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ABSTRACT 

 

This study is an attempt to highlight the subject of Manuscript Verification, through 

showing its meaning and bases,which the conductor of such work should have to be 

able to do the job of verification the best way he can, by collecting data that show 

these bases of other scholars and writers’ opinions and experiences, in such a way 

that is not too short, damaging its usefulness but rather showing light of the right 

steps, for others to take that path for a good results in this field. 
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 خلخ  امل

تطةلب من التعريف به، وبقواعده، وما يهذه الدراس  حماول  لتسةليط الضوء عةلى موضوع حتقيق املخطوطات، من حيث 
احملقق عمةله إلخراج عمةله يف التحقيق أبفضل صورة؛ وذلك جبمع مادة عةلمي  تتحدث عن موضوع التحقيق ومفهومه 
وقواعده: من خالل عرض آراء عةلماء هذا الفن وجتارهبم، ونستخةلص منها وابختصار ال يعيب أهم فوائدها اليت تنري 

اضح  املعامل ملن أراد إتباعها لضبط ااملوضوع واالستفادة منه، وإعطاء صورة خمتصرة ولكنها الدرب وترسم خطوات و 
شامةل  ألصول هذا الفن ملن ال عةلم له به،كما،أهنا تعني  الراغب يف االستزادة حيث ترشده إىل أشهر املصنفات يف هذا 

 الفن، وما ميكن أن يستفيده منها.
 التحقيق، الكتاب، املؤلف، النص.املخطوطات، الكخلمات املفتاحية: 
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ريوت, بملعرف  عناوين بعض املصنفات يف هذا الفن يراجع: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات، املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف ,   1
-19 .2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، ط. و مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني، عبد التواب 130-112ص 1003

12. 
الواثئق القومي , د. حممد محدي, دار الكتب و البكريبرجسرتاسر حتقيق حمقق حماضرات املستشرق األملاين براجسرتاسر يف نقد النصوص ونشر الكتب.  2

 1020,  3القاهرة, ط
 

 

 أمهية البحث

 ، منذ بدأت حرك  حتقيق الرتاث يف القرن املاضي،1كتب يف جمال حتقيق املخطوطات خةلق كثري من عرب ومستتعربني
 توجد مدرستان يف نشأة عةلم حتقيق النصوص: يرى أنّه  عةلم حتقيق النصوصواملتتبع لنشأة 

العةلم إىل الغرب و تنستتتتب إليهم الفضتتتتل يف وضتتتتع أستتتتستتتته ونشتتتتر مبادئه، ومن القائةلني هبذا الرأي:  أوالمها: تنستتتتب هذا
 .2الدكتور حممد محدي البكري

واثنيهما: تنستتتتتتتتبه إىل العةلماء املستتتتتتتتةلمني؛ وعةلتهم يف ذلك أن ما يقوم به احملقق من مقابةل  بني النستتتتتتتت  وضتتتتتتتتبط عبارا ا 
ق قد قام به املستتتةلمون من قبل، ومن املنتصتتترين رذا الرأي: الدكتور رمضتتتان وختريج نصتتتوصتتتها وغريها من أعمال التحقي

 .عبد التواب

ولةلتوفيق بني هذه اآلراء نقول: إن قواعد حتقيق املخطوطات قد نشأت عةلى أيدي عةلماء احلديث من املسةلمني فةلهم 
ب كما أن دمون زمناً يف هذا اجلانفضل السبق يف أتسيس هذا العةلم ووضع قواعده؛ ذلك ألن عةلماء املسةلمني هم املتق

 .تراثهم مل يبعد عن أيدي املستشرقني، وليس ببعيد أهنم قد اطةلعوا عةليه وأفادوا منه

ونريد يف هذا البحث البسيط تسةليط الضوء عةلى هذا املوضوع, من حيث التعريف به وبقواعده وما يتطةلب من احملقق 
ده جبمع مادة عةلمي  تتحدث عن موضوع التحقيق ومفهومه وقواع عمةله إلخراج عمةله يف التحقيق أبفضل صورة وذلك

من عدة كتب كتبها مؤلفوها تتحدث عن موضوع حبثنا هذا, ونشروا فيها آراءهم وجتارهبم, ونستخةلص منها وابختصار 
ستفادة الال يعيب أهم فوائدها اليت تنري الدرب وترسم خطوات واضح  املعامل ملن أراد إتباعها لضبط هذا املوضوع وا

دة حيث أهنا تعني  الراغب يف االستزا إعطاء صورة خمتصرة ولكنها شامةل  ألصول هذا الفن ملن ال عةلم له به،كماومنه،
 منهاترشده إىل أشهر املصنفات يف هذا الفن، وما ميكن أن يستفيده 
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:مشكخلة البحث  

عت، مما ذاته، وكتب فيه عةلماء كثريون، واختةلفت فيه املناهج والجتاهات وتنو التحقيق موضوع كبري؛ فهو عةلٌم قائٌم ب
نتج عنه تشتيت الباحثني ونفر م من هذا امليدان العظيم، ولذلك رأى الباحثون ضرورة تقدمي هذا العةلم بصورة ميسرة 

 تقرب البعيد، وتيسر منهج البحث فيه، أبسةلوٍب سهٍل لفهم موضوع التحقيق ومتطةلباته. 
 حياول الباحثون اإلجاب  عن األسئةل  اآلتي : :أسئخلة البحث

 ما املقصود ابلتحقيق؟ .3
 ماذا يتوجب عةلى احملقق قبل البدء ابلتحقيق؟ .1
 ما هي اخلطوات اليت جيب إتباعها عند التحقيق؟ .1
 ماذا عةلى احملقق عمةله بعد التحقيق؟ .4

 ما أييت: من األهداف اليت يسعى الباحثون إىل الوصول إليهاأهداف البحث: 
 التعريف ابلتحقيق لغً  واصطالًحا. .3
 تبيان ما عةلى احملقق عمةله قبل البدء ابلتحقيق. .1
 رسم اخلطوات املطةلوب إتباعها عند التحقيق. .1
 تبيان خطوات ما بعد التحقيق. .4

 منهج البحث:
ون من كتب احملقق اعتمد الباحثون منهجا استقرائياً وموضوعياً خالل كتاب  هذا البحث: من خالل ما كتبه العةلماء

 ومقاالت تتعةلق ابلتحقيق ومناهجه وطرقه وموضوعاته.
 خطة البحث:
 وحتوي: مةلخص الدراس . وأمهيتها، ومشكةلتها، وأسئةلتها، وأهدافها، ومنهجها.  املقدمة، -
 وفيه: بيان مفهوم حتقيق املخطوطات، وأمهيته، وقواعده.التمهيد، -
 يتناول مرحةل  ما قبل التحقيق. املبحث األول: -
 يتناول مرحةل  التحقيق. املبحث الثاين: -
 ويتناول مرحةل  ما بعد التحقيق. املبحث الثالث: -
 ، وفيها: النتائج والتوصيات.اخلامتة -
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 .142ص  2279رس, مكتب  لبنان, بطالبستاني, حميط احمليط   3
 .121 , ص1001 اخلزان  احلسني  الرابط, مصطفى طويب -بنبني أمحد شوقي معجم مصطةلحات املخطوط العريب،  4
 .2.نقالً عن: صناع  املخطوط ودوره يف بناء احلضارة اإلسالمي ، ص432، ص2املخطوط العريب،النقشبندي أسام  ، ج  5

 
 املصادر واملراجع. -

 التمهيد: مفهوم حتقيق املخطوطات، وأمهيته، وقواعده.

.أواًل: تعريف املخطوطات يف اصطالح العخلماء  

 3أ، خيطُّ خطتتاً، كتتتب أي صتتتتتتتتتتتتتتورة الةلف  حبروف هجتتائيتت -ابلقةلم وغريه-أبنتته أمتتأخوذ من خّط  :يعرف املخطوط لغــة
 .  4أالفرنسي ... مقابل كةلم  مطبوع Manuscritوقيل يراد هبا: الكةلم  املكتوب  ابليد، وهي ترمج  لكةلم  

ن كتب ابملداد عةلى الورق ستتتواءاً أكان الورق مصتتتنوعاً موالتعريف األمشل هو ما عرفه أستتتام  النقشتتتبندي بقوله: أهو ما  
 .   5أقراطيس الربدي، أو من الرقوق أو من الكاغد أو األكتاف، أو عةلى شكل لفائف أو كراريس

وعةلى هذا ميكننا تعريف املخطوط أبنه: مكتوب ابليد، عةلى ورق أو غريه مما يستعمل عادة رذا الغرض، ويقابل 
) الكةلم  الفرنسي  Manuscrit وحنوه   ،ما كان مطبوعاً، وما كتب عةلى غري الورق به:. هذا التعريف خرج (

 كاملكتوب عةلى اجلدران مثاًل ال يعد خمطوطاً.

