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 األستاذ:عمرو رابحي.         تحقيق النصوص:)المخطوطات(
 وبركاته وبعد:السالم عليكم ورحمة اهلل طلبتي األعزاء 

التذذذذي  المتعلقذذذة بمقيذذذذا  تحقيذذذذق النصذذذذوص هذذذذج مجموعذذذذة مذذذذ  المحا ذذذذرات
للظذذر   انظذذر   عذذ  بعذذد ةإطذذار الدراسذذمذذ  خذذالق موقذذي الكليذذة وذلذذ   ذذي  مأقذذدمها لكذذ

 .الذي تعر ه البالدم  جراء جائحة كورونا
 المحا رة األولى

 المقيا :تحقيق النصوص
 _ التعري  بعلم التحقيق.1 
ا.التحقيق  :لغة  واصطالح 

التحقيق  ي اللغة:جاءت مصدرا م  الفعق "حقق يحقق تحقيق ا"وأصق مادته الفعق 
الم ع  العي  "حقَّ" وقد تولدت عنه معا  عديدة يرى اب   ار  أنها تدورحوق 

. " حقَّ األمر يحق ويُحقُّ حقاًّ (2). قاق صاحب اللسا (1)إحكام الشيء وصحته"
،وحّقه وأحّقه:أثبته وصار عندج حقاًّ الُيش   يه،وحقه وحقوقا :صارحقاًّوثبت

وحققه:صّدقه،وحقق الرجق إذا قاق:هذا الشيء هو الحقُّ؛كقول :صدق،وأحققت 
األمر إحقاقا:إذا أحكمته وصححته " وم  هذا النص نأخذ أ  المادة تدق على 

                                 
 .15ص 2،جم1997، رابن فارس،مقاييس اللغة، دار الفك (1)

 ابن منظور،لسان العرب،القاهرة:دارالمعارف،د.ت . (2)



ر المفاهيم التالية:اإلثبات.التصديق.اإلحكام.والتصحيح،وكلمة "تحقيق":مصد
حقق؛أل  ) عَّق( مصدرها القياسي" تفعيق" وم  خالق هذج المعاني يتبي  لنا أ  
كلمة تحقيق تدورحوق: إحكام الشيء وصحته والتيق  والتثبت.إذ   التحقيق  ي 
اللغة هوالعلم بالشيء،ومعر ة حقيقته على وجه اليقي .والكالم المحقق:المحكم 

يح واإلحكام،قاق اب  الصنعة الرصي .وقد تعني كلمة تحقيق التصح
 األعرابي:أحققت األمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته.

: هذذذذذو إخراجهذذذذذا للنا ،وتيسذذذذذيرها لالسذذذذذتفادة وتحقيذذذذذق المخطوطذذذذذات والكتذذذذذب
منهذذذذا، ي الصذذذذورو التذذذذي أرادهالهامبلفوهذذذذا،أوأقرب مذذذذاتكو  إلذذذذى ذل ،واليذذذذدر  ذلذذذذ  

 ..(3)إالبعناء وصبرعلى البحث والتمحيص
،ولذذذذذه معذذذذذا ا  ذذذذذي اللغذذذذذة،عظهمها يرجذذذذذي إلذذذذذى ظهذذذذذور  والنصذذذذذوص جمذذذذذي نصًّ

الشيء،وو وحه،واالرتفاع به إلى غايته، ومنه قوق الراوي  ذي الحذديث، ي وصذ  
سير النبي صلى اهلل عليه وسلم حي  د ي م  عر ات "سذار العنذق،  ذ ذا وجذد  جذوة 

"  .(4)نصَّ
:هوبذذذذذق الجهد،واستقصذذذذاء البحث،بغيذذذذة والتحقيذذذذق  ذذذذي اصذذذذطال  أهذذذذق الف 

 .(5)إلى حقيقة ماقاله صاحب النص. الوصوق 
 و ي هذا يقوق :محمد عبد السالم هارو .

.الذذذي يقصذذد بذذه بذذذق عنايذذة خاصذذة بالمخطوطذذات (6)هذذذاهو االصذذطال  المعاصذذر
 حتى يمك  التثبت م  استيفائها لشرائط معينة.

                                 
ح لفاتاينظر:  تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث،الصادق عبد الرحمن الغرياني،منشورات،مجمع  (3)

 7م. ص1989للجامعات،ط

  ،والعنق:ضرب من السيرفسيح سريع.4/265باريالحيح البخاري مع فتح ص  (4)

 .134م.ص2/1993دياب،دار المعارف،القاهرة ط دعبد المجيتحقيق التراث العربي منهجه وتطوره، :ينظر  (5)

      ،مكتبة الخانجيتحقيق النصوص ونشرها ،محمد عبد السالم هارون:ينظر      (6)

 .42ص م1998/ـه7/1418القاهرة،ط



 الكتاب المحقق هو الذي صذح عنوانه،واسذم مبلفه،ونسذبة الكتذاب إليذه،وكا  
 .(7)ايكو  إلى الصورة التي تركها مبلفه. متنه أقرب م

وهنذذذذا  مذذذذ  يطلذذذذق علذذذذى التحقيذذذذق غيذذذذر هذذذذذج التسذذذذمية حيذذذذث نجذذذذد القذذذذدامى 
 ذديوا  شذاعر  ((روايذة )) وتذأتي أحيانذا قريبذة مذ  معنذى  ((صنعة))"يستعملو  كلمة 

م  الشعراء بصنعة األصمعي تحتوي على الشعر الذي جمعه م  أ واج الرواة وم  
 .(8)آثار العلماء 

وعلذذذى هذذذذا يكذذذو  )تحقيذذذق المخطذذذوط(  ذذذي االصذذذطال  العلمذذذي يعني:قراءتذذذه 
خراجه علذى الوجذه الصذحيح الذذي و ذعه  حكام تحريذرج و ذبطه،وار قراءة صحيحة،وار

يطذابق الو ذي األصذيق الذذي تذم علذى يدمصذنفه،كق عليه مبلفه،أوعلي أقذرب وجذه 
ذل  باالعتماد على منهج علمذي يحكذم سذير عمليذة التحقيذق ابتذداء مذ  التثبذت مذ  
مبلذذذ  الكتذذذاب،وعنوا  الكتذذذاب،ثم نسذذذخه ومقابلتذذذه مذذذي مذذذاتوا ر للمحقذذذق مذذذ  نسذذذ  

 .  (9)مخطوطة 
 تاري  علم التحقيق:

 مرحلة التدوي . أوال: التحوق م  الرواية الشفوية للنصوص إلى
إ  تحذذذوق العذذذرب م )الروايذذذة الشذذذفوية إلذذذى التذذذدوي (  ذذذي تنذذذاوق النصذذذوص 
الشذذعرية والنثريذذة كالخطذذب والحكذذم واألمثذذاق وأيذذام العذذرب وغيرهذذا كذذا  بعذذدأ  أقذذدم 
الخلفاء الراشدو  على جمي القذرآ  الكذريم مذ  علذى ألسذنة حفظتذه ،لتدوينذه،وم  ثذم 

يفة الثالث عثما  ب  عفا  ر ذي اهلل عنذه جمعه  ي مصح  واحد على عهد الخل
 وهذا الصنيي  ي ذاته يعد عمال تحقيقيا.

