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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

    رسول اهلل، احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع
 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 

 ملخص:   •

الورقةُ  هذه  املصطلحات    جتربة    (1)ابلحثية  تتناول  رصد  يف  ابلاحث 
)العُ  املطبوع:  كتابه  خالل  من  الع مانيةمانية  املخطوطات  باء  (،  ألِْف 

اليت    ومعايي   السابقة  وادلراسات  العمانية،  ونسبتها  املصطلحات،  اختيار 
هلا  تعرض  احتاج  اليت  االستقراء  ومساحة  ابلحث،  وصعوبات  هلا،  ت 

اليت   املصطلحات  أنواع  تستعرض  ثم  ابلحث.  نتائج  تلحقيق  ابلاحث 
ت   ف  ار  ع  رصدها ابلاحث؛ بني: مصطلحات خاصة بمرحلة اتلصنيف، وما 

املصن   ومصطلحات  فُ عليه  وتقايلدها،    ون،  النسخ  بعملية  خاصة 
عليه    ومصطلحات   املكتوبة  واتلقييدات  املخطوط  بتداول  خاصة 

اليت   جتربته  تقويم  إىل  الورقة  هذه  من  ابلاحث  ويسىع  حفظه.  وأماكن 
 الطبع.  جبزء واحد، وانتهت خبمسة أجزاء قيد   ابتدأت  

 
املادة:    (1) هذه  ملؤمتر  بحث  أصل  واآلفاق»  مقدم  الواقع  بني  ودراسًة  وحتقيًقا  فهرسًة  الُعامين  « املخطوط 

هـ/ 1443ذي احلجة    21و  20الثالثاء واألربعاء  ؛ يومي  املفرق/ األردن  -جامعة آل البيتاملنعقد يف  

 . مع زيادة حترير وتنقيح.م2022يوليو  20و 19
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املفتاحية: املخطوطات،    اللكمات  مصطلحات  املخطوطات،  علم 
العُ   خزائن العُ املخطوطات  املنسوخات  العُ مانية،  املصنفات  مانية،  مانية، 

العريب، صنعة   اخلط  املخطوطات،  رموز  الرتاث،  املخطوطات، حتقيق  نسخ 
 الكتاب، الورق، املداد، أدوات الكتابة، مجايلات املخطوط. 

   بكتاب  اتلعريف  •
 
ِ أ  : العمانية املخطوطات اءب   ْف ل

 « مؤلفه:  يعرفه  كما  كُ هو  بني  ٌط  و س  املعجمية  تُ كتاٌب  ن عة  الصَّ ب 
اجلامدة، وبني كتب املصوَّرات السهلة امليرسة، أردُت منه مفتاًحا للقارئ،  
يدخل به إىل اعلم املخطوطات الُعمانية، يلُدرك كنهه، ويستكشف خباياه.  
وال ريب أن مدخل  لك  فنٍّ ألفاُظه واصطالحاته، فيه اكألعالم يف املفازة  

اكنت  الواس  وهلذا  ومستوعبها.  لها  ُُم ص  ذهن  يف  عنه  اجلهالة  ترفع  عة، 
ورضب   غوامضها،  ورشح  األلفاظ،  هذه  جبمع  العناية  إىل  داعيًة  احلاجُة 

 .  «األمثلة عليها
وحديثها  وهو   قديمها  العمانية  املصادر  ينبش  ر،  مصوَّ كتاب 

مع    لفظا من األلفاظ املتداولة يف علم املخطوطات،  555ليستخلص منها  
من   بأكرث  هلا  واتلمثيل  مئات    460رشحها  من  مستمدة  شارحة،  صورة 

 .املخطوطات املتفرقة يف خزائن عمان وخارجها 
العُ  الرتاث  استقراء  بني  باملواءمة  الكتاب  من  يتمزي  اخلالص  ماين 

اتلقعيد واتلنظي، وتوظيف ابلحث االصطاليح املعارص، يلخرج حبصيلة  
م علم املخطوطات.  ه  ة بيانات  رصينة يف ف  وافرة من األلفاظ تؤسس لقاعد
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صفحة ملونة من   400يف قرابة   م 2018ه/ 1439وقد صدر  الكتاب سنة 
الكبيط  الق   املئوهو    .ع  بعد  عرش  احلادي  مركز  اإلصدار  إصدارات  من  ة 

 . ذاكرة ُعمان

 : مانية الع   ونسبتها املصطلحات، اختيار معايري •

خالٌف  يُراد    ثمة  وما  املصطلح  معىن  حتديد  يف  املنّظرين  بني  كبي 
وخالصة   أن  الكمهممنه،  الشأن  هذا  يتفق  املصطلح    يف  اذلي  اللفظ  هو 