: ويطةلق عةلى الكتب القدمي  املكتوب  ابليد ومل يتم حتقيقها من قبل.تعريف املخطوط اصطالًحا أما  

 اثنياً : مفهوم التحقيق لغًة واصطالحاً 

 :لخلتحقيق الخلغويالتعريف 

يرى البعض أن كةلم  التحقيق مل ترد يف الرتاث العريب ابملعىن املقصود منها عند احلديث عن حتقيق املخطوطات؛ ولذلك 
يردون الكةلم  إىل أصتل أجن  )إجنةليزي أو فرنستي(. يقول الدكتور عبدالوهاب الفضةلي: أكةلم  حتقيق هي ترمج  لكةلم  

(Critique الفرنسي ، ولكةلم ) (Criticismاالجنةليزي . وذلك ألن كةلم  حتقيق العربي  مل تستعمل) 
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 ..32, 2291, 2حتقيق الرتاث، الفضةلي عبد ارادي, مكتب  العةلم, جدة ط  6
 .الفضةلي عبد ارادي.31انظر: حتقيق الرتاث،   7
 ..103، ص2ج, 2229, 2جار هللا أبو القاسم, حتقيق حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العةلمي ,ط حممود بن عمر أساس البالغ  ، الزخمشري, 8
 .22، ص1ج, 2227, حتقيق عبد السالم هارون, دار الفكر أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسني معجم مقاييس الةلغ ،  9

 .42، 20حممد بن مكرم, دار صادر, بريوت جابن منظور لسان العرب،   10
 .21 ص,2297 ,7صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت لبنان، طاملنجد قواعد حتقيق املخطوطات،   11
 .140ص 0229حممد مندور، مؤسساتنب عبدهللا، تونس، يف امليزان اجلديد،   12

 

قدمياً يف الةلغ  العربي  مبعناها العةلمي أو االصتتتتطالحي هنا، ألهنا معجميا تعح )إحكام الشتتتتيء( يقول املعجم الوستتتتيط:  
 ث الدكتور عن أ. وحني حب6أكالم حمقق: حمكم الصنع  رصني...وحقق القول والقضي ، والشيء واألمر: أحكمه

معنتتاهتتا العةلمي االصتتتتتتتتتتتتتتطالحي يف املعتتاجم املختةلطتت ، وجتتد أهنتتا تعح: أالفحص العةلمي لةلنصتتتتتتتتتتتتتتوص األدبيتت  من حيتتث 
 .7مصدرها وصح  نصها وإنشاؤها وصفا ا واترخيهاأ ولذلك فالكةلم  ليست عربي 

أ يف القواميس العربي ، وقصتتتتتتتتتتتتد به  ت من اخلرب عدداً من املعاين، منها: التثبوال نستتتتتتتتتتتتةلم رذا الرأى فقد ورد الفعل أحقةقس
وقورم: حققت  8والوقوف عةلى حقيقتته، وذلتك يف قول العرب: أأ أحق لكم هتذا اخلرب أي أعةلمته لكم وأعرف حقيقته

. كمتتا أن الفعتتل العريب أحقةأ حيمتتل معىن قريتتب من املقصتتتتتتتتتتتتتتود ابلتحقيق يف العصتتتتتتتتتتتتتتر 9األمر: أي كنتتت عةلى يقني منتته
لستان العرب: أحقةه حيسققُّه حقاً وأحقةه، كالمها: أثبته وصتار عنده حق ال يشك فيه...وحقق الرجلق إذا احلاضتر. جاء يف 

أ وهتذه املعتاين كةلهتا داخةل  يف 10قتال هتذا الشتتتتتتتتتتتتتتيء هو احلقُّ. ويقتال: أحققتت األمر إحقتاقتاً إذا أحكمتته وصتتتتتتتتتتتتتتححتته
 املقصود ابلتحقيق يف العصر احلاضر.

متتأخوذة من الفعةلني العربيني أحق و حققأ ويراد هبتتا: التثبتتت من األمر، والوقوف عةلى  وعةلى هتتذا فكةلمتت  حتقيق لغتت :
 حقيقته، وبيان احلق فيه وإحكامه وتصحيحه.

 :لتحقيق املخطوطات التعريف االصطالحي

توجد العديد من تعريفات حتقيق املخطوطات عند أهل االختصتتتتتتتتتاص، وإن كانت يف مؤداها اختالف تنوع ال تضتتتتتتتتتاد، 
 :منها

 .11تعريف الدكتور صالح املنجد أبنه: أتقدمي املخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه، دون شرحهأ -
 .12أ أن يقرأ النص قراءة متكن القاريء من فهمهأويعرفه الدكتور حممد مندور أبنه: -
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 2,ص2291, 2, طبريوت –مؤسس  الرسال  , بّشار عّواد معروف معروف د.ضبط النص والتعةليق عةليه،   13
 .1, ص2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، طعبد التواب, مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني،.  14

 

,       2293, 2ط ,اجلامع  اإلسالمي  ابملدين  املنورة , الناشرأكرم ضياء د.  العمريدراسات اترخيي  مع تعةليق  يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات،   15
 .41ص

 

 .32مرجع سابق. صالفضةلي عبد ارادي, حتقيق الرتاث،   16

 
 عةلم حتقيق النصتتتتتتتتتتتتتتوص إتا هو يهدف إىل تقدمي نصوالدكتور بشتتتتتتتتتتتتتتار عواد معروف يبني الغاي  منه بقوله: أ -

 .13صحيح مطابق ملا كتبه مؤلفه ما استطاع احملقق إىل ذلك سبيالأ
أحتقيق النص معناه: قراءته عةلى الوجه الذي أراده عةليه مؤلفه، أو عةلى ويقول الدكتور رمضتتتتتتتتتان عبد التواب:  -

 .14وجه يقرب من أصةله الذي كتبه به هذا املؤلفأ
 بشتتتتتتتتتكل ستتتتتتتتتةليم مع حل عقده وإشتتتتتتتتتكاالته اليت أما الدكتور أكرم العمري فيعرف التحقيق أبنه أإخراج النص -

 .15يصعب عةلى القاريء حةلها بسهول أ
والتدكتور عبتد الوهتاب الفضتتتتتتتتتتتتتتةلي يعرفته بقولته: أحتقيق الرتاث: هو العةلم التذي يبحث فيه عن قواعد نشتتتتتتتتتتتتتتر  -

 .16املخطوطات، أو هو دراس  قواعد نشر املخطوطاتأ
 ينبغي أن حيقق جمموعة من األهداف، وهي: وهذه التعريفات يف جممخلها تشري إىل أن حتقيق املخطوط

 تقدمي النص كما أراده صاحبه، أو عةلى أقرب ما يكون منه. .3

 أن خيرج النص احملقق بصورة متكن القاريء من فهمه. .1

أن حيل العقد واإلشتتتتتتتكاالت اليت تعوق فهم النص، ببيان الغريب، والتعريف ابألعالم وغريها مما يصتتتتتتتعب عةلى  .1
 شرح النص.القاريء فهمه، دون 

ولتحقيق هتتتذه األهتتتداف، اتفق العةلمتتتاء عةلى جمموعتتت  من اخلطوات ال بتتتد منهتتتا ليكون التحقيق عةلميتتتًا مقبواًل، هتتتذه 
 .قواعد التحقيق وهي عن،  حث التاليااخلطوات هي موضوع املب

 اثلثاً: أمهية حتقيق املخطوطات ، ودورها يف إبراز العخلوم:

لعتتل من الواضتتتتتتتتتتتتتتح أن أ أنفس متتا تقتنيتته مكتبتتاتنتتا هو الرتاث املخطوط التتذي ميكن من خاللتته أن نتعرف عةلى  تتات 
 احلضارة العربي  اإلسالمي  يف أزهي عصورها فهذا الرتاث هو الذي شكل وجدان األم  وهو الذي صان وحد ا عةلى 
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 .2املخطوطات والرتاث العريب   17 
 املخطوطات العربي  مشكالت وحةلول، ط  18 

 

، فهذا 17عاأي  ويف تياره امتزجت العروب  واإلستتتالم امتزاجا رائمر العصتتتور ويف  ةله  اوت احلدود اجلغرافي  والفوارق العرق
 الرتاث هو عنوان األم  وديوان أايمها، ومنه ينطةلق كل من يريد أن يبح جمداً أو يؤسس حضارة.

