  بمكتبة  اثلقايف  اتلواصل  لقطاع  اتلابع  املخطوطات  مركز  مهام  دْت  ُحدرِّ ولقد 
خْت توجهاته بعد أن أصبح مركًزا أكاديميًّا يهدف إىل اإلسهام يف وضع قواعد ثابتة للعمل  ورُسرِّ
املنصبرِّ ىلع الرتاث العريب واإلساليم. وقد بدأ االهتمام األكادييم داخل املركز بإقامة املؤتمرات 
ادلويلة املختصة باملخطوطات والرتاث اإلساليم، بمشاركة ثُلٍَّة من كبار املتخصصني ادلويلني يف 
الرتاث العريب اإلساليم وعلم املخطوط؛ إللقاء الضوء ىلع جوانب الرتاث املجهولة، واتلعريف 
العريب اإلساليم يف  العالم، وتأكيد احلضور  املوزَّعة ىلع مكتبات  الرتاثية األكرث ندرة  باذلخائر 
تاريخ اإلنسانية، وكذلك الكشف عن األصول العربية قبل اإلسالم، وعوامل تكوين املنظومة 

احلضارية العربية اإلسالمية. 

وُيويل مركز املخطوطات العمَل ابلحيثَّ والنرش األكادييم عنايًة خاصًة تتمثل يف نرش الكتب 
املخطوط،  علم  جمال  يف  والفرنسية  اإلجنلزيية  من  أحباث  وترمجة  العريب،  بالرتاث  الصلة  ذات 
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خالل  املركز  أصدر  وقد  املتخصصة.  انلدوات  وكتب  العلمية،  املؤتمرات  كتب  إىل  باإلضافة 
السنوات السابقة كثرًيا من الفهارس املطبوعة ملجموعة بدلية اإلسكندرية، باإلضافة إىل بعض 
الكتالوجات نلوادر املخطوطات، وبدائع املخطوطات القرآنية، وخمتارات من نوادر املقتنيات. أما 
اهتمام املركز باثلقافة الرتاثية واتلدريب، فيتمثل فيما يقيمه املركز من ندواٍت ودورات متخصصة 
يف الفهرسة واتلحقيق وفنون املخطوط والكوديكولويج، وقد جنحت هذه ادلورات يف استقطاب 

ابلاحثني املهتمني بالشأن الرتايث؛ من لك أرجاء الوطن العريب. 

ِق أن استيعاب الرتاث يف تويلد املعرفة يتطلب تنظرًيا ملقوماتِه ومقوالتِه،  وال خيىف ىلع املدقرِّ
العلميَة  تعتمد  للرتاث  نظرة خمتلفة  إىل   

ً
العرب؛ وصوال املعرفة عند علماء  نظرية  ووقوفًا عند 

التساؤالت  عند  مليًّا  اتلوقف  علينا  اكن  املرحلة  هذه  إىل  نصل  وليك  هلا.  منهًجا  واملوضوعيَة 
تساؤالت منهجية. ويف  تنطلق من جمموعة  أن  بُدَّ  اليت ال  العلمية  ابلحوث  ن داخل  تُتَضمَّ اليت 
الوقت اذلي ينظر فيه ابلعض إىل الرتاث نظرة سقط املتاع، ويراه ابلعض اآلخر سببًا لكثري من 
اإلخفاقات الفكرية احلارضة يف جمتمعاتنا العربية؛ نرى من الواجب أن يكون نلا ُسْهَمٌة يف انلظر 
ادلقيق واملوضويع إىل الرتاث، غري مكتفني بادلوران حول انلص من دون الغوص إىل انلظرية 

 إىل اإلفادة واتلوظيف املستقبيل.
ً

املعرفية القابعة من ورائه؛ وصوال

مة تهتم بعلوم املخطوط  وذلا عقدنا العزم منذ اعمني تقريبًا ىلع تأسيس دورية علمية حمكَّ
اجلامعات  وأساتذة  الكوديكولويج  خباء  مع  االجتمااعت  من  جمموعة  إجراء  فبدأنا  العريب، 
ادلوريات  أعيننا مجيع  وترمجًة. ووضعنا نصب  وفهرسًة،  الرتاثية؛ حتقيًقا،  بادلراسات  املختصني 
اهتماماتها  يف  انلظر  وأمعنَّا  العريب،  الوطن  يف  تصدر  اليت  املخطوط  الرتاث  يف  املتخصصة 
وأقسامها، ومن ثم اخرتنا أن نُويل الواعء اهتماًما أكب - إىل جانب اهتمامنا باملنت - إذ وجدنا 
معظم ادلوريات تهتم باملتون وعرض الكتب والشخصيات الرتاثية، باإلضافة إىل نُدرة ادلوريات 
 بادلول انلاطقة باللغتني 

ً
اليت تستخدم غري اللغة العربية لغًة للنرش، ما يضمن دلوريتنا اتصاال

اإلجنلزيية والفرنسية، ويمكننا الحًقا إضافة لغات أخرى قد يكون للمجلة اتصاٌل بها مستقباًل. 
وعملنا كثرًيا ىلع االطالع ىلع قواعد النرش املتبعة يف كثري من ادلوريات املتخصصة يف مرص 
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والوطن العريب وأوروبا، ثم ارتضينا ألنفِسنا جمموعة من اإلجراءات وقواعد النرش ادلقيقة اليت 
 

ً
تضمن خروج األحباث يف ُحلٍَّة قَشيبة. واكن اختيار عنوان ادلورية من األمور اليت تقتيض إعماال
للعقل وحبثًا يف عنوانات ادلوريات األخرى، وقد وفقنا اهلل إىل اختيار عنوان »علوم املخطوط« 
املخطوط؛  بالرتاث  الصلة  ذات  العلوم  من  تضم غري علم  اليت  ادلورية  لسياسة  مناسبًا  يلكون 
اكلكوديكولويج، واتلحقيق، والفهرسة. ثم اكن االهتمام بتكوين هيئة استشارية دويلة تغطي 

لك االختصاصات واثلقافات املختلفة. 

