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 الم ل خ ص

قيمة كر ر ، ف ي جزٌء رئيسي من ترا  ل ا  المخ وطاتتكمن أ مية ال حن بأي 
األمهة العربيهة واإلسالميهة، و ي الشا د عل  عظمة الدور الذي أس م  به  ذه األمهة 

 في الحضار  اإلنسانيهة. كما أيه ل ذه المخ وطات قيمة علميهة ولغو هة وآ(ار هة جل لة.

 ،ما المخ وط الذي يستحق التحق ق؟نا ش ال حن موضوعات عد  من ا: كما 
 .مآخذ عل  تحق ق الترا ، أ بمبيهة تبحبقب ق البتبرا 

و د اعتمد ال حن عل  م موعة من المصادر والمراجع، من ا ترا(ية ومن ا حدَّثة 
 تتناول موضو  الترا  ما له وما عليه.
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مـــة  مـقـا 
م  ومه الواسع المشتق من ال ذر لور    و كله ما ور(ه الخلف عن الترا  ب

السلف من إنتاج فكري وأدبي وعمراني ومسكوكات ونقو  وفنوي وعادات وتقال د 
وأعراف ومعتقدات وصناعات وأنماط ت ك ر، و و الذي يشكل  و هة الم تمع، كما أنهه 

ما تضاف إل  الترا  كلمة الرابا ب ن األجيال الماضية والحاضر  والقادمة. وعند
لتحق ق  فأليه الذ ن َّنصرف إل  الترا  المخ وط سواء أكاي كت ا  أم و(ائق أم نقوشا  

 .ذلي أم ي ر

ٌي م مٌّ من  و رى الدكتور شكري الماضي "أيه الترا  ذاكر  األمهة، و و مكوه
نات ال و هة الشخصية، كما أيه التعامل معه  د شكهل  من جوانب  جان ا   -وما َّزال–مكوه

حقل خصٌب لرفد  -وتحق ق الترا –الن ضة العربيهة الحدَّثة، وب ذا المعن  فأليه الترا  
شكري الماضي،  الحاضر وإينائه، وربهما صيايته وبنائه واستشراف المستقرل" لد.

 -، منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا  الرؤى واآلفاق11التحق ق وإحياء الترا  ص
، إعداد وتحر ر الدكتور محمد أوراق المؤتمر الدولي ل تحق ق الترا  العربيه اإلسالميه

  .64-11م، ص2006/ ب 5427محمود الدروبي، منشورات جامعة آل الر  ، 

و د خلهف السلف من العرب ترا(ا  مخ وطا  ضخما  يقدهر بمالَّ ن المخ وطات، 
عالم وفي مختلف و د ت اوت  التقدَّرات لعدد المخ وطات العربيهة المنتشر  في أنحاء ال

م االت المعرفة، ف عض م وصل ب ا إل  س عة مالَّ ن مخ وط وبعض م  دهر ا 
(كم بعنواي  بمل وي مخ وط. وفي بحن أجراه الدكتور ف مي جدعاي ومحده
سة  "المخ وطات العربيهة في العالم" ونشر ضمن كتاب المؤتمر السنوي السادس لمؤسه

 ، 515-55لص 5517  اإلسالمية سنة آل الر  / الم مع الملكي ل حو  الحضار 
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  ف رسا  من ف ارس 5210 منا بعملية إحصائية للمخ وطات المذكور  في نحو ل
المخ وطات التي صدرت في العالم حته  سنة عقد المؤتمر، فرلغ عدد تلي 

 ، وال بده من اإلشار  إل  556المخ وطات نحو مل وي مخ وطة لالمرجع ن سه، ص
 و و   في العالم لم ت  رس مقتنيات ا من المخ وطات حته  ال وم،أي (مهة مكت ات عدَّد

 ا َّؤكد أي عدد المخ وطات العربيهة في العالم َّت اوز مل وي مخ وطة.م

و د كاي للمستشر  ن األوروب  ن ال ضل في إطالق حركة تحق ق  ذا الترا  منذ 
ع عشر وبدايات منتصف القري التاسع عشر، (مه ت ع م العرب في أواخر القري التاس

 أيه (مهة القري العشر ن، و م يحملوي راية إحياء الترا  من خالل تحق ق أصوله، إاله 
فر ا  ب ن إحياء الترا  وتحئيقه، فألحياء الترا  ال يكوي بتحئيقه فقا، بل ربهما يكوي 
التحق ق لتحق ق المخ وطات  مرحلة أول  من مراحل إحياء الترا ، إذ ال يمكن 

ته وضع ه، وال إحياء الترا   من ي ر معرفته واالطهال  عليه ومعرفة فوائده ومواطن  وه
 بتحئيقه أوهال  وتوف ره للدارس ن وال احث ن والم كهر ن الذَّن َّت لعوي إل  يكوي ذلي إاله 

الترا   و استن ا ه واستخالص العرر والدروس منه ونشر قيمه  وإحياء   .إحيائه
 ل نت اعل "مهة. و تساءل الدكتور شكري الماضي: اإلي ابية وتوظي  ا في خدمة األ

دا   مع الترا  ونستل مه في ضوء مستلزمات الحاضر وتحدياته، فيص ح حيها  حقها  ومت ده
وخص ا  و و  دافعة تس م في ف م الحاضر وجزءا  من (قافة العصر؟" لد.شكري 

ا  الرؤى ، منشور ضمن كتاب: تحق ق التر 60الماضي، التحق ق وإحياء الترا ، ص
  .64-11واآلفاق، ص

أمها التحق ق ف و العناية بالنصه المخ وط نسخا  وتصحيحا  وض  ا  وتقديما  
وف رسة عل  أ رب صور  أراد ا المؤلهف، و د يكوي مضموي المخ وط  ابال  لإلحياء 
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أو ي ر  ابل، أليه الترا  المخ وط منه ما  و م  ٌد ومنه ما ال يست اد منه، ومنه ما 
 ن االست اد  منه في عملية اإلحياء ومنه ما ال يصلح الرتهة لذلي إي  لم يكن ضارها .يمك

ونظرا  ل ذه العال ة ب ن التحق ق وإحياء الترا  فأليه الدكتور شكري الماضي َّرى 
أيه "التحق ق المنشود  و التحق ق الذي يسع  إل  تقديم الترا  للقارئ المعاصر 

ا وإبراز سيا   ا الخاصه والعامه أو التار خي والرا ن، بألجالء الكتب والنصوص وخدمت 
أي إظ ار عمق صلت ا بالحيا ، فمن ي ر المسوهغ ت ا ل تار خ  ذه الكتب 

، ومن ي ر المستساغ  في –والنصوص وسيا  ا وعصر ت ا بالنس ة لمحي  ا الخاصه
ت ا ل عصر هة  ذه النصوص بالنس ة إل نا. فنحن ندرس  ذه  -الو   ن سه

نصوص بوص  ا نصوصا  حاضر  نستحضر ا ونستوعر ا في اللهحظة الرا نة" ال
  .61لد.شكري الماضي، التحق ق وإحياء الترا ، ص