ولذلك احتةلت املخطوطات اإلستتتتتتتتتالمي  مكان  متميزة بني أوعي  اإلنتاج الفكري اإلستتتتتتتتتالمي اليت أنتجتها قرائح العةلماء 
الت العةلم أ متثل حبق ثروة من الرتاث الفكري العريب اإلستتتالمي يف شتتت  جماوالباحثني املستتتةلمني عرب مئات الستتتنني، فهي

 .18أواملعرف  كان را دورها فيما ألته األم  من تقدم ورقي وازدهار يف العصور اإلسالمي  األوىل

 :املخطوطات  قواعد حتقيق: رابعاً 

متتا يةلي بيتتان تةلتتك فيالبتتاحتتثق اول حيتتد من اخلطوات البتتد منهتتا ليكون التحقيق مقبواًل، و اتفق عةلمتتاء التحقيق عةلى عتتد
 ثالث: وهي مراحلاخلطوات مع التعةليق عةليها، 

 مرحةل  ما قبل التحقيق. -
 مرحةل  التحقيق. -
 مرحةل  ما بعد التحقيق. -

 وتفصيل ذلك يف املباحث التالية:
 : مرحخلة ما قبل التحقيقاملبحث األول

احملقق يف هذه املرحةل  أن خيتار خمطوطاً ليعطيه جهده وعنايته، ح  يوصتتتتتتتتتتتةله إىل القاريء ستتتتتتتتتتتاملاً كما أراده  ينبغي عةلى 
، وقد اشتتتتترتط عةلماء التحقيق عدداً من الشتتتتتروط ليكون املخطوط حقيقاً ببذل -ما استتتتتتطاع إىل ذلك ستتتتتبيالً  –مؤلفه 

 اجلهد والوقت يف حتقيقه، وهذه الشروط هي:
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مكتب  الثقاف  , ركيسيوسف إليان س إىل عدد من الكتب، منها: معجم املطبوعات العربي  واملعرب  الرجوعملعرف  املخطوطات اليت قد سبق حتقيقها ميكن   91

 , وغريها من الكتب اليت تعىن ابملخطوطات.       املطبع  العربي  مبصر, يوسف إليان سركيس، وكتاب جامع التصانيف احلديث ،  الديني 

 

 . 149,ص1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت ملخطوطات،نظر: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق اا  20
229 

92

29
 22992 29.2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طحتقيق النصوص ونشرها،هارون, عبد السالم هارون,          

 

، إذ التحقيق فيما قد سبق حتقيقه ال يضيف جديداً إال إذا كان هناك 19املخطوط قد سبق حتقيقه أن ال يكون .3
مسوغاً إلعادة التحقيق مرة أخرى، كما أن حتقيق غري النافع ال يعود بفائدة عةلى اإلنسان ال يف دنياه وال يف 

 :20مسوغات إعادة التحقيقمن , أخراه
  أو أقص.أن يكون التحقيق السابق غري مناسب 
  .هور خمطوطات سابق  تقدم إضاف  إىل الكتاب  
 .أن يكون الكتاب املطبوع مفقوداً أو أدر الوجود 

أن يكون صاحلاً لةلقراءة والتحقيق؛ فاملخطوط املكتوب خبط سيء، قد تداخل حربه واختةلطت حروفه ال يقؤمسن  .1
 كثري اخلروم، مقطوع الصفحات.إخراجه عةلى الوجه املطةلوب مهما بذل فيه من جهد، وكذلك املخطوط  

توفر أكثر من نسخ  من املخطوط، إذ النس  تكمل إحداها األخرى فيما حدث فيه حتريف أو تصحيف أو  .1
ى , وقد أجاز احملققون االعتماد عةلخرم وآتكل، كما أهنا تعني عةلى فهم أفضل لةلمخطوط موضع التحقيق

 :21نسخ  واحدة يف حاالت، منها
  كبرية يف اببه.  كون املخطوط له أمهي 
 . عدم توفر نس  أخرى رذا املخطوط 
 .كون النسخ  املوجودة واضح  اخلط كامةل  ميكن االعتماد عةليها 

وبعد أن يصتتتتتل احملقق إىل عنوان خمطوط معني ليكون موضتتتتتع التحقيق عةليه بعد هذا أن يشتتتتترع يف مجع نستتتتت  املخطوط 
ملعين  لةلمحقق وهناك بعض الوسائل ا –نسخ  له كما سبق بيانهإذ من شروط حتقيق املخطوط توفر أكثر من  –املتفرق  

يف رحةلتت  حبثتته عن نستتتتتتتتتتتتتت  املخطوط املتفرقتت ، منهتتا: مراجعتت  الكتتتب والفهتتارس املعنيتت  ابملخطوطتتات مثتتل كتتتاب )اتري  
 األدب العريب( لكتتارل بروكةلمتتان، وكتتتاب )اتري  الرتاث العريب( لفؤاد ستتتتتتتتتتتتتتزكني، وكتتذلتتك مراجعتت  فهتتارس املخطوطتتات

 اخلاص  مبكتب  معين  أو  خمطوطات عدة مكتبات بقطر معني، ومن فهارس املخطوطات املهم : فهرس
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, 2ط ,اجلامع  اإلسالمي  ابملدين  املنورة الناشر, أكرم ضياء د.  يف منهج البحث وحتقيق املخطوطات، العمريانظر: دراسات اترخيي  مع تعةليق    22

 .41,ص2293
 

 .9ص2294,  2حممود الطناحي، مكتب  اخلاجني، القاهرة، طمدخل إىل اتري  نشر الرتاث، الطناحي,   23 
 
 

 .12ص.2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طحتقيق النصوص ونشرها،هارون, عبد السالم هارون,   24

 

خمطوطتات معهتد املخطوطات جبامع  الدول العربي  حيث حيتوي املعهد عةلى عدد كبري من املخطوطات املصتتتتتتتتتتتتتتورة عن  
 إلسكندري ، ودار   األزهري  واملكتب  البةلدي  ابمكتبات العامل املختةلف ، مث فهارس خمطوطات دار الكتب املصري ، واملكتب

الكتب الظاهري  بدمشتتتتتتتتتتتتتتق، ومكتب  األوقاف العام  ببغداد، ومكتب  املتحف العراقي ببغداد، ومكتب  املتحف الربيطاين، 
. كمتتا أن عةليتته أن يستتتتتتتتتتتتتتتأل املهتمني ابملخطوطتتات من احملققني واملستتتتتتتتتتتتتتؤولني عن 22ومكتبتت  برلني وغريهتتا من املكتبتتات

 كتبات وغريهم، وكذلك متابع  اجملالت اليت تعىن بنشر أخبار الرتاث.امل

بعد مجع النستتتتتت  من مظاهنا يبدأ بعد هذا يف ترتيب النستتتتتت  حستتتتتتب أمهيتها، ولةلعةلماء أمور معتربة يف احلكم عةلى أمهي  
عتبار منازل ن عةلى ااملخطوط وقيمتته. يقول التدكتور حممود الطنتاحي:أ جرى القتدمتاء واألثبتات من احملققني املعتاصتتتتتتتتتتتتتتري

نستتتتتتت  الكتاب املخطوط فقدموا نستتتتتتتخ  املؤلف اليت كتبها بيده عةلى ستتتتتتتائر النستتتتتتت  مث تةليها النستتتتتتتخ  اليت أمالها عةلى 
تالميذه أو أجازها أو اطةلع عةليها، مث أييت يف مرتب  بعد ذلك النستتتخ  املنقول  عن واحدة من تةلك النستتت ، أو تةلك اليت  

عةليته، أو ثبتت عةليهتا خطته ابلقراءة أو التمةلك، فعذا عدمنا ذلك كةله كان املعيار هو قدم كتبهتا أحتد العةلمتاء، أو قرئتت 
 .23اتري  النس ، مع االطمئنان إىل الصح  والسالم أ

ويقول الشتتي  عبدالستتالم هارون:أأعةلى النصتتوص هي املخطوطات اليت وصتتةلت إلينا حامةل  عنوان الكتاب واستتم مؤلفه 
صتتتتتتتتتتتتورة ر ها املؤلف وكتبها بنفستتتتتتتتتتتته أو يكون قد أشتتتتتتتتتتتتار بكتابتها أو أمالها أو أجازها ومجيع مادة الكتاب عةلى آخر 

 . 24ويكون يف النسخ  مع ذلك ما يفيد اطالعه عةليها أو إقراره راأ
وبناء عةلى هذا فعن األفضتتتةلي  يف النستتت  هي لألقرب من زمن املؤلف وتقدم املكتوب  خبط يده عةلى غريها، واملبيضتتت  من  

ستتتتتتتتتتتتتتودة، وتقتدم اليت أقرهتا أحتد العةلمتاء عةلى غريهتا، كمتا أن الكتامةلت  من املخطوطتات تقدم عةلى اليت هبا كتتابته عةلى امل
 نقص، وكذلك واضح  اخلط عةلى غريها.
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 .24, ص2223، 2لبنان، ط–النصوص بني النظري  والتطبيق، فهمي سعد، طالل جمذوب، عامل الكتب، بريوت انظر: حتقيق    25

