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 منهجية حتقيق املخطوطات
 الدكتور حممد حسان الطيان

 :متهيد

 التحقيق يف اللغة:
 والكالم احملقق:احملكم الصنعة الرصني.، يء ومعرفة حقيقته على وجه اليقنيالعلم بالش

 والتحقيق يف االصالح:
 العلمي للنصوص من حيث مصدرها وصحة نصها وإنشاؤها وصفاهتا وتارخيها.هو الفحص 

 ."مؤلفه كماً وكيفاً بقدر اإلمكان أن يؤدي الكتاب أداًء صادقاً كما وضعه" :وبعبارة أخرى
أما موضوعه فهو املخطوطات العربية القدمية على اختالف علومها وفنوهنا وهي اليت تشكل تراثنا 

ونسبُة ، واسم مؤلفه، وهو الكتاب الذي صح عنوانه، الكتاب احملققول إىل وهدفه الوص، العريب
 وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت تركها مؤلفه.، الكتاب إليه

؟ هذا ما هجية اليت وضعها أرباب هذا العلم...وما املنف ميكننا الوصول إىل هذا الكتاب؟فكي
 سنحاول إجيازه يف هذه احملاضرة.

 احملقق وشروط التحقيق:صفات 
إنه عند املكابدة واملعاناة أشد على النفس من ، ليس التحقيق أمرًا هينًا فيغدو نُ ْهَزَة املختِلس

، وهذا ما فرض على املشتغل فيه شروطاً ال بد من توافرها فيه ليستقيم له عمله، تصنيف كتاب جديد
 عمله أكله على خري وجه. كما اقتضى منه أخالقاً ال بد من التحلي هبا كيما يؤيت

 وال شك أن اجلانب اخللقي الزم قبل كل شي ألن العمل العلمي يف جوهره عمل أخالقي.
 أما أبرز تلك السجايا اليت ينبغي أن يتحلى هبا احملقق فهي األمانة والصرب.

، إن األمانة يف أداء النص صحيحًا بال تزيد أو نقصان تقتضي من احملقق سخاء باجلهد والوقت
 وصرباً على العمل بال حساب.

 وأما الشروط واملؤهالت العلمية فهي تقسم قسمني:
 عامة وخاصة.
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 املؤهالت العامة:
 أن يكون عارفاً باللغة العربية_ألفاظها وأساليبها_معرفة وافية.

 أن يكون ذا ثقافة عامة.
 أن يكون على علم بأنواع اخلطوط العربية وأطوارها التارخيية.

 وفهارس الكتب ا" ببليوغرافي"ع واملصادر العربية ى دراية كافية باملراجأن يكون عل
 أن يكون عارفاً بقواعد حتقيق املخطوطات وأصول نشر الكتب.

 املؤهالت اخلاصة:
على أن موضوع الكتاب احملقق يفرتض على احملقق_باإلضافة إىل ما سلف_أن يكون متخصصاً 

ة بتاريخ النحو خمطوط يف النحو فعليه أن يكون حنويًا ذا درايفمن أراد حتقيق ، بأصوله به عارفاً 
ومن أراد التحقيق يف الرياضيات فعليه أن يكون رياضيًا ذا دراية بتاريخ العلوم ، والنحاة ومدارسهم

 عند العرب..وهكذا.
 :مجع النسخ وترتيبها

 اجلمع:
 ال بد أن يسعى احملقق بادئ ذي بدء إىل تعّرف نسخ خمطوطه اليت قد تكون منتشرة يف 

على أن أجّل الكتب املصنفة ، ووسيلته إىل ذلك فهارس املخطوطات املختلفة، مكتبات العامل
يف هذا الباب وأكثرها نفعًا للمحقق كتاب تاريخ األدب العريب للمستشرق األملاين كارل بروكلمان 

مع العناية برتاجم املؤلفني ، سواء املخطوط منها و املطبوع، جلُّ ضخُم للمصنفات العربيةفهو س
، وقد ترجم إىل العربية أجزاء منه، والداللة على أماكن وجود املخطوطات يف مكتبات العامل املختلفة

وهو أعظم ، زكنيوما تزال بقيته تنتظر من يرتمجها.وكذا تاريخ الرتاث العريب لألستاذ الدكتور فؤاد س
 من كتاب بروكلمان.
 ترتيب النسخ:

 مراتب النسخ تكون على النحو التايل:
 أحسن النسخ نسخة كتبها املؤلف خبطه فهذه األم.
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 نسخة قرأها املصنف أو قرئت عليه أو أثبت خبطه أهنا قرئت عليه.
 نسخة كتبت يف عصر املؤلف وتفُضل اليت عليها مساعات على علماء إن وجدت.