ص  ما يف ادلاللة ىلع مفهوم  معني. ه  واغبلا ما يكون منشؤُ   عليه أهُل ختصُّ
ُيع  مبتكرً  ال  وقد  أوّ ر  ا،  عليه    ن  م    ُل ف  تتعاقب  األزمنة  أن  غي  أطلقه، 

ا ذا داللة واضحة ينرصف  ا اعم  فً ر  أللسنة تتواطؤ ىلع استعماهل، فيصي عُ وا 
 . عند إطالقهاذلهن إيلها 

االتفاق   من  العريضة  القاعدة  هذه  هل  تتحقق  ال  ما  األلفاظ  ومن 
في   واتلعارف،  ويُ رُص ق  واتلداول  االصطالح،  معىن  عن  عنه  ّبَّ ع    .  باملفهوم  

ن ت  عنه من استقراء  و وَّ املفهوم فكرٌة ذهنية أو صورة عقلية ليشء  ما، ت ك 
واسع. وواضٌح من هذا الفرق أن اإلحالة إىل مداخل املصطلحات تكون  
اتلعبيات   متفق عليها، يف حني ختتلف  ألفاٌظ  وانضباطا، ألنها  ِدقًَّة  أكرث  

 عن املفاهيم من اكتب إىل آخر.  
املفاهيم   أن  اطّ والواقع  يمكن  جانبً راحُ ال  نصيبً ها  هلا  ألن  من ا،  ا 

ضيق    ن  وإِ   –اتلداول   نطاق  ابلاحث  –ىلع  يصادف  مما  ويه  واملفهرس    ، 
إىل وجود تعريفات هلا    يشتغل باملخطوط، فاحلاجة داعيةٌ   ن  م    واملحقق وكَّ 



 7 

مُ  ملعناهايّ ب  أو رشوح  ف  نة  يتحقق  ليك  يتعلق    مٌ ه  ،  وما  املخطوط  لعلم  أوسع 
قصدُت  املعىن  هذا  وإىل  املقدمة:    به.  يف  استعمال  » بقويل  هنا ىلع  ِلحُّ 

ُ
أ وأنا 

ّد   ُيع  وما  )املصطلحات(،  بربقة  اتلقيُّد  عن  حتاشيًا  )األلفاظ(  لكمة 
يُ  ال  وما  من  دّ ع  اصطالحا  بِنُت ف   القارئ  إحاطة  الكتاب  من  الغاية  إذ   ،

 ن«.مقدمات هذا الف 
مانيةِ   يت اإلشارة هنا إىل مسألةِ بق  ، وأعين بها  اللفظ أو املصطلح  ع 

العُ   ز  ر  ف   اخلالصاالصطالح  املحيط  عن    ماين  إىل  الواردة  االصطالحات 
خارجه. من  تعكس    العماين  ألنها  مهمة؛  املسألة  اتلفاعل  وهذه  مقدار 

وجُت   األقايلم،  وسائر  عمان  بني  املخطوط  ّل احلضاري  خصوصية  العماين   
  ه دون غيهم. ومن هذا ابلاب أغفلُت وانفراده بألفاظ يتعارف عليها أهلُ 

 ا من املصطلحات املتداولة عند غي العُ كثيً 
 
ا يف  هلا حضورً   د  جِ مانيني ولم أ

العُ  ب  الرتاث  كما  عليها    ُت ن  يَّ ماين،  اصطلح  اليت  األلفاظ  بعض  مرادفات 
 العمانيون بلفظ آخر. 

 ادلراسات السابقة:  •

طرق باب مصطلحات املخطوطات ينرصف اذلهن حنو العمل ني يُ ح
ادل  األشهر  »  ارسنيبني  وهو:  الفن؛  هذا  الكتاب يف  مصطلحات  معجم 

املخطوط  كوديكولويج  -العريب  للباحِ «معجم  املغربيني:  ني  ث  ؛  األستاذين   
ي   وبني  طويب.  ومصطىف  بنبني،  شويق  اآلن    يّ د  أمحد  منه  اخلامسة  الطبعة 

ص(، 639م. اخلزانة احلسنية بالرباط/ اململكة املغربية.  2018ه/  1440)
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من   أكرث  اشتمل ىلع  املصطلحات    2000وقد  من  يقابلها  ما  مع  مدخل، 
ه إىل  لُ ي  وم  معلوماته،     توثيق  األجنبية، ولعل أبرز مالحظة عليه يه إغفاهُل 

الم   املعجمية  اليتيّ سِ ر  د  اللغة  واستعماهُل ة  تفصيل،  دون  باخلالصة  تكتيف     
بعُض   مصطلحات   األقدمني،  عند  متداولة  تكن  لم  مُ حديثة  أو    ٌب رَّ ع  ها 

 مقتبس حرفيا من لغات أجنبية.  
المُ   األعمال  جانب  ي  رَّ ع  ويف  ُ بة  آدم  ّب  ابلولوين  للباحث  عمالن  ز 

أوهلما:   العريب»جاسك؛  املخطوط  ص  «تقايلد  وقد  مرتمجً د  ،  جزأين؛  ا  ر  يف 
للببليوجرافية األوىل:    األول  العربية  معهد  2008ه/  1429)الطبعة  م. 
العربية زيك.    -املخطوطات  إعداد: ُممود ُممد  ، ص(375القاهرة/ مرص. 

