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إنجازات مجمع اللغة العربية في مجال المخطوطات
السالم عليكم ،لقد كلفني المجمع الموقر ،أن أتح ّدث إليكم في ھذه الساعة ،عن
»إنجازات المجمع في مجال المخطوطات« ،فاستجبت لھذه المكرمة ،استجابةَ محبة
ُ
عشت في رحابه نحو أربعين عا ًما،
وتقدير ،لما أكنﱡه للمجمع وأعضائه من احترامْ ،إذ
ٍ
َ
وإن الوقت المخصص لھذه المھمة ال يُم ﱢكن
الباحث من اإلحاطة بكل ما أنجز في تسعة
عقود ونيف ،وأنﱠى للجمل أن يُد َخل في َس ﱢم الخياط؟ وأعما ُل المجمع لو ع ﱠدھا عا ﱞد
الستنفدت منه ساعات ،فحسبي المرو ُر بأھ ﱢمھا مرور الكرام ،وحسبك من القالدة ما أحاط
بالعنق ،ولع ﱠل َمثلي مع اإلنجازات كمثل القائل:
فم ا يَ دري خ راشٌ م ا يَص ي ُد
ش
تكاثرت الظب اء عل ى خ را ٍ
ﱡ
سأحث الخطا في تبيان مالم َح قليلة ،من اھتمام المجمع بالتراث عمو ًما،
لذلك
وبالمخطوط خصوصًا ،وسأتناول بالحديث المحاور التالية:
العناية بالمخطوط:
• في المرحلة األولى بين عامي  ،١٩٢١و.١٩٧٠
• في المرحلة الثانية بين عامي  ،١٩٧١و.٢٠١٦
ثم أتحدث عن بعض مطبوعات المجمع ،وأقف عند كتابين منھا:
• علم التعمية واستخراج المع ﱠمى عند العرب
• تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر

تميھد:
ٌ
مرھون بما حفظته شعوبھا من آثار ،وما أبدعه أبناؤھا من
ي األمم وتق ﱡد َمھا
إن رق ﱠ
علوم ،سواء منھا المنقوش على الحجر ،أو المكتوبُ على الرق والورق .وللمخطوطات
في تاريخ الشعوب مكانةٌ رفيعة ،تبدو فيما د ﱠونه أبناؤھا من علوم وفنون ،وما أ ﱠرخوه من
حوادث ووقائع ،يتوارثونه ً
َ
جيال بعد جيل ،وربما يكون ھذا الموروث ركنًا في صرح
العلوم والمعارف عند بني البشر ،أو ركيزة كبرى في بناء الحضارة.
وخطرھا في المجتمعات منذ القدم ،فأولَوْ ھا
وقد تنبﱠه العلماء إلى أثر المخطوطات
ِ
عنايتھم ،وجعلوھا مح ﱠل اھتمامھم ،وسرى ذلك منھم إلى الملوك والرؤساء والوزراء في
كل دولة ،فال غرابة أن يتھاداھا الملوك ،ويقتنيَھا ِع ْلية القوم ،ويتسابقوا في الحصول على
النفائس منھا ،ويبذلون فيھا األثمان الباھظة ،القتنائھا والتفاخر بھا) .(١حتى أصبحت
المكتبات تُعرف بأسمائھم ،وتُص ﱠدر المخطوطات بألقابھم ،أو تُمھر بأختامھم.
لم تغب ھذه المعاني عن أعضاء المجمع العلمي بدمشق ،إذ رأوا في المخطوطات
ثروة قومية يجب الحفاظ عليھا ،خوفًا من التلف والضياع ،أو من جشع الطامعين من
التجار ،الذين ينقلونھا خارج أسوار الوطن ،رغبة في الربح والكسب .فكان المجمع منذ
تأسيسه ،يحرص على اقتنائھا أو شرائھا ،يرفِد بھا المكتبة الظاھرية ،ويحتفظ لنفسه
بالنزر القليل ،الذي يدعم وجوده اللغوي.