                                 
 المرجع نفسه والصفحة نفسها.  (7)

عربية ال ةدار النهض رمضان، عناني وسعيدة محمد زكريا ينظر:في مناهج البحث وتحقيق النصوص،محمد  (8)

 .188م،ص1/1999للطباعة والنشر،بيروت،ط

 لمدار األ ،تاإلجراءاوالقواعد وتحقيق المخطوطات والنصوص ودراستها،المناهج هادي نهر، ينظر:  (9)

 .11م.ص2005ه/1/1426،إربد األردن،طعللنشر والتوزي



وتعذذذود الجذذذذور األولذذذى لعلذذذم التحقيذذذق عنذذذد العذذذرب والمسذذذلمي  إلذذذى البذذذدايات 
األولى لنزوق الوحي ومعار ة النبي صلى اهلل عليه وسلم لجبريق،وار  لم يذتمح  

عر ذذذة األخيذذذرة التذذذي كذذذا  عليهذذذا  يهذذذا معنذذذى التحقيذذذق بمفهومذذذه كلذذذه....ثم إلذذذى ال
االعتمذذاد، ي بيذذا  مذذا اسذذتقر عليذذه الذذوحي بعذذد نسذذ  المنسذذو .وم  ثمذذة إلذذى عمذذق 
الخليفذذة الثالذذث عثمذذا  بذذ  عفذذا  ر ذذي اهلل عنذذه عنذذدما عذذزم علذذى نشذذر المصذذح  
وتوزيعذذذذه  ذذذذي األمصذذذذار اإلسالمية،أح ذذذذر المصذذذذح  اإلمذذذذام، أوالنسذذذذخة األم مذذذذ  

مذذذذ  ذوي الحفظ،والعلم،والفطنة،والفصذذذذاحة مذذذذ   حفصذذذذة،وعهد بذذذذاألمر إلذذذذى جماعذذذذة
 قبائق العرب،وكا  على رأ  هذج الجماعة زيد ب  ثابت،وسعيد ب  العاص.

وذكذذذذذر البخذذذذذاري مذذذذذ  أع ذذذذذاءهذج الجماعذذذذذة التذذذذذي أسذذذذذند إليهذذذذذا نشذذذذذر المصذذذذذح  
الشري _عبد اهلل ب  الزبير،وعبد الذرحم  بذ  الحذارث بذ  هشذام،وذكر غيذرج آخذري  

ثنذذذذذذي عشذذذذذذر رجال،مذذذذذذنهم أبذذذذذذي بذذذذذذ  كعذذذذذذب،واب  عبذذذذذذا ، بلغذذذذذذوا  ذذذذذذي مجمذذذذذذوعهم ا
وغيرهما،وكذذذا  مذذذ  المذذذنهج الذذذذي اختطذذذوج إذا اختلفذذذوا  ذذذي شذذذيء أ  يكتبذذذوج بلسذذذا  
قريش،  نمذذذا نذذذزق القذذذرآ  بلسذذذانهم_وبذل   ذذذمنوا أ صذذذح اللهجذذذات_،وأ  يكتبذذذوا مذذذا 

. وهذذذذذا ي ذذذذاهي مذذذذايعر  اآل   ذذذذي  ذذذذّ   (10)اختلفذذذذوا  يذذذذه علذذذذى العر ذذذذة األخيذذذذرة
 قديم النسخة األخيرة،إذا كا  ألصق الكتاب أكثر م  إبرازة.التحقيق بت

ولمذذذا تذذذم لهذذذم ذلذذذ ،وزع عثمذذذا  هذذذذج النشذذذرة علذذذى األمصذذذار اإلسذذذالمية،وألزم النذذذا  
 . (11)بها،وبتر  ماسوا ها؛ألنها صارت حجة بما حظيت به م  عناية وتوثيق

يعذذد علمذذا  ال شذذ  أ  علذذم التحقيذذق باعتبذذارج علمذذا مسذذتقال لذذه مناهجذذه وأصذذوله    
حديثا نسبيا ظهر بعد ظهور وانتشار الطباعذة  ذي القذر  الخذام  عشذر المذيالدي. 
ولك  هذا األمر ال يعني أ  العرب لم يعر وا أي شكق م  أشكاق التحقيق ووسذائله 
بذذذذق علذذذذى العكذذذذ  مذذذذ  ذلذذذذ  عر ذذذذت   الح ذذذذارة العربيذذذذة اإلسذذذذالمية مجموعذذذذة مذذذذ  

                                 
 .10/393فتح الباري  (10)

 .(17-15) ،.صتحقيق نصوص التراث في القديم والحديث ،الغريا ني نالصادق عبد الرحمينظر:  (11)



 ذذي .              "ال ذذبط" (12)رها العمليذذات التذذي تعذذد مذذ  صذذميم التحقيذذق وأشذذه
اللغذذة عبذذارة عذذ  الحذذزم و ذذي االصذذطال  إسذذماع الكذذالم كمذذا يحذذق سذذماعه ثذذم  هذذم 
معناج الذي أريذد بذه ثذم حفظذه ببذذق مجهذودج والثبذات عليذه بمذكرتذه إلذى حذي  أدائذه 

 .(13)إلى غيرج  
تأكيذذذذد الكتابذذذذة  "  التحريذذذذر "  وهذذذذو مذذذذراد  للفذذذذظ ال ذذذذبط،إذيريدو  بذذذذه           

والتأكذذد مذذ  صذذحتها أي ذذا،وهو تحريذذر الكتذذاب مذذ  العناصذذر الزائفذذة والدخيلذذة التذذي 
حشذذرت بمذذرور الزم .وهذذي عمليذذة الكتابذذة الصذذحيحة بالدقذذة والو ذذو  وهذذي عمليذذة 

 مهمة  ي رسم الحرو  والكلمات التي تبدي المعنى المراد حقيقة.
طوط مذ  أجذق  ذبط الذنص وتصذحيحه " المقابلة "أي: مقابلة الكتاب المخ        

وهذذي المهمذذة الرئيسذذة  ذذي كذذق تحقيذذق ألي مخطذذوط كذذا  ولذذذل  يطلذذب مذذ  المحقذذق 
  أ  تكو  له أكثر م  نسخة للمقابلة والتأكيذد لمعر ذة الفذروق الحاصذلة بينهمذا وذلذ

للوصوق إلى الهد  المراد مذ  التحقيذق وهذو إخذراج الكتذاب كمذا أرادج صذاحبه بكذق 
يمكذذ  القذذوق"إ  علذذم التحقيذذق علذذم عربذذي قذذديم دعذذت إليذذه الحاجذذة  أمانذذة.وم  هنذذا

مذذذ  تذذذاري  الح ذذذارة العربيذذذة  وقذذذت مبكذذذر ومنذذذذ العلميذذذة  ذذذي أدق صذذذورها
العلذذذم  اإلسذذذالمية،وبي  يذذذدي البذذذاحثي  المنصذذذفي  أكثذذذر مذذذ  دليذذذق علذذذى أ  هذذذذا

 القذدامى  ذي المقذام األوق، ومصطلحاته،وقواعدج،و ذوابطه مذ  ابتكذار بمفاهيمذه،
 المتقدمو ،وهي: العلماء ذل  نسوق الحقائق المنهجية التي اتبعها تأكيدول

 التحوق م  الرواية الشفوية للنصوص إلى مرحلة التدوي . -1
 تدوي  الحديث النبوي الشري . -2
 علم الجر  والتعديق. -3

                                 
،المكتبة األزهرية ينظر:مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث،السيد رزق الطويل (12)

  . 192،صللتراث

 بدار الكتااألبياري، إبراهيمتحقيق: علي الجرجاني، نب محمدينظر:التعريفات:علي بن  (13)