و  مع ال احثوي في م ال تحق ق المخ وطات أي الغاية من التحق ق  ي تأدية 
نصه المؤلهف إل  القارئ كما أراده المؤلهف أو أ رب ما يمكن إل  ما أراده لَّنظر: 

، تحق ق النصوص 51واعد تحق ق المخ وطات، الدكتور صالح الدَّن المن د، ص 
؛ منا ت التحق ق عند القدماء والمحد( ن، 502ونشر ا، عردالسالم محمد  اروي، ص

ار ص   .575حس ن نصه

 ما المخطوط الذي يستحق التحقيق؟

 عرا الدكتور يح   ال روري في بحن له بعنواي: "التحق ق لوازمه وبداياته
وآفا ه" لمنشور ضمن أوراق المؤتمر الدولي لتحق ق الترا  العربي اإلسالمي المنشور  

 ب/ 5427بعنواي: تحق ق الترا : الرؤى واآلفاق، منشورات جامعة آل الر  ، 
 ، وأورد آراء فر ق ن في 45-40  لمسألة: ماذا نحقق؟ لن سه42-11م، ص2006
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"الترا  كلهه عز ز ونفي  وحق ق بالنشر، وال أول ما ال ر ق الذي َّرى أي  :تلي المسألة
يخلو أيه كتاب منه من فائد ، سواء أكان   ذه ال ائد  علميهة أم تار خية، أم ل ا داللة 
عل  العصر، أم ف  ا فائد  تدله عل  صناعة وخرر  من خالل ما يستن ا من الخاه 

ات، ف   ا فوائد والورق والحرر، وحته  المخ وطات التي ي ظنه ف  ا ضرر أو سلري
 تستنتت، وف  ا دالالت عل  العصر، ول ا ن ٌع تار خي واجتماعي".

ٌ  وإبدا   أمها ال ر ق الثاني ف رى أنهه ال حاجة إل  نشر مخ وط ما لم تكن فيه جده
وابتكار، و رى  ذا ال ر ق أيه المخ وطات القديمة التي كتر ا علماء القري الثاني 

ا، وأليه العلم كاي في ش ابه، وكاي فيه طابع ال ده ، وكلهما والثالن ل ا الصدار  لقدم 
ر العصر كثر التكرار ويلر  الشروح والمختصرات.  تأخه

وفي مو  ه ب ن  ذَّن ال ر ق ن َّرى الدكتور ال روري أنهه  د يكوي أيضا  للمتأخر 
م بما ي  د من علم األوائل و ضيف إليه الخررات الناض ة والعل م فضٌل عل  المتقده

ة إذا كاي المؤلهف  الرص ن. و قول إيه "المخ وطات التي وصل  بخاه مؤله   ا، وخاصه
من العلماء المعروف ن المتم ز ن، أو كتر ا علماء معروفوي،  ذه المخ وطات ل ا 

ة".  مكانة خاصه

ومن الكتب التي َّرا ا ذات أ ميهة الكتب المتأخر  التي ح ظ  وجمع  معلومات 
مة فقدت أصول ا، ف ذه الكتب ال يقعد ب ا تأخر ا، بل ل ا ونصوصا  من كتب  دي

ال ضل في ح ظ ما ضا  من كتٍب  ديمة قيهمة، وتأتي في أ ميهة النشر بالمرت ة الثانية 
ل.  بعد كتب الصدر األوه

و أتي في المرت ة الثالثة في نظر الدكتور ال روري الكتب التي تناول  
لوي وطر  ا   م من المؤله  ن، ولكنه ا تمتاز عن سابقات ا ي ر  موضوعات سرق إل  ا األوه
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بحسن العرا وجود  المعن  وبراعة التنس ق والترت ب فضال  عن تصحيح ا ألخ اء 
 السابق ن واستدراك ا عل  م وشرح الغام  والمستغلق وجمع المت رق وتتميم النا ص.

التي لم تستق ِص و أتي في المرت ة الرابعة الكتب المنشور  ذات ال  اعة الردَّئة و 
 النسخ المخ وطة، ف ي جدَّر  بألعاد  تحئيق ا.

و ن ه الدكتور ال روري إل  أيه من الخ أ ترك المخ وطات ذوات الموضوعات 
ال  هد  النافعة، ونشر ما دون ا من موضوعات متأخهر  مكرور ، ومن الخ أ أيضا  ترك 

 كتاب تتوافر نسخه ونشر مختصر أو شرح له.

ي وز للمحقق ن أي يح موا عن تحق ق مخ وطات م مهة بح ة كرر و رى أنهه ال 
 ح م ا أو صعوبة خ ه ا.

ار في بحن له بعنواي: "تحق ق الترا : لماذا وكيف؟"  و ؤكد الدكتور َّوسف بكه
  مسوهيات إعاد  تحق ق 14-41لمنشور في كتاب تحق ق الترا  الرؤى واآلفاق ص

  :41ما حقهق و ي لص

لم يحقهق تحئيقا  علميها  وفقا  لألصول المتعارف عل  ا، بل ط ع  أي يكوي األ(ر ممها .5
 ط عة ت ار ة.

أي تكوي مسوهيات اإلعاد  علميهة مقرولة تنضوي في ما ي لق عليه "التحق ق ي ر  .2
التامه" كالعثور عل  مخ وطات جدَّد  أدقه وأوف ، وجمع أشعار أخرى ي ر التي 

د األعمال األول ، أو أن ا نشرت في في الدواو ن أو الم اميع الشعر ة، ون ا
 م الت يصعب الحصول عل  ا، أو كثر  أخ اء محقق  ا ومزالق م.
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ار َّرى أيه إعاد  تحق ق ما حقهق  و تردَّد لل  ود  وما عدا ذلي فألي الدكتور بكه
ما زال م و ها  من الترا  وأي يصرف  الذي وأيه األجدى منه  و التوافر عل  نشر

 أ(ر ترا(ي آخر. المحقهق ج ده إل 

وفي بحثه الذي يحمل عنواي "مسوهيات إعاد  تحق ق الترا  في ضوء  وان ن 
  لمنشور ضمن كتاب: تحق ق 16-11الملكية ال كر ة: الكتب اللهغو ة أنموذجا " لص

  يقسم الدكتور حسن خمي  الملخ مسوهيات إعاد  56-71الترا  الرؤى واآلفاق، ص
ومسوهيات ي ر مقرولة، أمها المقرولة ف ي: اكتشاف التحق ق إل  مسوهيات مقرولة 

مخ وطات جدَّد  للكتاب، واألخ اء العلمية، والحاجة إل  تحق ق علمي، وإضافة 
صة. أمها المسوهيات ي ر المقرولة ف ي: االعتماد عل  النسخ  حواٍ  علميهة متخصه

ار الح م الم روعة، وادعاء اكتشاف مخ وطات جدَّد ، والتوسع في التخر ت، واختص
.  وض ا النصه

 أهـمـي ة تـحـقـيق الـتـراث

ال شيه في أيه لتحق ق الترا  المخ وط فوائد جمهة عل  أكثر من صع د، وذلي 
استنادا  إل  األ ميهة الكر ر  التي يمثل ا الترا ، من ح ن كونه معرهرا  عن  و هة األمهة 

األمهة وحاضر ا  و(قافت ا وروح ا وفكر ا، ومن ح ن كونه الرابا ب ن ماضي
ومستقرل ا، ومن ح ن كونه وس لة م مهة ل  م وا ع األمهة وأزمات ا ومشكالت ا، ومن 

 ح ن  درته عل  اإلس ام في التغلب عل  التحديات التي تواج  ا األمهة.