القديمة واحلديثة يف علم املخطوطات.   يشتمل ىلع رصد شامل لدلراسات 
املصطلحات ملعجم  األوىل:    واثلاين  العربية  م. 2010ه/  1431)الطبعة 

العربية املخطوطات  تدغوت.    -معهد  مراد  ترمجة:  مرص.  القاهرة/ 
ألخي أشبه باملعجم املدريس اذلي يكتيف باملعىن  ، وهو يف هذا ا ص(370

 املوجز دون تفصيل.  
كتاب:   هو  جاسك  آلدم  اثلاين  املخطوط  والعمل  علم  يف  »املرجع 

األوىل:  العريب العربية  )الطبعة  معهد  2016ه/  1437«  املخطوطات  م. 
تدغوت.    -العربية مراد  ترمجة:  مرص.  عملُ 502القاهرة/  اكن  وإذا  ه  ص(. 
احلفيان    –األول   فيصل  ادلكتور  يقول  واجلمع  »   –كما  الرصد  ىلع  يقوم 

يتلبَّث   اجلديد  فإن  املختلفة؛  ملعانيها  الع ِجلة  واإلشارات  للمصطلحات 
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بغرض   حتقيق   قراءة   يلقرأه  مصطلح  لك  وحتليل عند  بمعناه،  اإلحاطة 
وتارخيه« بتطوره  الويع  وتعميق  عمٌل   .(2)مفهومه،  ُ   وهو  ي باجلهد  ال  ستهان 

   .عليه  املبذول فيه، غي أن املرجعية األجنبية اغبلةٌ 
إىل عمل   تفتقر  العربية  الساحة  زالت  الرتاث    وما  أعماق  يغوص يف 

املتناثرة. يُ   ليستخرج مصطلحاته  املرشه  م  ومما  قدمه  د هلذا  ما  الكبي:  وع 
الكتاب اجلامع نلصوص  ملرشوع »   مقرتح    ر  وح من تصوُّ بُّ إبراهيم ش    كتورادل

الكتاب »صناعة  ومرشوع:  لصناعة  «،  الفين  للمصطلح  اتلارييخ  املعجم 
ت  الكتاب »  ل  او  ن  «؛  بعنوان  حبثية  ورقة  يف  ملصطلح  ذلك  تارييخ  معجم  حنو 

العريب املخطوط  صناعة  فنون  ملؤتمر  ونصوص  كتبها  وحفظ  «،  »صيانة 
نلدن   يف  املنعقد  اإلسالمية«،  )ط1995ه/  1415املخطوطات  : 1م 

اإلساليم1998ه/  1418 للرتاث  الفرقان  مؤسسة  اململكة    -م.  نلدن/ 
 فما بعدها(.    341املتحدة. ص

األعمال هذه  احلِ   وقبل  حول  ابلهنيس؛  م  حام  عفيف  ادلكتوُر   :
« اخلط  بكتابه  مصطلحات  واخلطاطنيمعجم  )طالعريب  ه/ 1415:  1« 

ُ ص(. 166بيوت/ بلنان.  -م. مكتبة بلنان نارشون1995  فيما بعدُ  ت  رِش  ون
املخطوط، وتبحث    أحباٌث  الكتاب  ألفاظا معينة يف صنعة  تناقش  عديدة، 

واالصطالحية.  اللغوية  دالالتها  أجِ   يف  يتناول    ن  مِ   د  ولم  عمال  بينها 
 مانية. مصطلحات املخطوطات العُ 

 
 . 9من تقديم الدكتور فيصل للكتاب ص (2)
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 صعوبات ابلحث:   •

يف   ملحوظا  نقًصا  العماين  بالرتاث  املشتغلون  جانب  يعاين 
فنٍّ  أي  ينرصف    ،اكنت  املصطلحات يف  حسب    –  العمانيني  من  أحدٌ   فلم 

املجال، –عليم   هذا  يف  اتلأيلف  باألمر    إىل  ليس  تفسيها  إىل  واالهتداُء 
وقد  اهلني، فهو ُمتاٌج إىل استقراء  واسع، أو ت ل قٍّ شفيه من شيوخ  جمّربني.  