 .1/179 هـ. 1/1405العربي،بيروت،ط



 مراجعة الروايات المختلفة للنصوص. -4
 المقابلة بي  النس  ومعار تها. -5
 ادة،وغيرذل  م  التقويم.إصال  األخطاء،والسقط،والزي -6
 ال بط والشكق. -7
 صني الحواشي. -8
 الكتابة والخط. -9

 .    (14)الرموزواالختصارات القديمة.  -10
 _ تدوي  الحديث النبوي الشري :

لم يك  الحديث  ي عهد النبي صّلى اهلل عليه وسّلم وخلفائه األربعة 
ع  عروة .(15) ي "المدخق"  الراشدي  مدّونا  كما دوِّ   يما بعد، وقد روى البيهقي

ب  الزبير أ  عمر ب  الخطاب ر ي اهلل عنه أراد أ  يكتب السن ،  استشار 
أصحاب رسوق اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم  ي ذل ،  أشاروا عليه أ  يكتبها،  طفق 
عمر يستخير اهلل  يها شهرا ، ثم أصبح يوما  وقد عزم اهلل له،  قاق: إني كنت أردت 

ني ذكرت قوما ، كانوا قبلكم، كتبوا كتبا ،  أكبوا عليها، وتركوا أ  أكتب الس ن ، وار
ني واهلل ال ألب  كتاب اهلل بشيء أبدا .  كتاب اهلل، وار

ولما كانت خال ة عمر ب  عبد العزيز رحمه اهلل وخا  م   ياع الحديث، 
كتب إلى قا يه  ي المدينة أبي بكر ب  محمد ب  عمرو ب  حزم: انظر ما كا  

حديث النبي صّلى اهلل عليه وسّلم  اكتبه،   ني خفت درو  العلم، وذهاب  م 
م، العلماء، وال تقبق إال حديث رسوق اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم، ولتفشوا العل

 ولتجلسوا حتى يعلم م  ال يعلم،     العلم ال يهل  حتى يكو  سرًّا.
 هري بتدوينها.وكتب إلى اآل اق بذل  أي ا  ثم أمر محمد ب  شهاب الز 

                                 
 .17ص ،تحقيق المخطوطات والنصوص ودراستها،المناهج والقواعد واإلجراءات،:هادي نهرينظر (14)

 
 (.257/11"جامعه ") وعبدالرزاق عن معمرفي،(731رواه البيهقي في المدخل ) (15)



 كا  أوق م  صن   ي الحديث: محمد ب  شهاب الزهري بأمر أمير 
المبمني  عمر ب  عبد العزيز رحمهما اهلل، وكا  ذل  على رأ  مئة سنة م  

  .(16)الهجرة، ثم تتابي النا   ي ذل ، وتنوعت طرقهم  ي تصني  الحديث
  الحذذذذديث بعذذذذدأ  تذذذذم تذذذذدوي  الذذذذنص القرآنذذذذي ب حكام،وتثبذذذذت،نرى  ذذذذي تذذذذدوي

الشذذذري  انطالقذذذة ثانية،وبدايذذذة حاسذذذمة  ذذذي تأسذذذي  علذذذم التحقيذذذق بمفهومذذذه العلمذذذي 
 الدقيق،والواسي الذي نفهمه اليوم.

    تدوي  الحديث الشري  تحريرا وكتابة قد تطلب كما تطلب تذدوي  الذنص 
التحقذذذذق مذذذذ  روايذذذذة  القرآنذذذذي تحقيقا،وتثبيتا،ويقينا،وأحكاما،وشذذذذروطا خاصذذذذة اليمكذذذذ 

 .إالبواسطتها.(17)الحديث،والوصوق به إلى الدرجة القصوى م  الصحة 
 
 

 أجب ع  األسئلة التالية:
 السبا األوق:عر  بالتحقيق لغة واصطالحا.

 السباق الثاني: ماهي دوا ي التحقيق عندالعرب؟
 صلى اهلل عليه وسلم؟ قعهد الرسو السباق الثالث:لماذا لم يدو  الحديث على 
 
 
 
 
 

                                 
 

نشر:مكتبة ،العثيمين ينظر:مصطلح الحديث،طرق تصنيف الحديث،محمدبن صالح بن محمد (16)

 .1/45م،1994ه=1415العلم،القاهرة،ط/

 .18ص ،المرجع نفسه (17)



 المحا رة الثانية
 
 :_مناهج التحقيق عند القدماء2

 ي هذا المجاق يحدثنا الدكتور رم ا  عبد التواب م  خالق كتابه الموسوم 
ذي بذ: )مناهج تحقيق التراث بي  القدامى والمحدثي ( و يذه يحذدثنا عذ  هذذا العلذم الذ

ُأخذذدع  المستشذرقي  ولذذم يكذ  معرو ذذا  يذزعم  يذذه الذبع  بأنذذه علذم حذذديث النشذأة أو
لدى العرب القدماء حيث ينفي هذا الزعم بقوله: يظ  بع  الباحثي  المحدثي  م  
العذذذرب،أ   ذذذ  تحقيذذذق النصذذذوص  ذذذ  حذذذديث ابتدعذذذه المعاصذذذرو  مذذذ  المحققذذذي  
العذذذذرب،أو اسذذذذذتقوج مذذذذ  المستشذذذذذرقي ،الذي  سذذذذبقونا  ذذذذذي العصذذذذر الحا ذذذذذر بعذذذذذ  

 اثنا ونشرج بي  النا .الوقت، ي تحقيق شيء م  تر 
ولك  الحقيقة بخال  ذل ؛ قد قام    تحقيق النصوص عند العرب مي  جذر 
التاري  اإلسالمي،وكا  لعلماء الحديث اليد الطذولى  ذي إرسذاء قواعذد هذذا الفذ   ذي 
تراثنذذا العربي،وتذذأثر بمذذنهجهم هذذذا أصذذحاب العلذذوم المختلفذذة.وار  كثيذذرا ممذذا نقذذوم بذذه 

  تحقيذذق النصذذوص ونشذذرها،بدءا  مذذ  جمذذي المخطوطذذات اليذذوم مذذ  خطذذوات  ذذي  ذذ
والمقابلذذذذذذذة بينهذذذذذذذا،ومرورا ب ذذذذذذذبط عباراتهذذذذذذذا وتخذذذذذذذريج نصوصذذذذذذذها،وانتهاء  بفهرسذذذذذذذة 

 .(18)محتوياتها،لما سبقنا به أسال نا العظام م  علماء العربية الخالدة 
ويبكذذد هذذذا عنذذدما يتعذذر  للحذذديث عذذ  هذذذا السذذبق عنذذدما يقوق:لقذذد سذذبق 
العذذذذذرب علمذذذذذاء أوربذذذذذا،إلى االهتذذذذذداء للقواعذذذذذد التذذذذذي يقذذذذذابلو  بهذذذذذا بذذذذذي  النصذذذذذوص 
المختلفذذذذذة،لتحقيق الرواية،والوصذذذذذوق بتلذذذذذ  النصذذذذذوص إلذذذذذى الدرجذذذذذة القصذذذذذوى مذذذذذ  

يق . ومذذذ  هنذذذا نجذذذد القذذذدامى يعمذذذدو  إلذذذى الروايذذذة الشذذذفوية  ذذذي تحصذذذ(19)الصذذذحة
                                 

 
مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين،رمضان عبدالتواب،مكتبة الخانجي ينظر:    (18)

 المقدمة.م.1985ه =1/1406القاهرة،ط

 .13المرجع نفسه، ص (19)



العلم،وقذذد  ذذبطت  يمذذا بعذذد عنذذدما تذذم األمذذر للكتابذذة والتذذدوي ،وطرق تحمذذق العلذذم 
 يرتبها العلماء السابقو ، ي الدراجات التالية م  العلوِّوالصحة.منها.