) (١انظر مجلة المجمع ) ٥٣٥/١٧سنة  (١٩٤٢في كالم لمحمد كرد علي في خزائن بني عثمان في تركيا.

٢

لقد كان ألعضاء المجمع المؤسسين اھتما ٌم كبير بالمخطوطات ،يصفونھا
ينوه بھا ،ويفصﱢ ل في موضوعاتھا،
ويتح ّدثون عنھا ،ويُفسحون المجال لمن يريد أن ﱢ
ويذكر فھارسھا ،فجعلوا من صفحات مجلة المجمع ميدانًا رحبًا لذلك.
المرحلة األولى:
َ
البحث عن
بعض أعضائه
من مظاھر ھذا االھتمام أن المجمع كان يكلﱢف
َ
ت بأعيانھا) ،(١ففي سنة  ١٩٢٩أرسل المجمع إلى األستاذ زكي مغامز أح ِد
مخطوطا ٍ
أعضائه  -وكان مقي ًما في اآلستانة  -مبل ًغا من المال ،ليبحث عن مخطوطات قديمة توجد
في خزائن تركيا المشھورة ،فاستجاب األستاذ مغامز لطلب المجمع ،وتناول وصف ھذه
المخطوطات بدقة ،وصحﱠح عناوين تلك الكتب.
ويذكر األستاذ الشيخ عبد القادر المغربي أن المجمع اشترى عددًا من المخطوطات
من بينھا مخطوط عنوانه »نَ ْ
صف
ظم درة الغواص للحريري«
لشاعر مجھول) ،(٢ف َو َ
ٍ
المخطوط وص ﱠحح نسبته إلى ناظمه الس ﱠراج الو ﱠراق ،إذ ُكتب على غالفه غي ُر اسمه
الحقيقي.
ومن طرائف ما يذكره الشيخ المغربي أنه كان عندما يتناھا إلى سمعه أن مخطوطًا
أھل دمشق ،يبادر إلى االطالع عليه وتبيان قيمته ،ومن ذلك ما نشره عن
يقتنيه أح ٌد من ِ
مخطوط قديم ،فعنون مقاله بقوله» :زيارة مخطوط قديم« ،إذ زار صاحبَه في بيته في
منطقة الدرويشية) ،التي تبعد عن العادلية بضع مئات من األمتار( ،ووصفه في مقاله
ب المخطوط مرةً أخرى بصحبة األستاذ
وصفًا دقيقًا مسھبًا) .(٣ثم عاود زيارة صاح ِ
ص كليھما
عيسى إسكندر المعلوف ،ليشاركه في وصفه ،فأحسﱠ صاحبُ المخطوط ب ِحرْ َ
ب ،و َكلَفِھما برسو ِمه ،فما كان منه ﱠإال أن ق ﱠدمه ھديةً للمجمع ،فعاد األستاذان
على الكتا ِ
أدرا َجھما ظاف َرين بد ﱠر ٍة ثمينة.
وقام أديب فلسطين األستاذ محمد إسعاف النشاشيبي أحد أعضاء المجمع العلمي
بإھداء عدة رسائل مخطوطة إلى مكتبة المجمع ،تح ﱠدث عنھا مط ﱠو ًال األستاذ خليل
مردم).(٤
وكذلك ق ﱠدم األستاذ الشيخ محمد بھجة البيطار ھدية ثمينة إلى المكتبة الظاھرية،
تتألف من عدد من المخطوطات ).(٥
وفي المرحلة األولى أيضًا حرص المجمعيون على وصف المخطوطات
صف
وعرضھا ،فكان الشيخ سعيد الكرمي) ،(٦أول من تح ﱠدث عما اقتناه المجمع :حيث و َ
كتاب قاموس األطباء للقوصوني )ت ١٠٤٤ھـ( وقام المجمع بطبعه مصورًا عن األصل
المخطوط سنة .١٩٧٩
صفَھا وصفًا علميًّا دقيقًا في المجمع ھو
وأول من كتب عن خزائن المخطوطات وو َ
) (١انظر مجلة المجمع ).(١٩٢٩ ٢٤٠/٩
) (٢انظر مجلة المجمع ) ١١٤ – ١٠٩/٥سنة (١٩٢٥
) (٣انظر مجلة المجمع ) ٤١٥-٤١٢/٦سنة (١٩٢٦
) (٤انظر مجلة المجمع ) ٦٩ -٦١/٥سنة (١٩٢٥
) (٥انظر مجلة المجمع ) ٤٨١/١٥سنة .(١٩٣٧
) (٦انظر مجلة المجمع )١٧٧/١سنة .(١٩٢١

٣

األستاذ عيسى إسكندر المعلوف)ْ .(١إذ تح ﱠدث عن المكتبات قدي ًما وحديثًا ،وعن فھارسھا،
وعن مكاتب دمشق خاصة ،وأقد ُمھا ما كان في صحن الجامع األموي في قبة الخزينة.