 

 .24مرجع سابق,صظر:حتقيق املخطواطات بني النظري  والتطبيق ان  26
 .240مرجع سابق,صالفضةلي عبد ارادي, حتقيق الرتاث،.   27

 
 : مرحخلة التحقيقاملبحث الثاين

ستتتتتتتتتتتتتت  نبعتد أن مجع احملقق نستتتتتتتتتتتتتت  املخطوط تبتدأ املرحةلت  الثاني  وهي مرحةل  التحقيق الفعةلي، ويبدأ احملقق بتصتتتتتتتتتتتتتتنيف 
املخطوط  الختيار النستتتخ  األم، اليت ستتتتكون أصتتتالً معتمداً لةلتحقيق، وتبقى النستتت  األخرى إلكمال ما فات النستتتخ  

 األم، والتحقيق هنا يشمل:
 .حتقيق عنوان الكتاباملطخلب األول: 

خالي  من الكتاب ،  ،مل يعتد املصتتتنفون القدامى كتاب  العنوان يف صتتتفح  مستتتتقةل  بل كانوا يرتكون الصتتتفح  األوىل بيضتتتاء
وكان الناستتتتت  أو مالك الكتاب يضتتتتتيف العنوان عةلى تةلك الورق  البيضتتتتتاء، وكانت عاد م إضتتتتتاف  عنوان الكتاب إما يف 

 .  25مقدم  الكتاب أو خامتته؛ وغالباً يشري املؤلف أو الناس  عند هناي  عمةله إىل متام كتابه، ذاكراً ا ه واتري  نسخه

وقتتد يواجتته احملقق خمطوطتتاً بال عنوان: إمتتا لفقتتد مقتتدمتت  الكتتتاب، أو انطمتتاس العنوان، أو أنتته قتتد أثبتتت عةلى النستتتتتتتتتتتتتتختت  
عنوان واضتتتتتتتتتتح جةلي ولكنه خيالف الواقع لداعي من دواعي التزييف أو جلهل أحدهم بعنوان املخطوط فوضتتتتتتتتتتع ما خيل 

ابن  ىل كتب املصتتتتتتتتتادر وفهارس املكتبات، مثل فهرستتتتتتتتتتالرجوع إإليه أنه الصتتتتتتتتتواب دون تثبت. وهنا جيب عةلى احملقق 
الندمي، أو كشتتتتتتتف الظنون وذيةله، أو اتري  األدب العريب لربوكةلمان، أو اتري  الرتاث العريب لفؤاد ستتتتتتتزكني، أو غريها من  

 .26كتب الرتاجم والطبقات

 كما يقرتح الدكتور عبد ارادي الفضةلي أن يقوم احملقق بتتتتأاتباع الطرق التالي :
 قراءة الكتاب، إذ رمبا يعثر عةلى ا ه يف غضون سطوره. .3
 الرجوع إىل فهارس الكتب لةلوقوف عةلى العنوان عن أحد طريقني، مها: .1

 موضوع الكتاب. .أ
 .27مؤلف الكتابأ .ب
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, 2, ط2البن وحشي  النبطي,الطّباع اايد خالد, دار الفكر, دمشق ط.30منهج حتقيق املخطوطات ومعه كتاب شوق املستهام،   28
1003   

 
 44, ص2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, حتقيق النصوص ونشرها،  29
 44, صهارون عبد السالم مرجع سابقحتقيق النصوص ونشرها،.  30

 

ومن هنا فعن عةلى احملقق أن يتحرى العنوان األصتتتةلي ويضتتتعه كما أراده املصتتتنف، وقد أيصتتتادف احملقق أكثر من عنوان، 
أ، 28هذه احلال  عةليه التثبت من العنوان من خالل مقارنته ومفاضةلته بني النس  اليت اعتمد عةليها يف حتقيق الكتابويف 

والستتتتتتتتتتتتتتبتتب يف تعتتدد العنتتاوين لنفس املخطوط هو أن مؤلفتته قتتد كتتتب كتتتابتته أكثر من مرة، وقتتام بتغيري العنوان يف طبعتت  
   تستتتتتتتتويد الكتاب فةلما وصتتتتتتتتل مرحةل  التبييض اختار عنواأً آخر،الحق ، أو أن املصتتتتتتتتنف اختار لكتابه عنواأً يف مرحةل
 وعةلى احملقق هنا أن يثبت آخر عنوان وضعه املصنف.

 حتقيق اسم املؤلف. املطخلب الثاين:

ستتتتتتتتتبق بيان أن التحقيق مأخوذ من الفعل حقق، واليت تعح التثبت والوقوف عةلى حقيق  الشتتتتتتتتتيء، ومن أهم ما يهتم له 
املؤلف صتاحب املصنف، وقد يكون اسم املصنف مكتوابً عةلى غالف الكتاب أو يف مقدمته، وهذا هنا هو، بيان استم 

ال ينبغي أن يركن احملقق إليه بل عةليه أن يستتتتتعى لةلحصتتتتتول عةلى مؤكدات أكثر  ليصتتتتتل إىل ما يقرب اليقني يف ما خيص 
أو  ب واستتتتم مؤلفه يف  اهر النستتتتخ استتتتم املؤلف. يقول األستتتتتاذ عبدالستتتتالم هارون: أليس يكفي أن جند عنوان الكتا

النستت  لنحكم أبن املخطوط  من مؤلفات صتتاحب االستتم املثبت، بل البد من إجراء حتقيق عةلمي يطمئن معه الباحث 
 .29إىل أن الكتاب نفسه صادق النسب  إىل مؤلفهأ

وينبغي عةلى احملقق إن شتتتتتتتتتك يف استتتتتتتتتم املؤلف أن يراجع فهارس املكتبات أو كتب املؤلفات أو الرتاجم اليت أأقخرجت   
إخراجتتاً حتتديثتتاً وفهرستتتتتتتتتتتتتتتت فيهتتا الكتتتب، كمعجم األدابء ليتتاقوت، وأنبتتاه الرواة لةلقفطي، أو غري ذلتتك من الوستتتتتتتتتتتتتتتائتتل 

صتتتتري، واحلستتتتن ملثبت  يف الكتب، فالنصتتتتري قد يصتتتتحف ابلبالعةلمي ...وقد يعرتي التحريف والتصتتتتحيف أ اء املؤلفني ا
ابحلستتتتتتتتتتتتتتني، واخلراز ابخلزاز، وكتتل أولئتتك حيتتتاج إىل حتقيق ال يكتفى فيتته مبرجع واحتتد، فقتتد يكون ذلتتك املرجع فيتته عني 
ذلتك التصتتتتتتتتتتتتتتحيف أو تصتتتتتتتتتتتتتتحيف آخر أقستتتتتتتتتتتتتتى منتته، فةليس هنتتا بتتقد من اجتالب الطمتتأنينتت  يف ذلتتك ابلبحتتث العةلمي 

 .30الواسعأ
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 .1002, دار ابن حزم, عبد هللا الكمايلالكمايل,  خطوة،.خطوة  –كتاب  البحث وحتقيق املخطوط    31
 29.صحممد بن مكرم, دار صادر, بريوت ابن منظورلسان العرب,     
 234ص.2223عبداجمليد دايب، دار املعارف، القاهرة،  ,حتقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره،دايب  32

 .21ص.2223، 2لبنان، ط–الكتب، بريوت منهج حتقيق النصوص، فهمي سعد، طالل جمذوب، عامل   33 
 

 2272عبد التواب رمضان, نشر بتحقيق الدكتور رمضان عبدالتواب.  34

 

ا أن معرف  احملقق أبستتتتتتتةلوب املؤلف وخطه من العوامل املستتتتتتتاعدة عةلى حتقيق نستتتتتتتب  الكتاب إىل صتتتتتتتاحبه، وإن كان كم
أاألستتتتتتتتتتتتتتةلوب واخلط ال يعتمتد عةليهما اعتماداً كةلياً يف ذلك؛ ألهنما خيتةلفان بني بداي  عمر املؤلف وختامه...كما ميكن 

 أ.31ه مع زمن املؤلف لةلتأكد من العالق من خالل دراس  منت الكتاب التعرف عةلى زمنه، مث يقارن

 حتقيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه. املطخلب الثالث:

جيب عةلى احملقق أن يتأكد من صتح  نستتب  الكتاب إىل صتاحبه إذ حيدث يف بعض األحيان أن تنستتب املخطوط  إىل   
هرسني يف نسب  واجتهاد املف غري صتاحبها إما بغرض استتبداله مبشهور آخر أكثر شهرة، أو بسبب ضياع صفح  العنوان