وبلُغتني  متنوعًة،  العدد  موضواعت  تكون  أن  يف  آلمانلا  منارًصا  األول  العدد  جاء  وقد 
العربية  باللغتني  مجيعها  صات  امللخَّ تكون  أن  آثرنا  وقد  واإلجنلزيية(،  )العربية،  األقل  ىلع 
واإلجنلزيية؛ حىت يقف القارئ غري العريب ىلع حمتوى ابلحوث العربية. واتسم حمتوى هذا العدد 
اذلي بني أيديكم باتلنوع يف غري أمر؛ إذ دارت ابلحوث يف أفالك: الكوديكولويج، واتلحقيق 
يف  تنوٍع  من  ابلحوث  به  اتسمت  ما  إىل  إضافًة  الرتاثية.  الشخصيات  منجز  ودراسة  والفهرسة، 

املناهج ابلحثية املستخدمة، وتنوٍع يف طريقة العرض. 

انلهاية  يف  لتشلك  املخطوطات؛  ملركز  العلمية  اإلصدارات  وتتواىل  اجلهود،  تتضافر  وهكذا 
منظومًة علميًة حتقق اهلدف من إنشاء املركز، وتضع أمام املهتمني بالشأن الرتايث خالصة جتارب 

األساتذة واجتهادات ابلاحثني.

د. مدحت عيىس
مدير مركز املخطوطات
ورئيس حترير ادلورية





دراسات كوديكولوجية





عِلْمُ اجلمال وعالقته بفنون الكتاب املخطوط 
تطبيًقا ىلع نماذج جديدة منتقاة من املخطوطات اإلسالمية 

د. سامح فكري ابلنا 
أستاذ اآلثار والفنون اإلسالمية املساعد
قسم اآلثار، لكية اآلداب، جامعة أسيوط

ملخص ابلحث

يتناول هذا ابلحث موضواًع بعنوان )علم اجلمال وعالقته بفنون الكتاب املخطوط تطبيًقا 
ىلع نماذج جديدة منتقاة من املخطوطات اإلسالمية(، ويهدف ابلاحث من خالل دراسة هذا 
املوضوع توضيح الرابط بني علم اجلمال – وهو علم فلسيف يبحث يف رشوط اجلمال ومقاييسه 
ويه  املخطوط.  الكتاب  وفنون   – فلسفيًّا  تفسرًيا  اجلمال  طبيعة  تفسريه  عن  فضاًل  ونظرياته 
من  هائاًل  تراثًا  نلا  وأنتجت  اإلسالمية،  العصور  كبري خالل  بشلك  ازدهرت  اليت  الفنون  تلك 
املخطوطات اإلسالمية ذات مجايلات واضحة. وقد اكن هدف ابلاحث من خالل هذه ادلراسة 

تقديم إجابات عن عدة أسئلة، من أهمها:

- هل ترايع فنون الكتاب املخطوط معايري علم اجلمال وفًقا ملا ذهبت إيله آراء الفالسفة القدماء 
واملحَدثني؟

- هل اكن للعقيدة اإلسالمية وسرية انليب اخلاتم حممد ملسو هيلع هللا ىلص دور يف إرساء مجايلات فنون املخطوطات 
اإلسالمية؟

- هل توجد أمثلة من فنون الكتاب املخطوط حتقق معايري علم اجلمال؟
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ولإلجابة عن األسئلة السابقة تناول ابلاحث دراسة هذا املوضوع من خالل مقدمة وثالثة 
مباحث وخاتمة، تناولت املقدمة أهمية املوضوع، وأسباب اختياره، ومنهجية ادلراسة. يف حني 
واملسلمني  ايلونان،  الفالسفة  ونظريات  ونشأته،  اجلمال،  بعلم  اتلعريف  األول:  املبحث  تناول 
ثني يف علم اجلمال، أما املبحث اثلاين فقد تناول: القرآن الكريم، والسنة انلبوية الرشيفة،  واملَحدرِّ
وعالقتهما بعلم اجلمال، واملفاهيم املؤثرِّرة يف فناين املخطوطات، أما املبحث اثلالث: فقد تناول 
نماذج من فنون الكتاب املخطوط، وتوضيح عالقتها بعلم اجلمال، وانتهت ادلراسة باخلاتمة اليت 
نتائج ادلراسة، فضاًل عن نرش ست عرشة لوحة منها ثمان لوحات تُنرش ألول مرة يف  تضمنت 

 

هذه ادلراسة.



Aesthetics and the Arts of Islamic 
Manuscripts 
An Applied Study 

Prof. Sameh Fikri al-Banna
Professor of Islamic Arts and Archaeology,

 Faculty of Arts, Asyut University

Abstract

The study aims to demonstrate the relation between aesthetics–a branch of 
philosophy that explores the conditions, standards and theories of beauty as well as the 
philosophical interpretation of its nature–and the arts of the Islamic manuscripts, by 
examining selected samples. The arts of illuminated manuscripts flourished significantly 
during Islamic ages which produced a huge legacy of manuscripts with remarkable 
aesthetic aspects.