وصف المخطوطات ﱞ
الوراقة .واشتھر به كثير
وعل ُم
ِ
فن ع َرفه العرب وس ﱠموه ِعلم ِ
من العلماء ،فمنھم سليمان الوراق ،وغانم الوراق ،وابن النديم صاحب الفھرست ،وياقوت
الحموي ،وغي ُرھم.
وكان بعض الورّاقين يعتقد ﱠ
أن حرفة الوراقة سببٌ في حرمان الرزق ،قال ابن
صارة األندلسي:
أغص انھا وثمارھ ا الحرم ُ
ان
أم ا الوراق ة فھ ي أنك ُد حرف ة
شب ُ
ائط
ﱠھت ص احبَھا ب إبر ِة خ ٍ

تكسو العراةَ وجس ُمھا ُع ُ
ريان

ت اإلفرنج العربية وفھارسھا وكيف نقلوھا إلى خزائنھم عن
وذكر أيضًا مكتبا ِ
ُ
ُ
ُ
طريق سفرائھم وت ﱠجارھم .ونبﱠهَ على ﱠ
أن المخطوط ال تفقَد قيمته إذا طبع ،كما كان سائدًا
ُ
ُ
عند
كثير من الناس ،بل تبقى محاسنه فيه مھما تك ﱠررت طباعته ،وكثرت ن َسخه بين
ٍ
األيدي.
ووصف األستاذ محمد عزة دروزة) (٢مخطوط كتاب مناقب اإلمام أحمد البن
الجوزي فنقل ما جاء على غالفه من تملﱡك ،وتاريخ نسخه ،ثم وصف ورقه ومداده،
وع َرض ألھم أبوابه.
ويسھم الشيخ محمد راغب الطباخ في تبيان حالة المخطوطات في حلب ،وأشھ ُرھا
ما كان في المكتبة الوقفية التي ُجمع فيھا مؤ ﱠخرًا عد ٌد من المكتبات ،ھي األحمدية
والعثمانية والشرفية والمولوية) .(٣ويسرد أسماء المخطوطات المتبقي منھا ويذكر
موضوعاتھا.
ب لتعريف
وتبدأً مجلة المجمع اعتبارًا من المجلد السادس عشر بتخصيص با ٍ
المخطوطات والمطبوعات أسمته» :مخطوطات ومطبوعات« يع ﱠرف فيه المخطوط أو
المطبوع ،فيذكر األستاذ الرئيس كرد علي مخطوطًا للصالح الصفدي اسمه »جلوة
البابطين.
المذاكرة في خلوة المحاضرة«) .(٤وقد طُبع مؤخرًا عام  ٢٠١٤في مركز
ِ
وھكذا صار يحتشد في ھذا الباب معظم أعضاء المجمع فيُعرﱢ ف كلﱞ منھم ما يختار
من كتب التراث ،أو مما يكون من اختصاصه .من ھؤالء الدكتور جميل صليبا تح ﱠدث
عن مخطوط تاريخ حكماء اإلسالم ،الذي حققه األستاذ محمد كرد علي.