 ُ ا يف رفع  اخ املخطوطات، اكنوا عونً سَّ أدركنا ثلة قليلة من اجليل األخي من ن
دالتلها    ميف فه  كثية اجتهدُت   ، وبقيت ألفاٌظ الغموض عن بعض األلفاظ

 وتقريب معناها. 
ماين  أن هذا انلقص يف تراثنا العُ   –أي  الرَّ   بادي    –ر  ثم إين كنت أتصوّ 

أدركُت  أين  غي  بني    فحسب،  مشرتك  قاسم  أنه  ابلحث  يف  الرشوع  بعد 
ولسُت  من    لُّ قِ ت  أس    اجلميع،  مؤلفون  أبدعها  اليت  املصنفات  عرشات  هنا 

عظيم    االصطالحات، ففيها نفعٌ ف ويشىت املدارس وابلدلان يف علم اتلعار
اليت نتعارف عليها  بالصورة  –م املخطوط ل  ة، غي أننا نعلم أن عِ وفوائد مجّ 

ا مستقال عند  فً طارئ حديث، فال غرابة أن ال جند فيه مؤلَّ   مٌ ل  عِ   –ايلوم  
 املتقدمني.  

فإين وجدُت أصحاب ادلراسات السابقة يف املوضوع  أما املعارصون؛  
فر  ىلع   اإلساليم،  العريب  املخطوط  تقايلد  يف  حب  ث   فريق  فيه    د  ص  فريقني: 

ظواهر ومعالم وسمات  وعالمات، فذهب يصطنع هلا اصطالحات  تناسبها،  
ويقتبس من اللغات األخرى ألفاظا مرتمجة تصلح إلسقاطها عليها. وفريق  
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إشارات   الزوايا  يف  فوجد  الزاخر،  تراثنا  خبايا  يف  ا  ف تَّش     صطالحات  إىل 
بينهم،  ه  ل  او  د  ت   فيما  عليها  تعارفوا  الفن  هذا  ختّص  وألفاظ   األقدمون،  ا 

ها وأاعد استعماهلا يف ابلحث املعارص إحياءً  ع   ن. ره األولوا أثّ م  لِ  فجم 
قلُت  الكتاب أين  وقد  الفريق اثلاين،  يف مقدمة    ألن   أميل إىل صنيع 

الوِ ف  ر  حِ  و ُهم    ة  ع  ن  اقة وص  ر  ة    –املخطوط مارسها األسالف ىلع نطاق واسع، 
 ختلو  ال  –  انلظري   اتلقعيد  ىلع  ليةم  الع    اتلجربة  عليهم  غلبت  وإن  

  ليس من الالئق اجرتار ألفاظ  و  الشأن،  هذا  يف  اصطالحات    من  عباراتهم
إسقاُط  أو  املنهج    ألفاظ    دخيلة  العريب واإلساليم. وهذا  تراثنا  مرتمجة ىلع 

يف ادلراسات السابقة    م  دَّ ق  كما ت    –ألنين  ه زاد ابلحث صعوبة،  اذلي اخرتتُ 
تناقش   ك  ل  لم أجد كتابا مفردا س    – إنما يه أحباث متفرقة  هذا املسلك، 

 ا. ا أحيانً ا واحدً نة من املصطلحات أو مصطلحً عيّ 

 منهج الكتاب ومراحل حتريره:  •

فرس     اتبعُت  املعاجم،  منهج  الكتاب  مرتبة    ُت د  يف  مداخل  يف  مواده 
 
 
بُ ي  ائِ ب  ف  لِ أ أوّ   ة  ي  غ  ا،  ودِ اًل حرصها  ثانيً   ةِ قَّ ،  عليها  وتسهيلِ اإلحالة  وصول    ا، 

   القارئ إيلها ثاثلا. واكنت طريقيت يف املداخل أن  
 
ف  ر املصطلح، ثم أعرّ كُ ذ  أ

بعض   أرشح  ثم  موجزا،  جامعا  تعريفا  وتفريعاته،  به  اتلعريف  جممالت 
العُ  الرتاث  من  عليه  األمثلة  مُ وأرضب  واألشاكل  تً بِ ث  ماين،  الصور  بعض  ا 

 املتصلة به.  
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ذهن    وحرصُت  أشتت  ال  حىت  احلوايش  من  الكتاب  إخالء  ىلع 
  ، وإن اقتبسُت ل احلديثل  يف خ    املصادر بني قوسني  مع اإلشارة إىلالقارئ،  

ا باسم الكتاب ومؤلفه  مستغنيً   ىلع هذا انلحو،مصدره    ه ذكرُت ص  ن  ا بِ الكمً 
مستوفاةً  القارئ  جيدها  اليت  طبعه  وبيانات  تفاصيله  ذكر  عن  يف    أحيانا 