ومن  نا فأليه األمهة التي ح ا ا الله تعال  برص د عظيم من الترا  المخ وط  ي 
ت تقر ل ذا اللوي من الترا ، ألن ا تكوي بذلي  د  ام  عل   أكثر حظو  من األمم التي
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أس  و واعد وأركاي من المعرفة والعلم واإلبدا  تؤ هل ا إلحياء  ذا الرص د وت ع له 
 وت و ره والز اد  عليه.

ولذلي فأليه من أ مه ما َّترجم به االعتراف ب ضل  ذا الترا  وفضل  ذا التم هز 
 ص   در من العناية به: جمعا  وصيانة وترميما  وف رسة أ عل  األمم األخرى، بذلَ 

را  واستن ا ا  واستقراء  وإحياء  واست اد  منه إل  أ ص  حدود االست اد   وتحئيقا  ونش 
 الممكنة.

 وعل  ذلي فأليه أ ميهة تحق ق الترا  المخ وط تتمثل في ما َّلي:

د  الإ .5 م االت ومتصلة بمختلف ي تحق ق الترا  المخ وط َّوفهر ماده  معرفية متعده
جوانب الحيا  ممها يصلح أي يكوي من لقا  وبداية الستئناف الرناء الحضاري، عل  

 تكت ي األمهة بما وصل إل  ا من تلي المعارف. أاله 

ي تحق ق المخ وطات يكشف لنا عن إس امات األمهة في الحضار  اإلنسانية، إ .2
طات في الحقول العلميهة وال كر هة فمت  كان  األمهة تملي ترا(ا  ضخما  من المخ و 

المختل ة فأليه ذلي َّدله عل  مقدار إس ام ا في بناء الحضارات ال شر ة، ومت   له 
ح م  ذا الترا  المخ وط أو كاي منعدما  فأليه ذلي َّدله عل  ضعف ال ذور 

 الحضار ة ل ا.

في  ولوال تحق ق  ذا الترا  المخ وط ونشره لما ع رف مقدار إس ام أيه أمهة .1
 الحضارات اإلنسانية أو مكانة حضارت ا ب ن تلي الحضارات.

و و ما إي تحق ق المخ وطات ونشر ا يس هل ترجمت ا إل  اللهغات المختل ة،  .4
يساعد في انتشار محتو ات ا واالست اد  من ا عند الشعوب المختل ة، ولئن كان  

إبهاي الحكم العربي  حركة ترجمة العلوم والمعارف العربيهة  د بدأت في زمن م كهر
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ترجم  كث ر من  فقد أنه ا ش دت نشاطا  أوسع بعد ظ ور ال  اعة، لألندل ، إاله 
ع وي الترا  العربي في القري التاسع عشر إل  اللهغات األوروبية المختل ة نتي ة 

 ج ود المستشر  ن في تحق ق  ذا الترا .

علمي وال كري ب ن إيه تحق ق الترا  المخ وط يكشف عن مسارات الت ادل ال .1
األمم، وعن صور التأ(ر والتأ( ر في ما أنت ته العقول ال شر ة من مؤله ات، فما 
كاي لنا أي نعرف مثال  تأ(ر فالس ة العرب القدماء بال لس ة ال ونانية لوال تحق ق 
النصوص ال لسفية العربيهة، وما كاي لنا أي نعرف تأ( ر رسالة الغ راي ألبي 

 في الكوم ديا اإلل ية لدانتي لوال تحق ق مخ وطات أبي العالء.العالء المعرهي 

لل احث ن في م ال  َّتيحإيه توف ر النصوص المحققة في مختلف ميادَّن المعرفة  .6
اللهغة العربيهة  درا  كر را  من المص لحات العلميهة التي يمكن االست اد  من ا في 

وي عل   سدالتأليف والتعر ب، و  استخدام لغات أجنرية في  ال ر ق عل  من يصره
التدر   ال امعي تح  ذر عة عدم توافر المص لحات العلمية باللهغة العربيهة. 
ومن َّنظر في  ذه النصوص ي د ا زاخر  بالمص لحات في علوم ال به 

 وال ندسة وال لي والر اضيات وال الحة والكيمياء وال  ز اء وي ر ا.

ل حن والدراسات، وذلي للغن  الواسع إيه تحق ق النصوص ي تح م االت واسعة ل .7
ل ذه النصوص بالقضايا ال كر ة والتار خية واألدبية والنقدية وال لسفية والعلمية، 
وأل مية كث ر من مضام ن ا التي تشكل مع نا  ال َّنضب من المسائل التي تحرهك 

 ال احث ن وتسترعي ا تمام م.

لما ش دته األمهة من ت وهر وتقله ات  إيه الترا  المحقق لألمهة  و أ مه شا ٍد وراصدٍ  .1
ومنع  ات في مس رت ا التار خية والسياسية وال كر ة واألدبية والعلمية والعمرانية 
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دوا ات اه س ر األمهة في  وسوا ا، و ست يع الدارسوي ل ذه الت ورات أي يحده
 المستقرل في كله م اٍل من  ذه الم االت.

ال ا ة ال ائلة التي تختزن ا اللهغة من إيه تحق ق الترا  المخ وط يكشف عن  .5
د أ مه عنصر  ح ن  درت ا عل  استيعاب كله العلوم والمعارف والتعر ر عن ا، و وكه
من عناصر  و هة األمهة، ف ذه النصوص المحقهقة  ي المستود  الذي يحتوي عل  

  من كله م ردات اللهغة وأسال ر ا واستخدامات ا وت وهر دالالت ا ومآالت كله م رد
م ردات ا منذ نشأت ا إل  ال وم، وبذلي تكوي  ذه النصوص المحقهقة  ي المصدر 

 األساسي لمشرو  المع م التار خي ل ذه اللهغة.