واألستاذ عارف النكدي ع ﱠرف ديوان ابن عنين .الذي حققه الشاعر خليل مردم.
والدكتور مرشد خاطر يتح ّدث عن تحقيق كتاب الذخيرة في علم الطب لثابت بن
قرة المتوفﱠى سنة .٩٠١
وأما الدكتور أسعد طلس فاعتنى ب ُدور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتھا)،(٥
) (١مجلة المجمع ) ١٣٩/٣سنة . (١٩٢٣
) (٢مجلة المجمع ) ٤٥٧ ،٤٥٦/٤سنة .(١٩٢٤
) (٣مجلة المجمع ) ٤٧٠/١٢سنة .(١٩٣٢
) (٤مجلة المجمع ) ٣٨/١٦سنة .(١٩٤١
) (٥مجلة المجمع ) ٢٣٤/٢٠سنة .(١٩٤٥

٤

ألف مخطوطة؛ ولھا
واختار منھا دار كتب المسجد األقصى ،ويذكر أن في ھذه الدار نح َو ِ
فھرسٌ مخطوط .ويذكر أيضًا دار كتب الخالدية ،ثم يسرد أسماء باقي الدور ،ويذكر
أسماء بعض ما فيھا.
ضا:
وفي المرحلة األولى أي ً
واھتم المجمع بفھارس المخطوطات التي تُع ﱡد بمثابة مفاتيح لمعرفة التراث،
فيتحدث الدكتور أسعد الحكيم عضو المجمع عن قائمة المخطوطات العربية في
األسكو﷼ في إسبانيا).(١
ونشر المجمع قوائم بأسماء المخطوطات النادرة التي تحتفظ فيھا المكتبة الظاھرية
) ،(٢من ذلك):(٣
كتاب الفروسية والبيطرة البن أخي حزام بن يعقوب )ت  ٢٥٠ھـ(.
(
٤
)
ويذكر األستاذ عز الدين التنوخي تحت عنوان »من ذخائر قبة الملك الظاھر« ،
أن المجمع أخذ على عاتقه اعتبارًا من المجلد الثالث عشر ،أن ال يُخلي عددًا من أعداد
مجلته من نشر مخطوط ٍة من المخطوطات النادرة في اللغة واألدب ،ويبدأ ھو بنشر
رسالة المنتقى من أخبار األصمعي انتقاه محمد بن عبد الواحد المقدسي )ت  ٦٤٣ھـ( من
كتاب عبد ﷲ بن زبر الربَعي )ت  ٣٢٩ھـ( ،وھو من مقتنيات المكتبة الظاھرية
المذكورة.
– نشر فھارس )دار الكتب الظاھرية(:
عمل في فھرسة المخطوطات قام به المجمع ،ھو نشره فھارس مخطوطات
وأبرز
ٍ
ْ
دار الكتب الظاھرية ،وأول ھذه الفھارس كان عام  ١٩٤٧إذ وضع الدكتور يوسف العش
فھرس مخطوطات دار الكتب الظاھرية )التاريخ وملحقاته( .ثم كان ثاني ھذه الفھارس
في عام  ١٩٦٢ھو فھرس مخطوطات )علوم القرآن(  ،وضعه الدكتور عزة حسن ،ثم في
العام الذي يليه طبع المجمع فھرس مخطوطات )الفقه الشافعي( وضعه األستاذ عبد الغني
الدقر  ،ثم تتالت بعدھا بقية الفھارس في الشعر وعلم الھيئة ،والرياضيات والطب
والصيدلة والحديث ،والجغرافيا واألدب والفلسفة والفنون وغيرھا ،حتى بلغ عددھا نحو
سبعة وعشرين مجلدًا.
