
 قسم التاريخ واآلاثر             
 ماسرت اتريخ الغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط

 علم املخطوط العريبامتحان السداسي الثاين   يف مادة: 
 األسئلة:

 :أجب بنعم أو ال مع التعليل
والذي حققه أحد املتخصصني يف التحقيق اعتماد على  املطبوع،املخطوط هو الكتاب  -1

مصادر ومراجع تعينه على إظهار النص كما  مستندا إىلعدد من النسخ املخطوطة. 
 أراده مؤلفه.

شاع استعمال الربدي يف الكتابة والتدوين بعد انتقاله من الصني إىل مسرقند مث بغداد.  -2
 ص مثنه.خربدي لر مث انفردت مصر دون غريها من األقطار بورق ال

الدواة: هي عبارة عن قوارير يوضع فيها احلرب ملد القلم ابلكتابة، صنعت من اخلشب  -3
 والفخار، مث من النحاس والفوالذ، وابلغ البعض يف حتسينها بتحليتها ابلذهب والفضة.

وخمتلف العناوين الفرعية  املخطوط،يستهل املؤلفون خمطوطاهتم بعرض أبواب وفصول  -4
 ير للون املداد الذي كتب به منت املخطوط.اوبلون مغ أكرب،خبط يف املنت 

خيتم املؤلف خمطوطه بعبارة تفيد متامه، وحبمد هللا على حسن عونه وحسن توفيقه.  -5
 نسخه.  وبلده واتريخامسه  وإن كتبه انسخ كتبويشري إىل اتريخ الفراغ من أتليفه، 

 ابلتوفيق.
 اإلجابة النموذجية

املخطوط من فعل خط خيط خمطوطا. خط ابلقلم: أي التعليل:  -ال -1ج
كتب أو صور اللفظ، ويعد من األلفاظ العربية املتأخرة خللو املعاجم العربية 

 القدمية من ذكر هلذا اللفظ.
 ط.. خ)قوله " يف يالزخمشر »املعتزيل وأول ورود له عند العامل اللغوي واملفسر 

 )كتابخمطوط( وعند الزبيدي صاحب اتج العروس  خيطه. وكتابالكتاب 
 خمطوط أي مكتوب فيه.(

وليس ابملطبعة، وهو  اليد،فاملخطوط حينها هو الكتاب أو السفر املكتوب خبط 
لفظ حمّدث " حديث" ارتبط وجوده بظهور الطباعة وانتشارها واجلمع خمطوطات. 

سفار مسي وأصبحت الكتب نوعان: كتاب خط ابليد ومجع يف سفر من األ
ضدت حروفه يف املطبعة أو يف أجهزة احلاسوب ومسي كتااب نخمطوطا، وكتاب 

والذي حققه أحد املتخصصني يف التحقيق اعتماد على عدد من النسخ  مطبوعا.
هو  مصادر ومراجع تعينه على إظهار النص كما أراده مؤلفه مستندا إىلاملخطوطة. 

 ن(4)خطوط إىل الكتاب املطبوع.املخطوط احملقق والذي انتقل من صفة امل



يف الكتابة والتدوين بعد انتقاله من الصني إىل  الورقشاع استعمال : التعليل – ال -2ج
مث انتقل إىل الشام ومصر وبالد املغرب واألندلس وانتشر يف األقطار مسرقند مث بغداد. 

 مثنهفصنع على نطاق واسع، وظهر ابعة له من الوراقني والنساخ، ساعد انتشاره لرخص 
انفردت مصر دون غريها من األقطار . أما الربدي فقد على التشجيع على الكتابة والتدوين
 ن(4)كومية وعند األغنياء.به وأقتصر استعماله يف الدواوين احل

الدواة: هي عبارة عن قوارير يوضع فيها احلرب ملد القلم ابلكتابة،   التعليل: –نعم  -3ج
صنعت من اخلشب والفخار، مث من النحاس والفوالذ، وابلغ البعض يف حتسينها بتحليتها 

تسمى أيضا احملربة الحتوائها احلرب تكون وهي من أهم أدوات الكتابة  ابلذهب والفضة.
متوسطة احلجم كما قال الصويل فال تكون صغرية فتقصر أقالمها وال كبرية فيثقل محلها، 

 ن(4)وقيل تكون واسعة البطن تسع مخسة أقالم الكتابة. 
يف مجيع احلاالت ابلبسملة واحلمدلة يستهل املؤلفون خمطوطاهتم : التعليل –ال  -4ج

لى النيب صلى هللا عليه وسلم، مث يشرعون يف توطئة الكتاب أي تسهيله وتبسيطه والصالة ع
للقارئ حىت يعلم كيف كتب وملاذا وما الفائدة املرجاة من أتليفه، وهي أشبه ابملقدمة اليت 
تستفتح هبا الكتب والرسائل اجلامعية.. فيذكر عنوان املخطوط وأسباب التأليف ومنهج 

وخمتلف  املخطوط،أبواب وفصول  ضان اليت اعتمد عليها. أما عرضاملؤلف يف أتليفه وامل
ير للون املداد الذي كتب به منت اوبلون مغ أكرب،العناوين الفرعية يف املنت خبط 

 ن(4)املخطوط.
خيتم املؤلف خمطوطه بعبارة تفيد متامه، وحبمد هللا على حسن عونه  التعليل: –نعم  -5ج

 وبلده واتريخامسه  وإن كتبه انسخ كتبوحسن توفيقه. ويشري إىل اتريخ الفراغ من أتليفه، 
. وتعرف هذه اخلامتة حبرد املنت. وال يغفل أو يسهو مؤلف عن كتابة ختمة لكتابه نسخه

كثريا ما يعتذر للقارئ إن وجد فيه عجزا أو نقصا، كبريا أو صغريا، و   حجمهكيفما كان 
وهذا من حرص الكتاب واملؤلفني على التواضع كما قال الراغب األصفهاين أنه لو راجع 
الكاتب ما كتب من غد لقال لو كتبت كذا وكذا وحذفت كذا وكذا ... قال: وهذا من 

 ن(4)متام قصور اآلدمي وعجزه، والكمال هلل سبحانه وتعاىل.
 
 
 
 

 
 