 : _ السماع1
وهذذذو أر ذذذي أقسذذذام التحمق،وأر عذذذه ماكذذذا  إمالء،لمذذذايلزم  يذذذه مذذذ  تحرزالشذذذي  

 .(20)،أوحدثنا إمالء  والطالب.وصيغة التحمق به:حدثنا،أوسمعت
 :العر _2

وهي القراءة علذى الشذي  مذ  حفذظ القذارن،أوم  كتذاب بذي  يديذه،وهي طريقذة 
صحيحة  ي التحمق،والرواية به سائغة باإلجماع،لك  اختلفذوا هذق هذو مثذق السذماع 
 ذذي المرتبذذة أودونذذه أو وقذذه، ويمكذذ  أ  نو ق_كمذذايقوق الذذدكتورالعتر_ نقوق:برجحا  

  الطالذذذب ممذذذ  يسذذتطيي إدرا  الخطأ يمايقرأوالشذذذي  حذذذا ظ غايذذذة العذذر   يماإذاكذذذا
 . .(21)الحفظ.أما إذالم يك  األمركذل   السماع أرجح

 :اإلجازة_3 
هذذي إذ  المحذذدث للطالذذب أ  يذذروي عنذذه حذذديثا أوكتابذذا أو كتبذذا مذذ  غيذذر أ  
يسمي ذل  منه أويقرأعليه،كأ  يقذوق لذه:أجزت  أوأجذزت لذ  أ  تذروي عنذي صذحيح 

ري،أوطتذذاب اإليمذذا  مذذ  صذذحيح مسذذلم، يروي عنذذه بموجذذب ذلذذ  مذذ  غيذذرأ  البخا
يسذذذذذذذمعه منذذذذذذذه أويقذذذذذذذرأج عليه،وقدأجازالروايذذذذذذذة بهاجمهورالعلمذذذذذذذاء،م  أهذذذذذذذق الحذذذذذذذديث 

 .(22)وغيرهم
 :المناولة_ 4 

يرويذذه عنذذه؛وهي إمذذا أ  تكذذو   وهذذي أ  يعطذذي الشذذي  للتلميذذذكتابا أوصذذحيفة
مقرونذذذذذذة باإلجذذذذذذازة مذذذذذذي التمكذذذذذذي  مذذذذذذ  النسذذذذذذخة،وهي أعلذذذذذذى أنذذذذذذواع اإلجذذذذذذازة علذذذذذذى 
اإلطذذذذذذالق،أوأ  تكذذذذذذو  مذذذذذذ  غيذذذذذذرتمكي  مذذذذذذ  النسذذذذذذخة؛وهذااليمتاز ي ظذذذذذذاهرج عذذذذذذ  

                                 
 .23الغرياني،ص  ن)تحقيق نصوص التراث( للصادق عبد الرحم (20)

 .35م ،ص 2003ه= 1/1423دمشق ط ر، دار الفكعمنهج تحقيق المخطوطات ،خالد إياد الطبا (21)

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. (22)



اإلجذذازة،لك  أهذذق العلذذم يذذرو  لذذه مزيذذة علذذى اإلجذذازة لت ذذمينهامعنى اإلخبذذار الذذذي 
 ))مذذذرج.أوأ  تكذذذو  مجذذذردة عذذذ  اإلجذذذازة، يقوق لذذذه اشذذذتملت عليذذذه االجذذذازة وتقويذذذة أل

واليقذذذذذذوق لذذذذذذه:أروج عني،أوأجذذذذذذزت لذذذذذذ  روايتذذذذذذه (( هذذذذذذذام  حذذذذذذديثي أومذذذذذذ  سذذذذذذماعاتي
 .(23)عني،أونحوذل 

 :المكاتبة_ 5
وهذذي أ  يكتذذب المحذذدث إلذذى الطالذذب شذذيئام  حديثذذه ويبعثذذه إليذذه،وهي علذذى 

 نوعي :
حة والقذذذذذوة شذذذذذبيهة النذذذذذوع األوق:المكاتبذذذذذة المقرونذذذذذة باإلجذذذذذازة؛وهي  ذذذذذي الصذذذذذ

 بالمناولة،المقرونة باإلجازة.
النوع الثاني:المكاتبة المجردة م  اإلجازة؛والصذحيح المشذهور بذي  أهذق العلذم 
تجويز الرواية بها؛  نها التقق ع  اإلجازة  ي إ ذادة العلم،وقداسذتمرعمق السذل  مذ  

معذذوا علذذى بعذذدهم مذذ  علمذذاء الحذذديث بقولهم:كتذذب إلذذيَّ  ال ،قاق:أخبرنذذا  ال ،وأج
مقت ى هذذا الحديث،وعذدوج  ذي المسذند بغيذر خذال  يعذر   ذي ذلذ ،وهوموجود ي 

 .(24)األسانيد كثير
 :االعالم_ 6 

وهذذذذو إعذذذذالم الذذذذراوي للطالذذذذب أ  هذذذذذا الحذذذذديث أوهذذذذذا الكتذذذذاب سذذذذماعه مذذذذ  
أروج عنذذي أوأذنذذت )) ال ،مذذ  غيذذرأ  يذذأذ  لذذه  ذذي روايتذذه عنذذه،أي مذذ  غيذذرأ  يقذذوق:

 حو ذل .أون((  ل   ي روايته
والراجح جوازالرواية بها؛ذل  أ  التحمق قدصح باإلجازة لما يهذام  إخبذارعلى 
لى الكتذاب بعينذه  سبيق اإلجماق واإلعالم، يه المعنى نفسه،بق هذو أقوى،حيذث أشذارار

 .(25)وقاق:هذاسماعي م   ال . 
                                 

 .36المرجع نفسه الصفحة  (23)

 المرجع نفسه الصفحة نفسها. (24)

 .36المرجع نفسه الصفحة  (25)



 :الوصية_ 7 
وهذذذذذذذذذي أ  يوصذذذذذذذذذي المحذذذذذذذذذدِّث لشذذذذذذذذذخص أ  تذذذذذذذذذدقي لذذذذذذذذذه كتبذذذذذذذذذه عندموتذذذذذذذذذه 

بع  العلماءم  السل  بالروايذة بهذذج الطريقذة؛أل   ذي د عهذا لذه  أوسفرج.وقدرخص
ذذذذذبهام  العذذذذذر  والمناولذذذذذة،وهي قريذذذذذب مذذذذذ  اإلعالم؛والصذذذذذحيح  نوعذذذذذام  اإلذ  وشن

 .(26)منعهال عفها،أل  الوصية إ  أ ادت تملي  الكتاب  التفيد اإلذَ  بروايته
 :الوجادة_ 8 

 له أ  يروَي عنه على وهي أ  يجدالمرء حديثا أوكتابا بخط شخص ب سنادج،
قذذذذذذاق ))ولذذذذذذه أ  يقذذذذذذوق((إذاوجذذذذذذدت بخذذذذذذط  ال ،حذذذذذذدثنا ال ))سذذذذذذبيق الحكايذذذذذذة  يقذذذذذذوق:

 إذالم يك   يه تدلي  يوهم اللقي.(( ال 
أونحوذلذذ  ممايذذدق علذذى اتصذذاق السذذند  ذذال  ((أخبرنذذا))أو((حذذدثنا))أمذذا روايتذذه بذذذذ

 .(27)يجوز إطالقا  
 

 أجب ع  األسئلة التالية:
؟ كي  حالبع  إ  علم التحقيق حديث النشأة،هق هذا صحييقوق السباق األوق:

 ؟ ولماذا ؟  تفسر ذل
 علماء الحديث طرق التحمق ؟ يالسباق الثاني:لماذا و 

 
 
 
 

 

                                 
 .37المرجع نفسه الصفحة  (26)

 المرجع نفسه الصفحة نفسها. (27)



 
 المحا رة الثالثة

 _مناهج التحقيق عند المستشرقي .3
البذذذد مذذذ  التعريذذذ  بذذذالمنهج بدايذذذة مذذذ  حيذذذث  قبذذذق الحذذذديث عذذذ  اإلستشذذذراق

 التسمية ثم ننبري إلى معر ة مفهوم االستشراق ؟
 المنهج:هوالطريقة التي يصق بهااإلنسا  إلى الحقيقة،ولقد 

 تعري  االستشراق:
االستشراق لغة: كلمة "االستشراق" مشتقة م  مادة"شرق" يقاق:"شرقت الشم  شرقا 

يمني الباحذذذث مذذذ  الوصذذذوق إلذذذى معناهذذذاالحقيقي .غيذذذرأ  هذذذذاال(28)وشذذذروقاإذاطلعت
اسذذتناداإلى قواعدالصذذر  وعلذذم االشذذتقاق،حيث يبذذدواأ  معنى)استشذذرق(أدخق نفسذذه 

 .(29) ي أهق الشرق وصارمنهم
االستشذذذذراق اصذذذذطالحا:إذاأردناأ  نحذذذذدد المفهذذذذوم االصذذذذطالحي لالستشذذذذراق  يجذذذذب 

لذذذى أحذذذدالمعاجم الحديثذذذة،ثم إلذذذى رأي علمذذذاء الغذذذرب وعلمذذذاء العرب،لكذذذي  أوالالنظرار
 يكو   ي اإلمكا  بعدذل  القيام بمحاولة و ي تعري  محددلهذا االصطال .

وقذذذدجاء ي بعذذذ  المصذذذادراللغوية الحديثذذذة:) استشذذذرق:طلب علذذذوم الشذذذرق ولغذذذاتهم 
 "مولدة عصرية" تقاق لم  يعنى بذل  م  علماءالفرنجة(،والمستشرق هوعالم متمك 

 .(30)م  المعار  الحاصة بالشرق ولغاته وآدابه
 تعري  االستشراق عندعلماءالغرب:

 أماعندعلماء الغرب  يتساءق"آرثر آربري" ماهواالستشراق ؟

                                 
 .482م،ص1960،مجمع اللغة العربية القاهرة،1المعجم الوسيط،ج (28)

 ب،دار الكت1بيضون،ط ي،،منشورات محمد علنيحي مراد،معجم أسماء المستشرقي (29)

 .5م،ص2004العلمية،بيروت،

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. (30)



مذذ  الجلذذي أ  الكاتذذب حذذي  يعذذر  لمثذذق هذاالمو ذذوع الواسذذي الذذذي اليذذزاق 
أ  يحاوق الوصوق إلى اتفذاق بينذه وبذي  قارئيذه حتذى  مجهوالبي  الجماهيريحس  به

يتعر وامذذوقفهم تعر اصذذحيحا،وممايزيدم   ذذرورة هذذذاالتفاهم أناالستشذذراق ومثلذذه  ذذي 
ذلذذذ  مثذذذق كثيذذذرم   ذذذروع العلذذذم األخرى،قذذذدتخطى حذذذدودج إلذذذى ميذذذادي  تنتمذذذي  ذذذي 
حقيقتهذذذاإلى علذذذوم أخذذذرى مسذذذتقلة عنذذذه وار  كانذذذت مجانسذذذة لذذذه،حتى إ  المستشذذذرق 

شذذار   ذذي علمذذه عذذالم اآلثار،والحفريذذات والمذذبر  وعذذالم الصذذر  واالشذذتقاق،وعالم ي
األصذذذذذذذذذذذوات والفيلسذذذذذذذذذذذو ،وعالم الالهوت،والموسذذذذذذذذذذذيقي والفنذذذذذذذذذذذا ،وأوق اسذذذذذذذذذذذتعماق 

م وجذذدنا أنتذذوني وود يصذذ  صذذموئيق كذذالر  1691لكلمة)مستشذذرق(رأيناج  ذذي سذذنة
،وبيرو   ذذذي بأنه)استشذذذراقي نابذذذه( يعنذذذي بذذذذل  أنذذذه عذذذر  بعذذذ  اللغذذذات الشذذذرقية

يتحذدث عذ  المسذتر ثورنتذو     child   harold’s pilgrimage  تعليقاته علذى 
 .(31)ومعار ه الكثيرة دالة على استشراق عميق

ويذذذذذرى رودي بذذذذذارت أ  االستشذذذذذراق هذذذذذو"علم يخذذذذذتص بفقذذذذذه اللغذذذذذة خاصذذذذذة" 
.والبذذدلناإذ  أ  نفكر ذذي المعنذذى الذذذي أطلذذق عليذذه كلمذذة استشذذراق المشذذتقة مذذ  (32)

"شذذرق" وكلمذذة شذذرق تعنذذي مشذذرق الشذذم ،وعلى هذذذايكو  االستشذذراق هذذوعلم كلمذذة 
.ويعتمدالمستشرق اإلنجليزي آربري تعري  قامو  أكسفورد الذي (33)العالم الشرقي

 .(34)يعر  المستشرق بأنه"م  تبحر ي لغات الشرق وآدابه
 تعري  االستشراق عندعلماء العرب:

                                 
لندن يون ،> ترجمة محمد الدسوقي النويهي <،وأيام كولينز،آرثر آربري ،المستشرقون البريطان (31)

 .8م ص1946،

منذ  رودي بارث ،الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية )المستشرقون األلمان (32)

 .11تيودورنولدكه ،> >ترجمة مصطفى ماهر <<، دارالكتاب العربي،القاهرة،د.ت،ص

-القاهرة-أثرها في األدب العربي المعاصر،دارالفكرالعربيأحمد سمايلوفتش، فلسفة اإلستشراق و  (33)

 .22م.، ص1998

 .8آرثرآربري،المستشرقون البريطانيون،ترجمة محمدالدسوقي النويهي،ص (34)



يد اولوا هذاالمصطلح نجدأ  إدواردسعولوانتقلنا إلى العرب والمسلمي  الذي  تن
لذذه عذذذدة تعريفذذذات لالستشذذذراق منهذذذا أنه"أسذذلوب  ذذذي التفكيذذذر مبنذذذي علذذذى تميزمتعلذذذق 

 بوجودالمعر ة بي "الشرق")معظم الوقت( وبي  الغرب"
ويقوق أحمدحسذ  الزيات"يرادباالستشذراق اليذوم دراسذة الغذربيي  لتذاري  الشذرق 

طة ومعتقداته،وأساطيرج ولكنه  ذي العصورالوسذي وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته
مجمق كا  يقصدبه دراسة العبرية لصلتهابالدي  ودراسة العربية لعالقتها بالعلم. وبال

:    
 :(orientalism) االستشراق

تعبيذذر يذذدق علذذى االتجذذاج نحذذو الشذذرق،ويطلق علذذى كذذق مذذ  يبحذذث  ذذي أمذذور 
ذلذذ  التيذذار الفكذذري الذذذي يتمثذذق  ذذي إجذذراء  الشذذرقيي  وثقذذا تهم وتذذأريخهم ويقصذذد بذذه

الدراسات المختلفة ع  الشرق اإلسالمي،التي تشمق ح ارته وأديانذه وآدابذه ولغاتذه 
وثقا ته،وقد أسهم هذا التيار  ي صذياغة التصذورات الغربيذة عذ  الشذرق عامذة،وع  

نهمذا العالم اإلسالمي بصورة خاصة،معبر ا ع  الخلفية الفكرية للصراع الح اري بي
(35). 