ضا:
ومن إنجازات المجمع أي ً
مشاركته في إعداد فھارس المخطوطات )المكتبة األحمدية بحلب(:
وعندما أُنشئت مكتبة األسد في ساحة األمويين وافتتحت في عام )(١٩٨٤
أزمعت وزارة الثقافة بدمشق على نقل المخطوطات الموجودة في أنحاء القطر كافةً ،إلى
بناء المكتبة الجديد ،وذلك لما يتوفﱠر فيھا من شروط فنية لتخزين المخطوط ،وصيانته من
األرضة وعوامل الطبيعة ،ومن أھم دور المخطوطات المنقولة :مخطوطات دار الكتب
الظاھرية ،ومخطوطات المكتبة الوقفية بحلب ،فأما المكتبة الظاھرية فكان المجمع قد
) (١مجلة المجمع ) ٢٥٢/٩سنة .(١٩٢٩
) (٢مجلة المجمع ) ٢٥١/١٠و ٣١٧و ٦٣٣سنة .(١٩٣٠
) (٣مجلة المجمع ).(١٩٣١ ٦٣٩/١١
) (٤مجلة المجمع ) ٣٢١/١٣سنة .(١٩٣٣
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فرغ من فھرستھا كما أسلفت ،وأما المكتبة الوقفية فلم يطبع من فھارسھا شي ٌء بعد،
وفي إطار التعاون بين المجمع ومكتبة األسد ُكلف كلﱞ من مأمون الصاغرجي من مالك
المجمع ،واألستاذ إبراھيم الزيبق من مالك المكتبة الظاھرية ،المشاركةَ في إعداد فھارس
المكتبة األحمدية التي ھي جزء من المكتبة الوقفية ،فخ ﱠ
صص المجمع لھما يومين في
األسبوع يعمالن في رحاب مكتبة األسد ،للمشاركة بالفَھرسة المذكورة.
بعض مطبوعات المجمع :
ولما كان من أھداف المجمع إحياء التراث العربي ،واالھتمام بالمخطوطات
العربية ،فقد كانت باكورة عمله في ھذا المجال أن ن َشر الجزء الثامن من جامع التواريخ
المس ﱠمى نشوار المحاضرة للقاضي أبي علي المح ﱢسن بن علي التنوخي ،تحقيق
المستشرق مرغليوث.
التبصر بالتجارة للجاحظ  -تحقيق األستاذ حسن حسني عبد الوھاب سنة
ثم رسالة
ﱡ
 .١٩٣٢ثم طبع في مطبعة الخانجي بمصر سنة .١٩٣٥
وھكذا أصبح المجمع بعد ھذه األعوام يطبع في كل عام كتابًا أو كتابين من كتب
الترث حتى عام  ،١٩٥٠ثم نشط المجمع حتى بلغت مطبوعاته نحو عشرة كتب في العام
الواحد .واآلن أصبح بحمد ﷲ عدد مطبوعاته نحو  ٤٠٠مجلد.
ومن الكتب التي كان لھا رواج في أوساط العلماء والمثقفين مما يتصل باللغة و
علومھا:
 -١كتاب أسرار العربية البن األنباري ـ تحقيق األستاذ محمد بھجة البيطار طبعه
المجمع في عام  .١٩٥٧ثم أعيد طبعه في عام ٢٠١١
 -٢ثم كتاب اإلبدال ألبي الطيب اللغوي الحلبي .في جزأين تحقيق األستاذ عز الدين
التنوخي طبعه المجمع عام  ١٩٦٠و.١٩٦١
 -٣وفي عام  ١٩٦١كتاب النوادر ألبي مسحل عبد الوھاب بن حريش األعرابي ـ )ج١
و (٢ـ تحقيق الدكتور عزة حسن.