نسخ أخرى كتبت بعد عصر املؤلف ويف هذه النسخ يفضل األقدم على املتأخر واليت كتبها عامل 
وهنا أكثر ضبطاَ ك"دم منها العتبارات أخرى وقد نقدم نسخة متأخرة على أق، أو قرئت على عامل

ا ونوعية على خطه أما النسخ اليت ال تاريخ عليها فال بد من حتديد تارخيها اعتماداً " وأقل حتريفاً..
 ..ورقها وحربها.

وعلى أي حال فال جيوز أبداً أن ينشر كتاب ما عن نسخة واحدٍة ما دام له نسخ أخرى معروفة 
 لئال يعوزه التحقيق العلمي والضبط.

 حتقيق النص:
 دون ، أو هو أقرب إىل ماوضعه مؤلفه، غاية التحقيق تقدمي املخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه

 شرحه.
 أن اجلهود اليت تبذل يف كل خمطوط جيب أن تتناول البحث يف الزوايا اآلتية:ومعىن ذلك 

 حتقيق عنوان الكتاب:
أو ، إما لفقد الورقة األوىل منها، فبعض املخطوطات ِخلُو من العنوان، وليس باألمر اهلني

من الرجوع إىل  أو ملخالفته الواقَع لداٍع التزييف أو اجلهل.وال بد يف هذه األحوال، النطماس العنوان
كالفهرست البن الندمي وكشف الظنون حلاجي خلفية ومعجم ،  طائفة من كتب الرتاجم والتصنيف

 باء لياقوت احَلَموي وغريها.ويساعد يف ذلك أيضاً معرفة أسلوب املؤلف وطريقته يف الصنيف.داأل
 مؤلف وحتقيق اسم املؤلف ونسبة الكتاب إليه:

فقد ينسب كتاب ، ضع على غالف املخطوطة من معلوماتال بد من التأكد من صحة ما يو 
فقد نسب إىل  - أول معجم يف تراثنا العريب -وخري مثال على ذلك معجم العني ، إىل غري صاحبه

وقد يطمس اسم املؤلف أو ميحى أو يعرتيه التصحيف  ليل بن أدمد ويف هذه النسبة نظر.اخل
 واخلراز باخلراز..إخل.، واحلسن باحلسني، فالنصري قد يصحف بالبصري

كل ذلك يوجب علينا أن نراجع فهارس املكتبات وكتب املؤلفات وكتب الرتاجم و املتشابه 
وتعد ، ؤلف ونستوثق من نسبة الكتاب إليهلنقف على حقيقة امل، وكتب التصحيف والتحريف
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تاب الذي حتشد فالك، يف تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفهااالعتبارات التارخيية من أقوى املقاييس 
فيه أخبار تارخيية تالية لعصر مؤلفه الذي نسب إليه جدير بأن يسقط من حساب ذلك املؤلف.من 

مع ، فيه كالم على كافور اإلخشيدي" ك واملكايدتنبيه امللو "لك كتاب ينسب إىل اجلاحظ عنوانه ذ
اجلاحظ سنة على حني تويف -ھ292-أن هذا األخري ولد بعد وفاة اجلاحظ بعشرات السنني

 .ھ222
 حتقيق منت الكتاب:

ا وكيفًا بقدر اإلمكان.فليس املنت  ومعناه أن يؤدي الكتاب أداء صادقًا كما وضعه مؤلفه كمًّ
فإن منت الكتاب حكم على ، وإمنا هو أمانة األداء اليت تقتضيها أمانة التاريخ، حتسينًا أو تصحيحاً 

كما أن ذلك الضرب من ،  تارخيية هلا حرمتها وهي اعتبارات، وحكم على عصره وبيئته، املؤلف
 التصرف عدوان على حق املؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيري.

 خطر حتقيق املنت:
ولرمبا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء " قدميًا قال اجلاحظ:

ردَّه إىل موضعه من إمتام ذلك النقص حىت ي عشر ورقات من حرِّ اللفظ وشريف املعاين أيسَر عليه من
 [.1/99]احليوان:" اتصال الكالم

 مقدمات حتقيق املنت:
 هناك مقدمات رئيسية إلقامة النص منها:

 .التمرس بقراءة النسخة:1
وال ، وبعض الكتابات حيتاج إىل مراس طويل وخربة مديدة، فإن القراءة اخلاطئة ال تنتج إال خطأ

وكذلك تلك اليت كتبت بقلم أندلسي أو ، املخطوطات اليت ال يطّرد فيها النقط واالعجامسيما تلك 
أما الكاف "  ف" تنقط القاف بنقطة واحدة من فوقهاو ، "ڢ "مغريب حيث تنقط الفاء من أسفلها 

، فوق احلرف" 9" والتشديد يرسم كالعدد، يف هناية الكلمة فتلتبس بالدال" ل"  فكثرياً ما ترسم هكذا
 ."8"وقد يوضع حتت احلرف إذا كان مكسوراً ولكن بشكل مقلوب