The researcher attempts to provide answers to the following questions: (1) Do the 
arts of illuminated Islamic manuscripts meet the criteria of aesthetics set by ancient and 
modern philosophers? (2) Did Islamic faith and prophetic biography play a role in setting 
those aesthetics? (3) Do surviving examples of Islamic manuscripts fulfill those criteria?

The study is concluded with sixteen plates of Islamic manuscripts, eight of which are 
published for the first time.





الشرق  يف  املستخدم  املائية)))  العالمة  ذي  غري  الورق 
األدنى حتى سنة 450) ميالدية )853 هجرية)

حماولة تصنيفية*

مبري
ُ
أ. د. ُجُنفَيف أ

CNRS ابلاحثة باملركز الوطين للبحث العليم
 معهد أحباث وتاريخ انلصوص

ترمجة: د. حممد عبد السميع∗
كبري باحثني بمركز املخطوطات بمكتبة اإلسكندرية

ملخص ابلحث

تُعد ادلراسات اليت تناولت الورق »العريب« قليلة حىت وقتنا احلارض، مقارنًة بالورق اإليطايل 
ذي العالمة املائية أو الورق الصيين؛ حيث إنَّ تنوُّع هذه األوراق اليت ُصنِّعت واستُخِدمت خالل 
عدة قرون يف نطاق جغرايف امتدَّ من اهلند إىل الربتغال جيعل دراستها أمًرا عسرًيا. تعتمد هذه 

))) يُطلق عليها أيًضا: األوراق الرشقية أو اإلسالمية كما يرد يف العديد من املراجع الغربية، ويه األوراق اليت اكنت مستخدمة يف 
العالم اإلساليم، واليت اكنت حتمل بعض اخلصائص املختلفة عن األوراق الغربية )ذات العالمة املائية) اليت بدأت يف أوروبا بدايًة 

من القرن اثلالث عرش امليالدي )السابع اهلجري) )املرتجم)، انظر:
 Marie-Thérèse Le Léannec-Bavavéas, Les papiers orientaux (non filigranés) ou papiers du monde
 islamique – sauf l’Espagne – et du monde byzantin [communication publiée en 2005 sur la plateforme
 Ædilis :(http://aedilis.irht.cnrs.fr/materiaux/3.htm).

“Papiers non filigranés utilisés au Proche-Orient jusqu’en 1450”, Essai de typologie. :مصدر املقال
Par Geneviève Humbert (Journal Asiatique, Tome 286, 1998, Numéro 1, pp. 1 - 54).
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عن  انلاجتة  املسلَسلة  اخلطوط  يف  واملتمثلة  الورق  ىلع  املوجودة  اآلثار  ىلع  اتلصنيفية  املحاولة 
وترتكز  ذللك.  ص  املخصَّ احلوض  يف  الورق  عجينة  لَصبِّ  الوّراق  يستخدمه  اذلي  »القالَب« 
 853( ميالدية   (450 سنة  حىت  املنسوخة  املخطوطات  يف  املوجودة  األوراق  ىلع  حتديًدا  ادلراسة 
هجرية) واملحفوظة يف جممواعت املكتبة الوطنية الفرنسية، خاصًة املخطوطات العربية والفارسية. 
وقد ُسِمح باستخدام اثين عرش نواًع من الورق، أتاح اثنان منهما بالفعل وضَع فرضياٍت جادة حول 
ماكن تصنيعهما واملدة الزمنية الستخدامهما؛ إذ جند أحدهما يف الغالب يف املخطوطات املنسوخة 
يف مرص )سواء املخطوطات اإلسالمية أو املسيحية) بني القرنني اثلاين عرش والرابع عرش للميالد 
)السادس واثلامن للهجرة). أما انلوع اآلخر اذلي لم يسبق أن استدلَّ عليه حىت اآلن، فيدخل 
ضمن العديد من خمطوطات املكتبة الوطنية الفرنسية، تلك املنسوخة يف بالد فارس وأذربيجان 

ما بني القرنني احلادي عرش واثلاين عرش للميالد )اخلامس والسادس للهجرة). 



Non-Watermarked Papers Used in 
the Near East until 1450

A Typological Study

Prof. Geneviève Humbert
Researcher at CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 

Translated from French by 
Dr. Mohammed Abdel Samie

Senior Researcher at the Manuscripts Center, Bibliotheca Alexandrina

Abstract 

Arab papers have not received much scholarly attention up to now. Used for centuries 
in an area extending from India to Portugal, they are quite diverse and hence uneasy 
to study. The researcher proposes here a tentative classification based on the imprints 
left on the paper sheets by the “chain lines” of the “mold” used by the paper maker 
while drawing the paper pulp from the vat. The study deals more particularly with papers 
without watermarks found in the manuscript collections of the Bibliothèque Nationale 
de France (BNF), mostly Arabic and Persian, copied up to 1450. Twelve types could be 
identified. For two of them, a firm hypothesis can be formulated regarding their place 
of fabrication and the period during which they were used. One is often found in (both 
Coptic and Islamic) manuscripts copied in Egypt between the 12th and the 14th centuries. 
The other one, which was hitherto unstudied, is used in several manuscripts of the BNF, 
copied in Persia and Azerbaijan between the 11th and the 12th centuries.







