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مناهــــــــج حتقيق النصــــــوص
دراسة مقارنة بني كتابي رمضان عبد التواب وصالح الدين املُنجّد
م.م رعــــــد ريـثــم حســني احلســــيين
تأريخ التقديم2019/6/11 :



تأريخ القبول2019/7/16 :

المقدمــــــــــة:

ان المخطوطات العربية المتفرقة في انحاء العالم  ،في المكتبات العامة والخاصة

وفي المتاحف والمساجد  ،هي جزء مهم من التراث الحضاري  ،وتعد الذخيرة العلمية في

شتى مجاالت المعرفة البشرية  ،والحفاظ عليها وتيسير سبل االستفادة منها واجب على

كل العلماء والمتخصصين  ،فان هذا التراث له قيمته الذاتية وعطاءه المتجدد لالمة
اإلسالمية في تلمس اسباب نهضتها ووسائل تقدمها  .ومن المؤسف ان هذا التراث لم
يجد العناية الكافية وال الرعاية الوافية التي يتطلبها  ،اذ ما يزال الكثير منه مجهول او لم

يحقق وينشر  ،ومن هذا المنطلق نجد ّأنه يجب االهتمام بفهرسة المخطوطات وتحقيقها
ونشر البحوث والقواعد التي تساعد على ذلك .

وأهمية البحث تكمن في بيان أهم األُسس والقواعد الخاصة لتحقيق النصوص ،

بتسليط الضوء على اهم الكتب المؤلفة في قواعد التحقيق  ،والخطوات التي يجب على
المحقق اتباعها  ،ولذلك وقع االختيار على كت اب مناهج تحقيق التراث بين القدامى
والمحدثين للدكتور رمضان عبد التواب  ،وكتاب قواعد تحقيق النصوص للدكتور صالح

الم ِّ
نجد  ،اذ تناول البحث هذين الكتابين بدراسة مقارنة
الدين ُ
واالختالف بين منهج المؤلفين وآرائهم حول فضل السبق في التحقيق والطرائق العلمية
لبيان اوجه التشابه

يعرف بالمخطوطات ونشأتها واهميتها  ،وثالثة مباحث  .جاء
له .وتضمن البحث مدخالً ِّ
المبحث األول بعرض كتاب مناهج تحقيق التراث وتحليله  ،وترجمة موجزة لمؤلفه رمضان
عبد التواب  .والمبحث الثاني جاء فيه عرض وتحليل لكتاب قواعد تحقيق النصوص

 مديرية تربية نينوى  /معهد الفنون الجميلة للبنات .
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وترجمة موجزة لحياة مؤلفه صالح الدين المنجد  ،وتضمن المبحث الثالث دراسة مقارنة
لكال الكتابين تبين أهم النقاط الرئيسية التي مثلت نهج كال المؤلفين  .وكذلك بيان مدى

اهمية محتوى كال الكتابين من الناحية العلمية ومدى الفائدة منهما  ،فضال عن رأي
الباحث في بيان اهم المناهج والطرق المتبعة في التحقيق .
مدخـــــــــل
المخطوط ( المخطوطة )  :هي النسخة المكتوبة باليد

()1

وهي كل اثر علمي

او فني كتب بخط اليد – رسالة كان هذا االثر او كتابا– على الورق او شبيهه قبل عصر
الطباعة  ،مع اختالف انتشار الطباعة من قطر الى قطر ومن عصر الى عصر

()2

والمخطوط العربي هو الكتاب المخطوط بخط عربي سواء أكان في شكل لفائف أم في

ض َّم بعضها الى بعض على هيئة دفاتر او ك ارريس
شكل صحف ُ
ان موضوع المخطوطات العربية موضوع حساس ومهم ودقيق ،ألنه متصل
()3

.

بتراث هذه االمة  ،وهو موضوع قومي متعلق بعلوم االمة العربية وحضارتها ابان نهضتها
 ،وحين نذكر المخطوطات العربية فان الذهن ينصرف الى التراث العربي الذي يعد

اساس علومها

()4

ولم يحدث في التاريخ ان احتفظت لغة من اللغات بكل خصائصها

ومقوماتها واستعصت على التحريف والتبديل كما حدث في اللغة العربية  ،ومرجع ذلك

أ نها لغة القرآن الكريم ولغة العبادة بالنسبة للمسلمين  ،فقد حققت الحضارة االسالمية
انتشا ار ودواما متالزمين لم تحققهما اي حضارة اخرى عبر التاريخ  ،وكانت مصدر
االشعاع الوحيد الذي غمر بنوره كل انحاء الدنيا في العصور الوسطى وال تزال آثارها
ومؤلفات علمائها خير شاهد على ذلك .
يرجع تاريخ الكتابة عند العرب الى ما قبل االسالم بزمن طويل  ،فالعرب في
جاهليتهم قد عرفوا الكتابة وسجلوا بها عهودهم ومواثيقهم ومآثرهم  ،وكانوا يكتبون حف ار في
( )1مصطفى  ،ابراهيم  :المعجم الوسيط  ، ،مطبعة مصر ،القاهرة  ،ج 1960 ، 1م .244 :

( )2المشوخي  ،عابد سليمان  :فهرسة المخطوطات العربية  ،مكتبة المنار  ،الزرقاء  1989، ،م . 20 :

( )3الحلوجي  ،عبد الستار  :المخطوط العربي  ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة  ،ط 2002 ، 1م .15 :
( )4الشنطي  ،عصام  :مناهج فهرسة المخطوطات وعناصرها  ،المؤلف . 3 :
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الصخور ونقشا على الحجارة  ،كما كتبوا على الكثير من االماكن المشهورة

()1

وعندما

ظهرت الكتابة في عهد الرسول محمد صلى اهلل عليه وسلم فإنها كانت ذات مظهر بسيط

وغير متقن  ،وتكشف الوثائق القديمة عن عدم وجود نسق منظم في الكتابة  ،وهو امر
ناشيء عن درجة ممارسة الكتابة كوظيفة عملية بوصفها اداة لالستخدام اليومي  ،فقد

طرحت اهمية تدوين نص الوحي القرآني تغييرات اتضحت اهميتها تدريجيا  ،وانتشر
القرآن بسرعة عن طريق كتابته وتدوينه

()2

فإن ظهور االسالم كان يعني بداية مرحلة

جديدة من مراحل تاريخ الكتابة تمتاز بالخصوبة واالزدهار  ،حيث كان الدين الجديد

بحاجة الى كتاب يدونون آيات الكتاب الكريم  ،ويكتبون الرسائل التي يبعث بها الرسول
الى شتى بقاع العالم  .ومع بداية العصر االموي دخلت الكتابة مرحلة جديدة من مراحل
التطور شهد استخدام الشكل واالعجام في الكتاب ـ ـ ـ ــة  ،وهذا التطور انعكست آثاره على

المصاحف حتى ال يلحن المسلمون في قراءة كتاب اهلل  ،تلت بعد ذلك مرحلة مهمة
تمثلت في انتشار التأليف والترجمة  ،فقد بدأ العرب يشعرون بالحاجة الى تدوين تراثهم
وتاريخهم

()3

.

وكان لصنعة الوراقة وازدهارها في العصر العباسي االثر الكبير في ازدهار العلوم
والمعارف وتأليف الكتب  ،وكانت بغداد تمتليء بحوانيت الوراقين  ،واصبح لهم سوق

خاص عرف باسم " سوق الوراقين " حيث كانت تلك الحوانيت ملتقى االدباء والشعراء
والمفكرين العرب  ،وكان الوراق غالبا ينتمي الى هذه الفئة المثقفة من المجتمع  ،وكان

يتولى عملية نسخ مؤلفات العلماء واالدباء وتزويد الراغبين بها  ،وكان الوراقون يلجأون
الى جمع ع دد من النساخ المشهورين بحسن الخط والتمكن الجيد من الكتابة ثم يملي

عليهم الوراق او المؤلف الكتاب المراد نسخه  ،وبهذه الطريقة يتم نسخ الكتاب عدة نسخ

( )1الحلوجي  ،المصدر السابق . 49 :

( )2عزب  ،خالد  :تاريخ الكتابة من التعبير التصويري الى الوسائط االعالمية المتعددة  ،مكتبة االسكندرية ،

االسكندرية  2005 ،م . 219 :

( )3عبودي  ،ميري  :فهرسة المخطوط العربي  ،المكتبة الوطنية  ،بغداد  1980 ،م . 11 – 10 :
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في آن واحد وتراجع النسخ على األصل للتأ ّكد من سالمة النقل
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()1

وهكذا بدأت المؤلفات

الضخمة في فنون اللغة العربية وعلومها المختلفة في الظهور منذ اواخر القرن الثاني

عما نقله المترجمون والنقلة عن اليونانية والسريالية والسنسكريتية في
الهجري  ،فضالً ّ
الشرق  ،والالتينية في االندلس  )2( .وتعد القرون االربعة االولى للهجرة فترة خصبة في
تاريخ المخطوط العربي  ،بل انها اخصب الفترات في تاريخه  ،ألنها هي التي شهدت
تطور الخط العربي بأنواعه المتعددة والكتابة العربية  ،وشهدت ايضا حركة التأليف
والترجمة منذ نشأتها الى ان بلغت قمة مجدها .
فقد الفوا وصنفوا الماليين من الكتب في مختلف ميادين الثقافة والعلوم

االنسانية  ،وقد ك ان نتاج العلماء والمحدثين والفقهاء واللغويين واالدباء والشعراء والكتاب
والفالسفة والرياضيين والحكماء والفلكيين وغيرهم خصبا واسعا حتى زادت مؤلفات بعضهم
على المائة  ،وبلغت مؤلفات بعضهم الخمسمائة  .وقد فقد واهمل الكثير من هذا التراث

العربي المكتوب  ،بسبب الف تن والحرائق والحروب التي مرت على اغلب الدول العربية

واالسالمية

()3

.

