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األستاذ سرقمة عاشور
كلٌة اآلداب واللؽات جامعة ؼرداٌة
عنوان المداخلة :المخطوطات األدبٌة بمكتبات وخزائن ؼرداٌة ،واقعها وأهم
أعالمها.
نص المداخلة:
تحتوي المكتبات الخاصة والعامة بمناطق الجنوب الجزابري ــــ
خصوصا ً بؽرداٌة (وادي مزاب) ــــ على عدد كبٌر من المخطوطات األدبٌة
النثرٌة الشعرٌة ،أما النثرٌة فمنها المتعلقة بالسٌر والتراجم والقصص واألمثال
والحكم ،أما الشعرٌة فهً موجودة على شكل دواوٌن تامة أو نتؾ منها عبارة عن

قصابد شعرٌة لشعراء جزابرٌٌن من الجنوب الجزابري ،أو لشعراء آخرٌن ممن
وفدوا إلى هذه المناطق لسبب أو آخر.
وتطرح هذه المخطوطات األدبٌة النثرٌة والشعرٌة عدة قضاٌا تتعلق
بجمعها وفهرستها وتصنٌفها ،وأخرى مرتبطة بتحقٌقها ودراستها والتعرٌؾ بها،
حٌث توجد هذه المخطوطات فً مكتبات خاصة وعامة فً وضعٌات أقل ما ٌُقال
عنها أنها مزرٌة للؽاٌة.
ولعل من أهم القضاٌا التً تواجه الباحثٌن فً هذا المجال؛ خصوصا ً ما
ٌتعلق بالدواوٌن الشعرٌة المخطوطة؛ هً مسؤلة نسبة بعض القصابد إلى مإلفٌها
خصوصا ً تلك الموجودة فً مجامٌع أو نتؾ متفرقة ،حٌث ٌ َ
ُضطرُّ الباحث حٌنها
إلى االعتماد على بعض القرابن اإلبداعٌة الشعرٌة واللؽوٌة فً نسبة هذه القصٌدة
إلى هذا أو ذاك من الشعراء.
وقد كانت لنا تجربة فً هذا المجال من خبلل إشرافنا بجامعة ؼرداٌة
على فرقة بحث بعنوان :واقع التراث المخطوط وآفاقه بمناطق الجنوب
الجزابري :مخطوطات اللؽة واألدب عٌنة ،سنحاول عرض تجربتها فً ورقتنا
البحثٌة.

وستتوقؾ فً مداخلتنا عند الجوانب اآلتٌة:
ـ التعرٌؾ بمنطقة ؼرداٌة
ـ أهم مجاالت المخطوطات األدبٌة واللؽوٌة
ـ بعض المخطوطات اللؽوٌة وأهم أعبلمها.
ـ واقع البحث فً المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة وآفاقه بؽرداٌة.

ؼرداٌة الموقع والجؽرافٌا:
أما منطقة ؼرداٌة (وادي مزاب) ف ٌَبعد مقر والٌة ؼرداٌة عن العاصمة
الجزابر بمسافة قدرها  600كلم نحو الجنوب.
تقع الوالٌة وسط شمال الصحراء الجزابرٌة ،وتتربع على مساحة تقدر
بـ 86105كلم 2تضم حوالً أزٌد من  334754نسمة ،تتفرع إدارٌا ً إلى تسع
دوابر ،وتشتمل على ثبلث عشرة بلدٌة وهً :ؼرداٌة ،بنورة ،العطؾ ،ضاٌة بن
ضحوة ،برٌان ،القرارة ،متلٌلً ،زلفانة ،حاسً لفحل ،منصورة ،سبسب ،المنٌعة،
حاسً القارة.
تحد المنطقة من الشمال والٌة األؼواط ومن الشرق والٌة ورقلة ومن
الجنوب والٌة أدرار ومن الؽرب والٌة البٌض ،وإذا ألقٌنا نظرة خاطفة على
موقعها نبلحظ أنها تتوسط عدة والٌات متمٌزة بثقافاتها المتنوعة.
وهذا الثراء الثقافً انعكس فً عدة مكتبات عامة وخاصة تهتم بالتراث
المخطوط ،ومنها:
مكتبة الشٌخ الحاج صالح بن عمر لعلً ت  1347ه بنً ٌزقن
مكتبة الشٌخ محمد بن سلٌمان ابن ادرٌسو ت  1313ه بنً ٌزقن
مكتبة عشٌرة آل ٌ ّدر بنً ٌزقن
مكتبة عشٌرة آل فضل بنً ٌزقن
مكتبة الشٌخ الحاج محمد بن عٌسى ازبار ت  1307ه بنً ٌزقن
مكتبة إروان (دار التبلمٌذ) العطؾ
مكتبة البكريّ ت  1406ه العطؾ
مكتبة الشٌخ عمًّ سعٌد الجربًّ ت  898ه ؼرداٌة
مكتبة الحاج عٌسى بوعٌس ت  1410ه بنً ٌزقن