دراسات التحقيق والفهرسة





الرتاثية  النصوص  حتقيق  علم  يف  التأليف   اجتاهات 
يف التقاليد العربية املعاصرة

دراسة استكشافية للخرائط املعرفية

أ. د. خادل فهيم 

أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب، جامعة املنوفية

ملخص ابلحث

إرادة  عند  ومعقويلتُها  وجاهتُها  هلا  تأسيسية  انطالٍق  نقطَة  االستكشافية  ادلراساُت  تمثل 
ُس  خدمة حقل معريف يروم ميالًدا جديًدا. وهذه ادلراسة تلوذ بالرؤية االستكشافية؛ ألنها تؤسَّ
ىلع فرضيٍة تأسيسيٍة تقرر أن علم حتقيق انلصوص يف اتلقايلد العربية املعارصة يف نسخته القائمة 
 اسرتاتيجيًّا يف املستقبل يتوجه إىل نسخٍة إحيائيٍة 

ً
منذ جيل الرواد نهض بواجبه، وينتظر حتوال

اتلنظريية  انلصوص  حتقيق  أدبيات  فحُص  عنها  كشف  اليت  اثلغرات  سدَّ  تستهدف:  جديدة 
 

جليل الرواد. 

وتسىع هذه ادلراسة لرسم خريطة اعمة وتفصيلية تعكس طبوغرافية اتلنظري يف علم حتقيق 
رسم  هما:  مسارين  هدفها  إلجناز  ادلراسة  سلكْت  وقد  املعارصة.  العربية  اثلقافة  يف  انلصوص 
خرائط إدراكية أو معرفية لالجتاهات اتلأيلفية وحتليل مكوناتها ووظائفها، واستقراء االجتاهات 
العلم،  هلذا  مستقبلية  تصوراٍت  إىل  للتوصل  حماولٍة  يف  اجتاه؛  لك  حتت  املندرجة  واألدبيات 

ومساراٍت تلطوير حبوثه ومسائله.





Authorship Trends in Heritage 
Critical Editing in Contemporary 

Arabic Tradition
 An Exploratory Study of Cognitive Maps

Prof. Khaled Fahmy
Professor of Linguistics, 

Faculty of Arts, Al-Minoufiya University

Abstract 

Exploratory research serves as a promising and a valid launching platform to study an 
emerging cognitive field. This paper adopts the exploratory approach and is underpinned 
by the presumption that the discipline of critical editing in contemporary Arabic tradition, 
in its existing form as laid down by the pioneers of the field, had fulfilled it role. It, thus, 
calls for a strategic makeover and the introduction of a new perspective aiming at filling 
the gapes that were revealed by revisiting the theoretical writings of the pioneers of 
critical editing.

The purpose of this study is to develop a detailed map that reflects the theorization 
typography of critical editing in contemporary Arabic culture. Thus, it follows two tracks 
of investigation: drawing a cognitive or perceptive map of different trends of authorship 
with the analysis of their elements and functions, and examining related methods and 
literature embodied in each trend; in an attempt to conceptualize the future of critical 
editing and the courses of development of its studies and related issues. 







فهرسة املخطوطات العربية يف عصر الرقمنة 
جتارب مانشسرت األخرية، واملواد اخلارجة عن انلص نموذًجا

أ. د. بيرت إ. بورمان
أستاذ ادلراسات العربية وايلونانية يف جامعة مانشسرت

ود. محود عبيد 
باحث وحمارض يف جامعة مانشسرت

ملخص ابلحث

هذه  وتزتامن  املخطوطات.  فهرسة  اعلم  يف  ثورة  بإحداث  يَِعُد  الرقميَة  اتلقنيات  انتشار  إن 
اثلورة مع حتول يف اهتمام ادلارسني اذلين غدوا يوجهون املزيد من اهتمامهم إىل اجلانب املادي 
وامللموس للمخطوطات؛ حبيث أصبح املخطوط بذاته ساحة لدلرس وانلقاش. وال ريب أن هذه 
اتلطورات سوف تؤثر يف جمال دراسات املخطوطات العربية، ولكنها يف الوقت نفسه تطرح ىلع 
الساحة حتديات وأسئلة عميقة. فعىل سبيل املثال، ما يه انلقاط األساسية اليت ينبيغ تضمينها يف 
مداخل الفهارس؟ وما يه معايري بيانات اتلعريف Metadata اليت جيب أن تُعتمد؟ وكيف نلا أن 