المبحث االول
كتاب مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين
المؤلف  :حياتـــــــــه وآثـــــاره

ولد العالم اللغوي رمضان عبد التواب في قرية قليوب بمحافظة القليوبية بمصر

في الثالث والعشرين من رمضان  1348هـ الموافق الواحد والعشرين من شباط  1930م
 ،وسمي باسم الشهر الفضيل تيمنا به وأمال في النيل من بركته  .تلقى تعليمه في
( )1بن موسى  ،تيسير  :الكتابة عند العرب  ،مجلة الناشر العربي  ،طرابلس  ،اتحاد الناشرين العرب  ،العدد

.7: 7

( )2سيد  ،ايمن فؤاد  :الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات  ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة ،

ج1979 ، 1م . 168 :

نجد  ،صالح الدين  :قواعد فهرسة المخطوطات لعربية  ،دار الكتاب الجديد  ،بيروت  ،ط1976 ، 2
الم ّ
(ُ )3
م .9:
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المدرسة االولية وكان ترتيبه االول  ،ومنذ ذلك الوقت عرف قيمة التعليم  ،فكان يق أر كل
شيء  ،وأتم حفظ القرآن الكريم استعدادا لدخول المعهد الديني  ،فقد وهبه والده للتعليم
الديني  ،ولم يكن يكتفي بحفظ القرآن وانما كان يسأل عن معاني كل شيء حتى ان شيخه

الذي كان يحفّظه القرآن الكريم ُيحار معه في تفسير بعض اآليات فما كان منه اال ان دله
على تفسير الجاللين فاشتراه وكان سعيدا به كل السعادة واتم حفظ القرآن الكريم في سنة
ونصف  ،وكان عمره في ذلك الوقت ال يتجاوز العشرة سنوات  ،وبعد المعهد الديني
األزهري دخل كلية دار العلوم ثم تخرج منها سنة 1956م  ،وكان ترتيبه األول بتقدير
امتياز  ،وكقد سافر في بعثة لكلية اآلداب جامعة عين شمس الى المانيا وتعلم فيها على

ايدي أساتذة متخصصين مهرة في الدراسات اللغوية  ،واتقن اللغات االلمانية ،والسريانية

،والحبشية  ،واألكدية  ،والفارسية  ،والتركية  ،والالتينية  ،والعبرية  ،والسبئية  ،والمعينية ،
ثم عاد من البعثة بعد ان امضى فيها خمس سنوات حصل من خاللها على شهادة
الماجستير  ،والدكت ــوراه في اللغـات السامي ـ ــة من جامعة ميونخ بالماني ــا سنــة (  1963م
)  ،بعدها تسلم عمله مدرسا بكلية اآلداب  ،جامعة عين شمس  .فضال عن عضويته في
العديد في المراكز العلمية  ،ومنها عضو مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية العــام
(  1971م ) وعضو هيئات متعددة في الحفاظ على التراث

()1

.

وقد كان صاحب مدرسة علمية في تحقيق التراث نسبت اليه  ،عرفت بـ "

المدرسة الرمضانية " تمتاز بالمنهج الصارم في تحقيق النصوص التراثية ارسى قواعدها
والتزم بها طالبه .
خلّف رمضان عبد التواب – رحمه اهلل – آثا ار علمية متنوعة شملت تأليف ما

يقارب اكثر من ثالثة عشر كتابا  ،كما له العديد من الكتب المترجمة  ،ومنها كتاب
تاريخ االدب العربي  ،لكارل بروكلمان  ،وادى اهتمامه بالتراث والمخطوطات بأنواعها

وفنونها الى تحقيق ما يزيد عن اربع وثالثين كتابا

( )1االنترنت ،موقع اسالم اون الين  2008 /4/29 ،م .
( )2االنترنت ،المصدر السابق .
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توفي في الثامن من جمادى اآلخرة عام  1422هـ الموافق السابع والعشرين من
اب سنة  2001م عن عمر يناهز الواحد والسبعين عاما .
الكتاب  :عرض وتحليل :
ضم الكتاب ثالثة ابواب  ،الباب االول من ثالثة فصول ،والباب الثاني من
َّ

تضم َن الفصل
اربعة فصول  .الباب االول تحدث فيه عن مناهج التحقيق عند القدماء ،
َّ
االول تاريخ علم تحقيق النصوص عند العرب  ،حيث ذكر فيه ان العرب سبقوا علماء

اوروبا الى االهتداء للقواعد التي يقابلون بها النصوص المختلفة لتحقيق الرواية والوصول

صنفه
بتلك النصوص الى الدرجة القصوى من الصحة  ،وقد اعطى مثاالً على ذلك ما ّ

علي بن محمد اليونيني في تحقيق روايات (صحيح البخاري) لالمام البخاري المتوفي سنة

 256هـ  ،حيث كانت هذه النصوص المتداولة من صحيح البخاري مختلطة ومعقدة
للغاية الى درجة ان النسخ المنسوخة عنها كانت تختلف فيما بينها اختالفا كبي ار  ،وعندما
اختصر االشتغال في القرن السابع الهجري على اختالفات النص في اطار الروايات التي

ترجع النص المتداول للمقريزي ( ،)1قام اليونيني باعداد النص الذي بين ايدينا من
صحيح البخاري بمراجعة الروايات المختلفة وتحقيقها وعرضها  ،مما شابها من خلط
واضطراب .
وقد شرح اليونيني في بحث له منهجه في العمل ومختصراته ورموزه  ،وتحدث
ايضا عبد التواب عن علماء اوروبا ،والفرق بينهم وبين علمائنا االجالء  ،حيث ذكر ان
علماء اوروبا حين اهتموا في القرن الخامس عشر الميالدي بإحياء اآلداب اليونانية

والالتينية وكانوا ا ذا وجدوا كتابا من كتب القدماء قاموا بطبعه  ،ال يبحثون عن النسخ
االخرى لهذا الكتاب  ،وال يصححون اال اخطاءه البسيطة  ،فلما ارتقى علم اآلداب القديمة
عمدوا الى جمع النسخ المتعددة لكتاب من الكتب القديمة والى المقابلة بين هذه النسخ

المتعددة  .وكانوا كلما تخالفت النسخ في موضع من المواضع اختاروا احدى الروايات
المختلفة ووضعوها في نص الكتاب  ،وقيدوا ما بقى من الروايات في الهوامش  ،وانهم في
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كل ذلك لم يكن لهم منهج معلوم وال قواعد متبعة  ،النهم لم يكونوا قد فكروا تفكي ار نظريا
في تصحيح الكتب و الطريقة التي تودي اليه .
ولم تنشأ الحاجة الى هذا العلم عند العرب اال عندما قل االعتماد على الرواية

الشفوية في تحصيل العلم  ،فذكر ان العلماء سموا طريقة تحمل العلم ب ( الوجادة )
وهي مصدر قولهم ( وجدت في كتاب فالن كـ ــذا وك ــذا ) وان طرق تحمل العلم يرتبها
العلماء السابقون في الدرجات التالية من العلو والصحة هي :
 -1السم ــاع  :وذلك بان يسمع التلميذ المرويات التي يلقيها الشيخ من حافظته او
يقرأها من كتابه .

 -2القراءة على الشيخ  :وذلك بان يق أر التلميذ على الشيخ من كتاب  ،او يلقي من
حافظته على الشيخ والشيخ منصت يقارن ما يق أر او يلقي بما في نسخته  ،او
بما وعته حافظته  ،ويقول عند الرواية  :قرأت على فالن

 -3السماع على الشيخ بقراءة غيره  :ويقول عند الرواية  :قُ ِريء على فالن وانا
اسمع

 -4االجازة  :وهي على قسمين :
(أ) ان يعطى الشيخ او الراوي المجاز  ،اجازة او تصريحا ألخر  ،بان يروي
نصا محددا .

(ب) ان يمنحه اجازة او تصريحا برواية كتب  ،ال تسمى بالتفصيل  ،كان يقول
له  :اجزتك رواية كل ما ارويه  .ويقول المتحمل عن هذا الطريق  :اجازني

 ،او اجازه .