كما أيه أيه مشرو  لقاعد  بيانات عالميهة باللهغة العربيهة عل  ش كة المعلومات  .50
 المحقهق.العالمية ال بده له من االعتماد  رل كله شيء عل  نصوص الترا  

إيه تحق ق الترا  المخ وط يشكهل حافزا   ويه التأ( ر لألجيال ال دَّد  من  .55
ال احث ن عندما يكتش وي عظمة ما بذل األجداد من ال  ود العلميهة الضخمة ريم 
صعوبة التأليف والنسخ وشحه أدوات الكتابة وعدم وجود وسائل اتصال سر عة أو 

ل في  ذه األيهام لللتوسع في  ذه المسألة تقنيات لل  اعة والنشر كما  و الحا
؛ ب ن َّدي تحق ق 11َّنظر: أ ميهة الترا  العلمي العربي، أحمد فؤاد باشا ص

  .41النصوص، عصام الشن ي ص

إيه عناية المستشر  ن من مختلف الدول: إي اليا، وإس انيا، وفرنسا، وألمانيا، 
خ وطات العربيهة ونشر ا وترجمت ا، وبر  انيا، و ولندا، وروسيا، وي ر ا وتحئيق م للم

 و دل ٌل عل  إدراك م أل ميهة  ذا الترا  العربي المخ وط، ولما يحو ه من قيمة 
 علميهة ومعرفيهة كر ر .
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كما أيه حرص الدول االستعمار ة إبهاي استعمار ا للدول العربيهة في القري التاسع 
واالحت اظ ب ا في خزائن ا عربية المخ وطات العشر والقري العشر ن عل  ا تناء 

الوطنيهة، يعده دل ال  آخر عل  إدراك تلي الدول من أعل  مستو ات قيادات ا أ ميهة  ذا 
الترا  العربيه المخ وط وما َّتضمنه من حقائق ومعارف وم اتيح ل  م العقل العربيه 

ر  الحضار  والن   العربيهة والتار خ العربيه والعال ات التار خية وإس ام العرب في مس 
 اإلنسانية أخذا  وع اء .

كما أيه  ؤالء المستشر  ن أرادوا معرفة اللهغة العربيهة و واعد ا وم ردات ا ومعرفة 
الدَّن اإلسالمي والعقائد والع ادات، وسعوا إل  االست اد  من محتو ات تلي 

 المخ وطات.

حة البن ومن أوائل المخ وطات العربيهة التي حقق ا المستشر وي كتاب ال ال
، 5102حقهقه جوز ف بانكري وط ع في مدر د سنة الذي   ب 6ق العوهام اإلشر لي لت

  الذي ط ع في أكس ورد ب 121وكتاب شرح دَّواي الم ضليهات ألبي بكر األن اري لت
الذي   ب 102بتحق ق جارل  الَّل، وكتاب شرح الحماسة للترر زي لت 5101سنة 
  ب 125ليم راَّ ، وكتاب االشتقاق البن در د لتبتحق ق و  5160في لندي سنة  ن شر

بتحق ق وستن  لد. لالتحق ق: لوازمه وبداياته،  5114في جوتن ن سنة  الذي نشر
  .40-15يح   ال روري ص

وأمام  ذه األ ميهة ال الغة لتحق ق الترا ، فألنهه تقع عل  عاتق المحقهق ن، وال سيهما 
تزام أعل   در من الد هة وتحرهي األمانة العرب من م، مسؤولية عظيمة، من ج ة ال

العلميهة واإلتقاي وعدم اإلخالل بقواعد تحق ق المخ وطات وشروطه، فضال  عن 
مسؤول ت م في ن   الغ ار عن المخ وطات النفيسة والئيهمة وتحئيق ا ونشر ا وجعل ا 

 ب ن أَّدي الناس من ال احث ن والدارس ن والعلماء.
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 مآخذ على تحقيق التراث
وال بده كذلي للمحقهق ن أي َّت نروا الو و  في ما يمكن أي يسيء إل  الترا  أو إل  

 النصوص المحقهقة ذات ا.

ومن المحاذَّر التي يمكن أي تلحق بعملية تحق ق المخ وطات و  ب عل  
 المحقهق بذل أ ص  ال  ود الجتناب ا وعدم الو و  ف  ا، ما َّلي:

 للتحقيق: أو الا: ما يت صل باختيار المخطوط
من ذلي أي يكوي المخ وط الذي يختاره المحقهق ممها سرق تحئيقه ونشره، وال 

مسوهٌغ إلعاد  تحئيقه من المسوهيات المعروفة. ف ي مثل  ذه الحالة يكوي عمل  َّوجد
المحقهق ج دا  مكرورا  وضائعا ، كاي يمكن له أي يستثمره في تحق ق نصه جدَّد لم 

 يسرق تحئيقه.

ا  أي يعمد المحقهق إل  تحق ق مختصر ألحد الكتب مع وجود ومن ذلي أيض
الكتاب  رل اختصاره، فاألول  في مثل  ذه الحالة أي يقوم المحقهق بتحق ق األصل ال 
تحق ق المختصر، ما لم يكن الكتاب األصل  د سرق تحئيقه و حتوي المختصر 

من اختصار  معلومات إضافية ليس  في الكتاب األصل، أو كاي النصه المختصر
 المؤلهف ن سه.

ومن ذلي أيضا  أي يقوم المحقهق بتحق ق شرٍح ألحد الكتب  رل تحق ق األصل 
مت  توافرت نسخه الخ يهة، مع أي تحق ق الشروح ال يخلو من فائد  من ح ن شرح 
الغر ب وت س ر النصوص وتوضيح مقاصد ا ومقارنت ا مع نصوص وردت في كتب 

 سابقة.
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المحقهق مخ وطا  يخلو من أيه محتوى جدَّد أو نصه َّرد ومن ذلي أي يختار 
للمره  األول  وإنهما  و نقوٌل من كتب سابقة مش ور ، فمثل  ذا العمل من وج ة نظري 

  و ج ٌد ضائع ال جدوى منه.

ومن أشده المحاذَّر خ را  عند اختيار مخ وط للتحق ق، أي يكرهس المحقهق ج ده 
ب مؤل و ا ضده طائ ة أو عرق أو مذ ب أو فئة أو بلد  لتحق ق مخ وطات َّتعصه

وتدعو إل  فتنٍة وانقسام، ولئن كاي لمثل  ذا اللوي من المخ وطات دالالت ا التار خية 
 أنهه َّن غي التعامل مع ا بحذٍر بالغ كي ال َّتنا   تحئيق ا مع ال دف والعقائدية إاله 

 من نشر الترا  وإحيائه.

 واختصاصه: ثانياا: ما يت صل بثقافة المحق ق
 د َّندفع بع  المتحمس ن للترا  إل  ا تحام م ال التحق ق من ي ر أي َّتسلهحوا 
بالشروط والمعارف والم ارات التي ال بده للمحقهق أي َّتسلهح ب ا، كالمعرفة اللهغو ة 
ا ، و واعد  والعروضيهة وأنوا  الخ وط ودالالت اإلشارات والرموز التي يستخدم ا النسه

له، والتمكهن من الم ال المعرفي الذي َّتضمهنه المخ وط، ومت  أي ل التحق ق وأصو 
المحقهق أيها  من  ذه الشروط أو استخفه ب ا فأليه ذلي َّن م عنه تشو ه للمخ وط 
ومحتواه وتغ  ر لمقاصد المؤلهف وتغ  ر للحقائق ونشٌر للمعرفة المغلوطة ب ن ال احث ن 

عل  تلي المعلومات المغلوطة، وذلي لما يقع  والدارس ن، وربهما بن  الدارسوي أحكام م
من التصحيف وسوء ال  م وإساء  القراء  في النصه المخ وط. لَّنظر: من ت تحق ق 
الترا  العربي ب ن مزالق المحقهق ن وت و ر صناعة التحق ق، أ. إياد ال  ها ، 

-547  لمنشور ضمن كتاب: تحق ق الترا : الرؤى واآلفاق ص511-512ص
516.  