املخطوط إىل مؤلف، أو بستتبب وجود املخطوط ضتتمن جمموع ومل يتبني املفهرس استتم املؤلف، كما أن أاشتترتاك كثري من 
املؤلفني يف عنواأت الكتب حيمةلنا عةلى احلذر يف إثبات استتتتتتتتم املؤلف اجملهول، فالبد من اعتبارات حتقيقي ، ومنها املادة 

 . 32ومدى مطاوعتها ملا يعرفه احملقق عن املؤلف وحياته العةلمي  وعن أسةلوبه وعصرهأ العةلمي  لةلنسخ ،

ويف حال  عدم وضتتتتتوح نستتتتتب  الكتاب إىل مؤلفه، ال بد لةلمحقق أ من الرجوع إىل ما ألفه صتتتتتاحبه من كتب فرمبا عرض 
ليفتته، أو ني فيهتتا أستتتتتتتتتتتتتتبتتاب أتلتتذكر هتتذا املؤلف يف خالل مؤلفتتاتتته األخرى، أو عرض لتتذكره يف مقتتدمتت  الكتتتاب، اليت يب

الرجوع إىل الكتب املؤلف  يف اببه، وأتخرت عنه، لعةلها اقتبستتت منه، أو أشتتارت إليه، أو االنتفاع من كتب الرتاجم اليت 
 .33عقدت له ترمج  خاص ، فأشارت فيها إىل مصنفاته، أو كتب الفهارسأ

من حياة  صتتتتتتتتتتاحبه، حيث اعتاد املرتمجون أن يكتبوا نبذاً ولكتب الرتاجم والطبقات دورها يف إثبات نستتتتتتتتتتب  الكتاب إىل 
املرتجم به، ويتبعونه بثبتاً ملا كتبه من مؤلفات وموستتوعات، وهي هبذا تعد مصتتدراً أصتتيالً يف إثبات صتتح  املخطوط  إىل 

كتاب لصتتاحبها. ولكن أعدم ذكر الكتاب يف الرتاجم والطبقات، ال يصتتح وحده أن يكون مؤدايً إىل الشتتك يف نستتب  ا
إىل مؤلفه؛ إذ مل تدّع كتب الرتاجم يوماً أهنا أحصتتتتتتتتتت مجيع مؤلفات العةلماء الذي يرد رم ذكر فيها. ولدينا األمثةل  عةلى 

 ملؤرج السدوسي...لوال اقتباسات منه يف )مجهرة األمثال( لةلعسكري، و )جممع األمثال(  34ذلك؛ فكتاب )األمثال(
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 2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، طعبد التواب .74مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني،   35
 .2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .47حتقيق النصوص ونشرها،   36
 ع سابق.هارون عبد السالم مرجيستثح من ذلك اخلطأ يف القرآن الكرمي،فعنه يصححه يف املنت ويشري يف ارامش إىل ما أخطأ فيه الكاتب.  37
 .2229، 7القاهرة، طمكتب  اخلاجني، هارون, عبد السالم هارون, .49حتقيق النصوص ونشرها،   38

 

وى وغريها، لشتتتتك املرء يف نستتتتبته إليه؛ إذ مل يرد له ذكر بني كتب املؤرر، اليت تر  لةلميداين، و )خزان  األدب( لةلبغدادي،
 .35له يف كتب الطبقاتأ

 حتقيق منت الكتاب حىت يظهر بقدر اإلمكان مقاراًب لن  مؤلفه. املطخلب الرابع:

  استتتتتتتتتتتتتتي لعمةلييهدف التحقيق إىل إخراج النص كامالً كما أراده صتتتتتتتتتتتتتتاحبه، ورذا فعن نص الكتاب هو اردف األستتتتتتتتتتتتتت
التحقيق، واحملقق حياول إخراج النص كما هو دون تدخل منه يف منت الكتاب. يقول الشتي  عبدالستالم هارون: أحتقيق 
منت الكتاب: ومعناه أن يؤدي الكتاب أداًء صتتتتتتتتتتتتتتادقاً كما وضتتتتتتتتتتتتتتعه مؤلفه كّماً وكيفاً بقدر اإلمكان، فةليس معىن حتقيق 

ّل كةلم  صتتتتتتتحيح  حمل أخرى بدعوى أن أوالمها أوىل الكتاب أن نةلتمس لألستتتتتتتةلوب النازل أستتتتتتتةلوابً   هو أعةلى منه، أو حنّق
مبكاهنا أو أمجل، أو أوفق، أو ينستتتب صتتتاحب الكتاب نصتتتاً من النصتتتوص إىل قائل وهو خمطيء يف هذه النستتتب  فيبدل 

لك، أو أن يوجز ذاحملقق ذلك اخلطأ وحيل حمةله الصتتتتتتتواب، أو أن خيطيء يف عبارة خطأ حنوايً دقيقاً فيصتتتتتتتحح خطأه يف 
عباراته إجيازاً خمال فيبستتط احملقق عبارته مبا يدفع اإلخالل، أو أن خيطيء املؤلف يف ذكر عةلم من األعالم فيأيت به احملقق 

 .36عةلى صوابهأ

ورذا اشترتطوا يف احملقق أن يكون أميناً عةلى النص فال يتدخل فيه، فعذا وجد ما يستتدعي التصتحيح صححه يف حاشي  
مهما كانت األستتتتتتتتتتتباب: أن حتقيق املنت ليس  37ال يف متنه، والعةل  يف أنه ال جيوز لةلمحقق أن يتدخل يف النص التحقيق

حتستتتتتتتتتتيناً أو تصتتتتتتتتتتحيحاً لةلمنت، إتا هوأ أمان  األداء اليت تقتضتتتتتتتتتتيها أمان  التاري ، فعن منت الكتاب حكم عةلى املؤلف، 
ها، كما أن ذلك الضتتتتتتتتتتترب من التصتتتتتتتتتتترف عدوان عةلى حق وحكم عةلى عصتتتتتتتتتتتره وبيئته، وهي اعتبارات اترخيي  را حرمت

 .38املؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيريأ
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 .2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، ط,عبد التواب 29مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني،   39
 

 1002, دار ابن حزم, عبد هللا الكمايلالكمايل, .22خطوة خطوة،  –انظر: كتاب  البحث وحتقيق املخطوط    40
 نص يقوم إبثبات الفروق بني النس  يف اروامش مع إثبات النص املرجح يف املنت. بعد حصول املؤلف عةلى أفضل  41
ا يف هبالدكتور رمضان عبدالتواب الزايدة يف النص يف حال  الضرورة القصوى عةلى أن تكتب الزايدة بني قوسني معقوفني، والتنبيه عةلى مكاأستجال أجاز 42

 .2291، 2رمضان عبدالتواب ، مكتب  اخلاجني ابلقاهرة، طعبد التواب  .242مى واحملدثني، ارامش. ينظر: مناهج حتقيق الرتاث بني القدا

 

 وقد اشرتط العةلماء لتحقيق هذه الغاي  القيام مبجموع  من اإلجراءات، وهي:

 قراءة الن  قراءة واعية متكررة بغرض فهم أسخلوب الكاتب ومصطخلحاته .أ
ورة لةلمخطوط بل عةليه أن يعيد قراءته ح  أيلف أستتةلوب الكاتب، ويستتتطيع فهمه بصتتفال يكتفي احملقق بقراءة واحدة 

متكنه من إخراج النص ابلصتتتتتتتورة اليت أرادها صتتتتتتتاحبه إذ أفهم النص ضتتتتتتتروري جداً لتحقيقه عةلى الوجه الصتتتتتتتحيح، وأن 
ضتتتتطراب، وأن اإلقدام الا ام احملقق نفستتتته بعدم الفهم، جيب أن يستتتتبق ا ام النص ابلتحريف والتصتتتتحيف، أو اخلةلط وا

، فينبغي عةلى احملقق أن يتهم فهمه هو قبل النص، فال يتستتتتتتتترع إبثبات ما 39عةلى تصتتتتتتتتحيح النص ابلباطل أمر ال يةليقأ
شتتتتتتك يف صتتتتتتحته، أو ما  ن أنه الصتتتتتتواب قبل أن يراجع نفستتتتتته مرات، ويرجع إىل معاجم الةلغ  ومعاجم املصتتتتتتطةلحات 

 اخلاص  بزمن املؤلف.