 -٤كتاب األضداد في كالم العرب ألبي الطيب اللغوي تحقيق الدكتور عزة حسن في عام
.١٩٦٣
ولعل أبرز الكتب التي طبعھا المجمع في مجال التراث اللغوي وكان لھا صدًى عالمي
ھو كتاب »علم التعمية واستخراج المع ﱠمى عند العرب« أخرجه المجمع في جزأين
األول طبع في عام  ١٩٨٧والثاني عام  ،١٩٩٧ويتضمن الجزءان مجموعة من
الرسائل عالجت ھذا الموضوع في شقين :علم التعمية ،واستخراج المع ﱠمى ،أي )التشفير
و َكسْر ال ﱢ
ش ْفرة( ،وھذا ال ِعلم ﱞ
فن لُغوي أنشأه العرب وأر َسوْ ا قواعدَه ومارسوه ،كما
أشارت بذلك الدراسة التي قام بھا محققو تلك الرسائل في ھذين الجزأين ،وھم الدكتور
محمد مراياتي ،والدكتور يحيى مير علم ،والدكتور محمد حسان الطيان ،وقدم للجزأين
الدكتور شاكر الفحام ،ولخطورة ھذا الموضوع وعالقته بأمن المعلومات المدنية
والعسكرية ،رغب أھل االختصاص من أرجاء العالم ،المھتمين بھذا الموضوع ،في
ترجمة الجزأين إلى اللغة اإلنكليزية ،فنھض بالترجمة األستاذ سعيد األسعد  ،وراجعھا
ك ّل من  :الدكتور محمد السﱡويﱢل  ،والدكتور إبراھيم القاضي  ،واألستاذ مروان البواب
بتمويل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
عضو المجمع ،وطُبعت ھذه الترجمة
ٍ
بالرياض ،ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية ،وتم إصدارھا في ستة
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مجلدات ،تضمنت الرسائل المحققة مع الدراسة.

وأما أشھر كتاب أخرجه المجمع على اإلطالق ،والذي تنوء بتحقيقه العصبة من
أھل العلم فھو:

)كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر(
وأتحدَّ ث فيه عن ثالث مراحل:
المرحلة األولى:
كانت فكرة نشر الكتاب تداعب خيال المجمعيين ،وفي مقدمتھم األستاذ الرئيس
محمد كرد علي ،ولم يكن لدى المكتبة الظاھرية سوى نسختين منه ،متأخرتين زمنيًّا
تاريخ نسخ األولى في أوائل القرن الثاني عشر الھجري ،ھما نسخة سليمان باشا
العظم األولى والثانية نسخة أسعد باشا العظم ،واألولى أقدم من الثانية.
وش َرعوا في التفتيش عن مخطوطاته في مصر وإستانبول وباريس وبريطانيا والھند،
فحصل المجمع إضافة إلى نسختي الظاھرية ،على أجزاء مصورة ،ال تفي بالغرض).(١
ولكنھا تُمھﱢد السبيل إلى تحقيق بعض أجزاء منه ،فاعتزم المجمع سنة  ١٩٤٥إخراج
المجلدة األولى والثانية .وحفز ھمة العلماء على أن يساھموا في تحقيقه  ،فانتدب للعمل
فيه الدكتور صالح الدين المنجد ،واألستاذ الشيخ عبد الغني الدقر ،والشيخ محمد أحمد
دھمان  -رحمھم ﷲ  -فطبعت منه المجلدة األولى سنة  ،١٩٥١وتبعتھا المجلدة الثانية
سنة  ، ١٩٥٤كالھما بتحقيق الدكتور صالح الدين المنجد ،ثم طبعت المجلدة العاشرة
سنة  ١٩٦٣بتحقيق األستاذ الشيخ محمد أحمد دھمان.
ورأى المجمع أن يصنع فھارس للكتاب ،وبخاصة األقسام المتماثلة منه كاألسانيد،
فعھد إلى اآلنسة ملك ھنانو ،بصنع فھارس ،محرّرة ،على أن تكون ملحقةً بالمجلدة
ْ
وأنجزت عملھا ،ولكن طُبعت المجلدة العاشرة دون ھذه الفھارس ،على أمل أن
العاشرة،
ُ
ٰ
تطوى ،ثم توقف المشروع في
تطبع في مجلد مستقل ،وطبعت على الورق دون أن
ظروف غامضة ،وبقيت الفھارس مطروحة على شكل مواعين ورق في مستودع
المجمع وھو ما شاھدتُه في المدرسة العادلية منذ أربعين عا ًما.