 -5المناولة  :وذلك بان يعطي الشيخ لتلميذه اصل كتابه  ،او الكتاب الذي يرويه ،
او يعطيه نسخة مقابلة منه  ،ويقول له هذا كتابي وقد اجزتك روايته  ،ويقول
المتحمل بهذا الطريق ك حدثني مناولة .
 -6الكتابة او المكاتبة  :وذلك بان يعد الشيخ بنفسه نسخه من كتابه  ،او من
مروياته  ،ويعطيها لتلميذه  ،او يبعث بها اليه  .ويقول المتحمل بهذا الطريق :

كتب الى فالن
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 -7الوجادة  :وتعني استخد ام احد الكتب والنقل عنه  ،دون رواية عن مؤلفه او عن
راويه  ،وبغض النظر عن المعاصرة او القدم  ،ويقول المتحمل بهذا الطريق :

وجدت في كتاب فالن .

الفصل الثاني  :تضمن الحديث عن جهود علماء العربية القدامى في التحقيق  .ذكر
عبد التواب اننا لنعجب حقا حينما نرى علماءنا القدامى يفطنون الى كثير من المسائل
التي يعالجها المحدثون في تحقيق النصوص  .مبينا ذلك بعدة نماذج من هذه المسائل ،
كالمقابلة بين النسخ  ،واصالح الخطأ  ،وعالج الزيادة  ،وعالج التشابه بين الحروف ،

وصنع الحواشي  ،وعالمات الترقيم والرموز واالختصارات  .واخضع عبد التواب جميع
هذه المسائل الى العديد من االمثلة التي اثبتت ان علماءنا القدامى قد اشاروا تقريبا الى

الخطوات نفسها التي اتبعها المحدثون وكان لهم السبق في تنفيذها .

تضم َن نماذج من جهود علمائنا القدامى في التحقيق  ،فقد اختار
الفصل الثالث
َّ
المؤلف اثنين من اعالم المحققين الذين لهم باع طويل في التحقيق  ،ليبين جهودهم في
هذا الميدان  ،واولهما الوزير ابو عبيد البكري االندلسي المتوفي سنة ( 487هـ ) في كتابه
( الآللي في شرح امالي القالي ) ،الذي بين جهوده من خالل ذكر العديد من المسائل

والخطوات التي اعتمدها المحقق واشار لها مع ذكر العديد من االمثلة لكل مسألة وهي :
ترجمة الرجال الذين ذكرهم القالي في اماليه  ،ونسب الشعر المجهول الى قائليه ،
واالشارة الى حلو الديوان منه احيانا  ،كما نبه الى بعض الشعر المصنوع  ،وتعبير

الرواية واختالفها  ،واختالف نسبة البيت  ،واختالف الرأي بين العلماء  ،كما يشرح
الغريب  ،وينبه على وهم القالي في بعض آراءه  .وثانيهما االمام عبد القادر البغدادي

المتوفي سنة (  1093هـ ) في كتابه ( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب )  .الذي
بين جهوده من خالل ذكر المسائل التالية واسنادها بالعديد من االمثلة  ،كالمقابلة بين
النسخ  ،واجتهاده في تخريج النص وترجمته للعلماء والشعراء تراجم وافية  ،واكمال ابيات

الشعر واخراجها  ،ونسب االبيات المجهولة  ،واالشارة الى اختالف الروايات في البيت
الواحد  ،وغير ذلك مما ينادي به علماء هذا الفن في العصر الحديث .
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تضم َن الفصل
البـــــاب الثــــاني  :تميز في الحديث عن مناهج التحقيق عند المحدثين ،
َّ
االول الحديث عن كيفية تحقيق النص  ،بين من خالله ان تحقيق النص يعني رده الى
الصورة التي كان عليها عندما اصدره مؤلفه  ،وهذا يعني تصحيح ما اصاب كلمات

النص من تحريف او تصحيف  ،وتبرئته مما يزيد فيه او ينقص منه  ،وللوصول الى هذا

الهدف ان تتبع الخطوات التالية :

اوال  :جمع النسخ المخطوطة للنص  :ذكر عبد التواب انه لتحقيق نص ما ال بد لنا من
معرفة نسخ المخطوطة في شتى مكتبات العالم المختلفة وللوصول الى هذا الغرض ال بد

من االطالع على المصادر التالية  ،ف أشار لها بتوسع كبير مع ذكر العديد من االمثلة ،

وهي  :كتاب تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان  ،وكتاب تاريخ التراث العربي  ،لفؤاد

سزكين  ،وفهارس المكتبات التي بها مخطوطات عربية  ،وسؤال اهل العلم  ،واشار عبد
التواب ال انه اذا كان للكتاب الذي نريد نشره نسخ خطية كثيرة كان الفيصل في ترتيب
هذه النسخ من حيث االهمية واختيار االمهات منها ثالثة امور هي  ( :أ ) قدم النسخة ،
(ب ) علم الناسخ( ،ج) كمال النسخة .
كما اشار عبد التواب في هذا الفصل إلى اهمية ترتيب نسخ المخطوطة للكتاب الواحد

من حيث علو الدرجة على النحو التالي :

اوال  :النسخة التي بخط المؤلف  ،فهي اعلى النسخ على االطالق

ثانيا  :النسخة المقروءة على المؤلف

ثالثا  :النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف  ،او المقابلة بنسخته
رابعا  :النسخة التي كتبت في حياة المؤلف  ،وهذه يمكن معرفتها من تاريخ النسخ  ،او

من عبارة الناسخ عن مؤلفها

ثانيا  :توثيق عنوان الكتاب ونسبته الى مؤلفه  :اشار عبد التواب إلى انه لكي يطمئن

المحقق الى صحة عنوان الكتاب البد له من الرجوع الى ما الفه صاحبه من كتب  ،فلربما
عرض لذكر هذا المؤلف من خالل مؤلفاته االخرى  ،او عرض لذكره في مقدمة الكتاب .

واوجز في ذلك الكثير مع ذكر العديد من االمثلة منها كتاب ( االمثال ) لمؤرج السدوسي
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 ،وكتاب ( مجمع االمثال ) للميداني  ،وكتاب ( خزانة الكتب ) للبغدادي  .وغيرها الكثير
من االمثلة .
ثالثا  :التمرس بالخطوط  :ذكر عبد التواب انه على المحقق ان يتمرس بخطوط
المخطوطات ا لتي يستخدمها  ،حتى ال يقرأها بالطريقة التي تعود عليها في امالء عصره
هو  ،او يق أر الخط المغربي بطريقة المشارقة  ،فيختلط القاف بالفاء مثال  ،وذكر انه البد
من المران على قراءة خطوط القدماء والوقوف على طريقة النساخ في كتاباتهم للحروف

الهجائية  ،حتى ال يخلط الم حقق بين الراء والدال  ،او الالم والكاف  .وفصل في ذكر
التمرس بالخطوط الكثيرة مع ذكر العديد من االمثلة التي تبين اهمية ذلك .
رابعا  :معرفة مصطلحات القدماء في الكتابة  :اشار المؤلف انه من الواجب على المحقق

ان يكون ملما بمصطلحات القدماء في الكتابة  ،واال خلط النص بغيره مما ليس منه  ،او
سقط ما هو جدير بالثبوت  ،او اساء الضبط  ،النه لم يعرف طريقة الناسخ في ذلك ايضا

 .وذكر ايضا ان لبعض النساخ في الزمن القديم اصطالحات خاصة في الضبط بالشكل
مثال .وفصل في ذلك الكثير مع ذكر العديد من االمثلة.
خامســـا  :المران على اسلوب المؤلف ومراجعة كتبه :

بين عبد التواب الى جانب المران على الخطوط وطرق النسخ في الكتابة  ،ال بد

كذلك من المران على اسلوب المؤلف  ،وااللمام بموضوع الكتاب  ،فلكل مؤلف اسلوبه
وعباراته التي يرددها  ،وينبغي لكي نكتسب هذا المران  ،ان نق أر الكتاب عدة مرات ضمن
االشياء المهمة التي البد من معرفتها  ،رأي المؤلف نفسه  ،وغرضه في الكتاب كله .
واشار ايضا للمران على اسلوب المؤلف ايضا  ،قراءة الكتب االخرى التي كتبها ذلك
المؤلف  ،مبينا ذلك في العديد من االمثلة .
تحدث عبد التواب في الفصل الثاني عن وسائل تحقيق النصوص  ،فاسهب في

ذلك  ،حيث ذكر ان المحقق يسلك في اقامة عبارة النص الذي امامه على وجهها
الصحيح  ،وطرقا مختلفة  ،كما يستعين على فهم اسلوب المؤلف بوسائل شتى  ،متذرعا
في كل ذلك بالصبر والجلد  ،وبين ذلك في عدة طرق :
اوالً  :الشك في النص او الشك في النفس :
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بين ان الحس اللغوي امر ضروري جدا في معالجة النصوص  ،فأنت حين تعالج
نصا تريد نشره او االفادة منه في موضوع تبحثه استغلق عليك فهم هذا النص  ،فانت بين