مكتبة الشٌخ حمو باباوموسى ،ومكتبة معهد عمًّ سعٌد ،ومكتبة الحاج مسعود
بابكر الؽرداويّ ،بؽرداٌة.
مكتبة القطب الشٌخ اطفٌش ،1ومكتبة االستقامة ،ومكتبة الحاج إبراهٌم أوزكري،
ببنً ٌزقن.
مكتبة السلؾ ،بملٌكة.
مكتبة الشٌخ بالحاج ،بالقرارة.
مكتبة النهضة ،بالعطؾ
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إضافة إلى عدد من المكتبات الخاصة األخرى بكل من متلٌلً والمنٌعة
وبرٌان...
وتضم جمٌعها مخطوطات فً شتى المعارؾ والعلوم من فقه وحدٌث
وتارٌخ ،ومتون ،وشروح ،وحواشً ،ومختصرات ،إضافة للرسابل ،واألجوبة،
والردود ،إضافة إلى المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة ،وٌبلػ عددها بجمٌع تلك
المكتبات ما ٌفوق اثنا عشر ألؾ مخطوط ( .)12000
وإذا أردنا الحدٌث عن أهم مجاالت المخطوطات األدبٌة واللؽوٌة؛ فإنه
ٌُمكننا حصر أهم األجناس األدبٌة التً تحتوي علٌها المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة
فً مكتبات وخزابن ؼرداٌة فٌما ٌلً:
القصابد ،والنظم ،واألراجٌز وكلها ضمن ثبلثة عناوٌن كبرى هً" :
علوم اللؽة العربٌة" و"األعمال النثرٌة" و" المنظومات والقصابد واألراجٌز"،
وتؽلب األعمال الشعرٌة على اآلثار النثرٌة ،وٌمكننا بذلك أن ُنحدد عدد
المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة بمكتبات ؼرداٌة بما ٌفوق خمسة آالؾ مخطوط ،أي
بنسبة  ،%33من المجموع العام للمخطوطات بالمنطقة.

وتضم " علوم اللؽة العربٌة" بعض المخطوطات فً النحو والصرؾ
والببلؼة ...أما "األعمال النثرٌة" فمنها الخطب والوصاٌا واألمثال ...أما "
المنظومات والقصابد واألراجٌز فهً متعددة الموضوعات والمجاالت منها
التعلٌمٌة فً علوم الحدٌث والتوحٌد والعقابد ،وعلم المٌقات ،والسسٌرة النبوٌة،
ومنها فً الحكمة والرثاء والوصؾ والؽزل والمدٌح النبوي واالبتهاالت.
فمن المخطوطات اللؽوٌة نجد :مخطوط " إٌضاح الدلٌل إلى علم الخلٌل"
ٌعنً علم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ،وهو كتاب ما ٌزال مخطوطاً؛ َو َق ْف ُ
ت على
نسخة منه بمكتبة جمعٌة أبً إسحاق اطفٌش بؽرداٌة الجزابر.
وٌحتوي هذا الكتاب على أربع وعشرٌن ومابة صفحة ،قام فٌه بوضع
حواش موجز ٍة على شرح الخزرجٌة المسمى بـ" فتح رب البرٌة بشرح القصٌدة
ٍ
الخزرجٌة "للعبلمة أبً ٌحٌى زكرٌاء األنصاري ،و ٌَذكر أنه انتهى من كتابتها فً
ٌوم من ذي الحجة عام ألؾٍ ومابتٌن وثبلثة وسبعٌن.
ثامن ٍ
وأظن أن القطب قصد بإٌضاح الدلٌل إلى علم الخلٌل :إٌضاح الطرٌق أو
المنهج للمبتدبٌن والمتعلمٌن إلى علم الخلٌل وٌقصد به علم العروض.
وقد شاعت فً المؽرب العربً ظاهرة "الشرح على الشرح" ،فكثٌراً ما
تجد ـ كما الحظنا ـ عدة شروح على كتاب أو متن واحد ،بل قد تجد شرحا ً على
شرح آخر ،أو هامشا ً على هامش آخر ،...ولكن أهمٌة كتاب الشٌخ اطفٌش ـ رؼم
ٍ
أنه شرح على شرح ـ هو أنه كان ٌستهدؾ مباشرة ما أشكلت من القضاٌا أو
احتاجت إلى توضٌح أو التً أضافها هو؛ دون إعادة ذكر جمٌع القضاٌا التً تمَّت
اإلشارة إلٌها فً الشرح األول ،فتجد الشٌخ اطفٌش ٌقول مثبلً « :فابدة الظاهر أنه
ال ٌجوز لنا أن نكتب مثل قوله فً حق الناظم طٌب هللا ثراه.3» ...