الشأنُ  وكذا  الكتاب.  آخر  واملراجع  املصادر  الصور    جريدة  مصادر  يف 
   شك    حفظها ورقم احلفظ. وكُّ   واألشاكل، فإين أذكر بني قوسني ماكن  

 
 عُ ض  أ

  –  شئُت   ف  ي  ك    –وأسرتسل يف رشحه  هل رقما وأحيل عليه يف منت الكتاب،  
متحاشيً  املنت،  إثقال  يف  ت  ا  قد  برشوح  األشاكل  وتطول  رُص ق  حوايش  حينا   

 أحيانا أخرى. 
عِ  نتيجة  إىل  أصل  مُ ل  وحىت  الكتاب  ضية  ر  مية  هذا  مادة  حترير  اكن 

ت ت   فيها  حاولُت  األوىل:  املرحلة  مراحل:  ثالث  املراجع  ىلع  من  كثي  بُّع  
يف   ورصدُت  قضاياه،  ت   وناق ش  املخطوطات،  علم  تناولت   اليت  املعارصة 
الُعماين.   تراثنا  يف  تلوظيفها  تصلح  اليت  األلفاظ  من  وافرة  مجلًة  أثنائها 
واملرحلة اثلانية: سعيُت فيها إىل نبش املصادر الُعمانية قديمها وحديثها يف  

ي ِد شوار  ِد ألفاظ  تناثرت هنا وهناك، تتعلق بالنسخ واخلط  اعمة الفنون، لِص 
مرآةٌ  الشعراء  وقصائد  الفقهاء  نوازل  ألن  واقع    والكتابة،  تعكس 

ألنها   املخطوطات،  استقراء  مرحلة  فيه  اثلاثلة:  املرحلة  أما  جمتمعاتهم. 
وختزتن   الكتاب،  هلذا  األساس  ومضمونها    –املادة  شلكها    اليشء    –يف 

  منها   مصّورة  بنماذج  اتلمثيل  أن  كما  جادة،  دراسات  إىل  يفتقر  اذلي  الكثي
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  ىلع   الكتاب  اشتمال  القارئ   يرى  ذلك  ألجل   ادلراسة،  هذه  مثل  يف  مهمّ   أمرٌ 
  اخلزائن   يف  متفرقة  خمطوطات  من  مستمدة  صورة  مئة  أربع  من  أكرث

 ألخرى. ا اخلزائن من قليلة قلة مع  مانية،العُ 

 : االستقراء  مساحة باتساع  الفكرة عتوس   •

بُ  امليدان    دَّ ال  واقتحام  اتلجربة  غمار  خوض  من  باحث  ألي 
الستكشاف املجهول، واستجرار انلقد، وتكوين صورة أوضح وأشمل من  

حت    أحسبه  ما  وهذا  قبل،  يف  قَّ ذي  وصدوره  الكتاب  طباعة  بعد  عندي  ق 
 م.  2018ه/ 1439موسم معرض مسقط ادلويل للكتاب سنة 

رضب  بأسلوب الكتاب يف    ةُ أهم املالحظات اليت وصلتين: اإلشاد  ن  مِ 
واملصوّ  املرسودة  املعلومة  رةاألمثلة  تثبيت  ىلع  يساعد  مما  ذلك  ألن   ،

رأيُت  وقد  اذلهن.  يف  حضورها  ج    فائدة    وترسيخ  ضبط   ةً يَّ لِ ذلك  يف 
االستناد إىل مرجع سابق    ون  دُ   –ا منها ارجتاال  اتلعاريف اليت كتبُت كثيً 

يُ   – الضابط واالستثناءات اخلارجة منه، وهذا  ىلع تصوُّ   نيُ عِ ألن اتلمثيل  ر 
من    –قدر اإلماكن    –  سليم  جامع مانع،  كتابة تعريف    ؤدي بدوره إىلما ي 

كرث    وألجل ذلك رأيُت   اإليرادات واالعرتاضات.
ُ
من املفيد يل وللقارئ أن أ

اليت جتمع بني  الشواهد املصورة؛  املزيد من  من رضب األمثلة، وأستحرض 
ُ   –حبد ذاته    –ها  العلمية واجلمال الفين، وإثباتُ   القيمة املخطوط    ثقافة    يع  شِ ي

 به إىل أذهان العامة.  ويقرّ 
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عنه، وهذا أمر   ت  دَّ وألفاظ ن   اصطالحاٌت  وت الكتاب  فُ ت   وال ريب أن  
االكتشافات اجلديدة ملخطوطات اكنت  ر يف لك عمل برشي، كما أن  متصوّ 

مِ  دلينا  توس    ن  جمهولة  أن  وتُ   ع  شأنها  االستقراء،  لم  مساحة  ألفاظا  نلا  ظهر 
 نقف عليها سابقا.  