على أن اخلط املشرقي ال يقل عنه غرابة من بعض ، هذه بعض اصطالحات اخلط املغريب
 الوجوه.فاهلمزة الواقعة يف آخر الكلمة بعد األلف قد ال ترسم البتة وهكذا فتلتبس كلمة 
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 ." مسآ" و"  مآ" وقد تعوض باملدة فوق األلف حنو ، " مسا" و"  ما" بكلمة  " ماء" 
 الغنيو ، ا يف بعض اخلطوط:كالدال والالموهناك حروف تلتبس حبروف أخرى لتقارب رمسه

 ، .أما إعجام احلروف وإمهاهلا_أي:تنقيطها وعدمه_فله اصطالحات خاصةوالفاء
، رية حتت السنيأو رسم رأس سني صغ، فمن عالمات اإلمهال وضع ثالث نقاط حتت السني

 فوق احلرف. هاللأو  " _" أو رسم خط أفقي ، وصاد صغرية حتت الصاد، وحاء صغرية حتت احلاء
 وقد ختتلف كتابة االرقام يف بعض املخطوطات القدمية عما هي عليه اليوم فرتسم هكذا:

هذا وإن هناك رموزاً " ..، 1، 2، 3، 4، 2، 6.." :وهي اليوم"، ، ، 1، 2، 3، " 
واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات جندها يف املخطوطات القدمية وال سيما يف كتب احلديث: 

 أخربنا. أيأنا وأرنا وأبنا ، حدثناأي ناوثنا
 يف ألفيته:يقول السيوطي 

            ا         ا ث        م أن        ا أخربن          ودثن         ا    وكتب  وا حدثن ا ثن     ا ون      
 ح        دثين قس      ها عل  ى حدثن     ا أو أرنا أو أبن ا أو أخن        ا

 وحذفها يف اخلط أصالً أجودُ  وقال قافاً مع ثنا أو تفرد
 
 .التمرس بأسلوب املؤلف:2

ويتعرف ، وأدىن صوره أن يقرأ احملقق املخطوطة املرة تلو املرة حىت خيرب االجتاه األسلويب للمؤلف
قدر مستطاع من كتب املؤلف ليزداد خصائصه ولوازمه.وأعلى صور التمرس أن يرجع احملقق إىل أكرب 

 ويتمكن من عباراته و ألفاظه.، خربة بأسلوبه
 .اإلملام باملوضوع الذي يعاجله الكتاب:3

خطأ جينبه الوقوع يف اخلطأ حني يظن الصواب احملقق أن يفهم النص فهمًا سليماً حىت ميكن 
ويتم ذلك بدراسة بعض الكتب اليت تعاجل املوضوع ، أي حياول إفساد الصواب، فيحاول إصالحه

 نفسه أو قريباً منه.
 :ستعانة باملراجع العلمية الالزمةاال.4

 وميكن تصنيفها على الوجه التايل:
 كتب املؤلف نفسه خمطوطها ومطبوعها.

 واملختصرات والتهذيبات.كالشروح ،  الكتب اليت هلا عالقة مباشرة بالكتاب
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 الكتب اليت اعتمدت يف تأليفها اعتماداً كبرياً على الكتاب.
 الكتب اليت استقى منها املؤلف.

 ونستوثق به من صحة قراءتنا له.، املراجع اللغوية وهي القياس األول الذي نسرب به صحة النص
 املراجع العلمية اخلاصة بكل كتاب حسب موضوعه وفنه.

 :والتعليق عليهالنص  طبض
 .النسخ والرتقيم والتفصيل:1

خبط واضح وترتيب حسن ولعل من أكثر األمور عن النسخة األم املعتمدة أصاًل  يتم النسخ
حيث تقدم انطباعًا بأن املادة اليت تتضمنها تكّون وحدة ، أمهية يف تنظيم النص تعيني بداية الفقرة

يف وال شك أن لعالمات الرتقيم أثراً كبرياً ، جملموع النص مستقلة مرتبطة يف الوقت نفسه بالسياق العام
.وينبغي العناية بضبط النص بالشكل وال سيما اآليات القرآنية واألحاديث وضوح النص وترتيبه

ويلتزم به_أي الشكل_يف املواضع اليت يؤدي فيها تركه إىل التباس ، الشريفة والشعر واألعالم املشتبهة
 املعىن أو انغالقه.