أو قوله « :تنبٌه زعم بعض أن حرؾ المد فً آخر البٌت عوض عن
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المحذوؾ فً الخرم» ...

أو كقوله « :ظهر لً أنه ٌُحتمل أن الناظم لم ٌذكر مذهب الخلٌل فً
التشعٌت ،وأن قوله شعت أمرٌ بمطلق التشعٌت ،وبٌَّنه بثبلثة أقوال بعد ذلك» ...
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ومن األعمال النثرٌة نجد :خطبة " عٌد النحري" لمجهول مالكً ،ورد
فً مطلعها « ...وسماه تعظٌما بٌوم الحج األكبر ،وروي عن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم أنه قال( :إن أعظم األٌام عند هللا ٌوم النحر )...واستؽفروا هللا العظٌم
لً ولكم ولجمٌع المسلمٌن ،وسبلم على المرسلٌن والحمد هلل رب العالمٌن».
ومن الوصاٌا وصٌة أحمد زروق البرنسً الفاسً أحمد بن أحمد بن
محمد بن عٌسى ( ت 899هـ1493 /م) ،والتً ٌقول فً بعضها « :الحمد هلل،
أصول طرٌقتنا خمسة أشٌاء :تقوى هللا فً السر والعبلنٌة ،واتباع السنة فً
األقوال واألفعال ...عمل فٌه وعومل باألخوة فً الباقً ،انتهت األصول
المذكورة.»...
أما األعمال الشعرٌة فمنها ما هً لشعراء معروفٌن مشهورٌن مثل :ألفٌة
ابن  ،البن مالك محمد ( ت 672ه1274 /م):
قال محمد هو ابن مالك

أحمد ربً هللا خٌر مالك

البررة

الخٌره

وآله

الؽر

الكرام

وصحبه

المُنتخبٌن

وأٌضا ً المٌة فً أحكام الجُمل للمجرادي ،محمد بن محمد بن عمر أبو
عبد هللا ( ت 778ه1376/م):
حمدت

إلهً

ثم

صلٌت

أوال

على
وأزواجه

الرسل

سٌد

ُ
طراً

واآلل

الفضل

أولً

الكرام

ذوي

العُبل

وصحبه
واإلحسان

والمجد

والعُبل

وأٌضا ً المٌة األفعال للطابً محمد بن عبد هللا بن مالك ( ت 672ه/
1274م):
الحمد هلل ال أبؽً به بدال

حمداً ٌبلػ من رضوانه األمبل

وأن ٌٌُسر لً سعٌا ً أكون به

مستبشراً آمنا ً ال باسراً وجبل

وأٌضا ً الجوهر المكنون فً صدق الثبلثة الفنون لؤلخضري عبد الرحمن
بن صؽٌر (ت983ه1575 /م):
الحمد
ثم

هلل
بشهر

البدٌع

الهادي

حجة

المٌمون

إلى

بٌان

مهٌع

الرَّ شاد

مُتٌِّم نصؾ عاشر القرون

وبعض تلك القصابد لشعراء من ؼرداٌة ،منهم :صالح بن قاسم بن الشٌخ
صالح الؽرداوي ( حً فً 1280ه1864 /م):
طال وجدي بوهجتً وبُكاء

من مفاقدتً مصابح الظلماء

مادامت الدنٌا تدوم صبل ُته

فً كل ٌوم بكرة ومساء

وقصابد أخرى لشعراء مجهولٌن أو مُختلؾ فً نسبتها لشعراء معٌنٌن أو
أسماإهم ؼٌر مُكتملة مثل:
نظم لشاعر ٌدعى المنوفً عبد الخالق بعنوان " :طوٌل النوى الشك
للمرء قاتل:
طوٌل