املالحظتان   أهميتهما    –هاتان  مثل  الكتاب حجمً   ازادت  –مع  ا آخر 
باالستدرااكت   طباعته  أعدنا  لو  صفحة  اثلمانمئة  سيقارب  واكن  حجمه، 

قضيَّ  أن  غي  خت     ةً اجلديدة،  ود    ت  ر  مَّ أخرى  ذهين  متأنية تُ س  ر  يف  دراسة  ها 
الكتاب،    ت  ع  ف  د   فكرة  وتوسيع  االستقراء،  مساحة  توسيع  إىل  يلتوسع  يب 

 أضعاف حجمه. 
ذلك أين أردت من الكتاب أن يكون مفتاحا للقارئ يدخل به إىل 

وت   العمانية،  املخطوطات  ربقة    ُت د  صَّ ق  اعلم  من  أحترر  أن  ابلداية  منذ 
 
ُ
فأ يُ   لُكَّ   ت  بِ ث  االصطالحات  وما    رُ وَّ ص  ت  ما  ألفاظ،  من  القارئ  يصادف  أن 

اتلوسع عندي ابتدأت    يتبادر إىل ذهنه من تساؤالت يف هذا ابلاب. وفكرةُ 
يعتمد  ا موضوعيا لأللفاظ الواردة يف الكتاب،  افً كشّ   ر  أن أحر    ُت ر  رَّ عندما ق  

فرزها   عليه  ني   ب  ىلع  تعارف  وما  اتلصنيف،  بمرحلة  خاصة  مصطلحات   :
ومصطلحات   وتقايلدها،  النسخ  بعملية  خاصة  ومصطلحات  املصنفون، 

املخطوط بتداول  وأماكن    هكِ لُّ م  وت    خاصة  عليه  املكتوبة  واتلقييدات 
 حفظه.  
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ك   الفرز  تصوُّ   ن  وَّ هذا  عند  رً عندي  املخطوط  الكتاب  رحلة  عن  ا 
بفكرة   يبتدئ  إذ  يُ   ت  انقدح    األسالف،  املؤلف،  ذهن  حبثً عُ وسِ يف  ا ها 

كتاب  واست يف  تتجسد  حىت  وأنماطه،  ف،  مصنَّ   يعابا  اتلأيلف  مناهج  وفق 
النُّ  يتناوهل  ثم  الرحلة.  ُمطات  أوىل  تقايلدهم  سَّ وهذه  وفق  فيتناقلونه  اخ 

بني  وأسايلبهم   األيدي  تتناقله  ثم  ثانية.  ُمطة  وهذه  والكتابة،  الوراقة  يف 
ومُ   واهب   وبائع  ومستعرت   ش  ومستوهب،  ومتملك  ووارث،  وميت  ي،  ، 

 جَّ ه  ب ويُ ه  ن  وموقوف عليه، وقد يُ   وواقف  
 
هل بها،    د  ه  ال ع    ة  ق  وِ ر  ر فيستقر يف أ

لكل  به  املنتفعون  وينتفع  اتلقييدات،  عليه  تُكتب  املحطات  هذه    ويف لك 
 ىلع طريقته.  

 لك مرحلة:   ب  ْس ح   توزيع ألفاظ الكتاب يف جمدلات   هلذا أعدت  
  من   يكتنفها  وما  اتلصنيف  مرحلة  ىلع  يشتمل  :األول  فاملجدل -

  ضة واملبيّ   دةاملسوّ :  مثل)  اتلأيلف  كمراحل  واصطالحات،  ألفاظ
  وأنماط   ،(شابهها  وما  واإلبطال  واتلحرير  وادلستور  واإلبرازة
  واتلعليقات   واحلوايش   واملخترصات  الرشوح :  مثل)  اتلأيلف 

  وما   واملنثورات  واملنظومات  والردود  واملستدراكت  واتللخيصات
  واخلاتمة   واملقدمة   اكلعنوان)  الكتاب  وأقسام  ،(ها فَّ ل    فَّ ل  
  طلق يُ   ما  وك  ،( شالكتها  ىلع   اكن  وما   األبواب  تراجمو  الفصولو

  واملخطوطات   والسجالت،  ،اكآلثار)  تسميات  من  الكتب   ىلع
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   خس  والنُّ   األصول،
ُ
  حول   يدور  ما  كو  ،(والطروس   ات،مَّ األ

    (. اتلأيلف ودوافع ،واالختصارات اكلرموز) ألفاظ من  اتلصنيف
  اخ، سَّ النُّ   وتقايلد  اخةس  الن    اصطالحات  ىلع  يشتمل  :اثلاين  واملجدل -

  ، أنواعهب  والورق  والاكغد،   األديم،:  مثل)   الكتابة  كأوعية
 اخة س  الن    آالتو  ،(والرقوق  انلخل،  وجريد  واأللواح،  واألكتاف،