نضمن اتلوافق والقدرة ىلع العمل املشرتك بني املعايري واألنظمة الرقمية املختلفة؟

وحنن يف هذه املقالة نقدم رأينا يف هذه القضايا من خربتنا الشخصية يف السنوات األخرية، 
»الرشوح  دلراسة  يهدف  اكن  واذلي  لدلراسات  األوريب  املجلس  من  ل  املموَّ املرشوع  من  بدًءا 
املكتوبة  املخطوطات  لفهرسة  األويل  باملرشوع  وانتهاًء  ألبقراط«،  الفصول  كتاب  ىلع  العربية 
باألحرف العربية يف مكتبة بايليو يف جامعة ملبورن األسرتايلة. ويف هذا السياق نقدم ملخًصا 
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واملسىم  املخطوطات  فهارس  إنشاء  يف  احلديث  األسلوب  اعتماد  يف  اتبعناها  اليت  للطريقة 
بطرق  مقارنته  بعد  »منت«  املخترص  باالسم  عليه  اصطلحنا  ما  أو  انلصوص«  ترمزي  بـ»مبادرة 
الفهرسة الرقمية األخرى املوجودة ىلع الساحة. كما أننا نسلط الضوء ىلع قاعدة بيانات جديدة 
 ELEO خمتصة باملواد اخلارجة عن انلص يف املخطوطات العربية واإلسالمية، ويه قاعدة بيانات
اليت عمل ىلع إنشائها الربوفسور فريديريك بودان وفريقه يف جامعة يليج ابللجيكية. ويف اخلتام 
نتحدث يف نظرة مستقبلية عن كيفية االستفادة من هذه الفرص واتلقنيات احلديثة يف مشاريع 
نظٍر تدرُس  الطب« البن سينا من وجهة  »القانون يف  تراث كتاب  مستقبلية كمرشوٍع دلراسة 

انلص واملخطوطات يف آٍن واحد.



Cataloging Arabic Manuscripts in 
the Digital Age

The Manchester Experience and Paratextual Materials

Prof. Peter E. Pormann
Professor of Classics and Graeco-Arabic Studies, Manchester University

Dr. Hammood Obaid
Researcher and Lecturer at Manchester University

Abstract

The advent of digital technologies is revolutionizing cataloging at a time when 
scholars pay ever greater attention to manuscripts as physical objects worthy of study in 
their own right. These developments also affect the field of Arabic manuscript studies, but 
also pose significant challenges: what features should be captured in the catalog entries? 
what metadata standards should be adopted? and how can we ensure interoperability 
between different standards?

We offer a reflection on these issues by presenting our own recent experience, first 
in the ERC-funded project to study the ‘Arabic commentaries on the Hippocratic 
Aphorisms’ and second in a pilot project to catalog the manuscripts in Arabic script 
in the Baillieu Library at the University of Melbourne. In this context, we present our 
way of adopting the Text Encoding Initiative standard of manuscript description, whilst 
comparing it with other digital cataloging initiatives. We also raise awareness about a 
new database of paratextual materials, called Ex(-)Libris Ex Oriente (ELEO), set up by 
Frédéric Bauden and his team at the Université de Liège. Finally, we speculate about 
how the new opportunities could be used in future projects such as one to study the 
textual and manuscript tradition of Avicenna’s Canon of Medicine.







متابعات وانتقادات





كتاب املسالك واملمالك ألبي عبيد البكري
بني نرشتني

أ. د. عبد اهلل يوسف الغنيم
مدير مركز ابلحوث وادلراسات الكويتية

ملخص ابلحث

يعد كتاب »املسالك واملمالك« أليب عبيد ابلكري من أهم املصنفات اجلغرافية واإلقليمية يف 
الرتاث العريب، وقد تضمن كثرياً من انلصوص اليت انفرد بها عن بقية اجلغرافيني العرب، وخباصة 
ما يتعلق باجلزيرة العربية ومرص وشمال أفريقيا وأوربا. ومن أجل ذلك اهتم كثري من ابلاحثني 
العرب واملسترشقني به ونرش أجزاء متفرقة منه منذ أواخر القرن اتلاسع عرش. ثم طبع يف نرشتني 
اكملتني؛ األوىل يف تونس بتحقيق املسترشقني »فان يلوفن« و»أندري فريي« واثلانية يف بريوت 

بتحقيق مجال طلبة، واألخري قد اعتمد اعتماًدا لكيًّا ىلع طبعة تونس دون أي إشارة.

املصادر  توافر نلا من  ما  املذكورتني يف ضوء  للنرشتني  نقدية  دراسة  ابلحث  ويتضمن هذا 
لم يّطلع عليها املحققون. واهلدف من هذه ادلراسة هو بيان ما وقع  املخطوطة واملطبوعة اليت 
الكتاب، ورغبة يف اتلنبيه ىلع تلك  الواردة يف  املواضع  فيه املحققون من حتريف شنيع ألسماء 
األخطاء ليك ال يتلقفها ابلاحثون بالتسليم بها اعتمادا ىلع كون انلص حمققا من أساتذة حيملون 

درجة علمية رفيعة.





Revisiting Two Critical Editions of 
Kitāb al-Masālik wa al-Mamālik by 

Abū ‘Ubayd al-Bakrī

Prof. Abdullah Youssuf al-Ghoneim

President of the Center for Kuwaiti Research and Studies

Abstract

Kitāb al-Masālik wa al-Mamālik (Book of Routes and Kingdoms) by Abū ‘Ubayd 

al-Bakrī is considered one of the most influential geographical works in Arabic heritage. 

It contains numerous accounts that were not reported by other Arab geographers, in 

particular the ones related to the Arabian Peninsula, Egypt, North Africa and Europe. Thus, 

many Arab and Orientalist scholars, starting from the late nineteenth century, showed a 

great interest in the book and published some of its volumes. It was later published in two 

complete critical editions. The first appeared in Tunisia by two Orientalists, Van Leuven 

and Andre Ferry. The second was published in Beirut by Jamal Tulbah. The latter was 

entirely based on Tunis edition, though it does not acknowledge the former as the source.

This paper is a critical study of the two mentioned editions in the light of available 

manuscripts and printed sources that were not seen by the editors. The purpose of this study 

is to demonstrate the gross distortion of geographical places mentioned by the editors, and 

to draw the attention to these lapses in order not to be taken as accurate information by 

researchers and readers, given the fact they were critically edited by eminent scholars.