الشك

النوى
فعولن

وإن

أشكلت

للمرء
مفاعٌلن

فً
إلى

قاتل

الشعر
النظم

فعولن

ؼامض
حٌن

نلجؤ

مفاعلن

ُنكتة
تقرر

فً

الشعر

وتوجد أٌضا ً دواوٌن وكرارٌس قصابد وأزجال لشعراء مجهولٌن منها
أرجوزة مطلعها:
هللا

ٌرحم

اللً
زادها

بنا

علٌك
بزلزالً

القبة
من

بلجٌر
دار

الزلٌج

واالسوانً

وتجدر اإلشارة إلى أن من أقدم المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة بمكتبات
وخزابن ؼرداٌة هو مخطوط"مؽنً اللبٌب" البن هشام األنصاري ،إذ ٌعود نسخه
إلى سنة 913هـ ، ،نسخ محمد بن أبً المعالً السنوسً بخط مؽربً واضح،
والموجود بمكتبة خزانة دار "إروان" أو "دار التبلمٌذ" بالعطؾ ( تجنٌنت).
مالحظات عامة حول المخطوطات اللؽوٌة واألدبٌة بمكتبات وخزائن
ؼرداٌة (وادي مزاب):

ــ بعض تلك اآلثار األدبٌة فً مجامٌع وبعضها فً أوراق ووثابق
متفرقة.
ــ بعضها معروفة المإلؾ ومُعظمها مجهولة المإلؾ ،مما ٌَطرح عدة
مشكبلت فً نسبتها إلى هذا الكاتب أوذاك ،وٌُمكن االعتماد على بعض القرابن
الفنٌة أو اللؽوٌة من أجل االطمبنان فً نسبتها إلى مإلؾ ما.
ــ بعضها لعلماء من ؼرداٌة ،وبعضها لعلماء وأدباء من خارج ؼرداٌة،
مما ٌُعبر عن ذلك التواصل العلمً والحضاري الذي كان ٌربط ؼرداٌة بؽٌرها
من الحواضر العلمٌة األخرى.
ـــ بعض أولبك األعبلم عثرنا على تراجمهم ،والبعض اآلخر لم نجد لهم
ترجمة ،فبعضهم معروؾ وبعضهم اآلخر مؽمور.
ـــ أؼلب تلك المخطوطات مُفهرسة لكنها ؼٌر مُحققة.
ـــ تحتوي تلك المخطوطات على أمهات الكتب واألراجٌز والقصابد
الشعرٌة التً كانت وما تزال ُتدرس فً المساجد والزواٌا فً مناطق الجنوب
الجزابري عموما وبؽرداٌة على وجه الخصوص.
ونشٌر إلى أننا اعتمدنا اعتمدنا فً إنجاز هذا البحث على مجموعة من
الفهارس لمكتبات وخزابن مخطوطات بؽرداٌة منها:


الخزانة العامة لمإسسة الشٌخ عمً سعٌد.



خزانة الشٌخ حمو بن باحمد بابا وموسى.



الخزابن الثبلث :اشقبقب وبوكرموش والشٌخ صالح.



خزانة األستاذ محمد بن اٌوب الحاج سعٌد.



خزانة دار التعلٌم آلل موسى وعلً.



خزانة الشٌخ أبً بكر بن مسعود الؽرداوي.



خزانة دار التبلمٌذ (إروان) بجامع ؼرداٌة الكبٌر.



خزانة الشٌخ اطفٌش القطب ببنً ٌزقن.



خزانتا الشٌخٌن :بنوح مصباح وصالح بابهون.

توصٌات:
ـــ ضرورة التنسٌق بٌن مُبلك الخزابن العامة والخاصة ،وبٌن الجامعات
خصوصا ً اإلقلٌمٌة منها.
ـــ تشجٌع الطلبة والباحثٌن على االهتمام بهذا الموضوع ،واختٌار بحوثهم
جمعا ً وفهرسة وتحقٌقا ً ودراسة ،للمإلفات واألعبلم الذٌن كبوا فً اللؽة واألدب،
وذلك لعدم وجود إحصاء دقٌق ألهم العلماء وال ُكتاب الذٌن كتبوا فً اللؽة واألدب،
فً ؼرداٌة على وجه الخصوص ،وفً الجزابر عامة.
ـــ إنشاء فرق بحث ومخابر بحث تهتم بهذا الموضوع.

الورقة الثانٌة من مخطوط به قصائد للشاعر والفقٌه عمرو بن رمضان
التالتً

الجربً

(ت

1187ه1773/م).

الصفحة األولى من مخطوط " إٌضاح الدلٌل إلى علم الخلٌل" ألمحمد بن ٌوسؾ
اطفٌش.

الصفحة األخٌرة منه
اإلحالت:
ٌ / 1وسؾ بن بكٌر الحاج سعٌد ،تارٌخ بنً مزاب :دراسة اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة ،ط،3
المطبعة العربٌة ،ؼرداٌة ،الجزابر ،2014 ،ص.188 :
 2مصطفى بن الحاج بكٌر حمودة ،المخطوط فً منطقة وادي مٌزاب ،صفحة الوٌب:
http://tourath.halamuntada.com/t55-topic
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