  ،نّ والِمس    يقة،والل    واملسطرة،  والسكني،  واة،وادلَّ   اكألقالم،)
  ، (واتلعقيبة  واتلعريج،  اكإلعجام،)  الكتابة  وطرق   ،(اطو  س  والمِ 

  ، واألندليس  واملغريب  والفاريس  خس  والنَّ   اكثللث )  اخلطوط   وأنواع
  بالشك   يتصل  وما (  اهلندي  والقلم  املرتيب،  وقلم  الغبار،  وقلم

  واتلأطي،   والزخارف،  العنوان،  كصفحة)  للكتاب  املادي
  ، النسخ  وتأريخ  واجلداول،  واتلصاوير،   واتلذهيب،  واتلجمي، 
  واخلتم،  والكعب،  ،والكراس  والتسطي،  والتسفي،  واتلجليد،

 صنعة   يكتنف  وما  ،اخنيسَّ والنَّ   طاطنياخل  وأشهر  ،(واللسان
  العالم،   وانلاسخ  النسخ،  ومدة  انلاسخ،  كأجرة)  أحوال    من  النسخ

 . (واتلحريف واتلصحيف، اجلاهل، وانلاسخ
  أنواعها،   بشىت  اكت واتلملُّ   اتلقييدات  ألفاظ  يرصد   :اثلالث   واملجدل -

  كقيود )  األصل  ه نِ ت  وم    الكتاب  ّص ن    عن  خرج  ما  لك   ويه
  والوقف،   واتلملك،  واإلهداء،  واإلاعرة،  والسمااعت،  اإلجازة،
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  عن   املعّبة  واأللفاظ  ،(واتلصحيح  ض،ر  والع    الساقط،  وختريج
  ل وداّل   والوراقة،  الكتب،  كأسواق)  وتداوهل   الكتاب  حركة

  حفظ   بماكن   يتعلق   ما   لُكُّ   فيه  لخُ د  وي    ،(نيي  بِ تُ والكُ   الكتب،
  ، وحديثا   قديما   وأسمائها  املخطوطات  كخزائن)  املخطوط 

  وانلاظر،   بالنسخ،  والقائم  اخلزانة،  مس  ور    اخلزائنية،  واملخطوطات
  سة، املحبَّ   واملخطوطات  واملندوس،  ارة، حَّ والسَّ   والواسطة،
  حفظه   بطبيعة  أيضا  يتعلق  وما  ،(الكتب  ومستودع  واملوقوفة، 

   ت،ش  ادلَّ :  ثلم)   احلفظ  وظروف
 
  ة، ش  خ  ابل  و  ة،مَّ والر    ضة،ر  واأل

  خ س  والنُّ   والرطوبة،  واثلقوب،  الرتقيع،و   والرتميم،  واإلصالح،
   (.وانلادرة العتيقة،

  يتجزأ  ال ا جزءً   أراها الكتاب، صنعة  مراحل   من  الحقة مرحلة   وثمة  -
 إذ  املبكرة،  الطباعة  مرحلة  ويه  اإلساليم،  الرتاث  يف  رحلته  من

  غي  فسيحا،  جديدا   ا مً اعل    ل خ  د  و  نوعية،  نقلةً   فيها   الكتاُب   انتقل
  ا جد    القريب  املادي  شلكه  ىلع  املرحلة  هذه   بواكي  يف  حافظ  أنه
   تقايلدُ   املرحلة    هذه  ب  وصاح    املخطوط،  من

 
  بتقايلد   هُ ب  ش  أ

.  الكتب  ار ظّ ونُ   اخسّ النُّ   إىل  أقرب   هم  ادٌ وَّ رُ   عليها   وقام  اخة،س  الن  
ُ   بوفرة  املخطوطات  عن  املطبواعت  امتازت   وربما  أنّ   د  ي  ب    ها،خِ س  ن

  يعزّ   اليت  انلوادر  حكم  يف  بات  –  بها  العهد   م تقادُ   مع  –  بعضها
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  لصيقةً   املطبواعت  بواكي  تغدو  االعتبارات  وبهذه.  هاوجودُ 
  ُت ع  ض  و    ذللك  ،وتقييداتها  وصنعتها   هيأتها   يف   باملخطوطات 

  احلجر،   وطباعة  األوفست،  كطباعة )  مفردا  اجزء    الصطالحاتها
  ، (احلجرية   واملطبواعت  الضويئ،  واتلصوير  القالب،  ىلع  والطبع

  يف   السلطانية  املطبعة :  مثل )  مانيةالعُ   املطابع  أشهر  فيه  تناولُت و
  القائمني   بأبرز  ُت ف  رَّ وع    ، (مسقط  يف  سلطانيةال  واملطبعة  زجنبار،