دراسات منجز الشخصيات الرتاثية





جهود اإلمام الكوثري يف حتقيق الرتاث اإلسالمي
د. عماد حسن مرزوق 

مدرس ادلراسات اإلسالمية، لكية اآلداب – جامعة املنوفية

ملخص ابلحث

اإلمام حممد زاهد الكوثري أحد كبار حمقيق الرتاث اإلساليم، أسهمت حتقيقاته يف إحياء عدد 
كبري من املخطوطات انلادرة، وقد رسخت حتقيقاته القواعد العلمية يف اتلحقيق حيث تمزيت 
باتلعليقات  للنرش، واتلعليق عليه  املخطوط  النسخ اخلطية، ومقابلتها، وإعداد  حتقيقاته جبمع 

العلمية الرصينة اليت تبلغ يف بعض األحيان ما يعد رسالًة أو حاشية اكملة.

إنشاء جلان علمية يف عواصم ابلالد اإلسالمية تلحقيق  الكوثري رائداً يف ادلعوة إىل  واكن 
الرتاث اإلساليم ونرشه، وقد ألزم الكوثري نفسه بتحمل عبء هذه األمانة، فاجتهد يف حتقيق 
نوادر الرتاث اإلساليم يف علومه املختلفة من العقيدة والفرق وعلم الكالم والفلسفة واحلديث 

الرشيف وعلومه والفقه وأصوهل واتلاريخ والرتاجم. 

خالل  من  اإلساليم  الرتاث  حتقيق  يف  الكوثري  اإلمام  جهود  يربز  أن  ابلحث  هذا   وحياول 
أربعة حماور:

املحور األول: َثبَت حتقيقات اإلمام الكوثري.

املحور اثلاين: العوامل اليت ساهمت يف تهيئة اإلمام الكوثري يلكون أحد كبار حمقيق عرصه.

املحور اثلالث: مدرسة الكوثري العلمية يف اتلحقيق وسماتها من خالل حتقيقه نسبة بيتني 
يف وحدة الوجود إىل ابن عريب. 

املحور الرابع: االنتقادات اليت وجهت إىل اإلمام الكوثري ومبلغها من انلقد العليم املوضويع 
من خالل نموذج من نقد زهري الشاويش للكوثري.





Imam Al-Kawtharī’s Efforts in 
the Critical Editing of Islamic 

Manuscripts

Dr. Emad Hassan Marzouk 
Lecturer of Islamic Studies, Faculty of Arts, Al-Minufiyah University 

Abstract

Imam Muhammad Zāhid al-Kawtharī is one of the leading critical editors of Islamic 
heritage. His works brought back and circulated a great number of rare manuscripts. 
They also laid the foundations of critical editing by following a strict methodology in 
the preparation of a text for publication; namely: codices compilation, collation, reading 
variations, editing and commenting. In some cases, his footnotes and annotations on a 
given text would constitute a full treatise or a commentary on their own. 

Al-Kawtharī was among the pioneers who called for the establishment of scientific 
committees in Islamic capitals to edit Islamic manuscripts critically and publish them. He 
took this burden upon himself, thus, he critically edited rare treatises of Arabic heritage 
from assorted disciplines; Islamic doctrines, Islamic sects, Islamic scholastic theology, 
philosophy, prophetic traditions studies, Fiqh, history, and biographies.

This paper attempts to highlight Imam al-Kawtharī’s efforts in the critical editing 
of the heritage of Islamic manuscripts through the following points: (1) a list of Imam 
al-Kawtharī’s critical editions, (2) the forging factors that made him one of the foremost 
critical editors of his time, (3) his critical editing school and methodologies, and  
(4) criticism of his works and its objectivity by revisiting the case of Zuhair al-Šāwīš’ 
criticism.







آثار مشس الدين الديلمي املخطوطة
خادل حممد عبده

باحث يف الرتاث الصويف ومدير مركز طواسني للتصوف واإلسالميات

ملخص ابلحث

تروم هذه املقالة اتلعريف بشخصية صوفية اغبت عن اهتمام ابلاحثني املسلمني واملسترشقني 
ىلع حد سواء، وإلفات انلظر إىل عطائها يف الرتاث الصويف اإلساليم، فقد تميزّ صاحبها بذاتية 
وإبداعية يف كتاباتها حيسن بنا اتلوقف عندها وقراءتها واتلعريف بها، فمنذ أن كتب أرثر آربري 
مقاهل عن أعمال ادليليم)1( لم يكتب عن ادليليم سوى مقالني يف اللغة اإلجنليية)2( ومقالة يف 
اللغة الفارسية)3( كما لم ينرش يف حدود حبثنا حىت ايلوم أي عمل من أعمال ادليليم نرشة علمية، 

ذلا تأيت هذه املقالة كمقدمة تعريفية بأعماهل، لالهتمام بها والعمل عليها)4(.

Arthur J. Arberry, “The Works of Shams al-Dīn al-Dailamī,” BSOAS 29, no. 1 (1966): 49-56. )1(

 Böwering Gerhard. “The Writings of Shams Al-Dīn Al-Daylamī. Islamic” Studies 2( نشري إىل مقال ڤيرهارت بوڤرينغ(
  Coppens, P. Seeing God in This World and the Otherworld .no. 3 (1987).: 231-36 ,26 ومقال پييرت كوپزن - 
 Crossing Boundaries in Sufi Commentaries on the Qur’an. (Ridderkerk: Ridderprint BV, 2015).