امرين  :اما ان يكون العيب فيك انت  ،الن محصولك اللغوي قليل  ،لم يصل الى مرحلة
فهم النص داللة او تركيبا  ،واما ان يكون النص الذي امامك  ،قد اصابه التصحيف
والتحريف  ،او السقط والتغيير  ،واشار ان المحقق المنصف هو الذي يبدأ عادة باتهام

نفسه  ،قبل ان يتهم النص  ،واورد في ذلك العديد من االمثلة .
ثانيـــا  :مراجعة مصادر المؤلف

ذكر عبد التواب ان من اهم وسائل تحقيق النص مراجعته على مصادره ،

التي استقى منها المؤلف اسم كتاب بعينه او نص على اسم مؤلف لم يترك لنا اال كتابا
واحدا  ،كسيبويه مثال  .اما اذا لم ينص على ذلك  ،او نص على اسم مؤلف له اكثر من

تأليف  ،فان العثور على النص في موضعه  ،يصبح مهمة شاقة  ،وقد اورد في ذلك
العديد من االمثلة اهمها تجاربه الخاصة في ذلك .
ثـــــالثا  :مراجعة المؤلفات المماثلة

ذكر عبد التواب انه كما يجب على المحقق الرجوع الى المصادر التي نقل

عنها المؤلف  ،يلزمه كذلك مراجعة المؤلفات المماثلة للكتاب الذي يحققه  ،فان كان

يحقق كتابا في النحو العربي  ،راجع مسائله في كتب النحو المختلفة  ،واسهب في ذلك
بذكر العديد من االمثلة .

رابعــــا  :مراجعة النقول عن الكتاب  ،والحواشي والشروح
اشار عبد التواب الى َّ
أن الفائدة الكبيرة في تحقيق النص ان يرجع المحقق الى
االقتبا سات المتأخرة عن الكتاب في بطون المؤلفات المختلفة  ،غير ان الحذر هنا
ضروري  ،الن بعض المؤلفين يسقطون في اقتباساتهم ما ال يهمهم من عبارات الكتب

التي يستخدمونها  ،او يعيدون صيانة العبارة احيانا بما يتفق مع السياق الذي يضعونها
فيه  ،وبين في ذلك انه لوال االقتب اسات التي اودعها الصفدي في موسوعته " تصحيح
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التصحيف وتحرير التحريف " من كتاب ( لحن العلوم ) البي بكر الزبيدي االندلسي  ،لما
تمكنت من اخراج هذا الكتاب .
خامســــا  :تخريج النصوص

بين مؤلفنا ان تخريج النصوص هو البحث لها عما يؤيدها  ،ويشهد بصحتها في

بطون الكتب  ،فقد يبدو النص واضحا مفهوما  ،وعندئذ يتكاسل المحقق في امر مراجعته
وتخريجه في المصادر المختلفة للتأكد من صحة مضمونه  .واشار الى مثال في ذلك في

كتاب ( الجنى الداني في حروف المعاني ) ألبي القاسم المرادي  ،وفصل في ذلك الكثير
لتخريج النصوص القرآنية  ،وتخريج االحاديث  ،وتخريج االشعار ومراجعة المصادر
المختلفة في تحقيق ابيات الشعر  .وقد اشار عبد التواب في ذلك الى ما يخص
التصحيف والتحريف  ،وما خصصه علماؤنا القدامى من المؤلفات الكثيرة للرجوع اليها

في اصالح ما ينتاب االعالم وغيرهم من تصحيف او تحريف على ايدي النساخ في كل
فنون المعرفة العربية  .وهي تلك الكتب المعروفة بكتب التراجم والطبقات  ،للنحاة
واللغويين  ،والفقهاء والمحدثين  ،والمفسرين  ،والقراء  ،والشعراء واالطباء  ،وغيرهم ،
ومثل لذلك في (معجم االدباء) لياقوت الحموي  ،و (وفيات االعيان ) البن خلكان  ،و(

الوافي بالوفيات ) للصفدي  ،و( بغية الوعاة ) للسيوطي  ،و( طبقات الشافعية الكبرى )
للسبكي  ،و( تهذيب التهذيب ) البن حجر العسقالني  ،وغير ذلك الكثير  .وفي األنساب

في ( جمهرة انساب العرب ) البن حزم  ،ولتراجم بلد من البلدان  ،ك ( تاريخ بغداد )
للخطيب البغدادي  ،وفي تراجم عصر من العصور ( الدرر الكامنة في اعيان المائة
الثامنة ) البن حجر العسقالني  .وفي الحوادث التاريخية على حسب السنين ( الكامل )
البن االثير  ،و ( البداية والنهاية ) البن كثير  ،وفي اسماء االمكنة ( معجم ما استعجم

البي عبيد البكري  .وفي معاجم اللغة ( لسان العرب ) البن منظور  ،و( تاج العروس )
لمرتضى الزبيدي  ،وغير ذلك الكثير .

جاء في الفصل الثالث عن اعداد النص المحقق للنشر مبينا في ذلك بعض

االمور الفنية في اعداد النص المحقق للنشر  ،منها :
اوال  :المقابلة بين النسخ :
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بين عبد التواب ان المقابلة بين النسخ المختلفة من الكتاب  ،تودي الى اختيار
الصيغة الصحيحة  ،او التي تبدو انها هي الصواب واثباتها في صلب النص عند نشره ،

ثم توضع فروق النسخ االخرى في هامش الصفحة مع االشارة الى هذه النسخ برموز
معينة يختارها المحقق  ،ويشير اليها في مقدمة تحقيق الكتاب .

واوضح ان المقابلة االن اسهل منها في العصر السابق  ،الن الناشر قديما كان

يضطر الى السفر الى بلدان شتى  ،او يطلب الى احد مقابلتها بدال عنه على ما شاهده
بعيني رأسه  .وفي الوقت الحاضر سهل ذلك بالصور التي تقوم مقام االصل  .وان كان
يفضل رؤية المخطوط االصلي لتقدير عمر المخطوطة  ،كحالة الورق  ،ونوع المداد ،

واالصالحات التي تمت فيها  ،وغير ذلك .

ثانيا  :اصالح التصحيف والتحريف
اشار رمضان عبد التواب انه استقر الرأي عند جمهرة العلماء في العصر
الحاضر  ،على ان التصحيف هو  :تغيير نقط الحروف المتماثلة في الشكل  ،كالباء
والتاء والثاء  ،وغير ذلك .

واشار الى ان ابو احمد الحسن بن عبد اهلل العسكري ( المتوفي  382ه ـ ) الف
كتابا بعنوان ( شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف )  ،واطلق كلمة التصحيف على ما

اصابه التغيير بالنقط من الكلمات مثل قارح وفارج  .واما كلمة التحريف  :ما اطلق على
غير ذلك من التغييرات  ،مثل سرى بالحي  ،وسرى في الحي  ،وفصل في ذلك العديد
من االمثلة  ،كالربيد والرثيد  ،ويتيم  ،ويئيم  ،وجانبها  ،وجابتها  ،والربالت  ،والرتالت .

وغير ذلك كثير  .واشار عبد التواب الى اهم االسباب التي تدعو الى التصحيف .
والتحريف  :هو النقل من خطوط لم يتمرس بها الناسخ  ،فلو كان الكتاب كتب
اوال بالكوفي  ،ثم نسخ بالخط النسخي  ،ثم بالمغربي  ،ثم أعيدت كتابته بخط النسخ  ،ثم
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كتب بالفارسي  ،فال نهاية الحتمال وقوع التحريف  ،وكذلك عند النسخ من اصل القديم ،
الن الناسخ في هذه الحاالت ال يعرف خط االصل معرفة كافية في كثير من االحيان ،

واورد عبد التواب في ذلك العديد من االمثلة منها  :ما ورد في ديوان عبيد بن االبرص
الذي نشره المستشرق االنكليزي اليل (  ، ) LYALLفقد جاء فيه ( :حتى اتى شجرات
واستكل عنهن )  ،ففي ذلك تحريفان  ،والصواب ( واستضل تحتهن ) .

ثالث ــا  :الزيادة والنقص
اورد في ذلك الكثير مبينا انه ال يصح ان يزاد في النص او ينقص منه شيئا  ،اال
بشرط واحد  ،وهو ان يكون ذلك ام ار ضروريا ال مفر منه  ،وال بد من وضع الزيادة بين

قوسي ن معقوفين  ،والتنبيه على مكان استجالبها في الهامش  .فكثي ار ما يحدث سقط في

المخطوطات ويسمى ذلك ( بالخرم ) فيها  ،ويؤدي اليه في بعض االحيان ما يسمى (
بانتقال النظر في القراءة ) وهو ان تقفز عين الناسخ من كلمة الى اخرى مثلها تماما في
نفس السطر  ،او في السطور التي بعده  .وذكر في ذلك العديد من االمثلة  ،منها ما ورد
في كتاب ( فتوح البلدان ) للبالذري  ،وهو يتحدث عن فتح دمشق  ،قال  ( :دخل يزيد

من الباب الشرقي صلحا  ،فالتقيا بالمسقالط  ،فأمضيت كلها على الصلح )  ،وهذا
النص بصورته غير مفهوم  ،فاذا رجعنا الى مصدره  ،وهو كتاب ( االموال ) البي عبيد
القاسم بن سالم  ،وجدناه كما يلي  ( :دخل يزيد من الباب الصغير قس ار  ،ودخلها خالد

بن الوليد من الباب الشرقي صلحا  ،فالتقيا بالمسقالط  ،فأمضيت كلها على الصلح ) .
وهكذا ترى ان عين الناسخ لكتاب فتوح البلدان قد قفزت من كلمة ( باب ) الثانية ،

فحدث هذا الخرم الذي اضل بالمعنى  .وقد اشار في ذلك ايضا ان ابن خلكان يسميها (

العبور من سطر الى سطر ) .
رابعـــا  :ضبط ما يشكل من الكلمات
بين عبد التواب انه البد من ضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط  ،بشرط اال
يتعارض ذلك مع قصد المؤلف  .واورد في ذلك العديد من االمثلة منها ما كتبه ابن
االنباري في كتابه ( نزهة األلباء ) .