المرحلة الثانية )التأسيس(:
وبعد أن فتَر الجھد وتوقف المشروع قريبًا من عشر سنوات ،اختار أعضاء المجمع
األستاذ الدكتور شكري فيصل رحمه ﷲ أمينًا للمجمع في عام  ، ١٩٧١وقد كان يحمل في
جعبته مشروعات جليلة ،منھا استئناف تحقيق تاريخ مدينة دمشق ،الذي يُعد أضخم
ء إلى
مشروع تقوم به مؤسسة علمية .فألّف فريقًا من المحققين بإشرافه – و ّ
وجه نِدا ً
العاملين في تحقيق التراث ،في مجلة المجمع) ،(٢يُھيب بمن يعرف من أمر مخطوطات
الكتاب شيئًا أن يتفضّل باإلشارة إليه ،أو داللة المجمع على مكانه ،استجابةً للتعاون على
البر ،في خدمة العلم ،على ح ّد تعبيره.
ولم يحصل المجمع على جديد فيما أ ّمله ،اللھ ﱠم إال نسخة عاطف أفندي في
) (١انظر مجلة المجمع مج /١٥ص ،٤٨٥ومج /٢٩ص.١٤٩

) (٢مجلة المجمع ) ٧١٦/٤٨سنة .(١٩٧٣
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استانبول ،ونسخة الداماد إبراھيم باشا؛ فانطلق فريق العمل في تحقيق التاريخ في
المدرسة العادلية في قاعة الرئيس محمد كرد علي ،تحدوه األماني في إنجاز العمل،
صيﱠة ،وكان غيابھا عقَبة كأداء في طريق
ولكن ظلت موارد النسخ الجيدة شحيحة قَ ِ
المشروع ،إذ أصبحت األصول الحاضرة ال تؤلف نسخة تا ﱠمةً منه ،وكان أقدمھا نسخة
األزھر الشريف ،وھي ناقصة ،وبعض أجزائھا بخط البرزالي والبعض اآلخر بخط
القاسم ابن المؤلف ،ثم نسخ أخرى ھنا وھناك كنسخة أحمد الثالث ،ونسخة الداماد
إبراھيم باشا ،ونسخة عاطف أفندي .وتسام َع المسؤولون بھذا العمل الضخم ،فجاء التأييد
من وزارة الدفاع بأن خ ّ
ت
صص مبلغ ) ٣٠ألف ليرة سورية( لھذ المشروع) ،(١وتحفّز ِ
الھمم للعمل ،وبعد أربع سنوات من العمل الدؤوب في عام  ١٩٧٧أخرج المجمع مجلدة
)عاصم– عائذ( التي طبعت في مطابع الجيش العربي السوري .ولم تكن تجزئة الكتاب
ناضجة في أذھان فريق العمل فطُبعت المجلدة باسم )عاصم – عائذ( ُغ ً
فال من الترقيم .ثم
ُكشف عن ترقيمھا فيما بعد.
وأثار إصدار ھذه المجلدة تساؤل الكثيرين :كيف عدَل فريق العمل عن متابعة
ً
فيصال
األجزاء التي طبعت سابقًا؟ وقفز مباشرة إلى حرف العين؟ والواقع أن الدكتور
رحمه ﷲ لم يعتمد التجزئة الثمانينية التي ذكرھا كرد علي في مقدمة المجلدة األولى ،
ُ
عملت في مختصر التاريخ
وعذره كثرة الثغرات الموجودة في األصول ،وتبيّن لي عندما
البن منظور في األجزاء الخمسة التي حققتُھا ،ﱠ
أن الذي ألجأ فريق العمل إلى حرف
العين ،ھو أن النسخ الجيﱢدة والتي يُطمأن إلى صحتھا ،ھي ما كان بخط القاسم ،أو بخط
البرزالي ،ومعظم األجزاء المتوفرة ھي من حرف العين فما بعده ،فلذلك بُدئ بالمجلدة
المذكورة ،لتكون إما ًما ونبراسًا في األجزاء التالية.