 نشأة االستشراق:
اختلفذذت اآلراءحذذوق بدايذذة االستشذذراق، لي  هنذذا  تحديدوا ذذح ودقيذذق لنشذذأة 
االستشذذذراق،بحيث يسذذذتطيي الباحذذذث  ذذذي هذذذذاالمجاق أ  يحددتاريخابعينذذذه،تكو   يذذذه 
المنطلقات األولى الهتمام االستشراق بعلذوم األمذم األخذرى وثقا تهاوعقائذدها وآدابهذا 

ا التي كانت تغطي"الشذرق" .وقدتعذددت اآلراءحذوق البذدايات األولذى وعاداتهاوتقاليده
لالستشراق،بع ذذذذذذذذذذهايعطي تاريخابعينه،وبع ذذذذذذذذذذهااآلخريعطي حقبذذذذذذذذذذة أوعصذذذذذذذذذذرام  
نمايعتمذذذذذدعلى  العصذذذذذورالتي مربهاالشذذذذذرق أوالعذذذذذالم،والبع  الثالذذذذذث اليعطذذذذذي زمنا،وار

                                 
مجلة العلوم .)المستشرقون األلمان وجهودهم تجاه المخطوطات العربية اإلسالمية(،رائدأمير عبد هللا (35)

 .4م ص 2014ه.8،1435،المجلد15/1اإلسالمية،جامعة الموصل،ع



حذذذذذذذذذذذذذذذذذوادث أوغايذذذذذذذذذذذذذذذذذات أراد االستشذذذذذذذذذذذذذذذذذراق الوصذذذذذذذذذذذذذذذذذوق إليها، جعلذذذذذذذذذذذذذذذذذت هذذذذذذذذذذذذذذذذذي 
 وهنانسردأهم اآلراء لبدايات االستشراق..(36)البدايات

لقد تعددت الروايات واآلراء حوق نشأة وتاري  حركة اإلستشراق وذهب 
الباحثو   ي ذل  مذاهب شتى اليمك  الجزم برأي على آخر لت ارب هذج اآلراء 
كما أسلفنا القوق نظرا لتعددها وتباينها وم  هنا كا  اختال  النا   ي ذل  

لى ص منهم م  يرجعه إلى بداية الدعوة اإلسالمية على عهد الرسوق اختال ا كبيرا 
و  اهلل عليه وسلم عند احتكا  المسلمي  بالروما   ي غزوة مبتة وم  ثم غزوة تب

وم  يومها،كما يقوق األستاذ محمد حسي  هيكق )) وق  المسلمو  والنصارى 
بسبب الحروب موق  خصومة سياسية(( وم  قائق أ  اإلستشراق كانت بدايته 

 الصليبية وهو العداء الذي استحكم بي  النصارى والمسلمي  السيما  ي عهد نور
ة لقادالدي  زنكي وصال  الدي  األيوبي إثر الهزائم المتكررة التي ألحقها هبالء ا

 المسلمو  بالصليبيي ،مما  ر  على الغرب أ  ينتقم لهزائمه،وم  قائق أ  نشوء
وب الدموية التي نشبت بي  المسلمي  والنصارى  ي اإلستشراق يعود إلى الحر 

األندل  وباألخص عند استيالء ألفونسو الساد  على طليطلة سنة 
( وم  قائق أنها نشأت لحاجة الغرب للرد على اإلسالم أوال م1085هذ/488)

 ة  يولمعر ة أسباب هذج القوة الدا عة ألبنائه ثانيا وخاصة بعد سقوط القسطنطيني
(وم  قائق يعود لالستعمار الغربي الذي أراد معر ة العادات م1453/هذ857سنة)

 شرق والتقاليد للبلدا  اإلسالمية الواقعة  ي الشرق األدنى وشماق إ ريقيا وجنوب
 ابهاآسيا ومنهم م  يرى غير هذا؛ ولكق هذج اآلراء المذكورة لها مبرراتها عندأصح

 أوالقائلي  بها.

                                 
ات فيصل للبحوث والدراس كعلي إبراهيم النملة، اإلستشراق في األدبيات العربية،مركز المل (36)

 .14-13م،ص ص.1993اإلسالمية،الرياض،



ي الدقيق  ي منتص  القر  السابي ظهراالستشراق بمفهومه العلم
م( وجاء 1770عشرالميالدي وكا  ظهورج أوق األمر  ي انكلترا عام)

م(  ي المبتمر 1973موازيالعصرالنه ة األوربية وانتهى بوصفه مصطلحا عام)
الدولي التاسي والعشرو  للمستشرقي .واستبدق مفهوم االستشراق بمفهوم)دراسة 

ماق إ ريقيا( أمابدايات االستشراق  أقدم م  ذل  إذتعود العلوم اإلنسانية  ي آسياوش
م( حيث تعلم )الباباسلفسترالثاني( دروسا  ي الفل  والريا يات على 999إلى عام)

يدعلماءعرب.ويقاق:إ  مل )ليو ( )سانشيه( ي )القر  العاشرالميالدي( تعلم 
إلى الشرق  العربية والطب على يدعلماءقرطبة.وحث البابوات الرهبا  الذاهبي 

م( تأسي  درو  1311للتبشيرعلى تعلم العربية،وتقرر ي مجمي  ييناالذي عقد عام)
سبانيا   ي العربية والعبرية والسريانية  ي كق م  باري  وبريطانيا وار

يطاليا.وقدأنشئت أوق مطبعة بالعربية  ي إيطالياعام) م( طبي  يهاالقرآ  1514وار
كريكيو ( ي روما أوق مدرسة لتدري  م( أس  البابا)1584الكريم،و ي عام )

براهيم الحاقالني،وكا   العربية للمارونيي .وتخرج منهم ثالثة:شمعا  السمعاني،وار
م( برئاسة)بوستق( وأوق كرسي 1539أوق كرسي للغة العربية قدأس   ي  رنسا)

م( و ي 1732م( وم  ثم  ي كمبرج عام)1613 ي هولندا)ليد ( عام)
التيني للعربية الفصحى -بانيو ( أوق معجم عربيم( و ي )ار 1636أكسفورد)

أوائق القر  الثام  عشروكتب)بوستق(كتابا ي قواعداللغة.وأل  الفرنسي)سلفستردي 
ساسي(كتابا ي النحوالعربي.و)منتخب األدب العربي(وأل  األلماني 

 .(37) ) اليشر(كتابه)مقاالت  ي علم اللغة العربية( وغير ذل (

هذذم جماعذذة مذذ  علمذذاء الغرب،تخصصذذوا  ذذي لغذذات الشذذرق   والمستشذذرقو :
وعنوا بالبحث  يها،وتخصصوا  ي دراسة اللغذة العربيذة، والح ذارة العربية،وبق ذايا 

