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  ــ       البیبلیوغرافیات من مرحلة الفن إلى مرحلة العلم 7الدرس               
  ..النسقیة والتحلیلیة: أنواع البیبلیوغرافیا        

  نماذج بیبلیوغرافیة
  :مقدمة

عتبر الدارسون المحدثون أّن البیبلیوغرافیا أمّ العلوم جمیعا؛ إذ ال یستغني عنها أيُّ باحث في أّي علم من  ی
وممارسة من الفنون وقد بدأت البیبلیوغرافیا مسیرتها عبر التاریخ كفن . العلوم، فهي سند لهم في كل زمان ومكان

لنا التاریخ منذ آالف السنین، ال تعدو أن تكون خالل هذه  حفظهامن خالل األعمال والنماذج التطبیقیة التي عملیة 
عداد قوائم الكتب   .خدمة ألغراض وظیفیة نفعیة حیاتیة العصور القدیمة وصفا للكتب وحصرها وتسجیلها وإ

م وما بعده لیصبح العمل البیبلیوغرافي علما قائما بذاته، تحكمه 16ثم ارتقى هذا الفن مع دخول القرن 
من : الكتاب من جوانبه الثالثةمهتما بدراسة المبادئ والمناهج، لیصبح ـــ إضافة إلى إعداد قوائم الكتب ــ  جملة من

  .1حیث تطوره وتاریخ ومكان صدوره، ومن حیث مالمحه المادیة، ومن حیث مالمحه الفكریة المعلوماتیة
  :العمل البیبلیوغرافي إلى ما یليیقسم الباحثون 

من حیث الفحص العلمي الدقیق للكتاب من أجل التعرف على الحقائق المتصلة تهتم ب: البیبلیوغرافیا التحلیلیةـ  1
 الكتب تفاصیل إعداد"لبحث فياو  ،نسخ مختلفة له كثر من طبعة واحدة أوإذا كان له أ طبعاتهتألیفه ونشره و 

أبعد وقد تذهب البیبلیوغرافیا التحلیلیة إلى  ..لكتبنوع الورق ووصف التجلید وتاریخ الطابعین وبائعي اك، وصناعتها
  .البیبلیوغرافیا النصیة أو النقدیة"، وتسمى بـهذه المضامینونقد بل من ذلك ، فتتناول مضامین الكتب 

ذا كان بعض الدارسین الغربیین ینفون عن البیبلیوغرافیا اهتمامها بموضوعات الكتب ومحتویاتها الفكریة،  وإ
وجود خیوط تربط البیبلیوغرافیا بمحتویات الكتب ب مام الموافقة على هذا الرأي، ویقرّ فریقا آخر ال یوافق تإال أّن 

   .ویؤكد هذا التوجه أّن قیمة أي كتاب إنما تكمن في محتواه الفكري .بالضرورة
كتب، دوریات، (زمانا ومكانا وأشكاال  فیما بینها تهتم بتنسیق المدونة المعرفیة:  الببلیوغرافیا الحصریة النسقیةـ  2

نتاج قوائم بإهتم ی، فهذا النوع )…إنتاج أدبي معین، ، فنون، علوم( ات، وموضوع)…مقاالت، أشرطة ، أقراص
فبعد تحدید الموضوع المراد االشتغال  وعلیه، .عمل على دراسة الجانب الفكري من المؤلفاتیو  تها،دراسو المعرفة 

  ..علیه یتم جمع المؤلفات التي تناولته كموضوع أو كجزء من موضوع
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  :نماذج بیبلیوغرافیة
  :ه 575ت  شبیليكتاب فهرسة ابن خیر األ. 1

ما قرأه یمكن اعتبار هذا الكتاب نموذجا رائدا في السیرة الذاتیة للمؤلف؛ ذلك أنه في هذا الكتاب یروي فیه   
ة إلى غایة المؤلف مصدر وتعلمه وحفظه من كتب نقال عن شیوخه سماعا ومشافهة في سلسلة متصلة من الروا

هام ومفید في موضوعه، وهو صورة من صور الكتاب في مختلف العلوم والمعارف، فكتاب الفهرسة البن خیر 
  .عرفها العرب وخاضوا فیها األعمال البیبلیوغرافیة التي

كتاب یفتح لنا نافذة نطل من خاللها على الحركة األدبیة والفكریة والثقافیة التي كانت منتشرة بشكل وهذا ال  
واضح في األندلس، وفي المغرب العربي بشكل عام خالل هذه الفترة التي وجد فیها المؤلف، كما یبصرنا بالعالقة 

العلمي بین طرفي البالد العربیة واإلسالمیة  التي كانت قائمة بین المشرق والمغرب منذ القدم، وطبیعة التواصل
  .شرقیها وغربیها

ویعطینا هذا الكتاب صورة واضحة حول طریقة انتشار الكتب والمصنفات بین األجیال المتعاقبة؛ وذلك عن   
 ؛ یتلقى طالب العلم أنواع العلوم مشافهة وسماعا من شیوخه ومعلمیه، في سلسلةطریق ما یسمى باإلجازة واإلسناد

أن ینتهي إلى مصدر الكتاب وهو  متصلة السند من الرواة ابتداء من شیخه المباشر الذي یحضر مجلسه إلى
ألن العلم الذي ینتقل بهذه الطریقة یكون ، توثیق اإلسناد للمرویاتویسمى هذا السلوك في التعلم والتعلیم . مؤلفه

ن معها الوقوع في اللبس والتحریف للمرویات    .قّل أو كثرعلما موثوقا ومضبوطا یؤمَ
وصارت الحاجة إلى مثل هذا التوثیق ملحة جدا خاصة في هذا الزمن الذي عاشه ابن خیر اإلشبیلي حیث   

لصعب التأكد من أمانة النسخ والضبط والتحري لدى كثیر كثر الوراقون والنساخ للكتب والمخطوطات، وصار من ا
بعضهم بالمادة التي یتولى نسخها، والحرص على باإلضافة إلى اختالفهم في طرائق االستنساخ وجهل . منهم

  ..جمالیة الخط أكثر من الحرص على مادة الكتاب ومضمونه
  

  :أمثلة من الكتاب
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