.Quaestiones Infinitae; 86. (p. 80-84)

)3( نشري إىل مقالة جمتیب شهسواري اليت خصصها للحديث عن نسخة من تفسري ادليليم للقرآن الكريم، بریخ يادداشتها درباره 
تفسري فتوح الرمحان يف إشارات القرآن ومؤلف آن: شمس ادلين حممد بن عبدامللک ديليم همداين، دوره 27، شماره 157، بهار 

1395، ص 19-5.

ابلالغني، ضمن  الصوفية  الواصلني من  ادليليم من خالل نرشي نلصزّ كتابه مهمات  أعمال  املساهمة يف حتقيق بعض  )4( حاولُت 
منشورات طواسني يف بريوت 2017 وأعمل اآلن ىلع حتقيق تفسريه الصويف للقرآن وبعض رسائله.





The Legacy of Šamsul-Dīn  
al-Dailamī

Khaled Muhammad Abduh
Sufi Heritage Researcher and  

Director of Tawaseen Center for Islamic and Sufi Studies

Abstract

This paper aims at introducing a Sufi figure that has not received proper academic 
attention from both Arab and Orientalist scholars. It attempts to shed light on al-Dailamī’s 
contributions to the Arab Islamic heritage and calls for thorough studying and revisiting 
of his works that are distinguished for their innovative and individualistic nature. Since 
Arberry wrote his essay on al-Dailamī’s works(5), only two scholarly papers in English(6) 
and a third in Persian(7) have been published. To the author’s knowledge, al-Dailamī’s 
works have not been yet critically edited, thus this paper serves as an introduction to his 
works and an invitation to pay them due academic credit(8).

 Arthur J. Arberry, “The Works of Shams al-Dīn al-Dailamī,” BSOAS 29, no. 1 (1966): 49-56.  )5(

 Böwering Gerhard. “The Writings of Shams Al-Dīn Al-Daylamī. Islamic” Studies 26, no. 3 (1987): 231-36. )((
 Coppens, P. Seeing God in This World and the Otherworld – Crossing Boundaries in Sufi Commentaries on
the Qur’an. (Ridderkerk: Ridderprint BV, 2015). Quaestiones Infinitae; 86. (p. 80-84).

 See بریخ يادداشتها درباره In which I tackle a copy of al-Dailamī’s exegesis of the Quran 7( جمتیب شهسواري( 
تفسري فتوح الرمحان يف إشارات القرآن و مؤلف آن: شمس ادلين حممد بن عبدامللک ديلیم همداین، دوره 27، شماره 

157، بهار 1395، ص 19-5.

 I tried to contribute to the critical editing of some his works by publishing his book Mahamāt al-Wāsilīn )((
 min al-Sūfiyya al-Bālighīn, Tawassen publications, 2017. I am currently working on his Sufi exegesis of the
Quran and some of his treatises as well.











التاريخ قبل اإلسالم: خمطوط البن خلدون
د. فرينر شفارتس

باحث متخصص يف ادلراسات اإلسالمية

ملخص ابلحث

مىت وجدت نسٌخ خطية لعمٍل ترايث ما، عكف مؤلفه ىلع فرتات زمنية متالحقة ىلع تطوير 
أفاكره من خالل نسخه املتعاقبة، فقد تليق تلك النسخ الضوء ىلع منهج نشوء ذاك املؤلَف. وهذا 
هو احلال مع نسخ خطية ثالث لكتاب )العرب( البن خدلون اذلي يتناول فيه تاريخ العالم القديم. 
ومن ثم عملنا ىلع تتبع تاريخ إحدى هذه املخطوطات ودراسة عالقتها بالنسختني اآلخرتني من 
خالل الوقوف ىلع بعض انلماذج املختارة منها تلبيان انعاكس تطور فكر املؤلف يف ثناياها. كما 
املرتبطة  اتلواريخ  تتبع  املتعلقة بزمن اتلأيلف: هل يمكن  التساؤالت  عملنا ىلع اإلجابة ىلع 
بوصفها  املؤِلف  زمنيًا؟ وهل يمكن احلديث عن مسوّدة  ترتيبًا  وترتيبها  باملخطوطات اثلالث 
األصل اذلي تم انلقل عنها، أم أنه من الوارد أن ابن خدلون عمل ىلع عدة نسخ من وقت آلخر؟ 
إن اغية هذا ابلحث هو بيان رضورة عدم قرص دارسات املخطوطات ىلع اجلوانب الكودوكولوجية 

وحدها.





History before Islam: A Manuscript 
of Ibn Ĥaldūn(1)

Dr. Werner Schwartz
Senior Researcher in Islamic Studies

Abstract

Whenever manuscripts of a work exist that the author worked on himself over a  
certain time this may shed light on the way he created his work. This is the case with 
three manuscripts of Ibn Ḫaldūn’s history of the ancient world. We follow the history 
of one manuscript and study its relation to the other two by drawing on a few examples  
chosen to illustrate how this manuscript can mirror the author’s development of 
his theme. One question we try to answer is timing. Is it possible to follow the dates  
connected with the manuscripts and arrange them in chronological order? Will it be  
possible to speak of the author’s draft as the source from which some of the manuscripts 
have been copied or is it conceivable that he worked on several copies from time to time? 
Our aim is to show that manuscript studies must not be limited to codicology alone. 