 .املقابلة:2 
لنسخ املخطوطة املختلفة برموز معينة يشري إليها عند مقابلة النسخ حيث على احملقق أن يرمز 

يثبت اختالفاهتا مع نسخة األصل يف اهلامش وال ينبغي إثقال احلواشي بفروقات ضئيلة واختالفات 
كاختالف النسخ حبرف املضارعة ،  يسرية ال يتوقف عليها أي معىن وال يتحصل منها أي فائدة 

وما شابه ذلك.وهكذا يثبت احملقق نص نسخة األصل يف املنت ما مل جتانب " يفعل _تفعل"
فإذا تبني له أهنا صحفت أو حرفت أو جانبت الصواب بوجه من الوجوه تعني عليه أن ، الصواب

خبط املؤلف فيثبت عندئذ  إال إذا كانت نسخة األصل، يثبت ما يراه صوابًا مما تتضمنه بقية النسخ
اخلطأ يف املنت ويصححه يف اهلامش.وحيسن أن يعلل احملقق ما يذهب إىل ترجيحه من عبارات وألفاظ 
ختالف ما عليه نسخة األصل. وإذا احتاج النص إىل زيادة ليست يف األصول فعليه أن جيعلها بني 

 معوقني] [.
 .التعليق والشرح:3 

حمتاجة إىل توضيح خيفف ما فيها من ، ا تضمنت من معارف قدميةمب، ال ريب أن الكتب القدمية
واالطمئنان إليه.ومن هنا كان من املستحسن أال يرتك احملقق ، غموض وحيمل إىل القارئ الثقة مبا يقرأ
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من التعليقات الضرورية الالزمة لفهم النص دون شطط أو تزيّد يؤدي إىل إثقال احلواشي الً الكتاب ُغفْ 
وهي ختريج ، الكتاب ما ال طاقة له به.إال أن هناك أمورًا ال بد منها يف حتقيق أي كتابوحتميل 

وترمجة األعالم اليت مير ذكرها وال بد من توثيق  ، اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة واألشعار املختلفة
عة والناشر أو كل ذلك بعزوه إىل مصدره واملرجع الذي أخذ منه. ويراعى ذكر اجلزء والصفحة والطب

 احملقق.
 متممات ال بد منها:

قبل ختام البحث ال بد من ذكر أمور حتتاج إليها كل خمطوطة حمققة تريد أن تأخذ طريقها إىل 
 النشر العلمي الصحيح وهي:

 املقدمة:
، وقيمة مؤلفه وشأنه، تتضمن كالماً حول موضوع الكتاب وموقعه بني ما ألف قبله وبعده يف فنه

صفًا كامالً و مث وصف املخطوط الذي اعتمد عليه النشر ، ذكر املصادر اليت ترمجت له وترمجته مع
واإلجازات والتملكات إن وجدت مث ، ونوع خطه، ومقاسه، وتاريخ نسخه، يذكر فيه عدد أوراقه

 تثبت صورة الورقة األوىل واألخرية من املخطوط. وال بد فيها من بيان املنهج املتبع يف التحقيق.

 ارس:الفه
وهي ، فيه يف متناول كل باحث وجعل ما، والغاية منها تيسري اإلفادة مما يف الكتاب املنشور

على أن هناك فهارس تكاد تكون ثابتة يف الكتب األدبية ، باختالف موضوع الكتابختتلف 
 ..إخل.وفهارس الشعر.، وفهارس األماكن والبلدان، والتارخيية واللغوية وهي:فهارس األعالم

 مسرد املراجع:
آخر ما خيتتم به احملقق كتابه ذكر املراجع اليت اعتمد عليها يف حتقيقه ضمن مسرد يبني فيه اسم 

 وناشره.، وتاريخ طبعه، الكتاب ومؤلفه
 وهبذا يكون قد أتى على عمله على خري وجه.

 مراجع البحث:
 األستاذ عبد السالم هارون.، حتقيق النصوص ونشرها

 م.1999 - ه1399، الطبعة الرابعة - بالقاهرةمكتبة اخلاجني 
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 الدكتور عبد اهلادي الفضلي.، حتقيق الرتاث
 م.1982ه_1442، مكتبة العلم جّدة_الطبعة األوىل

 الدكتور بشار عواد معروف.، ضبط النص والتعليق عليه
 م.1982ه_1442، مؤسسة الرسالة بريوت_الطبعة األوىل

 األستاذ مطاع طرابيشي.، يف منهج حتقيق املخطوطات
 م.1983ه_1443، الطبعة األوىل، دمشقدار الفكر 

 الدكتور صالح الدين املنجد.، قواعد حتقيق املخطوطات
 م.1996ه_1396، دار الكتاب اجلديد بريوت_الطبعة اخلامسة

 األستاذ فوزي سامل عفيفي.، نشأة وتطور الكتابة اخلطية العربية
 م.1984ه_1444، بالكويت_الطبعة األوىلوكالة املطبوعات 

 د.رمضان عبد التواب.، مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني
 م.1986ه_1446، مكتبة اخلاجني بالقاهرة_الطبعة األوىل

 د.حممود حممد الطناجي.، دخل إىل تاريخ نشر الرتاث العريبم
 م.1984ه_1442مكتبة اخلاجني بالقاهرة_الطبعة األوىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