عةلى فهم النص فهمتاً واعيتاً: التمرس أبستتتتتتتتتتتتتتةلوب املؤلف ابلرجوع إىل مؤلفاته األخرى، وتكرار قراء ا  ومن األمور املعينت 
ملعرف  أستةلوب املؤلف ومصتطةلحاته اليت يستتعمةلها، واإلملام ابملوضتوع الذي تدرسته املخطوط  ملعرف  مفرداته ومصطةلحاته 

 نقةلت وع إىل املصتتتتتتتتادر اليت نقل عنها املؤلف، والكتب اليتوعباراته، ح  ال يقع يف أخطاء أثناء التحقيق، كما أن الرج
 .40عنه له دور كبري يف الوصول إىل درج  من الفهم ألسةلوب املؤلف وطريقته يف الكتاب 

 املقابخلة بني النسخ وترجيح الرواايت .ب
نستتتتتت  أن ال ذكرأ فيما ستتتتتتبق أن من شتتتتتتروط املخطوط املعد لةلتحقيق أن توجد منه أكثر من نستتتتتتخ ، واردف من تعدد

ميكن نستتتبته إىل املؤلف؛ فاملقارن  بني النستتت   دف إىل تصتتتحيح  41يقوم احملقق ابملقارن  بينها لةلحصتتتول عةلى أوثق نص
ما جاء يف النص من تصتتتتحيف أو حتريف أو زايدة أو نقص يف بعض النستتتت  ليستتتتتوي النص قائماً اتماً كما أراده مؤلفه 

 سالم هارون: أجتةلب إلينا خمطوطات. يقول األستاذ عبدال42دون زايدة أو نقص
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 .2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .71حتقيق النصوص ونشرها،   43
 

 1020,  3رة, طحممد محدي, دار الكتب والواثئق القومي , القاهد. البكريبرجسرتاسر حتقيقذكر براجسرتاسر أهنما تصيبان أحياأً، وختطئان أحياأً أخرى.  44
 

 1020,  3د. حممد محدي, دار الكتب والواثئق القومي , القاهرة, طالبكريبرجسرتاسر حتقيق .97انظر: أصول نقد النصوص ونشر الكتب،   45
 

   
املؤلةف الواحد صتوراً من شت  الرواايت، ويف كثري من األحيان جند بعض النس  قد انفردت بزايدات ال جندها يف النس  

وحكم هذه الزايدة أنه ينبغي وضتتتتتتتتتعها حتت الفحص ليحكم احملقق مبدى صتتتتتتتتتتحتها وانطباقها عةلى ستتتتتتتتتتياق  43األخرىأ
 ؤلف. النسخ  وأسةلوب امل

هذا يف حال  وجود زايدات يف إحدى النستت  عةلى غريها.أما يف حال  اختالف النص بني نستتختني من نستت  املخطوط، 
رأى املستتتتشتتترق األملاين براجستتترتاستتتر أن الوستتتيةل  لةلتفريق بني نص املصتتتنف، ونص آخر وضتتتعه أحد النستتتار يقوم عةلى 

أ أي أننا إذا وجدأ نستتتتخ  فيها إستتتتهاب واألخرى موجزة . أأوالمها: أن النص األقصتتتتر هو الصتتتتحيح44فرضتتتتيتني اثنتني
فيحتمل أن املستتتهب  هي من عمل الناستتت ؛ زاد يف العبارة ليفهم القاريء، ورأى براجستتتتري أن نثبت املوجزة ألهنا األقرب 

 .  45لةلصواب
فهم واألخرى توأخرامها: أأن النص األصتتتتتتتتتتتتعب هو الصتتتتتتتتتتتتحيح، أي أننا إذا عثرأ عةلى قراءتني إحدامها تفهم بصتتتتتتتتتتتتعوب  

بستتهول ، فضتتةلنا األوىل...هذه القاعدة صتتحيح  إىل حد ما وحيتج هبا عةلى أنه ال يتصتتور أن يبدل الناستت  شتتيئاً مفهوماً 
بشتتيء ال يفهم مطةلقاً، أو بشتتيء ال يفهم إال بصتتعوب ، واحملتمل ضتتد ذلكأ. وعةلى هذا وجب عةلى احملقق أن يتأ  وأن 

ت حاً ألول نظرة، بل عةليه أن يعيد النظر يف النستتتتتتتت  وحيقق ويقارن قبل أن يثبيرتيث، وال يعجل بوضتتتتتتتتع ما يراه صتتتتتتتتحي
 نصاً أو حيذفه.
 تقسيم املخطوطة ووضع عالمات الرتقيم وضبط النصوص ابلشكل .ت

مل يعتد القدماء وضتتتع عالمات الرتقيم ابلصتتتورة املتعارف عةليها يف عصتتترأ، كما أن الرستتتم اإلمالئي العريب قد تطور عرب  
املختةلف ، وعةلى احملقق الذي التزم إبخراج نص مفهوم لةلقاريء املعاصتتتتتر، أن خيرجه حبةل  تناستتتتتتب ما اعتاد عةليه  العصتتتتتور

أهل هذا الزمان، ولذلك فقد اشتتتتتتتتتتترتط احملققون لتمام حتقيق النص أن يقوم احملقق بوضتتتتتتتتتتتع عالمات الرتقيم احلديث ، وأن 
كما   رات مرقم  تسهل عةلى القاري قراءته واالستفادة منه،يقستم النص إىل فصتول ومباحث، وأن تقستم الصتفح  إىل فق

 أن اتباع الرسم اإلمالئي احلديث ال غىن عنه لكل حتقيق.
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 1003دار املعرف , بريوت املرعشةلي يوسف املرعشةلي, .170أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،   46
 2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .72حتقيق النصوص ونشرها،   47
 ملصدر السابق, ا 90حتقيق النصوص ونشرها،  48 

 1002, دار ابن حزم, عبد هللا الكمايلالكمايل,.204انظر: كتاب  البحث وحتقيق املخطوط ،   49

 يقول الدكتور يوسف املرعشةلي يف بيان ما عةلى احملقق فعةله: أيراعي فيها األمور التالي : 

 أن يعتمد قواعد الرسم اإلمالئي املعاصر. .3

فيبدأ األبواب بصتتتتتتتتتفح  جديدة، ويطبع عناوين الفصتتتتتتتتتول يف أوستتتتتتتتتط  أن يضتتتتتتتتتع العناوين بشتتتتتتتتتكل واضتتتتتتتتتح؛ .1
 الصفحات، ويفرد ابلعناوين الفرعي  يف اجلانب األمين من الصفحات.

 أن ينظم النص يف فقرات تتفاوت كرباً وصغراً حبسب األفكار الرئيس  والفرعي  وبرقم األفكار املتتابع . .1

اء األعالم املشتتتتتتكةل ، وكذا أ اء املواضتتتتتتع، والكتب، وذلك أن يضتتتتتتبط ابلشتتتتتتكل غريب األلفاأ الةلغوي ، وأ  .4
 ابلرجوع إىل املصادر املختص .

أن يستتتتتتتتتخدم عالمات الرتقيم املعاصتتتتتتتترة من نقط  وفاصتتتتتتتتةل ...وحيصتتتتتتتتر اآلايت واألحاديث وأقوال العةلماء يف  .5
 .46أقواسها اخلاص أ

كامةلها، ا كفيل بتغيري معىن العبارة بوقضتتتتتتي  ضتتتتتتبط الكةلم  ابلشتتتتتتكل أمر له خطره، إذ إن وضتتتتتتع حرك  يف غري موضتتتتتتعه
ولذلك وجب عةلى احملقق أن يتثبت قبل أن يثبت ضتتبطاً لكةلم  خاصتت  فيما أقشتتكل معناه وصتتعب عةلى القاريء فهمه، 
وأيف بعض الكتتب القدمي  جند أن النص قد قيدت كةلماته بضتتتتتتتتتتتتتتبط خاص، فهذا الضتتتتتتتتتتتتتتبط له حرمته وأمانته، وواجب 

 .47يف النسخ  األم، وأال يغري هذا الضبط وال يبدله ففي ذلك عدوان عةلى املؤلفأ احملقق أن يؤدّّيه كما وجده

أما الكتب اليت خةلت من الضتتتتتتتبط واحتاج احملقق إىل ضتتتتتتتبطها؛ فعن عةليه أأن يستتتتتتتتأنس بطريق  املؤلف، فال يضتتتتتتتبطها  
ات اليت حتتمل أكثر من صتتورة ، وذلك يف الكةلم48ضتتبطاً خمالفاً ملا ارتضتتاه املؤلف يف نظري الكةلم  اليت ضتتبطها املؤلفأ

لةلضتتتتبط، وغالب الضتتتتبط يكون لحايت، واألحاديث واألشتتتتعار واألمثال اليت تصتتتتعب قراء ا، إضتتتتاف  إىل أ اء األعالم 
 .  49واألماكن والكتب، األلفاأ اليت يةلتبس معناها إذا أمهل شكةلها
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 2291, 2عبد ارادي الفضةلي, مكتب  العةلم, جدة ط.297حتقيق الرتاث،   50 
 1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت .121انظر: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،   51
 2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون, .92حتقيق النصوص ونشرها،   52
 1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت .. 123انظر: أصول كتاب  البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،  53