                                 
( داراألمل تينظر:هادي نهر،تحقيق المخطوطات والنصوص ودراستها)المناهج والقواعد واإلجراءا (37)

 .79م،ص2005هـ/1426، 1إربد،األردن،ط للنشروالتوزيع



.يمكذذذ  حصذذذر أعمذذذالهم تجذذذاج التذذذراث العربذذذي (38)العذذالم العربذذذي وبالذذذدي  اإلسذذذالمي
 واإلسالمي  ي خمسة مجاالت مهمة وهي كالتالي:

 طات،والرحلة إليها،وجمعها،ونقلها،وحفظها،وصيانتها.أوال: البحث ع  المخطو 
ثانيا: هر    

 .يصهاالمخطوطات،وتوثيقها،و بطهاورقيا،ووعائيا،أوبيبليوغرا يا،وربماتكشيفها وتلخ
 

 أجب ع  األسئلة التالية:
 لغة واصطالحا ؟ أي  ظهر؟. مامعنى االستشراق السباق األوق:

 السباق الثاني: ماهي أهدا ه وأعماله ؟
 السباق الثالث: ماعالقة االستشراق بالمخطوط العربي ؟

 
 

 المحا رة الثالثة
 ثالثا:تحقيق كتب التراث.  
 رابعا:الدراسات حوق التراث مي العناية بالمعاجم.  
 خامسا:ترجمة التراث إلى اللغات األوربية.   

نشراقتباسات هذا باإل ا ة إلى نس  بع  المخطوطات،وتحريرها، أوتطويرها أو 
 .(39)م  بع ها

ويقوم المنهج العام للتحقيق على "جمي النس  الخطية للكتاب المنوي تحقيقه،وجمي 
المصادر المتعلقة بالكتاب وبمبلفه وبمادته،وبما كتب حوق كق ذل  بشتى 
اللغات،وترتيب كق ذل  ترتيبا زمنيا،ومقابلة النصوص بع ها بالبع  

                                 
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. (37)

 المستشرقين)مجلة آفاق نالعربي اإلسالمي المخطوط  وجهود المحققي ثعمر بن عراج ،الترا (38)

 .49م،لص2017شتاء 6اليابس العدد يفكرية(جامعة جيال ل



اآلخر،لفصق المصادر ع  المراجي،وتمييز الناقق م  المنقوق....ثم دراسة 
شخصيات المبلفي  والشارحي  والمختصري  والمهذبي  والرواة والنُّسا  والنقاد،كق 
 ي بيئته وزمنه وثقا ته ونزعته،وأ  يعنى المحقق بو ي مقدمة الكتاب و هارسه 

دقيقا معتمدا على نهج واحد  ي  التفصيلية،وأ  يوثق النص  ي الهوامش توثيقا
عمله،كما أنهم لم يهتموا بالتعليق على النص وتو يحه وشر  غربيه،أوتخريج 

تحقيق الدواوي ،  نهم "اثبتوا أوزا  حالة النصوص م  م انها المختلفة و ي 
هذا المنهج _ ي نقاطه المتعددة_ طبقته جمعية   (40)"األشعار  ي أعلى كق قصيدة

 لما .المستشرقي  األ
و ي اختيار النس  هنا  جملة م  التوجيهات و عها المستشرقو  وعلى رأسهم 
)جوتهل  برجسراسر( حيث يقوق  ي مقدمة كتابه)أصوق نقد النصوص ونشرها( 
إ  أقدار النس  الخطية لكتاب ما متفاوتة جدا: منها ماال قيمة له أصال  ي 

ظيفة الناقد أ  يقدر قيمة تصحيح نص الكتاب،ومنها ما يعوق عليه ويوثق به،وو 
كق نسخة م  النس ،ويفا ق بينها وبي  سائر نس  الكتاب،متبعا  ي ذل  قواعد 

 منها:
 _ أ  النس  الكاملة أ  ق م  النس  الناقصة.1
 _ والوا حة أحس  م  غيرالوا حة.2
 _ والقديمة أ  ق م  الحديثة.3
 لى غير ذل ._ والنس  التي قوبلت بغيرها أحس  م  التي لم تقابق إ4

والقاعدتا  األخيرتا  أهم م  غيرهما،     النسخة التي قيست بغيرها نفيسة وقيِّمة 
 ..  (41)إال أنه يجب مراعاة أ  لهذج القواعد شواذ

                                 
ة الدينية مناهج تحقيق المخطوطات،توثيق ودراسة عباس هاني الجراخ،مكتبة الثقاف (39)

 .14م، ص2010ه=1/1431القاهرة،ط

 بدار الكت حمدي البكري، جوتهلف برجستراسر تحقيق:محمد ،بونشر الكت صنقد النصوأصول  (40)

 .14م. ص2/1985المصرية،ط



 تصني  المستشرقي :   -
ب :أننا نعني بالمستشرقي  الكتايرى مال  ب  نبي أنه"يجب أوال أ  نحددالمصطلح

  الغربيي  الذي  يكتبو  ع  الفكر اإلسالمي وع  الح ارة اإلسالمية،ثم عليناأ
     نصن  أسماءهم  ي شبه مايسمى" طبقات"على صنفي :

 :طبقة القدماءمثق جربردوريبا  والقدي  توما األكويني م  حيث الزم -أ  
 ر.وطبقة المحدثي  مثق كارادو و وجولدسيه

م  حيث االتجاج العام نحو اإلسالم والمسلمي   ي كتابتهم: هنا   -ب         
طبقة المادحي  للح ارة اإلسالمية وطبقة المنتقدي  لها المشوهي  

لسمعتها،وهكذاوعلى الترتيب يجب أ  تقوم كق دراسة شاملة لمو وع اإلستشراق" 
   م.(42)

 

 أجب ع  األسئلة التالية:

 األوق: كي  يوثق النص ؟ السباق
 السباق الثاني:لتوثيق النص المخطوط قواعد اذكرها ؟

 

                                                            
                                                                                      

 الرابعةالمحا رة                            
 

 _مناهج التحقيق عندالعرب المحدثي .4
ارتبط تحقيق النصوص عند العرب المحدثي  بمجئ المطبعة حيث ازدادت 
الرغبة  ي تحقيق الكثير م  كتب التراث  ي شتى المجاالت والسيما كتب التراث 

                                 
 بدار الكت حمدي البكري، جوتهلف برجستراسر تحقيق:محمد ،بونشر الكت صنقد النصوأصول  (41)

 .14م. ص2/1985المصرية،ط



المهمة.وم  تل  المطابي التي كا  لها سبق الطبي والنشر مطبعة بوالق بالقاهرة 
بعتها عشرات المطابي  ي القاهرة وبيروت والتي كا  لها دورا مهما  ي إحياء ثم ت

التراث ونشرج،مثق مكتبة الخانجي ودار إحياء اللغة العربية التي أسسها أحمد 
وكا  ر اعة   البابي الحلبي والمكتبة السلفية التي أسسها محب الدي  الخطيب

 .(43) ي مجاق بعث التراث الطهطاوي م  أوائق الذي  قاموا بمجهود منظم 

كق م  حس  باشا عاصم وباشا تيمور  إلى جانب المجهودات التي قام بها
وعلي ب  بهجت وعبد اهلل  كري كما ))نه  الشي  محمد عبدج كذل  بجهد طيب 
 ي هذا الم مار  قام هو وتالميذج بنشر طائفة م  أمهات كتب التراث مثق 
المخصص الب  سيدج وكتابي عبد القاهر الجرجاني:أسرار البالغة ودالئق 