 

 
  91 

 

د أشار إبراهيم بن مراد إل   ذه الظا ر  بالقول إي من مشكالت تحق ق الترا  و 
"النصوص التي َّنشر ا  وا  أو مت  لوي عل  العلم وعل  تحق ق النصوص، و م 

  .214يس ئوي إل  العلم أكثر ممها ي  دونه" لالمص لح العلمي في الترا  العربي ص

بع  المحقهق ن أمانت م ح ن يعلموي  ومن تلي المحاذَّر الخوف من خيانة ثالثاا:
 ما ق الكتاب ال تتوافر ب ن أَّدي الناس إاله   ا في تحقو أيه النسخ الخ يهة التي اعتمد

وي ال رف عن كلمة لم يست يعوا  راءت ا أو يق زوي عن جملٍة ال ترو  م،  ندر، فيغضه
 م، وال سيهما تاأو َّردلوي كلمة مكاي كلمة إي كان  تخالف آراء م وم ادئ م أو معتقد

النصوص التي َّرد ف  ا ذكٌر للعورات. لَّنظر مثال عل  ذلي في: التحق ق ي ر 
  .571-561المن  ي: دَّواي عر لة الكلري نموذجا ، ص

و ختلف المحقهقوي في مسألة إ( ات النصوص التي تحتوي عل  ذكر للعورات أو 
ما أراده المؤلهف وتحق ٍق است عاد ا، فمن م من َّرى إ( ات ا لما في ذلي من التزام ب

لألمانة العلمية، ومن م من َّرى حذف ا وعدم إَّراد ا من باب الح اظ عل  الئيم 
واآلداب االجتماعية السائد ، و ذا ال ر ق الثاني َّنقسم إل   سم ن، أحد ما يحذف 
الكلمات والع ارات وال مل والنصوص واألخ ار التي ف  ا ذكر العورات دوي أي َّنصه 

مة تحئيقه عل  ذل ي في من  ه في التحق ق، والثاني َّنصه عل  الحذف في مقده
وحدَّثه عن من  ه في التحق ق، أو َّنصه عل  ذلي في حاشية الص حة التي و ع ف  ا 
الحذف، و ترك في المتن فرايا  أو نقاطا  تدله عل  الحذف، وحته  يم هز القارئ ب ن 

ف الذي أجراه المحقهق ال بده له في كله ال راغ الموجود في أصل النصه المخ وط والحذ
 مرهٍ  أي َّر هن ذلي في ال امش.

وممها يخش  منه في  ذا السياق أي يعمد المحقهق إل  االجتزاء أو العرن بالنصه 
خدمة لتعص ه الدَّني أو العر ي أو انتمائه السياسي والحزبيه أو ان ال ا  من معاَّ ره 

ة.  األخالقية الخاصه
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فات التي  د تلحق بالتحق ق سر ة ج ود المحقهق ن ونسرت ا إل  ومن اآل رابعاا:
، وال سيهما إذا كاي الكتاب مش ورا   ي ر م ممهن يسعوي وراء الش ر  أو الكسب الماديه
وعليه إق ال من عامهة الناس ك ع  الكتب الدَّنية وكتب اآلداب، وأ ص  ما ي عله 

مته وربهما الذي َّنسب التحق ق لن سه، أي يغ هر اسم المحقه  ق األصلي و تصرهف بمقده
يضيف بع  ال  ارس، دوي أي يش ر إل  أي نسٍخ خ يهٍة رجع إل  ا لانظر: 

-55د.عردال تاح الحموز، من آفات تحق ق الترا  العربي: التسره ، وعدم التثره ، ص
 . و د أورد 550-57  لمنشور ضمن كتاب: تحق ق الترا : الرؤى واآلفاق ص500

ا وما بعد ا  أمثلة  41ر عواد في بحٍن له بعنواي "في تحق ق النص" لصالدكتور بشه
صارخة من سر ة ج ود المحقهق ن السابق ن. وفي  ذه الحالة فألنني أرى أي يحافظ 
ل مت  كاي دقيقا  وملتزما  بأصول التحق ق العلمي  ال احثوي عل  اعتماد التحق ق األوه

قق ن السابق ن يستغلهوي فرصة ن اد نسخ  أي بع  من َّنتحلوي ج ود المحال  هد. إاله 
التحق ق السابق، أو يستغلوي عدم وجود المحقق السابق عل    د الحيا ، ولذا فقد نصه 
الذَّن كتروا في أصول التحق ق عل  أيه من دواعي إعاد  التحق ق ألي مخ وط ن اد 

ار، ص وممها  . 41نسخ ال  عات األول  لتحق ق الترا : لماذا وكيف؟ د.َّوسف بكه
َّن غي التنريه إليه في  ذه الحالة أنه يمكن إعاد  نشر الكتب المحقهقة األول  في 

ر  إذا لم يكن (مهة مسوهغ إلعاد  تحئيق ا.  ط عات مصوه

وعل  العك  من  ذه الحالة السابقة، فأليه بع  الناشر ن َّنسروي  خامساا:
و ا، وذلي بغية تحق ق بع  المخ وطات إل  محقهق ن مش ور ن راحل ن لم يحقهق

َّن يسعوي إل  ا تناء  ترو ت  ذه الكتب وتسو ق ا، إذ إيه من المعلوم أيه ال احث ن ال اده
الكتب التي  ام بتحئيق ا محقهقوي مش وروي من أمثال: محمود محمد شاكر، ومحمد 
أبو ال ضل إبراهيم، وشو ي ضيف، وعردالسالم  اروي، وإحساي ع هاس، ومحمود 

ار عوهاد، ومحمد مح ي الدَّن عردالحم د، وإبراهيم السامرهائي، وشاكر  علي مكهي، وبشه
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ام وي ر م. و ورد الدكتور مخيمر يح   في بحثه "تحق ق الترا : ما  و كائن،  ال حه
  مثاال  عل  ذلي في أ(ناء حدَّثه عن كتاب "َّتيمة 71وما َّن غي أي يكوي" لص

حم د ح ن يقول: "ممها دعاني إل  الد ر" للثعالري بتحق ق المرحوم مح ي الدَّن عردال
ة أيه الشيخ مح ي الدَّن عردالحم د توفي  الشيه في أنهه حقهق الكتاب أصال ، وبخاصه
 رل صدور الكتاب بسن ن ال تقله عن (ماني عشر  سنة، فيما علم ، أ ول أليه تحق ق 
 مح ي الدَّن عردالحم د ألكثر من كتاب يكشف عن مستوى رفيع من التحق ق كتحئيقه