 

 التعخليق عخلى الن املطخلب اخلامس: 

ف  ما كان يعرف عند القدماء ابستتتتتتتتتتتم )التذكرة(، ويراد هبا: أجمموع  املعةلومات اليت حيتيعطي التعةليق مبعناه القدمي معىن 
. وعةلى هذا فاملراد 50هبتا لةلرجوع إليهتا عند احلاج ، مث نقل حديثاً ليدل مبفهومه عةلى ما تدل عةليه احلاشتتتتتتتتتتتتتتي  من معىنأ

 ةلق فهمه عةليه.ابلتعةليق عةلى النص هو: وضع هوامش لةلنص يرجع إليها القاريء لفهم ما استغ

وقد اختةلف العةلماء يف حجم اروامش زايدة ونقصتاً، فمنهم من افرتض را أن تقوم بتوضيح كل ما خفي عةلى القاريء، 
وأن يضتتتتتتتتيف احملقق معةلومات إضتتتتتتتتافي  تزيد املادة العةلمي  املستتتتتتتتتفادة من النص، ومنهم فريق معتدل رأى أن الغرض من 

مؤلفه دون شتتتتتتترحه أو التعةليق عةليه إال يف حدود ضتتتتتتتيق ، تبني ما شتتتتتتتق عةلى اروامش هي تقدمي نص واضتتتتتتتح كما أراده 
 . 51القاريء قراءته

وقد اختار األستتتتتتتتاذ عبد الستتتتتتتالم هارون الرأي األخري، يقول عن ذلك: أبعض احملققني يستتتتتتترفون يف هذه التعةليقات مبا 
اب، قريب  والبعيدة من موضتتتتتتتوع الكتخيرج عن هذا الغرض العةلمي )جعل النص مفهوماً لةلقاريء( إىل حشتتتتتتتد املعارف ال

وهتذا األمر إن أعجتب بعض العةلمتاء فتعنته حري أال يعجتب مجهر م، لتذلتك مل يكن بتد من االقتصتتتتتتتتتتتتتتاد يف التعةليق كمتا 
 . 52سبق القولأ

إذا فتالواجب عةلى احملقق أن يقتصتتتتتتتتتتتتتتر يف هوامشتتتتتتتتتتتتتته عةلى ما حيقق الغاي  منها، وهي بيان ما أغةلق فهمه عةلى القاريء، 
ما احتاج إىل توضتتتتتتتتتتتتتيح، كما أن الفروق بني النستتتتتتتتتتتتت  املختةلف  لةلمخطوط حمةلها اروامش عةلى اختالف بني وتوضتتتتتتتتتتتتتيح 

 احملققني فهناك من وضع را هامشاً مستقاًل، وهناك من مزج بينها وبني ابقي اروامش.

 53وقد اتفق العةلماء عةلى أن اروامش ينبغي أن تشمل: 

 . ختريج اآلايت القرآني 
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 ث النبوي .ختريج األحادي 

 .ختريج األقوال وتوثيقها 

 . بيان الفوارق بني النس 

 .ختريج األشعار واألمثال واحلكم 

 . التعريف ابلكةلمات الغريب 

 .التعريف ابألعالم املغمورة 

 . التعريف ابألمكن  واألزمن 

 .مناقش  آراء املؤلف 

 .توثيق املسائل وبيان أدلتها 

ه، ةلماء احملققون إلخراج نص حمقق مقبول، ميكن الثق  به وبنسبته إىل مؤلفكانت هذه هي أهم الشتروط اليت وضعها الع  
وابملعةلومات الواردة فيه، وبعد هذه املرحةل  يقوم احملقق مبا يةلزم لتستتتتتتتتتتتهيل االستتتتتتتتتتتتفادة من هذا النص الرتاثي يف مرحةل  ما 

 بعد التحقيق.

 مرحخلة ما بعد التحقيق املبحث الثالث:

عها ملنت الكتاب، ولعنوانه، ونستتتتبته ملؤلفه، وجب عةليه أن يقوم مبجموع  من األمور اليت وضتتتتبعد أن أمت الباحث حتقيقه 
 العةلماء لتسهيل االستفادة من هذه النص، ومنها:

 وضع مقدمة التحقيقاملطخلب األول: 

، وإن  هحتقيق املخطوطتات عمتل عةلمي يةلزم لته متا يةلزم لكتل عمتل عةلمي، وذلتك من تقتدمي لةلبحث والتعريف أبمهيت     
كان البحث عن كتاب أو كاتب؛ فعن الباحث يعرف ابملؤلف وعصتتره ومؤلفاته وشتتتيوخه، وغريها من األمور اليت تعطي 
صتتتتتتورة كافي  عن املصتتتتتتنف والعوامل احمليط  به، وكذلك عةلى الباحث إن كان حبثه عن كتاب، أن يقدم له ابحلديث عن 

  اليت أتثرت ابلكتاب وأفادت منه، ومكان  الكتاب بني الكتبالكتاب، واملصادر اليت نقل عنها الكاتب، والكتب 
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 .1003املرعشةلي يوسف املرعشةلي, دار املعرف , بريوت .122-121يراجع: أصول البحث العةلمي وحتقيق املخطوطات،   54 
 والتحديد هبذه األرقام اجتهاد منه عةلى األرجح. –حسب اطالعي  -مل ينص أحد غريه عةلى هذا الرقم  55

 

ن وجودها، أن يصتتتتتتف نستتتتتتخه وأماك –إضتتتتتتاف  إىل ما ستتتتتتبق  –املصتتتتتتنف  يف اببه. ويف ابب التحقيق، جيب عةلى احملقق 
 ويفاضل بينها، كما جيب عةليه أن يبني منهجه لةلقاريء ليكون القاريء عةلى بين  مما فعةله احملقق يف خمطوطه.

، وأن تقستتم 55أن املقدم  جيب أن تكون يف حدود مخستتني إىل مئ  صتتفح  54وقد ذكر الدكتور يوستتف املرعشتتةلي      
 إىل مخس  أقسام، هي:

 :ويعرف فيها احملقق ابملؤلف معتمداً عةلى كتب الرتاجم والطبقات، وأن يعرض فيها  القســــم األول: ترملة املؤلف
و ائفه ا، وعائةلته، ونشتتأته وطةلبه لةلعةلم، وشتتيوخه وأكثرهم أتثرياً عةليه، و لعصتتره، ا ه ونستتبه، وزمان والدته ومكاهن

 ومناصبه، ومؤلفاته، وتالميذه وأقوال العةلماء فيه، ووفاته.
 هج ، ويعرض فيها لقيمته، وأمهيته، وتوثيق نستتتتتتتبته إىل مؤلفه، وبيان موضتتتتتتتوعه، ومنالقســــــم الثاين: أمهية الكتاب

وحه املؤلف  يف الفن، ومصتتتتتتتتتتتادر املؤلف فيه، واعتماد الناس عةليه من بعده، وشتتتتتتتتتتتر املؤلف فيه، وقيتمته بني الكتب 
 واختصاراته، ومنظوماته إن وجدت.

 أبن يبني احملقق هل هو يف أصتتتتتتتتتول الفقه أو الفروع الفقهي  أو التفستتتتتتتتتري أو القســـــــم الثالث: موضـــــــو  الكتاب ،
عن العةلم ابختصتتتتار وأشتتتتهر من كتب فيه احلديث، أو أي عةلم من العةلوم الذي هو موضتتتتوع املخطوط، ويتحدث 

 قبل املؤلف، ودور املؤلف فيه.
 ويعرض فيه احملقق لةلنستتتتتتتت  اليت حصتتتتتتتتل عةليها من املخطوط وحالتها، القســــــم الرابع: دراســــــة النســــــخ اخلطية ،

وقيمتها بني النستتتتتتتتتتتتت ، واملكتب  اليت وجدت فيها النستتتتتتتتتتتتتخ  ورقمها وعدد أوراقها، ومستتتتتتتتتتتتتطر ا، وحجمها، وأورا 
 ا، واسم أسخها، واتري  النس ، وبيان القراءات والسماعات اليت عةليها إن وجدت.وآخره

 ؛ فيبني عمةله يف املخطوط، وطريقته يف نستتتتتتتتتتت  املخطوط، والنستتتتتتتتتتتخ  األم اليت القســـــــــم اخلامست منهج التحقيق
رس الفني  الفهااعتمدها، وضتتتبطه لكةلمات النص، وختريج اآلايت واألحاديث واألمثال واألشتتتعار وغريها، ووضتتتع 