374

1442هـ2020/م

– العدد ()82
خامسا  :االشارة الى مصادر التخريج :

بين في ذلك ان مصادر التخريج هي الوثائق التي يسوقها المحقق على صحة

النص الذي يحققه  ،واول ما ينبغي ان يلتفت اليه المحقق هو مراجعة مصادر المؤلف ما
دامت موجودة مخطوطة كانت ام مطبوعة  ،وعليه ان يشير في هوامشه الى صنيع

المؤلف في نصوص هذه المصادر  ،وبين انه ال يصح االعتماد في تخريج النصوص

على المصادر الثانوية  ،واورد في ذلك مثاال  :ال يصح االعتماد في تخريج نص ،البن

جني في كتاب ( االش باه والنظائر ) للسيوطي مثال  ،مع وجود كتاب ابن جني وامكان
االطالع عليه  ،اذ يعد كتاب االشباه والنظائر للسيوطي مصد ار ثانويا في حالة وجود
كتاب ابن جني  ،وال بأس من االشارة اليه مع كتاب ابن جني كذلك .
الفصل الرابع  :تضمن في اوله الحديث عن المقدمة التي يكتبها المحقق وتشمل

ترجمة وافية لص احب الكتاب المحقق وكلمة عن قيمة الكتاب وفائدته في فنه  ،مع العناية
بإظهار تأثره بغيره  ،واثره فيمن اتبعه  ،ويلي ذلك في وصف للمخطوطات التي توجد من
هذا الكتاب في العالم وبيان لما اعتمده المحقق منها إلخراج النص  ،اما ترجمة حياة

صاحب الكتاب فقد وضع خطة دقيقة تشمل عشرة نقاط وهي :
 -1تحقيق اسم الشخص بالضبط
 -2تحقيق تاريخ مولده ووفاته
 -3ذكر الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم
 -4ذكر التالميذ الذين افادوا من علمه
 -5ذكر طرف من حياته ومهنته وتنقالته

 -6ذكر اراء العلماء فيه من المعاصرين وغيرهم
 -7ذكر المناظرات والخالفات التي جرت بينه وبين معاصريه ان وجدت .
 -8ذكر طائفة من اشعاره ان كان له شعر .

 -9ذكر كتبه مرتبة هجائيا مع بيان الموضوع منها والمخطوط ومكان وجوده في مكتبات
العالم
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 -10الرأي في مركزه العلمي مدعما باألدلة .
وذكر في هذا الفصل قائمة مكونة من مائة مصدر  ،تصلح لتراجم النحاة
واللغويين والقراء والمحدثين  ،والفقهاء والمفسرين والساسة  ،والخلفاء والوزراء  ،والكتاب

واالدباء والشعراء  ،والفالسفة واالطباء والمتصوفة  ،واصحاب المذاهب وغير هؤالء واولئك

.
وعن الكلمة الكاشفة للكتاب

في مقدمة التحقيق وضح انه البد ان تكون

مختصرة  ،وال يصح بحال من االحوال ان تكون دراسة مفصلة تشمل حي از كبي ار من مقدمة
التحقيق  ،والمهم فيها ابراز قيمة الكتاب في فنه وما اضافه الى هذا الفن من جديد .

وفي وصف المخطوطات  :توصف صفحة العنوان بدقة ويوضح ما عليها من

تمليكات او سماعات او وقف عبر العصور  ،ويمكن للمحقق ان يترجم لمن ورد اسمه في

هذه التملكات والسماعات ان اسعفته المصادر  ،حتى نعرف عصر المخطوطة ان خلت
من تاريخ النسخ  .ومن امثلة ذلك ما على صفحة العنوان من مخطوطة ( المذكر
والمؤنث ) البي العباس المبرد المحفوظة في مكتبة الظاهرية بدمشق .
وفي موضوع الهمزة فقد لخص مؤلفنا في ذلك قواعد لكتابتها ذاك ار انها تكتب في

اول الكلمة بالف مطلقا  ،اما في الوسط واالخير فانه ينظر الى حركتها وحركة ما قبلها ،
وتكتب على ما يوافق اقوى الحركتين من الحروف  ،واورد في ذلك ان االلف كانت في
اصل الخط النبطي هي رمز الهمزة  ،واشار ايضا الى قول صاحب كتاب ( المباني في
نظم المعاني )  ،فأما الهمزة  ،فان من العرب من يستعمله وهم تميم ومن يوافقهم في ذلك
 ،ومنهم من يقبل استعمالهم له  ،وهم هذيل واصل الحجاز  ،فضال عن ّأنهُ اشار الى عدة
ضوابط تقوم على اساسها الهمزة .
وعن الترقيم ذكر انه وضع عالمات بين اجزاء الكالم المكتوب لتمييز بعضه من

بعض او لتنويع الصوت عند قراءته  .واورد في ذلك جدوالً بين فيه اشهر عالمات الترقيم
وهي  :الفصلة  ،والفصلة المنقوطة  ،والنقطة او الوقفة  ،النقطتان  ،عالمة االستفهام ،

وعالمة التأثر  ،القوسان  ،عالمة التنصيص  ،الشرطة او الوصلة  ،وعالمة الحذف .
وبين في شرح تفصيلي مواضع استعمال هذه العالمات .
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تكلم عن فهارس الكتاب وهي المفاتيح الحقيقية لكي يصل الباحث الى بغيته

بأقصى سرعة وبأيسر سبيل  .واشار ايضا الى انواع الفهارس المتعددة واهمها  :فهارس
الموضوعات  ،واآليات القرآنية  ،والحديث واألثر  ،واالمثال والحكم واقوال العرب  ،واللغة

 ،والقوافي  ،واالعالم  ،واالمم والقبائل والفرق  ،واالماكن والبلدان  ،والكتب الواردة في

النص  ،ومصادر البحث والتحقيق  .واورد في ذلك تفصيال كثي ار لكل نوع .
تضم َن مقاالت في نقد تحقيق التراث فقد قام عبد التواب بعرض وقراءة
الباب الثالث :
َّ
ثمان كتب تم تحقيقها من خالل قراءة نقدية بين فيها اهم االخطاء واالوهام التي وقع بها
محققو تلك الكتب  .وهي :

 -1المزهر في علوم اللغة للسيوطي
 -2حول لحن العوام البي بكر الزبيدي
 -3رسائل في اللغة
 -4نور القبس المختصر من المقتبس للمزرباني
 -5كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي
 -6رسائل في النحو واللغة

 -7شعر عمرو بن احمد الباهلي
 -8ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني
أشار من خالل قراءته لتلك الكتب الى طرق التحقيق واهم القواعد المهمة التي

كان من الواجب ان يتبعها المحقق  ،والى اهم االخطاء واالوهام التي وقع بها  ،ومنها ان
المحقق اضاف الى صلب النص عبارات وجمال كاملة من كتب اخرى  .فضال عن سقط
كلمات وعبارات كاملة بسبب ما يسمى بانتقال النظر في القراءة وهو ان تقفز عين الناسخ

من كلمة الى اخرى ومن سطر الى اخر  ،واشار ايضا الى اخطاء القراءة واخطاء الضبط
واالمالء  ،فضال عن عدة اوهام في المخطوطات لم تصحح ،واوهام التخريجات ونقصها .

وفصل في الحديث عن كل كتاب في العديد من الصفحات .
ّ
المبحث الثاني
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كتاب قواعد تحقيق النصوص
المؤلف  :حياتــــــه وآثاره
نجد من ابناء دمشق الفيحاء ولد في حي القمرية عام 1920
الم ِّ
صالح الدين ُ
م  ،درس بدار المعلمين العليا في دمشق  ،ثم طمحت نفسه الى دراسة القانون فالتحق

بمعهد الحقوق  ،بعدها قام برحلة علمية الى فرنسا في بعثة جامعة السربون للحصول

على شهادة الدكتوراه  ،فح صل عليها في القانون الدولي العام  ،وخالل وجوده في فرنسا
درس – ايضا – التاريخ وعلم الخطوط القديمة ( الباليوغرافيا ) وعلم المكتبات  ،والفن
االسالمي  .ولما عاد من فرنسا عمل مدي ار لمعهد المخطوطات العربية لمدة ست سنوات

(  1961 – 1953م)  ،واصدر المعهد في عهده مجلة اكاديمية جادة في مجال
المخطوطات وتحقيق التراث  .وتعد السنوات التي قضاها في ادارة المعهد من اخصب
السنوات في حياته عمال وانتاجا  ،فكان فيه في بداية عمله قرابة ستة آالف فلما  ،وتركه
بعد ثماني سنوات وعدد المخطوطات يقارب ثالثون الفا  ،فقد قام بزيارة مكتبات العالم
التي تحتوي مخطوطات عربية فقام بانتقاء الجيد منها وتصويره بالميكروفيلم ليكون في
المعهد يرجع اليه الباحثون والعلماء

()1

.