   ولم  األول،  الرعيل  من  الطباعة  ىلع
ُ
  الطباعة   ب  صاح    ما  ل  فِ غ  أ

  ولكمات  اكتلقاريظ،)  فريدة  بصبغة  هات  غ  ب  ص    تقايلد  من  األوىل
  الكتبيني،   وإعالنات  املطابع،  واشرتااكت  الطبع،  وجتربات  اخلتام،

 (.  ذلك شابه  وما
  وهيأته   ُمتواه  يف   سائرها  عن  يتمزي  املخطوطات  من  نوعٌ   وثمة -

  هل   دُ رِ ف  تُ   ما  اواغبلً   الرشيف،  املصحف  وهو  ، هِل اوُ د  وت    ه خِ س  ن    وتقايلد
  مفهرسو   هل  دُ رِ ف  ويُ   وماكنته،  خلصوصيته  مستقال  ركنا  اخلزائن

  توصيٌف   وهل  الفهارس،  تتصدر   خاصة  بطاقات   املخطوطات
ت    وقد   .املخطوطات  بايق  توصيف   عن  خيتلف ر ض    هذه   يل  ع 
ة    بعيد    من  الفكرةُ    حتريري  بعد  ترّسخت    ثم  بالفهرسة،  اشتغايل   ُمدَّ
  ا عددً   فيه  رصدُت   إذ  ،(العمانية  خطوطاتامل  باء  ألف)  لكتاب

  املخطوطات   باحث  يصادفها  ال  اليت  واالصطالحات  األلفاظ  من
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  أن  نفيس   يف   استقر   ابلاب  هذا   ومن .  ةاملصحفي  خس  النُّ   يف  إال
  شتات   جيمع   مفرد   زء جب  استقالهلا   يف  احلقَّ   املصاحف  ملخطوطات

  املصحف   ملاكنة  ةيِلَّ األوَّ   يستحق  اجلزء  وهذا  . مصطلحاتها
  / ه1441  سنة  األوىل  طبعته  صدور  اهلل   رسَّ ي    وقد  الرشيف،
 مشتملةً   ،م 2020  /ه1441  سنة  اثلانية  الطبعة  تلتها  م،2019

 . صفحة 216  يف واصطالحا لفظا 166 ىلع
      اخلالصة: •

خصوصيةُ  وخُ   اكنت  العماين  كتاب    وُّ لُ املخطوط  من  جيمع    الساحة 
دافعً  به  املتعلقة  باء  االصطالحات  )ألف  كتابه:  وضع  إىل  للباحث  قويا  ا 

العمانية(، وهو   العمانية قديمها  املخطوطات  ينبش املصادر  ر،  كتاب مصوَّ
منها   ليستخلص  علم    555وحديثها  يف  املتداولة  األلفاظ  من  لفظا 

من   بأكرث  هلا  واتلمثيل  رشحها  مع  شارحة،    460املخطوطات،  صورة 
 . خزائن عمان وخارجهامستمدة من مئات املخطوطات املتفرقة يف

من   اخلالص  العماين  الرتاث  استقراء  بني  باملواءمة  الكتاب  يتمزي 
اتلقعيد واتلنظي، وتوظيف ابلحث االصطاليح املعارص، يلخرج حبصيلة  
وافرة من األلفاظ تؤسس لقاعدة بيانات  رصينة يف فهم علم املخطوطات.  

صفحة ملونة من   400يف قرابة   م 2018ه/ 1439وقد صدر  الكتاب سنة 
الكبي املئوهو    .القطع  بعد  عرش  احلادي  مركز  اإلصدار  إصدارات  من  ة 
 ذاكرة ُعمان. 
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 ت  مُ   ر  ظ  ن    د  ع  وب  
 
ابلاحُث   وحبث    نٍّ أ ارتأى  يلكون    توسيع    طويل  فكرته 

ثان    وجزء  املصاحف،  الصطالحات  أول  جزء  أجزاء:  مخسة  يف  الكتاب 
ثال وجزء  واملصنفني،  اتلصنيف  الصطالحاتالصطالحات  النسخ   ث 

وجزء   احلفظ،  وخزائن  املتملكني  الصطالحات  رابع  وجزء  والنساخ، 
هذه   ومجيع  املطبواعت.  وبواكي  الطباعة  الصطالحات  وأخي  خامس 

ه/  1441اجلزء األول اذلي صدر سنة  األجزاء ما زال قيد الطبع، باستثناء  
جتاو  2019 وقد     جمموعُ   ز  م. 

 
أ اخلمسة  األجزاء  مصطلح،    ف  ل  مصطلحات 

 واهلل ويل اتلوفيق.مصحوبا بنحو ثالثة آالف صورة شارحة. 
 

 

 

 