 العام  واخلاص  لةلمخطوط.
قق مث خيتم احملقق حتقيقه خبامت ، يبني فيها نتائج عمةله، وأهم نصتتتتتتتتتائحه وتوصتتتتتتتتتياته املتعةلق  برتاث املؤلف أو ابلكتاب احمل

 نفسه.
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 2229، 7مكتب  اخلاجني، القاهرة، طهارون, عبد السالم هارون,  .21حتقيق النصوص ونشرها،   56
 2279, بريوت, 7املنجد, د. صالح املنجد, ط.17قواعد حتقيق املخطوطات،   57
 املنجد, مصدر سابق .19، 17قواعد حتقيق املخطوطات،   58

 

 وضع الفهارس الفنيةاملطخلب الثاين: 

بدالسالم هارون فيه، ولذلك وضتعها األستاذ ع دف الفهارس الفني  إىل تستهيل االنتفاع ابلكتاب، وتستهيل البحث   
ل العستتتتتتر؛ عستتتتتترية ك -وال ستتتتتتيما القدمي  منها -يف املقام األول بني مكمالت التحقيق أإذ بدوهنا تكون دراستتتتتت  الكتب

فالفهارس تفتش ما يف ابطنها من خفيات يصتتتتتتعب التهدي إليها، كما أهنا معيار توزن به صتتتتتتح  نصتتتتتتوصتتتتتتها مبقابةل  ما 
، ورذا فعن الكتاب احملقق ال يعد كامل التحقيق إال بفهارس 56ر قد تكشتتتتتتف عن خطأ احملقق أو ستتتتتتهوهأفيها من نظائ

 حتةليه وتكشف خبااي ما فيه.

والستتتتؤال هنا ما الفهارس املناستتتتب  لةلتحقيق؟ وهل هي اثبت  لكل خمطوط؟ جييب الدكتور صتتتتتالح الدين املنجد بقوله:   
، وميكن أن جيعل يف كل كتاب فهارس قد تصتتتتتتتنع لغريه، وال تستتتتتتتمى هذه أختتةلف الفهارس ابختالف موضتتتتتتوع الكتاب

, وعةلى هذا فعن طبيع  املخطوط نفستتتتتته هي اليت حتدد نوع الفهارس 57الفهارس ابتداعاً ألهنا مما يوحيه الكتاب نفستتتتتتهأ
 مثةلها، وهو إىل ىلاملطةلوب ؛ فكتاب الرحالت مثالً قد تةلزمه فهارس اخلرائط، يف حني أن كتاب الشتتتتتتتتتتتتتتعر مثال ال حيتاج إ

 فهرس األبيات أشد حاج .

والفهارس اليت تعد مناستتتتتتتتب  لكل كتاب، تشتتتتتتتتمل: فهرس اآلايت واألحاديث، واألعالم، واألماكن والبةلدان، والكتب   
واملصتتتتتتتتنفات، أمث جيعل يف كل كتاب ما يستتتتتتتتتوجبه موضتتتتتتتتوعه؛ ففي ديوان شتتتتتتتتعر أو كتاب أدب جيعل فهرستتتتتتتتاً لةلقوايف، 

صتتتتتتتتتتتتتدور األبيات، ويف كتاب حديث جيعل فهرستتتتتتتتتتتتتاً لألحاديث مرتب  حبستتتتتتتتتتتتتب أوائةلها عةلى حروف وفهرس إذا أمكن ل
عدا -املعجم، ويف كتاب خطط جيعل فهرس لةلمحال اآلاثري  والطبوغرافي ، ويف كتب الرتاجم يصتتتنع فهرستتتاً لةلمرتجم رم 

أ. فالفهارس خادم  لةلنص ومنه 58ويف كتاب اتري  يصتتنع فهرس ألهم احلوادث اليت ذكرت فيه، إىل غري ذلك -األعالم
 ترد وإليه تعود، وتتغري بتغري مادته.
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 اخلامتة:

من خالل ما تقدم تبنّي لنا ما املقصتتتتتتتتتتتتتود ابلتحقيق لغ  واصتتتتتتتتتتتتتطالًحا, وما هي اهم القواعد املطةلوب توافرها حني يعمد 
ليت مير هبتتا كتتذلتتك تطرقنتتا إىل املراحتتل ا  حمقق متتا لتحقيق كتتتاٍب أو خمطوطٍ ذي أمهيتت  عةلميتت  أوأترخييتت  أو دينيتت  أو أدبيتت .

منتتاهتتا إىل مراحتتل ثالث, مرحةلتت  متتا قبتتل التحقيق, وهي اختيتتار الكتتتاب أو املخطوط مث مرحةلتت  التحقيق  احملقق وقستتتتتتتتتتتتتتّ
ومتطةلبا ا من التحقق من عنوان الكتاب واستم مؤلفه ومدى صح  نسب  ذلك الكتاب او املخطوط إىل مؤلفه مث حتقيق 

بته مؤلفته, ومتا يتطةلتب لذلك من قراءة لةلنص ومقابةل  النستتتتتتتتتتتتتت  املتوفرة والتعةليق عةليها, ومن مثّ مرحةل  ما متنته عةلى متا كت
 بعد التحقيق, وقد فّصةلنا متطةّلبات كّل مرحةل  من هذه املراحل.

 من النتائج اليت  هرت لةلباحثني ماأييت: النتائج:

يت جيب إنشتتائي؛ا؛فالتحقيق له قواعده ومتطةلباته, فمن قواعده الأن موضتتوع التحقيق ليس أمرًا عابرًا أو موضتتوًعا  .3
عةلى احملقق إتباعها: توفري أكثر من نستتتتتتتتتتتخ  من ذلك الكتاب أو املخطوط لتتم املقارن  بينها وتكميل إحدامها 
لألخرى, مث اإلطالع ما أمكن عةلى أستتتتتةلوب املؤلف لكي يتستتتتتىن لةلمحقق معرف  أستتتتتةلوبه وما يريده من معىن, 

 مرس عةلى فك اخلط ورموزه من تةلك النس ,والت
أفضتتتتتتتتتتتتتتل منتاهج التحقيق و التذي يشتتتتتتتتتتتتتتمتل املراحتل التتاليت :  مرحةلت  متا قبل التحقيق, وهي اختيار الكتاب أو  .1

املخطوط مث مرحةل  التحقيق ومتطةلبا ا من التحقق من عنوان الكتاب واستتتتتتم مؤلفه ومدى صتتتتتتح  نستتتتتتب  ذلك 
ةل  متنته عةلى متا كتبته مؤلفته, ومتا يتطةلتب لتذلتك من قراءة لةلنص ومقاب الكتتاب او املخطوط إىل مؤلفته مث حتقيق

 النس  املتوفرة والتعةليق عةليها, ومن مثّ مرحةل  ما بعد التحقيق.
أن احملقق جيتب أن يكون أمينًتا يف نقةلته لةلكتتاب أو املخطوط كمتا أراده مؤلفته, فتاألمتان  الديني  والعةلمي  األدبي   .1

م  كما أراده مؤلفه.فال يبخس املؤلفس حّقه، ويعطيه مكانته الالئق ، وأن تقتضتتتتتتتتي  أخراج النص بصتتتتتتتتورة ستتتتتتتتةلي
 تكون آراءه منصف  وعادل .

أن احملقق جيب عةليه عدم اإلضتتتتتتتاف  أو التغيري حذفًا أو زايدًة, إاّل يف حال  االضتتتتتتتطرار, لكي حياف  عةلى النص   .4
ي  قرآني , ألخطاء الواضح , أو حتريف يف آكما أراده املؤلف, لكن هناك حاالت جيب فيها التغيري مثل تغيري ا

 أو خطٍأ قواعدي واضح.
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 يوصي الباحثون مبا أييت:التوصيات:

 إضاف  متطةلب التحقيق ضمن املناهج الدراسي  لطةلب  البكالوريوس وطةلب  الدراسات العةليا. .3
  حمقق .غريتشجيع طةلب  الدراسات العةليا لتقدمي أطروحات   متعةلق  بتحقيق الكتب أو املخطوطات ال .1
 حماول  حصر املخطوطات اإلسالمي  غري احملقق ، وغري املفقودة لتقدميها لطةلب  الدراسات العةليا بغرض التحقيق. .1
 عقد دورات مكثف  لةلباحثني والطةلب  حول حتقيق املخطوطات لبيان أمهيته وقواعده. .4

 املصادر واملراجع:
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 2229, 2العةلمي ,ط
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 ,2223العريب منهجه وتطوره، ، دار املعارف، القاهرة، حتقيق الرتاث العريب,  دايب, عبد اجمليد دايب. 
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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 
 89 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 
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