 ."لكتاب "شرح   ر الندى" و"أوضح المسالي" وي ر ما

وممها َّؤخذ عل  حركة تحق ق الترا  في الوطن العربيه كثر  إق ال  سادساا:
المحقهق ن عل  تحق ق المخ وطات األدبيهة واللهغو ة وال ق ية والتار خية مقابل  لهة 

وكيمياء وفلي  إق ال م عل  تحق ق المخ وطات العلمية من طبه و ندسة ور اضيات
وِفالحة، عل  أ ميهة  ذا النو  من المخ وطات في كش  ا عن إس ام العرب 
والمسلم ن في الحضار  اإلنسانيهة، وعل  الريم من است اد  ال امعات ومراكز العلم 

 ذه المخ وطات. ولعله  لهة اإلق ال عل  تحق ق  مناألوروبية في بدايات تأسيس ا 
إل  ندر  من ي معوي ب ن علوم اللهغة والتحق ق من ج ة  المخ وطات العلميهة تعود

صوي في اللهغة العربيهة وأصول  صة من ج ة أخرى، فال المتخصه وتلي العلوم المتخصه
صوي في ال به وال ندسة  التحق ق يقدموي عل  تحق ق  ذه النصوص، وال المتخصه

واإللمام الد  ق  والر اضيات وي ر ا من العلوم لدَّ م الخرر  في تحق ق المخ وطات
المص لح العلمي في الترا  العربي، إبراهيم  : ما ندر لَّنظربقواعد اللهغة العربيهة، إاله 

  .211-214بن مراد ص
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ما  ب عدَ ولعله من األس اب التي تصرف المحقهق ن عن تحق ق المخ وطات العلميهة 
ل إليه العلم الحدَّن من ت وهر وا ب عدا   بتكاراتتحتو ه تلي المخ وطات  عمها توصه

 ، وأكثر  ذا العلم َّدرهس و نشر بلغات ي ر اللهغة العربيهة. كر را  

ومع ذلي فألنني أرى ل ذه المخ وطات قيمة كر ر  وفوائد عظيمة لما تكشف عنه 
م ا، ولما ل ا من  من بدايات العلوم وت وهر ا ودور العرب والمسلم ن في نشأت ا وتقده

 ح العلمي.فوائد في م ال اللهغة والمص ل

ومثلما َّؤخذ عل  بع  المحقهق ن تراخ  م عن خدمة النصه واالكت اء  سابعاا:
َّؤخذ عل  بعض م اآلخر اإلفراط في إ(قال الكتاب بال وامش من  هبمقابلة النسخ، فألنه 

 ي ر أي يكوي لكث ر من ا أي فائد  أو يضيف جدَّدا  للكتاب.

ار عل   ذه المسألة ب قوله: "أمها المحقهق المولع بصنع و علهق الدكتور َّوسف بكه
ي من ي ر حساب  الحواشي ولوعا  ع   ا  فلم يكتف بحواشيه التوضيحية، إنما راح َّدوه

 ورما . أفترانا أكداسا  من الحواشي التعر فية الزائد  التي ال تضيف إل  الكتاب إاله 
إل  حواٍ   اآلي، بعد أي   عنا مسافات طو لة في ميادَّن التحق ق واإلحياء في حاجةٍ 

تعرهف بالمعروف ن المش ور ن مثل عمر بن الخ هاب والحس ن بن علي من أعالم 
اإلسالم، وز  ر بن أبي سلم  والنابغة الذبياني والح  ئة وجر ر والكم   بن ز د وأبي 
نواس وأبي العتاهية وابن المعتزه وأبي تمهام وال حتري والمتنري والصنوبري من 

  .41-47ق الترا : لماذا وكيف صلتحق  "لخإالشعراء...

ار ال بده من اإلشار  إل  أصول مقابلة النسخ،  وإل  جانب ما ذكره الدكتور بكه
نوي في ال امش أيه اختالف يقع ب ن النسخ م ما كان  و  ذلي أيه بع  المحقهق ن َّدوه

 أ م ته، وفي رأَّي أي مثل ذلي ال ي  د القارئ بشيء، بل إنهه َّز د من ضخامة الكتاب
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و ع ق القراء  المتواصلة، واألصل في إ( ات ال روق ب ن النسخ  و في ما يمكن أي 
يغ هر المعن  أو يمثهل ف ما  مختل ا  للنصه أو َّردهل كلمة مكاي كلمة تشر  ا في الصور  
وتختلف عن ا في المعن ، أو يكوي خ أ نحو ها  أو لغو ها  واضحا . و ستثن  من ذلي 

حادَّن النرو ة الشر  ة واألشعار واألمثال والتوقيعات، فألنهه ال ي وز اآليات القرآنية واأل
التغاضي عمها يقع من أخ اء أو اختالفات ف  ا، ألنه ا في األصل نصوٌص (ابتة، 
فاآليات القرآنية ال م ال لالختالف ف  ا ب ن النسخ، والشعر ال ي وز ي  ال رف 

ب ن النسخ في حركة حرف واحد عن أي اختالف في رواَّته وض  ه أليه االختالف 
 ؤ(ر في عروضه. َّ

وفي  ذا األمر يقول مخيمر يح  : "واختلف المحقهقوي في ذلي، فمن م من َّرى 
وجوب (ر  االختالفات ب ن النسخ  له  أو كثرت، حته  األخ اء إي وجدت، وأنا أرى 

ت، فكأنه مثل  ذا الرأي، أليه ذلي يع ي القارئ فرصة وافية لمتابعة تلي االختالفا
ص ن، اختيار  راء   َّتابع تلي النسخ، و مكن للقارئ، وفي العاد  يكوي من المتخصه
أخرى لكلمة ما، أو لر   شعر، و كذا. ومن م من َّرى أي ال ضرور  لثر  جميع 
االختالفات ب ن النسخ، بل يكت ي باالختالفات الم مهة التي من شأن ا أي تغ هر المعن  

أمها االختالفات التي تتعلهق بأخ اء رسم الكلمات، أو أو الترك ب، إي وجدت، 
األخ اء اإلمالئية والنحو ة، فال داعي لذلي" لد.مخيمر يح  ، تحق ق الترا : ما  و 

، منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا  الرؤى 71-72كائن، وما َّن غي أي يكوي، ص
  .71-61واآلفاق ص

النصه المحقهق من يموا. و د أشار   لهة انشغال المحقهق ن بتر  ن ما في ثامناا:
عنواي: "من آفات تحق ق ب لهإل   ذا المأخذ الدكتور عردال تاح الحموز في بحن 
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الرؤى  -لمنشور في كتاب: تحق ق الترا  55الترا  العربي: التسره  وعدم التثر " ص
  .550-57واآلفاق ص

 فلي ما يأتي: ح ن يقول: "تنرئ كث ر من المحقهقات عن أي تحئيق ا َّدور في 

 .استردال خاه ال  ع بخاه ال د .5

 .التنريه عل  االختالف ب ن النسخة التي تعده أصال  وتلي النسخ األخرى  .2

 .اإلسراف في ذكر مواطن الشا د الشعري وي ره .1

ألعالم الوارد  في المحق ق عل  الريم من كون ا مش ور . لاإلسراف في الترجمة  .4
المحقهق، عل  الريم من أي رجع النظر في المتن وي ر ذلي ممها ي ضي إل  تور م 

ما فيه من يموا، أو مسائل مشكلة تغ ب في الغالب عن كث ر من  َّر ن
المحقهق ن، أو خلٍل أو تراك ب لغو ة ت را سل ان ا عل  المحقهق المد هق أي َّرجع 
النظر ف  ا. ولعله ما مره يعود إل  ما يمكن أي َّ وَسَم به بع   المحقهق ن من 
التسره ، وعدم التثره ، والر  ة في نشر المخ وط في أيهة صورٍ  لتحق ق الربح، أو 

 لالتكاء عليه في الترقيات العلميهة".