عمل استاذا زائ ار ومحاض ار في عدة جامعات  ،منها جامعة برنستون بالواليات

المتحدة االمريكية  ،وجامعة فرانكفورت االلمانية  ،ومعهد الدراسات العربية بالقاهرة ،
والجامعة االمريكية ببيروت  ،وجامعة الملك عبد العزيز في جدة  ،وجامعة االمام محمد

بن سعود بالرياض  ،وكلية المعقول والمنقول بجامعة طهران .

المنجد  ،من اعرقها :
وازدانت العديد من المجامع والجمعيات العلمية بعضوية ُ
المج مع العلمي العراقي ببغداد  ،ومجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،والهيئة االستشارية
لجمعية المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن  ،والمجمع العلمي الهندي والجمعية الدولية

للدراسات الشرقية  ،والمعهد االلماني لآلثار في برلين .

( )1تدغوت  ،مراد  :صالح الدين المنجد  ،مجلة مرآة التراث  ،مركز الدراسات واالبحاث واحياء الت ارث ،

المغرب  ،العدد الخامس  2017 ،م . 205 – 204 :
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لقد جال وصال وطاف ولف المنجد مختلف بقاع العالم بحثا عن المخطوطات
حتى ُنعت بسندباد المخطوطات  ،ولقب ايضا بابو المخطوطات  ،ذاك ار بذلك انه ال
اعتقد ان احدا ممن سبقني او عاصرني اتيح له ان يعرف التراث العربي المبعثر في
اقطار العالم كما عرفته .
المنجد – رحمه اهلل – آثا ار علمية كثيرة تنوعت بين
خلّف صالح الدين ُ
تحقيقات وتأليفات  ،في مجاالت علمية مختلفة  ،تنم عن موسوعية باهرة  ،فقد انشأ ادبا
في  " :ابليس يغني " وحقق تراثا لغويا في  " :االلفاظ المهموزة " ألبن جني  ،وتاريخيا
في  :حريق الجامع األموي عام  740هـ  ،وسياسيا في  " :رسل الملوك " للفراء  ،وشرح
" السير الكبير " للسرخسي  ،وكتب في السياسة والفكر ووضع اسسا لقواعد تحقيق

المخطوطات في كتيب آخر  ،ووضع ببليوغرافيات  :كمعجم المخطوطات المطبوعة ،
ومعجم ما الف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،والف في تاريخ الخط ورجاله في :

دراسات في ت اريخ الخط العربي منذ بدايته الى نهاية العصر االموي  ،واشهر الخطاطين

في االسالم  ،ولم يغفل عن المستشرقين  ،وهي  :دراسات مختلفة في الثقافة العربية  ،قام

بترجمتها الى العربية  .والف الحياة الجنسية عند العرب من الجاهلية الى اواخر القرن
الرابع الهجري  ،و" الظرف اء والشحاذون في بغداد وباريس و " نساء عاشقات "  ..الخ ،
هذا وبلغت تحقيقاته على ما يزيد عن احدى وسبعين تحقيقا ومؤلفاته عن ما يزيد عن
ثمانية وتسعين مؤلفا  ،ومقاالته التي وصلت الى ما يقارب المائة وسبع وستين مقالة

()1

وقد ترجمت مؤلفاته الى الفرنسية  ،واالنكليزية  ،واالسبانية وااللمانية  ،والهولندية ،
المنجد في الرياض عن عمر يناهز التسعين
وااليطالية  ،والفارسية  ،والتركية  .توفي ُ
عاما  ،يوم  20يناير 2010م .
الكتاب  :عرض وتحليل :
تضمن الكتاب عدة محاور اساسية  ،اولها  :محاوالت سابقة لوضع قواعد نشر
النصوص  ،يرى المنجد ان فقدان دليل متفق عليه يرشد الى طريقة نشر النصوص ،
( )1تدغوت  ،المصدر السابق  2017 ،م . 207 – 206 :
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دفع بعض المؤسسات العلمية  ،او اللجان  ،او العلماء  ،الى وضع نهج لنشر بعض
المخطوطات .
نص قديم  ،هو (
وبين ان اول من وضع نهجا من المؤسسات العلمية لتحقيق ٍّ

المجمع العلمي العربي ب دمشق )  ،عندما قام بنشر " تاريخ مدينة دمشق " حدد فيه
مباديء اولية لتحقيق النصوص  .واول من حاول وضع نهج للتحقيق من اللجان الرسمية
 ،هي  :اللجنة التي كلفت بتحقيق كتاب " الشفاء " البن سينا  ،واشار المنجد الى ان

اللجنتين تقريبا وضعتا نفس المباديء واالسس الواجب اتباعها  ،ذكر منها  :اعتماد
نص يفصح عن رأي المؤلف  ،ويؤدي عباراته اداء كامال ،
المحقق على نسخة فيها ٌّ

كذلك اثبات اختالف الروايات والشروح اللغوية في الهوامش  ،وان يوجز في التعليق كي

ال يثقل النص  ،وان تضبط االعالم  ،وتفسر االلفاظ الغامضة  ،واستعمال عالمات

الترقيم ألهميتها .

وذكر ان ما كتب في قواعد النشر ُهما مقالين ظه ار في مجلة الثقافة للدكتور محمد
مندور  ،وكذلك كتاب تحقيق النصوص ونشرها لعبد السالم هارون .
تضم َن المحور الثاني الحديث عن جمع النسخ وترتيبها  ،اورد في ذلك اوال
َّ
خطوات مهمة في ط ريقة الجمع  ،على المحقق عندما يريد تحقيق نص قديم عليه اوال
ان يسعى الى معرفة نسخه العديدة التي قد تكون مبعثرة في مكتبات العالم  ،واشار بذلك

ايضا الى الرجوع الى كتاب بروكلمان " تاريخ االدب العربي " وذيوله  ،والى فهارس
المخطوطات العربية  ،ثم اورد الحديث عن ترتيب النسخ  ،وفصل ذلك في عدة نقاط
مهمة  ،منها  :ان تكون احسن نسخة تعتمد للنشر هي نسخة كتبها المؤلف نفسه ،

ويطلق عليها االم  ،وذكر ان ما دون ذلك من تنوع في اهمية النسخ  ،ان كانت للناسخ ،

او ما كتب في عصر المؤلف وغير ذلك .

تضمن المحور الثالث غاية التحقيق ومنهجه اشار فيه المنجد ان غاية التحقيق هو
َّ

تقديم المخطوط صحيحا كما وضعه مؤلفه دون شرحه  .وبين ان العديد من الناشرين
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يجعل الحواشي مألى بالشروح والزيادات  ،كشرح االلفاظ  ،وترجمات االعالم  ،وغيره قد
تشغل القاريء عن النص نفسه .
اورد بعد ذلك العديد من النقاط المهمة التي تبين عمل التحقيق  ،ثم الحديث
عن الرسم في المخطوطات  ،اشار فيها الى ان األصل ان يثبت المحقق النص كما
رسمه مؤلفه  ،اذا كانت النسخة بخط المؤلف  ،ولكن ان الخط العربي قد تطور على مر

العصور  ،فال بد اذن من ان نجعل النص يرسم بالرسم الذي نعرفه  ،اي قد نصادف
نصوصا قديمة الفاظها مهملة غير منقوطة  ،فال يمكن نشرها اليوم بال نقط  .او قد

همز  ،او ضم  ،او فتح وكسر  ،او تشديد  ،او جزم ،
تصادف نصوصا ال شكل فيها ٌ ،
فيؤدي اثباتها كما وردت الى بعض االلتباس .
اشار ايضا الى العديد من المالحظات في اهمية كتابة الهمزة التي على

المحقق اتباعها  ،وكذلك الى االلتباس بين االلف المقصورة وااللف الممدودة ،وان على
المحقق ان يثبت اسماء االعالم المحذوفة الفها كما تكتب اليوم  ،مثال  :سليمان بدل من
سليمن  ،واشار ايضا الى مسائل مهمة  ،وهي ان االقدمين قد اجروا االختصار على

بعض االلفاظ  ،وعلى اسماء بعض الكتب  ،مث ـ ـ ــل  ( :رحمه اهلل – رحه )  ( ،تعالى –