زما  الهمذاني،ونجد عند هذج الجماعة وعيا بأصوق اإلعجاز،ومقامات بديي ال
التحقيق لم يظهر عند م  سبقهم م  العلماء المحدثي   بدأ عندهم الحرص على 

 .                                             (44)جمي النس ،وتخير األصوق التي يبنى على أساسها النص 

أسذهمت إسذهاما قويذا  ذذي  وار  كانذت جهذود الشذي  محمذذد عبذدج ومذ  سذبقه قذذد
تحقيذذق ونشذذر كتذذب التذذراث بهذذذا الحذذرص وهذذذا االختيذذار الصذذائب الذذذي مذذ  كتبذذا 
مهمذذة  ذذي اللغذذة والبالغذذة  واألدب  هذذق يمكننذذا القذذوق بعذذد هذذذا أ  تلذذ  الجهذذود قذذد 

..تكتمذذذذق منذذذذاهج التحقيق،و قذذذذا ) أسسذذذذت لعلذذذذم التحقيذذذذق و ذذذذق مذذذذا هذذذذو منتظذذذذر وبذذذذه
لغربيي ،علذذى يذذد العالمذذة أحمذذد زكذذي باشذذا_ الملقذذب لألصذوق الحديثذذة المتبعذذة عنذذد ا

بشذذذذذي  العروبذذذذذة_ ومذذذذذ  جهذذذذذودج  ذذذذذي مجذذذذذاق التحقيذذذذذق نشذذذذذر كتذذذذذاب صذذذذذال  الذذذذذدي  
 الصفدي:"نكت الهميا   ي نكت العميا "وكتاب اب  الكلبي األصنام والجزء األوق

 .  (45)(م "مسال  األبصار"الب    ق اهلل العمري وغير ذل  م  األعماق الجليلة

                                 
، م 1969،،بيروتد،دار اإلرشا1الحديث،ط ي،إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالممالك بن نبي  (42)

  .6-5ص ص 

 .177في مناهج البحث وتحقيق النصوص. ص (43)

 .178المرجع نفسه. ص (44)



ولعق أحمد زكي أوق م  استخدم كلمة "تحقيق"بالمعنى االصطالحي،  ذال        
عذذ  أنذذه أوق مذذ  عمذذد إلذذى كتابذذة المقذذدمات الوا يذذة للكتذذب التذذي قذذام بنشذذرها وو ذذي 
لهذذا الفهذذار  الجامعذذة،وم  ثذذم  ذذ   مذذنهج التحقيذذق يت ذذح كذذامال جليذذا عنذذدج ،وهذذو 

تمد أصذذوله مذذ  آثذذار السذذل  مذذنهج اسذذتفاد  يذذه مذذ  جهذذود علمذذاء الغذذرب ولكنذذه اسذذ
 . (46)الصالح( 

ومذذذ  هنذذذا يمكذذذ  القذذذوق أ  إحيذذذاء التذذذراث العربذذذي قذذذد أسذذذهم  يذذذه جيذذذق مذذذ     
المثقفي  يتميز بذاالطالع الواسذي والفهذم العميذق ب ذرورة إحيذاء هذذا التذراث و ذق مذا 
وصذذذلت إليذذذه المنذذذاهج الغربيذذذة الحديثذذذة و ذذذي هذذذذا المجذذذاق يحذذذدثنا رائذذذد التحقيذذذق  ذذذي 

الحذذديث األسذذتاذ محمذذد عبذذد السذذالم هذذارو  عذذ  الجهذذود األولذذى  ذذي إحيذذاء العصذذر 
التذذذراث حيذذذث يقذذذوق:)وال نسذذذتطيي أ  نغفذذذق صذذذاحب الجهذذذد األوق  ذذذي توجيذذذه ذلذذذ  
اإلحيذذذاء هذذذذج الوجهذذذة الجديذذذدة التذذذي عاصذذذرناها وكانذذذت نذذذواة ألعمالنذذذا.وهو العالمذذذة 

نهج الحذذديث  ذذي (الذذذي قذذدم لنذذا بذذاكورة المذذ1934_1867الجليذذق أحمذذد زكذذي باشذذا)
تحقيق النصوص كما كا  أوق نا    ي بوق إحياء التراث على النهج الحديث،وقذد 
قذذذام بتحقيذذذق كتذذذابي أنسذذذاب الخيذذذق البذذذ  الكلبي،واألصذذذنام لذذذه أي ذذذا.وقد طبعذذذا  ذذذي 

م باسذذم لجنذذة إحيذذاء اآلداب العربيذذة التذذي عر ذذت  يمذذا 1914المطبعذذة األميريذذة سذذنة
هذذذي  الكتذذابي  مذذي كتذذاب التذذاج  ذذي أخلذذق الملذذو  بعذذد باسذذم )القسذذم األدبذذي (ولعذذق 

م مذ  أوائذق الكتذب  ذي 1914للجاحظ الذي حققه أي ا بالمطبعة األميرية  ي سنة 
هذذذا الشذذرق العربذذي التذذي كتذذب  ذذي صذذدرها كلمذذة "بتحقيذذق" كمذذا أ  تلذذ  الكتذذب قذذد 

  . (47)حظيت ب خراجها على أحدث المناهج العلمية للتحقيق

                                 
 المرجع نفسه الصفحة نفسها. (45)

 مكتبة قطوف أدبية )دراسات نقدية في التراث العربي(حول تحقيق التراث،محمد عبد السالم هارون (46)

 .5م.ص1988ه=1/1407السنةط



وقذذد ظهذذرت بعذذد هذذذج المحذذاوالت المتتابعذذة أقذذالم أخذذرى أسذذهمت  ذذي تحقيذذق 
الكثيذذذذر مذذذذ  المخطوطذذذذات  ذذذذي مختلذذذذ  العلذذذذوم والفنذذذذو  والبلذذذذدا  كمصذذذذر وسذذذذوريا 
والسذذعودية والكويذذت ودوق شذذماق ا ذذر يقيا)وهنذذا  طبعذذات بعينهذذا و ذذح  يهذذا الجهذذد 

د.عائشذة  األصيق وحس  ال بط وم  ذل _على سبيق المثذاق الالحصذر _ تحقيذق
عبد الذرحم  لذذ." رسذالة الغفرا "وتحقيذق د.طذه الحذاجري لذذ."البخالء"وتحقيق األسذتاذ 
محمذذذذذذذود محمذذذذذذذد شاكرلذذذذذذذذ."طبقات  حذذذذذذذوق الشعراء"واألسذذذذذذذتاذ السذذذذذذذيد أحمذذذذذذذد صذذذذذذذقر 
لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ."الصاحبي"وغيرج،وتحقيقات األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتاذ عبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالم هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارو  

 ( .48)ألعماق"الجاحظ"..ال 

                                
 أجب ع  األسئلة التالية:

 
 السباق األوق:للمحققي  العرب المحدثي  نظرة للتحقيق ماهي ؟

 السباق الثاني:أذكرأربعة م  أهم الروادالعرب  ي مجاق التحقيق ؟
 السباق الثالث:اذكرأربعة كتب لمبلفي  م  كبارالمحققي  العرب.

 النجا  والتو يق  أستاذ المادة. ممتمنيا لك         
 

                                 
 .179في مناهج البحث وتحقيق المخطوطات.ص (47)