(1) It has been possible to prepare this paper only with the generous help of colleagues and friends who gave 
access to the manuscripts in their possession and lent their support in many ways. My thanks are due to 
colleagues in Topkapı Sarayı, al-Ḫizāna al-Ḫasanīya, al-Maktaba al-WaḪanīya li-’l-Mamlaka al-Maġribīya and 
the British Library. Last but not least, I have to thank my friend professor Ibrāhīm Šabbū Ḫ for his inspiration 
and support which have kept me on the trail of Ibn Ḫaldūn for more than two decades.
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It is well-known that understanding heritage to generate knowledge requires a 
scrutinizing process of theorization of its input and output. This process should start 
from revisiting the epistemological theory adopted by early Arab scholars, and end by 
constructing a different conception of Arabic/Islamic heritage founded on unprejudiced 
and systematic methodology. To this end, we have to contemplate the contextual inquiries 
of scientific research on heritage. Whereas some scholars regard heritage as lumbersome 
and others attribute to it many contemporary intellectual disillusionments of our Arab 
societies, it is doomed necessary to contribute to its scrutinizing and objective research 
that is not limited to textual analysis, but also to the deduction of its underpinning 
epistemological premises and functions as well as future perspectives. 

For all the foregoing, the MsC became determined to publish a peer-reviewed journal 
entirely devoted to Arabic manuscript studies. Within the last two years, it held extensive 
meetings with codicology and manuscript experts as well as university professors 
specialized in related field of heritage to decide on the journal’s scope and publishing 
guidelines. Different Arabic journals on manuscripts were also consulted to settle on the 
added value of the new journal. It was decided to pay more attention to textual research 
in addition to standard studies of the manuscripts. Moreover, the journal language is not 
limited to Arabic only, as the first issue comprises an English paper, and we welcome 
more languages in the future. Finally, we have chosen the title to be Manuscript Studies 
to match the journal scope that encompasses traditional research on Arabic manuscripts 
to include papers on critical editing, codicology, etc.   

The first issue of the journal comes in fulfillment of our aspirations. The papers 
included are variegated in topics, methodologies and approaches. They coves varied topics 
on Arabic manuscripts including codicology, cataloging, critical editing, bibliographies, 
critiques and commentaries. They are written in either Arabic or English, with bilingual 
abstracts to highlight their content to non-Arabic/English readers. In conclusion, we 
would like to express our gratitude to all who contributed to the issuing of this journal, 
above all our international advisory committee for their unrelenting guidance and overall 
support. 

Dr. Medhat Issa
Director, Manuscripts Center

Editor-in-Chief



Editorial 

The ranking of any given academic establishment is determined by its ability to serve 
as an authoritative repository for scholars to refer to on current scholarly issues. This is 
best manifested in the publishing of peer-reviewed academic journals concerned with 
up-to-date scholarly topics and findings, in addition to critiques of latest research in 
related fields. The crucial role of this type of scholarly production is building a collective 
knowledge base underpinned by the continuum of investigation and study to further the 
progress of science. 

The missions and goals of the Manuscripts Center (MsC), affiliated to the Cultural 
Outreach Sector, at the Bibliotheca Alexandrina, are set to contribute rigorously to 
work on Arabic/Islamic heritage, in order to highlight its pivotal role in the intellectual 
human experience. Thus, the MsC regularly holds specialized international conferences 
and seminars, where eminent world experts in the fields of Arabic/Islamic heritage and 
manuscript studies meet to shed light on the untrodden aspects of heritage, and introduce 
its written rarities scattered all over the collections of world libraries. Its cultural and 
training programs are tailored to meet the increasing demand in the Arab world for 
specialized lectures and workshops in cataloging, manuscript studies and codicology. 
Moreover, the MsC dedicates considerable effort to academic publishing, including 
heritage books, translated scholarly papers related to manuscripts, as well as conference 
and seminar proceedings. During the past years, it released manuscript catalogs and 
directories of manuscript rarities of its collections. 
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Publishing Guidelines

- This journal provides a platform for the publication of original and novel academic 
research in the areas of codicology, history and philosophy of science and Arabic/
Islamic heritage studies. The journal welcomes the submission of critical editions, 
translations, critiques, book reviews of Arabic heritage studies and manuscripts, in 
Arabic, English and French.

- Submitted papers should not have been published before, as whole or in part, derived 
substantially from the author’s thesis or dissertation, or under consideration for 
publication elsewhere. 

- Submitted papers are typically between 5,000 to 10,000 words in length (for researches, 
studies and critical editions), and should not be less than 2,000 words (for critical 
essays, book reviews and translations).

- A brief abstract (150 words maximum), in both Arabic and English, is required.

- Papers are submitted electronically via the journal email along with an adequate bio of 
the author. 

- The journal adopts a blind scholarly peer-review process. Authors shall be informed of 
the reviewing process’ outcome. The editors reserve the right to make modifications 
and changes to accepted papers as necessary. The decision of acceptance or rejection 
of papers is final. 

- Upon acceptance of a paper, the author must make timely and effective modifications and 
corrections if required by the reviewers. The editors may opt not to disclose the reason 
for rejection of a submitted paper.

- The information and opinions contained in the papers are those of the authors and 
do not necessarily reflect the view of the Manuscripts Center nor the Bibliotheca 
Alexandrina.

Contact Information:

All correspondence is to be sent via e-mail to the Managing Editors:
manuscripts.center@bibalex.org or layla.khoga@bibalex.org
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