تع ) و( رضي اهلل عنه – رضه ) ،و( الى اخره – الخ ) ،و( انتهى – اهـ ) و ( حدثنا
– ثنا )  ،و( اخبرنا – أنا )  ،و ( انبأنا – انبا )  ،وما ورد في كتب الحديث ،مثال :
عالمة البخاري ( خ )  ،وعالمة مسلم ( م )  ،وعالمة الترمذي ( ت )  ،وعالمة ابي

داؤود ( د )  ،وعالمة النسائي ( ن )  ،وعالمة القزويني ( ق ) .
واشار المنجد الى ان بعض المستشرقين يرى اتباع هذه الطريقة في اختصار
األلفاظ التي تعاد كثي ار  .وضمن هذا المحور كذلك الحديث عن الشكل بين فيه المنجد
عدة ضوابط مهمة في ضبط النص  ،وعن تقسيم النص وترقيمه  ،وعن اختصار االلفاظ

في االحاديث التي ترد في السند  ،كأن يجعل االسناد بحرف اصغر من حرف المتن عند
الطبع  .وفصل ايضا في عدة نقاط مهمة في الحديث عن النقط والفواصل واالشارات ،
والحديث ايضا عن االقواس والخطوط والرموز وكيفية استخدامها .
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اشار المنجد ايضا في هذا المحور الى الحواشي مبينا ان العمل العلمي والنقدي

يظهر في صنع الحواشي  ،والذي يعد بدوره فنا خاصا يتطلب مهارة وعلما  ،وقد سلك
المحققون عدة طرق مختلفة في اثبات الحواشي  ،ففريق يجعل في الحواشي اختالف
النسخ  ،ويفرد للتعليقات مالحق في آخر الكتاب  ،وعلى هذا كثير من المستشرقين

الفرنسيين  ،وفريق ثان يجعل فيها اختالف النسخ  ،ثم التعليقات يفصل بينهما خط ،
وعلى هذا بعض المستشرقين االلمان  .وفريق ثالث يخلط بينهما  ،وفريق رابع ال يثبت
اال النص  ،ويجعل اختالف الروايات مع التعليقات في ملحق آخر الكتاب .

وبين المنجد في امر هام  ،ان المحققين عندنا فريقان  ،األول يغالي في الشرح
والتعليق والتفسير  ،الفريق الثاني يقتصر في الحواشي على ذكر الروايات  ،وتصحيح

الخطأ  .واكد المن جد ان النهج الصحيح الذي يميل له  ،هو نهج الفريق الثاني  ،الذي

يقتصر في الحواشي على ذكر الروايات وتصحيح الخطأ  .كما يكون القصد من تحقيق

النص هو اب ارزه صحيحا كما وضعه مؤلفه .
واورد في هذا المحور كذلك الحديث عن االجازات والسماعات التي تدون في اخر
النس خ المخطوطة  ،اي كيفية التعامل في التحقيق  ،وتحدث عن الفهارس واهميتها في
تيسير االفادة مما في الكتاب المنشور وجعل ما فيه في متناول كل باحث  ،وبين ان
بعض المحققين قد غالى في وضع الفهارس  ،مما ال فائدة فيه  ،وتحدث عن الفهارس

التقليدية التي تصنع  ،وهي فهرس االعالم من الرجال والنساء والقبائل واالرهاط .
وفهرس األماكن والبلدان  ،وفهرس الكتب الواردة في النص  ،وذكر ان هناك نوعان من
الفهارس  :فهارس بسيطة  ،وفهارس مفصلة .
وضمن الكتاب ايضا الحديث عن كيفية كتابة مقدمة الكتاب المحقق  ،اشار فيها
المنجد الى انه ا ذا فرغ المحقق من صنع النص  ،وضع مقدمة الكتاب  ،ألنه قد يضطر
الى ان يشير في مقدمته الى صفحات من الكتاب  ،وهذا ال يتم اال اذا كان الكتاب طبع

كامال  ،مشي ار بذلك الى اهم الخطوات الواجب اتباعها في كتابة المقدمة .
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واخي ار اورد الحديث عن سرد المراجع  ،بين فيه ان المحقق يرجع في تحقيق الكتاب

الى مراجع كثيرة يذكرها في المقدمة او الحواشي  ،ومن الواجب وضع مسرد لها في اخر
الكتاب  ،يبين فيه اسم الكتاب ومؤلفه  ،وتاريخ طبعه  ،وناشره .
المبحث الثالث

الد ارس ــة المق ـ ـ ــارنة

بعد عرض محتوى الكتابين ونهجهما  ،يرى الباحث اهمية االشارة الى اهم

النقاط الرئيسة التي مثلت نهج كال المؤلفين  ،إذ لهم الباع الطويل في تحقيق النصوص ،
عما يمتلكانه من تجارب عديدة
وهما من االوائل الذين كتبوا وأصلوا في قواعده  ،فضال ّ
في التحقيق  ،فلكل منهما العدد الكبير من الكتب المحققة والمنشورة  .وانهما مثال فترة
زمنية متقاربة  ،ولكل منهما رأي ونهج في التحقيق  ،فال بد لإلشارة الى اوجه االختالف

 ،وما هو النهج الصحيح الذي يتبعه الباحثين والقائمين على التحقيق  .وكذلك بيان مدى
اهمية محتوى كال الكتابين من الناحية العلمية ومدى الفائدة منها  .ولخصنا ذلك في عدة
نقاط :
-1

بين الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه مناهج تحقيق التراث ،

ان بعض

المحدثين العرب اشاروا الى ان فن تحقيق النصوص فن حديث  ،ابتدعه المعاصرون
من المحققين العرب  ،او استقوه من المستشرقين الذين سبقونا في العصر الحاضر بعض
الوقت في تحقيق شيء من تراثنا  ،ونشره بين الناس  ،واكد ان الحقيقة خالف ذلك  ،فقد

قام فن تحقيق النصوص عند العرب مع فجر التاريخ االسالمي  ،وكان لعلماء الحديث اليد
الطولى في ارساء قواعد هذا الفن في تراثنا العربي  ،وتأثر بمنهجهم هذا اصحاب العلوم

المختل فة  ،وان كثي ار مما نقوم به اليوم من خطوات التحقيق  ،كجمع المخطوطات ومقابلة
النسخ والضبط وغير ذلك يعتمد على ما سبقنا به اسالفنا العظام من علماء العربية .

المَن ِّجد في كتابه قواعد تحقيق المخطوطات ان
بينما اشار الدكتور صالح الدين ُ
من االنصاف ان نقرر ان المستشرقين كان لهم فضل السبق في نشر تراثنا العربي منذ
القرن الماضي  ،وانهم اول من نبهنا الى كتبنا ونوادر مخطوطاتنا  ،وانهم وضعوا بين
ايدينا نصوصا لوالهم لما عرفناها  ،واورد في ذلك عدة امثلة منها  :كتاب ( معجم البلدان
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) لياقوت الحموي الذي نشره وستنفلد في عام 1866م  ،وكتاب ( المنتخب من تاريخ حلب
) البن العديم  ،الذي نشره فريتاغ عام 1819م  .واشار ان المستشرقين طبقوا في نشرهم

النصوص العربية القواعد التي تتبع في اوروبا لنشر النصوص الكالسيكية اليونانية

والالتينية  ،وهي قواعد دقيقة تضمن االمانة في اخراج النص .

-2

تضمن كتاب مناهج تحقيق التراث على عدة مواضيع تاريخية مفصلة ومطولة ،

كالحديث عن علم تحقيق النصوص عند العرب  ،وعن جهود علماء العربية القدامى في
التحقيق  ،مع ذكر نماذج عديدة لتلك الجهود  ،وكذلك دراسة تاريخية بين المؤلفات الحديثة

في تحقيق التراث العربي  ،شملت على ما يزيد ثلث محتوى الكتاب  ،ويبين ان الكتاب
هو دراسة تاريخية يعتمد في منهجه على علماء العربية القدامى في التحقيق وبيان تجاربهم

 ،والقواعد التي اتبعوها .

كتاب قواعد تحقيق المخطوطات

مختصر جدا في محتواه على القواعد العلمية

لتحقيق المخطوطات  ،ومنهجه اعتمد على ما قدمه المستشرقين .
الدكتور رمضان عبد التواب فصل كثي ار في الحديث عن العلوم المساعدة للتحقيق كعلم
المخطوط او علم المصادر وغير ذلك كالحديث عن اصطالحات الناسخين  ،او مصطلح

الحديث  .واشار الى ان المعرفة بذلك تساعد على التحقيق .
المن جد

لم يتحدث عن العلوم المساعدة وركز فقط على القواعد العلمية

االساسية التي تعين المحقق على تحقيق النص واخراجه .

 -3منهج الدكتور رمضان عبد التواب في التعليق على النص  ،اعتمد على شرح
المخطوط  ،والتعليق عليه  ،كشرح االلفاظ  ،وترجمات االعالم  ،والتعليق على ما

ذكره المؤلف وغير ذلك .