الصعوبات التي تواجه المحقهق في عمله، ومن ا صعوبة استقصاء جميع  تاسعاا:
ت النسخ الخ يهة للكتاب والحصول عل  ا، وال سيهما أي كث را  من خزائن المخ وطا

ة ما زال ي ر م  رس وال معروف، كما أيه الحصول عل  نسخ من أي  العامهة والخاصه
مخ وطة من المكت ات العربيهة  و أمٌر عس ر، ب نما الحصول عل  نسخ خ يهة من 
مكت ات أجنرية لي  بتلي الصعوبة. و د أشار الدكتور عردالسالم  اروي إل   ذه 

عل  جميع األصول المخ وطة للكتاب لتحق ق الصعوبة وسمها ا عدم إمكانية الحصول 
  .15النصوص ونشر ا ص
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ومن المشكالت التي َّواج  ا المحقهق أي يعلم، و د كاد أي َّن ز تحق ق 
مخ وطة ما، أيه محقهقا  آخر  د أتمه تحئيقه ل ا و ام بنشر ا، وبذلي يضيع ج د 

ق ق ربهما أعواما  طو لة أي يكوي  د  ض  في التح دَ ع  المحقهق الذي لم َّتمه التحق ق بَ 
 وبذل في ذلي ج دا  عظيما  وماال  طائال .

ل ب ذه الصعوبة أيضا  أي يصدر تحئيقاي في آٍي واحد في بلدَّن  وممها َّتصه
عرب  ن مختل  ن، و د و ع ذلي لي في إصداري لكتاب جنهة الرضا في التسليم لما  دهر 

وإصداري لكتاب أدباء مالقة   ب 117الله و ض  ألبي يح   بن عاصم الغرناطي لت
 قد تال صدور ما صدور ط عاٍت أخرى في المغرب وبتحئيق ن مختل  ن.فالبن خمي ، 

وممها و ع لي أيضا  أنني  م  وأستاذنا المرحوم الدكتور عردالرحمن يايي بتحق ق 
كتاب: أنموذج الزماي في شعراء الق رواي البن رش ق الق رواني، و ر ل دفع الكتاب إل  

داته إل  اآلي.ال  م  عة علمنا بصدوره بتحق ق مختلف في تون ، وما زل  أحت ظ بمسوه

وفي  ذا السياق أيضا   د يكوي المخ وط محقهقا  في إحدى ال امعات أو دور 
 ذا المخ وط عل   ومع ذلي فألي أنهه لي  منشورا ، النشر أو لدى أحد المحقهق ن إاله 

 ر في تحئيقه.أ م ته ال يست يع محقهق آخر أي يغام

وممها َّواج ه محقهق الترا  من المشكالت "أيه التحق ق في اآلونة األخ ر ، وتحدَّدا  
فقد الكث ر من بر قه، وربهما  درا  من م مهته، َّؤكد –في العقود األخ ر  من القري العشر ن 

لم تعد تعتمد تحق ق  -ومن ا جامعات إسالمية-  ذا أيه عددا  من ال امعات
  .17رسائل علميهة" لد.شكري الماضي، التحق ق وإحياء الترا ، صالمخ وطات 

وأختم  ذه الصعوبات باإلشار  إل  أي ما َّنشر من بع  المخ وطات يصدر 
 بنسخ  ل لة ال تصل إل  أَّدي الناس وال احث ن وبالتالي تقله االست اد  من تحئيق ا.
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 خـاتـمـــة:
يهة في حيا  األمهة العربيهة والتعر ر ومت  كاي للترا  العربيه المخ وط  ذه األ م

عن  و هت ا وشخص ت ا و درات ا وعظمة إنتاج ا، فال بده من بذل أ ص  ال  ود 
للح اظ عل   ذا الترا  وحماَّته وصيانته وف رسته وإتاحته للدارس ن من أجل تحئيقه 

يات الحاضر والمستقرل، وتح  ز األجيال ل لرذل ونشره واإلفاد  منه في مواج ة تحده
 والع اء والمنافسة في الن وا الحضاري.

 وعل  ذلي فألنني أوصي بما َّلي:
تأك د ما نادى به عردالسالم  اروي في كتابه "تحق ق النصوص ونشر ا"  أو الا:

  من أي تلتزم الكليهات ال امعية ذات ال ابع الثقافي العربيه واإلسالميه تكليف 6لص
من م بتحق ق مخ وط يم ه بصلٍة إل  موضو  طل ة الدراسات العالية أي يقوم كله 

م ب ا.  رسالته التي َّتقده
أي تنظر ال امعات إل  تحق ق المخ وطات نظر  تقدَّر وتدرجه ضمن  ثانياا:

 ال  ود العلميهة ال دَّر  باالعت ار لغايات الترقية وسوا ا.
العمل عل  إحياء مشرو  ال  رس الشامل للترا  العربيه اإلسالميه  ثالثاا:

د للمخ وطات العربيهة المنتشر  في أنحاء  المخ وط، الذي َّرمي إل  إعداد ف رس موحه
العالم وتحدَّد أماكن وجود ا من أجل التس  ل عل  ال احث ن العامل ن في م ال 

 تحق ق المخ وطات. (مه تحدَّد ما حقهق من ا وما لم يحقهق.
ص المنظمة العربيهة للترب رابعاا: ثقافة جائز  سنو ة عالية ة والعلوم واليأي تخصه

د .  الئيمة ألفضل تحق ق ووفق أس  محده
توجيه العناية إل  تحق ق الترا  العلمي العربي في ال به وال لي  خامساا:

وال ندسة والر اضيات والكيمياء وي ر ا، وعدم اال تصار عل  تحق ق الترا  األدبي 
 واللهغوي والتار خي وال ق ي.