وعندما انتھت الم ﱠدة التي تولﱠى بھا الدكتور فيصل أمانة المجمع سنة  ،١٩٨١انفرط
ِعقد لجنة التحقيق ،فطُبعت بضع مجلدات على نھج الدكتور فيصل من حرف العين ،وھي
المجلدات  ،٣٢و ٣٣و .٣٤ثم طَبع المجمع قسمي السيرة النبوية ،والمجلدة السابعة ،لكل
محقق على حدة ،وبقيت المرحومة سكينة الشھابي تتابع وحدَھا تحقيق باقي األجزاء.
المرحلة الثالثة )االنطالق(:
بعد وفاة المرحومة الشھابي دَعاني المجمع سنة  ٢٠٠٦إلى العمل فيما تبقّى من
وشكرت له ثقتَه بي ،وتحفّ ْ
ُ
مجلدات التاريخ التي لم تحقق بعد ،فلب ُ
زت ھ ّمة
ﱠيت دعوته
ً
المجمع من جديد بمناسبة احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية في سنة ٢٠٠٨؛ فندب
إلى العمل في تحقيق ما تبقى من مجلدات التاريخ ثُلﱠةً من األساتذة من دمشق وحلب ،فلبﱠى
منھم نح ُو خمسة عشر محقﱢقًا ،لتحقيق خمس عشرة مجلدةً أرقامھا ما بين ) (٣٠-٨منھم
الدكتور فخر الدين قباوة ،والدكتور أحمد فوزي الھيب ،والدكتور رياض مراد ،واألستاذ
عدنان الخطيب ،واألستاذ محمد أديب الجادر ،فبعضھم فرغ من عمله ولم يرد المتابعة،
وبعضھم مازال يتعثﱠر في عمله حتى اآلن ،وذلك لقلة النسخ الجيدة .فطبع منھا حتى اآلن
خمس مجلدات ھي ) ١١و ١٢و ١٨و١٩و (٢٢و ُ
ق خمس مجلدات،
كلفت أنا تحقي َ
فنجزت كلھا والحمد  ،وھي قيد الطباعة ،وأرقامھا ٢٠ ،١٦) :و ٢١و ٢٥و(٢٦
وأعمل حاليًّا في المجلدة الثامنة.
)) (١ذكر ذلك الدكتور فيصل في تقريره السنوي لعام (١٩٧٣
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مجموع ما طبع من تاريخ ابن عساكر:
بلغ ما طُبع من التاريخ في المجمع ٤٣ :مجلدة ،يضاف إليھا ) (٦مجلدات نجز
تحقيقھا وھي قيد الطباعة .وكانت المرحومة الشھابي قد استأذنت المجمع في أن تطبع
بعض األجزاء خارج المجمع ،فأذن لھا .فطُبع سبعة منھا في مؤسسة الرسالة وھي:
) ،٣٧و ،٥٣و ،٥٤و ،٥٥و ،٥٦و ،٥٧و ،(٥٨ومجلدة تراجم النساء طُبعت في اإلدارة
السياسية بتحقيقھا أيضًا ،ثم أُعيد طبعُھا في دار الفكر بدمشق وأُعطيت الرقم ).(٧٩
فيصبح مجموع ما ُحقق من التاريخ في المجمع ٤٩ = ٦ + ٤٣
وثمان مجلدات طبعت منھا خارج المجمع ).(٨ = ١+٧
مجموع ما حُقق حتى اآلن ٥٧ = ٨ + ٦ + ٤٣ :مجلدة
ويبقى في حوزة المحققين وقيد الطباعة نحو  ١٠عشر مجلدات.
ومازال المجمع يحاول إكمال الكتاب  -يحدوه األمل  -في سد الثغرات المؤجودة
فيه ،وإخراجه كما وضعه المؤلف.
أرجو أن أكون في ھذا الوقت المخصص ،قد وفقت في عرض مالمح من نشاط
المجمع في خدمة التراث والمخطوطات العربية .والسالم عليكم.
***