منهج المنجد اكد على ان غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا كما

وضعه مؤلفه  ،دون شرحه  .واشار بذلك الى ان الكثير من الناشرين ال يتنبه لهذا
االمر فيجعل الحواشي مآلى بالشروح والزيادات  ،وان ذلك قد يشغل القاريء عن
النص نفسه  ،وان من يفعل ذلك غايته التبجح بالعلم واالطالع .
راي البــــــــــاحث :
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 ان لكال المؤلفين الفضل في معرفة اصول وقواعد التحقيق  ،على ان جميع ما ذكر وما
ثبت من قواعد هي مأخوذة ومستنبطة من تجارب ما سبقنا به اسالفنا العظام من علماء

العربية  ،ومن المستشرقين الذين كان لهم الفضل ايضا في نشر تراثنا العربي االسالمي.

 ان ما ورد في كتاب مناهج تحقيق التراث من التوسع والتفصيل في ذكر مناهج التحقيق

ويعد منهجا سليما
والقواعد االساسية للتحقيق والمواضيع التاريخية  ،له اهمية كبيرة ُ
وطريقا مفتوحا يطمئن كل من يعمل في هذا المجال  ،ولكن مما نشير اليه هو االطالة
في الشرح وذكر االمثلة الكثيرة  ،ومنها ما احتواه الكتاب من اسماء كتب ( المزرباني )

وما قدمه الى اللغة العربية من غذاء  ،بلغت ثالثة وخمسين كتاباً كان من الممكن

االحالة الى مصادرها فقط  ،النها تكاد ان تكون نموذجاً عن موضوع الكتاب  ،وتخرج
عن صيغته  .فضال عن االطالة المبالغ بها التي تمثلت في محتوى الباب الثالث من
مقاالت في نقد النصوص  ،حيث ذكر ثمانية كتب سرد فيها االمثلة المطولة في نقد كل
كتاب  ،ومنها على سبيل المثال ما تحدث به عن كتاب (حول عن العلوم ) البي بكر
الزبيدي  ،حيث بلغت ثالثاً وثالثين صفحة  ،وبلغ مجموع محتوى ذلك الباب في نقد

الكتب الثمانية الى ما يقارب المائة واربعاً وعشرين صفحة  ،ما يعادل ثلث محتوى

الكتاب  ،وكان من االجدر ان تكون في كتاب مستقل  ،حتى ال تثقل على القاريء

وتشتته لبيان اهم الخطوات الرئيسية في التحقيق من اجل الوصول الى مبتغى المحقق

بأهم الطرق واقصرها .

ونرى ان ما ورد في كتاب قواعد تحقيق المخطوطات  ،ان محتواه كان
مختص اًر جدا ركز فيه المؤلف على القواعد العلمية التي تعين المحقق على تحقيق النص

واخراجه .

 التوسع في الحديث عن العلوم المساعدة وان كانت ذو اهمية  ،يفضل ان تنشرفي كتاب
مستقل  ،كما نشر غيره من الكتب التي تحدثت عن العلوم المساعدة  ،مثل كتاب علوم

المخطوط وغيره .
 ان العرب منذ ان بدؤا يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ونشرها  ،ظهر رأيان
متضاربان حول الطريقة التي ينبغي اتباعها عند نشر التراث العربي العريق  ،األول :

يرى االقتصار على اخراج النص مصححا مجردا من كل تعليق  ،والفريق الثاني ان

385

مناهــج حتقيق النصـوص دراسة مقارنة بني كتابي رمضان عبد التواب وصالح الدين املُنجّد

م.م رعـد ريـثـم حسني احلســــيين

الواجب يقتضي توضيح النص بالهوامش والتعليقات وشرح ما يحتاج الى شرح وتوضيح
.فنرى ان ما نهج به المنجد في تقديم المخطوط دون شرحه يفترض شيئا واحدا  ،ان

النص الذي كتبه المؤلف  ،هو نص مفهوم كامل  ،ال غموض فيـ ـ ــه  ،وال التواء في
معانيه  ،يسير الفهم  ،سهل االدراك  ،دون الحاجة الى الشروح والتعليقات  .نعلم ان هذا

االمر في حقيقته غير ذلك تماما  ،فالنص قد يكون كتبه المؤلف قبل الف عام خلت او
يزيد  ،وهذا البعد الزمني الكبير قد اوجد فرقا واضحا بين اسلوب قد كتب في ذلك التاريخ
 ،وبين االساليب المعاصرة  ،سواء في مفردات االلفاظ او في تراكيب الجمل ذاتها .

وان التعليقات التي تفسر االلفاظ الغامضة  ،او المعاني المبهمة هي من صميم عملية

التحقيق ذاتها  ،فغاية التحقيق هي ليس فقط تحويل كتاب مخطوط الى مطبوع دون

اضافة ما يعين القاريء على فهم هذا الكالم  .ولكن نالحظ في اآلونة االخيرة ظهور

فري ٍ
ق اخر من المحققين هو من يغالي في الشرح والتفصيل ويثقل بذلك الهوامش في

امور قد تكون زائدة وهي معروفة  ،فكما نعلم انه على المحقق ان يظهر المظمور ويترك
المشهور  .فنرى انه من االفضل ان نكون مع الفريق الوسط الذي يعلق على ما هو مهم
وضروري  ،ليكون النص فيه مضيئا من غير عتمة ولبس .
الخاتمـــــــة:
ان موضوع المخطوطات العربية متصل بتراث االمة االسالمية وثقافتها  ،فهذا

التراث ش ّكل وجدان االمة وهو الذي صان وحدتها على مر العصور  ،فيقدر عدد
المخطوطات العربية الموجودة اليوم في العالم بأكثر من ثالثة ماليين مخطوط مبعثرة في
مكتبات العالم االسالمي والغربي  ،من المغرب حتى باكستان  ،ومن تركيا الى الصومال
 ،ومن اوروبا حتى تركيا  .فال بد للباحثين والعلماء والمحققين التصدي لهذا العمل سواء
عن طريق المؤسسات او االفراد في فهرسة المخطوطات وتحقيقها  .ومن هنا بين البحث

اهم القواعد واالسس الواجب اتباعها في التحقيق من خالل عرض وتحليل الهم الكتب
التي تصدت للتحقيق وبينت الخطوات العلمية له والتي تكون خير سند لكل من يتصدى

لهذا العمل الكبير  ،وبين البحث من خالل الدراسة المقارنة اهم اوجه التشابه واالختالف
في المنهج المتبع في التحقيق  ،فضال عن قضية اآلراء المختلفة في السبق في التحقيق ،
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حيث اشار عبد التواب الى ان بعض المحدثين العرب اشاروا الى ان فن تحقيق
النصوص

فن حديث

 ،ابتدعه المعاصرون من المحققين العرب  ،او استقوه من

المستشرقين الذين سبقونا في العصر الحاضر بعض الوقت في تحقيق شيء من تراثنا ،
ونشره بين الناس  ،واكد ان الحقيقة خالف ذلك  ،فقد قام فن تحقيق النصوص عند

العرب مع فجر التاريخ االسالمي  ،وكان لعلماء الحديث اليد الطولى في ارساء قواعد

هذ ا الفن  .بينما اشار المنجد الى ان المستشرقين كان لهم فضل السبق في نشر تراثنا
العربي منذ القرن الماضي  ،وانهم اول من نبهنا الى كتبنا ونوادر مخطوطاتنا  .وبين
البحث اهمية محتوى كال الكتابين وطريقة عرضهم ومدى الفائدة منهم ،حيث ضمن كتاب

مناهج تحقيق التراث على ع دة مواضيع تاريخية مفصلة ومطولة  ،اثبتتها الدراسة المقارنة
 ،بينما كتاب قواعد تحقيق المخطوطات مختصر جدا في محتواه من القواعد العلمية

لتحقيق المخطوطات  ،واعتمد منهجه على ما قدمه المستشرقون  .وكذلك بين البحث
رأي الباحث فيما عرض من محتوى كال الكتابين  ،فضال عن بيان تعدد الفرق في بيان
الحاجة الى التعليق على النص  ،ففريق يرى عدم التعليق على النص وتركه كما وضعه
مؤلفه  ،ومنهم من يغالي في الشرح والتعليق  ،وفريق اخر يميل له الباحث وسطي يعلق

على ما هو مغمور وغير مفهوم .
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Text Analysis Approaches :A Comparative Study Between Two
Books by Ramadhan Abdultawab and Salahdeen AL-Munjid.
Asst.Lect.Raad Rithem Hussein AL-Hussein
Abstract
This research shows the most important bases to investigate
the scripts. This happens through shedding light on the most
important books that deal with the rules and investigation and the
methods by which the researcher should follow . So a book is
chosen which is " The Syllabus of Investigating the Heritage
between the old and the new Generations " by Dr. Ramadhan
Abdultawab Another book which is " The Rules of Investigating
the Scripts " by Saladdin Almunjid . This book makes a sort of
comparison to show the similarities and differences between the
opinions of the two authors .
The research also includes the style known as the
manuscript , its birth , development and importance . There are three
main points : The first point shows presenting and analyzing the
first book accompanied by a brief translation by the author himself.
The second point shows the second book and also it includes a brief
translation of the other author , whereas the third point shows a
comparative study for both books . Finally , in this part the
researcher also shows his viewpoint and his opinion in this
particular respect .
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