قوي اآلفات والمحاذَّر المذكور  سابقا  عند اشتغال م في أي َّت نب المحقه  سادساا:
 م ال التحق ق.
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 الـمـصـادر والـمـراجـع:
.د.أحمد فؤاد باشا، منشور ضمن كتاب: أأ مية الترا  العلمي العربي،  -

 . 44-55المخ وطات لص محاضرات دور 
بع  صعوبات تحق ق المخ وطات العربيهة، أ.د.حسن الشافعي، منشور  -

 . 516-501: محاضرات دور  المخ وطات لصضمن كتاب
ب ن َّدي تحق ق النصوص، أ.د.عصام محمد الشن ي، منشور ضمن كتاب:  -

 . 15-11محاضرات دور  المخ وطات، لص
التحق ق: لوازمه وبداياته وآفا ه، د.يح   و  ب ال روري، منشور ضمن كتاب:  -

ق الترا  العربي الرؤى واآلفاق: أوراق المؤتمر الدولي لتحق  –تحق ق الترا 
اإلسالمي، إعداد وتحر ر: الدكتور محمد محمود الدروبي، منشورات جامعة آل 

 . 42-11م لص2006/ ب 5427الر  ، 
الرؤى واآلفاق: أوراق المؤتمر الدولي لتحق ق الترا  العربي  –تحق ق الترا  -

م لدات ،  1اإلسالمي، إعداد وتحر ر: الدكتور محمد محمود الدروبي ل
 .م2006/ ب 5427ت جامعة آل الر  ، منشورا

ار، منشور ضمن كتاب:  - تحق ق الترا : لماذا وكيف؟ د.َّوسف حس ن بكه
 .14-41الرؤى واآلفاق، ص -تحق ق الترا 

تحق ق الترا : ما  و كائن، وما َّن غي أي يكوي، د.مخيمر صالح يح  ،  -
 .71-61ى واآلفاق، صؤ الر  –منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا 

ي ر المن  ي: دَّواي عر لة الكلري نموذجا ، د.محمود عردالله أبو التحق ق  -
 .251-517الرؤى واآلفاق، ص –الخ ر، منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا 
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سة ال ر اي للترا   - تحق ق مخ وطات العلوم في الترا  اإلسالمي، مؤسه
اإلسالمي، أبحا  المؤتمر الرابع، تحر ر إبراهيم شرهوح، ومرلدي، المملكة 

 .5557لمتحد ، ا
، مكت ة الخان ي، 7تحق ق النصوص ونشر ا، عردالسالم محمد  اروي، ط -

 .م5551/ ب 5451القا ر ، 
التحق ق وإحياء الترا ، د.شكري عز ز الماضي، منشور ضمن كتاب: تحق ق  -

 .64-11الرؤى واآلفاق، ص –الترا 
ور  (قافة المحقهق، أ.عصام محمد الشن ي، منشور ضمن كتاب: محاضرات د -

 .15-11المخ وطات، ص
ار عواد معروف، مكت ة اإلمام ال خاري  - ض ا النصه والتعل ق عليه، د.بشه

 .2050للنشر والتوز ع، القا ر ، 
، أنظار ت ريئية نقدية في منا ت تحق ق المخ وطات العربيهة،  - في تحق ق النصه

ار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ب روت، ط  .2004، 5د.بشه
 .2004( ق النصه وتحئيقه، د.العيهاشي السنوني، فاس  ضايا تو  -
 واعد تحق ق المخ وطات، د.صالح الدَّن المن د، دار الكتاب ال دَّد،  -

 .5517، 7ب روت، ط
حز راي  25-56/ ب 5407شوال  21-20كتاب المؤتمر السنوي السادس ل -

سة آل الر   لالم مع الملكي ل حو  الحضار  5517لَّون و   ، مؤسه
 .5511ة  عمهاي، اإلسالمي
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سة 2005إبر ل  -محاضرات دور  المخ وطات لالدور  الثانية، فرراَّر -  ، مؤسه
سة ال ر اي  ال ر اي للترا  اإلسالمي، جامعة القا ر ، كليهة دار العلوم، ومؤسه

 .للترا  اإلسالمي
المخ وطات العربيهة في العالم، د.ف مي جدعاي ود.صالح جرهار، منشور  -

سة آل الر  / الم مع الملكي ل حو  ضمن: الكتاب السنو  ي السادس، مؤسه
 .515-55الحضار  اإلسالمية، ص

مسوهيات إعاد  تحق ق الترا  في ضوء  وان ن الملكية ال كر ة: الكتب اللهغو ة  -
الرؤى  –أنموذجا ، د.حسن خمي  الملخ، منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا 

 .56-75واآلفاق، ص
عربي المخ وط: إشكاالت الماضي وآفاق المص لح العلمي في الترا  ال -

المستقرل، منشور ضمن كتاب: تحق ق مخ وطات العلوم في الترا  
 .121-211اإلسالمي، ص

من آفات تحق ق الترا  العربي: التسره  وعدم التثره ، د.عردال تاح أحمد  -
-547الرؤى واآلفاق، ص –الحموز، منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا 

516. 
ترا  العربي ب ن مزالق المحقهق ن وت و ر صناعة التحق ق، أ. من ت تحق ق ال -

الرؤى واآلفاق،  –إياد خالد ال  ها ، منشور ضمن كتاب: تحق ق الترا 
 .251-517ص
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 التعليقات والمناقشات

د.إيماي الك الني: ا ترح  إنشاء ل نة أو راب ة وطنية للتحق ق العلمي للترا  تح  
ألردني؛ تشمل كل  محققي الترا  الذَّن ي ش د ل م باإلتقاي مظلة م مع اللغة العربية ا

 والتم ز.

د. محمد زكي خضر: أشار إل  أي  ناك موا ع عل  الشابكة تنشر المخ وطات، 
أي بقاء بع  األمر الذي َّتيح الم ال لتحئيق ا من المتخصص ن. وب هن 
موا ع ا األصلية المخ وطات في الموا ع الغربية ال بأس به؛ ف قاء المخ وطات في 

  د يعرض ا للخ ر.

د.عردالقادر عابد: َّرى أي تحق ق الترا  من أعمال الدولة، وال بد من إنشاء مؤسسة 
 . ذا الم ال لتحق ق الترا ، تضمه المحترف ن في

د.فوزي المومني: است سر إي كاي للنشر اإللكتروني دور في حل مشكلة النشر للكتب 
 المحققة؟

اءل  عن دور الم مع في اشتمال المنا ت الدراسية عل  نماذج من د.مر م اللوزي: تس
 الترا .

 إحدى الحاضرات: ترى أي تحق ق الترا  يحتاج إل  ج ود جماعية.

حن ن ياس ن/ جامعة الحس ن بن طالل: ترى أي ال امعات مقصر  في جانب العلم 
 بالخ وط العربية، إذ ال َّوجد ماد  علمية ت تم ب ا.
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ار: َّرى أي النشر اإللكتروني يساعد عل  نشر الكتب المحققة، رد د.صالح جر 
 و كوي بالتنس ق ب ن المحقق والناشر.

رد د.أنور أبو سو لم: ب ن أننا بحاجة إل  استرداد المخ وطات، وأي أكرر صعوبة 
تواجه المحقق  ي الوصول إل  المخ وطة األصلية، وتمن  لو أي كل م مع َّنشر 

 ، ف ذا عمل ج د.خم  مخ وطات في السنة

د.خالد الكركي: ب ن أي تحق ق المخ وطات من أولو ات الم مع، والم مع عل  
 استعداد للتعاوي في  ذا الم ال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




